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MediCare * MediCare Plus * 

Időpont-foglalás, valamint 24-órás telefonos egészségügyi 
tanácsadás, ellátásszervezés 

Időpont-foglalás, valamint 24-órás telefonos egészségügyi 
tanácsadás, ellátásszervezés 

Prevenciós vizsgálatok  
SmartLab csomag (szolgáltatási évente egy alkalommal), 
nőgyógyászati szakorvosi rákszűréssel, valamint 
legalább 40 éves korban nőknek mammográfia, férfiaknak 
PSA vizsgálat 

Prevenciós vizsgálatok  
SmartLab csomag (szolgáltatási évente egy alkalommal), 
nőgyógyászati szakorvosi rákszűréssel, valamint 
legalább 40 éves korban nőknek mammográfia, férfiaknak 
PSA vizsgálat 

Járóbeteg-ellátás az alábbi szakterületeken (primer): 
belgyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet, nőgyógyászat 
(szolgáltatási évente max. 3 alkalommal), urológia, bőrgyógyászat 
(szolgáltatási évente max. 1 alkalommal) 

Járóbeteg-ellátás az alábbi szakterületeken (primer): 
belgyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet, nőgyógyászat 
(szolgáltatási évente max. 3 alkalommal), urológia, bőrgyógyászat 
(szolgáltatási évente max. 3 alkalommal) 

Laborvizsgálatok (standard): alapvető vér-, vizelet- és 
székletvizsgálatok, széklet bakteriológiai vizsgálata, 
véralvadás-vizsgálat, vörösvérsejt-süllyedés vizsgálata 
(We), alapvető fertőzésvizsgálatok (kivéve STD-teszt, HIV-
teszt sem fedezett) és hormonvizsgálatok (TSH, FT3, FT4), 
férfiaknak: prosztatarák kiszűrése (PSA)   

Laborvizsgálatok (standard): alapvető vér-, vizelet- és 
székletvizsgálatok, széklet bakteriológiai vizsgálata, 
véralvadás-vizsgálat, vörösvérsejt-süllyedés vizsgálata (We), 
alapvető fertőzésvizsgálatok (kivéve STD-teszt, HIV-teszt sem 
fedezett) és hormonvizsgálatok (TSH, FT3, FT4), férfiaknak: 
prosztatarák kiszűrése (PSA) 

Diagnosztikai vizsgálatok (standard): nőgyógyászati 
citológiai vizsgálat, nyugalmi EKG, terheléses EKG, Holter 
EKG, ABPM, Röntgen, mammográfia, Doppler- érvizsgálat, 
dermatoszkópia, centrális csontsűrűség-vizsgálat (ODM), 
allergiatesztek (nutritív és inhalatív 20) 

Diagnosztikai vizsgálatok (standard): nőgyógyászati 
citológiai vizsgálat, nyugalmi EKG, terheléses EKG, Holter 
EKG, ABPM, Röntgen, mammográfia, Doppler- érvizsgálat, 
audiometria, dermatoszkópia, centrális csontsűrűség-
vizsgálat (ODM), látótérvizsgálat, allergiatesztek (nutritív és 
inhalatív 20) 

Széleskörű járóbeteg-ellátás, további kiemelt 
szakterületek:  
kardiológia, reumatológia, ortopédia, tüdőgyógyászat, 
neurológia, gasztroenterológia, elektroterápia 
(fizioterápia) 

Széleskörű járóbeteg-ellátás, további kiemelt 
szakterületek:  
kardiológia, reumatológia, ortopédia, tüdőgyógyászat, 
neurológia, gasztroenterológia, infektológia, diabetológia, 
angiológia, dietetika, elektroterápia (fizioterápia) 

Fogászati felülvizsgálat  
évente egy alkalommal a Medicover Fogászatokon 

Fogászati felülvizsgálat  
évente egy alkalommal a Medicover Fogászatokon 

Széleskörű laborvizsgálatok, további kiemelt 
laborvizsgálatok: vér-, vizelet- és székletvizsgálatok, 
hematológia, PCR, immunológiai vizsgálatok-szerológia, 
fertőzésvizsgálatok (kivéve STD-teszt, HIV-teszt sem 
fedezett), hormonvizsgálatok, tumor- és rákmarkerek, 
genetikai vizsgálatok, toxikológiai vizsgálatok 

Széleskörű laborvizsgálatok, további kiemelt 
laborvizsgálatok: vér-, vizelet- és székletvizsgálatok, 
hematológia, PCR, immunológiai vizsgálatok-szerológia, 
fertőzésvizsgálatok (kivéve STD-teszt, HIV-teszt sem 
fedezett), hormonvizsgálatok, tumor- és rákmarkerek, 
genetikai vizsgálatok, toxikológiai vizsgálatok 

Széleskörű diagnosztikai vizsgálatok, további kiemelt 
diagnosztikai vizsgálatok (max. 1 vizsgálat/év az alábbiak közül):  

aspirációs citológiai vizsgálat, endoszkópos-tükrözéses 
vizsgálatok (gasztroszkópia, kolonoszkópia, cystoszkópia 
kizárólag diagnosztikus céllal, nem tartalmazza a terápiás 
endoszkópos intervenciós eljárásokat), MRI (Cardio MR 
viabilitás is), CT (cardio-CT nem fedezett), , az izmok 
illetve idegek elektromos aktivitásának vizsgálata (EMG, 
ENG), érrendszerei vizsgálatok, Duplex UH, spirometria 

Széleskörű diagnosztikai vizsgálatok, további kiemelt 
diagnosztikai vizsgálatok (max. 1 vizsgálat/év az alábbiak közül):  
aspirációs citológiai vizsgálat, allergének kimutatása vérből, 
biopszia illetve sejtdiagnosztika, szövettani vizsgálatok, 
endoszkópos-tükrözéses vizsgálatok (gasztroszkópia, 
kolonoszkópia, cystoszkópia kizárólag diagnosztikus céllal, 
nem tartalmazza a terápiás endoszkópos intervenciós 
eljárásokat), respiratórikus pulzoximetria, MRI (Cardio MR 
viabilitás is), CT (cardio-CT nem fedezett), az izmok illetve 
idegek elektromos aktivitásának vizsgálata (EMG, ENG), 
érrendszerei vizsgálatok, Duplex UH, radioizotópos 
vizsgálatok (scintigráfia), ízületi punkció, spirometria 

Gyógytorna és gyógymasszázs Gyógytorna és gyógymasszázs 

 Ambuláns sebészeti műtétek 
 
 

* Szolgáltatási évente összesen maximum 7 alkalommal 
vehető igénybe ellátás a fenti szolgáltatások közül.   

* Szolgáltatási évente összesen maximum 9 alkalommal 
vehető igénybe ellátás a fenti szolgáltatások közül.   
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Egészségügyi szolgáltatás igénybevételének folyamata 

1. Időpont-foglalás CallCenteren keresztül (munkanapokon és napközben +361 465 3100 számon), sürgősségi 
esetben a 24-órás egészségügyi tanácsadóvonalon keresztül bármikor  

2. Jogosultság ellenőrzése a személyes adatok alapján  

3. Egyeztetés egészségi panaszok és egészségügyi szolgáltatási igények alapján a nyújtandó egészségügyi 
szolgáltatásról, annak időpontjáról, helyszínéről  

4. Vizsgálaton való megjelenés egyeztetett időpontban a Medicover által szervezett szolgáltatási helyen  

5. Személyazonosítás fényképes dokumentum bemutatásával a Medicover szolgáltatási pontján 

6. Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele 
 
 

 
Fontos tudnivaló!  

A csomagok kizárólag a Medicover Egészségpénztár tagjai és/vagy szolgáltatásra jogosultjai számára érhető el.  

Az igényléshez Csatlakozási és Felhatalmazói nyilatkozat kitöltése szükséges.  
Letölthető: www.medicoverep.hu/medicovercsomagok oldalról  

Az igénybevétel feltételei az Általános Szerződési Feltételekben kerültek meghatározásra.  

Amennyiben még nem tagja a Medicover Egészségpénztárnak, a belépésről a Pénztár honlapján tájékozódhat. 
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