ΑΝΔΡΕΣ (άνω των 26 ετών)

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Γενική Αίματος – Αιμοπετάλια
Γενική Ούρων
ΤΚΕ
Σάκχαρο
Ουρικό Οξύ
Ουρία
Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Τριγλυκερίδια
SGOT
SGPT
γ-GT
Αλκαλική φωσφατάση
Φερριτίνη (ποσοτικός προσδιορισμός)
Σίδηρος αίματος
Εξέταση θυρεοειδούς (Τ3, Τ4, TSH)
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
Ακτινογραφία Θώρακος
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Καρδιολογική Εξέταση (λήψη ιστορικού & κλινική
εξέταση, μέτρηση βάρους, ύψους, αρτηριακής
πίεσης & τελική έκθεση με οδηγίες)
U/S άνω-κάτω κοιλίας (+ U/S προστάτη)

Οφθαλμολογική εξέταση

1

PSA και Free PSA (μόνο για άνδρες άνω των 45
ετών)

Κολονοσκόπηση (μόνο για άνδρες άνω των 50
ετών)

U/S Θυρεοειδούς (μόνο για άνδρες άνω των 40
ετών)
Επιλογή
Δοκιμασία κόπωσης (μόνο για άνδρες άνω των
45 ετών) ή Triplex Καρδιάς
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ (άνω των 26 ετών)

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Γενική Αίματος - Αιμοπετάλια
Γενική Ούρων
ΤΚΕ
Σάκχαρο
Ουρικό Οξύ
Ουρία
Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Τριγλυκερίδια
SGOT
SGPT
γ-GT
Αλκαλική φωσφατάση
Φερριτίνη - ποσοτικός προσδιορισμός
Σίδηρος αίματος
Εξέταση θυρεοειδούς (Τ3, Τ4, TSH)
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
PAP test
Ακτινογραφία Θώρακος

Οφθαλμολογική εξέταση
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U/S άνω-κάτω κοιλίας
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Καρδιολογική Εξέταση (λήψη ιστορικού & κλινική
εξέταση, μέτρηση βάρους, ύψους, αρτηριακής
πίεσης & τελική έκθεση με οδηγίες)
Μέτρηση οστικής πυκνότητας (μόνο για γυναίκες
άνω των 48 ετών)
Ψηφιακή Μαστογραφία & λήψη ιστορικού (μόνο
για γυναίκες άνω των 40 ετών)

Κολονοσκόπιση (μόνο για γυναίκες άνω των 50
ετών)

U/S Θυρεοειδούς (μόνο για γυναίκες άνω των 40
ετών)
U/S Μαστών (μόνο για γυναίκες άνω των 40
ετών)
Μέτρηση οστικής πυκνότητας | επιλογή 2ου
σημείου (μόνο για γυναίκες άνω των 48 ετών)
VIT D3 (OH)25
Βιταμίνη Β12
Φυλλικό Οξύ
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ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ (έως 26 ετών)

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Γενική Αίματος - Αιμοπετάλια
Γενική Ούρων
Φερριτίνη
Σάκχαρο
Ουρικό Οξύ
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Τριγλυκερίδια
Αθηρωματικός Δείκτης
Σίδηρος ορού
SGOT
SGPT
γ-GT
Ουρία
Κρεατινίνη

Οφθαλμολογική εξέταση
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ΠΑΙΔΙΑ (έως 18 ετών)

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Γενική Αίματος - Αιμοπετάλια
Γενική Ούρων
Φερριτίνη
Σάκχαρο
Ουρικό Οξύ
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Τριγλυκερίδια
Αθηρωματικός Δείκτης
Σίδηρος ορού

Οφθαλμολογική εξέταση

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
Λιπίδια
T3
T4
TSH
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Διευκρινίσεις:
-

Οι ασφαλισμένοι καλούν στο Συντονιστικό Κέντρου του Ομίλου AFFIDEA για τον προγραμματισμό ραντεβού και την παροχή σχετικών πληροφοριών.

-

Για τις επιπλέον εξετάσεις (χρώμα μπλέ και LOGO AFFIDEA) που παρέχονται μόνο στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου AFFIDEA, και κάποιος
εργαζόμενος επιθυμεί να πραγματοποιήσει σε δύο επισκέψεις ή σε διαφορετικά κέντρα το check up του θα πρέπει να το δηλώνει από την αρχή στην επικοινωνία
του με το Συντονιστικό Κέντρο του Ομίλου AFFIDEA.

-

Η έναρξη του παρόντος με τις τροποποιήσεις έχει έναρξη από 01/03/2022 και ακολουθεί την ισχύ της σύμβασης. Για όσους εργαζομένους θέλουν να
πραγματοποιήσουν το check up του 2018 ισχύει μέχρι 28/02/2022.

-

Στο ιδιόκτητο δίκτυο του Ομίλου AFFIDEA -εκτός των νομών Αττικής & Θεσσαλονίκης- εξυπηρετούνται και οι ασφαλισμένοι των όμορων νομών.

-

Στις περιοχές που δεν υπάρχει ιδιόκτητο δίκτυο, οι εξετάσεις θα διενεργούνται σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής: Αγρίνιο,
Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Ζάκυνθος, Ιεράπετρα, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Καστοριά, Κέρκυρα, Λαμία, Λάρισα, Ρόδος, Σέρρες και Πάτρα.

-

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργούνται εξετάσεις στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου AFFIDEA θα παραδίδονται χωρίς χρέωση στα
κεντρικά γραφεία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ή ηλεκτρονικά με email σύμφωνα με τις υποδείξεις των εξεταζόμενων. Σε περίπτωση αποστολής των
αποτελεσμάτων σε διεύθυνση άλλη από αυτή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, το κόστος αποστολής επιβαρύνει τον εξεταζόμενο.

-

Οι Δερματολογικές -Αισθητικές θεραπείες στα ιδιόκτητα κέντρα του Ομίλου μας θα παρέχονται με 20% (AFFIDEA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ&ΑΘΗΝΩΝ ) επί του εκάστοτε
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. Εξαιρούνται οι προωθητικές ενέργειες.

-

Όσοι των εργαζομένων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το check up τους Δεκέμβριο ο προγραμματισμός θα πρέπει να γίνεται αυστηρά το πρώτο 10ήμερο.

-

Παρέχεται ετησίως σε κάθε εργαζόμενο η δυνατότητα διενέργειας τριών (3) ιατρικών επισκέψεων στα πολυιατρεία των ιδιόκτητων διαγνωστικών κέντρων του
Ομίλου AFFIDEA χωρίς χρέωση ΔΩΡΕΑΝ. Οι επισκέψεις αυτές μπορούν να διενεργηθούν σε ιατρούς ειδικότητας επιλογής(εκτός Παιδιάτρου) των εργαζομένων
και αφορούν:
o
o
o

αξιολόγηση αποτελεσμάτων ή
συνταγογράφηση εξετάσεων ή φαρμάκων ή
κλινική επίσκεψη
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