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Η Υδρόγειος Ασφαλιστική παρέχει στους κατόχους Νοσοκομειακών 
Προγραμμάτων «Πλάνο Υγείας Hospital» πρόσθετα δωρεάν προνόμια 
που περιγράφονται στο παρόν έντυπο.Τα συγκεκριμένα προνόμια δεν 
αποτελούν παροχές των προγραμμάτων της Υδρογείου Ασφαλιστικής. 

Προσφέρονται δωρεάν στους ασφαλισμένους της, στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων συνεργασιών της με συγκεκριμένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα

και δύναται να αλλάξουν οποτεδήποτε.
Σε κάθε περίπτωση, για τη χρήση των προνομίων,

επικοινωνήστε με τη Γραμμή Υγείας Hospital. 

210 9477220
γραμμή υγείας Hospital

STANDARD | COMFORT | EXCLUSIVE 
Προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης



210 9477220
γραμμή υγείας Hospital

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

+      Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις €300 για περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα.

+      Έκπτωση 50% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο για το υπερβαίνον ποσό κόστους διαγνωστικών.

+      Δωρεάν Ιατρικές Επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου
ΥΓΕΙΑ (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρούργος) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24/24ωρο.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (κατόπιν ραντεβού)

+      Δωρεάν προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία και στις εξής ειδικότητες:
αιματολόγος, γαστρεντερολόγος, δερματολόγος, ενδοκρινολόγος, καρδιολόγος, νευρολόγος, ορθοπεδικός,
ουρολόγος, οφθαλμίατρος, πνευμονολόγος, φυσίατρος, ΩΡΛ, παθολόγος, χειρουργός.
Σημείωση: στην καρδιολογική επίσκεψη υπάρχει χρέωση €5 για ηλεκτροκαρδιογράφημα.

+      Διαγνωστικές Εξετάσεις σε Ειδικό Προνομιακό Τιμοκατάλογο στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις
με έκπτωση έως και 60%

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ                                                                     

+      Δωρεάν Μεταφορά εντός Αττικής σε περίπτωση Επείγοντος Περιστατικού και εφόσον εγκριθεί η Νοσηλεία.

STANDARD | COMFORT | EXCLUSIVE 



ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

+      Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις €300 για περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα.

+      Έκπτωση 50% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο για το υπερβαίνον ποσό κόστους διαγνωστικών.
Σημείωση: από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό.

+      Δωρεάν Ιατρικές Επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων (Γυναικολόγος,
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, ΩΡΛ) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24/24ωρο.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (κατόπιν ραντεβού)

+      Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία στις εξής
ειδικότητες: αιματολόγος, γαστρεντερολόγος, δερματολόγος, ενδοκρινολόγος, καρδιολόγος, νευρολόγος,
ορθοπεδικός, ουρολόγος, οφθαλμίατρος, πνευμονολόγος, φυσίατρος, ΩΡΛ, παθολόγος, χειρουργός.
Σημείωση: στην καρδιολογική επίσκεψη υπάρχει χρέωση €5 για ηλεκτροκαρδιογράφημα.

+      Διαγνωστικές Εξετάσεις σε Ειδικό Προνομιακό Τιμοκατάλογο στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις
με έκπτωση έως και 60%.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ                                                                     

+      Δωρεάν Μεταφορά εντός Αττικής σε περίπτωση Επείγοντος Περιστατικού και εφόσον εγκριθεί η Νοσηλεία.

210 9477220
γραμμή υγείας Hospital

STANDARD | COMFORT | EXCLUSIVE 



ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

+      Δωρεάν Ιατρικές Επισκέψεις στις ειδικότητες του Παιδιάτρου και του Παιδοχειρούργου,
στα εξωτερικά ιατρεία για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24/24ωρο.

+      Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις €300 για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και
έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα €300.
Σημείωση: από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά
και υγειονομικό υλικό.

210 9477220
γραμμή υγείας Hospital

STANDARD | COMFORT | EXCLUSIVE 



ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

+      Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις €400 (ετησίως).

+      Έκπτωση 40% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο για το υπερβαίνον ποσό κόστους διαγνωστικών.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (κατόπιν ραντεβού)

+      Έλεγχος Μαστού, ο οποίος περιλαμβάνει Υπέρηχο Μαστού και Ψηφιακή Μαστογραφία, 
στην προνομιακή τιμή των €60.

+      Ιατρική επίσκεψη σε Αγγειοχειρούργο και Triplex φλεβών κάτω άκρων στο κέντρο Laser Αντιμετώπισης
Φλεβικών Παθήσεων στην προνομιακή τιμή των €20.

+      Τιμές ΦΕΚ σε εξετάσεις Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου.

Σημείωση: από τις παραπάνω παροχές εξαιρούνται: ειδικά υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό,
αμοιβές ιατρών και ιατρικές αμοιβές των έκτακτων κλήσεων.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ                                                                     

+      Δωρεάν Μεταφορά εντός Αττικής σε περίπτωση Επείγοντος Περιστατικού και εφόσον εγκριθεί η Νοσηλεία.

210 9477220
γραμμή υγείας Hospital
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ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

+      Δωρεάν απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παιδιάτρου
και του Παιδοχειρουργού.

+     Διαγνωστικές Εξετάσεις αξίας €400 σε περίπτωση Έκτακτου Περιστατικού (ετησίως).
Εξαιρούνται οι εξετάσεις: καλλιέργεια φαρυγγικού – κοπράνων – αίματος – ούρων – δερματικής
βλάβης – ρινικού, καλλιέργεια campylobacter – πύου, αντιβιόγραμμα, προκαλσιτονίνη, strep test,
ροταϊός, αδενοϊός, norovirus, κλωστηρίδιο, αντιγόνο campylobacter, αντισώματα για CMV IGG + IGM
€ BV IGG + IGM, αδενοϊός  IGG + IGM.

+      Έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, σε περίπτωση που η αξία υπερβεί τα €400.

+      Έκπτωση 20% στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται Νοσηλεία.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (κατόπιν ραντεβού)

+      €40 για Ιατρικές Επισκέψεις σε Παιδοορθοπεδικό, ΠαιδοΩΡΛ, Παιδοοφθαλμίατρο.

+      Εξετάσεις MIR-CT σε τιμές ΦΕΚ.

Σημείωση: από τις παραπάνω παροχές εξαιρούνται: ειδικά υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό,
αμοιβές ιατρών και ιατρικές αμοιβές των έκτακτων κλήσεων.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ                                                                     

+      Δωρεάν Μεταφορά εντός Αττικής σε περίπτωση Επείγοντος Περιστατικού και εφόσον εγκριθεί η Νοσηλεία.
+      Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς.

210 9477220
γραμμή υγείας Hospital
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ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

+      Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε εφημερεύουσες ειδικότητες του Παθολόγου,
Καρδιολόγου, Γυναικολόγου και Γενικού Χειρουργού.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (κατόπιν ραντεβού)

+      Διαγνωστικές Εξετάσεις σε τιμές ΦΕΚ (εκτός από εξειδικευμένες εξετάσεις όπως καρκινικοί δείκτες,
ορμόνες κλπ όπου θα υπάρχει έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου).

+      Έλεγχος Μαστού, ο οποίος περιλαμβάνει Υπέρηχο Μαστού και Ψηφιακή Μαστογραφία,
στην προνομιακή τιμή των €60.

Σημείωση: από τις παραπάνω παροχές εξαιρούνται: ειδικά υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό,
αμοιβές ιατρών και ιατρικές αμοιβές των έκτακτων κλήσεων.

210 9477220
γραμμή υγείας Hospital

STANDARD | COMFORT | EXCLUSIVE 



210 9477220
γραμμή υγείας Hospital

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

+      Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις αξίας €300 σε περίπτωση Επείγοντος Περιστατικού.

+      Πέραν του ποσού των €300 οι εξετάσεις θα τιμολογούνται με προνομιακό τιμοκατάλογο (ΦΕΚ +30%).
Σημείωση: από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό.

+      Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος,
Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Πνευμονολόγος, ΩΡΛ και Νευρολόγος 9.00 π.μ. – 21.00μ.μ.

+      Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες: Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός,
Παιδοορθοπεδικός. Ειδικά για την ειδικότητα Παιδοορθοπεδικού η επίσκεψη είναι Δωρεάν 9.00 π.μ. – 23.00 μ.μ.    

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (κατόπιν ραντεβού)

+      Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής
Εξαιρούνται οι ειδικότητες Ψυχίατρου και Οδοντίατρου καθώς και:

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

+      Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά
ιατρεία (ΦΕΚ + 30%). Όπου δεν υπάρχει ΦΕΚ δίδεται έκπτωση ιδιωτικού τιμοκαταλόγου 50%.

+      Μαγνητικές Τομογραφίες (MRI), Αξονικές Τομογραφίες (CT) και Triplex Καρδιάς και Σώματος
σε τιμή ΦΕΚ (Κρατικός Τιμοκατάλογος).

+      Οφθαλμολογικές εξετάσεις με έκπτωση 40%.    

+      Εξετάσεις μοριακής βιολογίας καθώς και σε ειδικές αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες έκπτωση 20%
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, πλην εξειδικευμένων εξετάσεων μοριακής βιολογίας.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ                                                                     

+      Δωρεάν Μεταφορά εντός Αττικής σε περίπτωση Επείγοντος Περιστατικού και εφόσον εγκριθεί η Νοσηλεία.

CHECK UP

+      Στα πακέτα Check up έκπτωση 20%.

Επίσκεψη σε Αλλεργιολόγο, Ρευματολόγο, 
Νεφρολόγο, Ηπατολόγο χρέωση/ειδικότητα  

Επίσκεψη σε Ενδοκρινολόγο χρέωση

Επίσκεψη σε Δερματολόγο χρέωση

Επίσκεψη σε Οφθαλμίατρο με έκπτωση 40%

Επίσκεψη σε Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό, 
παιδοορθοπεδικό και παιδοΩΡΛ χρέωση/ειδικότητα 
(λοιπές παιδοειδικότητες με ειδική τιμολόγηση)

Επίσκεψη σε Διευθυντή Ιατρό ειδικότητας χρέωση

€30

€10 

€25

                                                                                    

                                                
€20
         

€40
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210 9477220
γραμμή υγείας Hospital

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

+      Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις αξίας €300 σε περίπτωση Επείγοντος Περιστατικού.

+      Πέραν του ποσού των €300 οι εξετάσεις θα τιμολογούνται με προνομιακό τιμοκατάλογο (ΦΕΚ +30%).
Σημείωση: από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό.

+      Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος,
Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Πνευμονολόγος, ΩΡΛ και Νευρολόγος 9.00 π.μ. – 21.00μ.μ.

+      Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες: Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός,
Παιδοορθοπεδικός.    

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (κατόπιν ραντεβού)

+      Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής
Εξαιρούνται οι ειδικότητες Ψυχίατρου και Οδοντίατρου καθώς και:

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

+      Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά
ιατρεία (ΦΕΚ + 30%). Όπου δεν υπάρχει ΦΕΚ δίδεται έκπτωση ιδιωτικού τιμοκαταλόγου 50%.

+      Μαγνητικές Τομογραφίες (MRI), Αξονικές Τομογραφίες (CT) και Triplex Καρδιάς και Σώματος
σε τιμή ΦΕΚ (Κρατικός Τιμοκατάλογος).

+      Εξετάσεις μοριακής βιολογίας καθώς και σε ειδικές αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες έκπτωση 20%
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, πλην εξειδικευμένων εξετάσεων μοριακής βιολογίας.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ                                                                     

+      Δωρεάν Μεταφορά εντός Αττικής σε περίπτωση Επείγοντος Περιστατικού και εφόσον εγκριθεί η Νοσηλεία.

CHECK UP

+      Στα πακέτα Check up έκπτωση 20%.

Επίσκεψη σε Αλλεργιολόγο, Ρευματολόγο, 
Νεφρολόγο, Ηπατολόγο χρέωση/ειδικότητα  

Επίσκεψη σε Ενδοκρινολόγο χρέωση

Επίσκεψη σε Δερματολόγο χρέωση

Επίσκεψη σε Οφθαλμίατρο

Επίσκεψη σε Ψυχολόγο/Ψυχίατρο

Επίσκεψη σε Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό, 
παιδοορθοπεδικό και παιδοΩΡΛ χρέωση/ειδικότητα 
(λοιπές παιδοειδικότητες με ειδική τιμολόγηση)

Επίσκεψη σε Διευθυντή Ιατρό ειδικότητας χρέωση

€30

€10 

€25

€30

€30                                                                              

€20

         
€40
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ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

+      Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς.

+      Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού, στις ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου,
ουρολόγου, ορθοπεδικού, χειρουργού, πνευμονολόγου, γαστρεντερολόγου.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

+      Διαγνωστικές εξετάσεις με βάση τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου (ΦΕΚ), σε περίπτωση που δεν καλύπτονται
από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ασθενούς.

+      Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδή εντός Αττικής, εφόσον πραγματοποιηθεί νοσηλεία στην Κλινική.

+      Δωρεάν ετήσιο check-up, που περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ολική Χοληστερόλη, HDL
Χοληστερόλη, LDL Χοληστερόλη, Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Ηλεκτροκαρδιογράφημα,
Ακτινογραφία Θώρακος, Παθολογική Εξέταση, Καρδιολογική Εξέταση.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ                                                                     

+      Η Κλινική θα απορροφά το 55% του εκάστοτε εκπιπτόμενου ποσού, μετά την αφαίρεση του ποσού
συμμετοχής του ασφαλιστικού φορέα, του κόστους των φαρμάκων, των υλικών και των αμοιβών
ιατρών και μέχρι του ποσού των €1.500.

210 9477220
γραμμή υγείας Hospital

                                

STANDARD | COMFORT | EXCLUSIVE 



ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

+      Δωρεάν Επίσκεψη σε Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό - ΩΡΛ - Νευροχειρουργό
(παθήσεις σπονδυλικής στήλης - εγκεφαλικό επεισόδιο).

+     Διαγνωστικές εξετάσεις €300 / περιστατικό. Εξαιρούνται φάρμακα και υλικά.

+     Διαγνωστικές εξετάσεις πέραν του δωρεάν ποσού με έκπτωση 50%. Εξαιρούνται φάρμακα και υλικά.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (κατόπιν ραντεβού)

+      Δωρεάν επίσκεψη σε Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό - ΩΡΛ - Νευροχειρουργό
(παθήσεις σπονδυλικής στήλης - εγκεφαλικό επεισόδιο).

+      Λοιπές ειδικότητες: €25 /επίσκεψη.

+      Επίσκεψη σε Διευθυντή - Αν. Διευθυντή με έκπτωση 25%.

+      MRI-CT-Triplex: ΦΕΚ.

+      Λοιπές Διαγνωστικές Εξετάσεις με έκπτωση 50%.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ                                                                     

+      Σε περίπτωση νοσηλείας: δωρεάν (N. Αττικής).

210 9477220
γραμμή υγείας Hospital
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ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

+      Έκπτωση 40% στη συμμετοχή του Ασφαλισμένου στο τιμολόγιο της Κλινικής (εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές,
ειδικά υλικά και φάρμακα), με όριο το ποσό των €1.500.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (κατόπιν ραντεβού)

+      Απεριόριστες Δωρεάν Επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς.

+      Δωρεάν ετήσιο check up που περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ολική Χοληστερόλη,
HDL Χοληστερόλη, LDL Χοληστερόλη, Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ, Ηλεκτροκαρδιογράφημα,
Ακτινογραφία θώρακος, Παθολογική Εξέταση, Καρδιολογική Εξέταση.

+      Διαγνωστικές Εξετάσεις με βάση τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου ΦΕΚ, σε περίπτωση που τις επιθυμεί
ο Ασφαλισμένος, ενώ δεν σχετίζονται με τη Νοσηλεία και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται από τους όρους
του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ                                                                     

+      Δωρεάν Μεταφορά εντός Αττικής σε περίπτωση Επείγοντος Περιστατικού και εφόσον εγκριθεί η Νοσηλεία.

210 9477220
γραμμή υγείας Hospital
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STANDARD | COMFORT | EXCLUSIVE 

Α. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ με ολικό κόστος €30

+      Αυτόματο Διαθλασίμετρο.
+      Τονομέτρηση (έλεγχος πίεσης ματιών με αεροτονόμετρο η τονόμετρο Goldman).
+      Οπτική Οξύτητα (όραση για μακριά και κοντά με η χωρίς γυαλιά).
+      Διαθλαστικός έλεγχος (έλεγχος γυαλιών).
+      Tέστ χρωματικής αντίληψης (Ishihara test).
+      Εξέταση Σχισμοειδούς λυχνίας.
+      Συνταγογράφηση -Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (αν απαιτηθεί). 
+      Συνταγογράφηση γυαλιών (εφόσον απαιτηθεί και ζητηθεί).

Β. ΠΛΗΡΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ με ολικό κόστος €60

+    Αυτόματο Διαθλασίμετρο.
+     Τονομέτρηση (έλεγχος πίεσης ματιών με αεροτονόμετρο η τονόμετρο Goldman).
+     Οπτική Οξύτητα (όραση για μακριά και κοντά με η χωρίς γυαλιά).     
+     Διαθλαστικός έλεγχος (έλεγχος γυαλιών).
+     Tέστ χρωματικής αντίληψης (Ishihara test).
+     Εξέταση Σχισμοειδούς λυχνίας.
+     Έλεγχος οπτικού νεύρου και ωχράς κηλίδας με Οπτική. 
+     Τομογραφία Συνοχής  (OCT/ DRI).
+     Φωτογραφία βυθού Οφθαλμού με απεικόνιση της περιφέρειας του αμφιβληστροειδή (OPTUS).
+     Αδρός έλεγχος οπτικών πεδίων.
+     Αυτόματη κερατομετρία (καμπυλότητα κερατοειδούς) και επί ευρημάτων περαιτέρω έλεγχος

με τοπογραφία κερατοειδούς.                
+     Συνταγογράφηση - Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (αν απαιτηθεί). 
+     Συνταγογράφηση γυαλιών (εφόσον απαιτηθεί και ζητηθεί).

Γ. ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ με κόστος εξέτασης €60 
       (δηλ. έκπτωση 50 % στην αρχική τιμή εξέτασης των €120).

Δ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:                                                                         

+      Έλεγχος οπτικού νεύρου και ωχράς κηλίδας (OCT)  και η φωτογραφία βυθού οφθαλμού με απεικόνιση
της περιφέρειας του αμφιβληστροειδή (OPTUS) περιλαμβάνεται στον πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο
προσθίου και οπίσθιου ημιμορίου με συνολικό κόστος εξετάσεων €60.

+      Για τις υπόλοιπες εργαστηριακές εξετάσεις παρέχεται έκπτωση 50% στις παρακάτω αναγραφόμενες τιμές
εργαστηριακών εξετάσεων:

Ε.  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ FEMTOSECOND LASER €1.400 (για τους 2 οφθαλμούς)

ΣΤ.  ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ  ΕΚΠΤΩΣΗ 40 %
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

€120                                                                             

€120                                                            

€300       

€120                                                                             

€250                                                           

€350          

€300                        

€300

+      Οπτικό πεδίο                                            

+      Α-Β Υπερηχογράφημα

+      Τοπογραφία-Παχυμετρία κερατοειδούς

+      Ενδοθηλιομέτρηση

+      Αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό

+      Αγγειογραφία Ινδοκυανίνης

+      Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (ΗΑΓ)

+      Προκλητά Δυναμικά Ινιακού λοβού.
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+      Πλήρης προεγχειρητικός Έλεγχος διαθλαστικής διόρθωσης στην τιμή των 
(αφαιρείται από το κόστος της επέμβασης)

+      Πλήρης προεγχειρητικός Έλεγχος επέμβασης καταρράκτη στην τιμή των 
(αφαιρείται από το κόστος της επέμβασης)

+      Πλήρης προεγχειρητικός Έλεγχος επέμβασης γλαυκώματος μαζί με OCT 
οπτικού νεύρου στην τιμή των €100 (αφαιρείται από το κόστος της 
επέμβασης)

+      Προεγχειρητικός Έλεγχος αισθητικών επεμβάσεων βλεφάρων στην τιμή των

+      Προεγχειρητικός Έλεγχος επεμβάσεων κόγχου στην τιμή των

+      Προεγχειρητικός Έλεγχος επεμβάσεων δακρυικού συστήματος στην τιμή των

+      Check up που περιλαμβάνει: πλήρες ιστορικό, κερατομετρία, μέτρηση 
οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση, εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία, μελέτη 
βυθού οφθαλμού

+      Πλήρης Οφθαλμολογικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: πλήρες ιστορικό, 
κερατομετρία, μέτρηση οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση, εξέταση στη 
σχισμοειδή λυχνία, μέτρηση με Ocular Response Analyser (Έλεγχος 
μηχανικών ιδιοτήτων του κερατοειδούς), πλήρης μελέτη βυθού (οπτικό 
νεύρο, ωχρά κηλίδα, περιφέρεια), διάθλαση και συνταγογράφηση γυαλιών. 

+      Πλήρης Παιδοοφθαλμολογικός Έλεγχος για παιδιά έως 12 ετών που 
περιλαμβάνει: πλήρες ιστορικό, κερατομετρία, μέτρηση οπτικής οξύτητας, 
τονομέτρηση, εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία, χρωματική αντίληψη, εκτίμηση 
στερεοσκοπικής όρασης (τρισδιάστατη όραση), ορθοπτική μελέτη 
(στραβισμός και οφθαλμοκινητικότητα), κυκλοπληγία (λεπτομερής μελέτη 
λανθανόντων διαθλαστικών σφαλμάτων), μελέτη  βυθού οφθαλμού, 
βεβαίωση για εγγραφή στο σχολείο.

+      Σε επεμβάσεις που δεν καλύπτονται από τους όρους του Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου ειδικές τιμές ως εξής:

Επέμβαση αφαίρεσης καταρράκτη και ένθεση 
ενδοφακού /οφθαλμό

Επέμβαση διαθλαστικής διόρθωσης (PRK-LASIK) 
αμφοτερόπλευρα

Αισθητικές επεμβάσεις βλεφάρων εφόσον αφορούν 
πράξεις που διενεργούνται μόνο από τους ιατρούς 
του Athens Vision και όχι εξωτερικούς συνεργάτες
 πάνω βλέφαρα

 κάτω βλέφαρα

 πάνω και κάτω βλέφαρα

€1.500

€2.000

€1.800

€1.800

€3.000

€100

€100

€100

€80

€100

€80

€30

€40

€25
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ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα Αττικής
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 124480101000

T:(+30) 210 9477200, Φ:(+30) 210 9590078, 
E:ydrogios@ydrogios.gr  

www.ydrogios.gr
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Η υγεία σας
σε πρώτο πλάνο!


