O Όμιλος ΙΑΣΩ, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υγείας στη χώρα, με
σεβασμό πάντα στον άνθρωπο και γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών υγείας, εξασφάλισε για εσάς και την οικογένειά σας πρόσβαση σε
ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών είτε Δωρεάν είτε σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.

Επείγοντα περιστατικά
 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ανά επείγον περιστατικό. Σε περίπτωση
που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 400€, θα εφαρμόζεται προνομιακός
τιμοκατάλογος
 Δωρεάν εκτίμηση γυναικολογικού περιστατικού
 Δωρεάν Υγειονομικό υλικό και φάρμακα μέχρι αξίας 50€
Τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού)
 Προνομιακός τιμοκατάλογος για τη διενέργεια διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων εξωτερικών ασθενών
 Έλεγχος Μαστού στην προνομιακή τιμή των 60€ (υπέρηχος μαστού, ψηφιακή μαστογραφία)
 Ιατρική επίσκεψη σε Αγγειοχειρουργό & triplex φλεβών κάτω άκρων στο Κέντρο
Laser Αντιμετώπισης Φλεβικών Παθήσεων στην προνομιακή τιμή των 20€
 Ιατρική επίσκεψη σε Ειδικό Ρευματολόγο στο Ιατρείο Αυτοάνοσων Ρευματικών Παθήσεων & Κύησης στην προνομιακή τιμή των 20€
Νοσηλεία

Για ασφαλισμένους με ομαδικό συμβόλαιο υγείας σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία

 10% έκπτωση στη συμμετοχή (εκπιπτόμενο, απαλλασσόμενο, ποσοστό συμμετοχής)
του ασφαλισμένου με ανώτατο ποσό απορρόφησης τα 1500€

Σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ (με την προϋπόθεση ότι διατηρεί σύμβαση το ΙΑΣΩ) η έκπτωση θα εφαρμόζεται μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του κοινωνικού ταμείου.
Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά, φάρμακα, πακέτα χρεώσεων, ενδοσκοπήσεις και αμοιβές ιατρών.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι / Tηλ.: 210 6184000 / Fax:
210 6184158 / Email:info@iaso.gr / www.iaso.gr

Επείγοντα περιστατικά

 Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του
Παιδίατρου, του Παιδοχειρουργού & του Παιδοορθοπεδικού

 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 500€ ανά περιστατικό. Σε περίπτωση που η
αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 500€, θα εφαρμόζεται προνομιακός τιμοκατάλογος

 30% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (για τις οποίες δεν απαιτείται
νοσηλεία)
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 Δωρεάν Υγειονομικό υλικό και φάρμακα μέχρι αξίας 50€
Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά, φάρμακα, πακέτα χρεώσεων, ενδοσκοπήσεις και αμοιβές ιατρών.

Τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού)
 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία
σε προνομιακές τιμές
Συγκεκριμένα:
 Παιδο-ορθοπεδικός, Παιδο-ΩΡΛ, Παιδο-οφθαλμίατρος, Παιδο-διατροφολόγος, Παιδοενδοκρινολόγος* στην τιμή των 40€
 Παιδο-δερματολόγος στην τιμή των 55€
 Παιδο-αλλεργιολόγος στην τιμή των 65€
 Παιδοκαρδιολογικός έλεγχος (παιδοκαρδιολογική εξέταση, Triplex καρδιάς, ΗΚΓ) στην
τιμή των 105€
 Παιδοαναπτυξιολογικός έλεγχος στην τιμή των 110€

*Η προνομιακή τιμή στον Παιδοενδοκρινολόγο ισχύει για τις 2 πρώτες ιατρικές επισκέψεις (ετησίως) για κάθε παιδί
Εξωτερικά Ιατρεία: 210 6383070-2, Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00


Προνομιακός τιμοκατάλογος για τη διενέργεια διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων εξωτερικών ασθενών

Προληπτικοί έλεγχοι υγείας (check up)
 Προνομιακές τιμές σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου (check up)
Νοσηλεία

Για ασφαλισμένους με συμβόλαιο υγείας (ατομικό – ομαδικό) σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία

 20% έκπτωση στη συμμετοχή (εκπιπτόμενο, απαλλασσόμενο, ποσοστό συμμετοχής)
του ασφαλισμένου με ανώτατο ποσό απορρόφησης τα 1500€

Σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ (με την προϋπόθεση ότι διατηρεί σύμβαση το ΙΑΣΩ
Παίδων) η έκπτωση θα εφαρμόζεται μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του κοινωνικού ταμείου. Της έκπτωσης εξαιρούνται αμοιβές ιατρών, υλικά και φάρμακα.
Ασθενοφόρα
 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που χρήζει νοσηλεία
 Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς
Στοιχεία Επικοινωνίας: Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι / Tηλ.: 210 6383070 - 2/ Fax:
210 6383073/ Επείγοντα Περιστατικά: 210 6383166, 2106383064/ Email: info@iaso.gr /
www.iasopaidon.gr

Επείγοντα περιστατικά
 Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του
Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπαιδικού και Γενικού Χειρουργού
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 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ανά επείγον περιστατικό. Σε περίπτωση



που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 400€, θα χρησιμοποιείται προνομιακός τιμοκατάλογος
30% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (για τις οποίες δεν απαιτείται
νοσηλεία)
Δωρεάν Υγειονομικό υλικό και φάρμακα μέχρι αξίας 50€

Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά, φάρμακα, πακέτα χρεώσεων, ενδοσκοπήσεις και αμοιβές ιατρών.
Τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού)
 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις παρακάτω ειδικότητες κατόπιν ραντεβού: Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Γενικός Χειρουργός, Πνευμονολόγος, Γαστρεντερολόγος, Ουρολόγος, Ογκολόγος, ΩΡΛ, Αγγειοχειρουργός
Υπόλοιπες ειδικότητες στην προνομιακή τιμή των 20€
Εξωτερικά Ιατρεία: 210 6502662-2015, Δευτ. - Παρ.: 08:00 - 20:00
 Προνομιακός τιμοκατάλογος για τη διενέργεια διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων εξωτερικών ασθενών
Προληπτικοί έλεγχοι υγείας (check up)
 Προνομιακές τιμές σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου (check up)
Νοσηλεία

Για ασφαλισμένους με ομαδικό συμβόλαιο υγείας σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία

 100% κάλυψη της συμμετοχής (εκπιπτόμενο, απαλλασσόμενο, ποσοστό συμμετοχής)
του ασφαλισμένου με ανώτατο ποσό απορρόφησης το 20% του συνολικού κόστους νοσηλείας

Σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ (με την προϋπόθεση ότι διατηρεί σύμβαση το ΙΑΣΩ General) η
έκπτωση θα εφαρμόζεται μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του κοινωνικού ταμείου. Της
έκπτωσης εξαιρούνται φάρμακα, υλικά και αμοιβές ιατρών.
Για ασφαλισμένους με ατομικό συμβόλαιο υγείας σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία

 50% έκπτωση στη συμμετοχή (εκπιπτόμενο, απαλλασσόμενο, ποσοστό συμμετοχής)
του ασφαλισμένου με ανώτατο ποσό απορρόφησης το 20% του συνολικού κόστους νοσηλείας

Σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ (με την προϋπόθεση ότι διατηρεί σύμβαση το ΙΑΣΩ General) η
έκπτωση θα εφαρμόζεται μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του κοινωνικού ταμείου. Της
έκπτωσης εξαιρούνται αμοιβές ιατρών.
Για μη ασφαλισμένους με συμβόλαιο υγείας (ατομικό – ομαδικό) σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία

 Έκπτωση έως 40% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο. Της έκπτωσης εξαιρούνται: πακέτα
χρεώσεων, φάρμακα, υλικά και αμοιβές γιατρών
Ασθενοφόρα
 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που χρήζει νοσηλεία
 Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς
Φυσικοθεραπευτήριο
Ειδικές τιμές για εξωτερικούς ασθενείς:
 Συνεδρία φυσικοθεραπείας στην τιμή των 25€
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Συνεδρία φυσικοθεραπείας με χρήση πισίνας στην τιμή των 30€
Συνεδρία φυσικοθεραπείας με χρήση Human Tecar στην τιμή των 30€
Πελματογραφήμα στην τιμή των 40€
Κατασκευή ειδικών πελμάτων στην τιμή των 60€

Πληροφορίες: 210 6502903-4, Δευτ.-Παρ.: 08:00-21:00
Extra benefits
 Συμμετοχή στο πρόγραμμα τακτικών προσφορών του ΙΑΣΩ General
Στοιχεία Επικοινωνίας: Λ. Μεσογείων 264, 15562, Χολαργός (κοντά στη στάση μετρό
“Χολαργός” / Τηλ. 210 6502000 / Fax: 210 6541267/ Email: infoiasogeneral@iaso.gr/
www.iasogeneral.gr

 Απλές ακτινογραφίες στην τιμή των 15€ η μία λήψη και 25€ οι δύο (F/P)
 Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας F ή P στην τιμή των 30€
 Φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, λογοθεραπεία & έργοθεραπεία στην τιμή





των 40€ ανά έκαστη θεραπεία
Πελματογράφημα στην τιμή των 50€
Επίσκεψη σε Κλινικό Διαιτολόγο στην τιμή των 30€
Ουροδυναμικός έλεγχος στην τιμή των 320€
Ειδικό πακέτο-Τμήμα Συνταγογράφησης Άσκησης στην τιμή των 120€ (αιματολογικός έλεγχος, triplex καρδιάς, καρδιοαναπνευστική κόπωση, διαιτολογικό προφίλ
& εργοφυσιολογική έκθεση)

Νοσηλεία
 10% έκπτωση στην αρχική τιμή του ημερήσιου νοσηλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας : Πεύκων & Πεισιστράτου-Καρελλάς-Κορωπί Αττικής, 19400 / Τηλ.:
210 66 70000 / Fax: 210 6670103 / Email: info@filoktitis.com.gr/ www.filoktitis.com.gr

Επείγοντα περιστατικά
 Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου και Γενικού Χειρουργού
Τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού)
 Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ (κρατικού τιμοκαταλόγου) για
τη διενέργεια διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων εξωτερικών ασθενών (σε εξειδικευμένες εξετάσεις, έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου)
 Έλεγχος Μαστού στην προνομιακή τιμή των 60€ (υπέρηχος μαστού, ψηφιακή μαστογραφία & κλινική εκτίμηση)
Νοσηλεία

Για ασφαλισμένους με ομαδικό συμβόλαιο υγείας σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία
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 30% έκπτωση στη συμμετοχή (εκπιπτόμενο, απαλλασσόμενο, ποσοστό συμμετοχής)

του ασφαλισμένου
o Της έκπτωσης εξαιρούνται: πακέτα χρεώσεων, φάρμακα, υλικά και αμοιβές ια-

τρών
Προληπτικοί έλεγχοι υγείας (check up)
 Προνομιακές τιμές σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου (check up)
Ασθενοφόρα
 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο για διακομιδές στην περιοχή της πόλης της Λάρισας,
σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που χρήζει νοσηλεία
Extra benefits
 Δωρεάν συμβουλευτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ζευγαριών για θέματα υπογονιμότητας – εξωσωματικής γονιμοποίησης
 Δωρεάν συμμετοχή των εγκύων στα μαθήματα Μαιευτικής Φροντίδας και Μητρικής Τέχνης

Στοιχεία Επικοινωνίας: 8ο χλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας Αθηνών/ Τηλ. 2410 996000/ Fax: 2410
555451/ Email: thessalias@iaso.gr/ www.iasothessalias.gr

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται αθροιστικά με άλλες προσφορές
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