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      2.2    Παροχή Διαγνωστικών εξετάσεων (μη επεμβατικών)
  2.2.1 Δωρεάν Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούμενες αποκλειστικά και μόνο στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα,
Πολυιατρεία και Διαγνωστικά κέντρα, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου που διατηρούν τις αντίστοιχες συμβάσεις συνεργασίας με
τον ΕΟΠΥΥ και με τις εκάστοτε εν ισχύ προϋποθέσεις που θέτει ο ΕΟΠΥΥ, με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση έγκυρου
παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η Εταιρεία αναλαμβάνει να καλύπτει τη συμμετοχή του Συνδρομητή έως του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15% επί της τιμής 
της ιατρικής εξέτασης όπως αυτή καθορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση που το ποσοστό της εκ του νόμου συμμετοχής αυξηθεί 
άνω του 15%, το υπερβάλλον ποσό θα καλύπτεται από τον Συνδρομητή και σε καμία περίπτωση από την Εταιρεία.
2.2.2 Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούμενες αποκλειστικά και μόνο στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, μέλη του Συμβε-
βλημένου Δικτύου, χωρίς την προσκόμιση έγκυρου παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (απλό παραπεμ-
πτικό) και με συμμετοχή του Συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης και 
εφαρμόζεται επί συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου κάθε μέλους του Συμβεβλημένου Δικτύου. 
2.2.3 Κατ’ εξαίρεση και σε συγκεκριμένα Νοσηλευτικά ιδρύματα, οι διαγνωστικές εξετάσεις, χωρίς την χρήση ασφαλιστικού φορέα
Ε.Ο.Π.Π.Υ., πραγματοποιούνται βάση του προνομιακού καταλόγου NHS και αναφέρονται στον δικτυακό τόπο (site) της
New Health System: www.newhealthsystem.gr
2.2.4 Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούμενες αποκλειστικά και μόνο στο Πανελλαδικό δίκτυο Πολυιατρείων και
Διαγνωστικών κέντρων,  μελών του Συμβεβλημένου Δικτύου, χωρίς την προσκόμιση έγκυρου παραπεμπτικού ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (απλό παραπεμπτικό) και με συμμετοχή του συνδρομητή σύμφωνα με τον προνομιακό κατάλογο
NHS, ο οποίος είναι αναρτημένος στον διαδυκτιακό τόπο (site) της εταιρίας (www.newhealthsystem.gr) και στην ενότητα
των διαγνωστικών εξετάσεων.
2.2.5 Για Διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται είτε σε εξειδικευμένα εργαστήρια είτε απαιτούν την παρουσία ιατρού
και αναισθησιολόγου καθώς και την τυχόν λήψη βιοψίας, η συμμετοχή του Συνδρομητή διαφοροποιείται (ειδική συμμετοχή), σε σχέση
με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 και 2.2.4.
Ενδεικτικά αναφέρονται
Εξετάσεις Μοριακής διάγνωσης (DNA), Pet Scan, Ενδοσκοπήσεις (Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση, Βρογχοσκόπηση), εξειδικευμέ-
νες οφθαλμολογικές και γυναικολογικές εξετάσεις (OCT, Φλουροαγγειογραφία, υπέρηχος αυχενικής διαφάνειας και Β επιπέδου).
Μαγνητικές εξετάσεις, χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ που πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα.
Η ειδική συμμετοχή του μέλους στις εξετάσεις που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο (2.2.4) διαφοροποείται σε σχέση με τον
τρόπο (ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ/απλό παραπεμπτικό ) και το συμβεβλημένο μέλος του δικτύου που τις πραγματοποιεί
(εξειδικευμένα ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτικά ιδρύματα). Το κόστος της μαγνητικής εξέτασης (MRI) ορίζεται στα 90 ευρώ.

     2.3 Παροχή προσωπικού ατυχήματος

2.3.1 Τα έξοδα του προσωπικού ατυχήματος αφορούν: έξοδα Νοσηλευτικού ιδρύματος για την παροχή της ιατρικής πράξης, αμοιβή 
ιατρού για την παροχή της ιατρικής πράξης, υλικά – αναλώσιμα (π.χ. νάρθηκας, γύψος, ράμματα κ.τ.λ).
2.3.2 Εξαιρούνται τα έξοδα φαρμακευτικής αγωγής.
2.3.3 Η παροχή παρέχεται αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζομένων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

      2.4   Παροχή ετήσιου προληπτικού ελέγχου υγείας (check up) 

Δωρεάν προληπτικό έλεγχο υγείας (check up) που παρέχεται μία φορά ετησίως ως παρακάτω :
2.4.1 Αιματολογικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει: Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, ολική χοληστερόλη και
Τριγλυκερίδια, LDL, HDL,  ολική χολερυθρίνη  καθώς και ηπατικό έλεγχο, SGOT, SGPT, γ-GT για Συνδρομητές άνω των 14 ετών
που πραγματοποιείται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, και  Διαγνωστικά κέντρα, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου.
2.4.2 Οφθαλμολογικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει: Μέτρηση οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση με Goldman και εξέταση στην
σχισμοειδή λυχνία, για Συνδρομητές άνω των 14 ετών που πραγματοποιείται σε νοσηλευτικά ιδρύματα και Οφθαλμολογικά κέντρα,
μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου.
2.4.3 Οδοντιατρικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει: Έλεγχο της στοματικής κοιλότητας, καθαρισμό οδόντων καθώς και φθορίωση
για Συνδρομητές  κάτω των 14 ετών που πραγματοποιείται στα Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου.

      2.5    Οδοντιατρική παροχή

Απεριόριστες Οδοντιατρικές πράξεις και επεμβάσεις στα Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου,
με συμμετοχή του συνδρομητή  που αναφέρεται στον διαδυκτιακό τόπο (site) της εταιρίας (www.newhealthsystem.gr) και στην
ενότητα “οδοντιατρική παροχή” και τιμολόγηση πράξεων.

      2.6    Οφθαλμολογική παροχή

2.6.1 Καλύπτονται Οφθαλμολογικές επεμβάσεις για διόρθωση Διαθλαστικών ανωμαλιών και αποκατάστασης Καταρράκτη, σε
Οφθαλμολογικά κέντρα, μέλη του συμβεβλημένου δικτύου, με συμμετοχή του συνδρομητή που αναφέρεται στον διαδυκτιακό τόπο
(site) της εταιρίας (www.newhealthsystem.gr) και στην ενότητα “οφθαλμολογική παροχή”. 
2.6.2 Δωρεάν αγορά γυαλιών οράσεως και φακών επαφής (με έγκυρο παραπεμπτικό/ιατρική  γνωμάτευση από τον ΕΟΠΥΥ)
αξίας έως του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης, στα καταστήματα οπτικών,
μελών του συμβεβλημένου δικτύου.
2.6.3 Παρέχεται έκπτωση εξήντα επί τοις εκατό (60%) για αγορά γυαλιών και φακών επαφής , στα καταστήματα οπτικών, μελών 
του συμβεβλημένου δικτύου.
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       2.7 Φυσιοθεραπευτική παροχή

Απεριόριστες Φυσιοθεραπευτικές πράξεις διενεργούμενες σε Φυσιοθεραπευτικά κέντρα, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με
συμμετοχή του Συνδρομητή, (εξαρτάται από την χρήση ασφαλιστικού φορέα, το εξατομικευμένο πρόγραμμα του Συνδρομητή
καθώς και το πλήθος των συνεδριών που θα πραγματοποιηθούν), που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας 
συνδρομητικής σύμβασης.

      2.8    Παροχή Εναλλακτικής / Ολιστικής ιατρικής

2.8.1 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Ομοιοπαθητικούς, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με συμμετοχή του
Συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.
2.8.2 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Βελονιστές, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με συμμετοχή του Συνδρομητή
που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.

      2.9    Παροχή Ψυχολογικής υποστήριξης

Απεριόριστες επισκέψεις/συνεδρίες σε Ψυχολόγους, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με συμμετοχή του Συνδρομητή που
αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.

      2.10    Διαιτολογική / Διατροφολογική παροχή

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε Διατροφολόγους / Διαιτολόγους, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με συμμετοχή
του Συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.

      2.11  Παροχή θεραπείας Λόγου – Ομιλίας – Μάθησης 

2.11.1 Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες στα Λογοθεραπευτικά κέντρα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με 
συμμετοχή του Συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.
2.11.2 Δωρεάν η αρχική επίσκεψη αξιολόγησης καθώς και αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών, στα Λογοθεραπευτικά
κέντρα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου.

      2.12 Δερματολογικές - αισθητικές παροχές

2.12.1Απεριόριστες ολοκληρωμένες θεραπείες διενεργούνται σε κέντρα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με συμμετοχή 
του Συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών  της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.
2.12.2 Δωρεάν επιλεγμένες θεραπείες διενεργούνται σε κέντρα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου. Αναλυτικά αναγράφονται 
οι θεραπείες ανά κέντρο  στον διαδικτυακό τόπο (site) της εταιρίας (www.newhealthsystem.gr) και στην ενότητα ‘’Αισθητική 
Ιατρική και Κοσμητολογία’’.

      2.13  Παροχή Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου 

Χρήση του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο για ενημέρωση, παροχή χρήσιμων
ιατρικών πληροφοριών και συντονισµό των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται µε την παρούσα συνδρομητική σύμβαση.
Άρθρο 3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Η πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των συνδρομητών για την λειτουργία των παροχών, των συμμετοχών, των ειδικών τιμολο-
γήσεων καθώς και για τους ιατρικούς παρόχους μέλη του συμβεβλημένου δικτύου, παρέχεται (μέσω κωδικών πρόσβασης) στον
Διαδικτυακό τόπο (site): www.newhealthsystem.gr 
Άρθρο 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Για την κάλυψη των παροχών του προγράμματος ο Συνδρομητής θα πρέπει :
α) Να επικοινωνεί με το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο μέσω του οποίου θα λαμβάνει οδηγίες σχετικά με την παροχή που
     επιθυμεί να λάβει.
β) Στην περίπτωση διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, να προσκομίσει παραπεμπτικό σημείωμα, το οποίο θα έχει εκδοθεί
     από ιατρό ανάλογης ειδικότητας και στο οποίο θα αναγράφονται:
i.   το ονοματεπώνυμο του προς εξέταση Συνδρομητή
ii.  οι απαιτούμενες εξετάσεις, αναλυτικά και
iii. ο λόγος για τον οποίο συστήνεται ο διαγνωστικός έλεγχος (συμπτωματολογία, πιθανολογούμενη αιτία της ασθένειας ή της
     σωματικής βλάβης)
γ) Να προσκομίζει την Κάρτα Υγείας του συνδρομητικού προγράμματος καθώς και αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς του,
     όπως, ενδεικτικά αναφερόμενα, το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Βιβλιάριο Ασθενείας , κάρτα ΑΜΚΑ, Διαβατήριο σε
     ισχύ κ.α. και να διευκολύνει τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του, όταν αυτό ζητείται στα πλαίσια χρήσης των υπηρεσιών του
     προγράμματος, από μέλος του Συμβεβλημένου Δικτύου.
δ) Να καταβάλει τη συμμετοχή/ειδική συμμετοχή του στο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών σε όσες περιπτώσεις προβλέ-
     πεται από τον πίνακα παροχών και τους ειδικούς όρους της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.
Άρθρο 5. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για την ποιότητα και την ορθότητα, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και
επιστήµης, των υπηρεσιών που θα παρέχονται προς τον συνδρομητή, µε βάση την παρούσα συνδρομητική σύμβαση από τα μέλη
του Συμβεβλημένου Δικτύου καθώς και το πάσης φύσης προσωπικό τους, όπως επίσης για τις πράξεις ή τις τυχόν παραλείψεις τους.
Άρθρο 6. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η εταιρία διατηρεί τη δυνατότητα αλλαγής-τροποίησης του συμβεβλημένου ιατρικού δικτύου, καθώς και των υπηρεσιών και παροχών
που αναφέρονται σ’ αυτά μέσω της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης. Σημειώνεται ότι στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά ιδρύματα
ή Διαγνωστικά κέντρα ενδέχεται να μην πραγματοποιούνται το σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων. 


