GRUPOWE UBEZPIECZENIE AMBULATORYJNE PZU
Zakres świadczeń

INTRO

STANDARD

Infolinia 24h
Serwis SMS-y

Dostęp do lekarzy specjalistów

Prowadzenie ciąży
Przegląd stomatologiczny
Stomatologia zachowawcza
Wizyty domowe (w pozostałych godzinach i dniach
wolnych odochronne
pracy)
Szczepienia

lekarz rodzinny
pediatra
internista
alergolog
chirurg ogólny
dermatolog
diabetolog
endokrynolog
gastrolog
ginekolog
kardiolog
nefrolog
neurolog
okulista
ortopeda
reumatolog
urolog
otolaryngolog
pulmonolog
hepatolog
anestezjolog
audiolog
chirurg onkolog
hematolog
onkolog
lekarz chorób zakaźnych
neurochirurg
radiolog
wenerolog
psychiatra (4 wizyty/rok)
proktolog
chirurg naczyniowy
specjalista rehabilitacji
traumatolog
psycholog (4 wizyty/rok)
ILOŚĆ SPECJALISTÓW
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KOMFORT




























KOMFORT PLUS






























 (4 wizyty/rok)

19


20% zniżki

16


20% zniżki

Rehabilitacja ambulatoryjna
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25


20% zniżki
2 wizyty/rok


30


20% zniżki
4 wizyty/rok


OPTIMUM






























 (4 wizyty/rok)




 (4 wizyty/rok)
35


20% zniżki
4 wizyty/rok

30 zabiegów/rok

Zakres świadczeń

INTRO

STANDARD

pielęgniarskie

ogólnolekarskie
alergologiczne
chirurgiczne
Zabiegi ambulatoryjne

x
ginekologiczne

okulistyczne

otolaryngologiczne

Badania diagnostyczne

urologiczne
biochemiczne
serologiczne i immunologiczne
hormonalne
bakteriologiczne
moczu
cytologiczne wymazu z szyjki macicy
USG
hematologiczne i układu krzepnięcia
kału
immunologiczne
wirusologiczne
biopsja cienkoigłowa tarczycy
skórne testy alergiczne
radiologia
TK i NMR
endoskopia
czynnościowe (EKG, EMG, spirometria i.in.)
nowotworowe
LICZBA BADAŃ I ZABIEGÓW BEZPŁATNYCH
LICZBA BADAŃ I ZABIEGÓW ZE ZNIŻKĄ
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49
63

KOMFORT

KOMFORT PLUS

pomiar ciśnienia
pomiar wzrostu i wagi ciała
iniekcje: domięśniowe, dożylne, podskórne
podłączenie wlewu kroplowego
pobranie krwi
zakładanie cewników (bez kosztu cewnika)
pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych
opatrzenie drobnych urazów
usunięcie kleszcza
odczulanie (bez kosztu podawanych leków)
nacięcie ropnia
leczenie wrośniętego paznokcia
szycie rany
zdjęcie szwów
pobranie materiału do badania cytologicznego
badanie dna oka
badanie ostrości widzenia
badanie pola widzenia
pomiar ciśnienia śródgałkowego
usunięcie ciała obcego z oka
dobór szkieł korekcyjnych
płukanie uszu
przedmuchiwanie trąbki słuchowej
usunięcie ciała obcego z ucha/nosa/gardła
postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa
opatrunek uszny z lekiem
zakładanie cewników (bez kosztu cewnika)

/15% zniżki



/15% zniżki







/15% zniżki





15% zniżki

15% zniżki

15% zniżki

15% zniżki
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15% zniżki

15% zniżki

/15% zniżki
162
124

315

OPTIMUM
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Legenda:
 - usługi bezpłatne
/ 15% zniżki – usługi bezpłatne lub ze zniżką 15 %

