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Bezpłatnie – z porad telemedycznych mogą korzystać pacjenci posiadający nawet najbardziej 
podstawowy pakiet opieki.

Lepsza dostępność lekarzy – pacjent sam decyduje, w jaki sposób chce skontaktować się z lekarzem, 
co pozwala skrócić czas oczekiwania na kontakt ze specjalistą.

Wygoda i duży komfort użytkowania – bez konieczności dojazdu do placówki, wystarczy telefon 
lub urządzenie z dostępem do Internetu.

Ciągłość leczenia i historii choroby –  zapis każdej porady telemedycznej jest dołączany do elektronicznej 
dokumentacji medycznej pacjenta, a lekarz udzielający porady ma wgląd w pełną historię choroby. 

Pełne bezpieczeństwo w sieci – połączenia drogą online odbywają się na zasadzie zabezpieczonej 
transmisji danych.

W Medicover wiemy jak wielkie możliwości daje współczesna technologia, dlatego 
już od ponad 10 lat stawiamy na rozwój telemedycyny. Poza standardową wizytą 
w gabinecie naszym pacjentom oferujemy także alternatywne drogi uzyskania porady 
medycznej – dostosowane do ich indywidualnych potrzeb zdrowotnych i oczekiwań.
Zachęcamy do korzystania z szerokiej gamy rozwiązań telemedycznych – dostępnych 
za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie. 

TELEMEDYCYNA?
!TO TAKIE WYGODNE



TELEFONICZNA
PORADA 

MEDYCZNA
500 900 510

PILNA POMOC 
MEDYCZNA 
HOT LINE

500 900 999

E-WIZYTA PYTANIE DO
LEKARZA 

ZAMÓWIENIE
E-RECEPTYWYNIKI BADAŃ

MEDICOVER
WIZYTATO WIĘCEJ NIŻ
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TELEFON

Gdy źle się poczujesz lub 
masz pytanie dotyczące 

zdrowia, możesz skorzystać 
z Telefonicznej Porady 

Medycznej z dyżurującym 
internistą lub pediatrą. 
Usługa jest dostępna 

7 dni w tygodniu.

W przypadkach nagłych 
zachorowań lub urazów 

uzyskasz pomoc 
dzwoniąc pod numer 

500 900 999. 
Dyspozytorzy medyczni 
pozostają do dyspozycji 

pacjentów 
24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu.

PORADA 
TELEFONICZNA 

Z LEKARZEM 
PROWADZĄCYM

Jeżeli postępy w leczeniu, 
wyniki lub skierowania na 
badania chcesz omówić 

z lekarzem opiekującym się 
Twoim zdrowiem, możesz 

skorzystać z porady 
telefonicznej z lekarzem 
prowadzącym. Poradę 

umówisz jak normalną wizytę, 
na konkretny termin, 
w Medicover OnLine 

lub dzwoniąc pod 
nr 500 900 500.

INTERNET
Portal Pacjenta Medicover OnLine 

Uzyskaj poradę
medyczną, poprzez 

czat z lekarzem. 
Rozmawiaj z lekarzem 
z dowolnego miejsca 

z dostępem do Internetu. 

Jeśli masz pytanie do 
lekarza, u którego 

byłaś/eś już na wizycie, 
możesz je zadać za 

pośrednictwem 
Medicover OnLine. 
Możesz także zadać 
pytanie w zupełnie 
nowym temacie. 

Na wiadomość od 
Ciebie lekarz odpowie 

następnego dnia 
roboczego swojej pracy 
w Centrum Medicover.

 Jeśli chorujesz 
przewlekle lub stale 

przyjmujesz leki, 
zamówisz i otrzymasz 

e-receptę bez 
konieczności odbycia 
wizyty. Wystawioną 
e-receptę pobierzesz 

z Portalu Pacjenta. 
Powiadomimy Cię 

sms-em kiedy będzie 
gotowa.

Twoje wyniki badań, 
opatrzone komentarzem 

lekarza i z zaleceniami 
dalszego postępowania, 

są widoczne 
w Medicover OnLine.
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