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Η ένταξή σας στο Diabetes Club σας εξασφαλίζει τις ακόλουθες εξειδικευμένες
παροχές:
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ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ E.O.Π.Y.Υ.
• Ειδικό πακέτο εξέτασης ατόμου με διαβήτη , το οποίο περιλαμβάνει:
• Εργαστηριακό Έλεγχο (Γενική αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, SGOT, SGPT, Χοληστερίνη, HDL – LDL,
Τριγλυκερίδια, Ουρικό Οξύ, Κάλιο, Νάτριο).
• Triplex Καρωτίδων, Triplex Αρτηριών κάτω άκρων Triplex Καρδιάς.
• Μέτρηση Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης.
• Μέτρηση Μικροαλβουμίνης ούρων.
• Εξέταση Βυθοσκόπησης.

ΔΩΡΕΑΝ
• Εκτίμηση περιφερικής διαβητικής νευροπάθειας – αναγνώριση του «ποδιού σε κίνδυνο».
• Εκτίμηση νευροπάθειας του αυτόνομου νευρικού συστήματος.
• Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για το σακχαρώδη διαβήτη.

Επιπλέον
• Για κάθε Διαβητολογική επίσκεψη, έκπτωση 30%, επί της ιδιωτικής τιμής της κλινικής.
• Σε περίπτωση μη ύπαρξης συμβεβλημένου Ταμείου, η τιμή των ανωτέρω εξετάσεων θα είναι αυτή του
κρατικού τιμολογίου..

Η συμμετοχή σας στο Diabetes Club εξασφαλίζει τις ακόλουθες γενικότερες παροχές
και προνόμια*:
•Α
 περιόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του Ιατρικού
	Π. Φαλήρου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπαιδικό, Χειρουργό), 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο,
έναντι συμβολικού αντιτίμου 25€ / επίσκεψη.
• Έκπτωση 15% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, σε όλες τις ειδικότητες (με τηλεφωνικό
ραντεβού, Δευτέρα – Παρασκευή).
•Έ
 κπτωση 35% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία του Ιατρικού Π. Φαλήρου.
•Δ
 ωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS), σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής στο Ιατρικό
Π. Φαλήρου.
•Π
 ρονομιακές τιμές σε Check-Up για άντρες και γυναίκες. Για τα μέλη άνω των 45 ετών, παρέχονται,
δωρεάν, στην τιμή του πακέτου επιπλέον: Eξετάσεις PSA (για τους άνδρες) και Ψηφιακή Μαστογραφία (για
τις γυναίκες).
•Έ
 κπτωση 10% στα έξοδα νοσηλείας στο Ιατρικό Π. Φαλήρου (εξαιρουμένων φαρμάκων, υλικών και αμοιβών
ιατρών), σε περίπτωση που δεν καλύπτονται 100% από ασφαλιστική εταιρία.
* Οι γενικές παροχές και προνόμια ισχύουν και για τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών των
δικαιούχων (σύζυγος, τέκνα).
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