Zdrowie po COVID-19
pod kontrolą
pakiet podstawowy
Jesteś już po chorobie COVID-19?
Warto upewnić się, czy stan Twojego zdrowia jest tak samo dobry jak przed chorobą i czy nie pozostawiła ona śladów w Twoim organizmie.
Sprawdź więc stan swojego zdrowia, zanim wrócisz do codziennych obowiązków. Dzięki naszemu pakietowi skonsultujesz się z lekarzem
oraz wykonasz odpowiednio dobrane przez naszych specjalistów badania.
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2 wizyty w placówce medycznej u internisty
morfologia
lipidogram
potas
żelazo
ferrytyna
kreatynina
ALT (aminotransferaza alaninowa)
NT-proBNP (peptyd natriuretyczny typu B)

Jak umówić się na badania i konsultacje z pakietu
Aby umówić się na badania, potrzebujesz skierowania od internisty
– udaj się do niego w pierwszej kolejności. Gdy otrzymasz
już skierowanie, możesz umówić się na badania. Drugą wizytę
u internisty zaplanuj, gdy otrzymasz już wyniki wszystkich
badań. Umów się na moje.pzu.pl. Po zalogowaniu wejdź
w zakładkę „Moje produkty”, gdzie znajdziesz swój pakiet.
Kliknij w jego szczegóły i wybierz usługi. Wskaż miejsce i termin,
które najbardziej Ci odpowiadają. Potwierdzenie umówionych
wizyt lub badań otrzymasz w wybrany przez siebie sposób.

Jak odebrać wyniki badań
Wyniki badań odbierzesz w przychodni, w której były wykonane.

Ile czasu ważny jest pakiet
Z pakietu możesz skorzystać w ciągu 6 miesięcy od zakupu.

Gdzie znajdziesz listę placówek PZU Zdrowie
Listę placówek znajdziesz na pzuzdrowie.pl.
Na badania i konsultacje możesz się zapisać w placówkach,
które świadczą takie usługi.

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas: 801 405 905
lub 22 505 15 48 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Jak przełożyć badania i konsultacje

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszych placówkach

Jeżeli nie możesz skorzystać z wizyty lub badania w umówionym
terminie – odwołaj je. Aby nie stracić możliwości ich wykonania,
zrób to nie później niż 24 godziny przed terminem przez mojePZU
lub telefonicznie – 801 405 905 lub 22 505 15 48 (opłata zgodna
z taryfą operatora).

801 405 905 pzuzdrowie.pl, obserwuj nas na

CK (kinaza kreatynowa)
czas protrombinowy (PT/INR)
CRP (białko C-reakywne)
TSH (tyreotropina)
witamina D3 – metabolit 25 OH
RTG klatki piersiowej (AP i bok)
EKG spoczynkowe z opisem
pomiar temperatury ciała
oznaczenie ciśnienia tętniczego

i

w Gdańsku

w Krakowie

w Płocku

w Poznaniu

w Warszawie

