
 PILNA POMOC MEDYCZNA 24/7 
HOT LINE MEDICOVER 500 900 999 
Zadzwoń i uzyskaj pomoc

Ważne!
Dyspozytorzy Hot Line Medicover udzielają porad medycznych, wskazują miejsce udzielenia 
pomocy doraźnej, decydują o interwencji pogotowia lub organizacji wizyty.

Pamiętaj!
Dzwoniąc do Hot Line Medicover umówisz także wizytę domową.
Wizyty domowe oraz interwencje pogotowia Medicover  
realizowane są w obszarze udzielania świadczeń.
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NAGŁE SYTUACJE ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU
(np. utrata przytomności, duszności, drgawki, ostry ból za mostkiem, plamienia i krwawienia w ciąży)

URAZY I OPARZENIA

PRZEZIĘBIENIA I INFEKCJE
(np. ból gardła, grypa, biegunka, zakażenie układu moczowego)

1. MEDICOVER ONLINE – CZAT Z LEKARZEM
Skorzystaj z czatu z lekarzem i uzyskaj poradę medyczną lub umów wizytę  
do lekarza opieki podstawowej lub lekarza prowadzącego.

2. TELEFONICZNA PORADA MEDYCZNA
Zadzwoń pod numer 500 900 510 i uzyskaj poradę lekarza.  
Porady telefoniczne są dostępne 7 dni w tygodniu.

3. MEDICOVER EXPRESS
Na wizytę lekarską z powodu przeziębienia lub grypy zgłoś się do Medicover Express.  
Wizytę możesz umówić na ten sam lub następny dzień.
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CHOROBY PRZEWLEKŁE I WIZYTA U SPECJALISTY
(np. nadciśnienie i choroby serca, astma, alergia, choroby tarczycy)

Skonsultuj się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej  
(internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej)

 z skonsultuj swój problem z lekarzem dyżurnym poprzez czat dostępny w Medicover Online 
lub przez telefon pod numerem 500 900 510

 z jeśli jesteś pod stałą opieką lekarza prowadzącego skonsultuj z nim swój problem poprzez: 
pytanie do lekarza w Medicover Online, poradę telefoniczną z lekarzem prowadzącym lub 
umów się do niego na wizytę

Dzięki konsultacji z lekarzem opieki podstawowej lub lekarzem prowadzącym  
udasz się z wynikami badań do właściwego specjalisty.  
Pozwoli to na szybszą diagnozę i rozpoczęcie leczenia.

?
???Jeśli już jesteś pod opieką specjalisty, możesz mu zadać pytanie po odbytej wizycie  

w Medicover OnLine. 
Możesz również skorzystać z czatu z lekarzem. Poprzez kontakt z lekarzem tymi kanałami możesz 
również uzyskać skierowania na badania i konsultacje dostępne w Centrach Medicover pod 
warunkiem, że są uzasadnione medycznie.
Jeśli potrzebujesz recepty na stale przyjmowane leki, możesz ją zamówić przez Medicover OnLine.

Dzięki konsultacji z lekarzem opieki podstawowej lub lekarzem prowadzącym masz pewność, 
że diagnoza dotycząca Twojego stanu zdrowia zostanie szybciej postawiona, niż jakbyś sam miał 
weryfikować swój stan zdrowia i na tej podstawie samodzielnie wybierać specjalistę.

Lekarz opieki podstawowej lub lekarz prowadzący może zająć się od razu Twoim problemem 
medycznym. Jeśli uzna, że niezbędna jest dalsza diagnostyka i wizyta u specjalisty  
– przekaże Ci niezbędne skierowania.
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NOWE OBJAWY O NIEUSTALONEJ PRZYCZYNIE
(np. złe samopoczucie, bóle głowy, bóle brzucha)

 MEDICOVER ONLINE
 z skorzystaj z czatu z lekarzem lub telefonicznej porady z lekarzem dzwoniąc  

pod 500 900 510 – uzyskaj poradę medyczną i w razie potrzeby  
skierowania na badania lub konsultacje specjalisty 

 z lub zadaj pytanie swojemu lekarzowi prowadzącemu i uzyskaj poradę medyczną 
i wskazówki na temat dalszego postępowania 

 z lub umów wizytę do lekarza prowadzącego
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WIZYTA PROFILAKTYCZNA

 MEDICOVER ONLINE
 z zadaj pytanie swojemu lekarzowi prowadzącemu lub skorzystaj z czatu z lekarzem, 

skonsultuj z nim swoje potrzeby zdrowotne – w razie wskazań medycznych lekarz  
skieruje Cię na odpowiednie badania przed wizytą profilaktyczną

 z umów wizytę u swojego lekarza prowadzącego
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NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ZDROWOTNE

Ból pleców
Bolą Cię plecy? Przeciążasz kręgosłup? Prowadzisz siedzący tryb życia? 
Masz zbyt małą aktywność fizyczną? Skorzystaj z konsultacji  
w Poradni Bólu Pleców i pozbądź się uciążliwych dolegliwości.

Ból nadgarstka, łokcia, barku, stawu skokowego, kolana, biodra
Zapraszamy Cię do Poradni Układu Ruchu z bólami nadgarstka, 
łokcia, barku, stawu skokowego, kolana oraz biodra.  
Doświadczeni fizjoterapeuci nauczą Cię w jaki sposób postępować 
aby zmniejszyć, a następnie unikać dolegliwości bólowych.

Dobranie okularów – Medicover Optyk 
W ramach karty Medicover masz dostęp do bezpłatnego badania wzroku  
pod dobór okularów. Otrzymasz również 10% zniżki na zakup kompletnej pary 
(okulary + szkła). Badanie wzroku w salonach optycznych Medicover Optyk 
wykonywane jest przez optometrystę – specjalistę w dziedzinie badania wad 
wzroku i problemów układu wzrokowego.

W odpowiedzi na najczęstsze problemy zdrowotne naszych pacjentów udostępniamy dedykowane rozwiązania:

W Przewodniku Pacjenta znajdziesz informacje wskazujące jak skorzystać ze wskazanych rozwiązań.



PAMIĘTAJ!

Jeśli potrzebujesz pilnej wizyty, a nie znalazłeś dostępnego terminu w Medicover Online, skontaktuj się 
z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 500 900 500. Konsultant pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Pamiętaj także o innych możliwościach uzyskania porady medycznej,  
takich jak czat z lekarzem, Telefoniczna Porada Medyczna czy pytanie  

do swojego lekarza prowadzącego poprzez Medicover OnLine.


