Załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia
na życie i zdrowie Opieka Medyczna MERITUM
zatwierdzony uchwałą nr UZ/211/2009 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 8 lipca 2009 r.
kod zakresu 22

W ramach świadczeń zdrowotnych PZU Życie SA umożliwia
dostęp do usług medycznych realizowanych przez wskazanych przez
PZU Życie SA świadczeniodawców, w ich zasięgu terytorialnym.
1. Porada lekarska
Porada lekarska zgodnie ze wskazaniami medycznymi obejmuje następujące czynności:
- wywiad lekarski,
- badanie przedmiotowe,
- zlecenie wykonania niezbędnych badań diagnostycznych,
- wystawienie recept na produkty lecznicze i wyroby medyczne,
- wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do
pracy,
- konsultacje przed szczepieniem.
Porady lekarskie realizowane bez konieczności posiadania
skierowania.
2. Podstawowa opieka zdrowotna
Obejmuje poradę lekarską u następujących lekarzy:
1) lekarza rodzinnego,
2) internisty.
3. Konsultacja specjalistyczna
Obejmuje poradę lekarską w następujących poradniach:
1) chirurgii ogólnej,
2) dermatologicznej,
3) ginekologicznej,
4) okulistycznej,
5) urologicznej.
4. Zabiegi ambulatoryjne
Zabiegi wykonywane w ramach porady lekarskiej, z zastrzeżeniem, że istnieje wskazanie medyczne i możliwość wykonania czynności w warunkach ambulatoryjnych u danego
świadczeniodawcy bez szkody dla Ubezpieczonego.
1) Zabiegi pielęgniarskie:
- iniekcje: domięśniowe, dożylne, podskórne,
- podłączenie wlewu kroplowego,
- pobranie krwi.
2) Zabiegi ogólnolekarskie:
- zakładanie cewników,
- pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych,
- opatrzenie drobnych urazów (rany, skręcenia, zwichnięcia, nieskomplikowane złamania),
- usunięcia kleszcza.
3) Zabiegi chirurgiczne:
- nacięcie ropnia,
- leczenie wrośniętego paznokcia,
- szycie rany,
- zdjęcie szwów.
4) Zabiegi ginekologiczne:
- pobieranie materiałów do badań cytologicznych i mikrobiologicznych.
5) Zabiegi okulistyczne:
- badanie dna oka,
- badanie ostrości widzenia,
- usunięcie ciała obcego z oka,
- dobór szkieł korekcyjnych.
6) Zabiegi urologiczne:
- zakładanie cewników.
5. Prowadzenie ciąży
Prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmuje opiekę lekarza
ginekologa, konieczne konsultacje i niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo w zakresie fizjologii
przebiegu ciąży i porodu.

Badania laboratoryjne
1) Hematologiczne:
morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów,
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), płytki krwi,
retikulocyty;
2) Badania układu krzepnięcia:
czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
(czas kaolinowo – kefalinowy), czas protrombinowy (PT),
fibrynogen (FIBR);
3) Biochemiczne:
albuminy, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), amylaza, białko całkowite,
białko C-reaktywne (CRP), bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki (CI), cholesterol całkowity, cholesterol
HDL, cholesterol LDL, dehydrogenaza mleczanowa (LDH),
fosfataza alkaliczna (AP), fosfataza kwaśna całkowita,
gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), glukoza, kinaza fosfokreatynowa, kreatynina, kwas moczowy, mocznik,
potas (K), proteinogram, sód (Na), test obciążenia glukozą,
triglicerydy, wapń całkowity (Ca), żelazo (Fe);
4) Hormonalne:
hormon tyreotropowy (TSH);
5) Badanie moczu:
amylaza w moczu, badanie ogólne moczu (profil), białko
w moczu, glukoza w moczu, kreatynina w moczu, wapń
w moczu;
6) Badanie kału:
badanie ogólne kału, krew utajona w kale, pasożyty/jaja
pasożytów w kale;
7) Bakteriologiczne:
posiew kału ogólny, posiew moczu z antybiogramem, posiew z gardła, posiew z rany;
Badania radiologiczne
RTG klatki piersiowej;
Badania ultrasonograficzne*
USG macicy nieciężarnej i przydatków, USG macicy ciężarnej,
USG piersi, USG przeglądowe jamy brzusznej i przestrzeni
zaotrzewnowej;
Badania czynnościowe
EKG spoczynkowe;
Inne badania
badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy.
7. Specjalistyczne badania diagnostyczne
Badania diagnostyczne wykonywane są zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie skierowania od lekarza
świadczeniodawcy.
Badania laboratoryjne
1) Immunologiczne:
immunoglobulina E całkowite (IgE);
2) Serologiczne:
oznaczenie grupy krwi układu A, B, O, Rh(D) z oceną
hemolizyn;
3) Wirusologiczne:
antygen HBe, przeciwciała przeciw HBe, przeciwciała
przeciw HCV, przeciwciała przeciw HIV, przeciwciała
przeciw rubella/różyczka (IgG,IgM), przeciwciała przeciw
toksoplazmoza gondii (IgG, IgM).
Badania ultrasonograficzne*
USG dopplerowskie naczyń jamy brzusznej, szyi i kończyn,
USG gruczołu krokowego transrektalne.
Badania z zakresu diagnostyki obrazowej
Mammografia.
8. Pomoc w nagłych przypadkach
Dostęp do całodobowej infolinii.

6. Podstawowe badania diagnostyczne
Badania diagnostyczne wykonywane zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy.

9. Pozostałe usługi medyczne
z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego wykonywane są z 15%
zniżką od cennika komercyjnego dostępnego u świadczeniodawcy.
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* nie obejmuje badań ultrasonograficznych w technologii 4D
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