Παροχές ατομικών & ομαδικών συμβολαίων
Παροχές Επειγόντων
1)

Διαγνωστικές εξετάσεις* αξίας 200€ / περιστατικό για τους ενήλικες και 200€ ετησίως για τα παιδιά.

2)

Σε περίπτωση υπέρβασης του plafond, έκπτωση 50% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις* στο τμήμα επειγόντων περιστατικών των Νοσοκομείων του Ομίλου.

3)

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.

4)

ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων σε Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και σε Παιδίατρο (7*24)& Παιδοχειρουργό (καθημερινές έως
τις 7μμ) στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.

5)

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

Παροχές στα Εξωτερικά Ιατρεία
1)

ΔΩΡΕΑΝ προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του Ομίλου στους εφημερεύοντες ιατρούς (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό).

2)

Έκπτωση 25% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες (Δευτέρα –
Παρασκευή) μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.

3)

Διαγνωστικές Εξετάσεις* με έκπτωση 50%. Για Αξονικές - Μαγνητικές Τομογραφίες, Triplex & PET
CT τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ).

4)

Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία.

5)

Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΜETROPOLITAN HOSPITAL
Πρωτοβάθμια περίθαλψη

•

30 δωρεάν ιατρικές επισκέψεις ετησίως σε ιατρούς επιμελητές του Νοσοκομείου μας. Οι
επισκέψεις αφορούν προγραμματισμένες ιατρικές κλινικές επισκέψεις και γίνονται στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου (εξαιρούνται: η Ψυχιατρική, Οφθαλμολογική και Οδοντιατρική επίσκεψη). Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που καθιστά δύσκολο τον προγραμματισμό, ο ασφαλισμένος θα απευθύνεται (7 ημέρες την εβδομάδα, όλο το 24ωρο)
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι επισκέψεις
σε Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Παθολόγο και Χειρουργό είναι επίσης ΔΩΡΕΑΝ, παρότι δεν
είναι προγραμματισμένες.

•

20€ για Παιδιατρικές και Παιδοχειρουργικές επισκέψεις.

•

Οφθαλμολογικές επισκέψεις και εξετάσεις με Έκπτωση 40%.

•

Στις Οδοντιατρικές υπηρεσίες παρέχεται έκπτωση 10%.

•

Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία (Έκπτωση 35%).

•

Σε Μαγνητικές Τομογραφίες (MRI), Αξονικές Τομογραφίες (CT), και Τriplex Καρδιάς και
Σώματος θα παρέχεται τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ).

•

Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική στις επισκέψεις σε Δ/ντές ιατρούς (έκπτωση 50%).

•

Στα Check up του Νοσοκομείου μας, ειδική τιμολόγηση (έκπτωση 20%).

•

Έκπτωση 15% στις φυσικοθεραπείες.

2

Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Προληπτικού Γυναικολογικού ελέγχου.
Συγκεκριμένα:

•  Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφιση)
Ι.

•  Υπερηχογράφημα μαστών
•  Pap test
• Γυναικολογική εξέταση

Ο παραπάνω έλεγχος τιμολογείται στο ποσό των 30€.

• Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφιση)
• Ψηφιακή μαστογραφία
• Pap test
• Γυναικολογική εξέταση
ΙΙ.

Ο παραπάνω έλεγχος τιμολογείται στο ποσό των 60€.
• Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελέγχου του προστάτη. Συγκεκριμένα:
• P. S. A
• FREE P. S. A
• ΟΥΡΟΜΕΤΡΙΑ
• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Ο παραπάνω έλεγχος τιμολογείται στο ποσό των 60€.
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ Σ/Α - ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ -ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
12 ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες Ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της
Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο,Καρδιολόγο, Ορθοπαιδικό και χειρουργό) & της Ευρωκλινικής Παίδων (παιδίατρο και παιδοχειρουργό) 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, σε όλες τις ειδικότητες
ιατρών της Ευρωκλινικής Αθηνών & της Ευρωκλινικής Παίδων έναντι αντιτίμου €40 για τους
Επιμελητές και €60 για τους Διευθυντές από Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν ραντεβού.
Ειδικά για την Ευρωκλινική Παίδων επισκέψεις σε Αναπτυξιολόγους - Αιματολόγους με
προνομιακή τιμή €100 και Νευροχειρούργους με €70
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
400€ δωρεάν εξετάσεις ετησίως για τα περιστατικά που θα κριθούν σαν έκτακτα στην Ευρωκλινική Αθηνών &
200€ δωρεάν εξετάσεις ετησίως, για τα περιστατικά που θα κριθούν έκτακτα στην Ευρωκλινική Παίδων.
Εφόσον ξεπεραστεί το όριο των δωρεάν εξετάσεων θα ισχύουν το παρακάτω:
Ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στις Διαγνωστικές Εξετάσεις του Ομίλου Ευρωκλινικής.
Ενδεικτικά αναφέρεται test κόπωσης; 50€, ακτινογραφία θώρακος 17€, υπέρηχος κοιλίας
26€
Χρέωση CT,CT DENTAL, MRI και Triplex με τιμές ΦΕΚ - Δημοσίου.
CT ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ στην προνομιακή τιμή των 350€
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία για
κάτοικο εντός Αττικής.
50% έκπτωση στα ασθενοφόρα εφόσον δεν χρειαστεί νοσηλεία για κατοικους εντός Αττικής
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ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΥΓΕΙΑ
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του ΥΓΕΙΑ (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το
24ωρο.
Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200 Ευρώ για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και
έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200 Ευρώ.
Από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων της Γενικής
Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ (Γυναικολόγος, Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Ω.Ρ.Λ.) για
επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200 Ευρώ για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και
έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200 Ευρώ.
Από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό.

ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες του Παιδιάτρου και του Παιδοχειρουργού, στα εξωτερικά ιατρεία των Παίδων ΜΗΤΕΡΑ για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΥΓΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία του ΥΓΕΙΑ
και της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ σε συγκεκριμένες ειδικότητες:
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Περιστέρι)
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στις εξής ειδικότητες:
Παθολογία, Καρδιολογία, Ενδοκρινολογία, Ω.Ρ.Λ., Χειρουργική, Οφθαλμολογία, Ορθοπεδική, Δερματολογία.
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Περιοχή Hilton)
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στις εξής ειδικότητες: Παθολογία,
Καρδιολογία, Οφθαλμολογία, Ορθοπεδική, Ενδοκρινολογία, Ω.Ρ.Λ.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ειδικός προνομιακός κατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση έως και 60%.
Συμβάσεις με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στα Πολυϊατρεία Αθηνών και Δυτικής Αθήνας.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Για ιατρικές συμβουλές, την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με το συντονιστικό κέντρο 210-9307900, 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο.
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής)
στο ΥΓΕΙΑ, τη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττικής.
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