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ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2018 - 2019
Σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς της Παγκόσµιας Αθλητιατρικής
Συνοµοσονδίας (FIMS) και της Ευρωαϊκής Συνοµοσονδίας (EFSMA) είναι
ααραίτητες οι κάτωθι εξετάσεις για την σφράγιση των καρτών υγείας των αθλητών.
Η ροσφορά ισχύει, για τους εν ενεργεία αθλητές και τα µέλη της οικογένειας τους.
Οι Αθλητικές Ενώσεις υοχρεούται να συντάξουν και να αοστείλουν, λήρη
ονοµαστικό κατάλογο µε τα εξής στοιχεία: Εώνυµο, Όνοµα, Πατρώνυµο, έτος
Γέννησης, , Κύριος φορέας ασφαλιστικής κάλυψης δικαιούχου, ασφαλιστική κάλυψη
µε ιδιωτική ασφάλιση - Ιδ. Ασφάλεια.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ:
∆ελτίο Υγείας Αθλητών.
•

Αθλητιατρική εξέταση

•

Λιπομέτρηση (Εφόσον κριθεί απαραίτητη)

•

Η.Κ.Γ.

•

Γενική Αίματος

•

Σίδηρος ορού

•

Γενική Ούρων

•

Υπερηχογράφημα Καρδιάς Triplex

Το κόστος ανέρχεται στα 50€
Προσφορά µόνο για όσους εκδίδουν ∆ελτίο Υγείας Αθλητού:


Ισοκινητική Αξιολόγηση (BIODEX)

15€

Χρειάζεται να κλειστεί ραντεβού τουλάχιστον τρείς ηµέρες ριν αό την ηµέρα
των εξετάσεων και οι ώρες ου µορούν να ραγµατοοιηθούν οι εξετάσεις είναι
αό 08.00.µ. – 10.00.µ.

Για Ραντεβού, καθηµερινά εργάσιµες ηµέρες αό 09.00 έως 15.00 στο
τηλέφωνο 2310 400151.
Email: physiotherapy@interbalkan – hosp.gr
Fax: 2310400889

Παροχή :ροσφοράς υ:ηρεσιών και εξετάσεων σε :ερι:τώσεις τραυµατισµών
Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ιατρικών εισκέψεων κατόιν ραντεβού
στο Κέντρο Αθλητιατρικής και Φυσικής Αοκατάστασης του Ιατρικού
∆ιαβαλκανικού Θεσσαλονίκης έναντι συµβολικού αντιτίµου 10€/είσκεψη
ροσκοµίζοντας το ∆ελτίο Αθλητικής Ταυτότητας.
Στις εριτώσεις ου θα κριθεί ααραίτητη η διενέργεια διαγνωστικών
εξετάσεων, αυτές αρέχονται µε τις αρακάτω τιµές, σε α’ ευθείας χρέωση των
αθλητών ή των µελών της οικογένειας τους:

-Ακτινογραφίες µία λήψη (F, ή P)

5€

-Ακτινογραφίες δύο λήψεις (F/P)

8€

-Υερηχογράφηµα µαλακών µορίων

15€

-Υερηχογράφηµα Καρδιάς Triplex

55€

-MRI – (Μαγνητική τοµογραφία)

165€

-CT – (Αξονική Τοµογραφία)

50€

-Σινθηρογράφηµα οστών

80€

- Φυσιοθεραεία

15€

Για τις εξετάσεις MRI και CT, αρέχεται η δυνατότητα χρήσης του ασφαλιστικού
φορέα του αθλητή, µε την ροσκόµιση αραεµτικού αό το Ταµείο του
ΕΟΠΥΥ, εφόσον υάρχει η ορισµένη αό το Ταµείο διαθεσιµότητα (λαφόν).
Παρέχεται έκτωση 50% στο οσόν της συµµετοχής του ασφαλισµένου.
Η χρήση σκιαστικών φαρµάκων όταν αυτή κριθεί αναγκαία, τιµολογείται
σύµφωνα του ισχύοντος τιµοκαταλόγου.
Στις εριτώσεις ου θα αιτηθούν λοιές εξετάσεις (αιµατολογικές, βιοχηµικές
και λοιές) έραν των αναφεροµένων, θα χορηγείται έκτωση 70%, εί του
ισχύοντος ιδιωτικού τιµοκαταλόγου των εξωτερικών ιατρείων. (Εξαιρούνται
εξειδικευµένες εξετάσεις υψηλού κόστους, στις οοίες θα αρέχεται έκτωση µετά
αό ενηµέρωση).
Οι ιατρικές εισκέψεις στους εφηµερεύοντες ιατρούς (24 ώρες το 24ωρο, 365
ηµέρες το χρόνο) των εξωτερικών ιατρείων του Ιατρικού ∆ιαβαλκανικού
Θεσσαλονίκης (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοεδικό, Χειρουργό και Παιδίατρο),
θα αρέχονται έναντι συµβολικού αντιτίµου 10€/είσκεψη ενώ οι αντίστοιχες
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Ιατρικού ∆ιαβαλκανικού Θεσσαλονίκης
(∆ευτέρα - Παρασκευή µε τηλεφωνικό ραντεβού) έναντι 35€ ανά εξέταση.

Γαλιτσάνος Σίμος
Ειδικός Αθλητίατρος

