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LUX MED Diagnostyka
jest częścią Grupy LUX MED

lidera rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i członka 
Bupa – czołowej międzynarodowej grupy działającej w opiece 
zdrowotnej, obsługującej 22 mln Klientów w ponad 190 krajach. 

W Grupie LUX MED pracuje około 12 000 osób, w tym blisko 
70% to wysokowykwalifikowany personel medyczny (lekarze, 
pielęgniarki, rehabilitanci, technicy radiologii). 

Pod opieką Grupy znajduje się ponad 1 600 000 Pacjentów, 
którzy mogą korzystać z usług w ponad 180 placówkach 
własnych oraz około 1600 współpracujących zlokalizowanych 
na terenie całego kraju. 

W ramach Grupy LUX MED działają także: LUX MED Ubezpieczenia, 
7 szpitali oraz ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny Tabita. 

LUX MED Diagnostyka od wielu lat specjalizuje się w świadczeniu 
usług w zakresie diagnostyki obrazowej, tworząc jedną z największych 
baz diagnostyki ciężkiej w Polsce. Dzięki niezwykle dynamicznemu 
rozwojowi jesteśmy liderem w usługach mammograficznych, 
wykonujemy ok. 20% wszystkich badań w Programie Profilaktyki 
Raka Piersi w Polsce. 

Pacjentom indywidualnym oferujemy wysoki poziom usług 
z zakresu diagnostyki obrazowej, wykonując badania rezonansu 
magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografii, USG 
i RTG. Dla partnerów biznesowych przygotowaliśmy rozwiązania 
outsourcingu medycznego i teleradiologii. By zapewnić 
najwyższe standardy obsługi i najlepszą diagnostykę, regularnie 
inwestujemy w szkolenia naszego personelu, w szczególności: 
lekarzy, techników radiologii i pielęgniarek.

Pracujemy na wysokospecjalistycznym sprzęcie renomowanych 
światowych producentów. Uważnie śledzimy nowe rozwiązania 
technologiczne i jako jedni z pierwszych na polskim rynku wdrażamy 
innowacje, które przyczyniają się do poprawy zdrowia i jakości 
życia naszych Pacjentów. 

Wierzymy, że nasze działania w istotnym zakresie przyczyniają 
się do poprawy opieki zdrowotnej w całej Polsce.

Zapewniamy pełną opiekę: 

ambulatoryjną diagnostyczną

rehabilitacyjną

szpitalną

długoterminową
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P rowadzimy własne pracownie diagnostyczne w całej Polsce. 
Oferujemy również zarządzanie pracowniami Klienta lub 

dzierżawę sprzętu medycznego. 

Dynamiczny rozwój LUX MED Diagnostyka stwarza możliwość 
odkupienia istniejącego sprzętu lub też utworzenia specjalistycznej 
pracowni od podstaw – od zakupu sprzętu, poprzez wybór 
i wyszkolenie personelu aż po zarządzanie pracownią. 

Oferujemy szeroki przekrój badań obrazowych: rezonans 
magnetyczny, tomografię komputerową, mammografię, RTG i USG.
Wszystkie badania są przeprowadzane na nowoczesnym sprzęcie 
przez wykwalifikowanych specjalistów, a ich opisy przygotowywane 
są przez doświadczonych lekarzy z najwyższą starannością.

Pracownie 

diagnostyczne

OPISYWANIE BADAŃ W RAMACH TELERADIOLOGII

N asi wykwalifikowani radiolodzy dokonują opisów badań 
przeprowadzonych w innych placówkach. To idealne 

rozwiązanie dla wzrastającego zapotrzebowania na konsultacje 
badań obrazowych. Wykonujemy opisy badań całodobowo, 
przez siedem dni w tygodniu, w trybie planowanym, nocnym, 
weekendowym, świątecznym oraz urlopowym, elastycznie 
dostosowując się do zapotrzebowania naszych Klientów. Każde 
z wykonanych badań trafia do opisu do lekarza specjalizującego 
się w danej części anatomicznej, dzięki czemu nasze opisy 
charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. 
Nasze Centrum Teleradiologii tworzy zespół ponad 50 lekarzy 
radiologów z 5 centrów opisowych. Są to lekarze specjaliści 
interpretujący wszystkie badania radiologiczne z zakresu RTG, 
tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i mammografii. 
Usługi teleradiologii są świadczone ośrodkom publicznym 
i niepublicznym oraz prywatnym zakładom opieki zdrowotnej. 

KONSULTACJE RADIOLOGICZNE
Podczas wykonywania przez technika elektroradiologii badań 
radiologicznych mogą pojawić się wątpliwości dotyczące 
zastosowania właściwego protokołu badania czy podania środka 
kontrastowego. Lekarze radiolodzy LUX MED Diagnostyka w ramach 
współpracy teleradiologicznej oferują całodobowe konsultacje 
radiologiczne w celu prawidłowego wykonania badania.

Teleradiologia

Specjalistyczny 

sprzęt

P racownie LUX MED Diagnostyka dysponują nowoczesnym 
sprzętem diagnostycznym umożliwiającym wykonywanie 

szerokiej gamy badań radiologicznych zarówno w pracowniach 
tomografii komputerowej jak i rezonansu magnetycznego, w tym np.: 

Tomograf komputerowy 64 rzędowy Brilliance CT 64 Channel 
– nowoczesny aparat pozwalający na skrócenie czasu badania, 
ograniczający dawkę promieniowania i zapewniający większą 
ochronę pacjenta. 

Aparat SIGNA HD 1,5 T – wysokopolowy aparat, należący do nowej 
generacji rezonansów magnetycznych oferujących dodatkowe 
możliwości w diagnostyce. Badania tym aparatem są krótsze, 
a powstałe obrazy znacznie bardziej dokładne. 

16-rzędowy tomograf komputerowy, na którym można 
przeprowadzać badania Angio-TK naczyń krwionośnych 
z podaniem kontrastu. Urządzenie to pozwala na bardzo szybkie 
i precyzyjne wykonanie badania. Poprzez zastosowanie wielu 
rzędów detektorów promieniowania RTG uzyskuje się większy 
jednorazowy zakres badania. 

Wiele innych wysokospecjalistycznych urządzeń do badań 
obrazowych renomowanych światowych producentów.

Każdego dnia czerpiemy wiedzę z naszych doświadczeń i zmieniamy usługi 
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SZKOLENIA DLA LEKARZY

W iedza zdobyta na przestrzeni wielu lat naszej działalności 
oraz doświadczenie wysokiej klasy specjalistów radiologów 

z najznakomitszych ośrodków klinicznych w Polsce, z którymi na 
co dzień pracujemy, stały się dla nas inspiracją do rozszerzenia 
działalności o część edukacyjną.

Inwestycja w edukację kadry medycznej przynosi ogromne korzyści 
takie, jak wdrażanie nowoczesnych metod diagnostycznych 
skracających wielotorową diagnostykę i czas hospitalizacji 
pacjenta lub rozszerzenie aktualnej oferty badań obrazowych 
o nowe produkty.

Szkolenia specjalistyczne dla lekarzy radiologów oraz klinicystów 
mogą obejmować wszystkie interesujące Klienta bloki tematyczne.

Nasz wysoko wyspecjalizowany zespół ekspertów prowadzi 
szkolenia, wykłady i kursy specjalistyczne z tematów związanych 
z diagnostyką onkologiczną i wielu innych.

Szkolenia

SZKOLENIA DLA ŚREDNIEGO PERSONELU MEDYCZNEGO

W odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów przygotowaliśmy 
specjalną ofertę szkoleniową dla średniego personelu 

medycznego – techników elektroradiologii/pielęgniarki, bezpośrednio 
zaangażowanych w proces wykonywania i następnie dystrybucji 
badań obrazowych do Centrum Opisowego LUX MED Diagnostyka.
Oferujemy szkolenia:

1. Aplikacyjne – (bezpłatne) przeprowadzane zawsze podczas 
zestawienia podłączenia Klienta z LUX MED Diagnostyka. Są to 
szkolenia w zakresie: przesyłania i odbioru badań diagnostycznych 
w formie elektronicznej oraz obsługi systemu do obsługi teleradiologii.

2. Podstawowe – (płatne) przeprowadzane na zlecenie Klienta 
i obejmujące dostosowanie protokołów wykonywania badań 
obrazowych do sprawdzonych standardów LUX MED Diagnostyka 
oraz praktyczne ich zastosowanie.

3. Zaawansowane – (płatne) przeprowadzane na zlecenie Klienta 
i obejmujące dostosowanie lub wprowadzenie protokołów 
specjalistycznych badań obrazowych takich jak np.: rezonans 
ortopedyczny, mammografia MR, spektroskopia i wiele innych.

Szkolenia podstawowe i zaawansowane mają na celu poprawę jakości 
wykonywanych badań, jak również dają możliwość wprowadzenia 
do oferty nowych, wcześniej niewykonywanych procedur.

Każde szkolenie zawsze kończy się wydaniem certyfikatu 
potwierdzającego uczestnictwo.
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B adania w LUX MED Diagnostyka opisywane są przez 
wiodących w Polsce lekarzy – skrynerów, w tym audytorów 

klinicznych. Badania mammograficzne opisywane są metodą 
podwójnego odczytu. Oznacza to, że każde zdjęcie analizowane jest 
niezależnie przez dwóch specjalistów radiologii, na nowoczesnych 
negatoskopach automatycznych (roloskopach). 

Technicy elektroradiologii odbywają regularne szkolenia z zakresu 
wykonywania badań zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz uczestniczą w szkoleniach z obsługi klienta. 
LUX MED Diagnostyka działa w ramach Grupy LUX MED, dzięki 
temu w codziennej działalności może korzystać m.in. z zaplecza 
informatycznego Grupy wykorzystującego najbardziej nowoczesne 
rozwiązania technologiczne dostępne na polskim rynku usług 
medycznych, takie jak: 

• dedykowany całodobowy zespół administratorów 
i informatyków monitorujących obieg badań i opisów, 

• potrójne backupy danych, 
• plany awaryjne na wypadek awarii łączy, 
• doświadczenie w integracji HL7 z wieloma systemami 

PACS/RIS oraz HIS.  

Dzięki elektronicznej dokumentacji współpracujące z nami 
placówki i specjaliści otrzymują szybki, wygodny i niskokosztowy 
dostęp do opisów i obrazów. 
Portal Pacjenta umożliwia dostęp przez Internet do wyników 
badań, a bezpieczne logowanie chroni przed dostępem do 
dokumentacji medycznej osób nieuprawnionych.

System zarządzania LUX MED Diagnostyka jest zgodny 
z międzynarodowymi standardami zarządzania:

✓ jakością według normy ISO 9001:2008
✓ środowiskiem według normy ISO 14001:2004.

Wysokie standardy

Doświadczony 

zespół

O becnie LUX MED Diagnostyka to 29 stacjonarnych oraz 
15 mobilnych pracowni diagnostycznych na terenie całej 

Polski oraz doświadczony zespół składający się z: 

• kilku profesorów z wiodących ośrodków klinicznych 
w Polsce, zapewniających nadzór merytoryczny, 

• ponad 100 lekarzy radiologów z II stopniem specjalizacji 

• około 60 pielęgniarek 

• ponad 100 pozostałych pracowników medycznych 
(technicy, rehabilitanci)

WSZECHSTRONNA OFERTA

O pierając się na wieloletnim doświadczeniu, naszym 
partnerom biznesowym oferujemy efektywne kosztowo 

rozwiązania outsourcingu medycznego i teleradiologii. Dzięki 
sprawnej organizacji czasu pracy specjalistów oraz wykorzystaniu 
nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej nasze usługi 
wykonujemy na światowym poziomie. 

Przygotowaliśmy również dopasowane indywidualnie usługi 
obejmujące opiekę serwisową w zakresie sprzętu i oprogramowania 
oraz pakiety specjalistycznych szkoleń dla kadry medycznej. 
Dla naszych Pacjentów indywidulanych oferujemy badania 
i konsultacje prowadzone w pracowniach stacjonarnych i mobilnych 
LUX MED Diagnostyka. Zapewniamy szeroki wachlarz usług związanych 
z diagnostyką obrazową oraz konsultacjami radiologicznymi.
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klinicznych. Badania mammograficzne opisywane są metodą 
podwójnego odczytu. Oznacza to, że każde zdjęcie analizowane jest 
niezależnie przez dwóch specjalistów radiologii, na nowoczesnych
negatoskopach automatycznych (roloskopach).

Technicy elektroradiologii odbywają regularne szkolenia z zakresu 
wykonywania badań zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz uczestniczą w szkoleniach z obsługi klienta.
LUX MED Diagnostyka działa w ramach Grupy LUX MED, dzięki
temu w codziennej działalności może korzystać m.in. z zaplecza
informatycznego Grupy wykorzystującego najbardziej nowoczesne 
rozwiązania technologiczne dostępne na polskim rynku usług 
medycznych, takie jak:

• dedykowany całodobowy zespół administratorów 
i informatyków monitorujących obieg badań i opisów, 

• potrójne backupy danych,
• plany awaryjne na wypadek awarii łączy,
• doświadczenie w integracji HL7 z wieloma systemami

PACS/RIS oraz HIS. 

Dzięki elektronicznej dokumentacji współpracujące z nami
placówki i specjaliści otrzymują szybki, wygodny i niskokosztowy
dostęp do opisów i obrazów.
Portal Pacjenta umożliwia dostęp przez Internet do wyników 
badań, a bezpieczne logowanie chroni przed dostępem do
dokumentacji medycznej osób nieuprawnionych.

System zarządzania LUX MED Diagnostyka jest zgodny
z międzynarodowymi standardami zarządzania:

✓ jakością według normy ISO 9001:2008
✓ środowiskiem według normy ISO 14001:2004.

Wysokie standardy

Doświadczony

zespół

O becnie LUX MED Diagnostyka to 29 stacjonarnych oraz 
15 mobilnych pracowni diagnostycznych na terenie całej 

Polski oraz doświadczony zespół składający się z: 

• kilku profesorów z wiodących ośrodków klinicznych 
w Polsce, zapewniających nadzór merytoryczny, 

• ponad 100 lekarzy radiologów z II stopniem specjalizacji

• około 60 pielęgniarek

• ponad 100 pozostałych pracowników medycznych
(technicy, rehabilitanci)

WSZECHSTRONNA OFERTA

O pierając się na wieloletnim doświadczeniu, naszym 
partnerom biznesowym oferujemy efektywne kosztowo 

rozwiązania outsourcingu medycznego i teleradiologii. Dzięki 
sprawnej organizacji czasu pracy specjalistów oraz wykorzystaniu 
nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej nasze usługi 
wykonujemy na światowym poziomie. 

Przygotowaliśmy również dopasowane indywidualnie usługi 
obejmujące opiekę serwisową w zakresie sprzętu i oprogramowania 
oraz pakiety specjalistycznych szkoleń dla kadry medycznej.
Dla naszych Pacjentów indywidulanych oferujemy badania 
i konsultacje prowadzone w pracowniach stacjonarnych i mobilnych 
LUX MED Diagnostyka. Zapewniamy szeroki wachlarz usług związanych 
z diagnostyką obrazową oraz konsultacjami radiologicznymi.

Nasze standardy
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Rocznie przeprowadzamy:

badań mammograficznych

badań tomografii komputerowej

badań rezonansu magnetycznego

badań opisanych w ramach 
teleradiologii
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39 tys. 

64 tys. 

220 tys. 
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