PZU U LEKARZA
UBEZPIECZENIE AMBULATORYJNE OPIEKA MEDYCZNA S

ZAKRES INTRO

USŁUGA MEDYCZNA

LIMIT

REZERWACJA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
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.

Całodobowo, bez limitu

SERWIS SMS
Potwierdzenie terminu świadczeń za pośrednictwem SMS.

Bezpłatnie, bez limitu

KONSULTACJE AMBULATORYJNE
Konsultacje ambulatoryjne realizowane są bez skierowania. Odbywają się we wskazanych przez świadczeniodawcę godzinach
pracy placówek medycznych oraz zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy placówek.
Mogą obejmować zgodnie z profilem danej specjalności: fizykalne badanie pacjenta, zebranie wywiadu chorobowego,
postawienie diagnozy, zalecenia co do sposobu leczenia, wystawienie e-recept, e-ZLA i skierowań związanych z dalszym
postępowaniem diagnostyczno-leczniczym.
Nie organizujemy i nie pokrywamy kosztów konsultacji lekarzy ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego lub
tytułem naukowym profesora.
W przypadku gdy uprawnionym do świadczeń jest dziecko do 15. roku życia, organizacja konsultacji ambulatoryjnej zależy od
jej dostępności w danej lokalizacji (nie dotyczy konsultacji ambulatoryjnej z zakresu pediatrii).
Konsultacje ambulatoryjne z zakresu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

chorób wewnętrznych (interny),
medycyny rodzinnej,
pediatrii,
alergologii,
chirurgii ogólnej,
dermatologii,
diabetologii,
endokrynologii,
gastroenterologii,
ginekologii i położnictwa,
kardiologii,
nefrologii,
neurologii,
okulistyki,
ortopedii,
otolaryngologii,
pulmonologii,
reumatologii,
urologii.

50% zniżki, bez limitu

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
Diagnostyka realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy
w placówkach medycznych 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,

20% zniżki, bez limitu

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56,
kapitał zakładowy: 295 000 000,00 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

•
•
•
•
•

hematokryt,
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
leukocyty,
płytki krwi,
retikulocyty.

20% zniżki, bez limitu

2. Badania biochemiczne

• albuminy,
• transaminaza alaninowa (ALT),
• transaminaza asparaginianowa (AST),
• amylaza,
• białko całkowite,
• białko C-reaktywne (CRP),
• bilirubina bezpośrednia,
• bilirubina całkowita,
• chlorki (Cl),
• cholesterol całkowity,
• cholesterol HDL,
• cholesterol LDL,
• 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,
• trójglicerydy,
• wapń całkowity (Ca),
• żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
• żelazo (Fe).

20% zniżki, bez limitu

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,
czynnik reumatoidalny (RF).

20% zniżki, bez limitu

4. Badania hormonalne

• hormon tyreotropowy (TSH).

20% zniżki, bez limitu

5. Badania bakteriologiczne

• posiew z gardła,
• posiew z rany,
• posiew z moczu z antybiogramem,
• posiew kału ogólny,
• posiew kału w kierunku Salmonella-Shigella.

20% zniżki, bez limitu

6. Badania moczu

• amylaza w moczu,
• badanie ogólne moczu (profil),
• białko w moczu,
• glukoza w moczu,
• kreatynina w moczu,
• wapń w moczu.
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20% zniżki, bez limitu

pzu.pl

7. Badania kału

• badanie ogólne kału,
• krew utajona w kale,
• pasożyty / jaja pasożytów w kale.

20% zniżki, bez limitu

8. Badania inne

• cytologia wymazu z szyjki macicy (z wyłączeniem cytologii płynnej).

20% zniżki, bez limitu

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA
Realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy w placówkach
medycznych 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.

20% zniżki, bez limitu

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 medycznych wskazanych
przez świadczeniodawcę za pośrednictwem infolinii medycznej.
OPIEKA STOMATOLOGICZNA – STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

• przegląd stomatologiczny.

Bezpłatnie, raz w roku
w 12-miesięcznym
okresie między
rocznicami polisy

• 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,

20% zniżki, bez limitu

801 102 102   Opłata zgodna z taryfą operatora
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• 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.

20% zniżki, bez limitu

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

801 102 102   Opłata zgodna z taryfą operatora
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