1

Lekarz podstawowej opieki medycznej (internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej)

2

Lekarze specjaliści - poziom A (alergolog, chirurg ogólny, chirurg onkolog, dermatolog, ginekolog,
okulista, ortopeda, otolaryngolog, rehabilitacji leczniczej)

3

Lekarze specjaliści - poziom B (alergolog, chirurg ogólny, chirurg naczyniowy, chirurg onkolog, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, ginekolog-położnik, kardiolog, neurolog,
okulista, ortopeda, otolaryngolog, rehabilitacji leczniczej, urolog)

4

Lekarze specjaliści - poziom C (alergolog, chirurg ogólny, chirurg naczyniowy, chirurg onkolog, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, ginekolog-położnik, kardiolog, neurolog,
okulista, ortopeda, otolaryngolog, rehabilitacji leczniczej, reumatolog, urolog, nefrolog)

5

Porady specjalistyczne - dla dzieci, (alergolog, otolaryngolog, chirurg, ortopeda)
(Neurolog dla dzieci powyżej 16. roku życia)

6

Porady specjalistyczne:
• psychiatra (terapia limitowana – 4 porady/rok)
• poradnia osteoporozy

7

Podstawowe zabiegi pielęgniarskie

8

Podstawowe zabiegi ambulatoryjne

9

Profilaktyczny Przegląd Zdrowia PPZ (raz w roku)

10

Profilaktyka chorób układu kostnego u dzieci

11

Szczepienia przeciwko grypie

12

Szczepienia przeciwko WZW B

13

Wizyty domowe

14

Podstawowe badania diagnostyczne m.in.: badania laboratoryjne. cytologia. EKG spoczynkowe,
RTG klatki piersiowej

15

Rozszerzone badania diagnostyczne m.in.: densytometria, tomografia komputerowa, gastroskopia,
Holter EKG, USG, RTG – pełen zakres, spirometria

16

Kompleksowe badania diagnostyczne m.in.: rezonans magnetyczny, Holter ciśnieniowy, test wysiłkowy,
pomiar stężenia tlenku azotu

17

Rehabilitacja

18

Rehabilitacja – zakres rozszerzony

19

Zniżki na usługi nieobjęte zakresem pakietu

Pakiet 3*
VIP ZDROWIE

Pakiet 2*
PREMIUM+
ZDROWIE

Pakiet 1*
STANDARD
ZDROWIE

USŁUGI

Rabat 25%

CENA PAKIETU – pojedynczy (osoba dorosła)

69

89

149

CENA PAKIETU – partnerski (osoba dorosła + małżonek/partner lub 1 dziecko do 18. lat)

114

149

254

CENA PAKIETU – rodzina (rodzice + dowolna liczba dzieci do 18. lat)

147
129**

193
169**

317
289**

* Zawiera ceny podane w złotówkach (PLN)
** W przypadku rodzica samotnie wychowującego dzieci

radom.pzuzdrowie.pl
facebook.com/Polmedic

info@polmedic.com.pl

Dla Pacjenta

Dla Pracodawcy

Indywidualny Program Opieki Medycznej Polmedic to zestaw
usług zdrowotnych w formie abonamentu. Umożliwia Tobie
i Twoim bliskim prosty i szybki dostęp do konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych, rehabilitacji oraz zabiegów
chirurgicznych.

IPOM to także doskonały pomysł na prezent lub benefit dla
Twoich pracowników i ich najbliższych. Pokaż, że zdrowie Twojej
kadry jest dla Ciebie ważne!

Pakiet może objąć:
• 1 dorosłą osobę;
• 2 dorosłe osoby lub 1 dorosłą osobę i dziecko;
• 2 dorosłe osoby i dowolną liczbę dzieci;
• 1 dorosłą osobę samotnie wychowującą dowolną liczbę dzieci.

Pakiet może objąć:
• właściciela;
• zarząd;
• kadrę pracowniczą;
• rodziny pracowników.

Co zyskują Twoi pracownicy?

Co zyskujesz?

Otrzymują dodatkowy element wynagrodzenia.

Dostęp do konsultacji lekarzy medycyny rodzinnej:
• wizyta 24 godziny od zgłoszenia;

Mogą skorzystać z wizyt u internisty, lekarza rodzinnego i pediatry w czasie maksymalnie dwóch dni. Czas oczekiwania na wizytę
u lekarza specjalisty to maksymalnie 10 dni roboczych.

oraz specjalistów:
• bez limitów;
• bez skierowania;
• czas oczekiwania to 10 dni roboczych.

Mają gwarancję dostępu do lekarzy specjalistów bez skierowań.

Co zyskujesz jako pracodawca?
Możesz ograniczyć nieobecność pracowników w pracy – profesjonalna pomoc specjalisty oraz dostęp do lekarza w krótkim czasie
mogą pomóc skrócić okres zwolnienia.
Zmniejszasz rotację pracowników – mniej osób odchodzi z firmy,
która oferuje im dodatkowe korzyści.
Budujesz pozytywny wizerunek – firma, która dba o zdrowie pracowników tworzy atmosferę bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Rehabilitacja:

Elastyczne metody płatności:

• do 3. razy w roku;
• rabat nawet do 25% na zabiegi spoza zakresu pakietu.

Badania diagnostyczne i laboratoryjne:

•
•
•
•

•
•
•
•

Dopasowanie wariantu pakietu do potrzeb.
5% rabatu na usługi spoza zakresu pakietu.

ponad 100 rodzajów badań laboratoryjnych;
tomograﬁa komputerowa i rezonans magnetyczny;
szeroki zakres badań RTG,
USG, densytometria, gastroskopia, holter EKG i inne.

przelew elektroniczny;
polecenie zapłaty;
płatność kartą lub gotówką we wszystkich placówkach;
możliwość opłacenia faktury rocznej z rabatem.

Kim jesteśmy?

Jak się z nami skontaktować?

Należymy do sieci placówek PZU Zdrowie. Naszym pacjentom
umożliwiamy dostęp do Zespołów Lekarzy Rodzinnych, Zespołów Poradni Specjalistycznych, Radiologii, Rehabilitacji, Szpitala
Jednego Dnia, Medycyny Pracy oraz Centrum Medycyny Estetycznej i Chirurgii Plastycznej.

Telefonicznie lub osobiście w placówkach:

Adresy:

691 161 268 – pakiety indywidualne 		

ul. Graniczna 24,

691 161 256 – pakiety dla firm

ul. Okulickiego 74 i 76,

(48) 386 90 60

ul. Toruńska 1, ul. Aleksandrowicza 5,

Opłata zgodna z taryfą operatora

ul. 1905 Roku 20, ul. Osiedlowa 9

