
FIRST CARE

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

•∆ΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις 9:00 π.μ. – 21:00 μ.μ. στις εφηµερεύουσες

ειδικότητες του παθολόγου, καρδιολόγου, ορθοπαιδικού, χειρουργού, νευρολόγου, ΩΡΛ και

πνευμονολόγου.

•∆ΩΡΕΑΝ διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 300€ ανά επείγον περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία

των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 300€, οι εξετάσεις θα τιμολογούνται με ΦΕΚ και

συμμετοχή 30%.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (κατόπιν ραντεβού)

•ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε όλες

τις ειδικότητες. Εξαιρούνται οι κάτωθι ειδικότητες, με διαφορετικό κόστος επίσκεψης:

•Οι επισκέψεις σε  ενδοκρινολόγο κοστολογούνται με 10€.

•Οι επισκέψεις σε  δερματολόγο κοστολογούνται με 25€.

•Οι επισκέψεις σε αλλεργιολόγο, ρευματολόγο και ηπατολόγο κοστολογούνται με 

30€/ειδικότητα.
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

• Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία (ΦΕΚ + 

30% - ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 80%). 

• Οφθαλμολογικές εξετάσεις με Έκπτωση 40%.

• Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική στις επισκέψεις σε Δ/ντες ιατρούς 40€.

• Σε Μαγνητικής Τομογραφίες (MRI), Αξονικές Τομογραφίες (CT), και Triplex Καρδιάς και Σώματος παρέχεται 

τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ).

• Στις εξετάσεις μοριακής βιολογίας καθώς και σε ειδικές αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες έκπτωση 20% 

επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO

•∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, για διακοµιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση 

επείγοντος  περιστατικού που χρήζει νοσηλεία

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

• Έκπτωση 15% στις φυσικοθεραπείες
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CHECK UP

• Δυνατότητα διενέργειας των παρακάτω προνομιακών πακέτων πρόληψης υγείας:

• Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση)  - Υπερηχογράφημα μαστών – Pap test – Γυναικολογική εξέταση    40€

• Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση) – Ψηφιακή μαστογραφία – Pap test – Γυναικολογική εξέταση 80€

• P.S.A – Free P.S.A. – Ουρομετρία-Κλινική Εξέταση του προστάτη 60€

• Pap test – Γυναικολογική εξέταση 25€

• Μέτρηση οστικής πυκνότητας                                                                                                   20€

• Υπερηχογράφημα μαστών – Ψηφιακή Μαστογραφία – Επίσκεψη σε μαστολόγο 40€

• Υπερηχογράφημα μαστών –Ψηφιακή Μαστογραφία– Τομοσύνθεση μαστών- Επίσκεψη σε μαστολόγο 90€                                     

• Ψηφιακή Μαστογραφία 30€

• Τ3, Τ4, TSH, υπερηχογράφημα θυρεοειδούς, Ενδοκρινολογική Εξέταση                                                       45€
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• Έκπτωση 20% στα check up του Νοσοκομείου.


