
Απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις

Δωρεάν

10 ευρώ/επίσκεψη

10 ευρώ/επίσκεψη

20 ευρώ/επίσκεψη
(Αττική & Θεσσαλονίκη)
15 ευρώ/επίσκεψη

 (Πανελλαδικά εκτός Αθήνας & Θεσσαλονίκης)

Στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
Διαγνωστικών κέντρων/Πολυιατρείων
Β. Χωρίς χρήση ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)
 
i) Στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

ii) Στο συμβεβλημένο Πανελλαδικό δίκτυο Πολυιατρείων/Διαγνωστικών κέντρων
 

Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις
Α. Με παράλληλη χρήση ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

15%
(επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου

του εκάστοτε Νοσηλευτικού Ιδρύματος)
Προνομιακός τιμοκατάλογος NHS PLUS

(τιμές δημοσίου ΦΕΚ μειωμένες
από 25% έως 70%)

Στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημέων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
έως του ποσού των 1.000 ευρώ κατά περίπτωση.  

Έξοδα προσωπικού ατυχήματος

30%

Οδοντιατρικές πράξεις - επεμβάσεις

Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω παροχών παρέχεται στους επισυναπτόμενους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ του παρόντος συμβολαίου.
Οι ιατρικές ειδικότητες που παρέχονται σε κάθε συνεργαζόμενο Νοσηλευτικό ίδρυμα, Πολυιατρείο καθώς και το Πανελλαδικό
δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων, αναφέρονται στον διαδυκτιακό τόπο (site) της εταιρίας www.newhealthsystem.gr

Σημείωση: Στο δίκτυο Πολυιατρείων και Ιδιωτικών ιατρείων, παρέχεται δωρεάν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση,
καθώς και η επανεξέταση για την αξιολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων.

Οδοντιατρική παροχή
έως 50%

i) Επιλεγμένες θεραπείες προσώπου και σώματος
ii) Oλοκληρωμένες θεραπείες προσώπου και σώματος

Δερματολογικές - αισθητικές παροχές
Δωρεάν

Οφθαλμολογική παροχή
έως 50%

Ετήσιος Προληπτικός έλεγχος (check up)

Αρ. Συμβολαίου:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΟΧΩΝ

i) Στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σε 
περίπτωση επείγοντος περιστατικού, σε όλες τις εφημερεύουσες ειδικότητες.
ii) Στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων
και σε προγραμματισμένο ραντεβού, σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες.
iii) Σε δίκτυο Πολυιατρείων, σε όλη την Επικράτεια .                                                   

iv) Σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων.

i) Aιματολογικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει:                                       
Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, ολική χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια,
HDL, LDL, Ολική Χολερυθρίνη (TBL), SGOT, SGPT,γ-GT.                                                                                                                                                                                                                    
ii) Oφθαλμολογικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει: 
Mέτρηση οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση με Goldman και εξέταση
στην σχισμοειδή λυχνία. 
iii) Oδοντιατρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει:
Καθαρισμό οδόντων και έλεγχο της στοματικής κοιλότητας.
Επιπλέον, για συνδρομητές κάτω των 14 ετών παρέχεται και η φθορίωση. 

i) Οφθαλμολογικές επεμβάσεις
ii) α. Δωρεάν αγορά γυαλιών οράσεως και έως του ποσού των 250€, 
         με χρήση ασφαλιστικού φορέα ΕΟΠΥΥ. 
    β. Έκπτωση εξήντα επί τοις εκατό (60%), για αγορά γυαλιών οράσεως, 
         χωρίς χρήση ασφαλιστικού φορέα ΕΟΠΥΥ. 

Φυσικοθεραπευτική παροχή
Απεριόριστες φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες σε συμβεβλημένα
φυσιοθεραπευτικά κέντρα. 15€/συνεδρία

Απεριόριστες συνεδρίες σε συμβεβλημένους ιατρούς ψυχολόγους.
Ψυχολογική υποστήριξη

25€/συνεδρία

Απεριόριστες συνεδρίες σε συμβεβλημένους Διαιτολόγους/Διατροφολόγους
Διαιτολόγοι/Διατροφολόγοι

20€/συνεδρία

i) Απεριόριστες συνεδρίες σε ιατρούς Ομοιοπαθητικούς
ii) Απεριόριστες συνεδρίες σε ιατρούς Βελονιστές

Εναλλακτική/Ολιστική ιατρική
40€/συνεδρία
25€/συνεδρία

i) Πρώτη αξιολόγηση Ομιλίας και Μάθησης
Αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών
ii) Λογοθεραπευτικές συνεδρίες

Παροχή θεραπειών Λόγου - Ομιλίας - Μάθησης
Δωρεάν

20€/συνεδρία

50%-75%


