Pomagamy
w każdej sytuacji
Pytania i odpowiedzi „Pakiet Pomoc” – 15 kwietnia 2020 r.
Dla kogo dedykowany jest Pakiet?
Opieka medyczna o nazwie „Pakiet Pomoc” oferowana jest przez Fundację LUX MED im. dr Joanny
Perkowicz (dalej „Fundacja”) osobom, które w efekcie epidemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji
zdrowotnej, materialnej i życiowej, które były pracownikami firm korzystających z usług LUX MED Sp. z
o.o. na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych i które straciły zatrudnienie. Pakiet
medyczny obejmuje również dzieci osoby ubiegającej się o taką opiekę medyczną, które nie ukończyły
26 roku życia.
Jakie są koszty „Pakietu Pomoc”?
Opieka medyczna w ramach „Pakietu Pomoc” oferowana jest przez Fundację w formie darowizny.
Czy z Pakietu może skorzystać moja rodzina?
Z Opieki Medycznej mogą skorzystać dzieci własne pracownika, a także dzieci przez niego
przysposobione, a które w dniu przystąpienia do Umowy nie ukończyły 18 roku życia. W przypadku,
kiedy dziecko uczęszcza do szkoły w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U. z 2019 poz. 1481 ze zm.) oraz do szkoły wyższej lub uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca
2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2018. poz. 1669 ze zm.) Opieka Medyczna
oferowana jest dziecku do momentu ukończenia przez nie wieku 26 lat. Dziecko powinno posiadać
opiekę medyczną z ramienia firmy w marcu 2020 r.
Na jaki okres jest opieka medyczna?
Opieka medyczna przysługuje od daty utraty zatrudnienia lub zawieszenia (zamknięcia) działalności
gospodarczej (nie wcześniej niż od 1 maja 2020 r.) i świadczona jest do 31.08.2020 r.
Jakie musze spełnić warunki, aby uzyskać pomoc?
Pracownik, który chce skorzystać z opieki medycznej powinien wypełnić formularz elektroniczny
znajdujący się na stronie Fundacji na www.luxmed.pl. Formularz będzie dostępny od 20.04.2020 r.
W przypadku jakichkolwiek należy napisać na adres: fundacja@luxmed.pl. Po otrzymaniu
odpowiedniego wniosku, Fundacja będzie analizowała możliwości udzielenia pomocy i poinformuje
bezzwłocznie o swojej decyzji osobę składającą wniosek. W przypadku decyzji pozytywnej pracownik
otrzyma informację o rozpoczęciu okresu Opieki Medycznej oraz do kiedy będzie ona świadczona.

Czy te dane będą weryfikowane?
Otrzymane informacje będą weryfikowane przez Fundację LUX MED im. dr Joanny Perkowicz .

Od kiedy mogę złożyć wniosek?
Opieka medyczna przysługuje od momentu utraty pracy nie wcześniej niż od 1 maja 2020 r.
Wnioski można składać od 20.04.2020 r.
Jaki jest zakres pakietu?
Pakiet medyczny zapewnia podstawową opiekę medyczną, na którą składają się wizyty i konsultacje
u wybranych lekarzy specjalistów oraz dostęp do podstawowej profilaktyki i diagnostyki.
Zakres opieki zdrowotnej*
Porady telemedyczne



E-Konsultacje medyczne



Konsultacje specjalistów podstawowej opieki medycznej



Konsultacje 11 lekarzy specjalistów (dorośli – 6 specjalistów, dzieci – 5 specjalistów)



Zabiegi pielęgniarskie



Zabiegi ambulatoryjne – 36 zabiegów



Panel badań laboratoryjnych bez skierowania



Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa – 52 badania



Placówki własne LUX MED i Medycyna Rodzinna, wskazane na właściwej podstronie
www.luxmed.pl



* Szczegółowy wykaz usług wchodzących w zakres Pakietu określony jest w części Szczegółowe definicje usług.
Prezentow ana tabela stanowi jedynie hasłowe zestawienie usług dostępnych w ramach Pakietu

