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Opieka medyczna w PZU Zdrowie



Jesteśmy ogólnopolskim operatorem medycznym

Bo zdrowie jest najważniejsze Z nami warto dbać o zdrowie

PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów 

medycznych. Mamy 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki 

obrazowej oraz 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce. 

Posiadamy własną infolinię medyczną, portal pacjenta mojePZU 

oraz Centrum Telemedyczne. Zapewniamy opiekę zdrowotną w formie 

ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych. 

Centra medyczne PZU Zdrowie są dostępne także dla pacjentów 

nieposiadających pakietów.

Kładziemy nacisk na profilaktykę i badania przesiewowe. Wspieramy także 

zdrowy styl życia.

• Oferujemy innowacyjne rozwiązania w opiece medycznej i obsłudze pacjenta.

• Dostosowujemy naszą opiekę do potrzeb firmy i jej pracowników. 

• Oferujemy kompleksowe badania medycyny pracy.

• Wspieramy pracodawcę na każdym etapie współpracy.



PZU Zdrowie to dobry wybór

Mamy 130 placówek 
medycznych 
zlokalizowanych w dobrze 
skomunikowanych 
miejscach oraz 
wyposażonych 
w nowoczesny sprzęt

Współpracujemy 
z 2400 placówkami 
w ponad 600 miastach 
w Polsce

Udostępniamy portal 
mojePZU 
do samodzielnego 
umawiania wizyt
i zarządzania usługami

Zapewniamy 
całodobową infolinię 
oraz obsługę VIP

Nasz zespół medyczny 
tworzy 6000 pracowników

Oferujemy 
telemedycynę 
- opiekę medyczną bez 
wychodzenia 
z domu

Oferujemy dostęp do lekarzy 
wszystkich specjalności 
oraz do ponad 1000 badań 
diagnostycznych.

Współpracujemy z blisko 
800 placówkami medycyny 
pracy w całej Polsce oraz 
udostępniamy portal OLIMP
do jej obsługi

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

JEŻELI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ, 
KLIKNIJ NA ZDJĘCIE

https://zdrowie.pzu.pl/lekarze-i-placowki?searchType=doctor
https://zdrowie.pzu.pl/lekarze-i-placowki
https://zdrowie.pzu.pl/lekarze-i-placowki
https://zdrowie.pzu.pl/_fileserver/item/1502692
https://www.youtube.com/watch?v=CpTef4g3EZU&feature=youtu.be
https://zdrowie.pzu.pl/kontakt-i-pomoc
https://zdrowie.pzu.pl/dla-firm/medycyna-pracy
https://zdrowie.pzu.pl/dla-firm


Obejrzeć nasze placówki z bliska.
Zapraszamy na wirtualny spacer

Jesteśmy jednym z liderów prywatnej opieki medycznej 

w Polsce. Stworzyliśmy własną sieć 

wielospecjalistycznych centrów medycznych.

Dodatkowo współpracujemy z placówkami w ponad 

600 miastach w kraju.

130 placówek własnych 

i 2400 współpracujących

hasło do omówienia

do Płocka

do Radomia

do Poznania

do Gdańska

do Wrocławia

do Warszawy 
(Mokotów)

do Warszawy 
(centrum)

do Krakowa
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Jesteśmy partnerem, 
któremu warto zaufać

Odpowiemy na Twoje indywidualne 

potrzeby – wspólnie przygotujemy 

ofertę i zaprojektujemy takie 

rozwiązania i narzędzia, które 

zapewnią sprawny proces obsługi 

Twojej firmy i Twoich pracowników. 



Mamy w naszej standardowej ofercie cztery zakresy usług
• Standard
• Komfort
• Komfort Plus
• Optimum

Zobacz co zyskasz Ty i Twoi pracownicy
• możliwość przystąpienia do abonamentu bez wypełniania ankiety medycznej
• dostęp do lekarzy i specjalistów bez limitów i skierowań
• akceptowanie skierowań spoza sieci PZU Zdrowie
• zwrot kosztów wizyt lekarskich i badań poza placówkami PZU Zdrowie
• dostęp do lekarzy nawet 33 specjalizacji oraz do ponad 400 badań diagnostycznych,
• dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ciągu maksymalnie 2 dni,

a do specjalisty w ciągu 5 dni roboczych
• możliwość leczenia w 2400 placówkach medycznych w 600 miastach w Polsce
• możliwość zapisania do abonamentu bliskich pracownika – małżonka lub partnera, dzieci 

i seniorów.

Oferujemy gotowe abonamenty medyczne oraz tworzymy indywidualne 
zakresy dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

Oferujemy abonamenty medyczne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

https://zdrowie.pzu.pl/dla-firm


Wykonujemy badania:
• wstępne
• okresowe
• kontrolne
• końcowe
Prowadzimy przegląd stanowisk pracy i oferujemy udział lekarza w komisji BHP.

Udostępniamy aplikację do obsługi medycyny pracy – dzięki niej możesz m.in.:
• zarządzać badaniami dla pracowników firmy
• tworzyć listy zadań związanych z bieżącą obsługą medycyny pracy
• monitorować terminy ważności badań Twoich pracowników
• przygotować skierowania jednym kliknięciem.

Medycyna pracy to nie tylko obowiązek pracodawcy, lecz także szansa 
na wykrycie niepokojących objawów i wdrożenie szybkiego planu 
leczenia.

Oferujemy kompleksową medycynę pracy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O OFERCIE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O APLIKACJI 

DO OBSŁUGI MEDYCYNY PRACY

https://zdrowie.pzu.pl/dla-firm/medycyna-pracy
https://www.youtube.com/watch?v=t0feCHi-8vI&feature=youtu.be


Nad komfortowym pobytem naszych klientów VIP w placówkach czuwa zespół  
przeszkolonych opiekunów, lekarzy i pielęgniarek. 

Do dyspozycji naszych kluczowych klientów mamy Infolinię VIP (801 408 408), 
która pracuje w godzinach od 7 do 20.

W wybranych placówkach możesz poczekać na wizytę, omówić dalsze leczenie czy sprawdzić 
zakres pakietu w VIP ROOM.

Indywidualny Opiekun Pacjenta zadba o sprawną obsługę 
• umówi dogodny termin wizyty
• zaplanuje proces diagnozowania i leczenia zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zapewniamy obsługę VIP



Kompleksowo dbamy 
o zdrowie pracowników

W ramach naszej oferty zdrowotnej 

stworzyliśmy szereg usług 

dodatkowych. Pozwalają one 

na uzupełnienie oferty abonamentów 

medycznych, aby jak najlepiej 

spełniała ona potrzeby Twoje i Twoich 

pracowników. 



Profilaktyka
Programy profilaktyczne

Oferujemy gotowe oraz tworzymy indywidualnie programy dopasowane do potrzeb firmy, 

np. dla osób, które skarżą się na bóle kręgosłupa albo planują wzmożoną aktywność ruchową. 

Strefy Zdrowia

Promujemy zdrowy styl życia wśród pracowników – organizujemy na terenie firmy mobilne 

Strefy Zdrowia. Sprawdzamy stan zdrowia pod kątem np. otyłości, problemów z układem 

krwionośnym, pracy serca czy schorzeń kręgosłupa. Prowadzimy także programy, które 

zapobiegają depresji i skutkom wypalenia zawodowego w wyniku stresu oraz profilaktykę 

chorób nowotworowych.

Wyjazdowa akcja szczepień przeciw grypie 

Raz w roku przeprowadzamy akcję szczepień dla Twoich pracowników w siedzibie firmy.

Profilaktyka stomatologiczna

Zapewniamy bezpłatny przegląd stomatologiczny i dostęp do zbiegów stomatologii 

zachowawczej ze zniżką.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

https://zdrowie.pzu.pl/dla-firm/profilaktyka-zdrowia


Leczenie
Chirurgia jednego dnia
Oferujemy ponad 130 operacji z zakresu chirurgii jednego dnia na terenie kraju, w trybie planowym, 
na podstawie skierowania od lekarza.

Leczenie uzdrowiskowe
Oferujemy 20% zniżki na turnusy w sanatoriach uzdrowiskowych w Ciechocinku oraz  Ustroniu.

Zabiegi proktologiczne i endoskopowe 
Oferujemy 15% zniżki na wybrane usługi medyczne w CM PZU Zdrowie w Kielcach.

Chirurgia ortopedyczna w Warszawie
Oferujemy 15% zniżki na zabiegi chirurgii jednego dnia w CM Gamma w Warszawie.

Chirurgia laparoskopowa i ortopedyczna w Częstochowie
Oferujemy 10% zniżki na zabiegi z zakresu chirurgii laparoskopowej i ortopedycznej w CM PZU Zdrowie 
w Częstochowie.

Zwrot kosztów za wypożyczenie sprzętu medycznego
Zwracamy koszty wypożyczenia sprzętu medycznego m.in. kul, ortez czy balkonika, wg cennika 

PZU Zdrowie.



Pomoc w nagłych wypadkach
Konsultacje lekarzy pomocy doraźnej 

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia zorganizujemy 

konsultacje lekarskie internistyczne i pediatryczne, w trybie pilnym. Usługę realizujemy 

w wybranych lokalizacjach.

Hot Line - telefoniczna pomoc medyczna dostępna 7 dni 
w tygodniu przez całą dobę

Jeśli nagle poczujesz się gorzej, a nasza placówka w Twojej okolicy jest już nieczynna, 
to możesz otrzymać pomoc medyczną korzystając z usługi Hot Line, gdzie otrzymasz 
telekonsultację pielęgniarską.

Doraźna pomoc stomatologiczna w Warszawie

W nagłych wypadkach zorganizujemy wizyty poza standardowymi godzinami pracy 

gabinetów stomatologicznych: 

• w godzinach nocnych 

• w niedziele i święta.



Hospitalizacja
Planowa operacja chirurgiczna i hospitalizacja porodowa

Jeśli Twój lekarz skieruje Cię na planową operację chirurgiczną lub będziesz w ciąży, 

to możesz w placówkach naszej sieci medycznej wykonać planową operację lub urodzić 

dziecko w planowanym terminie. Operacje chirurgiczne wykonujemy z zakresu okulistyki, 

laryngologii, ginekologii, urologii, ortopedii lub chirurgii ogólnej. Zapewnimy Ci pobyt 

w szpitalu w komfortowych warunkach, gdzie  zaopiekuje się Tobą wykwalifikowany personel 

medyczny. 

Całym procesem zajmie się Koordynator Opieki Szpitalnej oraz udzieli Ci niezbędnych 

informacji na temat naszej usługi: 

✓ poinformuje Cię, w którym centrum medycznym PZU Zdrowie lub placówce 

współpracującej będzie można wykonać operację chirurgiczną lub urodzić dziecko,

✓ zarezerwuje dla Ciebie termin operacji chirurgicznej lub porodu,

✓ umówi Cię na konsultacje lekarskie i badania, które musisz wykonać przed operacją 

chirurgiczną lub porodem,

✓ poinformuje Cię o całkowitym szacunkowym koszcie operacji chirurgicznej lub porodu 

i pobytu w szpitalu oraz Twoim limicie kwotowym,

✓ przekaże Ci informacje związane z organizacją planowej operacji chirurgicznej lub porodu.



Wsparcie
Pomoc psychologiczna
Dla Ciebie, Twoich pracowników i Waszych rodzin przygotowaliśmy pomoc psychologiczną w trudnych 
sytuacjach – np. w razie śmierci bliskiej osoby, poronienia, nowotworu.

Dodatkowe wsparcie w trakcie ciąży
Pomagamy przygotować się na narodziny dziecka – Twoi pracownicy mogą skorzystać m.in. z porad 
dotyczących fizjologii przebiegu ciąży i porodu oraz szkoły rodzenia.

Wyjazdowa pomoc pielęgniarska
Organizujemy całodobową opiekę domową dla niesamodzielnych członków rodziny, m. in (przy iniekcjach, 
pomiarach tętna, zmianie opatrunków i cewnika).

Konsultant szpitalny
Jeśli Twój pracownik znajdzie się w szpitalu, zorganizujemy dla niego nielimitowane, ogólnolekarskie 
porady telemedyczne. Lekarz udzieli wsparcia merytorycznego i wyjaśni informacje przekazywane przez 
personel medyczny szpitala. 

Doradca szpitalny 
Jeśli Twój pracownik musi przejść planową operację chirurgiczną, konsultant infolinii przekaże informacje, 
w których państwowych i prywatnych placówkach medycznych możesz ją wykonać.

Transport medyczny 
Pomagamy bezpiecznie dotrzeć do placówki w sytuacjach, które wymagają specjalnego transportu.



Działamy z myślą 
o naszych pacjentach

Przygotowaliśmy wiele rozwiązań, 

dzięki którym nasi pacjenci mogą 

wygodnie korzystać z naszych usług. 



• umówić się na wizytę, badanie lub je odwołać
• sprawdzić listę placówek PZU Zdrowie
• zobaczyć zrealizowane i nadchodzące wizyty
• sprawdzić zakres usług
• dowiedzieć się, jak przygotować się do badania
• umówić się na zdalną konsultację – poradę medyczną
• otrzymać skierowanie na badania lub e-receptę
• przeprowadzić wywiad medyczny, który pomoże w wyborze specjalisty
• zapoznać się z wynikami badań laboratoryjnych wykonanych w placówkach własnych PZU Zdrowie
• złożyć wniosek o refundację lub zwrot kosztów wizyty
• zamówić przepisane leki w wybranej aptece
• kupić dodatkową konsultację lekarską w formie telekonsultacji lub wizyty i badania w placówce 

stacjonarnej.

Dla pacjentów, którzy nie posługują się językiem polskim, uruchomiliśmy możliwość umawiania wizyt 
w języku angielskim. Pacjenci mogą umówić wizytę wysyłając wiadomość na zamow_wizyte@pzu.pl lub 
visit@pzu.pl.

Umawiamy całodobowo

Pacjenci mogą się umawiać na wizytę przez całodobową infolinię 
oraz portal mojePZU. 

W portalu mojePZU nasi pacjenci mogą:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

mailto:zamow_wizyte@pzu.pl
mailto:visit@pzu.pl
https://www.youtube.com/watch?v=CpTef4g3EZU&feature=youtu.be


Nasi pacjenci mogą skorzystać z konsultacji lekarskich z dowolnego miejsca na świecie, przez całą dobę, 
7 dni w tygodniu (internista i pediatra – całodobowo, specjaliści - od 7 do 22). Z lekarzem można 
skonsultować się w formie czatu, wideoczatu lub telefonicznie. 

Zapewniamy: 
• pomoc lekarzy
• skierowania na badania laboratoryjne i diagnostyczne
• zwolnienia lekarskie
• e-recepty i zamówienie leków do apteki współpracującej z PZU Zdrowie. 

Oferujemy konsultacje z polskim lekarzem podczas wyjazdu zagranicznego oraz z lekarzem obcojęzycznym 
np. w j. ang. 

Oferujemy sprawny dostęp do konsultacji 
telemedycznych

Specjaliści, z którymi możesz się skonsultować:

→ internista
→ pediatra
→ endokrynolog
→ diabetolog
→ kardiolog
→ alergolog
→ onkolog 

→ dietetyk
→ pulmonolog
→ psycholog
→ ginekolog
→ dermatolog
→ ortopeda 
→ położna

→ urolog
→ chirurg ogólny
→ neurolog
→ neurochirurg
→ nefrologDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

https://zdrowie.pzu.pl/_fileserver/item/1502692


Kim jest Rzecznik Zdrowia

Rzecznik Pacjenta PZU to Mariola Borowska - doktor nauk o zdrowiu, z doświadczeniem dydaktycznym 
zdobytym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W swojej działalności naukowej zajmuje się tematyką 
bezpieczeństwa pacjenta oraz organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce i prawa medycznego.

Czym zajmuje się Rzecznik Zdrowia w PZU

Rzecznik Zdrowia:
• prowadzi dialog z pacjentami i wspieranie ich na każdym etapie korzystania z opieki – od momentu 

zakupu do wizyty lub badania w placówce medycznej,
• analizuje sprawy zgłaszane przez pacjentów, w obiektywny sposób oceniając jakość obsługi 

i zastosowane procedury,
• wpływa na tworzenie nowych rozwiązań obsługowych i produktów zdrowotnych dostosowanych 

do potrzeb pacjentów.

Powołaliśmy jako pierwsi na rynku 
Rzecznika Zdrowia



Dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej:

lekarz w placówce własnej może szybko zapoznać się z dokumentacją medyczną pacjenta, 
co pomaga w postawieniu precyzyjnej diagnozy i ustaleniu optymalnej ścieżki leczenia

nasi pacjenci maja łatwy dostęp do swojej historii leczenia w portalu mojePZU (wyników 
badań, zaleceń lekarskich, e-recept)

przed wizytą nasi pacjenci mogą dołączyć dokumenty medyczne potrzebne podczas 
konsultacji telemedycznej. 

Mamy system obiegu dokumentacji 
medycznej



Doświadczenia pacjenta są dla nas bardzo ważne, dlatego zwracamy na nie 
szczególną uwagę. Wiemy, że powierzacie nam to, co najcenniejsze - swoje 
zdrowie.

Słuchamy głosu pacjentów
Codziennie słuchamy głosów pacjentów w przekazywanych nam opiniach i dostosowujemy 
działania do ich oczekiwań. To dla nas bardzo ważne, aby podążać za potrzebami i móc się 
stale rozwijać. Dzięki prowadzonym badaniom satysfakcji  na bieżąco wprowadzamy 
usprawnienia w poszczególnych obszarach obsługowych. Zależy nam, żeby ścieżka obsługi 
była prosta i przyjazna.

Wykorzystujemy innowacyjne technologie ułatwiające diagnostykę i leczenie
Stawiamy na rozwój telemedycyny, aby zawsze być blisko naszych pacjentów. 
Teleporady umożliwiają szybki kontakt z lekarzem i przeprowadzenie konsultacji bez 
konieczności wychodzenia z domu.

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. Naszym pracownikom 
przyświeca cel - indywidualne i empatyczne podejście do potrzeb każdego pacjenta.

Dbamy o pozytywne doświadczenia
naszych pacjentów



zdrowie.pzu.pl

Obserwuj nas na          i   

https://www.linkedin.com/company/pzuzdrowie/
https://www.facebook.com/pzuzdrowie

