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1. Δωρεάν απεριόριςτεσ προγραμματιςμζνεσ ιατρικζσ επιςκζψεισ ςτα εξωτερικά ιατρεία των κλινικϊν του 
Ομίλου Βιοϊατρικι (Βιοκλινικι Ακθνϊν, Πειραιά και Θεςςαλονίκθσ) ςτισ ειδικότθτεσ του πακολόγου, 
καρδιολόγου και γενικοφ χειρουργοφ. 
 

2. Απεριόριςτεσ προγραμματιςμζνεσ ιατρικζσ επιςκζψεισ ςε δίκτυο 2.500 ιατρϊν όλων των ειδικοτιτων 
(πακολόγοσ,καρδιολόγοσ, γενικόσ χειρουργόσ, ορκοπεδικόσ, νευρολόγοσ, δερματολόγοσ, ουρολόγοσ, 
πνευμονολόγοσ, γυναικολόγοσ,ενδοκρινολόγοσ, ρευματολόγοσ, ΩΡΛ, νεφρολόγοσ, αλλεργιολόγοσ, 
κωρακοχειρουργόσ, αγγειοχειρουργόσ, νευροχειρουργόσ, οφκαλμίατροσ, παιδίατροσ, παιδοχειρουργόσ, 
αιματολόγοσ γαςτρεντερολόγοσ, γνακοχειρουργόσ, διαβθτολόγοσ-διαιτολόγοσ, θπατολόγοσ, μαςτολόγοσ 
και πλαςτικόσ χειρουργόσ) ςτθν Αττικι, Θεςςαλονίκθ και επαρχία με τριάντα ευρϊ (€30) κόςτοσ ανά 
επίςκεψθ. 
 

3. Απεριόριςτεσ κατ’ οίκον ιατρικζσ επιςκζψεισ, ςε περίπτωςθ αντιμετϊπιςθσ επείγοντοσ περιςτατικοφ και 
αδυναμίασ μετακίνθςθσ του αςκενι, με προςωπικι ςυμμετοχι του αςφαλιςμζνου καταβάλλοντασ: 
α. εξιντα ευρϊ (€60) ανά επίςκεψθ τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ και 
β. ογδόντα ευρϊ (€80) ανά επίςκεψθ τισ μθ εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ και κατά τισ αργίεσ. 
Διευκρινίηεται ότι θ υπθρεςία των κατ’ οίκον ιατρικϊν επιςκζψεων, παρζχεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το 
Ιατρικό Σθλεφωνικό Κζντρο, εφόςον υπάρχει διακζςιμοσ ιατρόσ. 
 

4. Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ διενεργοφμενεσ ςτα διαγνωςτικά υποκαταςτιματα και ςτισ κλινικζσ του Ομίλου 
Βιοϊατρικι με ζκπτωςθ τριάντα πζντε τοισ εκατό (35%) επί του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου τθσ Βιοϊατρικισ. 
 

5. Ειδικζσ τιμζσ ςε πακζτα προλθπτικοφ ελζγχου ςτα διαγνωςτικά υποκαταςτιματα και ςτισ κλινικζσ του 
Ομίλου Βιοϊατρικι (βλ. ςχ. ειδικά πακζτα check-up ςελ. 2). 
 

6. Οδοντιατρικζσ πράξεισ, παιδοοδοντία και ορκοδοντικι, ςε δίκτυο ιδιόκτθτων ςυνεργαηομζνων 
οδοντιάτρων με ειδικό ποςοςτό ζκπτωςθσ ςαράντα τοισ εκατό (40%) επί του εκάςτοτε ιδιωτικοφ 
τιμοκαταλόγου τθσ Βιοϊατρικισ. 
 

7. ε περίπτωςθ επείγοντοσ περιςτατικοφ δωρεάν διενζργεια διαγνωςτικϊν εξετάςεων αξίασ 100€ςτισ 
ςυμβεβλθμζνεσ κλινικζσ του Ομίλου Βιοϊατρικι (Βιοκλινικι Ακθνϊν, Πειραιά, Θεςςαλονίκθσ). 
 

8. Ζκπτωςθ 20% ςτθν ιδιωτικι ςυμμετοχι του αςφαλιςμζνου ςτα Νοςιλια ςτισ ςυμβεβλθμζνεσ κλινικζσ του 
Ομίλου Βιοϊατρικι (Βιοκλινικι Ακθνϊν, Πειραιά, Θεςςαλονίκθσ) με ανϊτατο όριο τα πεντακόςια ευρϊ 
(€500)ςε ατομικά ι ομαδικά ςυμβόλαια. 

 
9. τθ Βιοκλινικι Θεςςαλονίκθσ, ζκπτωςθ 15% (με χριςθ Ε.Ο.Π.Τ.Τ.) για μονόκλινο δωμάτιο μετά από τοκετό 

δφο (2) θμερϊν νοςθλείασ και δωρεάν διενζργεια ελζγχου μεταβολικϊν νοςθμάτων. 

 
10. Δωρεάν μεταφορά με αςκενοφόρο ςτισ ςυμβεβλθμζνεσ κλινικζσ του Ομίλου Βιοϊατρικι (Βιοκλινικι 

Ακθνϊν, Πειραιά και Θεςςαλονίκθσ) μζςα ςτα όρια του εκάςτοτε νομοφ και με τθ προχπόκεςθ ότι κα 
προκφψει νοςθλεία. 
 

 
 Ρροχπόκεςθ ενεργοποίθςθσ τθσ ιςχφοσ των παροχϊν και τθσ παροχισ αυτϊν 

είναι θ κλιςθ ςτον αρικμό 14 501. 

Ραροχζσ ςε όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ πελάτεσ μασ 
που δεν καλφπτονται από αςφαλιςτιρια προγράμματα υγείασ 
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11. Χριςθ Ιατρικοφ Τθλεφωνικοφ Κζντρου για το ςυντονιςμό του αςφαλιςτικοφ προγράμματοσ κακϊσ και τθν 
παροχι χριςιμων πλθροφοριϊν.Οι ανωτζρω υπό 1 ζωσ 10 υπθρεςίεσ υποςτθρίηονται διαχειριςτικά και 
μθχανογραφικά από υντονιςτικό Ιατρικό Σθλεφωνικό Κζντρο, με το οποίο ςυνεργάηεται θ Βιοϊατρικι 
μζςω ενόσ ενιαίου πανελλαδικοφ αρικμοφ 14 501 με (χρζωςθ €0,75 από ςτακερά και €1,26 από κινθτά το 
λεπτό). 
 
Με τθν προςζλευςθ των δικαιοφχων τθσ παραπάνω προςφοράσ ςτισ Μονάδεσ του Ομίλου Βιοϊατρικι κα 
γίνεται και ταυτόχρονθ δωρεάν ζκδοςθ τθσ Κάρτασ Τγείασ τθσ Βιοϊατρικισ που διευκολφνει τθν πρόςβαςθ 
ςτο διαγνωςτικό ιςτορικό του παραλιπτθ αλλά και ςτθ ταχφτερθ αναγνϊριςθ και εξυπθρζτθςι του. 
 
Επίςθσ, το πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ Βιοϊατρικισ παρζχει τθν δυνατότθτα διατιρθςθσ ςτοιχείων 
κλινικοφ και εργαςτθριακοφ ιςτορικοφ με τθν μορφι θλεκτρονικοφ ιατρικοφ φακζλου που δίνει τθν 
δυνατότθτα ςτον αςκενι κατά τθν ελεφκερθ και απόλυτθ κρίςθ του να τα αναηθτιςει και ανακοινϊςει ςε 
κεράποντα/εσ ιατρό/οφσ τθσ αρεςκείασ του. 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΝΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΣΟ 

ΑΚΧΑΡΟ ΑΚΧΑΡΟ 

ΘΩΡΑΚΟ (F) A/A ΘΩΡΑΚΟ (F) Α/Α 

ΟΤΡΙΑ ΟΤΡΙΑ 

ΚΡΕΑΣΙΝΙΝΗ ΚΡΕΑΣΙΝΙΝΗ 

ΧΟΛΗΣΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ / HDL / LDL ΧΟΛΗΣΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ / HDL / LDL 

ΣΡΙΓΛΤΚΕΡΙΔΙΑ ΣΡΙΓΛΤΚΕΡΙΔΙΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΤΡΩΝ 

PSA TEST PAP / ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 

ΤΙΜΗ: 70 € ΤΙΜΗ: 70 € 

 

ΡΑΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΣΟ/ΟΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΣΟ / ΟΤΡΩΝ 

Σ.Κ.Ε. Σ.Κ.Ε. 

ΑΚΧΑΡΟ ΑΚΧΑΡΟ 

ΟΤΡΙΑ ΟΤΡΙΑ 

ΟΤΡΙΚΟ ΟΞΤ ΟΤΡΙΚΟ ΟΞΤ 

ΚΡΕΑΣΙΝΙΝΗ ΧΟΛΗΣΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ/ HDL / LDL 

ΧΟΛΗΣΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ / HDL / LDL ΣΡΙΓΛΤΚΕΡΙΔΙΑ 

ΣΡΙΓΛΤΚΕΡΙΔΙΑ SGOT 

SGOT SGPT 

SGPT Γ-GT 

Γ-GT ALP 

ALP ΙΔΗΡΟ 

ΙΔΗΡΟ ΦΕΡΡΙΣΙΝΗ 

ΦΕΡΡΙΣΙΝΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ 

ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ 

ΤΙΜΗ: 70 € ΤΙΜΗ: 80 € 

 

 

 

 

Διευκρινίηεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ εξαιροφνται τθσ αναφερόμενθσ ζκπτωςθσ 
τα φάρμακα και οι εξετάςεισ κυτταρογενετικισ και μοριακισ διάγνωςθσ. 

Το πρόγραμμα παρζχεται ςε όλουσ τουσ πελάτεσ τθσ εταιρίασ Σ.Ι. ΞΗΟΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΣ Ε.Ρ.Ε. 
ςε ςυνεργαςία με τον Πμιλο Εταιριϊν Υγείασ ΒΙΟΙΑΤΙΚΗ 

και  

Ειδικά πακζτα προλθπτικοφ ελζγχου (check-up) 
 
 
 


