You matter

Eπιπλέον υπηρεσίες και παροχές
μέσω των συμβεβλημένων
νοσοκομείων με την ΝΝ

Ιατρικές - Διαγνωστικές Υπηρεσίες
Metropolitan

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

www.metropolitan-hospital.gr • Τηλ.: 210 480 9000

www.iatriko.gr
Ιατρικό Αμαρουσίου: Τηλ.: 210 619 8100
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης: Τηλ.: 2310 400 000
Ιατρικό Π.Φαλήρου*: Τηλ.: 210 989 2100
Ιατρικό Ψυχικού*: Τηλ.: 210 697 4000
Ιατρικό Περιστερίου*: Τηλ.: 210 579 9000

•	
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού:
•	Δωρεάν επισκέψεις όλο το 24ωρο σε εφημερεύοντες ιατρούς με τις εξής
ειδικότητες: Παθολόγο, Χειρουργό, Ορθοπεδικό, Παιδίατρο,
Παιδοχειρουργό, Παιδοορθοπεδικό και Καρδιολόγο. Για τις ειδικότητες
ΩΡΛ, Πνευμονολόγο και Νευρολόγο, παρέχονται δωρεάν επισκέψεις
09.00 - 21.00
•	Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €300.
Το επιπλέον κόστος εξετάσεων θα γίνεται σύμφωνα με το ΦΕΚ +30%
(ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 80%)
•	Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων εντός Αττικής, εφ’ όσον εγκριθεί
νοσηλεία.
•	
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου, με
ραντεβού (εξαιρούνται οι ειδικότητες Ψυχίατρος και Οδοντίατρος).
Εξαιρούνται οι ειδικότητες του αλλεργιολόγου, ρευματολόγου και
ηπατολόγου, οι οποίες χρεώνονται με €30/επίσκεψη και του
ενδοκρινολόγου με χρέωση €10/επίσκεψη.
•	
Οι αμοιβές Διευθυντών ιατρών που δεν είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα
των εξωτερικών ιατρείων χρεώνονται με €40.
•	
Οι διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία θα
χρεώνονται με τιμές ΦΕΚ + 30% (ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 80%).
Για τις εξετάσεις που δεν υπάρχει ΦΕΚ, θα γίνεται έκπτωση 50% επί του
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
•	
30% έκπτωση στα προτεινόμενα πακέτα Check Up.
•	
40% έκπτωση στο οφθαλμολογικό τμήμα.
•	
Ελάχιστες χρεώσεις βάσει ΦΕΚ για αξονική - μαγνητική τομογραφία και για
triplex καρδιάς και σώματος.
•	
Παρέχεται έκπτωση 20% για εξετάσεις μοριακής βιολογίας, ειδικές
αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες (π.χ. αξονική στεφανιογραφία,
μαγνητική τομογραφία καρδιάς, μαγνητική μαστών, φασματοσκοπία κ.
λπ.).
•	
Πρόγραμμα προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου
•	Υπερηχογράφημα μαστών – Ψηφιακή μαστογραφία – Επίσκεψη σε
μαστολόγο με κόστος €40.
•	Υπερηχογράφημα μαστών - Ψηφιακή μαστογραφία – Τομοσύνθεση
μαστών – Επίσκεψη σε μαστολόγο με κόστος €90
•	Ψηφιακή μαστογραφία με κόστος €30
•	Test Pap – Γυναικολογική εξέταση με κόστος €25
•	Μέτρηση οστικής πυκνότητας με κόστος €20
•	Έλεγχος Θυρεοειδή:Τ3, Τ4, TSH, υπερηχογράφημα θυρεοειδούς
– Ενδοκρινολογική εξέταση με κόστος €45.
•	
Πρόγραμμα ελέγχου του προστάτη με κόστος €60
•	PSA
•	Free PSA
•	Ουρομετρία
• Κλινική εξέταση του προστάτη.
•	
Ειδικό πακέτο οδοντιατρικής φροντίδας με κόστος €80 (€250 σε 4μελή
οικογένεια) για:
•	Καθαρισμό δοντιών
•	Φθορίωση δοντιών
•	Οδηγίες στοματικής υγιεινής

Βιοκλινική
H NN Hellas, θέλοντας να επιβραβεύσει την πολύχρονη σχέση εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους της, δημιούργησε για όλους εσάς με νοσοκομειακή κάλυψη υγείας ένα πρόγραμμα δωρεάν επιπλέον παροχών μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασιών με ιδιωτικά διαγνωστικά και
νοσηλευτικά κέντρα, το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τα συγκεκριμένα κέντρα υγείας, αναφέροντας ότι είστε πελάτες της
NN Hellas και να κλείνετε ραντεβού για τις ιατρικές επισκέψεις ή εξετάσεις που θα θέλατε να πραγματοποιήσετε.

NN-136/04.2017

Για πληροφορίες σχετικά με τα συμβεβλημένα νοσηλευτικά και διαγνωστικά κέντρα που συνεργάζονται με την NN Hellas, καθώς και για τυχόν
αλλαγές, μπορείτε να ενημερώνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα της Eταιρίας στο NNHellas.gr ή μέσω του κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της
NN Hellas, με ένα τηλεφώνημα στα 801 100 200 300 (από σταθερό), 210 950 6000 (από κινητό ή από το εξωτερικό).
• Η NN Hellas έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει ή να καταργήσει τα προνόμια και τις παροχές που περιγράφονται, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης 		
ενημέρωσης στον ασφαλισμένο.
• Για την πλέον ενημερωμένη λίστα προνομίων παρακαλούμε επισκεφθείτε το nnhellas.gr

801 100 200 300

χρέωση μία αστική μονάδα

NNΗellas.gr

+30 210 950 6000
από κινητό και από το εξωτερικό

www.bioclinic.gr
Αθηνών Τηλ.: 210 696 2600
Πειραιά Τηλ.: 210 458 2200
Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310 372 600
•	
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού:
• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €400. Σε περίπτωση που η αξία
των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα €400, έκπτωση 50% επί του
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου (εξαιρούνται οι ενδοσκοπικές πράξεις)
• Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας μέχρι €50, στην
περίπτωση ιατρικών πράξεων και στις Κλινικές του Ομίλου
• Δωρεάν & απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων, 24
ώρες το 24ωρο στους εφημερεύοντες ιατρούς : Παθολόγο, Καρδιολόγο,
Γενικό Χειρουργό
• Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων, εφ’ όσον εγκριθεί νοσηλεία στις
κλινικές του Ομίλου. Η παροχή αφορά τις περιοχές Αττικής &
Θεσσαλονίκης.
•	
Δωρεάν & απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις στα τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία των κλινικών του Ομίλου , με ραντεβού, στις
ειδικότητες : Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γενικού Χειρουργού,
Ορθοπεδικού, ΩΡΛ & Ουρολόγου.
•	
30% έκπτωση στην ιδιωτική συμμετοχή του ασφαλισμένου στα νοσήλια,
με ανώτατο όριο τα €500 σε Ατομικά ή Ομαδικά συμβόλαια, με
απαραίτητη προϋπόθεση την χρήση Δημόσιου Ασφαλιστικού φορέα*.
•	
Ιατρικό Συντονιστικό - Τηλεφωνικό Κέντρο μέσω του ενιαίου
πανελλαδικού αριθμού 14 501 (χρέωση €0,75 από σταθερά και €1,26 από
κινητά το λεπτό).

* Tο ποσό επί του οποίου θα 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.

•	Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού:
•	Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις** αξίας €400 ανά περιστατικό για τους
ενήλικες και €500 ετησίως για τα παιδιά. 40% έκπτωση για το επιπλέον
κόστος των εξετάσεων.
•	Δωρεάν και απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες
ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων του νοσοκομείου (Παθολόγο,
Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό).
•	Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και
επείγοντος περιστατικού εισαγωγής, εντός του νομού έδρας του
νοσοκομείου.
•	
25% έκπτωση στις προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, με ραντεβού,
στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες.
•	
40% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις διαγνωστικές
εξετάσεις** στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών του Ομίλου Ιατρικού.
•	
Προνομιακές τιμές σε Check Up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
•	
Ελάχιστη χρέωση βάσει ΦΕΚ για αξονική - μαγνητική τομογραφία, triplex
& PET CT. Σε περίπτωση ύπαρξης κρατικού ασφαλιστικού φορέα (ΕΟΠΥΥ)
και με χρήση παραπεμπτικού, συμμετοχή 15% επί της τιμής κρατικού
τιμολογίου.
•	
Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία.

* Δεν περιλαμβάνονται Παιδιατρικά τμήματα
**	Στις διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις
καθώς και εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα κέντρα
εκτός Ομίλου. Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά, φάρμακα και
αμοιβές ιατρών (εκτός των αναγραφόμενων στις παροχές).

Ευρωκλινική / Ευρωκλινική Παίδων
www.euroclinic.gr
Τηλ.: 210 930 7900
•	
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού:
• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις* αξίας €1.000 ανά περιστατικό στην
Ευρωκλινική Αθηνών & στην Ευρωκλινική Παίδων . Σε περίπτωση που η
αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα €1.000 θα
χρησιμοποιείται προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ
(κρατικού τιμοκαταλόγου)
• Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας μέχρι €50 στην
περίπτωση ιατρικών πράξεων και στις δύο Κλινικές.
• Δωρεάν & απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων, 24
ώρες το 24ωρο στους εφημερεύοντες ιατρούς της:
		 Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Γενικό
		 Χειρουργό)
		Ευρωκλινικής Παίδων (Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό)
• Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο του Ομίλου για την περιοχή της 		
Αττικής προς την κλινική ,σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος 		
περιστατικού εισαγωγής.
•	
Δωρεάν & απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Ευρωκλινικής Αθηνών, κατόπιν ραντεβού,
για: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, ΩΡΛ,
Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο,
Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Αγγειοχειρουργό,
Νευροχειρουργό.
•	
Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία, κατόπιν ραντεβού, σε όλες τις ειδικότητες της
Ευρωκλινικής Παίδων , έναντι: €30 για τους Επιμελητές / €50 για τους
Διευθυντές. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στη προνομιακή τιμή των €60.
•	
Προνομιακή τιμολόγηση με βάση το ΦΕΚ για όλες τις μη επεμβατικές
διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ και ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ (εξαιρούνται ακτινογραφίες και
υπέρηχοι).
•	
Για διαγνωστικές εξετάσεις που δεν εμπίπτουν στο ΦΕΚ ισχύει έως και
40% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου των κλινικών.
•	
Δυνατότητα διενέργειας Διαγνωστικών εξετάσεων με 15% συμμετοχή επί
του κρατικού τιμοκαταλόγου σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ (εξαιρούνται
ακτινογραφίες και υπέρηχοι).

*	Δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό άνω
των €50, καθώς ιατρικές επεμβατικές πράξεις και αμοιβές ιατρών.

Mediterraneo

Κλινικές Ομίλου Euromedica

Υγεία

Ιασώ General

www.mediterraneohospital.gr
Τηλ.: 210 911 7000 • 211 500 9500

www.euromedica.gr
Τηλ.: 210 950 6000 • 801 100 200 300

www.hygeia.gr
Τηλ.: 210 930 7900

www.iaso.gr
Τηλ.: 210 650 2000 • 210 650 2662-2015

•	
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού:
•	Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €350
30% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο, σε περίπτωση που η
αξία υπερβεί τα €350. Εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και
υγειονομικό υλικό
•	Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες
ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου (Παθολόγο,
Καρδιολόγο, Γενικό Χειρουργό και Ορθοπεδικό). Οι δωρεάν
επισκέψεις στις προαναφερθείσες ειδικότητες δεν
περιλαμβάνουν τις επεμβατικές πράξεις (π.χ. συρραφή
τραύματος, τοποθέτηση γύψου)
•	Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση που
ακολουθήσει εισαγωγή, για την περιοχή της Αττικής. 50%
έκπτωση σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει εισαγωγή.
•	
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, με ραντεβού, σε
εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου για ιατρό: Παθολόγο,
Καρδιολόγο, Πνευμονολόγο, Γαστρεντερολόγο, ΩΡΛ, Ρευματολόγο,
Νευρολόγο, Γενικό Χειρουργό, Ορθοπεδικό, Νευροχειρουργό. 50%
έκπτωση στις υπόλοιπες ειδικότητες και στους Διευθυντές ιατρούς
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
•	
Ειδικός εκπτωτικός τιμοκατάλογος σε όλες τις διαγνωστικές
εξετάσεις με εκπτώσεις που κυμαίνονται από 40% έως 70% για
ασφαλισμένους που δεν καλύπτονται με εξωνοσοκομειακό
πρόγραμμα.
•	
Προληπτικός έλεγχος μαστού, στην κλινική μαστού (στα πρότυπα
του Cambridge Breast Clinic), με μαστογραφία αξίας €50.

•	
Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού:
•	Δωρεάν εξετάσεις: Γενική αίματος -CRP-TKE στα Eξωτερικά Iατρεία.
•	Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο προς τα διαγνωστικά κέντρα μη περιπατητικών και
έκτακτων περιστατικών (για αξονική - μαγνητική τομογραφία, αξονική στεφανιογραφία,
εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής) και στις κλινικές μόνο για περιπτώσεις νοσηλείας και μόνο
για τη Θεσσαλονίκη.
•	Δωρεάν επισκέψεις όλο το 24ωρο, στους εφημερεύοντες ιατρούς των κλινικών Euromedica
Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης (Καρδιολογικό, Παθολογικό, Παιδιατρικό, Χειρουργικό),
Euromedica Κυανούς Σταυρός (Καρδιολογικό, Παθολογικό, Χειρουργικό).
•	
30% έκπτωση στις εξετάσεις & στις επεμβάσεις διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία,
πρεσβυωπία) στα Orasis Aθήνα.
•	
20% έκπτωση στις εξετάσεις & στις επεμβάσεις διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία,
πρεσβυωπία) στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης.
•	
10% έκπτωση στο Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Γονιμότητας Βιογένεσις στην
Κλινική Γένεσις Θεσσαλονίκης.
•	
Δωρεάν πρώτη επίσκεψη σε πλαστικό χειρουργό και 10% έκπτωση στα νοσήλια για
επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής, στην Κλινική Γένεσις Θεσσαλονίκης (εξαιρούνται
φάρμακα και υγειονομικό υλικό).
•	
Η χρέωση των εξετάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ειδικό τιμοκατάλογο ΦΕΚ και σε
περίπτωση που δεν υπάρχει τιμή ΦΕΚ η χρέωση θα γίνεται βάσει του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου – 30% έκπτωση στις εξετάσεις που δεν καλύπτονται, δεν έχουν
συνταγογραφηθεί ή είναι σε υπέρβαση του πλαφόν τους.
•	
Επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (εκτός γυναικολογικών περιστατικών) σε
εξωτερικά ιατρεία των κλινικών του Ομίλου στη Θεσ/νίκη μόνο με €30.

•	
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού:
• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €400.
• 50% έκπτωση σε περίπτωση που η αξία υπερβεί τα €400.
Εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά,υγειονομικό υλικό και αμοιβές ιατρών.
• Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών
ιατρείων του νοσοκομείου (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός,
Χειρουργός).
• Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος
περιστατικού εισαγωγής, για την περιοχή της Αττικής.
•	
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, με ραντεβού, σε Εξωτερικά
Ιατρεία του νοσοκομείου για περιστατικά: αγγειοχειρουργικής, αιματολογίας,
γαστρεντερολογίας, δερματολογίας, διαβητολογίας, ενδοκρινολογίας,
ηπατολογίας, θωρακοχειρουργικής, καρδιοχειρουργικής, νευρολογίας,
νευροχειρουργικής, ογκολογίας, ορθοπεδικής, ουρολογικής, οφθαλμολογίας,
πνευμονολογίας, ρευματολογίας (μία επίσκεψη ανά έτος), φυσιατρικής, ΩΡΛ,
παθολογίας, χειρουργικής.
•	
Προνομιακός τιμοκατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις με
έκπτωση έως και 70%.
•	
Τιμές βάσει κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ) για Αξονική (CT) και Μαγνητική
Τομογραφία (MRI).

•	
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού:
•	Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €400 ανά περιστατικό. Σε περίπτωση που
η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα €400 θα χρησιμοποιείται
προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ (κρατικού
τιμοκαταλόγου). Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου.
•	Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών
ιατρείων του νοσοκομείου (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρουργός,
Ορθοπεδικός).
•	Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο (εντός Αττικής) σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού εισαγωγής, εφόσον εγκριθεί νοσηλεία. 40% έκπτωση σε
περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς.
•	30% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις για τις οποίες δεν
απαιτείται νοσηλεία.
•	
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, με ραντεβού και σε εξωτερικά
ιατρεία του νοσοκομείου για: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό
Χειρουργό, Πνευμονολόγο, Γαστρεντερολόγο, Ουρολόγο, Ογκολόγο, ΩΡΛ,
Αγγειοχειρουργό. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες, με χρέωση €20.
•	
Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με ραντεβού, σε εξωτερικά ιατρεία
του νοσοκομείου, σε τιμές ΦΕΚ. Όπου δεν προβλέπεται, 40% έκπτωση επί του
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
•	
Προνομιακές τιμές σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου (Check Up).
•	
Ειδικές προνομιακές τιμές για*:
•	Κόστος συνεδρίας φυσιοθεραπείας €25
•	Κόστος συνεδρίας φυσικοθεραπείας με χρήση πισίνας €30.
•	Κόστος συνεδρίας φυσικοθεραπείας με χρήση TECAR €30.
•	Κόστος πελματογραφήματος €40.
•	Κόστος κατασκευής ειδικών πελμάτων €60.

www.mitera.gr
Τηλ.: 210 930 7900

Σημείωση: Α
 παραίτητη προϋπόθεση η ενεργός ασφαλιστική κάλυψη
και η προηγούμενη επικοινωνία.

•	
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού:
•	Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €400.
50% έκπτωση σε περίπτωση που η αξία υπερβεί τα €400. Εξαιρούνται
φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό και αμοιβές ιατρών.
•	Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών
Ιατρείων του νοσοκομείου (Γυναικολόγο, Παθολόγο, Καρδιολόγο, Χειρουργό,
ΩΡΛ, Ορθοπεδικό).
•	Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος
περιστατικού εισαγωγής, για την περιοχή της Αττικής.
•	
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, με ραντεβού, σε Εξωτερικά
Ιατρεία του νοσοκομείου για περιστατικά:
αγγειοχειρουργικής, αιματολογίας, γαστρεντερολογίας, δερματολογίας,
διαβητολογίας, ενδοκρινολογίας, ηπατολογίας, θωρακοχειρουργικής,
καρδιοχειρουργικής, νευρολογίας, νευροχειρουργικής, ογκολογίας,
ορθοπεδικής, ουρολογικής, οφθαλμολογίας, πνευμονολογίας, ρευματολογίας
(μία επίσκεψη ανά έτος), φυσιατρικής, ΩΡΛ, παθολογίας, χειρουργικής.
•	
Προνομιακός τιμοκατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις με
έκπτωση έως και 70%.
•	
Τιμές βάσει κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ) για Αξονική (CT) και Μαγνητική
Τομογραφία (MRI).

Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
www.dunant.gr
Τηλ.: 210 697 2000 • 210 697 2102
•	
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού (24ώρες/365 μέρες):
•	Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €400 ανά περίπτωση. 50%
έκπτωση σε περίπτωση που η αξία υπερβεί τα €400. Εξαιρούνται
φάρμακα και υλικά
•	Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες
ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του
νοσοκομείου στις ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος,
Ορθοπεδικός, Χειρουργός, ΩΡΛ, Νευροχειρουργός (παθήσεις
σπονδυλικής στήλης, εγκεφαλικό επεισόδιο).
•	
50% έκπτωση για τις εξετάσεις που διενεργούνται στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία*, όπου δεν απαιτείται νοσηλεία.
•	
Ελάχιστες χρεώσεις βάσει κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ) στα
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία*, για Αξονική (CT), Μαγνητική
τομογραφία (MRI) και για triplex.
•	
Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, με
ραντεβού, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία* του νοσοκομείου στις
ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός,
ΩΡΛ, Νευροχειρουργός (παθήσεις σπονδυλικής στήλης, εγκεφαλικό
επεισόδιο).
•	
25€ ανά επίσκεψη για τις υπόλοιπες ειδικότητες.
•	
25% έκπτωση για επίσκεψη σε Διευθυντή,
Αν. Διευθυντή Ιατρό.
•	
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο (24ώρες/365 μέρες) σε
περίπτωση που ακολουθήσει εισαγωγή, για την περιοχή της
Αττικής.

Παίδων Μητέρα

Άγιος Λουκάς
•	
Σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού:
•	Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
αξίας €150 (ιδιωτικός
τιμοκατάλογος). 50% έκπτωση σε
περίπτωση που η αξία υπερβεί τα
€150. Εξαιρούνται επεμβατικές
πράξεις, ιατρικές αμοιβές, υλικά και
φάρμακα.
•	Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε
εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του
νοσοκομείου (Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου και
Παιδιάτρου).
•	Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο εντός της Θεσσαλονίκης,
		 εφ’ όσον εγκριθεί νοσηλεία.

Σημείωση: Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα,
ιατρικές επεμβατικές πράξεις, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό. Από τις εκπτώσεις
εξαιρούνται υλικά, φάρμακα, πακέτα χρεώσεων, ενδοσκοπήσεις και αμοιβές ιατρών.
*Πληροφορίες: 210 650 2903-4, Δευτ. - Παρ. 08:00 - 21:00

Ιασώ Γενική Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική
www.iaso.gr
Τηλ.: 210 618 4000
•	
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού:
•	Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο (εντός Αττικής) σε περίπτωση έκτακτου και
επείγοντος περιστατικού εισαγωγής, εφ' όσον εγκριθεί νοσηλεία.
•	Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €450 ανά περιστατικό. Έκπτωση 50% σε
περίπτωση που η αξία υπερβεί τα €450. Εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά,
υγειονομικό υλικό και αμοιβές ιατρών.
•	
50% έκπτωση στις εξετάσεις διάγνωσης προστάτη και στις διαβητολογικές
εξετάσεις.
•	
Προνομιακή τιμή €60 σε έλεγχο Μαστού (υπέρηχο μαστού, ψηφιακή
μαστογραφία).
•	
Ιατρική επίσκεψη σε Αγγειοχειρουργό & triplex φλεβών κάτω άκρων, με
ραντεβού, στο Κέντρο Laser Αντιμετώπισης Φλεβικών Παθήσεων με κόστος €20.
•	
Ιατρική επίσκεψη σε Ειδικό Ρευματολόγο, με ραντεβού, στο Ιατρείο Αυτοάνοσων
Ρευματικών Παθήσεων & Κύησης με κόστος €20.
•	
Τιμές ΦΕΚ στις εξετάσεις Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου.

www.mitera.gr
Τηλ.: 210 686 9563 • 210 686 9564 • 210 686 9404
•	
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού:
•	Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €200.
50% έκπτωση σε περίπτωση που η αξία υπερβεί τα €200. Εξαιρούνται
φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό και αμοιβές ιατρών.
•	Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες του Παιδιάτρου, Παιδοχειρουργού,
ΩΡΛ και Ορθοπεδικού στα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου όλο το 24ωρο.
•	Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος
περιστατικού εισαγωγής, για την περιοχή της Αττικής.
•	
Προνομιακός τιμοκατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις με
έκπτωση έως και 70%.
•	
Τιμές βάσει κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ) για Αξονική (CT) και Μαγνητική
Τομογραφία (MRI)

*	Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούν εργάσιμες μέρες, από
08:00 - 16:00.

www.klinikiagiosloukas.gr
Τηλ.: 2310 380 000

Γενική Κλινική Μητέρα

Ωνάσειο
www.onasseio.gr • Τηλ.: 210 949 3000
•	
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού:
•	Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας εώς €300.
•	Δωρεάν ιατρική εξέταση & Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
•	
Δωρεάν διενέργεια προ-εγχειρητικού ελέγχου.
•	
Δωρεάν εξέταση στο Αναισθησιολογικό Ιατρείο, στα πλαίσια προεγχειρητικού ελέγχου.
•	
Επίσκεψη στα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, με ραντεβού, στην ειδικότητα του
καρδιοχειρουργού και καρδιολόγου (πρωινές ώρες) με χρέωση €50.
•	
Ειδικές προνομιακές τιμές για τις εξετάσεις:
•	Αξονική Καρδιάς
€270
•	Stress – Echo
€145
•	Tilt-test
€80
•	Lipotest
€54
•	
Δωρεάν γεύματα για το συνοδό σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονόκλινο δωμάτιο ή
Σουίτα.
•	
20% έκπτωση στη χρήση των ασθενοφόρων, εφ’ όσον εγκριθεί νοσηλεία. Το κόστος
διαμορφώνεται αναλόγως την περιοχή, την απόσταση, τη συνοδεία ή όχι ιατρού.

Ιασώ Θεσσαλίας
www.iaso.gr
Τηλ.: 2410 996 000
•	
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού:
•	Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών
ιατρείων του νοσοκομείου (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός,
Γυναικολόγος).
•	Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για την πόλη της Λάρισας, σε περίπτωση
έκτακτου και επείγοντος περιστατικού και εφ' όσον εγκριθεί νοσηλεία. 50%
έκπτωση για τις υπόλοιπες περιοχές.
•	
Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με ραντεβού, σε εξωτερικά
ιατρεία του νοσοκομείου, σε τιμές ΦΕΚ. Εκτός από εξειδικευμένες εξετάσεις
όπως καρκινικοί δείκτες, ορμόνες κ.λπ. όπου θα υπάρχει 50% έκπτωση επί του
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
•	
Προνομιακή τιμή €60 σε εξετάσεις μαστού (υπέρηχο μαστού, ψηφιακή
μαστογραφία, ψηλάφηση).

Ιασώ Παίδων
www.iaso.gr
Τηλ.: 210 638 3510 • 210 638 3070-063
•	
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού:
•	Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €500 ετησίως. 50% έκπτωση σε
περίπτωση που η αξία υπερβεί τα €500. Εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά,
υγειονομικό υλικό και αμοιβές ιατρών.
•	Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών
ιατρείων του νοσοκομείου (Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός και
Παιδορθοπεδικός).
•	Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος
περιστατικού εισαγωγής για διακομιδή εντός Αττικής, εφόσον εγκριθεί
νοσηλεία. 40% έκπτωση σε περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς.
•	20% έκπτωση στις ιατρικές - επεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνται στα
επείγοντα, για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία.
•	
Ιατρικές επισκέψεις σε Παιδοορθοπεδικό, ΠαιδοΩΡΛ, Παιδοοφθαλμίατρο,
Παιδοδιατροφολόγο και Παιδοενδοκρινολόγο* στην προνομιακή τιμή των €40,
στα εξωτερικά ιατρεία κατόπιν ραντεβού.
•	
Τιμές ΦΕΚ στις εξετάσεις Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου.

*Η προνομιακή τιμή στον Παιδοενδοκρινολόγο ισχύει για τις 2 πρώτες ιατρικές
επισκέψεις (ετησίως) για κάθε παιδί.

Eye Day Clinic
www.eyedayclinic.gr
Τηλ.: 210 729 4000
•	
Δωρεάν προεγχειρητικός έλεγχος για κάθε τύπου οφθαλμολογική επέμβαση,
αρκεί να προγραμματίζεται εντός μηνός.
•	
Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος με χορήγηση σχετικής βεβαίωσης σε παιδιά
άνω των τεσσάρων (4) ετών, έναντι αμοιβής €25.

