Twoja
opieka
medyczna

Programy Opieki Medycznej
dla pracowników Lasów Państwowych

Witamy Pracowników Lasów Państwowych!
Będzie nam niezmiernie miło powitać Państwa w gronie pacjentów Medicover.
Zapewniamy kompleksową opiekę zdrowotną od profilaktyki, opieki podstawowej i medycyny pracy, poprzez wszystkie konsultacje
specjalistyczne, zaawansowaną diagnostykę, stomatologię i rehabilitację oraz pogotowie ratunkowe.
Zapewniamy dostęp do ponad 1500 placówek współpracujących zlokalizowanych m.in.: w Radomiu, Toruniu, Zielonej Górze,
Pile, Szczecinku, Krośnie, Olsztynie. Jednocześnie zapraszamy do 30 szerokoprofilowych Centrów Medicover zlokalizowanych
w największych miastach Polski: w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie,
Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Centrum Obsługi Klienta, tel. 500 900 500
	Nasi konsultanci pomogą w umówieniu/odwołaniu wizyty bądź badań diagnostycznych, od poniedziałku do piątku w godz.
7:00-21:00 oraz w godz. 8:00-18:00 w soboty, niedziele oraz święta
	Udzielą informacji o przysługującym zakresie świadczeń
	Przekażą informacje o najbliższych placówkach medycznych (m.in.: dane adresowe, numer telefonu, godziny pracy)
	Konsultanci pośredniczą również w kontakcie z lekarzem prowadzącym i koordynatorem opieki

Umawianie i odwoływanie wizyt
w Centrach Medicover
	Telefonicznie (tel. 500 900 500), w godz. 7:00-21:00
w dni powszednie, w godz. 8:00-18:00 w soboty, niedziele
i święta
	Za pośrednictwem internetowej aplikacji Medicover OnLine
	Wizytę można również odwołać wysyłając SMS o treści
„NIE” w odpowiedzi na SMS lub e-mail przypominający
o umówionej wizycie

w Placówkach Współpracujących
	Telefonicznie, dzwoniąc bezpośrednio do konkretnej placówki
(aktualna lista placówek wraz z danymi kontaktowymi
dostępna jest na stronie www.medicover.pl)
	Za
pośrednictwem
Centrum
Obsługi
Klienta
(tel. 500 900 500) można uzyskać informacje o najbliższej
placówce medycznej (m.in.: dane adresowe, numer
telefonu, godziny pracy)

Medicover OnLine
Medicover OnLine to wygodna aplikacja internetowa oferująca szereg korzyści dla użytkownika, m.in.: możliwość umawiania
i odwoływania wizyt w Centrach Medicover, dostęp do wyników badań opisanych przez lekarza, zamawianie recept, sprawdzanie
grafików lekarzy oraz zakresu usług.
Dostęp do aplikacji Medicover OnLine wymaga pobrania w recepcji dowolnego Centrum Medicover indywidualnego loginu i hasła.

Wizyty domowe
Wizytę domową umówisz dzwoniąc na Hot Line Medicover, tel. (prefiks) 1 96 77. Czas oczekiwania na wizytę domową wynosi
do 6 godz. od chwili jej zamówienia. Wizyty są realizowane przez internistę i pediatrę, 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

Twój Lekarz Prowadzący
W Centrach Medicover, w ramach programu Pacjent w Centrum Opieki, gwarantujemy stałą opiekę lekarza prowadzącego,
który całościowo zajmuje się zdrowiem pacjenta.
Lekarz prowadzący zaleca odpowiednie działania profilaktyczne oraz koordynuje proces diagnostyki i leczenia.

Pomoc w sytuacjach nagłych
W przypadkach nagłych zachorowań lub urazów należy kontaktować się z Hot Line Medicover, tel. (prefiks) 1 96 77, czynnym
24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

Badania Medycyny Pracy
W Centrach Medicover nasi konsultanci (pod numerem telefonu 500 900 700), pomogą w umówieniu wizyt i badań z zakresu
Medycyny Pracy, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 20:00, w soboty od 8:00 do 16:00
	
W placówkach współpracujących wizytę Medycyny Pracy można umówić poprzez wypełnienie przez pracodawcę „Formularza
Zlecenia Umówienia Badań Medycyny Pracy” i przesłanie go na adres: medycyna.pracy@medicover.pl, w terminie od 14 do 30
dni przed końcem ważności badań bądź planowaną datą zatrudnienia pracownika
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Bez
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Minima

Medima

Wizyty domowe lekarzy (internisty, pediatry) oraz pielęgniarki 24h/dobę, 7 dni w tygodniu

–

Bez
ograniczeń

Zniżki na usługi nieobjęte programem (5% - poród w Szpitalu Medicover, 15% - pozostałe usługi w Szpitalu
Medicover)
Szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych
Profilaktyka osobista: p. ciała przeciw Bolerria IgG, p. ciała przeciw Bolerria IgM (raz w roku)

+

+

Programy Opieki Medycznej dla pracowników Lasów Państwowych
Hot Line Medicover – telefoniczne porady medyczne, 24/7
Pogotowie i Transport Sanitarny
Konsultacje lekarzy PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ: internisty, pediatry, lekarza medycyny rodzinnej,
ginekologa, konsultacje lekarzy pomocy doraźnej ogólnej i pediatrycznej
Kompleksowa opieka WSZYSTKICH LEKARZY SPECJALISTÓW (67 specjalizacji), konsultacje dorosłych i dzieci:
alergologa, chirurga, chirurga onkologa, dermatologa, dermatologa - alergologa, diabetologa, endokrynologa,
gastrologa, hematologa, immunologa, kardiologa, nefrologa, neonatologa, neurochirurga, neurologa, okulisty,
ortopedy, otolaryngologa, pulmonologa, reumatologa, urologa
Inne konsultacje dla dorosłych: androloga, anestezjologa, angiologa, audiologa, chirurga naczyniowego, foniatry,
konsultacja genetyczna, ginekologa, ginekologa – onkologa, ginekologa-endokrynologa, hepatologa, hipertensjologa,
kardiochirurga, lekarza chorób zakaźnych, lekarza medycyny sportowej, lekarza rehabilitacji, lekarza w Poradni Chorób
Metabolicznych, lekarza w Poradni Leczenia Bólu, onkologa, ortoptysty, patomorfologa, proktologa, radiologa,
rehabilitanta, rehabilitanta – instruktaż, lekarza schorzeń psychosomatycznych, specjalisty medycyny nuklearnej,
torakochirurga, konsultacja w poradni chorób mięśni, medycyna podróży – konsultacja lekarska
Opieka psychologa, psychiatry, seksuologa, dietetyka, logopedy (w ramach limitu)
Badania diagnostyczne (1 200 badań): diagnostyka laboratoryjna, m.in.: badania moczu, stolca, krwi (alergologia,
biochemia, hematologia, hormony, markery nowotworowe, immunologia, koagulologia, serologia grup krwi,
toksykologia), testy alergologiczne, diagnostyka infekcji, posiewy bakteryjne, badania cytologiczne i histopatologiczne
(cytologia, biopsje), diagnostyka kardiologiczna, m.in.: EKG, Holter RR, Holter EKG, diagnostyka endoskopowa,
m.in.: gastroduoendoskopia, rektoskopia, diagnostyka pulmonologiczna, m.in.: spirometria, diagnostyka
neurologiczna, m.in.: EEG, elektromiografia, elektroneurografie, polisomnografia, diagnostyka oka, m.in.: badanie
wady wzroku, badanie dna oka, badanie pola widzenia, angiografia, diagnostyka układu moczowego, m.in.: badanie
urodynamiczne, cystometria, diagnostyka schorzeń ORL, m.in.: audiometria
Badania obrazowe: RTG, USG (w tym echo serca), tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia,
densytometria, mammografia
Zabiegi ambulatoryjne (ponad 90 procedur), m.in.: chirurgiczne, ginekologiczne, laryngologiczne, urologiczne,
okulistyczne, ortopedyczne, procedury zabiegowe i pielęgniarskie, m.in.: iniekcje, podłączenie kroplówki, inhalacje,
pobranie krwi, pomiar ciśnienia, tlenoterapia
Prowadzenie ciąży: panel badań dla kobiet w ciąży bez skierowania, w tym m.in.: badania laboratoryjne (glukoza,
HBs-antygen, morfologia, badanie moczu, posiewy, toksoplazmoza, różyczka, beta HCG) oraz USG ciąży, KTG,
cytologia i inne
Szczepienie przeciwko grypie (raz w roku)
Rehabilitacja: zabiegi fizjoterapeutyczne, m.in.: jonoforeza, kinezyterapia, krioterapia, lampa Sollux, laser, pole
magnetyczne, prądy diadynamiczne, ultradźwięki
Rehabilitacja dziecięca neurologiczna (łączny limit: 5 wizyt w roku)
Opieka stomatologiczna Minima – raz w roku przegląd + usunięcie kamienia nazębnego
Opieka stomatologiczna Medima – zakres Minima + 3 bezpłatne wypełnienia i znieczulenia w roku

Wariant podstawowy – faktyczny koszt dla pracownika*
Forma
ubezpieczenia
Pracownik
(Indywidualna)
Pracownik + 1
(Partnerska)
Pracownik +
członkowie Rodziny
(Rodzinna)

Wysokość
składki
43 zł

Pracodawca

Koszty
pracownika

35 zł

0 zł

(Medycyna Pracy)

8 zł

2,72 zł

(Ubezpieczenie)

(podatek + ZUS)

86 zł

–

45,72 zł

137,60 zł

–

97,32 zł

*w przypadku, gdy składka za pracownika jest sponsorowana przez pracodawcę

Dla pracowników
Dla pracowników

Wariant rozszerzony – faktyczny koszt dla pracownika*
Forma
ubezpieczenia
Pracownik
(Indywidualna)
Pracownik + 1
(Partnerska)
Pracownik +
członkowie Rodziny
(Rodzinna)

Wysokość
składki
79 zł

Pracodawca

Koszty
pracownika

35 zł

0 zł

(Medycyna Pracy)

44 zł

14,96 zł

(Ubezpieczenie)

(podatek + ZUS)

158 zł

–

93,96 zł

252,80 zł

–

188,76 zł

