PZU Opieka Medyczna

Opieka Medyczna PZU w ramach karty FIT Plus Calypso Fitness
Rezerwacja świadczeń medycznych
Całodobowo, bez limitu
Dostęp do całodobowej infolinii – umawianie terminu realizacji świadczeń
zdrowotnych za pośrednictwem specjalnej infolinii PZU.
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
Bezpłatnie, 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.
Konsultacje specjalistyczne nie obejmują konsultacji profesorskich (lekarzy
posiadających tytuł naukowy: doktor habilitowany, docent, profesor).
Dostęp do lekarzy specjalistów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

internista;
chirurg;
kardiolog;
ortopeda;
reumatolog;
ginekolog.

1. Zabiegi pielęgniarskie:

pomiar ciśnienia;

pomiar wzrostu i wagi ciała;

iniekcje: domięśniowe, dożylne, podskórne;

podłączenie wlewu kroplowego;

pobranie krwi.
2. Zabiegi ogólnolekarskie:

zakładanie cewników (bez kosztu cewnika);

pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych;

usunięcie kleszcza.
3. Zabiegi chirurgiczne:

nacięcie ropnia;

leczenie wrośniętego paznokcia;

szycie rany;

zdjęcie szwów.
4. Zabiegi ortopedyczne:

opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia,
nieskomplikowane złamania – bez kosztu stabilizatorów i gipsu).

Diagnostyka laboratoryjna
Diagnostyka realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi
na podstawie skierowania od lekarza Świadczeniodawcy w placówkach
wskazanych przez Świadczeniodawcę za pośrednictwem infolinii medycznej.
Bezpłatnie, bez limitu







morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów;
odczyn opadania krwinek czerwonych;
płytki krwi;
aminotransferaza asparaginianowa (AST);
aminotransferaza alaninowa (ALT);
badanie ogólne moczu (profil).

Diagnostyka ultrasonograficzna
Realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie
skierowania od lekarza Świadczeniodawcy w placówkach wskazanych
przez Świadczeniodawcę za pośrednictwem infolinii medycznej.
Bezpłatnie, bez limitu

Zabiegi ambulatoryjne
Bezpłatnie, bez limitu
Zabiegi wykonywane w ramach porady lekarskiej przez lekarza
lub pielęgniarkę, z zastrzeżeniem, że istnieje wskazanie medyczne
i możliwość wykonania czynności w warunkach ambulatoryjnych w danej
placówce, bez szkody dla Ubezpieczonego.












echokardiografia (ECHO);
USG stawów biodrowych/kolanowych;
USG ścięgna;
USG stawów łokciowych;
USG stawów skokowych;
USG stawów barkowych;
USG nadgarstka;
USG drobnych stawów i więzadeł;
USG palca;
USG tkanek miękkich.
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Diagnostyka radiologiczna

Badania czynnościowe

Diagnostyka realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi
na podstawie skierowania od lekarza Świadczeniodawcy we
wskazanych przez Świadczeniodawcę placówkach za pośrednictwem
infolinii medycznej.

Realizowane zgodnie ze wskazaniami medycznymi
na podstawie skierowania od lekarza Świadczeniodawcy w placówkach
wskazanych przez Świadczeniodawcę za pośrednictwem infolinii
medycznej.

Bezpłatnie, bez limitu











RTG
RTG
RTG
RTG
RTG
RTG
RTG
RTG
RTG
RTG

kręgosłupa całego AP i bok;
barku i ramienia;
łokcia/przedramienia;
nadgarstka/dłoni/palca;
kończyny górnej;
kończyny dolnej;
miednicy/biodra;
uda/kolana/podudzia;
kostki/stopy/palca;
przeglądowe jamy brzusznej.

Bezpłatnie, bez limitu



EKG spoczynkowe;
spirometria.
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