ONKONAWIGATOR

Kompleksowa opieka onkologiczna
dla Ciebie i Twoich bliskich

Grupa LUX MED – sprawdzony wybór
w leczeniu onkologicznym!
Zdrowie to najcenniejszy skarb każdego z nas. Grupa LUX MED dzięki
połączeniu wieloletniego doświadczenia, wyjątkowego podejścia do
Pacjenta, eksperckiej wiedzy i nowatorskich rozwiązań zapewnia
najlepszą opiekę medyczną, która pozwala chronić zdrowie Twoje
i Twoich bliskich każdego dnia.

Szybkie wykrywanie chorób onkologicznych
W 2013 w naszej Grupie powstał program ONKONAWIGATOR,
służący szybkiemu wykrywaniu i kompleksowej opiece
w chorobach onkologicznych. W jego ramach prowadzimy
m.in. działania edukacyjne, których celem jest wyczulenie
lekarzy, pielęgniarek i Pacjentów, na każdy niepokojący objaw
ze strony organizmu i podjęcie szybkich kroków mających
wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Pomoc koordynatorów
Pacjent onkologiczny obejmowany jest przez nas szczególną
opieką. Nad przebiegiem diagnostyki i leczenia czuwają koordynatorzy, którzy zajmują się umawianiem wizyt, organizowaniem konsultacji ze specjalistami czy wsparcia psychologicznego.

Stale powiększane zaplecze medyczne
Chcąc zapewnić najlepszą diagnostykę i specjalistyczne
leczenie stale zwiększamy zaplecze medyczne. W 2015 roku
do Grupy LUX MED dołączył Magodent, który od wielu lat
specjalizuje się w leczeniu nowotworów.

Należący do Grupy LUX MED Magodent to jeden z najlepszych
ośrodków onkologicznych w Polsce. Od ponad 15 lat specjalizuje się głównie w diagnozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych. Proces diagnostyczno-terapeutyczny odbywa się pod okiem
doświadczonego koordynatora Magodent. W czasie leczenia
Pacjent i jego rodzina mogą liczyć też na wsparcie psychologiczne.
Magodent gwarantuje dostęp do różnych metod leczenia,
w tym także terapii eksperymentalnych, np. udział w różnorodnych badaniach klinicznych, prowadzonych przez placówki
nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Doświadczony zespół
lekarzy ma do dyspozycji dwa szpitale oraz ambulatoryjną
placówkę onkologiczną wyposażone w najbardziej nowoczesny sprzęt.

W Grupie LUX MED Pacjent z podejrzeniem nowoworu natychmiast kierowany jest pod opiekę
specjalistów.

Jak to działa?

Nie musi sam umawiać terminów wizyt ani badań,
a wszystkie czynności są zsynchronizowane tak,
by przebiegały szybko i sprawnie.

1
Pacjent dowiaduje się
o konieczności wykluczenia
choroby nowotworowej.

2
Lekarz proponuje Pacjentowi
objęcie opieką w ramach szybkiej
ścieżki onkologicznej
realizowanej przez Magodent,
do której niezbędne jest
wystawienie karty Diagnostyki
i Leczenia Onkologicznego
„DiLO”.

3

POZ

Lekarz sprawdza, czy Pacjent
złożył deklarację POZ
w placówce Grupy LUX MED.

4

1,2,3

W zależności od tego, gdzie
Pacjent jest objęty opieką POZ
może skorzystać z 3 propozycji.

Jeżeli Pacjent korzysta z Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Grupie LUX MED

•

lekarz powierza Pacjenta pod opiekę koordynatora
recepcji, który potwierdza jego dane teleadresowe

•

w ciągu 2 dni roboczych z Pacjentem kontaktuje
się pracownik placówki Medycyna Rodzinna,
z której Pacjent korzysta w ramach POZ, w celu
umówienia spotkania, podczas którego Pacjent
odbiera swoją kartę DiLO

•

w ciągu 2 dni roboczych Pracownik Magodent
kontaktuje się z Pacjentem i umawia go na wizytę
do odpowiedniego specjalisty

Jeżeli Pacjent nie korzysta z POZ w Grupie LUX MED,
ale zgłasza chęć złożenia deklaracji

POZ

•

lekarz powierza Pacjenta pod opiekę koordynatora
recepcji, który zapisuje jego dane teleadresowe
oraz ustala z Pacjentem, w której placówce
Medycyna Rodzinna chciałby złożyć deklarację
POZ i odebrać kartę DILO

•

Pracownik placówki Medycyny Rodzinnej kontaktuje
się z Pacjentem w ciągu 2 dni roboczych, w celu
umówienia spotkania, podczas którego Pacjent
zapisuje się do POZ i odbiera swoją kartę DiLO

•

w ciągu 2 dni roboczych pracownik Magodent
kontaktuje się z Pacjentem i umawia go na wizytę
do odpowiedniego specjalisty

Jeżeli Pacjent nie korzysta z POZ w Grupie LUX MED
i nie jest zainteresowany złożeniem deklaracji POZ

•

lekarz informuje Pacjenta o możliwości
indywidualnego skorzystania z usług Magodent
MAGODENT
ul. Fieldorfa 40 | 04-125 Warszawa
ul. Św. Wincentego 103 | 03-291 Warszawa
Rejestracja: aos_rejestracja_internetowa@magodent.pl
www.magodent.pl
W treści maila powinny zostać podane dane Pacjenta:
numer karty DiLO, imię, nazwisko, PESEL, adres email, telefon
oraz informacja do jakiej poradni został skierowany.

Czy wiesz czym jest...
...Szybka Ścieżka Onkologiczna
i co gwarantuje karta DiLO?
Dzięki programowi wprowadzonemu przez Ministerstwo Zdrowia,
lekarze pierwszego kontaktu mogą przyspieszyć rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia nowotworów.

Karta DiLO
Jeśli lekarz pierwszego kontaktu zauważy
coś niepokojącego może wystawić kartę
Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego,
zwaną także „kartą DiLO”.
To jeden dokument, który zawiera dane na
temat całej diagnostyki i leczenia, a poszczególne rubryki wypełniają w niej lekarze
odpowiedzialni za różne etapy badań
i terapii.

Szybka Ścieżka Onkologiczna
Karta DiLO sprawia, że Pacjent zostaje objęty specjalnym, skoordynowanym planem
leczenia, a czas oczekiwania na wizyty
u specjalistów i badania diagnostyczne jest
bardzo krótki. Jest to tak zwana Szybka
Ścieżka Onkologiczna.

W Grupie LUX MED czas pomiędzy pierwszą wizytą,
a umówieniem Pacjenta do lekarza POZ, który wystawi
kartę DiLO wynosi maksymalnie 2 dni robocze.

Po jej otrzymaniu dalsze badania i leczenie koordynowane są
przez ekspertów ze szpitala onkologicznego Magodent.
Dzięki temu w trudnych chwilach Pacjent może liczyć na wsparcie,
a także mieć pewność, że ewentualne leczenie będzie prowadzone
w sposób spójny, przez doświadczony zespół.
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