Παροχές προγράμματος «My club card»


















10 άτοκες δόσεις 1 στα έξοδα νοσηλείας τοκετού (επί του ιδιωτικού
τιμοκατάλογου ή για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ). Επίσης, να δίνεται η
δυνατότητα επιλογής λιγότερων δόσεων.
10 άτοκες δόσεις στις θεραπείες του ακτινοθεραπευτικού τμήματος.
10
άτοκες
δόσεις στις
προγεννητικές
μη
επεμβατικές
εξετάσεις "Ariosa" ή “Clarigo” ή “Panorama”.
6 άτοκες δόσεις στα έξοδα νοσηλείας των χειρουργικών επεμβάσεων.
6 άτοκες δόσεις στα έξοδα νοσηλείας για την παρακολούθηση κύησης.
6 άτοκες δόσεις ειδικά στις εξετάσεις Αμνιοπαρακέντηση, DNA, CVS,
Καρυότυπος, Μοριακός Έλεγχος καθώς και στα ειδικά πακέτα των
εργαστηριακών εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου και εγκυμοσύνης.
6 άτοκες δόσεις για τη φύλαξη ιστού ομφαλίου λώρου της Medstem
Services.
6 άτοκες δόσεις για το τμήμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (IVF).
6 άτοκες δόσεις στα έξοδα νοσηλείας του τμήματος laser, πλαστικής
αισθητικής & επανορθωτικής χειρουργικής.
20% έκπτωση 2 στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στις τιμές του
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου για εξωτερικούς ασθενείς.
€50 για την Αξονική Τομογραφία 3.
€130 για την Μαγνητική Τομογραφία 3.
Υπερηχογράφημα μήτρας, ωοθηκών και εξέταση καρκινικού δείκτη CA
125 €40.
Μέτρηση για οστεοπόρωση (μέτρηση οστικής πυκνότητας ισχίου και οσφυϊκής
μοίρας) €50.

Το Δωρεάν check up θα προσφέρεται στο νέο πλήρως οργανωμένο Τμήμα Check up
του ΙΑΣΩ General.




12 άτοκες δόσεις στα έξοδα νοσηλείας επί του ιδιωτικού τιμοκατάλογου και 6
άτοκες δόσεις για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
35% έκπτωση 1,2 στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών στις τιμές
του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.







Δωρεάν επισκέψεις, με την επίδειξη της πιστωτικής κάρτας, για έκτακτα επείγοντα περιστατικά των εφημερευόντων ιατρών των εξωτερικών ιατρείων
(παιδιάτρου & παιδοχειρουργού).
€ 50 για την Αξονική Τομογραφία3.
€ 130 για την Μαγνητική Τομογραφία3.
Δωρεάν χρήση του ασθενοφόρου για εισαγωγή νοσηλείας εντός Αττικής.

Nέες παροχές στο ΙΑΣΩ Παίδων




Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στις εξής ειδικότητες των
Εξωτερικών Ιατρείων: Παιδο-ορθοπαιδικός, Παιδο-ΩΡΛ, Παιδο-οφθαλμίατρος,
Παιδο-διατροφολόγος, Παιδο-ενδοκρινολόγος* στην τιμή των 40€.
Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ (κρατικού τιμοκαταλόγου)
για τη διενέργεια διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων εξωτερικών
ασθενών (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, 25% έκπτωση επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου).
*Η προνομιακή τιμή στον Παιδοενδοκρινολόγο ισχύει για τις 2 πρώτες ιατρικές επισκέψεις ετησίως
για κάθε παιδί










12 άτοκες δόσεις 1 στα έξοδα νοσηλείας από € 5.001.
6 άτοκες δόσεις 1 στα έξοδα νοσηλείας έως € 5.000.
6 άτοκες δόσεις για το πακέτο εξετάσεων του ενδοσκοπικού
υπερηχογραφήματος με FNA.
6 άτοκες δόσεις στο πρόγραμμα 7 επισκέψεων & 3 άτοκες δόσεις στο
πρόγραμμα 4 επισκέψεων του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος.
20% έκπτωση επί της αξίας της αναβάθμισης κατηγορίας θέσης (σε lux,
σουίτα, μονόκλινο & δίκλινο) με χρήση τιμοκαταλόγου ΕΟΠΥΥ.
€ 50 για την Αξονική Τομογραφία 3 .
€ 130 για τη Μαγνητική Τομογραφία 3.
Δωρεάν χρήση του ασθενοφόρου για εισαγωγή νοσηλείας εντός Αττικής.

Νέες παροχές στο ΙΑΣΩ General








Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες
ειδικότητες του Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπαιδικού και Γενικού
Χειρουργού. –
Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε όλες τις
ειδικότητες των Εξωτερικών Ιατρείων στη προνομιακή τιμή των 20€.
Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ (κρατικού
τιμοκαταλόγου) για τη διενέργεια διαγνωστικών και εργαστηριακών
εξετάσεων σε τακτικά ή έκτακτα περιστατικά (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ,
40% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου).
Προνομιακή τιμή για τη διενέργεια Γαστροσκόπησης στα 170€ και
Κολονοσκόπησης στα 210€. Αν πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα 370€. Η
χρέωση για κάθε βιοψία ή ιστολογική θα είναι 30€ έκαστη. Στις τιμές
περιλαμβάνονται οι αμοιβές ιατρών. Οι τιμές ισχύουν για ραντεβού που
κλείνονται μέσω των τακτικών εξωτερικών ιατρειών.



Πακέτα check up σε προνομιακές τιμές.



Δωρεάν check-up με τη χρήση της My Club Card VISA, με
τη συμπλήρωση αγορών αξίας €4.000.
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Άτοκες δόσεις 1 στα έξοδα νοσηλείας ως εξής: € 600 - € 1.000 2 άτοκες
δόσεις, € 1.001 - € 2.000 4 άτοκες δόσεις, € 2.001 - € 5.000 6 άτοκες
δόσεις, € 5.001 και άνω 10 άτοκες δόσεις.
€ 45 για την Αξονική Τομογραφία 3.
€ 130 για τη Μαγνητική Τομογραφία 3.
6 άτοκες δόσεις για τη φύλαξη ιστού ομφαλίου λώρου της MedStem Services.
Δωρεάν μεταφορά με το ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας για την
περιοχή της πόλης της Λάρισας και 50% έκπτωση στις υπόλοιπες περιοχές
και νομούς.
Ειδική τιμή € 20 στις επισκέψεις για τις ειδικότητες που εφημερεύουν:
χειρουργοί, παθολόγοι, γυναικολόγοι, νεογνολόγοι.
Έκπτωση 20% στη συμμετοχή (νοσήλια) του ασθενούς για χειρουργική
ανάταξη καταγμάτων σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Ειδική τιμή 4 € 100 για επεμβάσεις καταρράκτη σε ασφαλισμένους του
ΕΟΠΥΥ.

Νέα προνόμια στον Φιλοκτήτη











6 άτοκες δόσεις 1 στα έξοδα νοσηλείας.
ΔΩΡΕΑΝ φυσιατρική εκτίμηση για εξωτερικούς ασθενείς.
ΔΩΡΕΑΝ 5 Φυσικοθεραπείες και 5 Υδροθεραπείες. Περιλαμβάνεται λήψη
ιστορικού, αξιολόγηση, θεραπευτική προσέγγιση βασισμένη στις ανάγκες του
ασθενή και σύσταση ασκησιολογίου όπου απαιτείται.
20% έκπτωση σε συνεδρίες:
o Φυσικοθεραπείας
o Υδροθεραπείας σε θεραπευτική πισίνα με εξειδικευμένο προσωπικό και
σύσταση ασκησιολογίου
o Hydrophysio: άσκηση σε ειδικό κυλιόμενο διάδρομο με νερό
20% έκπτωση στις υπηρεσίες αποκατάστασης:
o LOKOMAT
o ERIGO
o Θεραπευτικού LASER
20% έκπτωση στο Πελματογράφημα
20% έκπτωση στη Διαιτολογική εκτίμηση

1. Εξαιρούνται οι αμοιβές των ιατρών, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και τα ειδικά υλικά.
2. Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται οι εξετάσεις που τιμολογούνται με ειδικές τιμές & προσφορές, με τιμές παραπλήσιες
του κρατικού τιμολογίου ή μέσω ασφαλιστικού φορέα.

3. Το κόστος του σκιαγραφικού δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω τιμές.
4. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

