Παροχές προγράμματος πρωτοβάθμιας
περίθαλψης

Τί προσφέρει το πρόγραμμα;
 ιαγνωστικές εξετάσεις μέχρι 4.000 € ετησίως ανά ασφαλισμένο:
Δ
- 90% κάλυψη για όλες τις εξετάσεις, με παραπεμπτικό που εμπεριέχει γνωμάτευση γιατρού αντίστοιχης ειδικότητας.
- 100% κάλυψη για όλες τις εξετάσεις, εφόσον προσκομίσετε έγκυρο παραπεμπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δημόσιου
ασφαλιστικού φορέα (ΕΟΠΥΥ) που εμπεριέχει γνωμάτευση γιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και με την προϋπόθεση ότι δικαιούστε
αποζημίωση από αυτόν.
Εάν οι εξετάσεις υπερβούν το ετήσιο ανώτατο όριο, θα ισχύει ο τιμοκατάλογος δημοσίου (ΦΕΚ) εκτός ακτινογραφιών και
υπερηχογραφημάτων.
Για εξετάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο δημοσίου καθώς και για ακτινογραφίες και υπερηχογραφήματα
επωφελείστε έκπτωση 40%.
 περιόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις πανελλαδικά στα ιατρεία των συνεργαζόμενων γιατρών όλων των ειδικοτήτων:
Α
- Με χρέωση 10 € για Παθολόγο ή Γενικό γιατρό σε συγκεκριμένες περιοχές.
- Με χρέωση 15 € για 2 επισκέψεις σε Παιδίατρο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και 20 € από την 3η επίσκεψη και μετά σε συγκεκριμένες
περιοχές.
- Με χρέωση 20 € ανάλογα με την ειδικότητα του γιατρού και την περιοχή.
- Ιατρικές επισκέψεις πανελλαδικά, σε δίκτυο 2.500 γιατρών όλων των ειδικοτήτων, με χρέωση 20 € στα ιατρεία και 15 € στα πολυϊατρεία
του Ομίλου Affidea.
Απεριόριστες επισκέψεις στο σπίτι σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησής σας (ισχύει σε Αττική και Θεσσαλονίκη) σε προνομιακές τιμές:
- Με χρέωση 40 € για τις καθημερινές από τις 8 π.μ. έως τις 11 μ.μ.,
- Με χρέωση 60 € για τις υπόλοιπες ώρες, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
Απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζόμενων νοσηλευτηρίων/κλινικών με
προγραμματισμένο ραντεβού στις διαθέσιμες ειδικότητες του συνεργαζόμενου παρόχου:
- Δωρεάν, χωρίς επιβάρυνση:
- Σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικό Χειρουργό, Ορθοπεδικό, όλο το 24ωρο (για ενήλικες).
- Σε Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, όλο το 24ωρο.
- Σ
 ε Παιδίατρο στην Παιδιατρική κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, όλο το 24ωρο και Παιδοχειρουργό μέχρι
τις 7 μ.μ.
- Σε Ωτορινολαρυγγολόγο και Γυναικολόγο στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, όλο το 24ωρο (για ενήλικες).
- Με χρέωση:
- 10 € ανά επίσκεψη σε Γυναικολόγο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.
- 20 € ανά επίσκεψη σε επιπλέον ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε επίπεδο τακτικών εξωτερικών ιατρείων (για
ενήλικες).
- 20 € - 30 € ανά επίσκεψη για ειδικότητες παίδων:
Σημείωση: Για την ενημέρωσή σας αναφορικά με τις διαθέσιμες ειδικότητες (ενηλίκων ή ανηλίκων), το κόστος ανά επίσκεψη καθώς
και τα ωράρια, παρακαλούμε να επικοινωνείτε πάντα με την Γραμμή Υγείας.
 τήσιος δωρεάν προληπτικός έλεγχος υγείας (check-up) ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Για την πραγματοποίηση του check-up
Ε
δεν χρειάζεται προσκόμιση παραπεμπτικού από γιατρό. Το ετήσιο check up περιλαμβάνει:
- Για παιδιά (έως 14 ετών)
Γενική Αίματος, Σίδηρος Ορού, Τ.Κ.Ε., Ουρία, Φερριτίνη, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Χοληστερόλη HDL, Χοληστερόλη LDL,
Τριγλυκερίδια, Αnti-HBs, Γενική Ούρων, Παιδιατρική Εξέταση.
- Για άνδρες (από 15 ετών και άνω)
Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ακτινογραφία θώρακος, Ουρία, Ουρικό οξύ, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Χοληστερόλη HDL, Χοληστερόλη LDL,
Τριγλυκερίδια, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Γενική Ούρων, Καρδιολογική Εξέταση. Για άνδρες ηλικίας άνω των 40 ετών, περιλαμβάνεται
PSA.
- Για γυναίκες (από 15 ετών και άνω)
Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ακτινογραφία θώρακος, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Χοληστερόλη HDL, Χοληστερόλη LDL,
Τριγλυκερίδια, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Γενική Ούρων, Τest PAP. Για γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών, περιλαμβάνεται
μαστογραφία.

Για τις γυναίκες αντί του ιατρικού προληπτικού ελέγχου μπορεί να διενεργηθεί δωρεάν προγεννητικός έλεγχος, μετά την έναρξη
της εγκυμοσύνης ο οποίος περιλαμβάνει: Ομάδα αίματος, Rhesus, Τοξόπλασμα IgG, Τοξόπλασμα IgM, VDRL, Αυστραλιανό Αντιγόνο
(ΗΒs Ag), Ερυθρά IgG, Ερυθρά IgM, CMV IgG, CMV IgM, Αντισώματα Ηπατίτιδος C (Anti-HCV), Σίδηρος ορού, Σάκχαρο, Γενική Αίματος,
Ηλεκτροφόριση Αιμοσφαιρίνης, Καλλιέργεια τραχηλικού επιχρίσματος για μυκόπλασμα, Γενική Ούρων.
 ωρεάν ετήσιος οδοντιατρικός έλεγχος
Δ
Έχετε τη δυνατότητα ενός ετήσιου οδοντιατρικού ελέγχου χωρίς καμία επιβάρυνσή σας σε συγκεκριμένους οδοντιάτρους σε Αττική
και Θεσσαλονίκη.
Επείγον περιστατικό:
- Δωρεάν επίσκεψη σε εφημερεύοντα γιατρό στα συνεργαζόμενα νοσηλευτήρια/κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών σε Αττική και
Θεσσαλονίκη, όλο το 24ωρο.
- Σε περίπτωση έκτακτης κλήσης γιατρού μη εφημερεύουσας ειδικότητας στα συνεργαζόμενα νοσηλευτήρια/κλινικές, θα υπάρχει
χρέωση.
Κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων επεμβατικού χαρακτήρα:
- Πραγματοποίηση γαστροσκόπησης με συνολική χρέωση 110 €.
- Πραγματοποίηση κολονοσκόπησης με συνολική χρέωση 170 €.
- Σε περίπτωση πολυπεκτομής, θα επωφελείστε έκπτωσης 20% επί των εξόδων του συνεργαζόμενου νοσηλευτηρίου/κλινικής.
Στις παραπάνω χρεώσεις, περιλαμβάνονται η αμοιβή του γαστρεντερολόγου και το φάρμακο καταστολής ανά εξέταση. Σε περίπτωση
ιστολογικής εξέτασης η συμμετοχή σας είναι 10% επί του κόστους της εξέτασης. Ο Γιατρός που θα διενεργεί τη γαστροσκόπηση ή
κολονοσκόπηση ορίζεται από τα εκάστοτε συνεργαζόμενα νοσηλευτήρια/κλινικές.
 άλυψη συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων σε προνομιακή τιμή:
Κ
Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις σε προνομιακή τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι
σχετικές αμοιβές των εφημερευόντων γιατρών αντίστοιχων ειδικοτήτων, καθώς και τα συνήθη απαιτούμενα υλικά και φάρμακα για την
διενέργεια τους. Διευκρινίζεται ότι δεν περιλαμβάνεται το κόστος ιστολογικών εξετάσεων.
Σε περίπτωση ιστολογικής εξέτασης η συμμετοχή σας είναι 10% επί του κόστους της εξέτασης.
 ρονομιακές τιμές σε ειδικά πακέτα προληπτικού ελέγχου για παιδιά έως και 14 ετών, στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών:
Π
Προληπτικός έλεγχος παιδικής παχυσαρκίας
Επίπεδο 1: παιδοενδοκρινολογική εξέταση, παιδοδιαιτολογική εξέταση με χρέωση 75 €.
Επίπεδο 2: παιδοενδοκρινολογική εξέταση, παιδοψυχολογική εξέταση, παιδοδιαιτολογική Εξέταση με χρέωση 90 €.
Επίπεδο 3: παιδοενδοκρινολογική εξέταση, παιδοδιαιτολογική εξέταση, σάκχαρο αίματος (γλυκόζη), ουρικό οξύ αίματος, χοληστερίνη,
τριγλυκερίδια, τρανσαμινάση (SGOT)- AST, τρανσαμινάση (SGPT) - ALT, HDL χοληστερόλη, LDL χοληστερόλη, LP (a) - λιποπρωτεΐνη Α,
T.S.H., παραθορμόνη (PTH), ινσουλίνη με χρέωση 105 €.
Επίπεδο 4: παιδοενδοκρινολογική εξέταση, παιδοψυχολογική εξέταση, παιδοδιαιτολογική εξέταση, σάκχαρο αίματος (γλυκόζη),
ουρικό οξύ αίματος, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, τρανσαμινάση (SGOT)- AST, τρανσαμινάση (SGPT)- ALT, HDL χοληστερόλη, LDL
χοληστερόλη, LP (a) - λιποπρωτεΐνη Α, T.S.H., παραθορμόνη (PTH), ινσουλίνη με χρέωση 120 €.
Προληπτικός έλεγχος για έναρξη σχολικής χρονιάς (Back to School): απλή παιδοκαρδιολογική εξέταση, διαθωρακικό
υπερηχογράφημα Triplex, Η.Κ.Γ. παίδων, οφθαλμολογική εξέταση με χρέωση 75 €.
Αλλεργιολογικός προληπτικός έλεγχος: δερματικά tests σε αεροαλλεργιογόνα, αλλεργιολογική εξέταση με χρέωση 50 €.
Προληπτικός έλεγχος ΩΡΛ - Δημοτικό: παιδο-ωτορινολαρυγγολογική εξέταση, τυμπανόγραμμα, ακουομετρικό διάγραμμα με
χρέωση 30 €.
 αρέχουμε 24ωρη εξυπηρέτηση για να σας καθοδηγήσουμε ό,τι κι αν σας προκύψει.
Π

Πρόσθετες Παροχές
 υνατότητα εξυπηρέτησης σε 246 διαγνωστικά κέντρα σε 16 ευρωπαικες χώρες του ιδιόκτητου δικτύου της Affidea με προσωπική χρέωση
Δ
των ασφαλισμένων και εφαρμογή ειδικού προνομιακού τιμοκαταλόγου.
 υμμετοχή στις προωθητικές ενέργειες του Ομίλου Affidea βάσει των παγκόσμιων ημερών πρόληψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Σ
με πρόσθετη έκπτωση 10% επί των αναγραφόμενων τιμών στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρου της Affidea.
 ξειδικευμένοι προληπτικοί έλεγχοι (check up) με έκπτωση 10% επί των προσφερόμενων τιμών, διενεργούμενοι στα ιδιόκτητα
Ε
διαγνωστικά κέντρα της Affidea.
 ωρεάν χρήση της υπηρεσίας Ανώδυνη Αιμοληψία, όπου αυτή απαιτείται, αποκλειστικά και μόνο στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα της
Δ
Affidea.
 ιμοληψία κατ’ οίκον των ασφαλισμένων, με συμμετοχή του ασφαλισμένου στην προνομιακή τιμή των 8 € σε Αττική, Θεσσαλονίκη,
Α
Χανιά, Ηράκλειο, Σπάρτη, Καβάλα και Κοζάνη. Στην περίπτωση αιμοληψίας κατ’ οίκον τα Σάββατα το κόστος διαμορφώνεται σε 12 €
μόνο στην Αττική.
 οσηλεία κατ’ οίκον με έκπτωση 20%. Η συγκεκριμένη υπηρεσία δρα υποστηρικτικά στη θεραπεία που έχει προτείνει ο ιατρός του
Ν
ασθενή. Τη φροντίδα των ασθενών επιμελείται εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον
θεράποντα ιατρό, ακολουθώντας και εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες του.

 ρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα της Affidea Net μέσω της οποίας παρέχονται σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες αναφορικά
Π
μετο δίκτυο ιατρών και το δίκτυο διαγνωστικών κέντρων. Παράλληλα, παρέχονται πληροφορίες για πρόσθετα οφέλη και παροχές στους
ασφαλισμένους. Ενδεικτικά παρέχονται:
- Φυσικοθεραπευτική φροντίδα σε συνεργαζόμενο δίκτυο φυσικοθεραπευτών με κόστος:
- 20 € ανά συνεδρία στο φυσικοθεραπευτήριο
- 30 € ανά συνεδρία κατ’ οίκον
- Έκπτωση 25% σε συνεργαζόμενο δίκτυο καταστημάτων οπτικών.
- Έκπτωση 10% σε συνεργαζόμενο δίκτυο κέντρων τεχνητής γονιμοποίησης.
- Έκπτωση 20% σε συνεργαζόμενο δίκτυο οφθαλμολογικών κέντρων.
- Έκπτωση 15% έως 30% σε συνεργαζόμενο δίκτυο κέντρων κοσμητικής ιατρικής.
- Έκπτωση 20% σε συνεργαζόμενο δίκτυο κέντρων αποκατάστασης.
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