Επιπλέον Προνόμια Υγείας Ειδικών Συμβεβλημένων Νοσηλευτηρίων
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Διατήρηση των
υφιστάμενων προνομίων
με τις εξής βελτιώσεις:



Όμιλος Ευρωκλινικής

Mediterraneo

Ευρωκλινική Αθηνών:
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς
(Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό).

Σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού δωρεάν ιατρικές
και διαγνωστικές εξετάσεις ή
ιατρικές πράξεις (τοποθέτηση
γύψου, ράμματα κ.λπ.) έως το
ποσό 250 €. Εξαιρούνται
φάρμακα, υγειονομικό και
αναλώσιμο υλικό.
Τα περιστατικά πρέπει να
είναι και να κριθούν
επείγοντα από τους γιατρούς
του Τμήματος Επειγόντων
Περιστατικών.

• Αύξηση του πλαφόν
διαγνωστικών εξετάσεων
για επείγοντα
περιστατικά σε 500€ /
περιστατικό και 600€
ετήσιο για τα παιδιά.



Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας μέχρι 50 € στη
περίπτωση ιατρικών πράξεων.



Απόλυτα προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές
πράξεις που πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών.

• Στο πλαφόν των
διαγνωστικών εξετάσεων
για επείγοντα, θα
περιλαμβάνονται και
ιατρικές πράξεις
(τοποθέτηση γύψου,
ράμματα κ.λπ.) μόνο για
το κόστος της πράξης και
όχι της αμοιβής γιατρού
και το κόστος υλικών –
φαρμάκων.



Ιατρικές επισκέψεις στη προνομιακή τιμή των 5€, κατόπιν
ραντεβού, για τις εξής ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο,
Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο,
Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο, Ουρολόγο,
Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Αγγειοχειρουργό,
Νευροχειρουργό.



Προνομιακή τιμολόγηση με βάση το ΦΕΚ για διαγνωστικές
εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (-40%/ΦΕΚ MRI CT TRX).



Διαγνωστικές εξετάσεις με 15% συμμετοχή επί του κρατικού
τιμοκαταλόγου σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ. (Εξαιρούνται
ακτινογραφίες και υπέρηχοι).



Ευρωκλινική Παίδων:
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς
(Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό 24 ώρες το 24ώρο).



Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας μέχρι 50€ στην
περίπτωση ιατρικών πράξεων.



Απόλυτα προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές
πράξεις που πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών.



Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία,
κατόπιν ραντεβού έναντι αντιτίμου 30€ για τους Επιμελητές και 50€
για τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Επίσκεψη σε
Αναπτυξιολόγο στη προνομιακή τιμή των 60€.



Προνομιακή τιμολόγηση με βάση το ΦΕΚ για διαγνωστικές
εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (-40% / ΦΕΚ MRI CT TRX).



Διαγνωστικές εξετάσεις με 15% συμμετοχή επί του κρατικού
τιμοκαταλόγου σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ. (Εξαιρούνται
ακτινογραφίες και υπέρηχοι).



Διαγνωστικές
εξετάσεις:
Έκπτωση 40%-70%
σε όλες τις εξετάσεις
που γίνονται
προγραμματισμένα
στα Εξωτερικά
Ιατρεία χωρίς χρήση
ΕΟΠΥΥ και χωρίς
ανάγκη
παραπεμπτικού.



Check up
Ένα (1) δωρεάν
check up ετησίως
για κάθε δικαιούχο
το οποίο
περιλαμβάνει:
Γενική Αίματος,
Σάκχαρο, Ουρία,
Χοληστερίνη,
Τριγλυκερίδια,
ΗDL,LDL.

