




ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ 

Premium Νοσοκομειακό B’-100% 

(ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. 

 

Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη απφ ηνπο παξφληεο Δηδηθνχο Όξνπο θαζψο θαη απφ ηνπο Γεληθνχο Όξνπο 

Αζθάιηζεο Εσήο θαη ηνπο Πξφζζεηνπο Γεληθνχο Όξνπο πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηελ 

παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο παξφληεο Δηδηθνχο Όξνπο, ή δελ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζζνχλ ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ θάιπςε, εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο, ησλ παξνρψλ ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηθνηλσλία ηνπ 

Αζθαιηζκέλνπ κε ην Σειεθσληθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ γηα ζέκαηα Τγείαο. 

Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ε Δηαηξία εθδίδεη θαη παξαδίδεη ζε απηφλ εηδηθή θάξηα πνπ θέξεη ην 

νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ηνπ. 

 
Άξζξν 1. ΟΡΙΜΟΙ 

 

1.1.  Πξνϋπάξρνπζεο    

         παζήζεηο 

Οπνηαδήπνηε δηαηαξαρή ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ε νπνία είηε είρε παξνπζηάζεη 

ζπκπηψκαηα, είηε είρε δηαγλσζηεί, είηε είρε αληηκεησπηζηεί κε ηαηξηθή ή/ θαη θαξκαθεπηηθή 

αγσγή, είηε είλαη επαθφινπζν γελεηηθήο αλσκαιίαο ή ηξαπκαηηζκνχ ή αζζελείαο, πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία έληαμήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε.  

Οπνηαδήπνηε Με Γεισζείζα Πξνυπάξρνπζα Πάζεζε, ζα απνηειεί αηηία απαιιαγήο ηεο 

Δηαηξίαο απφ θάζε ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, ή/ θαη θαηαγγειίαο  ηνπ παξφληνο  

Αζθαιηζηεξίνπ.  

 

1.2.  Σειεθσληθό Kέληξν       

         εμππεξέηεζεο 

         πειαηώλ γηα ζέκαηα   

         πγείαο  

 

Σειεθσληθφ Κέληξν  ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν, 

ζηειερσκέλν κε νκάδα  εηδηθψλ ζε ηαηξηθά θαη αζθαιηζηηθά ζέκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο. Σν Κέληξν παξέρεη ζηνλ 

Αζθαιηζκέλν θαζνδήγεζε θαη πιεξνθνξίεο κέζσ ηειεθψλνπ, ειέγρεη ηελ ηζρχ ηεο  

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο,  θαη ηνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο 

Ννζειείαο.  

 

 

Άξζξν 2. ΚΑΛΤΦΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ 

 

2.1. ΟΡΙΜΟΙ: 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θάιπςεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο (Άξζξν 2. ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο), νη αθφινπζεο ιέμεηο ή 

φξνη, έρνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ έλλνηα πνπ δίδεηαη παξαθάησ:  

  

2.1.1. Αλώηαην Όξην  

          Δπζύλεο  ηεο Δηαηξίαο 

Σν αλαγξαθφκελν ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ αλψηαην φξην Αλαγλσξηζκέλσλ 

Δμφδσλ αλά Αζθαιηζκέλν άηνκν γηα θάζε Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο ην νπνίν θαιχπηεηαη απφ 

ηελ Δηαηξία κέζα ζηελ ίδηα  αζθαιηζηηθή πεξίνδν, θαη ην νπνίν αλέξρεηαη ζε επηαθφζηεο 

ρηιηάδεο Δπξψ (€ 700.000,00). 
  

2.1.2. Αλαγλσξηζκέλα έμνδα Σα εχινγα θαη ζπλήζε έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ηα νπνία 

θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο ηνπ παξφληνο  Αζθαιηζηεξίνπ κέρξη ην Αλψηαην  Όξην 

Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο. 
 

2.1.3. Απνινγηζηηθή    

          Απνδεκίσζε 

Σν πνζφ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην παξφλ Αζθαιηζηήξην θαη ην 

νπνίν ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Δηαηξία ζηνλ Αζθαιηζκέλν, κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

πξσηφηππσλ παξαζηαηηθψλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο. 
 

2.1.4. Διεύζεξε Πξόζβαζε Ζ αλάιεςε απφ ηελ Δηαηξία ηεο απεπζείαο εμφθιεζεο πξνο ην πκβεβιεκέλν Γίθηπν 

Ννζνθνκείσλ φισλ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ, πνπ έγηλαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο  θαη ηηο 

θαιχςεηο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ. 
 

2.1.5.  Δύινγα θαη πλήζε      

           Έμνδα  Ννζειείαο 

Οη ζχκθσλεο κε ηηο ζπλήζεηο θαη ινγηθέο ρξεψζεηο ηεο αγνξάο δαπάλεο γηα ηαηξηθέο θαη 

λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο, απαξαίηεηεο 

γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο θαη ζχκθσλεο κε ηελ ηαηξηθή πξαθηηθή θαη ηελ επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία. Ζ ρξέσζε ζεσξείηαη ινγηθή, φηαλ είλαη ζχκθσλε κε ην γεληθφ επίπεδν ηηκψλ γηα 

παξφκνηα ή ζπγθξίζηκε ππεξεζία θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ρξέσζε απφ άιινπο 

θνξείο, ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ, ηεο πεξηνρήο πνπ παξαζρέζεθε ε ππεξεζία. 
 

2.1.6.  Δπείγνλ πεξηζηαηηθό Ζ απξφβιεπηε θαη αηθλίδηα δηαηαξαρή ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ιφγσ αηπρήκαηνο ή 



αζζέλεηαο, πνπ κπνξεί λα επηθέξεη απψιεηα ηεο δσήο ηνπ ή λα έρεη ζαλ ζπλέπεηα, κέζα ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηε ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αλ δελ ηνπ 

παξαζρεζεί άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηαηξηθή ή ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ζε Ννζνθνκείν.  

 

2.1.7. Ιαηξόο ή Υεηξνπξγόο Κάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν αζθεί λφκηκα ην επάγγεικα ηνπ Ηαηξνχ ή ηνπ Υεηξνπξγνχ, κε 

εμαίξεζε ηνλ Αζθαιηζκέλν, ηνλ/ ηελ ζχδπγν θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ, πξψηνπ θαη δεπηέξνπ 

βαζκνχ.  
 

2.1.8. πκβεβιεκέλν   

          Ννζνθνκείν 

Ννζνθνκείν ή Κιηληθή, ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ κε ην νπνίν ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη 

εηδηθή ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Πίλαθα πκβεβιεκέλσλ κε 

ηελ Δηαηξία Ννζνθνκείσλ θαη απνδέρεηαη λα παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν Διεχζεξε Πξφζβαζε 

ζηηο ηαηξηθέο ηνπ ππεξεζίεο, κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο θαιχςεηο ηνπ παξφληνο 

Αζθαιηζηεξίνπ. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ηνπ 

Αζθαιηζκέλνπ κεξηθέο ή θαη φιεο ηηο ζπλεξγαζίεο αλ θξίλεη φηη νη ζπλζήθεο δελ ηηο επλννχλ. 

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ππάξρεη πκβεβιεκέλν Ννζνθνκείν, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ην παξφλ Αζθαιηζηήξην απνδεκίσζε κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

πξσηνηχπσλ παξαζηαηηθψλ (Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε). Ο Αζθαιηζκέλνο πξηλ απφ θάζε 

λνζειεία επηθνηλσλεί κε ηελ Δηαηξία (ηειεθσληθφ θέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα 

πγείαο)  θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηα πκβεβιεκέλα κε απηή Ννζνθνκεία.  
 

2.1.9.  Με πκβεβιεκέλν 

             Ννζνθνκείν 

Κάζε Ννζνθνκείν θαη Κιηληθή, πνπ δελ αλήθεη ζην πκβεβιεκέλν Γίθηπν Ννζνθνκείσλ. 

 
 

2.1.10. Πεξηζηαηηθό  

            Ννζειείαο 

Ννζειεία ιφγσ αζζέλεηαο πνπ νθείιεηαη  ζηηο ίδηεο ή ζπλαθείο αηηίεο, θαζψο θαη φιεο νη 

ζσκαηηθέο βιάβεο πνπ νθείινληαη ζην ίδην αηχρεκα ζα ζεσξνχληαη ζαλ έλα Πεξηζηαηηθφ 

Ννζειείαο.  

Γηαδνρηθέο λνζειείεο πνπ νθείινληαη ζηελ ίδηα αηηία ή ζηηο επηπινθέο ηεο ζεσξνχληαη  ζαλ έλα 

Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο εθφζνλ δελ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ελελήληα (90) 

εκέξεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε είλαη ζε ηζρχ. 
 

2.1.11. Υεηξνπξγηθό 

            Πεξηζηαηηθό 

Σν πεξηζηαηηθφ λνζειείαο ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πγείαο ηα 

νπνία απαηηνχλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

 

 

2.2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΤΦΗ 

2.2.1. Ννζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε ζε πκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία  ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθό  

Ζ θάιπςε απφ ηελ Δηαηξία ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζε πκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία γίλεηαη κε 

απεπζείαο εμφθιεζή ηνπο ζηα πκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία (Διεχζεξε Πξφζβαζε) σο εμήο:  

 

1. ηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε, θαιχπηεηαη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ ζπλφινπ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 1. ηνπ παξφληνο κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο. 

 

2. ην Δμσηεξηθφ, εμαηξνπκέλσλ ησλ Ζ.Π.Α., Καλαδά θαη Δπξψπεο,  θαιχπηεηαη ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Αλαγλσξηζκέλσλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 2.1. ηνπ παξφληνο κέρξη ην Αλψηαην Όξην 

Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο. 

 

3. ηηο ΖΠΑ θαη Καλαδά, θαιχπηεηαη ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ ζπλφινπ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο, φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 2.1. ηνπ παξφληνο κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο.  

 

2.2.2. Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε  ζε Με πκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθό 

Ζ θάιπςε απφ ηελ Δηαηξία ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζε Με πκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία γίλεηαη 

κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξσηνηχπσλ παξαζηαηηθψλ  (Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε) σο εμήο:  

 

1.  Δθ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ Άξζξνπ 2.1. ηνπ παξφληνο, ε Δηαηξία θαιχπηεη γηα λνζειείεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζηελ Δπξψπε: 

α) Σν εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ θαη ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο κε αλψηαην φξην απηφ πνπ 

νξίδεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ 

Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ)»  θαη , 

β) Σν εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ησλ ππνινίπσλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ. 

Ζ αλσηέξσ θάιπςε παξέρεηαη κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο. 



 

 

 

 
2. Δθ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ Άξζξνπ 2.1. ηνπ παξφληνο, ε Δηαηξία θαιχπηεη γηα λνζειείεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Δμσηεξηθφ, εμαηξνπκέλσλ ησλ Ζ.Π.Α, Καλαδά θαη Δπξψπεο: 

α) Σν νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ θαη ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο κε αλψηαην φξην απηφ 

πνπ νξίδεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ 

Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ)» θαη , 

β) Σν νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ησλ ππνινίπσλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ. 

Ζ αλσηέξσ θάιπςε παξέρεηαη κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο, 

 

3. Δθ ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ Άξζξνπ 2.1. ηνπ παξφληνο, ε Δηαηξία θαιχπηεη γηα λνζειείεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο Ζ.Π.Α θαη Καλαδά: 

α) Σν εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ θαη ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο κε αλψηαην φξην ην 

δηπιάζην ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ 

«Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ)» θαη , 

β) Σν εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ησλ ππνινίπσλ Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ. 

Ζ αλσηέξσ θάιπςε παξέρεηαη κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο. 

 

4. ηηο λνζειείεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηζρχνπλ ηα θαησηέξσ ζε ζρέζε κε ηελ 

ακνηβή ηνπ ρεηξνπξγνχ θαη ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ: 

Σν αλψηαην φξην ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ αλά θαηεγνξία ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο έρεη νξηζηεί κε βάζε ην είδνο 

θαη ηε βαξχηεηα  ηεο επέκβαζεο, φπσο απηά  θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα  Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ. 

Γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ, ην αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο 

είλαη ίζν κε απηφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αλάινγεο βαξχηεηαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπλδξνκή βνεζνχ ρεηξνπξγνχ, ην πνζφ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ 

Δηαηξία γηα ηελ ακνηβή ηνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά  πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ ππφ 2.2.2. παξάγξαθνη 1.2. θαη 3., φκσο 

ζηελ πεξίπησζε απηή ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Δηαηξία γηα ηελ ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη ηελ ακνηβή βνεζνχ 

ρεηξνπξγνχ δελ ζα ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην πνπ νξίδεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη 

Αλαηζζεζηνιφγνπ» ή ην δηπιάζην απηνχ αλ ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο  Ζ.Π.Α θαη Καλαδά. 

Αλ ζηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο λνζειείαο ν Αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα, νη 

νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ίδην ρεηξνπξγφ, ζεσξνχληαη σο κία επέκβαζε θαη ην αλψηαην φξην ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαζνξίδεηαη  

ζε πνζφ ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε βαξχηεξε επέκβαζε πνπ έγηλε, ζχκθσλα κε ηνλ  «Πίλαθα  Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ 

Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ηνλ «Πίλαθα Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ». 

ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο λνζειείαο ν αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ρεηξνπξγνχο  δηαθνξεηηθήο εηδηθφηεηαο, ην αλψηαην φξην ηεο ακνηβήο  θάζε 

ρεηξνπξγνχ, γηα θάζε κία απφ απηέο, θαζνξίδεηαη ζηνλ «Πίλαθα  Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ». 

 

5. ηηο λνζειείεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηζρχνπλ ηα θαησηέξσ ζε ζρέζε κε 

ηηο ακνηβέο ησλ ηαηξψλ: 

Ζ Δηαηξία ζα θαιχςεη ηελ ακνηβή ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη αλσηέξσ ππφ  2.2.2. παξάγξαθνη 1., 2. θαη 

3. 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο πξαγκαηνπνηεζεί παξαθνινχζεζε θαη απφ άιινπο ηαηξνχο πέξαλ ηνπ  

ζεξάπνληα ηαηξνχ, ηφηε ε Δηαηξία ζα θαιχςεη  ηηο ακνηβέο ησλ ελ ιφγσ ηαηξψλ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη αλσηέξσ  ππφ 2.2.2. 

παξάγξαθνη 1., 2. θαη 3., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ελ ιφγσ ηαηξνί έρνπλ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ 

ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη φηη ε ηαηξηθή παξαθνινχζεζε απφ απηνχο είλαη απαξαίηεηε κε βάζε αληηθεηκεληθά ηαηξηθά θξηηήξηα. 

Πεξηζζφηεξεο απφ κία επηζθέςεηο ηαηξψλ δελ ζα θαιχπηνληαη εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο εκέξαο, 

εθηφο αλ ζπζηήλνληαη εγγξάθσο θαη ηεθκεξησκέλα απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ. 

 

6. Πίλαθαο Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβώλ Υεηξνπξγνύ θαη Αλαηζζεζηνιόγνπ 

Αλώηαηα όξηα ακνηβώλ  αλά θαηεγνξία ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 

 Καηεγνξία Δπέκβαζεο  Αλώηαηε Ακνηβή Υεηξνπξγνύ 

€ 

Αλώηαηε Ακνηβή 

Αλαηζζεζηνιόγνπ 

€ 

1. Πνιχ Μηθξή 135,00 105,00 

2. Μηθξή 500,00 285,00 

3. Μεζαία 1.210,00 300,00 

4. Μεγάιε 1.810,00 450,00 

5. Βαξεία 2.620,00 550,00 

6.Δμαηξεηηθά βαξεία 3.420,00 650,00 

7.Δηδηθή 4.720,00 900,00 



 

7. Πίλαθαο Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβώλ Ιαηξνύ (πιελ Υεηξνπξγνύ θαη Αλαηζζεζηνιόγνπ) 

Αλώηαηα όξηα ακνηβώλ  ηαηξνύ (πιελ Υεηξνπξγνύ θαη Αλαηζζεζηνιόγνπ ) 

Γηα λνζειεία κέρξη θαη 2 εκέξεο 200,00 € 

Απφ ηελ 3ε κέρξη θαη ηελ 5ε εκέξα ηεο λνζειείαο 105,00 € 

Απφ ηελ 6ε κέρξη θαη ηελ 20ε εκέξα λνζειείαο 75,00 € 

Απφ ηελ 20ε εκέξα  50,00 € 

 

2.2.3. πκκεηνρή άιινπ θνξέα αζθάιηζεο ζηα έμνδα  Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο 

1. ε πεξίπησζε θαηαβνιήο κέξνπο ησλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο απφ άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα, Γεκφζην ή Ηδησηηθφ 

ηζρχνπλ ηα εμήο:  

 

Α. Όζνλ αθνξά ζηα Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα, πιελ ακνηβήο ρεηξνπξγνύ, αλαηζζεζηνιόγνπ ή ηαηξνύ άιιεο εηδηθόηεηαο, ε 

Δηαηξία, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πκβεβιεκέλν ή κε κε απηή Ννζνθνκείν, ζηελ Διιάδα ή 

ζηελ Δπξψπε ζα θαηαβάιεη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ εμφδσλ απηψλ θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν 

άιινο θνξέαο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζην Δμσηεξηθφ (πιελ Ζ.Π.Α., Καλαδά θαη Δπξψπεο), ε δηαθνξά  κεηαμχ ησλ 

Αλαγλσξηζκέλσλ Δμφδσλ (πιελ ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο) θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε 

ν άιινο αζθαιηζηηθφο θνξέαο ζα θαηαβιεζεί ζην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη ζην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) γηα λνζειεία ζηηο 

Ζ.Π.Α. θαη Καλαδά.    

 

Β. Όζνλ αθνξά ζηελ ακνηβή ηνπ ρεηξνπξγνύ, αλαηζζεζηνιόγνπ ή ηαηξνύ άιιεο εηδηθόηεηαο ηζρύνπλ θαηά πεξίπησζε ηα 

θάησζη: 

ε πεξίπησζε πνπ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζε πκβεβιεκέλν Ννζνθνκείν ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη:  

α) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα ή ζηελ Δπξψπε, ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ακνηβήο 

ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο.  

β) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζην Δμσηεξηθφ, πιελ Ζ.Π.Α., Καλαδά θαη Δπξψπεο, ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηεο δηαθνξάο 

κεηαμχ ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο.  

γ) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Ζ.Π.Α. ή  Καλαδά, ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%)  ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ακνηβήο 

ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζε Με πκβεβιεκέλν Ννζνθνκείν ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη: 

α) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα ή ζηελ Δπξψπε ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ  ηεο ακνηβήο 

ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο , κε αλψηαην φξην απηφ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ νξίσλ 

Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ).  

β) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζην Δμσηεξηθφ, πιελ Ζ.Π.Α., Καλαδά θαη Δπξψπεο, ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηεο δηαθνξάο 

κεηαμχ  ηεο ακνηβήο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο , κε 

αλψηαην φξην απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ 

«Πίλαθα Αλσηάησλ νξίσλ Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ), 

γ) Αλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Ζ.Π.Α. ή  Καλαδά, ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ακνηβήο 

ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο, κε αλψηαην φξην ην 

δηπιάζην ηνπ πνζνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ» θαη ζηνλ 

«Πίλαθα Αλσηάησλ νξίσλ Ακνηβψλ Ηαηξνχ (πιελ Υεηξνπξγνχ θαη Αλαηζζεζηνιφγνπ).  

 

2. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη «Δπίδνκα πκκεηνρήο» σο αθνινχζσο:  

 

I. ε πεξίπησζε πνπ, κε βάζε ηνπο παξαπάλσ φξνπο ηνπ παξφληνο, δελ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηα έμνδα 

λνζειείαο ην «Δπίδνκα πκκεηνρήο» είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ θαηέβαιε 

ν άιινο θνξέαο γηα ηηο ακνηβέο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν άιινο θνξέαο γηα ηα ππφινηπα Αλαγλσξηζκέλα ΄Δμνδα. 

 

II. ε πεξίπησζε πνπ κε βάζε ηνπο παξαπάλσ φξνπο ηνπ παξφληνο πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηα έμνδα 

λνζειείαο  θαη εθφζνλ  ην πνζφ ζπκκεηνρήο ησλ άιισλ θνξέσλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ην 

«Δπίδνκα πκκεηνρήο» ππνινγίδεηαη επί ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ πνζνχ ζπκκεηνρήο ησλ άιισλ θνξέσλ θαη ηνπ πνζνχ 

ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ σο εμήο: 

Αζξνίδεηαη ην 40% ηνπ ηκήκαηνο ηεο σο άλσ δηαθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ακνηβή  ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο 

εηδηθφηεηαο θαη ην 40% ηνπ ηκήκαηνο ηεο σο άλσ δηαθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζηα ππφινηπα Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα. 

 

III. Σν «Δπίδνκα πκκεηνρήο» θαηαβάιιεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ίδηα ε Δηαηξία δελ θαηαβάιιεη κέξνο ησλ εμφδσλ 

λνζειείαο ζε εθηέιεζε ησλ Όξσλ άιινπ Αζθαιηζηεξίνπ θαη κε ηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο: 

α) Σν ηκήκα ηνπ «Δπηδφκαηνο πκκεηνρήο» πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή ρεηξνπξγνχ αλαηζζεζηνιφγνπ ή ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο 

αζξνηδφκελν κε ηελ θαηαβνιή εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο ηνπ πνζνχ πνπ αθνξά ζηελ απνδνρή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηα  



 

 

 

 
νξηδφκελα ππφ Η. αλσηέξσ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην φξην πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο Πίλαθεο ηνπ  Άξζξνπ 2.2.2. παξάγξαθνο 6 θαη 

7. 

β) Σν αλψηαην φξην ηνπ «Δπηδφκαηνο πκκεηνρήο» αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (€ 10.000) Δπξψ. 

 

3. Αλ ν άιινο θνξέαο (Γεκφζηνο ή Ηδησηηθφο) γηα ην ίδην Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο (φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 2.1.10.) ζπκκεηέρεη 

ζην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ζηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο,  ηζρχνπλ ηα εμήο: 

α)  Ζ Δηαηξία ζα θαηαβάιεη  «Ηκεξήζην Δπίδνκα Ννζειείαο», ην νπνίν είλαη ίζν κε εθαηφ (€ 100) Δπξψ γηα θάζε εκέξα 

λνζειείαο θαη κε αλψηαην φξην ηηο δέθα (10) εκέξεο, αλά Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο. 

β) Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο, ν αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή  επέκβαζε ηφηε ε Δηαηξία, επί πιένλ ηνπ 

«Ζκεξήζηνπ Δπηδφκαηνο Ννζειείαο», ζα θαηαβάιεη «Υεηξνπξγηθό Δπίδνκα» ην νπνίν είλαη ίζν κε ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) 

ηεο αλψηαηεο ακνηβήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επέκβαζε απηή κε βάζε ηνλ  «Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Ακνηβψλ Υεηξνπξγψλ» θαη 

ηνλ «Πίλαθα Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ». Αλ ν αζθαιηζκέλνο  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  λνζειείαο ππνβιεζεί ζε  πεξηζζφηεξεο  απφ 

κία ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ηφηε ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ην  ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηεο αλψηαηεο ακνηβήο πνπ αληηζηνηρεί κε 

βάζε ηνπο παξαπάλσ Πίλαθεο ζηε βαξχηεξε επέκβαζε πνπ έγηλε. 

  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν άιινο θνξέαο (Γεκφζηνο ή Ηδησηηθφο) ζπκκεηέρεη γηα ην ίδην Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο  ζην 

εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ζηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ε Δηαηξία δελ θαηαβάιεη ην «Δπίδνκα πκκεηνρήο» ηεο 

παξαγξάθνπ 2.ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. 

 

4. ε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβάιεη ε Δηαηξία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη  ην 

Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο.    

 

2.3. ΠΑΡΟΥΔ 

Ζ θαηαβνιή ησλ παξνρψλ  γίλεηαη εθφζνλ ε παξνχζα θάιπςε είλαη ζε ηζρχ ηφζν θαηά ηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο ή ηελ επέιεπζε 

ηνπ αηπρήκαηνο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο.. 

Γηα λνζειεία πνπ αξρίδεη θαη ηειεηψλεη  ζε δχν ζπλερφκελεο αζθαιηζηηθέο πεξηφδνπο  ηζρχνπλ νη Παξνρέο θαη ην Όξην Δπζχλεο ηεο 

Δηαηξίαο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο μεθίλεζε ε λνζειεία. 
 

2.3.1. Αλώηαην όξην απνδεκίσζεο γηα Γσκάηην θαη Σξνθή 

Καιχπηνληαη νη  δαπάλεο  δσκαηίνπ θαη ηξνθήο, κε αλψηαην φξην ηε ρξέσζε, απφ ην Ννζνθνκείν, δίθιηλνπ (Β) δσκαηίνπ.  
 

2.3.2.  Αλώηαην όξην απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο Ννζνθνκείνπ,  εθηόο ηνπ Γσκαηίνπ θαη Σξνθήο 

Σν αλψηαην φξην γηα ηηο θαιππηφκελεο δαπάλεο Ννζνθνκείνπ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 2.3.3. είλαη ηα εχινγα θαη 

ζπλήζε έμνδα λνζειείαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δίθιηλν δσκάηην.  
 

2.3.3. Γαπάλεο  Ννζνθνκείνπ 

ηηο θαιππηφκελεο δαπάλεο ζηα πιαίζηα λνζειείαο ή παξάηαζεο απηήο ή αληηκεηψπηζεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

πεξηιακβάλνληαη : 

 δαπάλεο γηα ηε ρξήζε ησλ Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Μνλάδσλ Απμεκέλεο Φξνληίδαο , 

 δαπάλεο θαξκάθσλ, νμπγφλνπ, επηδέζκσλ, γχςηλσλ επηδέζκσλ,   

 δαπάλεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ (π.ρ. ππνζηεξηθηηθψλ κεραλεκάησλ θαξδηάο θαη 

πλεπκφλσλ), 

 δαπάλεο ρεηξνπξγείνπ θαη λάξθσζεο,  

 δαπάλεο γηα ελδνθιέβηα δηαιχκαηα, ελέζεηο θαη νξνχο, κεηαγγίζεηο,  

 δαπάλεο γηα αθηηλνγξαθίεο, ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα, ζπηλζεξνγξαθήκαηα θαη άιιεο εμεηάζεηο, κφλν φηαλ απηέο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θχξηα (βαζηθή) αηηία ηεο θαιππηφκελεο λνζειείαο,  

 δαπάλεο γηα ρεκεηνζεξαπεία θαη αθηηλνζεξαπεία,  

 δαπάλεο αηζζεηηθψλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ εμαηηίαο θαιππηφκελνπ αηπρήκαηνο, 

 δαπάλεο ζεξαπείαο νδφλησλ, νχισλ  εμαηηίαο θαιππηφκελνπ αηπρήκαηνο, 

 δαπάλεο αγνξάο πξνζζεηηθψλ ηκεκάησλ ζψκαηνο (π.ρ. ρέξη, πφδη) θαη δαπάλεο δηνξζσηηθψλ ζπζθεπψλ (π.ρ. βαιβίδεο 

θαξδηάο, βεκαηνδφηε). 

 
ε  πεξίπησζε  πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο πξαγκαηνπνηεζνχλ εμεηάζεηο  πνπ ζρεηίδνληαη κε δεπηεξεχνπζεο δηαγλψζεηο 

κηαο θαιππηφκελεο λνζειείαο, νη δαπάλεο γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο ζα ζεσξεζνχλ σο Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα, αλ αληαπνθξίλνληαη 

ζηα θξηηήξηα ηεο ηαηξηθήο αλαγθαηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο φπσο νξίδνληαη ζην παξφλ ( Άξζξν 2.1.5). 

 

2.3.4.  Γαπάλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ ζηα Δμσηεξηθά Ιαηξεία Ννζνθνκείνπ 

Καιχπηνληαη νη δαπάλεο αληηκεηψπηζεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ πγείαο, (φπσο απηά νξίδνληαη ζην Άξζξν 2.1.6),  ζηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία Ννζνθνκείσλ. Ο ραξαθηεξηζκφο ελφο πεξηζηαηηθνχ σο επείγνληνο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηα ηαηξηθά θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη 



ζην Άξζξν 2.1.6. Ωο εθ ηνχηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπησκαηνινγία πνπ νδήγεζε ηνλ αζθαιηζκέλν ζηελ αλαδήηεζε πξψησλ 

βνεζεηψλ,  εάλ ν δηαγλσζηηθφο έιεγρνο ή ε ηαηξηθή αληηκεηψπηζε πνπ έιαβε ρψξα ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία Ννζνθνκείσλ, δελ 

ζηνηρεηνζεηεί ηελ χπαξμε επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην Άξζξν 2.1.6. δελ ζα θαιχπηνληαη νη δαπάλεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ.   

Γηα ηα Αλαγλσξηζκέλα έμνδα αληηκεηψπηζεο επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ ε Δηαηξία θαιχπηεη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε ην εθαηφ 

ηνηο εθαηφ (100%), ζην Δμσηεξηθφ (πιελ Ζ.Π.Α., Καλαδά θαη Δπξψπεο) ην  νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη ζηηο Ζ.Π.Α. θαη Καλαδά 

ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) απηψλ.  

 

2.3.5.  Γαπάλεο Μεηακνζρεύζεσλ 

Καιχπηνληαη νη δαπάλεο λνζειείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ σο ιήπηε ηνπ κνζρεχκαηνο, εθηφο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην Άξζξν 3. παξάγξαθνο Β., πεξίπησζε 9 ησλ Πξφζζεησλ Γεληθψλ Όξσλ πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ «Δμαηξέζεηο».  

 

2.3.6.  Ννζειεία Μίαο Ηκέξαο 

Καιχπηνληαη νη δαπάλεο λνζειείαο γηα ζεξαπείεο ή ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, πνπ δελ απαηηνχλ ηε δηαλπθηέξεπζε ζην Ννζνθνκείν.  

 

2.3.7.  Ακνηβή Απνθιεηζηηθήο Ννζνθόκαο 

Καιχπηνληαη νη δαπάλεο γηα ππεξεζίεο απνθιεηζηηθήο λνζνθφκαο, εθφζνλ είλαη ηαηξηθά επηβεβιεκέλεο θαη παξέρνληαη απφ 

λνζειεπηή ή λνζειεχηξηα, κε εμαίξεζε ηνλ/ ηελ ζχδπγν θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, 

θάηνρν αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.  

 

2.3.8. Ακνηβή ρεηξνπξγνύ, αλαηζζεζηνιόγνπ θαη ζεξάπνληα ηαηξνύ άιιεο εηδηθόηεηαο 
Καιχπηεηαη ε δαπάλε πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή ηνπ ρεηξνπξγνχ γηα ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ηελ εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

παξαθνινχζεζε, ζηελ ακνηβή ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ γηα ηελ αλαηζζεζία, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ρεηξνπξγηθήο 

επέκβαζεο ή εμέηαζεο  ή  ζηελ ακνηβή ηνπ  ζεξάπνληα ηαηξνχ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο.  

 

2.3.9. Έμνδα ζπλνδνύ 

Καιχπηνληαη νη δαπάλεο γηα ζπλνδφ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, πνπ ρξεψλνληαη απφ ην Ννζνθνκείν, φηαλ ε ειηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ 

είλαη κέρξη δψδεθα (12) εηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα θαηαβιεζεί ακνηβή απνθιεηζηηθήο λνζνθφκαο. 

 

2.3.10. Έμνδα Πξηλ & Μεηά ηε Ννζειεία 

Έμνδα Πξηλ ηε Ννζειεία  

Καιχπηνληαη ηα έμνδα γηα ηαηξηθέο θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ηα απνηειέζκαηα ή πνξίζκαηα ησλ νπνίσλ είραλ ζαλ αλαγθαίν 

επαθφινπζν ηελ εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, εηζαγσγή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα λνζειεία.   

Έμνδα Μεηά ηε Ννζειεία  

Καιχπηνληαη ηα έμνδα, ηα νπνία είλαη απνιχησο ζρεηηθά κε ηε λνζειεία πνπ πξνεγήζεθε, θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν 

εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εμφδνπ απφ ην Ννζνθνκείν θαη αθνξνχλ παξαθνινχζεζε ηαηξψλ, θάξκαθα, 

θπζηθνζεξαπεία θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην Αζθαιηζηήξην είλαη ζε ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ.  
 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη αλάινγα κε ηε ρψξα φπνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα πξηλ θαη κεηά ηε λνζειεία έμνδα, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη  

ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) απηψλ, ζην Δμσηεξηθφ (πιελ Ζ.Π.Α., Καλαδά θαη Δπξψπεο) ην 

νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη ζηηο ΖΠΑ θαη Καλαδά ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) απηψλ, κε αλψηαην φξην ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ην πνζφ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (€ 1.500) Δπξψ, αλά Πεξηζηαηηθφ Ννζειείαο. 

 

2.3.11. Γαπάλεο Αζζελνθόξνπ 

Καιχπηεηαη ε δαπάλε γηα αζζελνθφξν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηξηαθνζίσλ Δπξψ (€ 300) ζηε δηάξθεηα κηαο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ.  

 

2.3.12. Δπηδόκαηα 

Πξνβιέπνληαη  επηδφκαηα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζην Άξζξν 2.2.3. ησλ παξφλησλ Όξσλ. 

α) Δπίδνκα ζπκκεηνρήο . 

β) Ζκεξήζην επίδνκα λνζειείαο. 

γ) Υεηξνπξγηθφ επίδνκα. 

 

2.3.13. Δπίδνκα Μεηξόηεηαο 

Καηά παξέθθιηζε ηνπ  Άξζξνπ 3., παξάγξαθνο Β., πεξίπησζε 1.ησλ Πξφζζεησλ Γεληθψλ Όξσλ πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ 

«Δμαηξέζεηο», παξέρεηαη εθάπαμ επίδνκα κεηξφηεηαο θαηφπηλ ηνθεηνχ, θπζηνινγηθνχ ή κε θαηζαξηθή ηνκή, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 

ρίιηα δηαθφζηα (€ 1.200) Δπξψ, κεηά απφ 24 κήλεο (δχν ζπλερφκελεο  αζθαιηζηηθέο πεξίνδνη) απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο 

ή επαλαθνξάο ζε ηζρχ, ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. 

  

2.4.  ΠΔΡΙΟΓΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗ  

Καηά παξέθθιηζε ηνπ Άξζξνπ 6. ησλ Γεληθψλ Όξσλ Αζθάιηζεο Εσήο  (Έλαξμε ηζρχνο Αζθαιηζηεξίνπ): 

 



 

 

 
2.4.1. Ννζειείεο  πνπ νθείινληαη ζε αζζέλεηα δελ θαιχπηνληαη ηνλ πξψην κήλα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή επαλαθνξάο 

ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο θάιπςεο.  

 

2.4.2. Γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο, είηε αθνξνχλ αζζέλεηα είηε αηχρεκα, ηζρχνπλ νη αλαθεξφκελεο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

πεξίνδνη αλακνλήο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή επαλαθνξάο ζε ηζρχ, ηεο παξνχζαο θάιπςεο: 

 

ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗ 

Κήιεο (πάζεο θχζεσο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θήιεο 

κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ 
12 κήλεο (κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο ) 

Αηκνξξνΐδεο  12 κήλεο(κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο)  

Ακπγδαιέο, ζθνιίσζε ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο 12  κήλεο(κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο) 

Ηλνκπψκαηα θαη θαινήζεηο φγθνη κήηξαο, θάζε κνξθήο 12 κήλεο(κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο)  

Θεξαπείεο/ επεκβάζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο πιελ  ησλ 

πεξηπηψζεσλ θαηαγκάησλ ησλ νζηψλ 

 

12 κήλεο(κία αζθαιηζηηθή πεξίνδνο ) 

Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα   6 κήλεο  

Καινήζεηο φγθνη, θαινήζεηο θχζηεηο, θαθνήζεηεο , θαθνήζεηο φγθνη θαη 

θαθνήζεηο θχζηεηο 

  6 κήλεο  

 

2.4.3 . Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ 2.4.1 θαη 2.4.2.  θαιχπηνληαη κεηά ην πέξαο ηεο θαηά 

πεξίπησζε πεξηφδνπ αλακνλήο. εθφζνλ  νη κελ αζζέλεηεο εθδεισζνχλ γηα πξψηε θνξά ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλακνλήο, ηα δε 

αηπρήκαηα ζπκβνχλ γηα πξψηε θνξά ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλακνλήο θαη ακθφηεξα δελ εκπίπηνπλ  ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ 

παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη νη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο νξίδεηαη σο πεξίνδνο αλακνλήο κία   

αζθαιηζηηθή πεξίνδνο ζα θαιχπηνληαη θαηά ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν ππφ ηελ πξνυπφζεζε βεβαίσο φηη ην  Αζθαιηζηήξην 

ζα αλαλεσζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 9. ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο.  

ε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 9. δελ ζα εθαξκνζηνχλ εθ λένπ νη ππφ 

ζηνηρεία  2.4.1. θαη 2.4.2. πεξίνδνη αλακνλήο.  

 

2.4.4. ηηο πεξηπηψζεηο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ην νπνίν απνδεηθλχεηαη απφ Γειηίν πκβάλησλ ηεο Σξνραίαο ιφγσ ηνπ νπνίνπ 

απαηηείηαη, ακέζσο κεηά ην αηχρεκα,  λνζειεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ, αίξεηαη ε 

αλακνλή πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ ζην Άξζξν 2.4.2. θαη αθνξά ζηηο  ζεξαπείεο/ επεκβάζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

2.5. ΔΙΓΙΚΔ ΔΞΑΙΡΔΔΙ 

Δπηπιένλ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Πξφζζεηνπο Γεληθνχο Όξνπο πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ, Άξζξν 3., δελ 

θαιχπηνληαη νη παξαθάησ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο: 

2.5.1. Πεξηνδηθή αηκνθάζαξζε πνπ νθείιεηαη ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα. 

2.5.2. Μεραληθή ππνζηήξημε ηεο δσήο (Life Support Machine), άλσ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ. 

 

Άξζξν 3. ΠΑΡΟΥΗ  ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΔΙΑ (check-up) 

 

Ζ Δηαηξία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Αζθαιηζκέλν λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαλ εθ ησλ ηξηψλ παξαθάησ αλαθεξνκέλσλ 

πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ πγείαο  (check- up), κία θνξά θάζε αζθαιηζηηθή πεξίνδν, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ  ζην θφζηνο ησλ 

δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ: 

1. Γεληθόο πξνιεπηηθόο έιεγρνο: 

 Γεληθή αίκαηνο 

 Γεληθή νχξσλ 

 άθραξν  

 Οπξία 

 Οπξηθφ Ομχ 

 Υνιεζηεξίλε 

 2. Δηδηθόο πξνιεπηηθόο ιηπηδαηκηθόο έιεγρνο: 

 CPK 

 Οιηθά ιηπίδηα 

 Υνιεζηεξίλε 

 HDL 

 LDL 

 



 

 3. Πξνιεπηηθόο παηδηαηξηθόο έιεγρνο 

 Γεληθή αίκαηνο 

 άθραξν  

 Υνιεζηεξίλε 

 ίδεξν 

 Φεξξηηίλε 

 

Ζ παξνρή ηνπ εηήζηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πγείαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ θάιπςε αμίσζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, αλ ν 

Αζθαιηζκέλνο δαπαλήζεη ρξήκαηα επεηδή ρξεζηκνπνίεζε φκνηεο ή παξφκνηεο ππεξεζίεο. Ο εηήζηνο πξνιεπηηθφο έιεγρνο πγείαο 

δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Όκηιν Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηελ επσλπκία «Δηαηξία Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ 

Αλψλπκνο Δηαηξία» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «Euromedica A.E.» κε ηνλ νπνίν ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη χκβαζε.  

Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αιιαγήο ηνπ Οκίινπ Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ νπνηεδήπνηε ε ίδηα ην θξίλεη απαξαίηεην. Ζ Δηαηξία 

δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ή ηεο θαηάξγεζεο ηεο παξνχζαο παξνρήο θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζαο 

πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. 

Ζ παξνρή ηνπ εηήζηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πγείαο δελ εκπίπηεη  θαη δελ πξνζκεηξάηαη ζην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο  

γηα ηε παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. 
Ζ δηελέξγεηα απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ηνπ εηήζηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πγείαο δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηε δέζκεπζε ηεο 

Δηαηξίαο γηα θαηαβνιή αζθαιίζκαηνο, πνπ αθνξά ζε άιιεο παξνρέο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο ή ζε άιιεο 

πκπιεξσκαηηθέο Καιχςεηο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ.   

Πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πγείαο είλαη ε πξνεγνχκελε επηθνηλσλία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε ην 

«Σειεθσληθφ Κέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο». 

 

Άξζξν 4. ΠΑΡΟΥΗ ΓΔΤΣΔΡΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΝΧΜΑΣΔΤΗ 

 

4.1. Πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο ηεο Γεύηεξεο Ιαηξηθήο Γλσκάηεπζεο  

Ζ Δηαηξία παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ρσξίο δηθή ηνπ επηβάξπλζε κέζσ ηεο Δηαηξίαο INTER PARTNER 

ASSISTANCE κία “Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση” απφ Δμεηδηθεπκέλν χκβνπιν Ηαηξφ ηεο αιινδαπήο απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηα ηα Ηαηξηθά Πεξηζηαηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Άξζξν 4.5. ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Ο 

Αζθαιηζκέλνο δηθαηνχηαη γηα ην ίδην Ηαηξηθφ Πεξηζηαηηθφ κία κφλν «Γεχηεξε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε» θαηά ηελ ίδηα αζθαιηζηηθή 

πεξίνδν. 

Δπηγξακκαηηθά, ηα Ηαηξηθά Πεξηζηαηηθά γηα ηα νπνία ν Αζθαιηζκέλνο δηθαηνχηαη λα ιάβεη Γεχηεξε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε είλαη ηα 

αθφινπζα θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Άξζξν 4.5. θαησηέξσ:  

1. Καξθίλνο. 

2. Δγθεθαιηθό επεηζόδην. 

3. Νεθξηθή αλεπάξθεηα. 

4. Πάζεζε ηνπ θηλεηηθνύ λεπξώλα. 

5. Νόζνο Alzheimer 

6. Νόζνο Parkinson. 

7. Ηπαηίηηδα. 

8. Μπνθαξδηνπάζεηα. 

9. Φιεγκνλώδεηο παζήζεηο ηνπ εληέξνπ.  

10. Σειηθή αλεπάξθεηα ελόο εθ ησλ βαζηθώλ νξγάλσλ.  

11. Αγγεηνρεηξνπξγηθή αγγεηνπιαζηηθή. 

12.΄Ογθνο ζηνλ εγθέθαιν. 

13. Αζζέλεηεο δπζπιαζίαο ηνπ κπεινύ. 

14. Πξνζέζεηο ησλ αξζξώζεσλ, εθηεηακέλεο βιάβεο ηνπ ρεξηνύ, βιάβεο ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ πεξηζηξνθηθώλ ηκεκάησλ, 

εκθύηεπζε κηαο νιόθιεξεο ή κεξηθήο πξόζεζεο κηαο νπνηαζδήπνηε άξζξσζεο ηνπ άλσ άθξνπ. 

15. Καξσηηδηθή ελδναξηεξεθηνκή. 

16. Όγθνη ή άιιεο παζνινγίεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ, πνπ απαηηνύλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

17. Οθζαικνινγηθέο παζήζεηο. 

18. Μεηακόζρεπζε ελόο εθ ησλ βαζηθώλ νξγάλσλ. 

19. θιήξπλζε θαηά πιάθαο. 

20. Κώκα. 

21. Απώιεηα ελόο ή πεξηζζνηέξσλ κειώλ. 

22. Δγθαύκαηα ζε ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ ζώκαηνο. 

23. Αζζέλεηα κηαο ή πεξηζζόηεξσλ βαιβίδσλ ηεο θαξδηάο. 

 

Ζ νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο παξνρήο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ Δηαηξία INTER 

PARTNER ASSISTANCE, πνπ εδξεχεη ζην Π. Φάιεξν Αηηηθήο (Λ. πγγξνχ 379), κε ηελ νπνία ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε. 

Ζ ππεξεζία ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο ζπλίζηαηαη: 

 ηελ παξνρή ζηνλ Αζθαιηζκέλν ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηαηξηθνχ ηνπ θαθέινπ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο. 



 

 

 

 
 ηε κεηάθξαζε ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ πνπ ρνξεγήζεθε απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν. 

 ηελ επηινγή θαηάιιεινπ Δμεηδηθεπκέλνπ πκβνχινπ Ηαηξνχ, ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή δηάγλσζε. 

 ηε δηαβίβαζε ζηνλ Δμεηδηθεπκέλν χκβνπιν Ηαηξφ, φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ κεηαθξαζκέλσλ, κε ηελ επρέξεηα 

επηινγήο απφ ηελ INTERPARTNER ASSISTANCE, ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ηξφπνπ απνζηνιήο πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

Δμεηδηθεπκέλν χκβνπιν Ηαηξφ ηελ αλάγλσζε θαη αλάιπζε ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ. 

 ηελ παξαιαβή ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο. 

 ηε κεηάθξαζε ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 ηε δηαβίβαζε ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο ζηνλ Αζθαιηζκέλν. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε ππεξεζία ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο παξέρεηαη απφ ηξίηνλ θνξέα, ε Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο 

αιιαγήο ηνπ ελ ιφγσ θνξέα, εάλ θαη φηαλ ε ίδηα ην θξίλεη απαξαίηεην. Δπίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ππεξεζία 

ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο, νπνηεδήπνηε αλ δηαθνπεί ή ηξνπνπνηεζεί ε ζπλεξγαζία ηεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν κε ηνλ ελ 

ιφγσ θνξέα.  

Ζ θάιπςε ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ θάιπςε αμίσζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, αλ ν 

Αζθαιηζκέλνο δαπαλήζεη ρξήκαηα επεηδή ρξεζηκνπνίεζε φκνηεο ή παξφκνηεο ππεξεζίεο. 

Οπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο, θαζψο θαη ην πφξηζκα απηήο δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα 

ηε δέζκεπζε ηεο Δηαηξίαο γηα θαηαβνιή αζθαιίζκαηνο πνπ αθνξά ζηελ παξνχζα θάιπςε. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θάιπςεο ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο είλαη ε πξνεγνχκελε επηθνηλσλία ηνπ 

Αζθαιηζκέλνπ κε ην «Σειεθσληθφ Κέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο». 

 

4.2. Οξηζκνί:  
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνρήο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο (Άξζξν 4. ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο), νη 

αθφινπζεο ιέμεηο ή φξνη, έρνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ έλλνηα πνπ δίδεηαη παξαθάησ: 

4.2.1. Πξώηε Ιαηξηθή Γλσκάηεπζε: Γλσκάηεπζε πνπ αθνξά ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ -αζζελνχο, ε νπνία 

ρνξεγείηαη απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπ, δειαδή απφ ηνλ ηαηξφ πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ηαηξηθή ηνπ παξαθνινχζεζε ζηελ Διιάδα 

θαη δηαπηζηψλεη φηη έρεη επέιζεη έλα απφ ηα Ηαηξηθά Πεξηζηαηηθά, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 4.5. ηνπ παξφληνο.  

4.2.2. Γεύηεξε Ιαηξηθή Γλσκάηεπζε: Αλάιπζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δμεηδηθεπκέλν χκβνπιν Ηαηξφ 

ηεο αιινδαπήο, κε ηε ρξήζε ηερληθψλ κέζσλ θαη κεζφδσλ επηθνηλσλίαο, πνπ δελ απαηηνχλ ηελ θιηληθή εμέηαζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ 

- αζζελνχο, νχηε άιιεο άκεζεο επαθέο κεηαμχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ πκβνχινπ Ηαηξνχ ηεο αιινδαπήο, 

εθφζνλ βέβαηα ν ηειεπηαίνο έρεη παξαιάβεη, κέζσ ηεο INTER PARTNER ASSISTANCE, ηελ Πξψηε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε. 

H Γεχηεξε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε απνζηέιιεηαη εγγξάθσο ζηνλ Ηαηξφ ηεο INTER PARTNER ASSISTANCE, ν νπνίνο ζα ηελ 

δηαβηβάζεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν  

4.2.3. Ιαηξηθό Κέληξν: Δηδηθφ ηκήκα πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηελ INTER PARTNER ASSISTANCE κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ηεο 

ππεξεζίαο παξνρήο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο πξνο φθεινο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. 

4.2.4. Δμεηδηθεπκέλνο ύκβνπινο Ιαηξόο: Ηαηξφο, κέινο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ παγθφζκηνπ ηαηξηθνχ δηθηχνπ ηεο INTER PARTNER 

ASSISTANCE, ν νπνίνο επηιέγεηαη απφ ηελ ίδηα θαη ζπλεξγάδεηαη καδί ηεο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο Γεχηεξεο 

Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο. 

4.2.5. Ιαηξόο ηεο INTER PARTNER ASSISTANCE: Σν νξηδφκελν απφ ηελ INTER PARTNER ASSISTANCE πξφζσπν, ην 

νπνίν έρεη ηελ άδεηα λα αζθεί ην ηαηξηθφ επάγγεικα, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 

4.2.6. Ιαηξηθό Πεξηζηαηηθό: πκβάλ πνπ ππάγεηαη ζηηο θαιππηφκελεο πεξηπηψζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 4.5. ηνπ 

παξφληνο.  

 

4.3. Υξόλνο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο Γεύηεξεο Ιαηξηθήο Γλσκάηεπζεο: 

Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία θνηλνπνηείηαη κέζσ 

ηειεθψλνπ απφ ην Ηαηξηθφ Κέληξν ζηνλ Αζθαιηζκέλν, φηη ε Γεχηεξε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε βξίζθεηαη κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, 

ζηε δηάζεζή ηνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ππεξεζία ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο πξνζθέξεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο ηεο αιινδαπήο, ν 

ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε ρξφλν απάληεζήο 

ηνπο. 

Ζ ππεξεζία Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο ζα πινπνηείηαη εληφο ηνπ ζπληνκφηεξνπ δπλαηνχ ρξφλνπ απφ ηελ εκέξα πνπ ε 

αίηεζε, ε Πξψηε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε θαζψο θαη ν πιήξεο απαξαίηεηνο ηαηξηθφο θάθεινο, έρνπλ θαηαηεζεί ζην Ηαηξηθφ Κέληξν.  

 

4.4. Αλαγγειία γηα ηελ ππεξεζία ηεο Γεύηεξεο Ιαηξηθήο Γλσκάηεπζεο: 

Ο Αζθαιηζκέλνο πνπ δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη 

κε ην «Σειεθσληθφ Κέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ζέκαηα πγείαο».  

Δλ ζπλερεία ν Αζθαιηζκέλνο ππνβάιιεη ζηελ Δηαηξία ηα αθφινπζα έγγξαθα : 

1. Σν έληππν αίηεζεο, πνπ ζα ηνπ δνζεί, ζπκπιεξσκέλν. 



 

2. Σνλ πιήξε ηαηξηθφ θάθειν, πνπ επηβεβαηψλεη ηελ επέιεπζε ηνπ Ηαηξηθνχ Πεξηζηαηηθνχ ζπλνδεπφκελν απφ ηελ Πξψηε Ηαηξηθή 

Γλσκάηεπζε. 

3. Όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ αίηεζε Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ 

Δηαηξία. 

Ζ Δηαηξία δελ επζχλεηαη γηα πεξηζηαηηθά γηα ηα νπνία δελ αλαγγέιζεθαλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν. 

 

4.5. Καιππηόκελα Ιαηξηθά Πεξηζηαηηθά  

Γηα ηελ παξνρή ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο (Άξζξν 4. ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο), νη αθφινπζεο ιέμεηο ή 

φξνη, έρνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ έλλνηα πνπ δίδεηαη παξαθάησ: 

4.5.1. Καξθίλνο: Δίλαη ε αζζέλεηα ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηελ παξνπζία ελφο θαθνήζε φγθνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

αλεμέιεγθηε αλάπηπμε, ηε δηαζπνξά θαξθηληθψλ θπηηάξσλ θαη ηε δηήζεζε ηζηψλ.  

4.5.2. Δγθεθαιηθό επεηζόδην: Δίλαη ην θάζε νμχ αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ ζπκβάλ πνπ πξνθαιεί κφληκεο λεπξνινγηθέο βιάβεο, νη 

νπνίεο νδεγνχλ ζε λέθξσζε εγθεθαιηθνχ ηζηνχ (έκθξαθην) ιφγσ αηκνξξαγίαο, ζξφκβσζεο, εκβνιηζκνχ απφ άιιε εμσθξαληαθή 

εζηία, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ πξσηνγελή αηηία κε αγγεηαθή, φπσο θιεγκνλψδεηο ή ινηκψδεηο λφζνπο ή ηξαχκα. 

4.5.3. Νεθξηθή αλεπάξθεηα: Ξαθληθή ή ρξφληα κείσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λεθξψλ λα απνβάιινπλ ηηο ηνμίλεο, πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ηνμίθσζε ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηνμηθά παξάγσγα. 

4.5.4. Πάζεζε ηνπ θηλεηηθνύ λεπξώλα: Μηα νκάδα εμειηθηηθψλ εθθπιηζηηθψλ αζζελεηψλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηνλ εθθπιηζκφ ησλ ππξακηδηθψλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ, ησλ ππξακηδηθψλ νδψλ, ησλ θπηηάξσλ ησλ 

πξφζζησλ θεξάησλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη ησλ θηλεηηθψλ ππξήλσλ ησλ θξαληαθψλ λεχξσλ, ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα ησλ νπνίσλ, 

εμαξηψληαη απφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ην εχξνο (ν εληνπηζκφο εληφο ησλ θηλεηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, πξνθαιεί ηελ 

εμειηθηηθή κπτθή αηξνθία θαη ν εληνπηζκφο εληφο ησλ θηλεηηθψλ ππξήλσλ ηνπ νπηζζίνπ θέξαηνο θαη ηεο γέθπξαο ηνπ εγθεθάινπ, 

πξνθαιεί ηελ εμειηθηηθή παξάιπζε ηνπ βνιβνχ). Ο εληνπηζκφο εληφο ησλ θηλεηηθψλ θπηηάξσλ ησλ πξφζζησλ θεξάησλ ηνπ 

λσηηαίνπ κπεινχ, εληφο ησλ ππξακηδηθψλ νδψλ θαη εληφο ησλ θηλεηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ θινηνχ, πξνθαιεί ηελ θιηληθή κνξθή ηεο 

Ακπνηξνθηθήο Πιάγηαο θιήξπλζεο-SLA). Ζ θιηληθή εηθφλα θαη ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ειεθηξνκπνγξαθήκαηνο-ΖΜΓ, 

είλαη ε βάζε ηεο δηάγλσζεο. 

4.5.5. Νόζνο Alzheimer: Μηα άλνηα πνπ ζπκβαίλεη ζε άηνκα άλσ ησλ 40 εηψλ, επηβεβαηψλεηαη δε κέζσ θιηληθψλ εμεηάζεσλ πνπ 

πεξηέρνπλ ςπρνινγηθά ηεζη, πνπ απνδεηθλχνπλ 1 ή 2 γλσζηηθέο αδπλακίεο, κηα ζηαδηαθή απψιεηα κλήκεο, πνπ δελ ζπλνδεχνληαη 

απφ δηαηαξαρή ηεο ζπλείδεζεο, νχηε απφ αζζέλεηεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ή άιιεο αηηίεο άλνηαο. 

4.5.6. Νόζνο Parkinson: Υξφληα αζζέλεηα ηνπ εμσππξακηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο νπνίαο ε αηηηνινγία είλαη άγλσζηε, πξνθαιείηαη 

δε απφ ηνλ εθθπιηζκφ ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ θαη κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε ησλ λεπξψλσλ πνπ παξάγνπλ ηελ ληνπακίλε, 

γεγνλφο πνπ ζηελ ζπλέρεηα πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ηξηψλ θπξίαξρσλ ζπκπησκάησλ (ηξφκνο, κπτθή αθακςία, αθηλεζία), ηα νπνία 

κεηψλνληαη κε ηελ ιήςε ιεβνληφπαο. 

4.5.7. Ηπαηίηηδα: Ηνγελήο ινίκσμε (νμεία ή ρξφληα), πνπ πξνθαιεί αλεπάξθεηα ηνπ ήπαηνο (κε ζπκπηψκαηα ίθηεξνπ, αχμεζεο ηνπ 

φγθνπ ηνπ ήπαηνο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ ηξαλζακηλαζψλ). 

4.5.8. Μπνθαξδηνπάζεηα: Αζζέλεηα ηνπ κπνθαξδίνπ πνπ παξνπζηάδεηαη κεηά απφ αζζέλεηεο άιιεο ηεο αξηεξηνζθιήξπλζεο, ηεο 

πλεπκνληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αξηεξηαθήο ππέξηαζεο, ησλ επίθηεησλ ή ζπγγελψλ θαξδηαθψλ δπζπιαζηψλ. 

4.5.9. Φιεγκνλώδεηο παζήζεηο ηνπ εληέξνπ: Βαθηεξηαθέο, ηνγελείο, κπθεηηαζηθέο, παξαζηηηθέο ινηκψμεηο ή άηππε θιεγκνλή ηνπ 

εληέξνπ πνπ πξνθαινχλ ζπρλά θνηιηαθά άιγε, δηάξξνηα, αθπδάησζε, αλαηκία. 

4.5.10. Σειηθή αλεπάξθεηα ελόο εθ ησλ βαζηθώλ νξγάλσλ: Αλεπάξθεηα ελφο εθ ησλ αθφινπζσλ νξγάλσλ: θαξδηά, πλεχκνλεο, 

ήπαξ, πάγθξεαο, λεθξά, κπειφο ησλ νζηψλ, πνπ πξνθαινχλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκνζηεί εληαηηθή ζεξαπεία, ηελ πιήξε 

αλεπάξθεηά ηνπο θαη ηελ θαηάιεμε ηνπ αζζελνχο. 

4.5.11. Αγγεηνρεηξνπξγηθή αγγεηνπιαζηηθή: Δπεκβάζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ επαλαηκάησζε ή ηελ δηεχξπλζε κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο παξαδείγκαηνο ράξε : κπαινλάθη, ρξήζε ιέηδεξ, εθαξκνγή 

stent, ανξην-ζηεθαληαίεο παξαθάκςεηο. 

4.5.12. Όγθνο ζηνλ εγθέθαιν: Πνιιαπιαζηαζκφο θαθνήζσλ ή κε θαθνήζσλ θπηηάξσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο θξαληαθήο 

θνηιφηεηαο θαη ζπρλά πξνθαινχλ κηα αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο κάδαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξαλίνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θξαλίνπ. 

4.5.13. Αζζέλεηεο δπζπιαζίαο ηνπ κπεινύ: Σν ζχλνιν ησλ επίθηεησλ αζζελεηψλ ηνπ αίκαηνο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα 

παλθπηηαξνπελία θαη ρακειφ αξηζκφ δηθηπνθπηηάξσλ, πινχζην, θαλνληθφ ή ειιηπή νζηηθφ κπειφ θαη κε θχηηαξα πνπ 

παξνπζηάδνπλ κνξθνινγηθέο αλσκαιίεο ή δπζπιαζηηθέο εμαιιαγέο. 

4.5.14. Πξνζέζεηο ησλ αξζξώζεσλ εθηεηακέλεο βιάβεο ηνπ ρεξηνύ, βιάβεο ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ πεξηζηξνθηθώλ ηκεκάησλ, 

εκθύηεπζε κηαο νιόθιεξεο ή κεξηθήο πξόζεζεο κηαο νπνηαζδήπνηε άξζξσζεο ηνπ άλσ άθξνπ: Ζ βιάβε πνπ έρεη πξνθιεζεί 

ζε έλα ρέξη θαη εκπνδίδεη εμ νινθιήξνπ ηελ πξαγκάησζε ηεο ζπλήζνπο εξγαζίαο ή ηελ πξαγκάησζε ησλ θαζεκεξηλψλ αζρνιηψλ. 

Ζ βιάβε ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ πεξηζηξνθηθψλ ηκεκάησλ κεηαθξάδεηαη σο αληθαλφηεηα πξαγκάησζεο ησλ ελεξγεηηθψλ θηλήζεσλ 

έθηαζεο, εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο πεξηζηξνθήο ηεο άξζξσζεο ψκνπ - σκνπιάηεο. 

4.5.15. Καξσηηδηθή ελδναξηεξεθηνκή: Δγρείξεζε ηεο θαξσηηδηθήο αξηεξίαο πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ δηεχξπλζή ηεο ψζηε λα είλαη 

δπλαηή πάιη ε θπθινθνξία απφ ην ηκήκα φπνπ έγηλε ε επέκβαζε. 

4.5.16. Όγθνη ή άιιεο παζνινγίεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ πνπ απαηηνύλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε: Κάζε αλψκαιε κάδα θπηηάξσλ 

πνπ εληνπίδεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη δεκηνπξγεί έλα εληνπηζκέλν θέληξν, ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ πξνθαιεί ηελ 

εκθάληζε ζπκπησκάησλ λεπξνινγηθήο αλαπεξίαο, πξνεξρφκελεο απφ ηελ πίεζε θαη είλαη θπξίσο θαηαζηάζεηο πνχ απαηηνχλ 

επέκβαζε ζηνλ λσηηαίν κπειφ ή άιιε ελαιιαθηηθή ζεξαπεία, αλ ππάξρεη.  



4.5.17. Οθζαικηθέο παζήζεηο: Πνπ απαηηνχλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, εθηφο ηνπ ηππηθνχ θαηαξξάθηε θαη ηεο ζεξαπείαο -κέζσ 

επέκβαζεο- ησλ δηαζιαζηηθψλ παζήζεσλ ηεο φξαζεο, ψζηε λα εμαιεηθζεί ε αλάγθε γηα γπαιηά ή θαθνχο επαθήο. 

4.5.18. Μεηακόζρεπζε ελόο εθ ησλ βαζηθώλ νξγάλσλ: Μεηακφζρεπζε θαξδηάο, λεθξνχ, ήπαηνο, πλεπκφλσλ, παγθξέαηνο, 

αιινγελήο κεηακφζρεπζε ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ. 

4.5.19. θιήξπλζε θαηά πιάθαο: Υξφληα πξσηνπαζήο αζζέλεηα, εμειηθηηθή ή θπθιηθή ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

πξνθαιεί ηελ απνκπειίλσζή ηνπ σο ζπλέπεηα ηνπ εθθπιηζκνχ ησλ ειχηξσλ κπειίλεο πνπ θαηαζηξάθεθαλ απφ ηελ αλνζνινγηθή 

δηαδηθαζία. 

4.5.20. Κώκα: Καηάζηαζε πνπ είλαη ζπλέπεηα δηαθφξσλ αζζελεηψλ, ηξαπκαηηζκψλ ή άιισλ εμσγελψλ αηηηψλ φπσο, 

παξαδείγκαηνο ράξε, νη δειεηεξηάζεηο, νη ινηκψμεηο, θαηάζηαζε απψιεηαο ηεο ζπλείδεζεο, καθξάο δηάξθεηαο, ε νπνία εθηηκάηαη 

αλάινγα κε ηελ έληαζή ηεο ζε νθηψ ή ιηγφηεξν ησλ νθηψ βαζκψλ ζηελ θιίκαθα Γιαζθψβεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε 

αληίδξαζε ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα είλαη αλχπαξθηε, ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ππάξρεη αληίδξαζε κφλν ζε εξεζίζκαηα 

πφλνπ πνπ εθδειψλεηαη κε θηλήζεηο ζθφπηκεο, κε θηλήζεηο κε ζθφπηκεο, κε θηλήζεηο ζχζπαζεο θαη έθηαζεο.   

4.5.21. Απώιεηα ελόο ή πεξηζζόηεξσλ κειώλ: Ζ απψιεηα ελφο άλσ άθξνπ ζεκαίλεη ηνλ αθξσηεξηαζκφ ηνπ πάλσ απφ ηελ 

άξζξσζε ηνπ αγθψλα θαη ε απψιεηα ελφο θάησ άθξνπ, ζεκαίλεη ηνλ αθξσηεξηαζκφ ηνπ πάλσ απφ ηελ άξζξσζε ηνπ γνλάηνπ. 

4.5.22. Δγθαύκαηα ζε ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ ζώκαηνο: Δγθαχκαηα δεπηέξνπ βαζκνχ θαη εγθαχκαηα δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ βαζκνχ 

πνπ αθνξνχλ απφ θνηλνχ, ζην 70% ηνπιάρηζηνλ ηεο ζσκαηηθήο επηθάλεηαο θαη εγθαχκαηα ηξίηνπ βαζκνχ πνπ αθνξνχλ ζην 15% 

ηνπιάρηζηνλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζψκαηνο. 

4.5.23. Αζζέλεηα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ βαιβίδσλ ηεο θαξδηάο: Αθνξά ζηελ κεηακφζρεπζε βαιβίδαο ή επηδηφξζσζε κέζσ 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. 

 

4.6. Δηδηθέο Δμαηξέζεηο: 

Δπηπιένλ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3. « Δμαηξέζεηο» ησλ Πξφζζεησλ Γεληθψλ Όξσλ ησλ πκπιεξσκαηηθψλ 

Καιχςεσλ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο, δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνρή ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο Ηαηξηθά 

Πεξηζηαηηθά ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα 

 

4.7. Δπζύλε Δηαηξίαο  

Ζ Δηαηξία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ηεο 

Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο πνπ ζα παξαζρεζεί ζηνλ Αζθαιηζκέλν απφ ηνλ Δμεηδηθεπκέλν χκβνπιν Ηαηξφ.   

 

Άξζξν 5. ΠΑΡΟΥΗ  ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ 

 

5.1. Παξνρή.  

Ζ Δηαηξία κέζσ Γηεζλνχο Κέληξνπ Βνεζείαο ηεο Δηαηξίαο INTER PARTNER ASSISTANCE παξέρεη, ζε θάζε έλα Αζθαιηζκέλν 

άηνκν, επείγνπζα ηαηξηθή βνήζεηα γηα ηηο πεξηπηψζεηο αηθλίδηαο αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Αζθαιηζκέλνο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε άλσ ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ ηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ γηα 

ηαμίδηα δηάξθεηαο φρη κεγαιχηεξεο ησλ ελελήληα (90) ζπλερψλ εκεξψλ. 

Ζ Δηαηξία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Αζθαιηζκέλν λα επηθνηλσλεί, φιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν κε ην Σειεθσληθφ Κέληξν 

Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ γηα Θέκαηα Τγείαο, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηνλ αλαγθαίν ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηηο θαιχςεηο πνπ 

παξέρνληαη κε ην παξφλ πξφγξακκα.  

 

5.2. Γεσγξαθηθά όξηα. 

Ζ παξνρή απηή ηζρχεη γηα ηελ Διιάδα θαη γηα φιεο ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ εθηφο απφ ηελ Αιβαλία θαη ηηο ρψξεο ηεο πξψελ 

νβηεηηθήο Έλσζεο. 

Οη θαιχςεηο ησλ Παξαγξάθσλ 5.3.1., 5.3.3, 5.3.4. θαη 5.3.5. παξέρνληαη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ην εμσηεξηθφ. 

Οη θαιχςεηο ηεο Παξαγξάθνπ 5.3.2., παξέρνληαη κφλν ζην εμσηεξηθφ.  
 

5.3. Καιύςεηο. 

 Ζ Δηαηξία παξέρεη ηηο εμήο ππεξεζίεο θαη θαιχςεηο:  

5.3.1. Τγεηνλνκηθή Μεηαθνξά. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή μαθληθήο αζζέλεηαο θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ζεξάπνληα 

ηαηξφ, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζηελ πιεζηέζηεξε λνζειεπηηθή κνλάδα 

ηνπ ηφπνπ ζπκβάληνο, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Ζ κεηαθνξά γίλεηαη κε αεξνζθάθνο ηεο 

γξακκήο, αζζελνθφξν ή άιιν θαηάιιειν δεκφζην ή ηδησηηθφ κεηαθνξηθφ κέζν. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά απνδεηρζεί ηαηξηθά 

αδχλαηε κε αεξνζθάθνο ηεο γξακκήο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηδησηηθφ αεξνζθάθνο. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο γίλεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπ Γηεζλνχο Κέληξνπ Βνήζεηαο θαη ηνπο 

ζεξάπνληεο γηαηξνχο. 
 

5.3.2. Δπηζηξνθή/ Δπαλαπαηξηζκόο Αζζελώλ. 

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή μαθληθήο αζζέλεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη κεηά ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ, ζηελ πιεζηέζηεξε λνζειεπηηθή κνλάδα ηνπ ηφπνπ ζπκβάληνο, ηελ νξγάλσζε θαη ηα έμνδα επηζηξνθήο 

/ επαλαπαηξηζκνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, πξνο κία λνζειεπηηθή κνλάδα πιεζίνλ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ. 
 

5.3.3. Δπίζθεςε θαη έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ.  

Αλ ν Αζθαιηζκέλνο λνζειεχεηαη ζε λνζνθνκείν θαη  ε δηάξθεηα λνζειείαο είλαη  κεγαιχηεξε  ησλ δέθα (10) εκεξψλ,  ε  Δηαηξία: 

 



α)  Θέηεη ζηε δηάζεζε ελφο ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, έλα εηζηηήξην κε επηζηξνθή ιεσθνξείνπ, ηξέλνπ Α΄ ζέζεο, 

πινίνπ ή αεξνπιάλνπ νηθνλνκηθήο ζέζεο, (αλ ε αληίζηνηρε δηαδξνκή κε ηξέλν ή πινίν δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έμη ψξεο).  

β) Αλαιακβάλεη ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ελφο ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε μελνδνρείν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

ελελήληα (90) € ηελ εκέξα θαη γηα κέγηζηε δηάξθεηα επηά (7) εκεξψλ.  

αλ ζπγγελείο νξίδνληαη νη γνλείο, ηα αδέιθηα, ν/ ε ζχδπγνο θαη ηα παηδηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. 
 

5.3.4. Δπαλαπαηξηζκόο ζνξνύ. ε πεξίπησζε απψιεηαο δσήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ απφ αηχρεκα ή απφ μαθληθή αζζέλεηα, ε Δηαηξία 

αλαιακβάλεη: 

 ηηο επί ηφπνπ δηαδηθαζίεο θαη ηελ άκεζε πιεξσκή ησλ εμφδσλ ηεο κεηαθνξάο ηεο ζνξνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ 

απεβίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ, ζηνλ ηφπν ηαθήο ηνπ ζηελ Διιάδα, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (€ 

3.000). 

 ηα έμνδα ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ ηαξίρεπζεο θαη ηνπνζέηεζεο ζην θέξεηξν γηα ηε κεηαθνξά. Σα έμνδα ηαθήο θαη 

θεδείαο δελ πεξηιακβάλνληαη  

 νξγαλψλεη ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηεο ζνξνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κφλνλ εθφζνλ ηεο κεηαβηβάδνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, 

πιεξνθνξίεο θαη δηθαηνινγεηηθά. 
 

5.3.5. Δπαλαπαηξηζκόο ησλ ππνινίπσλ κειώλ ηεο νηθνγελείαο. Ζ Δηαηξία νξγαλψλεη θαη αλαιακβάλεη ην θφζηνο ζε πεξίπησζε 

επαλαπαηξηζκνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο Παξαγξάθνπο 5.3.2. θαη 5.3.4.,ηελ επηζηξνθή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

Αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ ζπλνδνχ ηνπ πνπ ηαμίδεπε καδί ηνπ, εθφζνλ επηζπκνχλ λα δηαθφςνπλ ην ηαμίδη ηνπο .  
 

5.4. Δηδηθέο εμαηξέζεηο. 

 Δπηπιένλ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3. ησλ Πξφζζεησλ Γεληθψλ Όξσλ πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ, δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνρή ηεο επείγνπζαο ηαηξηθήο βνήζεηαο ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ, ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα: 

Οη ηαηξηθέο παζήζεηο ησλ νπνίσλ ε εκθάληζε είλαη πξνβιεπφκελε ιφγσ ηνπ πξνγελέζηεξνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ζε γλψζε ηνπ 

Αζθαιηζκέλνπ. 

Πξνυπάξρνπζα, επαλαιακβαλφκελε, ρξφληα αζζέλεηα, ε θαηάζηαζε ηεο νπνίαο είλαη γλσζηή απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη γηα ηελ 

νπνία ππφθεηηαη ζε ζεξαπεία. 

Οη πεξηπηψζεηο (ρεηξνπξγηθέο ή κε) πνπ κπνξνχλ λα λνζειεπηνχλ αθηλδχλσο επί ηφπνπ ζε βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα ελψ ε 

κεηαθνξά ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. 

Οη Αζθαιηζκέλνη πνπ βξίζθνληαη ζε ηαμίδη γηα ηαηξηθνχο ή ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο.   
 

5.5. Δπζύλε Δηαηξίαο θαη Γηεζλνύο Κέληξνπ Βνήζεηαο. Σφζν ε Δηαηξία φζν θαη ην Γηεζλέο Κέληξν Βνήζεηαο δελ επζχλνληαη αλ 

δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επείγνπζα κεηαθνξά ιφγσ θαηξηθψλ ή άιισλ ζπλζεθψλ (θαλφλεο αεξνπινΐαο πνπ 

απαγνξεχνπλ ηελ απνγείσζε, πηήζε ή πξνζγείσζε αεξνπιάλνπ ή ειηθνπηέξνπ, απεξγηψλ, απνθιεηζκνχ νδηθψλ αξηεξηψλ θ.ι.π.) 

φπσο επίζεο δελ επζχλνληαη γηα αηπρήκαηα ή επηδεηλψζεηο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ παζφληνο- Αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ ζπλνδνχ 

ηνπ, πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα επείγνπζαο κεηαθνξάο. 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε κηαο επείγνπζαο κεηαθνξάο δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηε δέζκεπζε ηεο Δηαηξίαο γηα θαηαβνιή 

αζθαιίζκαηνο πνπ αθνξά ζηε βαζηθή αζθάιηζε δσήο ή ζε άιιεο παξνρέο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. 

 

Άξζξν 6. ΠΑΡΟΥΗ EXTRA CARE-ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΑΗ Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΣΙΜΔ ΚΑΙ 

ΔΚΠΣΧΔΙ 

 

6.1. Παξνρή 

Ζ Δηαηξία παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν κέζσ ηεο Δηαηξίαο A.G.A. INTERNATIONAL S.A. (πξψελ MONDIAL ASSISTANCE), 

ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κε εηδηθέο ηηκέο θαη εθπηψζεηο ζε ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη απφ δίθηπν νθζαικηάηξσλ, 

νδνληηάηξσλ, θπζηνζεξαπεπηψλ θαη ινγνζεξαπεπηψλ (εθεμήο: «ην Γίθηπν»).  

 

Ζ νξγάλσζε ηνπ Γηθηχνπ θαη ελ γέλεη ηεο παξνρήο EXTRA CARE πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία «A.G.A. 

INTERNATIONAL S.A.» (πξψελ MONDIAL ASSISTANCE), ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη λφκηκα ζηελ Διιάδα κε ην ελ Διιάδη 

εγθαηεζηεκέλν Τπνθαηάζηεκα απηήο, Πξεκεηήο 10, 173 42  Άγηνο Γεκήηξηνο Αηηηθήο. 

 

To Γίθηπν ζα παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο κε πξνλνκηαθέο ηηκέο θαη εθπηψζεηο 

 

α) Οθζαικνινγηθφο έιεγρνο θαη ινηπέο νθζαικνινγηθέο πξάμεηο. 

β) Οδνληηαηξηθέο πξάμεηο. 

γ) Φπζηνζεξαπείεο. 

δ) Λνγνζεξαπείεο. 

 

Σα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ, νη πξνλνκηαθέο ηηκέο ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ θαη νη εθπηψζεηο επ΄απηψλ, αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο (www.eurolife.gr). 

 

Ζ παξνρή Extra Care δελ έρεη απνδεκησηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ απνηειεί θάιπςε αμίσζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο αλ ν 

Αζθαιηζκέλνο δαπαλήζεη ρξήκαηα επεηδή ρξεζηκνπνίεζε φκνηεο ή παξφκνηεο ππεξεζίεο εθηφο ηνπ Γηθηχνπ  

http://www.eurolife.gr/


 

 

 

 
Καηά παξέθθιηζε ηνπ Άξζξνπ 3. ησλ Πξφζζεησλ Γεληθψλ Όξσλ πκπιεξσκαηηθψλ Καιχςεσλ ηεο παξαγξάθνπ Β. ησλ 

πεξηπηψζεσλ 5. θαη 6. θαιχπηνληαη κε ηελ παξνχζα παξνρή Extra Care νη νδνληηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη πξάμεηο θαζψο θαη νη 

ηαηξηθέο επηζθέςεηο ή ζεξαπείεο πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο ησλ νθζαικψλ. 

Ζ ρξήζε απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ηεο παξνρήο Extra Care δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηε δέζκεπζε ηεο Δηαηξίαο γηα θαηαβνιή 

αζθαιίζκαηνο πνπ αθνξά ζε άιιεο παξνρέο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο  ή ζε άιιεο πκπιεξσκαηηθέο Καιχςεηο 

ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ.  

 

6.2. Οδεγίεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο παξνρήο Extra Care 

Πξηλ απφ ηε ρξήζε ηεο παξνρήο ν Αζθαιηζκέλνο πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ην «Σειεθσληθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα 

ζέκαηα πγείαο» πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη νδεγίεο. Καηά ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ην «Σειεθσληθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα 

ζέκαηα πγείαο», ν Αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηεο εηδηθήο θάξηαο πνπ ηνπ παξαδφζεθε απφ ηελ Δηαηξία. 

Καηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ ζηνπο ηαηξνχο, θπζηνζεξαπεπηέο ή ινγνζεξαπεπηέο ηνπ Γηθηχνπ, ν Αζθαιηζκέλνο επηδεηθλχεη ηελ ελ 

ιφγσ θάξηα θαζψο θαη ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο είλαη αλήιηθνο πξέπεη, γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ηαπηνπξνζσπίαο, λα επηδεηρζεί ην παηδηθφ βηβιηάξην. 

 

 

6.3 Δπζύλε Δηαηξίαο 

Ζ Δηαηξία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη πξνο ηνλ Αζθαιηζκέλν απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο κε ηελ A.G.A. INTERNATIONAL S.A. 

νθζαικηάηξνπο, νδνληηάηξνπο θπζηνζεξαπεπηέο θαη ινγνζεξαπεπηέο θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηηο 

πξάμεηο ηνπο ή ηηο ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπο.   

 

Άξζξν 7. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΙΥΤΟ ΣΗ ΚΑΛΤΦΗ 

  

Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηζρχεη γηα αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο πνπ ππέζηε ν Αζθαιηζκέλνο κεηά ηελ έλαξμε ή 

επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο αζθάιηζεο. 

Ζ παξνχζα θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην Αζθαιηζηήξην.    

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη ε πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε, είλαη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε βαζηθή αζθάιηζε δσήο, θαζψο 

θαη ε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ εθάζηνηε νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ.  

 

Άξζξν 8. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΗ ΚΑΛΤΦΗ 

 

Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Kάιπςε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο. 

Ζ ηζρχο ηεο ιήγεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ 

Εσήο. 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο ηεξκαηίδεηαη κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ηζρχνο ηεο Βαζηθήο Αζθάιεηαο Εσήο γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

 

Άξζξν 9. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ  

 

Πξηλ ηελ εθάζηνηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο ε Δηαηξία ζα απνζηέιιεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν εηδνπνίεζε πνπ ζα πεξηέρεη 

ηα λέα αζθάιηζηξα πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν γηα ηε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο θαη γηα ηελ παξνχζα 

θάιπςε, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο απηψλ. Σα λέα αζθάιηζηξα εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θάιπςεο αλαιφγσο ηεο ειηθίαο ηνπο. Σπρφλ επαζθάιηζηξν πνπ έρεη θαζνξηζζεί ζην Αζθαιηζηήξην θαηά ηε ζχλαςε 

ηεο αζθάιηζεο ππνινγίδεηαη επί ησλ εθάζηνηε λέσλ αζθαιίζηξσλ. 

Ζ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη ηελ νξηζζείζα ζηελ παξαπάλσ εηδνπνίεζε εκεξνκελία πιεξσκήο ζπλεπάγεηαη ηελ αλαλέσζε 

ηεο θάιπςεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε ηελ παξνχζα  πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα κία αζθαιηζηηθή πεξίνδν θάζε θνξά κε ηνπο 

ίδηνπο Όξνπο θαη Παξνρέο φζνλ αθνξά ηελ πξνβιεπφκελε ζην Άξζξν 2 Κάιπςε Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο. 

 

Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηνπο Παξφρνπο ησλ παξνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Άξζξα 3.(Παξνρή Δηεζίνπ 

Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ), 4. (Παξνρή Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο), 5 (Δπείγνπζα Ηαηξηθή Βνήζεηα ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ) θαη 6. (Παξνρή Extra Care), νπνηεδήπνηε ην θξίλεη απαξαίηεην, λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξνρέο ή θαη λα 

θαηαξγήζεη ηελ παξνρή Extra Care θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζαο θάιπςεο.  

 

Ζ κε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη θαη  ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία πιεξσκήο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κε αλαλέσζε ηεο Βαζηθήο 

Αζθάιηζεο Εσήο θαη ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Σπρφλ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ 

νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ απφδεημε ηεο αζθαιηζηκφηεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη  δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε 

ηεο Δηαηξίαο λα αλαλεψζεη ηελ Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο θαη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε.  



 

Άξζξν 10.  ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΑΦΑΛΙΙΜΟΣΗΣΑ ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΧΝ ΜΔΛΧΝ  
 

ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο ηζρχνο ηεο Βαζηθήο Αζθάιηζεο Εσήο ιφγσ απψιεηαο δσήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη θαηά ζπλέπεηα 

θαη ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο ηπρφλ ππάξρνπζαο θάιπςεο νπνηνπδήπνηε εμαξηψκελνπ κέινπο απφ ην παξφλ Αζθαιηζηήξην, ηα 

εμαξηψκελα κέιε έρνπλ δηθαίσκα λα αζθαιηζηνχλ εληφο ελφο κελφο απφ ηνλ αλσηέξσ ηεξκαηηζκφ κε Αηνκηθφ Αζθαιηζηήξην 

Εσήο, κε  Πξφγξακκα Τγείαο πνπ ζα δηαζέηεη ηφηε  ε Δηαηξία θαη κε ην ηφηε ηζρχνλ ηηκνιφγην ηεο Δηαηξίαο, ρσξίο έιεγρν ηεο 

αζθαιηζηκφηεηαο. Σν δηθαίσκα απηφ  αζθείηαη κε ηελ ππνβνιή έγγξαθεο αίηεζεο ζηελ Δηαηξία. 

Σν ίδην δηθαίσκα παξέρεηαη  ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ Αζθαιηζκέλνπ/εο ζπδχγνπ κε ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν  θαζψο θαη ζηα  παηδηά 

ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εάλ ηεξκαηηζηεί ε παξνχζα θάιπςε ιφγσ γάκνπ ηνπο ή ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, 

εθφζνλ ζπνπδάδνπλ. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε ηελ ππνβνιή έγγξαθεο αίηεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξία εληφο ελφο 

κελφο απφ ην δηαδχγην ή ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο θάιπςεο ησλ παηδηψλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ 

 

ΔΙΓΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ 

ΑΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Καζαξηζκφο ηξαχκαηνο 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθξσηεξηαζκφο δαθηχινπ (ρεξηνχ, πνδηνχ) 

 Απνιίλσζε κείδνλνο ζαθελνχο θιεβφο 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθξσηεξηαζκφο άθξνπ (πνδφο, θλήκεο, κεξνχ, ρεξηνχ, πήρεσο, βξαρίνλνο) 

 Απιή ζπξξαθή αγγείνπ (αξηεξίαο, θιέβαο) θαηφπηλ ηξαχκαηνο 

 Πεξηθαξδηαθφ παξάζπξν 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αξηεξηαθή εκβνιεθηνκή – ζξνκβεθηνκή (εκβνιή κεξηαίαο αξηεξίαο) 

 Δγρείξεζε θηξζψλ ελφο ζθέινπο (ζαθελεθηνκή ελφο ζθέινπο) 

 χγθιηζε ζηέξλνπ 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δθηνκή αλεπξχζκαηνο πεξηθεξηθήο αξηεξίαο 

 Δγρείξεζε θηξζψλ ζε δχν ζθέιε (ζαθελεθηνκή ζε δχν ζθέιε) 

 Καξσηηδηθή ελδαξηεξεθηνκή 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αλεχξπζκα ιαγνλίνπ αξηεξίαο 

 Δγρείξεζε ανξην – εληεξηθήο επηθνηλσλίαο 

 Δγρείξεζε ξήμεο θνηιηαθήο ανξηήο 

 Δγρείξεζε ηξαχκαηνο κεγάινπ αγγείνπ 

 Δθηνκή αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Γηάλνημε επηθαλεηαθνχ απνζηήκαηνο 

 Ολπρεθηνκή (κεξηθή) 

 Δλδνζθνπηθή αθαίξεζε πνιχπνδα 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Γηάλνημε βαξζνιίλεηνπ αδέλνο 

 Ολπρεθηνκή (νιηθή) 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αηκνπεξηηφλαην – πιχζεηο θνηιίαο 

 Αηκνξξντδεθηνκή  

 Αθξσηεξηαζκφο κεξνχ, θλήκεο, βξαρίνλνο, αληηβξαρίνπ, θαξπνχ, ηαξζνχ 

 Αθαίξεζε φγθνπ καζηνχ 

 Γηάλνημε πεξηεδξηθνχ απνζηήκαηνο 

 Δθηεηακέλα επηπνιήο ζιαζηηθά ηξαχκαηα 

 Δθηνκή κεθειείνπ απνθχζεσο 

 Οξρεθηνκή 

 θσιεθνεηδεθηνκή 

 Υνινθπζηνζηνκία 



ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Απιή καζηεθηνκή 

 Αθαίξεζε θχζηεο σνζήθεο 

 Λαπαξνζθνπηθή αθαίξεζε ελφο ή δχν ηλνκπσκάησλ 

 Λαπαξνζθνπηθή αθαίξεζε θχζηεο σνζήθεο 

 Λχζε ζπκθχζεσλ 

 Πεξηεζθηγκέλε βνπβσλνθήιε, κεξνθήιε. 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Απιή ρνινθπζηεθηνκή 

 Γηαθνηιηαθή δηφξζσζε πξνπηψζεσο νξζνχ 

 Δπηλεθξηδεθηνκή 

 Θπξενεηδεθηνκή νιηθή  

 Κνιεθηνκή (πιελ νιηθήο) 

 Νεθξεθηνκή 

 Οιηθή πζηεξεθηνκή 

 Ρηδηθή καζηεθηνκή 

 πκθπηηθφο εηιεφο 

 Υνινθπζηεθηνκή 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Οιηθή γαζηξεθηνκή 

 Οιηθή θνιεθηνκή 

ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δπέκβαζε Whipple 

  
 

ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε πνιχπνδα ηξαρήινπ 

 Γηάλνημε δηαππεκέλνπ Βαξζνιίλεηνπ αδέλνο 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε Βαξζνιίλεηνπ αδέλνο 

 Γηαγλσζηηθή ιαπαξνζθφπεζε 

 Δθηνκή ηξαρήινπ 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δθηνκή εμαξηήκαηνο  

 Ωνζεθεθηνκή 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δθππξήλεζε ηλνκπψκαηνο κήηξαο 

 Λαπαξνζθνπηθή σνζεθεθηνκή 

 Οιηθή πζηεξεθηνκή κε ή ρσξίο ηα εμαξηήκαηα 

 ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Ρηδηθή πζηεξεθηνκή κε ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ηεο ππέινπ 
 

 

ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΔΝΓΑΓΓΔΙΑΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δλδαγγεηαθή ηνπνζέηεζε θαζεηήξνο 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δλδαγγεηαθή εθιεθηηθή ζξνκβφιπζε (Α – Φ) 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή κεξηαίαο 

 Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή ιαγνλίνπ 

 Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή ηγλπαθήο 



 

 

 

 
 ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή θαξσηίδνο 

 Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή ππνθιεηδίνπ 

 Δλδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή θνηιηαθήο ανξηήο 

 ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αλεχξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο – ελδαγγεηαθήο ρεηξνπξγηθήο 

 Αλεχξπζκα ιαγνλίνπ αξηεξίαο - ελδαγγεηαθήο ρεηξνπξγηθήο 

 Αλεχξπζκα ππνθιεηδίνπ - ελδαγγεηαθήο ρεηξνπξγηθήο 
 

ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Ζιεθηξνρεηξνπξγηθή ή θξπνρεηξνπξγηθή αθαίξεζε κπξκπγθηάο – θνλδπιψκαηνο 

 Ζιεθηξνρεηξνπξγηθή αθαίξεζε νιίγσλ ζεισκάησλ 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε ζπίινπ 

 Ζιεθηξνρεηξνπξγηθή αθαίξεζε πνιιαπιψλ ζεισκάησλ, κπξκεγθηψλ, θνλδπισκάησλ 

 Μεξηθή ή νιηθή νλπρεθηνκή θαη θαηαζηξνθή ηκήκαηνο ηεο κήηξαο ηνπ φλπρνο 

 ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δθηνκή πεξηεδξηθνχ ζπξηγγίνπ 

 Αθαίξεζε θαθνήζσλ φγθσλ BCC, SCC 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε θαθνήζσλ φγθσλ θαηά MOHS 
 

ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΔΠΑΝΟΡΘΧΣΙΚΗ / ΠΛΑΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε κηθξνχ δεξκαηηθνχ φγθνπ (θάησ ησλ 3 εθ.) θαη ζπξξαθή 

 Αθαίξεζε φλπρνο 

ΜΙΚΡΗ ΔΠΔΜΒΑΗ 

 Αθξσηεξηαζκφο θάιαγγαο δαθηχινπ 

 Αθαίξεζε γαγγιίνπ 

 Γηάλνημε θαξπηαίνπ / ηαξζηαίνπ ζσιήλα 

ΜΔΑΙΑ ΔΠΔΜΒΑΗ 

 (Αλνηθηή) αλάηαμε θαηάγκαηνο δαθηχινπ 

 Αθξσηεξηαζκφο άθξσλ ζην χςνο άθξαο ρεηξφο ή πνδφο 

 Αθαίξεζε φγθνπ καζηνχ 

 Αθαίξεζε παιακηαίαο απνλεχξσζεο επη Dupuytren 

 πξξαθή δηαηνκήο ηελφλησλ ή λεχξσλ κεκνλσκέλσλ 

 Σελνληνκεηάζεζε 

ΜΔΓΑΛΗ ΔΠΔΜΒΑΗ 

 Αλνηθηή αλάηαμε θαηάγκαηνο δπγσκαηηθνχ 

 Αλνηθηή αλάηαμε θαηάγκαηνο άλσ ή θάησ γλάζνπ 

 Αλνηθηή αλάηαμε ξηληθνχ θαηάγκαηνο 

 Απιή καζηεθηνκή (1 πιεπξά) 

 Λεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο καζράιεο, βνπβσληθφο 

 Τπνδφξεηνο καζηεθηνκή (1 πιεπξά) 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε παξσηίδνο 

 Τπνδφξεηνο καζηεθηνκή (2 πιεπξέο) 



 Σξαρειηθή ιεκθαδελεθηνκή 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Άλσ ή θάησ γλαζεθηνκή 

 Παξσηηδεθηνκή κε αλαθαηαζθεπή πξνζσπηθνχ λεχξνπ 

ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ – ΔΠΔΜΒΑΔΙ 10 ΧΡΧΝ ΚΑΙ ΠΛΔΟΝ 

 Αθαίξεζε φγθσλ θξαλίνπ 

 Οζηενηνκία LeFort III/αλνηθηή αλάηαμε θαηαγκάησλ θξαλίνπ – θφγρσλ 

 

ΘΧΡΑΚΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Βξνγρνζθφπεζε (θαη κε ιήςε βηνςηψλ, βξνγρηθή έθπιπζε θιπ) 

 Δθθελσηηθή παξαθέληεζε ζψξαθνο 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Παξνρέηεπζε ζψξαθνο κε ηνπνζέηεζε ζσιήλα Bullaw 

 Μεζνζσξαθνζθφπεζε 

 Πιεπξνδεζία 

 Σξαρεηνηνκή 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Θεξαπεία πλεπκνζψξαθνο κε ζσξαθνηνκή ή ζσξαθνζθφπεζε 

 χγθιηζε ζηέξλνπ 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε εκππήκαηνο (παξνρέηεπζε – θαζαξηζκφο) 

 Λνβεθηνκή 

 Σκεκαηεθηνκή πλεχκνλα 

 ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε φγθσλ κεζνζσξαθίνπ 

 Θσξαθηθφ αλεχξπζκα 

 Οηζνθαγεθηνκή 

 Πλεπκνλεθηνκή 
 

ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Γηαδεξκηθή αγγεηνπιαζηηθή θαη εηζαγσγή αγγεηαθήο πξνζέζεσο. 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Γηαδεξκηθή ελδαγγεηαθή θαηαζηξνθή παξαπιεξσκαηηθνχ δεκαηίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ραξηνγξαθήζεσο) – ABLATION 
 

ΚΑΡΓΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Απνζπκθφξεζε θαξδηαθνχ επηπσκαηηζκνχ 

 Σνκή επη ηνπ πεξηαθξδίνπ 

 ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Θεξαπεπηηθέο ελδαγγεηαθέο εγρεηξήζεηο ζην κπνθάξδην 

 Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θνηιηαθψλ αξξπζκηψλ (θαη κε ηε βνήζεηα ραξηνγξάθεζεο ηεο 

θαξδηάο) 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αλνηθηή βαιβηδνηνκή 

 Αληηθαηάζηαζε βαιβίδνο θαξδηάο 

 Πεξηθαξδηεθηνκή 

 Δπαλαηκάησζε ζηεθαληαίαο – σλ κε απηνκφζρεπκα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο ηνπ 

απηνκνζρεχκαηνο θαη ελδαξηεξεθηνκή 
 



 

 

 

 
ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δζσηεξηθή παξνρέηεπζε ΔΝΤ 

 Κξαληναλάηξεζε 

 Τπνζθιεξίδην αηκάησκα 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δπηζθιεξίδην αηκάησκα 

 Laser δηζθεθηνκή 

 Οζθπτθή δηζθεθηνκή 

 Οζθπτθή πεηαιεθηνκή 

 Παξαθέληεζε απνζηήκαηνο εγθεθάινπ 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Απρεληθή δηζθεθηνκή 

 Απρεληθή πεηαιεθηνκή 

 Αθαίξεζε ελδνεγθεθαιηθνχ αηκαηψκαηνο 

 Μηθξνδηζθεθηνκή 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε αθνπζηηθνχ λεπξηλψκαηνο 

 Όγθνη λσηηαίνπ κπεινχ 

ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αλεπξχζκαηα εγθεθάινπ 

 Γηαζθελνεηδήο ππνθπζεθηνκή/αδελσκαηεθηνκή 

 Όγθνη βάζεσο θξαλίνπ 

 Πνιιαπιέο ζπνλδπινδεζίεο 
 

ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Γηάλνημε αηκαηψκαηνο – αθαίξεζε θχζηεσο 

 Παξαθέληεζε αηκάξζξνπ 

 Παξνρέηεπζε απνζηήκαηνο 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αλαίκαθηνο αλάηαμε θαηαγκάησλ – εμαξζξεκάησλ άθξσλ ππν γεληθή αλαηζζεζία, 

ηνπνζέηεζε γχςνπ ζην ρεηξνπξγείν 

 Κηλεηνπνίεζε αξζξψζεσλ ππν γεληθή αλαηζζεζία 

 πξξαθή κεκνλσκέλσλ εθηεηλφλησλ ηελφλησλ δαθηχισλ 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αλνηθηή κεληζθεθηνκή 

 Αθαίξεζε ηεο θεθαιήο ηεο θεξθίδαο, κείδσλνο πνιπγψλνπ, θφθθπγνο, άθξνπ θιεηδφο. 

 Γηαγλσζηηθή αξζξνζθφπεζε 

 πξξαθή ξήμεσο κεκνλσκέλσλ ζπλδέζκσλ πιελ ρηαζηψλ 

 Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ ή αθξσηεξηαζηηθψλ ηξαπκάησλ ελφο ή δπν δαθηχισλ 

θαη κε ρξήζε βειφλσλ Kirschner ρσξίο ζπκκεηνρή θακπηήξσλ, αγγείσλ θαη λεχξσλ 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αλνηθηή πκελεθηνκή κεγάισλ αξζξψζεσλ 

 Αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ βξαρηνλίνπ, κεξνχ, ιεθάλεο δηα εμσηεξηθήο νζηενζχλζεζεο 

 Αληηκεηψπηζε ζπλζέησλ θαθψζεσλ γφλαηνο 

 Έζσ κεληζθεθηνκή 

 Νφζνο ηνπ Dypuytren  



 Πιαζηηθή ρηαζηψλ ζπλδέζκσλ 

 πξξαθή ή επαλαθαζήισζε, αρηιιείνπ ηέλνληνο, επηγνλαηηδηθνχ ή ηέλνληνο ηνπ 

ηεηξαθεθάινπ ή δηθεθάινπ. 

 Υεηξνπξγηθή αξζξνζθνπηθή επέκβαζε γφλαηνο ή ψκνπ. 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθξσηεξηαζκνί άθξσλ πιελ απηψλ άθξαο ρεηξφο ή πνδφο 

 Ζκηνιηθή αξζξνπιαζηηθή 

 Μηθξνδηζθεθηνκή 

 Οζηενζχλζεζε θαηαγκάησλ κεξηαίνπ δηα πιαθφο ή ελδνκπειηθήο ειψζεσο, θαηάγκαηα 

PILON ζπληξηπηηθά θάησ πέξαηνο θλήκεο 

 Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ςεπδαξζξψζεσο 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αξζξνδεζία ηζρίνπ, ψκνπ, γφλαηνο 

 Οιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ, γφλαηνο, ψκνπ 

 Υεηξνπξγηθή αλαζπγθφιιεζε άθξσλ – δαθηχισλ 

 Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ ππέινπ, θνηχιεο 

 Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ζπνλδπινδεζίεο 

ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Απεμάξζξσζε ηζρίνπ ή ψκνπ βαζηθψλ ηζηψλ, αγγείσλ, λεχξσλ δηα κηθξνρεηξνπξγηθήο θαη 

νζηενζχλζεζε νζηψλ. 

 Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε φγθσλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη θαθνήζσλ φγθσλ καθξψλ νζηψλ 

θαη ιεθάλεο. 
 

ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε φγθνπ ζηνκίνπ νπξήζξαο 

 Δθθέλσζε αηκαηνθχζηεο 

 Παξαθέληεζε απνζηήκαηνο πξνζηάηνπ 

 Σνπνζέηεζε ή αθαίξεζε pig tail 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δλδνζθνπηθή αθαίξεζε ιίζνπ νπξεηήξα 

 Δλδνζθνπηθή αθαίξεζε κηθξνχ φγθνπ θχζηεο 

 Δλδνζθνπηθή νπξεζξνηνκία 

 Δπηδηδπκηδεθηνκή 

 Κηξζνθήιε 

 Τδξνθήιε 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αλνηθηή λεθξνζηνκία 

 Γηνπξεζξηθή αθαίξεζε ζεισκάησλ 

 Ρηδηθή νξρεθηνκή επη θαξθίλνπ 

 Υεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο νζρένπ (Fournier) θιπ 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Δπέκβαζε λεθξψλ θαη νπξεηήξσλ επη ηξαπκαηηζκνχ 

 Μεξηθή λεθξεθηνκή 

 Νεθξεθηνκή 

 Νεθξνιηζνηνκία 

 Οιηθή νπξεηεξεθηνκή 

 Ππεινπιαζηηθή 

 πξίγγην θπζηενθνιπηθφ ή θπζηενεληεξηθφ 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Ρηδηθή θπζηεθηνκή επη θαξθίλνπ θχζηεσο κε ππειηθή ιεκθαδελεθηνκή 

 Ρηδηθή πξνζηαηεθηνκή επί θαξθίλνπ πξνζηάηνπ κε ππειηθή ιεκθαδελεθηνκή 



 

 

 

 
 Ακθνηεξφπιεπξνο λεθξεθηνκή  

 ηεγαλή παξνρέηεπζε νχξσλ θαη δεκηνπξγία λενθχζηεο 
 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε ελφο ξάκκαηνο – ηνπνζέηεζε ελφο ξάκκαηνο 

 Δπαλαιεπηηθή γαιβαλνθαπηεξίαζε ηξηρηάζεσο 

 Κξπνπεμία επη ξσγκήο ακθηβιεζηξνεηδνχο 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αλάηαμε ίξηδνο 

 Αλάηαμε θαθνχ-παξαθέληεζε πξνζζίνπ ζαιάκνπ – δεπηεξνγελήο θαηαξξάθηεο θαςνπινηνκή 

 Αθαίξεζε θχζηεο, νγθηδίνπ, ζπίινπ 

 Βηηξεθηνκή πξφζζηα 

 Μεκβξαλεθηνκή 

 Σξαχκα επηθαλεηαθφ βιεθάξσλ επηπεθπθφηνο 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Απνιίλσζε επηπνιήο θξνηαθηθήο αξηεξίαο 

 Δληξφπην – εθηξφπην 

 πξξαθή επηπεθπθφηνο – ηξαχκα ζθιεξνχ επηθαλεηαθφ 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αληηγιαπθσκαηηθή επέκβαζε 

 Δθθέλσζε θφγρνπ. 

 ηξαβηζκφο 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Απνθφιιεζε ακθηβιεζηξνεηδνχο 

 Βηηξεθηνκή νπίζζηα – ρεηξ. Ωρξάο 

 Σξαχκα ζθιεξνχ θεξαηνεηδνχο – παιψδνπο ζψκαηνο 

ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

ΜΙΚΡΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αδελνεηδεθηνκή 

 Αλάηαμε απινχ θαηάγκαηνο ξηληθψλ νζηψλ 

 Αθαίξεζε νγθηδίνπ γιψζζαο 

 Βηνςία ηξαρειηθνχ ιεκθαδέλα 

 Γηάλνημε απνζηήκαηνο ή αηκαηψδνπο δηαθξάγκαηνο 

 Γηάλνημε πεξηακπγδαιηθνχ απνζηήκαηνο 

 Παξαθέληεζε ηπκπάλνπ θαη ηνπνζέηεζε ζσιελίζθνπ αεξηζκνχ 

 Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία ηξαχκαηνο ή θιεγκνλήο πηεξπγίνπ σηφο 

ΜΔΑΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Ακπγδαιεθηνκή 

 Αλάηαμε επηπιεγκέλνπ θαηάγκαηνο ξηλφο 

 Αθαίξεζε φδνπ ζπξενεηδνχο 

 Δθηνκή ζηαθπιήο 

 Όγθνο παξσηίδνο 

 Οηζνθαγνζθφπεζε 

 Παξνρέηεπζε απνζηήκαηνο θεθαιήο ή ηξαρήινπ 

 πξξαθή γιψζζαο 

 Σξαρεηνζηνκία 

 Σξαρεηνηνκία 



ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Απνιίλσζε έμσ θαξσηίδνο 

 Αθαίξεζε ξηληθψλ πνιππφδσλ 

 Γηάλνημε ζθελνεηδνχο θφιπνπ 

 χγθιεηζε δηαηξήζεσο ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο 

 Υνξδεθηνκή 

ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Απνζπκπίεζε νπηηθνχ λεχξνπ 

 Αθαίξεζε θαξπγγηθνχ εθθνιπψκαηνο 

 Θπξενεηδεθηνκή κε εθζθαθή 

 Μεξηθή γισζζεθηνκή 

 Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή 

 Οιηθή παξσηηδεθηνκή 

 Πιάγηα θάξπγγν – ιαξπγγεθηνκή 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΒΑΡΔΙΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

 Αθαίξεζε αθνπζηηθνχ λεπξηλψκαηνο 

 Μεξηθή γλαζεθηνκή 

 Μεξηθή νηζνθαγεθηνκή 

 Μεξηθή θαξπγγεθηνκή 
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