Różne drogi uzyskania porady: 
wizyta, Medicover OnLine, telefon
Konsultacja medyczna tego samego dnia:
Medicover Express, czat online
Opieka lekarza prowadzącego 
w złożonych problemach zdrowotnych
Ciągłość opieki
u tego samego specjalisty
Hot Line Medicover 24/7
tel. 500 900 999

SZEROKI WYBÓR

MOŻLIWOŚCI

Celem Medicover jest zachowanie pacjentów w jak najlepszym
zdrowiu i sprawne rozwiązywanie ich problemów zdrowotnych.
Dajemy wygodne i różnorodne możliwości uzyskania porady, w tym
porady online i przez telefon, tak aby nasi pacjenci otrzymali pomoc
na czas, w możliwie najwygodniejszy sposób.
Różne drogi uzyskania porady
Wizyty
Na wizyty zapraszamy do Centrów Medicover zlokalizowanych
w największych miastach Polski, placówek Medi Parter oraz
rozbudowanej sieci placówek współpracujących z Medicover.
Szczegółową listę wszystkich placówek znajdziesz na stronie www.medicover.pl
Medicover OnLine
Chcesz uzyskać poradę medyczną bez wychodzenia z domu, w czasie
wyjazdu służbowego czy urlopu?
Gdy źle się poczujesz lub masz pytanie dotyczące zdrowia, możesz bez
czekania na wizytę skorzystać z czatu z lekarzem lub wideokonsultacji.
Lekarz udzieli porady, a w razie potrzeby wystawi skierowanie na badania
i konsultacje. Z czatu nasi pacjenci korzystają najczęściej w przypadku:
przeziębienia, gorączki, kaszlu
bólów brzucha, wymiotów
wysypki i innych zmian skórnych
omówienia wyników badań
pytań dotyczących przyjmowanych leków
przygotowania do wizyty u specjalisty
Listę specjalistów dostępnych na czacie oraz dni i godziny dostępności
konsultacji możesz sprawdzić w Medicover OnLine lub www.
medicover.pl >> Strefa Pacjenta.
Poprzez Medicover OnLine możesz także zadać pytanie lekarzowi,
u którego byłeś na wizycie. Wystarczy wybrać Zadaj pytanie
lekarzowi. Na wiadomość od Ciebie lekarz odpowie następnego dnia
roboczego swojej pracy w Centrum Medicover.
Telefon
Ze swoim lekarzem możesz skontaktować się także telefonicznie.
Zadzwoń pod numer 500 900 500 i poproś o kontakt. Lekarz oddzwoni
i odpowie na Twoje pytania.
Możesz również skorzystać z Telefonicznej Porady Medycznej,
tel. 500 900 510. Porady przez telefon dostępne są z lekarzem
internistą i pediatrą, 7 dni w tygodniu. Aktualne godziny dostępności
porad znajdziesz na www.medicover.pl.
Wizyty tego samego dnia
Przeziębienie, grypa? Wymioty, biegunka? Potrzebujesz szybkiej
pomocy? W takich sytuacjach zapraszamy do Medicover Express.
To najszybszy sposób uzyskania porady – wizytę możesz umówić
i odbyć tego samego dnia. Jak to działa?
Umówienie wizyty
Wizytę umówisz przez Medicover OnLine,
aplikację mobilną lub telefonicznie – 500 900 500
Wizyta w wybranym Centrum Medicover
Aktualną listę Centrów, w którym jest
Medicover Express znajdziesz na
www.medicover.pl >> Placówki medyczne
Wywiad z pielęgniarką
Do gabinetu zaprosi Cię pielęgniarka i przeprowadzi
z Tobą wywiad
Badanie lekarskie
Po wywiadzie lekarz zbada Cię i zaleci leczenie

Opieka lekarza prowadzącego
Lekarz prowadzący to specjalista w zakresie interny, pediatrii lub
medycyny rodzinnej, który całościowo zajmuje się zdrowiem pacjenta.
W opiece nad pacjentem lekarza wspiera pielęgniarka – koordynator
opieki. Kobietom dodatkowo proponujemy opiekę ginekologa
prowadzącego.
Zachęcamy do pozostawania pod opieką lekarza prowadzącego
szczególnie pacjentów ze złożonymi problemami medycznymi
i chorobami przewlekłymi, kiedy potrzebna jest koordynowana
diagnostyka i leczenie. Ginekolog prowadzący to najlepsze rozwiązanie
dla kobiet w ciąży.
Lekarz prowadzący:
zna historię choroby i rozumie potrzeby zdrowotne swoich pacjentów
kontaktuje się z pacjentem telefonicznie w przypadku
nieprawidłowych wyników badań, wskazując dalsze postępowanie:
w przypadku wskazań medycznych kieruje na konsultację
do odpowiedniego specjalisty,
może też zalecić wcześniejsze wykonanie badań
w razie potrzeby współpracuje ze specjalistami, których
konsultację zarekomendował
zaleca działania profilaktyczne

——
——

Koordynator opieki
zapewnia potrzebne wsparcie podczas leczenia i diagnostyki
wyjaśnia, jak przygotować się do badań
udziela porad dietetycznych i zdrowotnych
w przypadku opieki nad dziećmi przypomina o bilansach zdrowia
i szczepieniach
zapewnia wsparcie w monitorowaniu chorób przewlekłych
Ze swoim lekarzem prowadzącym oraz koordynatorem opieki możesz
skontaktować się telefonicznie – dzwoniąc pod numer 500 900 500 lub
przez Medicover OnLine.
Koordynacja opieki i ciągłość leczenia
u tego samego specjalisty
Zanim udasz się na wizytę do specjalisty skonsultuj swój problem
zdrowotny z lekarzem opieki podstawowej. Możesz to zrobić poprzez
czat lub na wizycie.
Lekarz zleci Ci badania i pokieruje do właściwego specjalisty. Dzięki
temu już na pierwszej wizycie specjalista będzie mógł ocenić Twój
problem medyczny i zalecić postępowanie.
Jeśli Twój stan zdrowia wymaga kolejnych wizyt u specjalisty – zapewniamy
opiekę u tego samego lekarza.
Hot Line Medicover
W nagłych sytuacjach zawsze dzwoń pod numer 500 900 999.
Dyspozytorzy Hot Line Medicover:
organizują wizyty domowe, a w razie konieczności wysyłają
pogotowie ratunkowe
wskazują miejsce, w którym można uzyskać pomoc w nagłym
wypadku
przekazują informacje o najbliższym szpitalu lub aptece pełniącej dyżur
Więcej informacji
Zapytaj recepcjonistę dowolnego Centrum Medicover
Wejdź na Medicover OnLine
Zadzwoń 500 900 500

