Παξνρέο πγείαο Οκίινπ ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ
Ο Όκηινο Δπξσθιηληθήο , ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηηο ζπλζήθεο ύθεζεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ
ρώξα καο θαη ηελ αλαγθαηόηεηα γηα παξνρή πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζηώλ πγείαο πξνζθέξεη
ζηα κέιε ηεο Παλειιήληαο Δλσζεο Πινηάξρσλ Δ.Ν. ηηο αθόινπζεο δωξεάλ παξνρέο θαη
πξνλόκηα ζηηο Δπξωθιηληθή Αζελώλ - Δπξωθιηληθή Παίδωλ, ζε

ζπλεξγαδόκελα

Γηαγλωζηηθά Κέληξα θαη ζε Γίθηπν Ιαηξώλ παλειιαδηθά.
Οη παξνρέο ηζρύνπλ θαη γηα ηα κέιε νηθνγελεηώλ (ζύδπγν, παηδηά θαη γνλείο) κε ηελ
ππνρξεσηηθή επίδεημε ηεο Οηθνγελεηαθήο Κάξηαο πξνλνκίσλ ηνπ Οκίινπ Δπξσθιηληθήο πνπ
ζα αλαγξάθεη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ κέινπο θαη ηελ επσλπκία ηεο Π.Δ.Π.Δ.Ν.

ΝΟΗΛΔΙΑ
(Υωξίο ρξήζε ηδηωηηθήο αζθάιηζεο)


Έθπηωζε έσο 50% ζηνλ ηδησηηθό ηηκνθαηάινγν κε δπλαηόηεηα ρξήζεο
θξαηηθνύ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ζηα έμνδα λνζειείαο ζηελ Εςπωκλινική Αθηνών
θαη ζηελ Εςπωκλινική Παίδων (ηεο έθπησζεο εμαηξνύληαη: παθέηα ρξεώζεσλ,
θάξκαθα, πιηθά θαη ακνηβέο γηαηξώλ)

(Με ρξήζε ηδηωηηθήο αζθάιηζεο, Οκαδηθό/Αηνκηθό αζθαιηζηήξην)


πκκεηνρή ΔΟΠΤΤ ζηα έμνδα λνζειείαο, εθαξκνγή εηδηθώλ ζπκθωληώλ
πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο κε ζηόρν ηνλ κεδεληζκό
/ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηδνκέλνπ αθόκα θαη ζηηο
ακνηβέο γηαηξώλ ζε πεξίπηωζε πνπ ην πεξηζηαηηθό είλαη Κιηληθήο (ρωξίο
ζπζηήζαληα ηαηξό).

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΟΓΗΓΟ
Γηα ηε πνηνηηθόηεξε παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλσηέξσ
παξνρώλ, έρεη δεκηνπξγεζεί ην εκείν Δμππεξέηεζεο Ννζειεπνκέλσλ Αζζελώλ (Δ.ΝΑ.)
όπνπ ν επηζθέπηεο -αζζελήο ζπλαληά ηνλ πξνζσπηθό ηνπ νδεγό κέζα ζην λνζνθνκείν.
Ο Οδεγόο αλαιακβάλεη λα ελεκεξώζεη θαη λα δηεθπεξαηώζεη καδί ηνπ όιεο ηηο δηαδηθαζίεο
ζρεηηθά κε ηε λνζειεία (έγγξαθα, γξαθείν αζθαιηζηηθήο πξνεγρεηξεηηθόο έιεγρνο θηι.)
Σελ εκέξα ηεο εηζαγσγήο

ππνδέρεηαη θαη θξνληίδεη γηα ηελ άκεζε

εηζαγσγή ηνπ

αζθαιηζκέλνπ ζην δσκάηην ρσξίο ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο θαη άζθνπεο κεηαθηλήζεηο.
Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ αζζελή θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα λνζειείαο θαη θαηά
ηελ έμνδν ηνπ δηεθπεξαηώλεη όιεο ηηο δηαδηθαζίεο (θάιπςε, εμηηήξην θηι.)
Η Δπξσθιηληθή Αζελώλ θαη ε Δπξσθιηληθή Παίδσλ είλαη ζπκβεβιεκέλεο κε όιεο ηηο γλσζηέο
ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαζώο θαη κε ηνλ ΔΟΠΤΤ.

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ
 ΓΧΡΔΑΝ

απεξηόξηζηεο

έθηαθηεο

ηαηξηθέο

επηζθέςεηο

ζην

Σκήκα

Δπεηγόλησλ

Πεξηζηαηηθώλ, 24 ώξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξόλν ζηνπο εθημεπεύονηερ ιαηπούρ

Εςπωκλινικήρ

ηεο

Αθηνών

(Παζνιόγν,

Καξδηνιόγν,

Οξζνπεδηθό

θαη

Γεληθό

Υεηξνπξγό) θαη ηεο Εςπωκλινικήρ Παίδων (Παηδίαηξν, Παηδνρεηξνπξγό)

 ΓΧΡΔΑΝ δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο* αμίαο 400€ γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζα θξηζνύλ
επείγνληα θαη έθπησζε 50% ζε πεξίπησζε πνπ ε αμία ησλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ
ππεξβεί ηα 400€

 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ηηκνιόγεζε ζηηο πεξηζζόηεξεο ηαηξηθέο θαη ρεηξνπξγηθέο πξάμεηο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηνύληαη ζην Σκήκα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ
*Σηιρ δωπεάν διαγνωζηικέρ εξεηάζειρ δεν πεπιλαμβάνονηαι θάπμακα, ιαηπικέρ επεμβαηικέρ
ππάξειρ, ειδικά ςλικά και ςγειονομικό ςλικό.

ΣΑΚΣΙΚΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΔΝΔ ΙΑΣΡΙΚΔ ΔΠΙΚΔΦΔΙ

 Απεξηόξηζηεο πξνγξακκαηηζκέλεο Ιαηξηθέο επηζθέςεηο ζηελ Εςπωκλινική
Αθηνών ζηελ
ηειέθσλν

πξνλνκηαθή ηηκή ησλ 5€, θαηόπηλ ξαληεβνύ κε θιήζε ζην

2130178530,

γηα ηηο εμήο εηδηθόηεηεο: Παζνιόγνπ, Καξδηνιόγνπ,

Οξζνπεδηθνύ, Γεληθνύ Υεηξνπξγνύ,

ΩΡΛ,

Οθζαικίαηξνύ,

Γεξκαηνιόγνπ,

Δλδνθξηλνιόγνπ, Νεπξνιόγνπ, Γπλαηθνιόγνπ, Οπξνιόγνπ, Γαζηξεληεξνιόγνπ,
Πλεπκνλνιόγνπ, Αγγεηνρεηξνπξγνύ, Νεπξνρεηξνπξγνύ.


Απεξηόξηζηεο

πξνγξακκαηηζκέλεο

ηαηξηθέο

επηζθέςεηο

Παίδων, θαηόπηλ ξαληεβνύ , κε θιήζε ζην ηειέθσλν
ππνεηδηθόηεηεο

παηδηάηξσλ:

ΩΡΛ,

ζηελ

Εςπωκλινική

2130178530,

Οξζνπεδηθνύ,

ζηηο εμήο

Δλδνθξηλνιόγνπ,

Οθζαικίαηξνπ, έλαληη αληηηίκνπ 30€ γηα ηνπο Δπηκειεηέο θαη 50€ γηα ηνπο
Γηεπζπληέο. Δπίζθεςε ζε Αλαπηπμηνιόγν ζηελ πξνλνκηαθή ηηκή ησλ 60€

 ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ


Δηδηθόο πξνλνκηαθόο ηηκνθαηάινγνο βαζηζκέλνο ζε ηηκέο ΔΟΠYΤ γηα ηε
δηελέξγεηα κε επεκβαηηθώλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ γηα εμσηεξηθνύο αζζελείο



Πξνλνκηαθέο ηηκέο ζε πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ (check up)

 ΑΘΔΝΟΦΟΡΑ


Γωξεάλ κεηαθνξά κε αζζελνθόξν ζε πεξίπησζε επείγνληνο πεξηζηαηηθνύ
(εηζαγσγήο) ζηελ Εςπωκλινική Αθηνών θαη ζηελ Εςπωκλινική Παίδων θαη
έθπησζε 50% ζε πεξίπησζε κε εηζαγσγήο

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΔΝΔ ΙΑΣΡΙΚΔ ΔΠΙΚΔΦΔΙ


Απεξηόξηζηεο Πξνγξακκαηηζκέλεο Ιαηξηθέο επηζθέςεηο ζε όιε ηελ Διιάδα, κόλν
θαηόπηλ ξαληεβνύ (κέζσ ηνπ ζπληνληζηηθνύ θέληξνπ ηνπ Οκίινπ Εςπωκλινικήρ,
κε θιήζε ζην ηειέθσλν

2130178530, ζηελ πξνλνκηαθή ηηκή ησλ 20€.

 ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ


Δηδηθόο

πξνλνκηαθόο

δηελέξγεηα

κε

ηηκνθαηάινγνο

επεκβαηηθώλ

βαζηζκέλνο

δηαγλσζηηθώλ

ζε

ηηκέο

εμεηάζεσλ

ΔΟΠYΤ

γηα

γηα

αζζελείο

ηε
πνπ

επηζθέπηνληαη ηα ζπλεξγαδόκελα δηαγλσζηηθά θέληξα παλειιαδηθά

ΣΗΛΔΦΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΜΙΛΟΤ ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ
Γηα πξνγξακκαηηζκό ησλ ξαληεβνύ θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο, επηθνηλσλήζηε κε ην
ζπληνληζηηθό θέληξν ζην

2130178530, 24 ώξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξόλν.

------------------------------------------------------------------------------

Ευρωκλινική Αθηνών
Αθαναζιάδοσ 9, πάροδος Δ. Σούηζοσ,
115 21 Αθήνα
E-mail: info@euroclinic.gr
www.euroclinic.gr

Ευρωκλινική Παίδων
Λεμεζού 39-41 & Αταρνών 209,
104 46 Αθήνα
E-mail: info@euroclinic.gr
www.euroclinic.gr

ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΟ ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΝΧΗ ΠΛΟΙΑΡΥΧΝ

Στο πλαίςιο ζναρξθσ τθσ ςυνεργαςίασ μασ , ο Όμιλοσ Ευρωκλινικισ προτίκεται να

παρζχει VIP κάρτα προνομίων ςτθν Π.Ε.Π.Ε.Ν. Συγκεκριμζνα, μζςω τθσ VIP κάρτασ,
παρέτεηαι εηηζίφς ζσνολικό ποζό ίζο με € 6.000 για πλήρη κάλσυη παροτών
Πρφηοβάθμιας - Δεσηεροβάθμιας περίθαλυης & Προληπηικού ελέγτοσ ζηις
«Εσρφκλινική Αθηνών» και «Εσρφκλινική Παίδφν»., για τθν ενεργοποίθςθ δε τθσ

κάλυψθσ απαιτείται ςχετικι εντολι από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο τθσ Π.Ε.Π.Ε.Ν.
Αναλυτικότερα, προκειμζνου να γίνει χριςθ τθσ κάρτασ VIP από τθν Π.Ε.Π.Ε.Ν.
παρακαλοφμε όπωσ μασ κοινοποιείτε αποκλειςτικά και μόνο από τον Νόμιμο
Εκπρόςωπο τθσ Π.Ε.Π.Ε.Ν. μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) προσ τθν
διεφκυνςθ: esfaltou@euroclinic.gr, τα εξισ ςτοιχεία: α) το ονοματεπϊνυμο του
δικαιοφχου ο οποίοσ πρόκειται να κάνει χριςθ τθσ κάρτασ, β) τισ υπθρεςίεσ όπου
επικυμεί να παραχκοφν και γ) τθν θμερομθνία επιςκζψεωσ του/τθσ ςτισ
εγκαταςτάςεισ του Ομίλου Ευρωκλινικισ. Σε περίπτωςθ ζκτακτου περιςτατικοφ θ
ανωτζρω διαδικαςία απαιτείται να ολοκλθρωκεί πριν τθν αποχϊρθςθ του
δικαιοφχου από τισ «Ευρωκλινικι Ακθνϊν» και «Ευρωκλινικι Παίδων».
Ο Ομιλοσ Ευρωκλινικισ, εφαρμόηοντασ προνομιακό τιμοκατάλογο, κα αφαιρεί από
το πιςτωτικό όριο τθσ VIP κάρτασ το αντίςτοιχο ποςό τθσ αξίασ των υπθρεςιϊν
υγείασ που παρείχε προσ τον αςκενι και κα ενθμερϊνει ςχετικά τθν Π.Ε.Π.Ε.Ν.
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν διεφκυνςθ που κα μασ κοινοποιιςετε. Θα
θζλαμε να επιςημάνουμε την ευεργετικότητα τησ χρήςησ VIP κάρτασ για
περιςτατικά ςοβαρών παθήςεων, αναδεικνφεται δε ςε ςημαντικό βαθμό η
μζριμνα τησ Π.Ε.Π.Ε.Ν. προσ τα μζλη τησ.

