
Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ”
Ένα (1) μέλος          115 ευρώ / ετησίως
Δύο (2) μέλη            205 ευρώ / ετησίως ή 105 ευρώ / εξαμηνιαίος
Οικογενειακό          255 ευρώ / ετησίως ή 130 ευρώ / εξαμηνιαίος
( έως 6 μέλη )

Λεωφ. Κηφισίας 230, Τ.Κ. 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6771 550, e-mail: info@newhealthsystem.gr - www.newhealthsystem.gr

Δυνατότητα πληρωμής των παραπάνω ασφαλίστρων σε τρείς (3) άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας

∆ΩΡΕΑΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ (CHECK UP)
Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης “Μέτρον Υγείας”, αναγνωρίζοντας την
σημασία της ιατρικής πρόληψης, προσφέρει στα μέλη του προγράμματος, Δωρεάν
ιατρικές εξετάσεις / υπηρεσίες για τον προληπτικό έλεγχο της υγείας τους, από
τον οποίο εάν προκύψουν τυχόν παθολογικά ευρήματα μπορεί να διευρυνθεί σε όποιο
μέγεθος κρίνει ο θεράπων ιατρός του μέλους, με χρήση των παροχών του προγράμματος.
Α. Βασικός αιματολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει: Γενική αίματος, ΤΚΕ, Γενική ούρων,
Σάκχαρο, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια καθώς και ένα ηπατικό έλεγχο με μέτρηση των
SGOT, SGPT και γ-GT.
Β. Οδοντιατρικός έλεγχος που περιλαμβάνει: Έλεγχο της στοματικής κοιλότητας, καθα-
ρισμό δοντιών, στίλβωση, φθορίωση καθώς και χορήγηση πιστοποιητικού στοματικής
υγείας
Γ. Οφθαλμολογικός έλεγχος (για μέλη άνω των 14 ετών) που περιλαμβάνει: Έλεγχο
οπτικής οξύτητας, Τονομέτρηση και έλεγχο στην Σχισμοειδή λυχνία.
Δ. Αξιολόγηση Λόγου, Ομιλίας και Μάθησης καθώς και αξιολόγηση Παιδοψυχιατρικών
διαταραχών.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Η Νew Health System “N.H.S.”, έχοντας σαν στόχο, αφενός τη συνεχή βελτίωση των δια-
δικασιών λειτουργίας του προγράμματος και αφετέρου την ελαχιστοποίηση του χρόνου
πραγματοποίησης αυτών, διαθέτει Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο (γραμμή υγείας)
το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
Η γραμμή υγείας της “N.H.S.”, είναι επανδρωμένη με έμπειρο διοικητικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, καθώς και με 24ωρη παρουσία ιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής.



Η εταιρία New Health System “N.H.S.”, σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους ομίλους
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Διαγνωστικών Κέντρων, Πολυιατρείων και Ιδιωτικών Ιατρείων,
δημιούργησε και διαχειρίζεται ένα νέο σύγχρονο σύστημα υπηρεσιών Υγείας που ανα-
βαθμίζει τις ιατρικές υπηρεσίες για τους ήδη ασφαλισμένους και ταυτόχρονα  παρέχει
πλήρη κάλυψη στα άτομα που δεν είναι ενταγμένα στον κοινωνικό φορέα ασφάλισης.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης “Μέτρον Υγείας”, παρέχει στα μέλη του:
Απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων,
Πολυιατρεία και Ιδιωτικά Ιατρεία.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης των αναφερομένων στο παρόν, συνεργαζόμενων ιατρικών
παρόχων, μελών του συμβεβλημένου δικτύου.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Κάρτα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Α. Νοσηλευτικά Ιδρύματα
ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΟ
Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - MEDITERRANEO HOSPITAL - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - DOCTORS HOSPITAL - ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΣΣΑ
ΒΟΛΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.

Β. Διαγνωστικά Κέντρα
ΟΜΙΛΟΣ EUROMEDICA - ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΟΜΙΛΟΣ BIOCARE
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ και ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Γ. Πολυιατρεία ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Δ. Πανελλαδικό δίκτυο
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ - ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΑΛ-
ΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Γυναικολόγος - Ορθοπεδικός
Χειρούργος - ΩΡΛ - Ουρολόγος - Πνευμονολόγος.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γαστρεντερολόγος - Δερματολόγος
Ενδοκρινολόγος - Οφθαλμίατρος - Νευρολόγος - Αγγειολόγος.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Γυναικολόγος - Ορθοπεδικός
Χειρουργός - ΩΡΛ.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γαστρεντερολόγος - Δερματολόγος
Οφθαλμίατρος - Ουρολόγος - Πνευμονολόγος.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Δερματολόγος - Ενδοκρινολόγος - ΩΡΛ
Ουρολόγος - Ρευματολόγος.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: ΩΡΛ - Ουρολόγος - Οφθαλμίατρος.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γυναικολόγος - Δερματολόγος - ΩΡΛ
Οφθαλμίατρος - Ουρολόγος - Ρευματολόγος - Γαστρεντερολόγος - Πνευμονολόγος.

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός - ΩΡΛ
Γυναικολόγος - Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος - Ουρολόγος.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Δερματολόγος -  Οφθαλμίατρος
Αγγειοχειρούργος - Γαστρεντερολόγος - Πνευμονολόγος - Νευρολόγος - Νευροχειρούργος.

MEDITERRANEO HOSPITAL
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γυναικολόγος - ΩΡΛ - Ουρολόγος
Γαστρεντερολόγος - Δερματολόγος - Ενδοκρινολόγος - Οφθαλμίατρος - Ρευματολόγος
Νευρολόγος - Πνευμονολόγος - Αιματολόγος - Αλλεργιολόγος - Αγγειολόγος - Λοιμω-
ξιολόγος - Ογκολόγος - Ηπατολόγος - Διαβητολόγος.



DOCTORS HOSPITAL
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός
Γυναικολόγος - ΩΡΛ - Δερματολόγος - Οφθαλμίατρος - Ουρολόγος - Ενδοκρινολόγος
Ρευματολόγος - Γαστρεντερολόγος - Πνευμονολόγος.

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Γυναικολόγος - Ορθοπεδικός
Χειρουργός - ΩΡΛ.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Οφθαλμίατρος - Πνευμονολόγος.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Χειρουργός - Παιδίατρος.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γαστρεντερολόγος - Δερματολόγος
Ενδοκρινολόγος - Ορθοπεδικός - Οφθαλμίατρος - ΩΡΛ - Ουρολόγος - Πνευμονολόγος
Θωρακοχειρουργός - Διαβητολόγος.

ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΣΣΑ ΒΟΛΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός
Παιδίατρος - Παιδοχειρούργος.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Πνευμονολόγος - Οφθαλμίατρος
Ογκολόγος.

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδίατρος - Παιδοχειρουργός - ΩΡΛ.
Με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ στις ειδικότητες: Δερματολόγος - Ορθοπεδικός
Ουρολόγος - Οφθαλμίατρος - ΩΡΛ - Γαστρεντερολόγος - Νευρολόγος - Αλλεργιολόγος
Έλεγχος παχυσαρκίας.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδίατρος - Παιδοχειρουργός.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
Το νέο σύστημα υγείας της N.H.S. έχει συμβληθεί με σύγχρονα Πολυιατρεία στις
μεγάλες πόλεις της επικράτειας και προσφέρει στα μέλη του απεριόριστες ιατρικές 
επισκέψεις σ’ όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες ανά Πολυιατρείο με συμμετοχή
δέκα (10) ευρώ.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης “ Μέτρον Υγείας”, παρέχει στα μέλη του
την δυνατότητα διενέργειας Διαγνωστικών εξετάσεων, στο σύνολο των συμβεβλημένων
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Διαγνωστικών Κέντρων και Πολυιατρείων, ως παρακάτω:

Α. Δωρεάν και Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις, με χρήση ηλεκτρονικού παρα-
πεμπτικού (ΕΟΠΥΥ), σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και στο σύνολο των Δια-
γνωστικών Κέντρων και Πολυιατρείων.

Β. Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις, με χρήση απλού παραπεμπτικού και με συμ-
μετοχή των μελών του προγράμματος 15% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο στα συμβεβλη-
μένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Γ. Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις, με χρήση απλού παραπεμπτικού και με συμ-
μετοχή των μελών του προγράμματος σε συγκεκριμένο τιμοκατάλογο “N.H.S.” (τιμές
Δημοσίου, μειωμένες από 15% έως 70%) για το σύνολο των συμβεβλημένων Διαγνω-
στικών Κέντρων και Πολυιατρείων.

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή 20 ευρώ ανά επίσκεψη και στην υπόλοιπη
Ελλάδα με 15 ευρώ ανά επίσκεψη, σε όλες τις ειδικότητες.
Στις παραπάνω συμμετοχές συμπεριλαμβάνεται και η δεύτερη επίσκεψη για αξιο-
λόγηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων. Στο σύνολο των Ιδιωτικών
Ιατρείων και Πολυιατρείων καθώς και σε συγκεκριμένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
παρέχεται και η δυνατότητα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΕΟΠΥΥ).

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης των παραπάνω αναφερομένων ιατρικών ειδικοτήτων με
βάση την πολιτική οργάνωσης των παρεχομένων ιατρικών ειδικοτήτων στα εξωτερικά ιατρεία των νοση-
λευτικών ιδρυμάτων και Πολυιατρείων, μελών του Συμβεβλημένου Δικτύου.          

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδίατρος - Παιδοχειρουργός.
Με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ στις ειδικότητες: Δερματολόγος - Ορθοπεδικός
Ουρολόγος - Οφθαλμίατρος - ΩΡΛ - Καρδιολόγος.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδίατρος - Παιδοχειρουργό



ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Στα Εξωτερικά Ιατρεία συμβεβλημένων κλινικών με κάλυψη 70% έως του ποσού
των 200 ευρώ κατά περίπτωση (τα καλυπτόμενα έξοδα αφορούν, την αμοιβή του ιατρού
για την ιατρική πράξη, τα έξοδα του νοσοκομείου και το υγειονομικό υλικό, εξαιρου-
μένων των φαρμάκων).

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης “Μέτρον Υγείας”, παρέχει τις παρακάτω
Οφθαλμολογικές  υπηρεσίες στα μέλη του:
Α. Οφθαλμολογικές επεμβάσεις (Laser), που αφορούν στη διόρθωση των διαθλαστικών
ανωμαλιών,  με συμμετοχή των μελών του προγράμματος πενήντα τοις εκατό (50%) επί
συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου.
Β1. Δωρεάν αγορά γυαλιών οράσεως αξίας έως 250 ευρώ, με χρήση ασφαλιστικού
φορέα (ΕΟΠΥΥ).
Β2. Για αγορές γυαλιών οράσεως άνω του ποσού των 100 ευρώ παρέχεται, είτε Επιδότηση
ποσού 80 ευρώ, είτε Συμμετοχή στο ποσόν αγοράς ποσοστού 40% στο ποσόν αγοράς.

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης “Μέτρον Υγείας”, παρέχει υψηλού επιπέδου
Οδοντιατρικές υπηρεσίες στα μέλη του, μέσα από ένα δίκτυο επιλεγμένων Οδοντιατρι-
κών Κέντρων και Οδοντιατρείων, που στον χώρο τους πραγματοποιούνται το σύνολο
των Οδοντοιατρικών θεραπειών και επεμβάσεων, από έμπειρους και εξειδικευμένους
Οδοντιάτρους (περιοδοντολόγοι, ενδοδοντιστές, προσθετολόγοι, χειρουργοί στόματος).
Α. Δωρεάν Οδοντιατρικές υπηρεσίες πρόληψης που συμπελιλαμβάνουν:
     • Ετήσιο καθαρισμό δοντιών / στίλβωση / φθορίωση
     • Προληπτικό - Ακτινογραφικό έλεγχο
     • Έκδοση πιστοποιητικού μετά από εξέταση (σχολική χρήση)
     • Αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού
Β. Απεριόριστες Οδοντιατρικές υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τον χώρο της θερα-
πευτικής / χειρουργικής οδοντιατρικής καθώς και τον τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής
με συμμετοχή των μελών του προγράμματος έως 50% επί συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου,
κοινού για όλα τα Οδοντιατρικά κέντρα του δικτύου.

Α. Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Ομοιοπαθητικούς, με συμμετοχή
των μελών στα τράντα ευρώ (30) ανά επίσκεψη.
Β. Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Βελονιστές, με συμμετοχή των μελών
στα είκοσι πέντε ευρώ (25) ανά επίσκεψη.
Γ. Απεριόριστες επισκέψεις / συνεδρίες σε Ψυχολόγους, με συμμετοχή των μελών στα
είκοσι πέντε ευρώ (25) ανά επίσκεψη.
Δ. Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε Διατροφολόγους / Διαιτολόγους, με συμμετοχή
των μελών στα είκοσι ευρώ (20) ανά επίσκεψη.

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΟΓΟΥ - ΟΜΙΛΙΑΣ - ΜΑΘΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης “Μέτρον Υγείας”, αναγνωρίζοντας τη
σοβαρότητα των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε σχέση με το λόγο, την ομιλία
και τη μάθηση στην παιδική ηλικία, προσφέρει στα μέλη του τις αντίστοιχες ιατρικές
υπηρεσίες, σε συνεργασία με πρότυπα κέντρα Λογοθεραπείας.
Α. Δωρεάν Λογοθεραπευτικές υπηρεσίες πρόληψης που περιλαμβάνουν:
• Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση λόγου και ομιλίας και
• Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών
Β. Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες με συμμετοχή των μελών στα είκοσι
ευρώ (20) ανά συνεδρία.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης “Μέτρον Υγείας”, αναγνωρίζοντας τη
σημασία της Φυσικοθεραπευτικής αγωγής, αφενός στη φυσική λειτουργία και την
απόδοση του ανθρώπινου σώματος και αφετέρου στην ψυχολογική και κοινωνική υγεία,
προχώρησε στη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου από επιλεγμένα και γεωγραφικά
κατανεμημένα Φυσικοθεραπευτικά κέντρα, τα οποία παρέχουν στα μέλη του προγράμματος:
Α. Απεριόριστες Φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες με συμμετοχή των μελών στα δέκα
πέντε (15) ευρώ ανά συνεδρία, ανάλογα το εξατομικευμένο πρόγραμμα κάθε ασθενή,
το πλήθος των συνεδριών που θα πραγματοποιηθούν, καθώς και τις δυνατότητες του
κέντρου (παρακολούθηση από Φυσίατρο / ηλεκτρονική συνταγογράφηση επιπλέον
εξετάσεων).
Β. Για εξειδικευμένες Φυσικοθεραπευτικές πράξεις, τα μέλη του προγράμματος
συμμετέχουν με ποσοτό έως πενήντα τοις εκατό (50%) επί του τιμοκαταλόγου κάθε Φυσι-
κοθεραπευτηρίου μέλους του Συμβεβλημένου δικτύου.  

ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ / ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης “Μέτρον Υγείας”, για τη χρήση των υπηρεσιών
της Εναλλακτικής / Ολιστικής ιατρικής και θεραπείας Λόγου - Μάθησης, δίνει στα μέλη του
την δυνατότητα πραγματοποίησης ιατρικών επισκέψεων σε ένα επιλεγμένο δίκτυο ιατρών
ομοιοπαθητικών και ιατρών βελονιστών, ψυχολόγων, διατροφολόγων / διαιτολόγων και
λογοθεραπευτών, παρέχοντας:


