ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΝΕΤΤΑ
Η ΜΙΝΕΤΤΑ παρέχει στους κατόχους συμβολαίων Ζωής και Υγείας τα προνόμια που ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση για καλύτερη εξυπηρέτησή
σας κατά τη χρήση των προνομίων, τηλεφωνήστε στο Συντονιστικό Κέντρο της Εταιρίας: 210 93 07 723. Παρακαλούμε, για την
καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά την προσέλευσή σας σε οποιαδήποτε κλινική, να έχετε μαζί σας την ατομική κάρτα ασφαλισμένου.
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ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ - (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς
(Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπαιδικό, Χειρουργό).
 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας έως 400€ ανά περιστατικό για
τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα.
 Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε
περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 400€.
 Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας έως 50€ στην περίπτωση
ιατρικών πράξεων.
 Προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που
πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και
επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής), για την περιοχή της Αττικής.

 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς
(Παιδίατρο -Παιδοχειρουργό 24 ώρες το 24ωρο και Ορθοπαιδικό - ΩΡΛ
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 με 19:00) στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών.
 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας έως 200€ ανά περιστατικό για
τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα.
 Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ στην
περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200€.
 Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας έως 50€ στην περίπτωση
ιατρικών πράξεων.
 Προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που
πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και
επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής), για την περιοχή της Αττικής.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

 Ιατρικές επισκέψεις στην προνομιακή τιμή των 15€, κατόπιν
ραντεβού, για τις εξής ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο,
Ορθοπαιδικό, Γενικό Χειρουργό, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο,
Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο, Ουρολόγο,
Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Αγγειοχειρουργό, Νευροχειρουργό.
 Προνομιακή τιμολόγηση με βάση το κρατικό τιμολόγιο (τιμές ΦΕΚ)
για διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.
 Διαγνωστικές εξετάσεις με 15% συμμετοχή επί του κρατικού
τιμοκαταλόγου σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ.

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία,
κατόπιν ραντεβού, σε όλες τις ειδικότητες έναντι αντιτίμου 30€ για τους
Επιμελητές και 50€ για τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στην προνομιακή τιμή των 60€.
 Προνομιακή τιμολόγηση με βάση το κρατικό τιμολόγιο (τιμές ΦΕΚ)
για διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.
 Διαγνωστικές εξετάσεις με 15% συμμετοχή επί του κρατικού
τιμοκαταλόγου σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΩΝ

 100% απορρόφηση του ποσοστού συμμετοχής, για τα συμμετοχικά ασφαλιστήρια συμβόλαια με ποσοστό συμμετοχής έως 20%.
 100% απορρόφηση του εκπιπτόμενου ποσού στα ασφαλιστήρια συμβόλαια με εκπιπτόμενο ποσό. (Η συνολική έκπτωση δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 20% των συνολικών εξόδων νοσηλείας).
 Έκπτωση έως 20% επί των συνολικών εξόδων νοσηλείας, σε ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συνδυαστικά εκπιπτόμενο ποσό και συμμετοχή.
Σημειώνεται ότι η έκπτωση συμπεριλαμβάνει και τις ιατρικές αμοιβές για περιστατικά κλινικής (εφόσον δεν υπάρχει συστήσας γιατρός).
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METROPOLITAN

1. Επείγον περιστατικό
 Δωρεάν επισκέψεις όλο το 24ωρο σε εφημερεύοντες γιατρούς των εξής ειδικοτήτων: Παθολόγος, Χειρουργός, Ορθοπαιδικός, Παιδίατρος,
Παιδοχειρουργός, Παιδορθοπαιδικός και Καρδιολόγος. Για τις ειδικότητες ΩΡΛ, Πνευμονολόγου και Νευρολόγου, παρέχονται δωρεάν επισκέψεις
καθημερινά από 09.00 έως 21.00.

 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας έως 300€. Το κόστος τυχόν επιπλέον εξετάσεων θα υπολογίζεται με τιμές ΦΕΚ +30% (ισοδυναμεί με
έκπτωση έως και 80% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου).
 Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων εντός Αττικής, εφόσον εγκριθεί νοσηλεία.
2. Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου κατόπιν ραντεβού (εξαιρούνται οι ειδικότητες Ψυχίατρου και
Οδοντίατρου). Οι επισκέψεις σε Αλλεργιολόγο, Ρευματολόγο, Ενδοκρινολόγο και Ηπατολόγο χρεώνονται με 30€ / επίσκεψη.
3. Αμοιβές Διευθυντών γιατρών που δεν είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα των εξωτερικών ιατρείων χρεώνονται με 40€.
4. Οι διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία θα χρεώνονται με τιμές ΦΕΚ +30% (ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 80% επί
του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου). Για τις εξετάσεις εκτός ΦΕΚ, θα γίνεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
5. Έκπτωση 30% στα προτεινόμενα πακέτα Check Up.
6. Έκπτωση 40% στο οφθαλμολογικό τμήμα.
7. Ελάχιστες χρεώσεις βάσει ΦΕΚ για αξονική - μαγνητική τομογραφία και για triplex καρδιάς και σώματος.
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METROPOLITAN (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

8. Παρέχεται έκπτωση 20% στις εξετάσεις μοριακής βιολογίας, ειδικές αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες (π.χ. αξονική στεφανιογραφία,
μαγνητική τομογραφία καρδιάς, μαγνητική μαστών, φασματοσκοπία κ.λπ.).
9. Πρόγραμμα προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου.

 Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση).
 Υπερηχογράφημα μαστών/ψηφιακή μαστογραφία.
 Test Pap - Γυναικολογική εξέταση.
Ο παραπάνω έλεγχος τιμολογείται στο ποσό των 30€ σε περίπτωση επιλογής του υπερηχογραφήματος μαστών και στο ποσό των 60€ σε
περίπτωση επιλογής της ψηφιακής μαστογραφίας.
10. Πρόγραμμα ελέγχου του προστάτη με κόστος 60€.
 Ουρομετρία.
 PSA.

 Free PSA.

 Κλινική εξέταση του προστάτη.

11. Ειδικό πακέτο οδοντιατρικής φροντίδας με κόστος 80€ (250€ σε 4μελή οικογένεια), για:
 Καθαρισμό δοντιών.

 Φθορίωση δοντιών.
 Οδηγίες στοματικής υγιεινής.
Σημαντική σημείωση:
A) Σε περίπτωση μη συμμετοχής του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ), το Νοσοκομείο απορροφά ποσοστό 20% της προβλεπόμενης συμμετοχής
του ασφαλισμένου, με ανώτατο όριο τα 400€.
B) Σε περίπτωση συμμετοχής του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ), το Νοσοκομείο απορροφά έως 1.000€ από την προβλεπόμενη στο συμβόλαιο
συμμετοχή τού ασφαλισμένου. Στο ποσό της απορρόφησης συμπεριλαμβάνεται και το όποιο ποσό καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ.
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ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του ΥΓΕΙΑ (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπαιδικός,
Χειρουργός) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ (Γυναικολόγος, Παθολόγος,
Καρδιολόγος, Ορθοπαιδικός, Χειρουργός, Ω.Ρ.Λ.) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.
ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες του Παιδιάτρου και του Παιδοχειρουργού, στα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ για
επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΥΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία του ΥΓΕΙΑ και της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ στις εξής ειδικότητες:
αγγειοχειρουργική, αιματολογία, γαστρεντερολογία, δερματολογία, διαβητολογία, ενδοκρινολογία, ηπατολογία, θωρακοχειρουργική, καρδιοχειρουργική,
νευρολογία, νευροχειρουργική, ογκολογία, ορθοπαιδική, ουρολογική, οφθαλμολογία, πνευμονολογία, ρευματολογία, φυσιατρική, ΩΡΛ, παθολογία, χειρουργική.
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Περιστέρι)
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού στις εξής ειδικότητες: παθολογία, καρδιολογία, ενδοκρινολογία, ΩΡΛ,
χειρουργική, οφθαλμολογία, ορθοπαιδική, δερματολογία.
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (περιοχή Hilton)
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού στις εξής ειδικότητες: παθολογία, καρδιολογία, οφθαλμολογία, ορθοπαιδική,
ενδοκρινολογία.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΥΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ
Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας έως 200€ για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των
διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200€. Από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παροχή των δωρεάν εξετάσεων δεν ισχύει στην Κλινική ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ.
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση εισαγωγής λόγω έκτακτου και επείγοντος περιστατικού στο ΥΓΕΙΑ, στη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και
στην Κλινική ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττικής.
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ / ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση έως και 60% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου..
 Συμβάσεις με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στα Πολυϊατρεία Αθηνών και Δυτικής Αθήνας.
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ΟΜΙΛΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΠΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

 Διαγνωστικές εξετάσεις αξίας έως 200€ ετησίως για τους ενήλικες και τα παιδιά.
 Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 200€, παρέχεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις διαγνωστικές εξετάσεις 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 και αμοιβές γιατρών.)
 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς των επειγόντων των Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπαιδικό,
Χειρουργό) σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου σε Αττική και Θεσσαλονίκη και επιπλέον ΩΡΛ και Γυναικολόγο στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς των επειγόντων: Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών (24
ώρες το 24ωρο) και Παιδίατρο (καθημερινά επί 24ώρου) και Παιδοχειρουργό (καθημερινές έως τις 7 μ.μ.) στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού
Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.
 Δωρεάν χρήση της υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε νοσοκομείο του Ομίλου για τις περιοχές της Αττικής και
της Θεσσαλονίκης. Η υπηρεσία EMS είναι η μοναδική στην Ελλάδα πιστοποιημένη με ISO-9001:2000.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του Ομίλου στους εφημερεύοντες γιατρούς
(Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπαιδικό, Χειρουργό) και επιπλέον ΩΡΛ και Γυναικολόγο στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
 Έκπτωση 25% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες (Δευτέρα - Παρασκευή) μετά
από τηλεφωνικό ραντεβού.
 Έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις διαγνωστικές εξετάσεις. (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 και αμοιβές γιατρών).
 Για αξονικές - μαγνητικές τομογραφίες, triplex & PET CT ισχύει τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ).
 Έκπτωση 25% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις ιατρικές πράξεις.
 Προνομιακές τιμές σε Check Up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
CHECK UP BASIC

CHECK UP PREMIUM

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

HDL
LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
SGOT
SGPT
γGT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ
ΟΥΡΙΑ
ΣΑΚΧΑΡΟ
Τ.Κ.Ε.
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

HDL
LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
SGOT
SGPT
γGT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ
ΟΥΡΙΑ
ΣΑΚΧΑΡΟ
Τ.Κ.Ε.
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

Ω.Ρ.Λ. ΕΞΕΤΑΣΗ

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

Η.Κ.Γ + ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
(ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

PAP TEST

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΩΝ

PAP TEST

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ

P.S.A.

P.S.A.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

90€
100€

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΥΡΙΑ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
HDL

LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
Αnti-HBs
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΩΡΛ - ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:

140€
195€

Για τη χρήση όλων των παραπάνω προνομίων είναι
απαραίτητη η ταυτοποίηση των δικαιούχων.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ CHECK UP

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ
Τ.Κ.Ε.
SGOT
SGPT

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

130€

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των κλινικών
του Ομίλου είναι τα κάτωθι:
Ιατρικό Αθηνών: 210-6862000
Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών: 210-6198100
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης: 2310 400000
Ιατρικό Ψυχικού: 210-6974000
Ιατρικό Π. Φαλήρου: 210-9892100
Ιατρικό Περιστερίου: 210-5799000
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ΟΜΙΛΟΣ
ΛΗΠΤΗΣ ΙΑΣΩ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
ΙΑΣΩ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας έως 400€ ετησίως και έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 400€.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

 Έλεγχος Μαστού στην προνομιακή τιμή των 60€ (υπέρηχος μαστού, ψηφιακή μαστογραφία).
 Ιατρική επίσκεψη σε Αγγειοχειρουργό & 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 & Κύησης στην προνομιακή τιμή των 20€.
 Τιμές ΦΕΚ στις εξετάσεις Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι / Tηλ.: 210 6184000 / Fax: 210 6184158 / Email: info@iaso.gr / www.iaso.gr
ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

 Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες (Παιδίατρος - Παιδοχειρουργός).
 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας έως 400€ ετησίως και έκπτωση 40% επί τού ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 400€.
 Έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις ιατρικές - επεμβατικές πράξεις (χωρίς απαίτηση νοσηλείας).
ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

 Ιατρικές επισκέψεις σε Παιδοορθοπαιδικό, ΠαιδοΩΡΛ και Παιδοοφθαλμίατρο στην προνομιακή τιμή των 40 €, στα εξωτερικά ιατρεία κατόπιν ραντεβού.
 Τιμές ΦΕΚ στις εξετάσεις Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου.
Εξωτερικά Ιατρεία: 210 6383070-063, Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00.
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που χρήζει νοσηλείας.
 Έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου σε περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι / Tηλ.: 210 6383510 / Fax: 210 6383503 / Επείγοντα Περιστατικά: 210 6383166,
2106383064 / Email: info@iaso.gr / www.iaso.gr
ΙΑΣΩ GENERAL
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

 Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπαιδικού και Χειρουργού για επείγοντα
περιστατικά.
 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας έως 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 προβλέπονται τιμές ΦΕΚ, θα παρέχεται
έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
 30% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

 Απεριόριστες επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες στην προνομιακή τιμή των 20€, κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής.
 Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές κρατικού τιμολογίου για τη διενέργεια μη επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων.
Όπου δεν προβλέπονται τιμές ΦΕΚ, παρέχεται έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Εξωτερικά Ιατρεία: 210 6502662-2015, Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ (CHECK UP)
Προνομιακές τιμές σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου (check up).
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που χρήζει νοσηλείας.
 Έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου σε περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς.
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Ειδικές προνομιακές τιμές:

 Κόστος συνεδρίας φυσικοθεραπείας 25€.

 Κόστος πελματογραφήματος 40€.

 Κόστος συνεδρίας φυσικοθεραπείας με χρήση πισίνας 30€.

 Κόστος κατασκευής ειδικών πελμάτων 60€.

ΜΙΝ00.21/1.17/P

 Κόστος συνεδρίας φυσικοθεραπείας με χρήση TECAR 30€.
Πληροφορίες: 210 6502903-4, Δευτ.-Παρ. 08:00-21:00.
Σε όλες τις κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ, στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, ιατρικές επεμβατικές πράξεις, ειδικά υλικά
και υγειονομικό υλικό. Επίσης, από τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά, φάρμακα, πακέτα χρεώσεων, ενδοσκοπήσεις και αμοιβές γιατρών.

