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Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο Προνομίων Υγείας
Φροντίστε την Υγεία σας, κάνοντας χρήση των Προνομίων Υγείας που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με επιλεγμένα
διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτήρια και κλινικές.
Ως ασφαλισμένος της Generali με νοσοκομειακό πρόγραμμα, της πρώην ΑΧΑ Ασφαλιστικής, αποκτάτε
αυτομάτως και δωρεάν, προνομιακή πρόσβαση σε ένα σύνολο υπηρεσιών υγείας, για να καλύψετε ανάγκες πρόληψης
και φροντίδας της δικής σας υγείας αλλά και των μελών της οικογένειάς σας.
Όλα τα προνόμια υγείας που προσφέρονται, ισχύουν για τους κατόχους ατομικών και ομαδικών νοσοκομειακών
προγραμμάτων και αφορούν επείγοντα και προγραμματισμένα περιστατικά.
Θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι πολύ σημαντικές, αφού έρχονται να ανακουφίσουν ένα ικανό μέρος των
δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που ενδέχεται να κληθείτε να καταβάλετε.
Δημιουργήθηκαν ειδικά για εσάς μέσω συνεργασίας της Generali με σύγχρονα, αξιόπιστα νοσηλευτήρια και
διαγνωστικά κέντρα που παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Προνόμια Υγείας:
1. Παροχές πρόληψης
Check up
Ειδικοί έλεγχοι
2. Πρωτοβάθμια φροντίδα
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις
Ιατρικές και χειρουργικές πράξεις
3. Επείγοντα περιστατικά
Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
Διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
4. Χρήση ασθενοφόρου για μεταφορά ασθενούς
5. Ειδικές εκπτώσεις ή/και απαλλαγές σε περιπτώσεις νοσηλείας
6. Λοιπές παροχές υγείας
Τα Προνόμια Υγείας σας περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα παροχών στα παρακάτω έγκριτα διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικά
νοσηλευτήρια. Για ραντεβού και οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνείτε απευθείας με τους παρόχους:
1. Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκης		
2. Euromedica				
3. Ερρίκος Ντυνάν			
4. Ευρωκλινική				
5. Ευρωκλινική Παίδων			
6. Mediterraneo				

7. Metropolitan Hospital
8. Metropolitan General
9. Όμιλος Βιοιατρικής/Βιοκλινικές
10. Όμιλος Ιασώ
11. Όμιλος Ιατρικού
12. Όμιλος Υγεία

Για πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα διενέργειας συγκεκριμένων εξετάσεων, τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται σε
κάθε check up, τις ιατρικές ειδικότητες τις ώρες λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων καθώς και για την διαδικασία
χρήσης των προνομίων και παροχών υγείας, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο συνεργαζόμενο Πάροχο.
το Δελτίο Αστυνομικής σας Ταυτότητας
Βιβλιάριο Υγείας
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Τα Προνόμια Υγείας που αναγράφονται παρακάτω δύναται να τροποποιηθούν ή να αναιρεθούν, χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση.
Διευκρινίζεται επίσης ότι, από τις προσφερόμενες παροχές και υπηρεσίες εξαιρούνται οι αμοιβές των ιατρών, τα φάρμακα
και τα πάσης φύσεως υλικά καθώς και οι διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργούνται σε άλλα διαγνωστικά κέντρα.
Επιπλέον, τα Προνόμια Υγείας αφορούν εξωτερικούς ασθενείς και δεν δύναται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις με
τις καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης ή συνδυαστικά με άλλα προγραμματα εξωνοσοκομειακών καλύψεων.
Για να έχετε πάντοτε την πιο πρόσφατη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα προνομίων της
Generali https://www.generali.gr/el/health/health-benefits-club/.

Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκης
Για ραντεβού και οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων στα
παρακάτω τηλέφωνα και email:
- Τ: 2310 390 544
- Τ: 2310 380 000

Πρωτοβάθμια φροντίδα
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου,
Παιδίατρου, στην προνομιακή τιμή των 25 €. Σε περίπτωση επίσκεψης χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού, η χρέωση
ανέρχεται στο ποσό των 40 €.
Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις
Έκπτωση 30% σε προνομιακό τιμοκατάλογο

Επείγοντα
Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού στις στις παρακάτω ειδικότητες που εφημερεύουν:
- Παθολόγου
- Καρδιολόγου
- Γυναικολόγου
- Παιδιάτρου
Διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
Έκπτωση 30% σε προνομιακό τιμοκατάλογο

Πρόληψη υγείας
Check up
Πλήρες check up για άνδρες
- Τιμή: 240 €, κάτω των 45 ετών
- Τιμή: 260 €, άνω των 45 ετών
Πλήρες check up για γυναίκες
- Τιμή: 300 €, κάτω των 40 ετών
- Τιμή: 330 €, άνω των 40 ετών
- Τιμή: 370 €, άνω των 50 ετών
Παιδιατρικό check up
- Τιμή: 90 €
Ειδικοί έλεγχοι
Απλό καρδιολογικό check up: 80 €
Καρδιολογικό check up και εργαστηριακός έλεγχος: 100 €
Πλήρες καρδιολογικό check up: 120 €
Check up θυρεοειδικής λειτουργίας: 150 €
Check up διαβητικού ελέγχου: 80 €
Γυναικολογικά Check up:
- Απλό (κάτω από 40) 120 €
- Ετήσιο (άνω των 40) 70 €
- Πλήρες (άνω των 40) 150 €
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Euromedica
Για να βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς διαγνωστικό κέντρο ή νοσηλευτήριο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://www.euromedica.gr/medicalunits/1

Πρόληψη υγείας
Check up
- Απλός βιοχημικός έλεγχος 30 €
- Πλήρης βιοχημικός έλεγχος 70 €
- Βασικό ανδρων-γυναικών 44 €
- Γυναικών >40 78 €
- Ανδρών >50 78 €
Ειδικοί έλεγχοι
- Ειδικός Καρδιολογικός έλεγχος 75 €
- Πλήρης έλεγχος Οστεοπόρωσης 100 €
- Έλεγχος Υπέρτασης 75 €
- Έλεγχος θυρεοειδούς 55 €
- Λιπιδαιμικός έλεγχος 60 €
- Πλήρης Γυναικολογικός έλεγχος 70 €

Πρωτοβάθμια φροντίδα
Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις
- Τεστ παπανικολάου 20 €
- Τεστ κοπώσεως 40 €
- Triplex καρδιάς 75 €
- Eιδικό προστατικο αντιγόνο PSA 15 €
- Μαστογραφία αναλογική 20 €
- Ψηφιακή Μαστογραφία 50 €
- Υπερηχογράφημα Μαστών 25 €
- Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς 25 €
- Υπερηχογράφημα ανω-κάτω κοιλίας 50 €

Επείγοντα
Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς των κλινικών Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης (καρδιολογικό,
παθολογικό, παιδιατρικό, χειρουργικό), Euromedica Κυανούς Σταυρός (καρδιολογικό, παθολογικό, χειρουργικό),
Euromedica Κεντρική Κλινική Θεσσαλονίκης (παθολογικό, χειρουργικό).

Χρήση ασθενοφόρου για μεταφορά ασθενούς
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο μη περιπατητικών και εκτάκτων περιστατικών προς τα διαγνωστικά κέντρα, μόνο για
περιπτώσεις νοσηλείας και μόνο για Θεσσαλονίκη.

Ειδικές εκπτώσεις ή/και απαλλαγές σε περιπτώσεις νοσηλείας
Έκπτωση 10% στα νοσήλια για ιδιωτική νοσηλεία και 10% επί των χρεώσεων που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά
ταμεία στις κλινικές του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη (εξαιρούνται φάρμακα και υγειονομικό υλικό).

Λοιπές παροχές υγείας
Νοσηλεία κατ’ οίκον
20% έκπτωση για νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ΄οίκον.
Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
10% έκπτωση στο Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Γονιμότητας ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ στην κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ
Θεσσαλονίκης.
Οφθαλμολογικά
- 30% έκπτωση για οφθαλμολογικές εξετάσεις στα οφθαλμολογικά κέντρα.
- Οφθαλμολογικά χειρουργεία διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, πρεσβυωπία) με ειδική τιμή.
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Ερρίκος Ντυνάν
Για ραντεβού και οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε απευθείας στο παρακάτω τηλέφωνικό κέντρο:
Τ: (Τακτικών Εξωτ. Ιατρείων) 210 69 72 004

Α΄βάθμια φροντίδα
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
- Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.
- 20 € για τις υπόλοιπες τις ειδικότητες
- Εκπτωση 25% για διευθυντές & αναπληρωτές διευθυντές
Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις
- Προνομιακή τιμολόγηση σε τιμές δημοσίου (ΦΕΚ) για διαγνωστικές και απεικονιστικές εξετάσεις (MRI-CT-TRIPLEX).
Για εξετάσεις εκτός ΦΕΚ δίνεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
- Ειδικός τιμοκατάλογος για γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση και βροχοσκόπηση.

Επείγοντα
Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα επείγοντα σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.
Διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
- Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 300 € /περιστατικό.
- Σε περίπτωση υπέρβασης 50% έκπτωση.

Χρήση ασθενοφόρου για μεταφορά ασθενούς
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για την περιοχή της Αττικής σε επείιγοντα περιστατικά, αν προκύψει νοσηλεία.

Ευρωκλινική Αθηνών
Για ραντεβού και οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα:
- Ευρωκλινική Αθηνών Τ: 210 64 16 800-801
- Ευρωκλινική Παίδων Τ: 210 64 16 600

Πρόληψη υγείας
Check up
QUICK CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
HDL ΟΡΟΥ
LDL ΟΡΟΥ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 €
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕ ΑΚΤ/ΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ FACE & PROFIL
ΣΥΝΟΛΟ: 45 €
CLASSIC CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
HDL ΟΡΟΥ
LDL ΟΡΟΥ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
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ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT ALT)
ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT ASAT)
γ-GT ΟΡΟΥ
ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ: 100 €
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA)
FREE PSA
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΝΕΦΡΩΝ/
ΟΥΡ. ΚΥΣΤΕΩΣ/ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 €
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΤΕΣΤ ΠΑΠ
ΥΠΕΡΗΧΟ ΜΑΣΤΩΝ ΑΜΦΩ
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ ΜΗΤΡΑΣ/ΩΟΘΗΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 €
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ >40
ΤΕΣΤ ΠΑΠ
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ ΜΗΤΡΑΣ/ΩΟΘΗΚΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΩ
ΣΥΝΟΛΟ: 80 €
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
HDL ΟΡΟΥ
LDL ΟΡΟΥ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
TRIPLEX ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ: 75 €
CHECK UP ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ4) ή
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ
ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ3) ή
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH)
ΑΝΤΙΘΥΡΟΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 50 €
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ
ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ: 40 €
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
HDL ΟΡΟΥ
LDL ΟΡΟΥ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT ALT)
ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT ASAT)
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ: 50 €
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
25 OH D3
ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ
ΦΩΣΦΟΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤ. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΙΣΧΙΟΥ ή ΟΜΣΣ)
ΣΥΝΟΛΟ: 60 €

Πρωτοβάθμια φροντίδα
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
- Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, κατόπιν ραντεβού, για τις εξής ειδικότητες της
Ευρωκλινικής Αθηνών: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο.
- Ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, κατόπιν ραντεβού, στην προνομιακή τιμή των 15 € για τις εξής
ειδικότητες της Ευρωκλινικής Αθηνών: Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Νευρολόγου, Γυναικολόγου, Ουρολόγου,
Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Αγγειοχειρουργού, Νευροχειρουργού.
Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις
- Προνομιακή τιμολόγηση βασισμένη σε τιμές ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της
Ευρωκλινική Αθηνών.

Επείγοντα
Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
- Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στους
εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο,
Ορθοπεδικό και Χειρουργό).
- On call ειδικότητες 60 €*
* Η χρέωση για την ειδικότητα του Ακτινολόγου θα ισχύει σε περίπτωση έκτακτης κλήσης από Δευτέρα έως Παρασκευή,
20:00 - 09:00, καθώς και τα Σαββατοκύριακα και αργίες.
Διαγνωστικές εξετάσεις** σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
- Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400 € ανά περιστατικό***, με βάση κρατικό τιμολόγιο και για τα περιστατικά που
θα κριθούν επείγοντα.
- Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας άνω των 50 € στην περίπτωση ιατρικών πράξεων, οι οποίες πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων.
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- Προνομιακές τιμές βασισμένες σε τιμές κρατικού τιμοκαταλόγου, σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων
υπερβεί τα 400 €.
- Απόλυτα Προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που θα πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών.

**Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά, ειδικά υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών και
ενδοσκοπικές πράξεις - εξαιρούνται εξετάσεις μοριακής βιολογίας.
*** Για τον υπολογισμό της αξίας των δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων χρησιμοποιείται προνομιακός τιμοκατάλογος
βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ - προνομιακός τιμοκατάλογος σε απεικονιστικές εξετάσεις.

Χρήση ασθενοφόρου για μεταφορά ασθενούς
Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, σε περίπτωση που προκύψει
νοσηλεία.

Ευρωκλινική Παίδων
Για ραντεβού και οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα:
- Τ: 210 64 16 600
CLASSIC PEDIATRIC CHECK UP
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ: 25 €
CLASSIC SPECIAL PEDIATRIC CHECK UP
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
HDL ΟΡΟΥ
LDL ΟΡΟΥ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΩΡΛ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ: 100 €
ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 €
CHECK UP ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ Δ/ΝΤΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ
TSH
T3
T4
ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 €
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ
ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΩΝ
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
HDL ΟΡΟΥ
LDL ΟΡΟΥ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 €
CHECK UP ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
HDL ΟΡΟΥ
LDL ΟΡΟΥ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
ΟΞΑΛΟΞΕΪΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT ASAT)
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT ALAT)
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ - α Lp (α)
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ AI
ΟΡΜΟΝΗ ACTH
TSH
T3
T4
ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ: 80 €
ΑΣΘΜΑ CHECK UP
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΟΗΣ ΟΓΚΟΥ (ΠΡΟ & ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗ )
ΣΥΝΟΛΟ: 60€
CHECK UP ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΚΤ/ΦΙΑ ΑΡ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ FACE (ΟΣΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ)
ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
TSH
T3
Τ4
17-ΟΗ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ IGF
ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ(LH)
ΘΥΛΑΚΙΩΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSH)
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH)
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ
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ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ)
DHEAS -ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΤΙΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΝΔΡΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ: 120 €
SMART (ΕΜΠΥΡΕΤΟ)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
CRP-ΠΟΣΟΤΙΚΗ
STREP TEST
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΚΤ/ΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ FACE
ΣΥΝΟΛΟ: 50 €
SMART
(ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΒΡΕΦΟΥΣ ≤ 1 ΕΤΟΥΣ)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ Ω.Ρ.Λ.
ΥΠΕΡΗΧΟ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ: 60€
SMART (ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ)
ΥΠΕΡΗΧΟ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 €
SMART
(ΔΥΣΟΥΡΙΚΑ ΕΝΟΧΛΗΜΑΤΑ - ΠΥΡΕΤΟΣ)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ: 10 €
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGG
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGM
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGA
11 ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ( PRICK TEST )
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 €
SMART (ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
CRP-ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ
ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ
CL ΟΥΡΩΝ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ
ROTA-ADENO ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 100 €
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SMART (ΚΝΙΔΩΣΗ)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGG
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGM
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGA
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡINH IGE
ΣΥΝΟΛΟ: 70€
SMART
(ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ – ΦΑΡΥΓΓΟΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ)
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
STREP TEST
ΣΥΝΟΛΟ: 20 €

Πρωτοβάθμια φροντίδα
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
Aπεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, κατόπιν ραντεβού, σε όλες τις ειδικότητες της Ευρωκλινικής
Παίδων έναντι αντιτίµου 30 € για τους Επιµελητές και 50 € για τους ∆ιευθυντές, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. Επίσκεψη
σε Αναπτυξιολόγο στη προνοµιακή τιµή των 100 €.
Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις
- Προνοµιακή τιµολόγηση µε βάση κρατικό τιμοκατάλογο για διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της
Ευρωκλινικής Παίδων.

Επείγοντα
Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
- Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά στις εξής ειδικότητες: Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό,
24 ώρες το 24ώρο, καθώς και Ορθοπεδικό και ΩΡΛ, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-19:00 και Σάββατο 9:00 -14:00.
- On call ειδικότητες 60 €*
* Η χρέωση για την ειδικότητα του Ακτινολόγου θα ισχύει σε περίπτωση έκτακτης κλήσης από Δευτέρα έως Παρασκευή,
21:00 – 09:00, καθώς και τα Σαββατοκύριακα και αργίες.
Διαγνωστικές εξετάσεις** σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
- ∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200 € ανά περιστατικό***, με βάση κρατικό τιμοκατάλογο για τα περιστατικά που
θα κριθούν επείγοντα.
- Προνομιακές τιμές βασισμένες σε τιμές κρατικού τιμοκαταλόγου, σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων
υπερβεί τα 200 €.
- ∆ωρεάν υγειονοµικό υλικό και φάρµακα για ποσά άνω των 30 € στην περίπτωση ιατρικών πράξεων.
- Απόλυτα Προνοµιακή τιµολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που θα πραγµατοποιούνται στο Τµήµα Επειγόντων
Περιστατικών.
**Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά, ειδικά υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών και
ενδοσκοπικές πράξεις – εξαιρούνται εξετάσεις μοριακής βιολογίας.
*** Για τον υπολογισμό της αξίας των δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων χρησιμοποιείται προνομιακός τιμοκατάλογος
βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ - προνομιακός τιμοκατάλογος σε απεικονιστικές εξετάσεις.

Χρήση ασθενοφόρου για μεταφορά ασθενούς
Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, σε περίπτωση που προκύψει
νοσηλεία.
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Mediterraneo
Για Ραντεβού, επικοινωνήστε απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο:
Τ: 210 9117 000

Πρόληψη υγείας
Ειδικοί έλεγχοι
Προληλτικός έλεγχος μαστού
- Ψηφιακή προληπτική μαστογραφία γνωματευμένη από δύο ειδικούς ακτινολόγους του μαστού στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- Κλινική εξέταση από ειδικευμένο χειρουργό του μαστού από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Cambridge.
- Δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος προληπτικού ελέγχου για την κάθε γυναίκα.
- Eκπαίδευση από ειδική νοσηλεύτρια μαστού εκπαιδευμένη στο Cambridge σχετικά με την «επαγρύπνηση» που κάθε
γυναίκα οφείλει να έχει για το μαστό της.
Τιμή πακέτου: 70 €

Α΄βάθμια φροντίδα
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
Τακτικά εξωτερικά ιατρεία: Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις κατόπιν ραντεβού στις ειδικότητες: Παθολογίας, Καρδιολογίας,
Ορθοπεδικής, Γεν. χειρουργικής, ΩΡΛ.
Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις
Έκπτωση 40% στις προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις.

Επείγοντα
Διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
Δωρεάν ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις έως το ποσό των 250 €. Σε περίπτωση περαιτέρω χρεώσεων θα χορηγείται
έκπτωση 30%.

Χρήση ασθενοφόρου για μεταφορά ασθενούς
Δωρεάν χρήση ασθενοφόρου σε περίπτωση εισαγωγής για διαδρομές εντός λεκανοπέδιου.

Metropolitan Hospital
Για ραντεβού και οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο ή επισκεφτείτε τον
ιστότοπο:
Τ: 210 4809000

Πρόληψη υγείας
Check up
- 20% έκπτωση στα check up.
- Ειδική τιμή για μαστογραφία με τομοσύνθεση στα 80 €.

Πρωτοβάθμια φροντίδα
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
- Δωρεάν επισκέψεις σε επιμελητές ιατρούς (εκτός ειδικοτήτων παιδιάτρου, ψυχιάτρου, οδοντίατρου, οφθαλμίατρου).
- Επισκέψεις σε επιμελητή παιδίατρο και παιδοχειρουργό με τιμή 20 €.
- Επισκέψεις σε Διευθυντές Ιατρούς με τιμή 40 €.
- Επισκέψεις σε αλλεργιολόγο, ηπατολόγο και ρευματολόγο με τιμή 30 €.
-Επισκέψεις σε ενδοκρινολόγο με τιμή 10 €.
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Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις
Προνομιακή τιμολόγηση σε τιμές δημοσίου (ΦΕΚ) για διαγνωστικές και απεικονιστικές εξετάσεις (MRI-CT-TRIPLEX).

Επείγοντα
Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς στις παρακάτω ειδικότητες:
- Παθολόγου
- Καρδιολόγου
- Ορθοπεδικού
- Χειρουργού
- Δωρεάν οι επισκέψεις σε ΩΡΛ, νευρολόγο και πνευμονολόγο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-21:00.
Οι επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς on call χρεώνονται κανονικά.
Διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
Δωρεάν διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις αξίας έως 400 € ανά περιστατικό, για ενήλικες και παιδιά. Επιπλέον του
ποσού των 400 €, οι εξετάσεις τιμολογούνται σε τιμές δημοσίου.

Χρήση ασθενοφόρου για μεταφορά ασθενούς
Δωρεάν η μεταφορά με ασθενοφόρο εντός Αττικής σε περίπτωση νοσηλείας.

Ειδικές εκπτώσεις ή/και απαλλαγές σε περιπτώσεις νοσηλείας
Έκπτωση 10% στην ιδιωτική συμμετοχή του ασφαλισμένου με ανώτατο όριο έκπτωσης 800 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
Aπό την εκάστοτε απαλλαγή του ασφαλισμένου θα αφαιρείται το ποσό που θα προκύπτει από τη χρήση δημόσιου
ασφαλιστικού φορέα. Στο ποσό που απομένει θα γίνεται επιπλέον απορρόφηση από το Νοσοκομείο, ίση με το 10% του
συνολικού ποσού νοσηλείας, εφόσον έχουν αφαιρεθεί οι ιατρικές αμοιβές.
Σε περίπτωση περιστατικών βραχείας νοσηλείας (ODC), το ποσοστό απορρόφησης θα γίνεται 20% επί του συνολικού
ποσού νοσηλείας. Διευκρινίζεται ότι οι απορροφήσεις τόσο στη νοσηλεία όσο και στο ODC θα συμπεριλαμβάνουν φάρμακα,
υγειονομικό υλικό και ειδικό υλικό.
Από την έκπτωση εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών.

Λοιπές παροχές υγείας
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
10% έκπτωση στις οδοντιατρικές υπηρεσίες.
Φυσικοθεραπείες
15% έκπτωση στις φυσικοθεραπείες.
Οφθαλμολογικά
40% έκπτωση για επισκέψεις και εξετάσεις στο οφθαλμολογικό τμήμα.

Metropolitan General
Για ραντεβού και οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο:
Τ: 210 65 02 000

Πρωτοβάθμια φροντίδα
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
- Απεριόριστες επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες στην προνομιακή τιμή των 20€ στα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής.
Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις
Προνομιακή τιμολόγηση σε τιμές δημοσίου (ΦΕΚ) για διαγνωστικές και απεικονιστικές εξετάσεις (MRI-CT-TRIPLEX).
Για εξετάσεις εκτός ΦΕΚ δίνεται έκτπωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
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Επείγοντα
Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες παρακάτω ειδικότητες:
- Παθολόγου
- Καρδιολόγου
- Χειρουργού
- Ορθοπεδικού
Διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400 € ανά περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων
υπερβεί τα 400 €, οι εξετάσεις θα τιμολογούνται σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές (σημαντικά χαμηλότερες από τον κρατικό
τιμοκατάλογο).
Ιατρικές και χειρουργικές πράξεις
- 30% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου για τις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται
νοσηλεία.
- Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται χρεώσεις υγειονομικών και ειδικών υλικών, πράξεις ενδοσκοπήσεων και αμοιβές ιατρών.

Χρήση ασθενοφόρου για μεταφορά ασθενούς
Δωρεάν η μεταφορά με ασθενοφόρο εντός Αττικής σε περίπτωση νοσηλείας.

Όμιλος Βιοϊατρικής/Βιοκλινικές
Τα προνόμια υγείας αφορούν μόνο τις κλινικές του Ομίλου Βιοϊατρικής και όχι τα διαγνωστικά κέντρα.
Για ραντεβού και οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τα απευθείας παρακάτω τηλέφωνα:
- Βιοκλινική Αθηνών Τ: 210 69 62 600
- Βιοκλινική Θεσσαλονίκης Τ: 2310 372 600

Πρωτοβάθμια φροντίδα
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
- Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία με ραντεβού σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ουρολόγο, Γενικό
Χειρουργό, ΩΡΛ, Ορθοπεδικό.
- Οι επισκέψεις στις λοιπές ιατρικές ειδικότητες, παρέχονται με χρέωση 20 € ανά επίσκεψη.

Επείγοντα
Τα προνόμια υγείας για τα επείγοντα περιστατικά ισχύουν μόνο στη Βιοκλινική Αθήνας και στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης.
Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε Παθολόγο, Καρδιολόγο και Γενικό Χειρουργό.
Διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
Δωρεάν διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις αξίας έως 400 € ανά περιστατικό και δωρεάν κάλυψη για υλικά
και φάρμακα έως 30 €. Επιπλέον του ποσού των 400 €, οι εξετάσεις τιμολογούνται με βάσει τον εκάστοτε ιδιωτικό
τιμοκατάλογο - 50%, με εξαίρεση τις ενδοσκοπικές πράξεις.

Χρήση ασθενοφόρου για μεταφορά ασθενούς
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για επείγοντα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας στις κλινικές του Ομίλου. Η παροχή
αφορά τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Ειδικές εκπτώσεις ή/και απαλλαγές σε περιπτώσεις νοσηλείας
 κπτωση 30% στην ιδιωτική συμμετοχή του ασφαλισμένου με ανώτατο όριο έκπτωσης 500 €. Το ποσό επί του οποίου θα
Έ
υπολογίζεται η απορρόφηση του 30% είναι αυτό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του Δημόσιου
Ασφαλιστικού Φορέα, του κόστους υλικών, φαρμάκων και ιατρικών αμοιβών. Απαραίτητη η χρήση Δημόσιου Ασφαλιστικού
Φορέα.
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Όμιλος Ιασώ
Για ραντεβού και οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε µε τα απευθείας τηλέφωνα των παρακάτω
κέντρων:
- Ιασώ Τ: 210 61 84 000
- Ιασώ Παίδων T: 210 63 83 000

Ιασώ
Πρωτοβάθμια φροντίδα
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
- Ιατρική επίσκεψη σε αγγειοχειρουργό και triplex φλεβών κάτω άκρων στο Κέντρο Laser Αντιμετώπισης Φλεβικών
Παθήσεων στην προνομιακή τιμή των 20 €.
- Ιατρική επίσκεψη σε ειδικό ρευματολόγο στο Ιατρείο Αυτοάνοσων Ρευματικών Παθήσεων και Κύησης στην προνομιακή
τιμή των 20 €.
- Ιατρική εκτίμηση στο Κέντρο Κεφαλαλγίας από ειδικά εκπαιδευμένους νευροχειρουργούς στην προνομιακή τιμή των 25 €.
Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις
- Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ) για τη διενέργεια διαγνωστικών και
εργαστηριακών εξετάσεων (για εξετάσεις εκτός ΦΕΚ, δίνεται έκπτωση 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου).
- Έλεγχος μαστού (υπέρηχος μαστού, ψηφιακή μαστογραφία) στην προνομιακή τιμή των 60 €.

Επείγοντα
Διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400 € ανά επείγον περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών
εξετάσεων υπερβεί τα 400 € θα εφαρμόζεται κρατικός τιμοκατάλογος (για εξετάσεις εκτός ΦΕΚ, δίνεται έκπτωση 30% επί
του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου).
Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
Δωρεάν εκτίμηση γυναικολογικού περιστατικού, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού.

Ιασώ Παίδων
Πρωτοβάθμια φροντίδα
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
- Παιδο - ορθοπεδικός, Παιδο - ΩΡΛ, Παιδο – οφθαλμίατρος, Παιδο-διατροφολόγος, Παιδο-ενδοκρινολόγος* με χρέωση
40 €
- Παιδο-δερματολόγος με χρέωση 55 €
- Παιδο-αλλεργιολόγος με χρέωση 65 €
- Παιδο-καρδιολογικός έλεγχος (παιδοκαρδιολογική εξέταση, triplex καρδιάς, HKΓ) με χρέωση 125 €
- Παιδοαναπτυξιακός έλεγχος με χρέωση 110 €
*Η προνομιακή τιμή στον Παιδοενδοκρινολόγο ισχύει για τις 2 πρώτες ιατρικές επισκέψεις ετησίως για κάθε παιδί.
Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις
Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές κρατικού τιμοκαταλόγου για τη διενέργεια διαγνωστικών και εργαστηριακών
εξετάσεων (για εξετάσεις εκτός ΦΕΚ, δίνεται έκπτωση 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου).

Επείγοντα
Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παιδιάτρου και του Παιδοχειρουργού.
Διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 500 € ανά επείγον περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών
εξετάσεων υπερβεί τα 500 € θα εφαρμόζεται κρατικός τιμοκατάλογος (για εξετάσεις εκτός ΦΕΚ, δίνεται έκπτωση 30%
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου). Aπό το σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού,
εξαιρούνται οι παρακάτω εξετάσεις:
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- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ, ΚΟΠΡΑΝΩΝ, ΑΙΜΑΤΟΣ, ΟΥΡΩΝ, ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, ΡΙΝΙΚΟΥ
- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ CAMPYLOBACTER, ΠΥΟΥ
- ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
- ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ
- STREP TEST
- ΡΟΤΑΪΟΣ, ΑΔΕΝΟΪΟΣ, NOROVIRUS, ΚΛΩΣΤΗΡΙΔΙΟ, ΑΝΤΙΓΟΝΟ CAMPYLOBACTER
- ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ CMV IGG+IGM, EBV IGG+IGM, ΑΔΕΝΟΪΟΣ IGG+IGM
Ιατρικές και χειρουργικές πράξεις
- 30% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου για τις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται
νοσηλεία.
- Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται χρεώσεις υγειονομικών και ειδικών υλικών, πράξεις ενδοσκοπήσεων και αμοιβές ιατρών.

Χρήση ασθενοφόρου για μεταφορά ασθενούς
Δωρεάν η μεταφορά με ασθενοφόρο εντός Αττικής σε περίπτωση νοσηλείας. Σε περίπτωση μη εισαγωγής, παρέχεται
40% έκπτωση.

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Για Ραντεβού και οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τα απευθείας παρακάτω τηλέφωνα:
- Ιατρικό & Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
Τ: 210 6198100-120
- Ιατρικό Ψυχικού				
Τ: 210 6974000-120
- Ιατρικό Π. Φαλήρου			
Τ: 210 9892100-120
- Ιατρικό Περιστερίου		
Τ: 210 5799000
- Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Τ: 2310 400000

Πρόληψη υγείας
Check up
Basic Check up					
Premium Check up
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ			
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ				ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ					ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ
Τ.Κ.Ε.						Τ.Κ.Ε.
ΣΑΚΧΑΡΟ						ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ						ΟΥΡΙΑ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ					
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ 					
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 					
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
HDL & LDL 					
HDL & LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ					ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
SGOT 						SGOT
SGPT 						SGPT
γGT 							γGT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 				
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 					ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ				ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ			

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ
Η.Κ.Γ + ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ			
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ			

Η.Κ.Γ + ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
							Ω.Ρ.Λ. ΕΞΕΤΑΣΗ
							ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
							ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ				ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΩΝ 				
ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 			
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
PAP TEST 					PAP TEST
							ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ			
ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ 		
P.S.A.						P.S.A.
Τιμή για άνδρες: 90 €				
Τιμή για άνδρες: 140 €
Τιμή για γυναίκες: 100 €			
Τιμή για γυναίκες: 195 €
Παιδιατρικό Check up
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ
Τ.Κ.Ε.
ΟΥΡΙΑ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
HDL & LDL
SGOT
SGPT
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
Αnti-HBs
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΩΡΛ-ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Τιμή: 130 €

Πρωτοβάθμια φροντίδα
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
- Απεριόριστες επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των κλινικών του Ομίλου στις ειδικότητες
παθολόγου, καρδιολόγου, ορθοπεδικού, χειρουργού, στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών στις ειδικότητες παιδιάτρου,
παιδοχειρουργού και στην Παιδιατρική κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης παιδιάτρου, με 20 €/ επίσκεψη.
- Έκπτωση 25% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες (Δευτέρα – Παρασκευή) μετά από
τηλεφωνικό ραντεβού.
Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις
Διαγνωστικές εξετάσεις* με ειδικό προνομιακό τιμοκατάλογο
Ιατρικές και χειρουργικές πράξεις
Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία.
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Επείγοντα
Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
- ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων των Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο,
Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
- ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων σε Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό
Κέντρο Αθηνών και σε Παιδίατρο (24/7) & Παιδοχειρουργό (καθημερινές έως τις 7μμ) στην Παιδιατρική Κλινική του
Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.
Διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
- Διαγνωστικές εξετάσεις* αξίας 400 €/περιστατικό για τους ενήλικες και 500 € ετησίως για τα παιδιά.
- Σε περίπτωση υπέρβασης του plafond, τιμολόγηση με ειδικό εκπτωτικό τιμοκατάλογο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών
των Νοσοκομείων του Ομίλου.
* Στις διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις καθώς και εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε
εξειδικευμένα κέντρα εκτός Ομίλου.
Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται πάσης φύσεως υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών.

Χρήση ασθενοφόρου για μεταφορά ασθενούς
Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε νοσοκομείο του
Ομίλου για τις περιοχές της Αττικής. Να σημειωθεί ότι η υπηρεσία EMS είναι η μοναδική στην Ελλάδα πιστοποιημένη με
ISO-9001:2000.

Ειδικές εκπτώσεις ή/και απαλλαγές σε περιπτώσεις νοσηλείας
Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου, ο οποίος δεν καλύπτεται 100% από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του και εφόσον
έχει γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ, ισχύει έκπτωση 30% στη συμμετοχή του ασφαλισμένου (εξαιρουμένων φαρμάκων, υλικών
και αμοιβών ιατρών) με ανώτατο ποσό έκπτωσης 800 €, στις κλινικές Ιατρικό Π. Φαλήρου, Ιατρικό Ψυχικού, Ιατρικό
Περιστερίου, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Όμιλος Υγεία
Για ραντεβού και οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τα απευθείας τηλέφωνα των παρακάτω
κέντρων:
- Υγεία Τ: 210 68 67 340
- Γενική Κλινική Μητέρα Τ: 210 68 69 143, 210 68 69 849
- Παίδων Μητέρα Τ: 210 68 69 404, 210 68 69563
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tα Προνόμια Υγείας δεν ισχύουν για το πρόγραμμα Mediσυν Classic.

Υγεία & Γενική Κλινική Μητέρα
Πρωτοβάθμια φροντίδα
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία του Υγεία και της Γενικής Κλινικής Μητέρα στις εξής
ειδικότητες: αγγειοχειρουργική, αιματολογία, γαστρεντερολογία, δερματολογία, διαβητολογία, ενδοκρινολογία, ηπατολογία,
θωρακοχειρουργική, καρδιοχειρουργική, καρδιολογία, νευρολογία, νευροχειρουργική, ογκολογία, ορθοπεδική,
ουρολογική, οφθαλμολογία, πνευμονολογία, φυσιατρική, ΩΡΛ, παθολογία, χειρουργική.
Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις
Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση έως και 60%.

Επείγοντα
Διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
 ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200 € ανά περιστατικό και έκπτωση 50% επί ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, σε περίπτωση
Δ
που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200 €.
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Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των κάτωθι ειδικοτήτων των εξωτερικών ιατρείων του Υγεία και
της Γενικής Κλινικής Μητέρα
- Παθολόγος
- Καρδιολόγος
- Ορθοπεδικός
- Χειρουργός
- Γυναικολόγος*
- ΩΡΛ*
*Γυναικολόγος και ΩΡΛ εφημερεύουν στη Γενική Κλινική Μητέρα.

Χρήση ασθενοφόρου
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και εφόσον προκύψει νοσηλεία για την περιοχή
της Αττικής.

Παίδων Μητέρα
Πρωτοβάθμια φροντίδα
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία του Παίδων Μητέρα στις κάτωθι εφημερεύουσες
ειδικότητες με χρέωση 15 €:
- Παιδοχειρουργού
- Παιδο-ορθοπεδικού
- ΩΡΛ
Σε όλες τις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες, ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού με 25% έκπτωση επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου.

Επείγοντα
Διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
- Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις (σε περιστατικά έως 16 ετών) αξίας 200 € ανά περιστατικό και έκπτωση 50% επί ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου, σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200 €.
Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των κάτωθι ειδικοτήτων των εξωτερικών ιατρείων του Υγεία και
της Γενικής Κλινικής Μητέρα
- Παιδίατρος
- Παιδοχειρουργός
- Παιδο-ορθοπεδικός
- ΩΡΛ

Χρήση ασθενοφόρου
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και εφόσον προκύψει νοσηλεία για την περιοχή
της Αττικής.
Σε όλες τις παραπάνω εκπτώσεις εξαιρείται το κόστος φαρμάκων, ειδικών και υγειονομικών υλικών, ιατρικών αμοιβών.
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