Ł
Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań – 24h
Infolinia Medyczna.
Pacjent może zarezerwować termin wizyty z dowolnego miejsca
Polski w Klinikach Medycznych na terenie całego kraju.
Konsultant Infolinii uzgadnia z pacjentem preferowany termin
i oddzwania do pacjenta z potwierdzeniem wizyty.
W dniu wizyty pacjent otrzymuje SMS przypominający
o terminie konsultacji lub badania. Całodobowa Infolinia
Medyczna, to również telefon alarmowy, pod którym przez całą
dobę dyżuruje personel medyczny, który udziela porad
w sytuacji wystąpienia problemu zdrowotnego, w razie potrzeby
zamawia wizytę domową.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chirurg naczyniowy
chirurg onkolog
dermatolog
diabetolog
endokrynolog
gastroenterolog
ginekolog
hematolog
kardiolog
laryngolog
nefrolog
neurolog
neurochirurg
okulista
onkolog
ortopeda
proktolog
pulmonolog
reumatolog
radiolog
urolog

Pacjenci mają bezpośredni (bez skierowania od internisty)
i nielimitowany dostęp do lekarzy wybranych specjalizacji
lekarskich niezbędnych do zapewnienia prawidłowej opieki
medycznej.
Zakres konsultacji obejmuje: wywiad, badanie przedmiotowe,
skierowanie na badanie diagnostyczne w przypadku wskazań
medycznych, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania
do dalszego leczenia specjalistycznego.

LEKARZE PIERWSZEGO KONTAKTU:
•
•
•

internista
lekarz medycyny rodzinnej
pediatra

LEKARZE SPECJALIŚCI:
•
•
•

alergolog
anestezjolog
chirurg ogólny

Bezpłatne i nielimitowane badania laboratoryjne
oraz diagnostyczne zlecone przez lekarza.
BADANIA LABORATORYJNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OB
morfologia krwi z rozmazem
badanie ogólne moczu
jonogram (sód i potas)
glukoza we krwi
żelazo we krwi
magnez we krwi
mocznik we krwi
kreatynina we krwi
cholesterol całkowity
trójglicerydy
bilirubina we krwi
białko we krwi

•
•
•
•
•
•
•

poziom AspAT oraz AlAT
poziom GGTP we krwi
poziom amylazy we krwi
poziom ASO
poziom APTT i PT we krwi
poziom fibrynogenu
cytologia ginekologiczna

BADANIA DIAGNOSTYCZNE
•
•
•
•
•
•

RTG klatki piersiowej, kości i stawów, czaszki
zdjęcie przeglądowe narządów jamy brzusznej
USG jamy brzusznej, jąder, narządów rodnych, nerek,
pęcherza moczowego, piersi, płodu, prostaty – przez
powłoki brzuszne, ślinianek, tarczycy,
EKG spoczynkowe
spirometria
audiometria

Kontrast używany do badań diagnostycznych jest wliczony
w cenę pakietu.

Usługi pielęgniarskie na terenie Kliniki.
Personel pielęgniarski zapewnia następujące usługi dostępne na
terenie Kliniki:
•
•
•
•
•
•

iniekcja domięśniowa (lek pacjenta)
iniekcja dożylna (lek pacjenta)
kroplowy wlew dożylny (lek pacjenta)
opatrunek prosty
pomiar ciśnienia krwi
próby śródskórne

15% rabatu na usługi medyczne: konsultacje lekarskie
i ambulatoryjną diagnostykę oferowane u Partnerów
Medycznych.
25% rabatu na usługi medyczne: konsultacje lekarskie
i ambulatoryjną diagnostykę oferowane w Klinikach
Medycznych operatora medycznego (Warszawa, Wrocław,
Katowice, Sosnowiec, Kraków, Poznań, Gdynia, Gdańsk,
Starogard Gdański).

Nowość w zakresie abonamentu opieki medycznej S7Health!
Usługa: CONCIERGE freemium: w cenie abonamentu.
Concierge medyczny, a w nim:
✓
✓
✓
✓
✓

dedykowane leczenie chorób
zabiegi i operacje
leczenie za granicą
zarządzanie procesem leczenia
pomoc w finansowaniu leczenia

Zakres:
✓ przyjęcie zgłoszenia* od pacjenta na:
- umówienie konsultacji lekarskiej: 50,00 zł
- organizację i logistykę leczenia: 500,00 zł
- umówienie konsultacji za granicą: 500,00 zł
*Prowizja

za świadczenie/leczenie na poziomie 10% od rachunku/FV

pacjenta.

Jak to działa?*
✓ Przyjęcie zgłoszenia od pacjenta przez doradcę firmy
S7Concierge.
✓ Zebranie informacji, przyjęcie dokumentacji
i określenie oczekiwań pacjenta.
✓ Kontakt z kliniką/szpitalem i przekazanie informacji.
✓ Określenie terminu przyjęcia do kliniki/szpitala.
✓ Przekazanie ustalonych informacji pacjentowi.
✓ Akceptacja logistyki świadczenia medycznego
przez pacjenta.
✓ Przekazanie pacjenta klinice/ szpitalowi.
✓ Rozliczenie z pacjentem.

Dostęp do profesjonalnych porad prawnych online
realizowanych przez wyspecjalizowane kancelarie.
Porada prawna udzielana jest za pośrednictwem platformy
lexnonstop.com (www.lexnonstop.com), która umożliwia
i organizuje kontakt klienta z realnym prawnikiem, radcą
prawnym lub adwokatem. Niezależnie od tego czego dotyczy
sprawa klient może zadać pytanie bezpośrednio w platformie.
Kiedy ekspert udzieli odpowiedzi porada zostanie przesłana na
skrzynkę mailową oraz pojawi się na koncie w serwisie.
Klient otrzymuje gwarancję umówionej ceny, a dzięki
zastosowaniu nowych technologii pełnowartościową poradę
otrzyma w korzystniejszej niż tradycyjnie cenie.
Zakres specjalizacji – ponad 30 dziedzinach prawa, między
innymi:
✓ prawo spadkowe
✓ prawo rodzinne
✓ prawo cywilne
✓ prawo pracy
✓ prawo karne
✓ prawo podatkowe
✓ prawo nieruchomości
✓ prawo cudzoziemców
✓ ochrona konsumentów
✓ windykacja długów
✓ świadczenie społeczne
Co to jest Lexnonstop.com?
To szybki dostęp do profesjonalnych porad prawnych online,
w rozsądnych cenach, realizowanych przez wyspecjalizowane
kancelarie.

*W

przypadku, kiedy usługa Concierga medycznego jest powiązana
z pakietem medycznym – podstawowe konsultacje i zakres pakietu
medycznego są wykorzystywane w pierwszej kolejności – usługi
Concierga medycznego dotyczą wyłącznie prowadzenia hospitalizacji,
bądź poszukiwania rozwiązania celem dalszych etapów
diagnostycznych, laboratoryjnych bądź obrazowych lub konsultacji
lekarskiej nie mieszczącej się w zakresie pakietu. Concierge medyczny
nie zajmuje się umawianiem Pacjentów na podstawowe konsultacje
medyczne bądź świadczenia mieszczące się w zakresie posiadanego
pakietu medycznego – obowiązuje kontakt z infolinią medyczną
S7Health.

Co gwarantujemy?
Porad w naszym systemie udzielają prawnicy
o udokumentowanym doświadczeniu.
Dlaczego warto?
Każdy swój problem skonsultujesz bez wychodzenia z domu.
Nasi prawnicy odpowiadają na pytania 24h, przez 7 dni
w tygodniu.
Co możesz w ramach tej usługi skonsultować?
Problemy firmowe, indywidualne, majątku i inne.

Kontakt do zgłoszenia sprawy u Concierga medycznego:
mailowo: info@s7concierge.pl

Jak to działa?
Wejdź na stronę www.lexnonstop.com, następnie w zakładce
‘zadaj pytanie’ opisz swój problem, w podsumowaniu aktywuj
kod, czekaj na odpowiedź od prawnika – nawet do 24h!

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego:
kontakt@lexnonstop.com

