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2. Ποιες είναι οι παροχές του προγράμματος Mediσυν Care; 

 
Που παρέχεται η 

κάλυψη; 

Ποια είναι η παροχή; 

i. Σε όλη την Ελλάδα: 

στις κλινικές του 

συμβεβλημένου 

νοσηλευτηρίου σε 

Αττική και 

Θεσσαλονίκη και στα 

συνεργαζόμενα  

διαγνωστικά κέντρα 

εκτός Αττικής και 

Θεσσαλονίκης 

Δωρεάν ετήσιος ιατρικός προληπτικός έλεγχος (check up) ανάλογα με την ηλικία σας. 

  

Εναλλακτικά για τις γυναίκες αντί του ιατρικού προληπτικού ελέγχου μπορεί να διενεργηθεί 

προγεννητικός έλεγχος, μετά την έναρξη της εγκυμοσύνης. 

Διαγνωστικές εξετάσεις με ανώτατο ετήσιο όριο 4.000 € με κάλυψη: 

 

 100%, εφόσον προσκομίσετε παραπεμπτικό Δημόσιου Ασφαλιστικού Φορέα.  

 90%, σε περίπτωση που δεν προσκομίσετε παραπεμπτικό Δημόσιου Ασφαλιστικού 

Φορέα, εκτός από την Αξονική Τομογραφία (CT) και Μαγνητική Τομογραφία (MRI) όπου 

η κάλυψη είναι 85%. 

Σε περίπτωση κατά την οποία οι εξετάσεις υπερβούν το ανώτατο ετήσιο όριο, θα 

επωφελείστε έκπτωσης 30% επί του εκάστοτε συμφωνημένου τιμοκαταλόγου. 

ii. Επιπλέον του i. στις 

κλινικές του 

συμβεβλημένου 

νοσηλευτηρίου σε 

Αττική και 

Θεσσαλονίκη  

 

 Απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς των εφημερευόντων ειδικοτήτων χωρίς καμία 

επιβάρυνση σε:  

- Παθολόγο, Καρδιολόγο, Χειρουργό, Ορθοπεδικό στα εξωτερικά ιατρεία όλων των 

κλινικών,  

- Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και στην Παιδιατρική 

κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και  

- Γυναικολόγο στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, 

Η επίσκεψη σε Γυναικολόγο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης έχει χρέωση 10 €.  

 Σε περίπτωση επισκέψεων σε γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων, η χρέωση είναι 35 € ανά 

επίσκεψη.  

 Απεριόριστες επισκέψεις συνεργαζόμενου γιατρού στο σπίτι  με 40 € για τις καθημερινές 

από τις 8π.μ. έως τις 11μ.μ., ενώ για τις υπόλοιπες ώρες, τα Σαββατοκύριακα και τις 

αργίες, η χρέωση είναι 60 €. 

 Σε περίπτωση Επείγοντος Περιστατικού εξυπηρέτηση στις Κλινικές του Ιατρικού χωρίς να 

απαιτείται προγενέστερη επικοινωνία με τη Γραμμή Υγείας: προσέρχεστε στις κλινικές του 

Ιατρικού έχοντας τη δυνατότητα να επισκεφθείτε εφημερεύοντα γιατρό χωρίς καμία 

επιβάρυνση. Εάν ο γιατρός κρίνει πως πρέπει να υποβληθείτε σε διαγνωστικές εξετάσεις, 

θα πρέπει να συμπληρώσει σχετικό παραπεμπτικό για τη διενέργειά τους και να γίνει 

επικοινωνία με τη Γραμμή Υγείας.  

 Χρήση ασθενοφόρου χωρίς καμία επιβάρυνση εντός Αττικής και Θεσσαλονίκης για τη 

μεταφορά σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε κλινική του Ιατρικού.  

 Ιατρικές πράξεις με συμμετοχή 40% επί του συμφωνημένου τιμοκαταλόγου. 

 Δωρεάν ετήσιος οδοντιατρικός έλεγχος σε συγκεκριμένους οδοντιάτρους. 

iii. Επιπλέον του i. 

στους 

συνεργαζόμενους 

ιατρούς εκτός 

Αττικής και 

Θεσσαλονίκης στο 

ιατρείο ή στο σπίτι  

 Απεριόριστες επισκέψεις στο ιατρείο με χρέωση: 

- 10 € σε παθολόγο ή γενικό ιατρό σε συγκεκριμένες περιοχές. 

- 15 € για 2 επισκέψεις σε παιδίατρο, καρδιολόγο, ορθοπεδικό και 20 € από την 3η 

επίσκεψη και μετά σε συγκεκριμένες περιοχές  

- 20 € έως 50 € ανάλογα με την ειδικότητα του γιατρού και την περιοχή.  

Απεριόριστες επισκέψεις συνεργαζόμενου γιατρού στο σπίτι  με 40 € για τις καθημερινές 

από τις 8π.μ. έως  τις 11μ.μ., ενώ  

 για τις υπόλοιπες ώρες, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, η χρέωση είναι 60 €.  
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

1. Τι είναι το πρόγραμμα Mediσυν Care; 

 
Πρόκειται για ένα πλήρες πρόγραμμα εξωνοσοκομειακών παροχών, το οποίο μπορεί να διατεθεί  είτε αυτόνομα, 

χωρίς νοσοκομειακό πρόγραμμα, είτε σε συνδυασμό με τα νοσοκομειακά μας προγράμματα Mediσυν Extra και 

Classic ως προαιρετική κάλυψη.  
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Συνεργαζόμενοι γιατροί εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης 

Περιοχή / Χρέωση ανά 

επίσκεψη  

Ειδικότητα γιατρού 

Παθολόγος ή 

Γενικός Ιατρός  

Καρδιολόγος, 

Ορθοπεδικός 

Παιδίατρος Γυναικολόγος 

Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, 

Καβάλα, Λάρισα, Κόρινθος, 

Χαλκίδα, Χανιά, Τρίκαλα, 

Σέρρες, Κατερίνη, Καλαμάτα, 

Λαμία, Ιωάννινα, Κομοτηνή, 

Αλεξανδρούπολη, Ρέθυμνο, 

Κέρκυρα, Έδεσσα, Πύργος, 

Ξάνθη, Χίος, Λιβαδειά/ Θήβα 

Για ηλικίες 

ασφαλισμένων 

από 15 ετών και 

άνω:  

 

10 € στο ιατρείο 

και 40 € κατ' 

οίκον  

 

Για ηλικίες 

ασφαλισμένων από 

15 ετών και άνω:  

Οι 2 πρώτες 

επισκέψεις ανά 

ειδικότητα με 

15 € στο ιατρείο 

 

  Μετά το πέρας 

των παραπάνω 

επισκέψεων με  20 

€ στο ιατρείο  

 

Επίσκεψη  κατ' 

οίκον με 40 €  

Για ηλικίες 

ασφαλισμένων 

από 0 ετών έως 

και 14 ετών:  

Οι 2 πρώτες 

επισκέψεις με 15 

€ στο ιατρείο 

   

Μετά το πέρας 

των παραπάνω 

επισκέψεων με 20 

€ στο ιατρείο  

 

Επίσκεψη  κατ' 

οίκον με 40 €  

20 € στο ιατρείο 

και 40 €  κατ' 

οίκον  

Δράμα, Ρόδος, Καρδίτσα, 

Μυτιλήνη, Τρίπολη, Βέροια, 

Ζάκυνθος, Αγρίνιο/ 

Μεσολόγγι, Κιλκίς, Κοζάνη/ 

Πτολεμαΐδα, Γιαννιτσά, Άρτα, 

Ηγουμενίτσα, Καστοριά 

20 € έως 50 € 

στο ιατρείο και 

40 €  έως 60 €  

κατ' οίκον  

Για τις λοιπές περιοχές και ειδικότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να επικοινωνείτε με τη Γραμμή 

Υγείας για να ενημερώνεστε σχετικά με τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα,  η 

χρέωση θα είναι 20 € στο ιατρείο και 40 €  κατ' οίκον. 

Οι παραπάνω τιμές για επισκέψεις κατ’ οίκον αφορούν εργάσιμες ημέρες από τις 8 π.μ. έως τις 11 μ.μ.. Για τις 

υπόλοιπες ώρες, όπως και για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, η χρέωση είναι 60 €. 

 

3. Ποιος είναι ο πάροχος που προσφέρει τις εξωνοσοκομειακές παροχές και που μπορώ να 

βρω το δίκτυο του; 

 
Ο πάροχος που προσφέρει τις εξωνοσοκομειακές παροχές για το πρόγραμμα Mediσυν Care είναι το “Ιατρικό Αθηνών 

Ε.Α.Ε.”.  Για να βρείτε το δίκτυο του “Ιατρικού Αθηνών Ε.Α.Ε.” στην Αττική, Θεσσαλονίκη ή στην επαρχία μπορείτε να: 

 Καλείτε στη Γραμμή Υγείας στα τηλέφωνα 801 111 222 333 από σταθερό με αστική χρέωση, 210 726 8000 

από σταθερό και κινητό, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. 

 Επισκέπτεσθε τον ιστότοπο της ΑΧΑ www.axa.gr.  

 Διαβάσετε αναλυτικά το ασφαλιστήριο του προγράμματος. 

 

Το “Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.” διαθέτει ευρύ δίκτυο κλινικών, συνεργαζόμενων διαγνωστικών κέντρων καθώς και 

συνεργαζόμενων ιατρών σε όλη την Ελλάδα. Το δίκτυο αυτό ενδέχεται να τροποποιηθεί. Για το λόγο αυτό και για την 

καλύτερη ενημέρωσή σας προτείνουμε κάθε φορά να επικοινωνείτε με τη Γραμμή Υγείας στα τηλέφωνα 801 111 222 

333 από σταθερό με αστική χρέωση ή 210 726 8000 από σταθερό και κινητό. 

Σε κάθε περίπτωση εσείς θα καλύπτεσθε κατ’ ελάχιστο στις γεωγραφικές περιοχές και ειδικότητες των συνεργαζόμενων 

γιατρών καθώς και στις γεωγραφικές περιοχές των συνεργαζόμενων  διαγνωστικών κέντρων που αναγράφονται στο 

ασφαλιστήριό σας. 

 

 

 

 

 

http://www.axa.gr/
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Ενδεικτικά αναφέρονται ότι: 

Οι κλινικές του συμβεβλημένου 

νοσηλευτηρίου  σε Αττική και 

Θεσσαλονίκη είναι οι εξής: 

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (Μαρούσι), Ιατρικό Ψυχικού, Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, 

Ιατρικό Περιστερίου, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 

Τα συνεργαζόμενα  διαγνωστικά 

κέντρα εκτός Αττικής και 

Θεσσαλονίκης είναι στις εξής 

περιοχές: 

Πάτρα, Ηράκλειο,  Βόλος, Καβάλα, Λάρισα, Κόρινθος, Χαλκίδα, Χανιά, Τρίκαλα, 

Σέρρες, Κατερίνη, Καλαμάτα, Λαμία, Ιωάννινα, Δράμα, Ρόδος, Κομοτηνή, 

Αλεξανδρούπολη, Καρδίτσα, Ρέθυμνο, Κέρκυρα, Μυτιλήνη, Τρίπολη, Βέροια, 

Έδεσσα, Πύργος, Ξάνθη, Ζάκυνθος, Χίος, Αγρίνιο, Λειβαδιά, Κιλκίς, Κοζάνη, 

Γιαννιτσά, Άρτα, Ηγουμενίτσα, Θήβα, Καστοριά 

Το συνεργαζόμενο δίκτυο γιατρών 

εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης 

είναι στις εξής περιοχές: 

Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, Καβάλα, Λάρισα, Κόρινθος, Χαλκίδα, Χανιά, Τρίκαλα, 

Σέρρες, Κατερίνη, Καλαμάτα, Λαμία, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, 

Ρέθυμνο, Κέρκυρα, Έδεσσα, Πύργος, Ξάνθη, Χίος, Λιβαδειά/ Θήβα, Δράμα, 

Ρόδος, Καρδίτσα, Μυτιλήνη, Τρίπολη, Βέροια, Ζάκυνθος, Αγρίνιο/ Μεσολόγγι, 

Κιλκίς, Κοζάνη/ Πτολεμαΐδα, Γιαννιτσά, Άρτα, Ηγουμενίτσα, Καστοριά 

 

 

 

 

 

4. Ποιες είναι οι εξετάσεις που περιλαμβάνονται στο ετήσιο check up; 

 
Οι εξετάσεις του check up πραγματοποιούνται όλες μαζί και είναι οι εξής: 

 Για παιδιά έως 14 ετών: Γενική Αίματος, Σίδηρος Ορού, Τ.Κ.Ε., Ουρία, Φερριτίνη, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, 

Χοληστερόλη HDL, Χοληστερόλη LDL, Τριγλυκερίδια, Αnti-HBs, Γενική Ούρων, Παιδιατρική Εξέταση. 

 Για άνδρες από 15 ετών και άνω: Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ακτινογραφία θώρακος, Ουρία, Ουρικό οξύ, Κρεατινίνη, 

Χοληστερίνη,  Χοληστερόλη HDL, Χοληστερόλη LDL, Τριγλυκερίδια, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Γενική Ούρων, 

Καρδιολογική Εξέταση. Για άνδρες ηλικίας άνω των 40 ετών, περιλαμβάνεται PSA.  

 Για γυναίκες από 15 ετών και άνω: Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ακτινογραφία θώρακος, Ουρία, Κρεατινίνη, 

Χοληστερίνη, Χοληστερόλη HDL, Χοληστερόλη LDL, Τριγλυκερίδια, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Γενική Ούρων, Τest PAP. 

Για γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών, περιλαμβάνεται μαστογραφία. 

 Προγεννητικός Έλεγχος: Ομάδα αίματος, Rhesus, Τοξόπλασμα IgG, Τοξόπλασμα IgM, VDRL, Αυστραλιανό Αντιγόνο 

(ΗΒs Ag), Ερυθρά IgG, Ερυθρά IgM, CMV  IgG, CMV  IgM, Αντισώματα Ηπατίτιδος C (Anti-HCV), Σίδηρος ορού, 

Σάκχαρο, Γενική Αίματος, Ηλεκτροφόριση Αιμοσφαιρίνης, Καλλιέργεια τραχηλικού επιχρίσματος για μυκόπλασμα, 

Γενική Ούρων. 

 

Σημείωση: Ένα παιδί μπορεί μέχρι την ηλικία των 14 ετών να πραγματοποιήσει τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check up). 

Από την ηλικία των 15 ετών και έπειτα μπορεί να πραγματοποιήσει τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο για άνδρες ή γυναίκες.  

5. Πως υπολογίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο για τις διαγνωστικές εξετάσεις; 

 
Κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια εξέταση αφαιρείται από το ανώτατο ετήσιο όριο των 4.000 € η τιμή της 

διαγνωστικής εξέτασης που υπάρχει στον συμφωνημένο τιμοκατάλογο ανά νοσηλευτήριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη και 

η τιμή ΦΕΚ στην επαρχία.  

Π.χ. εάν πραγματοποιήσετε μια ακτινογραφία θώρακος, η οποία κοστίζει περίπου 28 € στο Ιατρικό Αθηνών στο Μαρούσι, 

τότε το υπολειπόμενο όριο για διαγνωστικές εξετάσεις που θα έχετε στη διάθεσή σας για το υπόλοιπο ασφαλιστικό έτος, 

είναι (4.000 € - 28 €) 3.972 €.  

Σημείωση: για την παραπάνω εξέταση αυτή εσείς θα πληρώσετε 2,8 € εάν έχετε παραπεμπτικό από δικό σας γιατρό ή 0 

€ εάν έχει παραπεμπτικό από το Δημόσιο Ασφαλιστικό Φορέα. 

Προσοχή:  

Οι καλυπτόμενες  γεωγραφικές περιοχές και ειδικότητες γιατρών ανά γεωγραφική περιοχή για τις υπηρεσίες του 

προγράμματος ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ που αναφέρονται παραπάνω. Για το λόγο αυτό μπορείτε να 

επικοινωνείτε με τη Γραμμή Υγείας για να ενημερώνεστε για το σύνολο των παρεχόμενων γεωγραφικών περιοχών και 

ειδικοτήτων ανά γεωγραφική περιοχή. 
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6. Ποιες είναι οι καλυπτόμενες ιατρικές πράξεις του προγράμματος; 

 
Οι ιατρικές πράξεις που καλύπτονται με το πρόγραμμα Mediσυν Care στις κλινικές του Ιατρικού σε Αττική και 

Θεσσαλονίκη είναι οι εξής: 

 

Αφαίρεση μικρού σπίλου, Αφαίρεση λιπώματος, Εφαρμογή νάρθηκα δακτύλου, Εφαρμογή γύψου χωρίς γενική νάρκωση, 

Αφαίρεση γύψου, Αναίμακτος ανάταξη, Γύψος κορμού, Εκτέλεση ένεσης, Έκχυση κορτιζόνης, Συρραφές και 

μικροεπεμβάσεις (3 ράμματα), Συρραφές και μικροεπεμβάσεις (3-8  ράμματα), Συρραφές και μικροεπεμβάσεις (πάνω 

από 8 ράμματα), Επίδεση ή αλλαγή τραύματος, Αφαίρεση ραμμάτων, Αφαίρεση όνυχος, Αποκάλυψη ακροποστίας, 

Πλύση ουροδόχου κύστης, Αλλαγή Ουροκαθετήρα, Τοποθέτηση Ουροκαθετήρα, Αμοιβή ιατρού για εφαρμογή δακτύλου, 

Αμοιβή ιατρού για εφαρμογή γύψου χωρίς νάρκωση, Αμοιβή ιατρού για αφαίρεση γύψου, Αμοιβή ιατρού για αναιμ. 

ανάταξης, Αμοιβή ιατρού για επίδεση ή αλλαγή τραύματος, Αμοιβή ιατρού συρραφής (3), Αμοιβή ιατρού συρραφής (3-

8), Αμοιβή ιατρού συρραφής (>8), Αμοιβή ιατρού αφαίρεσης ραμμάτων, Αμοιβή πλύσης ουροδόχου, Αμοιβή αλλαγής 

ουροκαθετήρα, Αμοιβή τοποθέτησης ουροκαθετήρα. 

Σημείωση: Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού ισχύει η κάλυψη των συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων με συμμετοχή 

του ασφαλισμένου 40% επί του συμφωνημένου τιμοκαταλόγου.  

7. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων και  

ελέγχων; 

 
Για τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων και ελέγχων απαιτείται: 

 

α. Η προηγούμενη επικοινωνία σας με τη Γραμμή Υγείας προκειμένου να σας δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. 

β. Το ασφαλιστήριό σας να είναι σε ισχύ και να έχουν εξοφληθεί όλες οι οφειλόμενες δόσεις ασφαλίστρων.  

γ. Οι εξετάσεις να έχουν συνταγογραφηθεί από γιατρό αντίστοιχης ειδικότητας, εκτός από τις περιπτώσεις του ετήσιου 

προληπτικού ή προγεννητικού ελέγχου και του ετήσιου οδοντιατρικού ελέγχου. Για τον προγεννητικό έλεγχο, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι το αποτέλεσμα της Β-χοριακής ή βεβαίωση κύησης που να πιστοποιεί την εγκυμοσύνη. 

δ. Κατά την προσέλευση στο διαγνωστικό κέντρο ή κλινική, υποχρεούστε για την κάλυψη των διαγνωστικών εξετάσεων 

να είστε εφοδιασμένος/η με: 

 Παραπεμπτικό, που θα περιέχει και τη σχετική γνωμάτευση, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται το 

ονοματεπώνυμό σας, οι αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις αναλυτικά και ο λόγος για τον οποίο κρίνονται 

αναγκαίες (συμπτωματολογία και Ασθένεια). 

 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή αν πρόκειται για παιδί το βιβλιάριο υγείας του, ή οποιοδήποτε έγγραφο με το 

οποίο αποδεικνύεται η ταυτότητά σας. 

ε. Να έχει παρέλθει η περίοδος αναμονής που αναφέρεται στο ασφαλιστήριό σας. 

ζ. Ο προγεννητικός έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί αντί του ετησίου προληπτικού ελέγχου, εάν έχουν περάσει δώδεκα 

μήνες από την ημερομηνία έναρξης ή την ημερομηνία επαναφοράς σε ισχύ του ασφαλιστηρίου. 

8. α) Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που θέλω να πραγματοποιήσω επίσκεψη στα εξωτερικά 

ιατρεία των κλινικών του συμβεβλημένου νοσηλευτηρίου σε Αττική  και Θεσσαλονίκη;  β) Τι 

συμβαίνει σε περίπτωση που δεν μπορώ να μετακινηθώ; 

 
α) Έχετε τη δυνατότητα δωρεάν επισκέψεων σε γιατρούς καλώντας τη Γραμμή Υγείας για να κλείσετε ραντεβού: 

 24 ώρες το 24ωρο για τις εφημερεύουσες ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Χειρουργό, Ορθοπεδικό στα 

εξωτερικά ιατρεία όλων των κλινικών του Ιατρικού, Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο 

Αθηνών και στην Παιδιατρική κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και Γυναικολόγο στο Ιατρικό 

Κέντρο Αθηνών. 

 Έως τις 7μ.μ. Παιδίατρο στην Παιδιατρική κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης  

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα επίσκεψης σε Γυναικολόγο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης με χρέωση 10 €.  

Για τις υπόλοιπες ειδικότητες καλείτε για να κλείσετε ραντεβού στις κλινικές του Ιατρικού, ενώ η χρέωση είναι 35 € ανά 

επίσκεψη. 
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β) Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να μετακινηθείτε λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, μπορεί να σας επισκεφθεί 

συνεργαζόμενος γιατρός στο σπίτι. Η χρέωση είναι 40 € για τις καθημερινές 8π.μ.-11μ.μ., ενώ για τις υπόλοιπες ώρες, τα 

Σαββατοκύριακα και τις αργίες, η χρέωση είναι 60 €. 

 

9. Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσω σε περίπτωση που θέλω να πραγματοποιήσω 

επίσκεψη σε συνεργαζόμενο γιατρό εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης; Ποια είναι η χρέωση; 

 
Για επισκέψεις σε γιατρούς εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης καλείτε τη Γραμμή Υγείας. Η επίσκεψη στο ιατρείο κοστίζει 

από 10 € έως 50 €, ενώ η επίσκεψη κατ’ οίκον κοστίζει από 40 € έως 60 € ανάλογα με την ειδικότητα και τη 

γεωγραφική περιοχή σύμφωνα με τους όρους του προγράμματός σας. Οι χρεώσεις των επισκέψεων επιβαρύνουν 

εξολοκλήρου εσάς.  

 

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα ‘Συνεργαζόμενοι γιατροί εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης’ που αναφέρεται στην ερώτηση 2 

του παρόντος για να ενημερωθείτε σχετικά με τις χρεώσεις ανά ειδικότητα και γεωγραφική περιοχή.  

10. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και πως καλύπτομαι από το 

πρόγραμμα; 

 
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού μπορείτε να επισκεφτείτε εφημερεύοντα γιατρό στις κλινικές του Ιατρικού σε 

Αττική και Θεσσαλονίκη όλο το 24ωρο με μηδενική χρέωση. Εάν ο ιατρός κρίνει πως πρέπει να υποβληθείτε σε 

διαγνωστικές εξετάσεις, θα πρέπει να συμπληρώσει σχετικό παραπεμπτικό για τη διενέργειά τους και να γίνει επικοινωνία 

με τη Γραμμή Υγείας. 

Σημείωση: Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού που θα οδηγήσει σε νοσηλεία, το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων 

που θα πραγματοποιηθούν θα είναι αυτό που προβλέπεται από το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης Mediσυν 

Care. 

11. Που μπορώ να πραγματοποιήσω τον οδοντιατρικό έλεγχο και που πρέπει να απευθυνθώ 

όταν θελήσω να κάνω χρήση του; 

 
Ο οδοντιατρικός έλεγχος καλύπτεται μόνο σε Αττική και Θεσσαλονίκη σε συγκεκριμένους οδοντιάτρους. Για να κάνετε 

χρήση του ελέγχου θα πρέπει να καλέσετε τη Γραμμή Υγείας και σας κατευθύνουν αναλόγως. 

12. Πώς μπορώ να καλέσω το ασθενοφόρο; Πότε μπορώ να κάνω χρήση αυτής της παροχής; 

 
Μπορείτε να κάνετε  δωρεάν χρήση ασθενοφόρου μόνο για επείγοντα περιστατικά και εφόσον προκύψει νοσηλεία. 

Καλείτε τη Γραμμή Υγείας, η οποία σας ενημερώνει και σας παραπέμπει στην Υπηρεσία Επείγουσας Προνοσοκομειακής 

Φροντίδας του εκάστοτε νοσοκομείου.  

13. Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος; Από πότε μπορώ να ξεκινήσω τη χρήση των 

εξωνοσοκομειακών παροχών Mediσυν Care;   

 
Η διάρκεια του προγράμματος Mediσυν Care είναι ετήσια. Πριν τη λήξη κάθε ασφαλιστικής περιόδου ενημερώνουμε με 

το ειδοποιητήριο εξόφλησης ασφαλίστρων για τα ασφάλιστρα και τυχόν αλλαγές στους όρους και τις παροχές του 

ασφαλιστηρίου. Η καταβολή των ασφαλίστρων έως και την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής συνεπάγεται την ανανέωση 

του προγράμματος για την επόμενη ασφαλιστική περίοδο.  

Σε περίπτωση ατυχήματος μπορείτε να κάνετε χρήση των παροχών του προγράμματος 7 ημέρες μετά από την έναρξη 

της ασφάλισης, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 1 μήνα 

μετά από την έναρξη της ασφάλισης, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.  
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14. Μπορούν στο ασφαλιστήριο να ασφαλιστούν περισσότερα από 1 μέλη με πρόγραμμα 

Mediσυν Care;  

 
Ναι. Εάν το πρόγραμμα επιλεχθεί ως κάλυψη των νοσοκομειακών προγραμμάτων Medισυν Extra ή Classic, ακολουθεί τη 

φιλοσοφία και τη δομή αυτών των προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, δίνουμε τη δυνατότητα δημιουργίας αυτόνομου 

ασφαλιστηρίου όπου τα μέλη του έχουν μπορούν να έχουν μόνο το πρόγραμμα Mediσυν Care.  

15. Υπάρχει προ-ασφαλιστικός έλεγχος για το πρόγραμμα Mediσυν Care; Ποια είναι η μέγιστη 

ηλικία εισόδου και εξόδου από το πρόγραμμα;  

 
Όχι, δεν υπάρχει προ-ασφαλιστικός έλεγχος για το πρόγραμμα Mediσυν Care. Μπορούν να ασφαλιστούν όλοι από ηλικίας 

0 έως 70 ετών, ενώ το πρόγραμμα των εξωνοσοκομειακών παροχών Mediσυν Care λήγει στα 99 έτη.  

 

16. Υπάρχει ασφάλιση ζωής στο πρόγραμμα Mediσυν Care; 

 
Ναι. Σε περίπτωση απώλειας ζωής οποιουδήποτε ασφαλισμένου μέλους με το πρόγραμμα ‘Mediσυν Care’ καταβάλλεται 

κεφάλαιο 1.000 € στους δικαιούχους του. Η κάλυψη αυτή λήγει όταν ο ασφαλισμένος φτάσει στην ηλικία των 75 ετών.   

 

17. Μπορώ να επιλέξω την κάλυψη Mediσυν Care μαζί με την κάλυψη της Εξωνοσοκομειακής 

Φροντίδας στα Mediσυν Extra και Classic; 

 
Ναι, στο ίδιο ασφαλιστήριο μπορεί το ένα ασφαλισμένο μέλος να επιλέξει την κάλυψη της Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας 

με παροχές από τη Βϊοιατρική και το άλλο ασφαλισμένο μέλος  να επιλέξει το πρόγραμμα Mediσυν Care.  

Προσοχή: Το ίδιο ασφαλισμένο μέλος δε μπορεί να επιλέξει Εξωνοσοκομειακή Φροντίδα και Mediσυν Care μαζί.  

18. Πως μπορώ να κάνω αίτηση για το πρόγραμμα Mediσυν Care; 

 
Εάν θέλετε να αποκτήσετε το αυτόνομο πακέτο Mediσυν Care, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη νέα 2σέλιδη χειρόγραφη 

αίτηση, η οποία είναι απλή, φιλική και πολύ εύκολη στη συμπλήρωση. 

Εάν θέλετε να αποκτήσετε το Mediσυν Care μαζί με τα νοσοκομειακά προγράμματα Mediσυν Extra ή Classic, μπορείτε 

να επισκεφτείτε την εφαρμογή του Lisis, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα για online προσφορά και αίτηση. 

19. α) Ποιο είναι και πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο του Mediσυν Care; β) Μπορώ να 

πληρώνω το ασφάλιστρό μου σε τμηματικές καταβολές; 

 

α) Το ασφάλιστρο τιμολογίου της κάλυψης: 
 Εάν επιλεχθεί ως προαιρετική κάλυψη με τα Mediσυν Extra και Classic είναι το εξής: 

- Από 0 έως 14 ετών: 82 € 

- Από 15 έως 49 ετών: 137 € 

- Από 50 και άνω: 192 € 

Ο υπολογισμός ασφαλίστρου ακολουθεί τη δομή των νοσοκομειακών προγραμμάτων Mediσυν Extra και Classic: 

επιβαρύνσεις δικαιώματος, φόρος ασφαλίστρου, συμμετοχή στο σύνολο των εκπτώσεων του προγράμματος. 

 Εάν επιλεχθεί ως αυτόνομο πακέτο είναι το εξής: 

- Από 0 έως 14 ετών: 70 € 

- Από 15 έως 49 ετών: 125 € 

- Από 50 και άνω: 180 € 

 



   

9 

 

Οδηγός  

 

 

Το ασφάλιστρο τιμολογίου επιβαρύνεται με δικαίωμα ασφαλιστηρίου σε κάθε ασφαλισμένο μέλος κάθε έτος 

ανάλογα με την συχνότητα πληρωμής και με Φόρο Ασφαλίστρων 10%. Το δικαίωμα ασφαλιστηρίου είναι το εξής 

για συχνότητα πληρωμής: ετήσια 12 €, εξαμηνιαία 14 €, τριμηνιαία 16 € και μηνιαία 12 €. 

β) Το ασφάλιστρο του προγράμματος Mediσυν Care είναι ετήσιο και καταβάλλεται στην έναρξη κάθε περιόδου ασφάλισης. 

Μπορείτε να επιλέξετε την πληρωμή του ασφαλίστρου σε δόσεις εξάμηνες, τρίμηνες ή μηνιαίες.  

20. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ Eξωνοσοκομειακής Φροντίδας και Mediσυν Care; 

 
Παρακαλώ δείτε αναλυτικά τον παρακάτω πίνακα: 

Καλύψεις Mediσυν Care Εξωνοσοκομειακή Φροντίδα 

Πάροχος Όμιλος Ιατρικού Όμιλος Βϊοιατρικής 

Δίκτυο  Πανελλαδικό  με εγγύηση δικτύου στους 

όρους του προγράμματος 

Πανελλαδικό 

Διαγνωστικές Εξετάσεις Μέχρι 4.000 € ετησίως, χωρίς συμμετοχή 

στη δαπάνη εάν το παραπεμπτικό 

προέρχεται από Δημόσιο Ασφαλιστικό Φορέα 

ή 10% συμμετοχή στη δαπάνη εάν το 

παραπεμπτικό προέρχεται από το θεράποντα 

γιατρό 

Μέχρι 1.800 € ετησίως με συμμετοχή 

10% εάν το παραπεμπτικό προέρχεται 

από γιατρό του Δικτύου ή 25% εάν 

είναι από γιατρό εκτός Δικτύου  

Check Up √ √ 

Προγεννητικός έλεγχος  Εναλλακτικά αντί του ετησίου check up √ 

Ιατρικές επισκέψεις Απεριόριστες δωρεάν στα εξωτερικά ιατρεία 

των κλινικών του Ιατρικού  σε Αττική και 

Θεσσαλονίκη (*) και από 10 € έως 20 € στα 

ιατρεία των συνεργαζόμενων ιατρών εκτός 

Αττικής και Θεσσαλονίκης στις βασικές 

ειδικότητες  (**) 

 
(*) Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρουργός, 

Ορθοπεδικός Παιδίατρος και Παιδοχειρουργός, 

Γυναικολόγος σύμφωνα με τον πίνακα 

‘Συνεργαζόμενοι γιατροί εκτός Αττικής και 

Θεσσαλονίκης’ που αναφέρεται στην ερώτηση 2 

του παρόντος. 

 

(**) Παθολόγος ή Γενικός ιατρός, Καρδιολόγος, 

Ορθοπεδικός, Παιδίατρος, Γυναικολόγος σύμφωνα 

με τον πίνακα ‘Συνεργαζόμενοι γιατροί εκτός 

Αττικής και Θεσσαλονίκης’ που αναφέρεται στην 

ερώτηση 2 του παρόντος. 

Απεριόριστες με 15 € ανά επίσκεψη 

στα βασικές ειδικότητες (*) στους 

γιατρούς του Δικτύου 

 
(*) Οι βασικές ειδικότητες γιατρών ανά 

περιοχή είναι παθολόγος, καρδιολόγος και 

ορθοπεδικός, ενώ οι λοιπές ειδικότητες 

γιατρών θα εξυπηρετούν ευρύτερες 

περιοχές της Αττικής και τις μεγάλες 

πόλεις της επικράτειας. 

Έκτακτα περιστατικά  Καλύπτονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη  Καλύπτονται στα τακτικά εξωτερικά 

ιατρεία των κλινικών της Βϊοιατρικής, 

σε γιατρούς κάθε ειδικότητας, εάν 

υπάρχουν διαθέσιμοι, με χρέωση 30 € 

ανά επίσκεψη 

Ιατρικές πράξεις Καλύπτονται στις κλινικές σε Αττική και 

Θεσσαλονίκη με συμμετοχή σας 40% σε 

προνομιακό τιμοκατάλογο 

× 

Γραμμή Υγείας √ √ 

Επιπλέον παροχές  Κάλυψη απώλειας ζωής από ατύχημα 

με € 1.000 ασφαλισμένο κεφάλαιο 

 Δωρεάν χρήση ασθενοφόρου προς τις 

κλινικές του Ιατρικού σε Αττική και 

Θεσσαλονίκη σε περίπτωση έκτακτης 

νοσηλείας  

 Φυσικοθεραπείες  με € 15 στο 

φυσιοθεραπευτήριο  ή € 25 στο 

σπίτι 

 Διαγνωστικές εξετάσεις για την 

παρακολούθηση της 

γονιμότητας 



   

10 

 

Οδηγός  

 

 

 

Καλύψεις Mediσυν Care Εξωνοσοκομειακή Φροντίδα 

Αυτόνομο ασφαλιστήριο 

με την κάλυψη για 1 ή 

περισσότερα ασφαλισμένα 

μέλη 

√ × 

Συνδυασμός με τα 

νοσοκομειακά 

προγράμματα Mediσυν 

Extra και Mediσυν Classic 

√ √ 

Ασφάλιστρο  To ασφάλιστρο αλλάζει ανάλογα με την 

ηλικία του ασφαλισμένου: 

- από 0 έως 14 ετών 

- Από 15 ετών έως 49 ετών 

- Από 50 ετών και άνω 

Σταθερό για όλες τις ηλικίες 

ασφαλισμένων 

 


