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Δωρεάν Ιατρικές Επισκέψεις
Για επείγοντα περιστατικά, σε όλες τις εφημερεύουσες ειδικότητες, στα εξωτερικά ιατρεία των
συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Δωρεάν ετήσιος αιματολογικός έλεγχος
Δωρεάν ετήσιος αιματολογικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει:
Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, ολική χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ολική
Χολερυθρίνη (TBL), SGOT, SGPT,γ-GT.
Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα και διαγνωστικά κέντρα, σε όλη την επικράτεια.
Δωρεάν ετήσιος οδοντιατρικός έλεγχος
Δωρεάν ετήσιος οδοντιατρικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει:
• καθαρισμό οδόντων
• έλεγχο της στοματικής κοιλότητας
Επιπλέον, για τα μέλη κάτω των 14 ετών περιλαμβάνεται και η φθορίωση.
Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα οδοντιατρικά κέντρα και οδοντιατρεία, σε όλη την επικράτεια.
Δωρεάν ετήσιος οφθαλμολογικός έλεγχος
Δωρεάν ετήσιος οφθαλμολογικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει:
Έλεγχος οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση με Goldman και εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία.
Πραγματοποιείται σε μέλη άνω των 14 ετών και σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα και
οφθαλμολογικά κέντρα, σε όλη την επικράτεια.
Δωρεάν δερματολογικές / αισθητικές παροχές
Δωρεάν συνεδρίες σε επιλεγμένες θεραπείες προσώπου και σώματος .
Πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις
i) Στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων
• Με συμμετοχή μέλους 10€ για προγραμματισμένα ραντεβού.
ii) Σε πανελλαδικό δίκτυο πολυιατρείων, με συμμετοχή μέλους 10€/επίσκεψη
iii) Σε συμβεβλημένο δίκτυο ιδιωτών ιατρών σε όλη την Ελλάδα, με συμμετοχή μέλους
15€-20€/επίσκεψη.
Διαγνωστικές εξετάσεις
Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με συμμετοχή του μέλους βάσει του προνομιακού
τιμοκαταλόγου NHS (τιμές δημοσίου ΦΕΚ μειωμένες από 25%- 50%).
Οδοντιατρική Παροχή
Απεριόριστες οδοντιατρικές πράξεις με έκπτωση έως και 50%.
Οφθαλμολογική Παροχή
• Δωρεάν αγορά γυαλιών οράσεως και έως του ποσού των 250€, με χρήση ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
• Έκπτωση εξήντα επί τοις εκατό (60%) για αγορά γυαλιών οράσεως, χωρίς χρήση ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Φυσικοθεραπευτική παροχή
Απεριόριστες φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες : 15€ / συνεδρία
Λογοθεραπευτική παροχή
• Δωρεάν η πρώτη αξιολόγηση λόγου, ομιλίας και μάθησης
• Απεριόριστες λογοθεραπευτικές συνεδρίες με συμμετοχή του μέλους 20 ευρώ/επίσκεψη
Δερματολογικές /αισθητικές παροχές
Παρέχεται έκπτωση 25%-50% σε ολοκληρωμένες θεραπείες προσώπου και σώματος σε
συμβεβλημένα κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
*Τα παραπάνω πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένους Ιατρικούς Παρόχους με την NHS σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

