
Nasz zespół medyczny tworzy ponad
6000 pracowników

Oferujemy telemedycynę – opiekę medyczną
bez wychodzenia z domu

Zapewniamy krótki czas oczekiwania
na wizytę – u internisty i pediatry do 2 dni
roboczych, u specjalisty do 5 dni roboczych

Udostępniamy portal mojePZU
do samodzielnego umawiania wizyt
i zarządzania dostępnymi usługami

Oferujemy dostęp do wszystkich specjalizacji
lekarskich oraz nawet do 1000 rodzajów
badań diagnostycznych (bez skierowań)

Zapewniamy całodobową infolinię
– średni czas oczekiwania na połączenie
to zaledwie kilkanaście sekund

Oferujemy kompleksowe badania
medycyny pracy

86% pacjentów pozytywnie ocenia
nasze usługi

Opieka

Medyczna

Jesteśmy jednym z liderów prywatnej 
opieki medycznej w Polsce.
Stworzyliśmy własną sieć liczącą
130 wielospecjalistycznych placówek
i stale ją rozbudowujemy.

Dodatkowo współpracujemy
z ponad 2400 placówek partnerskich
w ponad 600 miastach Polski.
Blisko 800 z nich świadczy usługi
z zakresu medycyny pracy.

Bo zdrowie jest najważniejsze



zdrowie.pzu.pl Wirtualna przychodnia portal mojePZU

zdrowie.pzu.pl, obserwuj nas na             i

Co nas wyróżnia

✓ dostęp do lekarzy specjalistów
bez skierowania

✓ akceptowanie skierowań spoza sieci
PZU Zdrowie

✓ zwrot kosztów wizyt lekarskich i badań
poza placówkami PZU Zdrowie

✓ nowoczesny i przystępny portal 
pacjenta

✓ Rada Naukowa – eksperckie wsparcie
z różnych dziedzin medycyny

✓ nowoczesne centra medyczne 
wyposażone w najwyższej klasy sprzęt

✓ elektroniczny wywiad medyczny
„Symptom Checker”

✓ doraźna pomoc medyczna

✓ szeroki zakres usług telemedycznych

✓ wysokie standardy obsługi pacjentów

✓ organizacja i zarządzanie medycyną
pracy za pomocą specjalnie do tego
przeznaczonego portalu

✓ programy profilaktyczne

✓ pomoc psychologiczna oraz vouchery
na konsultacje psychologiczne

✓ sprawny proces przystąpienia
do opieki medycznej

✓ prowadzenie ciąży i dostęp
do szkoły rodzenia

Dbamy o pozytywne doświadczenia naszych pacjentów

Skontaktuj się z nami

Słuchamy głosu pacjentów
Codziennie słuchamy głosów pacjentów w przekazywanych nam
opiniach i dostosowujemy działania do ich oczekiwań. 

Wykorzystujemy innowacyjne technologie ułatwiające
diagnostykę i leczenie
Stawiamy na rozwój telemedycyny, aby zawsze być blisko naszych 
pacjentów. 

Jesteśmy zaangażowanym zespołem 
Każdego dnia pacjenci mogą liczyć na wsparcie i pomoc naszego 
personelu zarówno podczas wizyt w placówkach, jak i w kontakcie
z doradcą na infolinii.

https://zdrowie.pzu.pl/
https://zdrowie.pzu.pl/dla-ciebie/wirtualna-przychodnia
https://moje.pzu.pl/
https://pl.linkedin.com/company/pzuzdrowie
https://www.facebook.com/pzuzdrowie

