PZU U Lekarza
UBEZPIECZENIE AMBULATORYJNE OPIEKA MEDYCZNA S
ZAKRES INTRO

Rezerwacja świadczeń medycznych
CAŁODOBOWO, BEZ LIMITU

20% ZNIŻKI, BEZ LIMITU

Dostęp do całodobowej infolinii – umawianie terminu realizacji świadczeń
zdrowotnych za pośrednictwem specjalnej infolinii PZU Zdrowie. Infolinia
udziela również informacji o usługach realizowanych w poszczególnych
placówkach medycznych oraz o zakresie terytorialnym wizyt domowych.

Serwis SMS
BEZPŁATNIE, BEZ LIMITU
Potwierdzenie terminu świadczeń za pośrednictwem SMS.

Konsultacje lekarskie
50% ZNIŻKI, BEZ LIMITU
Porady lekarskie realizowane bez skierowania w sytuacjach chorobowych,
udzielane przez lekarzy specjalistów wskazanych przez Świadczeniodawcę
w godzinach pracy placówek medycznych oraz zgodnie z aktualnym
harmonogramem pracy placówek.
Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz
z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia
właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Nie zapewniamy
konsultacji profesorskich (lekarzy posiadających tytuł naukowy: doktor
habilitowany, docent, profesor).
W przypadku gdy uprawnionym do świadczeń jest dziecko do 15. roku życia,
dostęp do konsultacji specjalistycznych zależy od dostępności danego
specjalisty dziecięcego w danej lokalizacji.
Dostęp do lekarzy specjalistów:
1. internista
(lekarz chorób wewnętrznych),
2. lekarz rodzinny,
3. pediatra,
4. alergolog,
5. chirurg ogólny,
6. dermatolog,
7. diabetolog,
8. endokrynolog,
9. gastrolog,
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Diagnostyka laboratoryjna

10. ginekolog,
11. kardiolog,
12. nefrolog,
13. neurolog,
14. okulista,
15. ortopeda,
16. otolaryngolog,
17. pulmonolog,
18. reumatolog,
19. urolog.

Diagnostyka realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie
skierowania od lekarza Świadczeniodawcy w placówkach wskazanych
przez Świadczeniodawcę za pośrednictwem infolinii medycznej.
1. Badania hematologiczne i układu krzepnięcia:
• czas częściowej tromboplastyny po aktywacji/
czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
• czas protrombinowy (PT),
• fibrynogen (FIBR),
• morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów,
• morfologia krwi bez rozmazu,
• hematokryt,
• odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
• leukocyty,
• płytki krwi,
• retikulocyty.
2. Badania biochemiczne:
• albuminy,
• aminotransferaza alaninowa (ALT),
• aminotransferaza asparaginianowa (AST),
• amylaza,
• białko całkowite,
• białko C-reaktywne (CRP),
• bilirubina bezpośrednia,
• bilirubina całkowita,
• chlorki (Cl),
• cholesterol całkowity,
• cholesterol HDL,
• cholesterol LDL,
• czynnik reumatoidalny (RF),
• dehydrogenaza mleczanowa (LDH),
• fosfataza alkaliczna (AP),
• fosfataza kwaśna całkowita,
• fosfataza sterczowa,
• gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
• glukoza,
• hemoglobina glikowana (HbA1C),
• kinaza fosfokreatynowa,
• kreatynina,
• kwas moczowy,
• mocznik,
• potas (K),
• lipidogram,
• proteinogram,
• sód (Na),
• test obciążenia glukozą,
• triglicerydy,
• wapń całkowity (Ca),
• żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
• żelazo (Fe).
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3. Badania serologiczne i immunologiczne:
• antygen HBs,
• antystreptolizyna O (ASO),
• oznaczenie grupy krwi układu A, B, O, Rh(D) z oceną hemolizyn,
• odczyn Waalera-Rosego,
• odczyn VDRL (USR/RPR),
• przeciwciała przeciw HBs.
4. Badania hormonalne:
• hormon tyreotropowy (TSH).
5. Badania bakteriologiczne:
• posiew z gardła,
• posiew z rany,
• posiew z moczu z antybiogramem,
• posiew kału ogólny,
• posiew kału w kierunku Salmonella-Shigella.
6. Badania moczu:
• amylaza w moczu,
• badanie ogólne moczu (profil),
• białko w moczu,
• glukoza w moczu,
• kreatynina w moczu,
• wapń w moczu.
7. Badania kału:
• badanie ogólne kału,
• krew utajona w kale,
• pasożyty/ jaja pasożytów w kale.
8. Badania inne:
• cytologia wymazu z szyjki macicy (z wyłączeniem cytologii płynnej).

Diagnostyka ultrasonograficzna
20% ZNIŻKI, BEZ LIMITU
Realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie skierowania
od lekarza Świadczeniodawcy w placówkach wskazanych przez
Świadczeniodawcę za pośrednictwem infolinii medycznej.
Nie obejmuje badań USG 3-D/4-D i USG genetycznego.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne,
USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne,
USG ginekologiczne przezpochwowe (transwaginalne),
USG scriningowe ginekologiczne,
USG miednicy małej,
USG piersi,
USG przeglądowe jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej (trzustki,
wątroby, dróg żółciowych, żołądka, dwunastnicy),
USG układu moczowego (nerek, moczowodów, pęcherza moczowego),
USG tarczycy,
USG mięśni,
USG stawów biodrowych,
USG stawów kolanowych,
USG stawów łokciowych,
USG stawów skokowych,
USG stawów barkowych,
USG drobnych stawów i więzadeł,
USG ścięgna,
USG węzłów chłonnych,
USG krtani,
USG nadgarstka,
USG palca,
USG tkanek miękkich.

Prowadzenie ciąży
Prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmuje opiekę lekarza ginekologa,
konsultacje i badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo w zakresie
fizjologii przebiegu ciąży i porodu, zgodnie z zakresem ubezpieczenia.
Badania realizowane zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie
skierowania od lekarza Świadczeniodawcy w placówkach wskazanych przez
Świadczeniodawcę za pośrednictwem infolinii medycznej.

Opieka stomatologiczna – stomatologia zachowawcza
BEZPŁATNIE, RAZ W ROKU
• przegląd stomatologiczny.
20% ZNIŻKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wypełnienie zęba,
leczenie zęba mlecznego (wypełnienie),
ekstrakcja zęba mlecznego,
leczenie zgorzeli,
odbudowa zęba,
opatrunek leczniczy,
trepanacja zęba,
znieczulenie (nasiękowe lub przewodowe),
znieczulenie The Wand,
wypełnienie kanału,
czasowe wypełnienie kanału,
reendo – powtórne leczenie kanałowe,
opracowanie i udrożnienie kanału tradycyjne,
opracowanie i udrożnienie kanału maszynowe,
usunięcie złamanego narzędzia z kanału,
dewitalizacja,
ekstyrpacja miazgi,
wypełnienie kanału – pod mikroskopem,
wypełnienie ostateczne korony zęba przy leczeniu kanałowym,
leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej,
lakierowanie zębów fluorem,
lakowanie zębów,
piaskowanie zębów,
scaling złogów nazębnych,
RTG zęba.

Zniżki są realizowane w stosunku do ceny usługi obowiązującej w danej
placówce medycznej.

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach
grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, dostępnych na stronie pzu.pl, w placówkach PZU Życie SA lub u naszych agentów.
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