
ZAKRES „PROGRAM PROFIT” 
 

 

Świadczenia objęte zakresem „Program Profit” udzielane są 
w Placówkach Medycznych Medicover. 
 
W ramach zakresu „Program Profit” udzielane są wyłącznie 
wymienione poniżej usługi: 
 
1. Hot Line Medicover:  
24h telefoniczne porady medyczne w nagłych wypadkach za 
pośrednictwem Hot Line Medicover. 
 
2. Konsultacje Lekarzy: 

 Konsultacja ginekologa 

 Konsultacja ginekologa dziecięcego 

 Konsultacja internisty  

 Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej 

 Konsultacja dermatologa 

 Konsultacja okulisty 

 Konsultacja otolaryngologa 

 Konsultacja neurologa  
 
 
Usługi wykonywane na podstawie skierowania wystawionego 
przez lekarza Placówki Medycznej Medicover: 
 
3. Badania cytologiczne i histopatologiczne: 

 Cytologia szyjki macicy  
 

* Bezpłatnie raz w ciągu roku trwania Umowy 
 
4. Badania kału: 

 Kał - badanie ogólne 

 Kał - krew utajona 

 Kał - Pasożyty (1 badanie) 
 
5. Badania mikrobiologiczne: 

 Posiew kału 

 Posiew moczu 

 Posiew plwociny 

 Posiew wymazu z gardła 

 Posiew wymazu z kanału słuchowego 

 Posiew wymazu z nosa 

 Posiew wymazu ze zmian skórnych 
 
6. Badania moczu: 

 Mocz - badanie ogólne 
 

7. Badania układu krzepnięcia: 

 APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) 

 Czas krwawienia 

 Czas krzepnięcia pełnej krwi 

 PT (INR,Quick) 
 
8. Biochemia i immunologia: 

 Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT) 

 Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT) 

 Amylaza – mocz 

 Amylaza – surowica 

 ASO 

 Białko całkowite – surowica 

 Białko ostrej fazy - CRP – ilościowo 

 Bilirubina całkowita - surowica 

 Bilirubina całkowita i frakcje – surowica 

 Chlorki – surowica 

 Cholesterol całkowity 

 Cholesterol HDL 

 Czynnik reumatoidalny - odczyn lateksowy 

 Elektroforeza białek – surowica 

 Fosfataza alkaliczna – ALP 

 Fosfataza kwaśna - całkowita – AcP 

 Fosfor - surowica 

 Gammaglutamylotranspeptydaza – GGTP 

 Glukoza na czczo we krwi żylnej 

 Glukoza we krwi włośniczkowej oznaczona glukometrem 

 Hormon tyreotropowy - TSH 

 Kreatynina - mocz 

 Kreatynina - mocz dobowy 

 Kreatynina – surowica 

 Kwas moczowy - mocz dobowy 

 Kwas moczowy – surowica 

 Lipidogram 

 Mocznik - mocz dobowy 

 Mocznik – surowica 

 Odczyn Waaler-Rosego 

 Potas - surowica 

 Serologia kiły (VDRL) 

 Sód - surowica 

 Trójglicerydy TG 

 Wapń całkowity – surowica 

 Wapń zjonizowany - krew 

 Żelazo na czczo – surowica 
 
9. Diagnostyka kardiologiczna: 

 EKG spoczynkowe 
 

10. Hematologia: 

 Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne) 

 Morfologia pełna - analizator – krew 

 Morfologia pełna - analizator - krew włośniczkowa 

 Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy – krew 

 Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew 
włośniczkowa 

 Odczyn Biernackiego - OB - krew 

 Retikulocyty - krew 

 Retikulocyty - krew włośniczkowa 

 Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej 
 
11. Procedury pielęgniarskie: 

 Pobranie  krwi 

 Glukoza we krwi włośniczkowej oznaczona glukometrem 
 
12. Procedury zabiegowe: 

 Pobranie cytologii 
 

13. RTG: 

 Opis rtg z innej placówki 

 Rtg czaszki PA/AP + boczne 

 Rtg czaszki tylny dół 

 Rtg czaszki zdjęcie boczne 

 Rtg jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji leżącej 

 Rtg jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji stojącej 

 Rtg klatki piersiowej – bok 

 Rtg klatki piersiowej PA 

 Rtg klatki piersiowej PA+ boczne 

 Rtg klatki piersiowej z pograniczem piersiowo – szyjnym 

 Rtg kości krzyżowo - ogonowej AP 

 Rtg kości krzyżowo - ogonowej zdjęcie boczne 

 Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy AP+boczne 

 Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcie boczne 

 Rtg kręgosłupa piersiowego AP + zdjęcie boczne 

 Rtg kręgosłupa piersiowego zdjęcie boczne 

 Rtg kręgosłupa szyjnego - otwory miedzykręgowe 

 Rtg kręgosłupa szyjnego - zdjęcia czynnościowe 

 Rtg kręgosłupa szyjnego AP + boczne 

 Rtg kręgosłupa szyjnego zdjęcie boczne 

 Rtg określenie wieku kostnego 
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 Rtg podstawy czaszki 

 Rtg siodełka tureckiego 

 Rtg stawów krzyżowo-biodrowych 

 Rtg trzeciego migdała 

 Rtg zatok 
 
14. USG 

 USG gruczołu krokowego 

 USG jamy brzusznej 

 USG miednicy mniejszej 

 USG przesiewowe jamy brzusznej 

 USG przesiewowe tarczycy 

 USG tarczycy 
 
Osoby objete opieką uzyskują prawo do korzystania w Centrach 
Medicover ze zniżek na usługi nieobjęte zakresem umowy opieki 
medycznej na poziomie: 
 
usługi w ramach stomatologii zachowawczej i chirurgicznej:10% 
 
Osoby objete opieką uzyskują prawo do korzystania w Szpitalu 
Medicover ze zniżek na usługi nieobjęte zakresem umowy opieki 
medycznej na poziomie: 
 
usługi hospitalizacyjne (z wyłączeniem hospitalizacji porodowej): 15% 
usługi związane z hospitalizacją porodową: 5% 
 
UWAGA:  
wymienione powyżej rabaty nie sumują się z rabatami 
udzielanymi w ramach akcji specjalnych, promocyjnych itd. 



ZAKRES „PROFILAKTYKA OSOBISTA –  
SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE” 

 

 
Świadczenia objęte zakresem „Profilaktyka Osobista – Szczepienia 
Przeciwko Grypie” udzielane są w Placówkach Medycznych 
Medicover. 
 
W ramach zakresu „Profilaktyka Osobista – Szczepienia Przeciwko 
Grypie”  wykonywane są wyłącznie następujące usługi: 

 

 Szczepienie przeciwko grypie w ramach usługi obejmującej: 

kwalifikację do szczepienia, wykonanie iniekcji oraz koszt 

szczepionki. 

 
Szczepienie przysługuje nie częściej niż raz w roku trwania Umowy.



 

 

  
 

 

 

 


