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Ημερομηνία:30/11/2012
Θέμα: Μειωμένα ιατρικά έξοδα για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
και τις οικογένειες τους
Σημαντικά οικονομικά οφέλη σε ιατρικές δαπάνες (ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις,
περίθαλψη, νοσήλια) προβλέπει η Συμφωνία Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Κάρτας
Νέων με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών τόσο για τους κατόχους της Κάρτας όσο και για
τα μέλη της οικογενείας τους (γονείς, σύζυγο, παιδιά).
Την υλοποίηση της συμφωνίας συνεργασίας (τριετούς διάρκειας) ανακοίνωσαν
σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς κ Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο
Πρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) κ.
Φίλιππος Λέντζας και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Δρ.
Βασίλης Αποστολόπουλος, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
κ. Παναγιώτη Μανούρη.
Αναλυτικότερα η συμφωνία προβλέπει :
•

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο
έναντι συμβολικού αντιτίμου 25€/επίσκεψη στους εφημερεύοντες ιατρούς
των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.
Συγκεκριμένα επισκέψεις μπορούν να γίνονται :
1) σε παθολόγο, καρδιολόγο, ορθοπεδικό και χειρουργό σε όλα τα
Νοσοκομεία του Ομίλου σε Αττική και Θεσσαλονίκη
2) σε παιδίατρο και παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και
3) σε παιδίατρο στο Παιδιατρικό Κέντρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού
Θεσσαλονίκης.

-

Έκπτωση 20% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις
ειδικότητες στα νοσοκομεία του Ομίλου (Δευτέρα έως Παρασκευή μετά από
τηλεφωνικό ραντεβού).
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-

Έκπτωση 35% σε Διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία των
Νοσοκομείων του Ομίλου.

-

Δωρεάν χρήση της υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση
έκτακτης εισαγωγής σε νοσοκομείο του Ομίλου για τις περιοχές της Αττικής
και της Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι η υπηρεσία EMS είναι η μοναδική
στην Ελλάδα πιστοποιημένη με ISO-9001:2000.

-

Δωρεάν χρήση Συντονιστικού Κέντρου για παροχή ιατρικών πληροφοριών,
24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στο τηλέφωνο 210 6288090.

-

Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά: basic( 90100 ευρώ), premium(140-155 ευρώ) , παιδικό ( 130 ευρώ) .

-

Έκπτωση 10% στα έξοδα Νοσηλείας σε όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου
(εξαιρουμένων φαρμάκων, υλικών και αμοιβών ιατρών) σε περίπτωση που
δεν καλύπτονται 100% από την ασφαλιστική εταιρία. Επίσης, είναι δυνατή η
πίστωση μέχρι 40 ημέρες των λογαριασμών των νοσηλευομένων,
προκειμένου να μην εκταμιεύουν δικά τους χρήματα για την αποπληρωμή
των νοσηλίων.
Τα Ιατρικά Κέντρα του ομίλου, στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι
ενδιαφερόμενοι, είναι :
• Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Διστόμου 5-7, Μαρούσι ( τηλ. 210 6198100-120 )
• Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών: Διστόμου 5-7, Μαρούσι(τηλ.210 6198100-120)
• Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης: Ασκληπιού 10, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
( τηλ.2310 400000)
• Ιατρικό Ψυχικού: Άντερσεν 1, Αθήνα(τηλ.2106974000-120)
• Ιατρικό Π. Φαλήρου: Άρεως 36, Αθήνα(τηλ. 210 9892100-120)
• Ιατρικό Περιστερίου: Εθνάρχου Μακαρίου 60, 12131, Περιστέρι
(τηλ. 210 5799000)
Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς κ Παναγιώτης Κανελλόπουλος :
«Η συμφωνία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών είναι ιδιαίτερα σημαντική και
έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων συνεργασιών, μέσω των οποίων, η
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων επιχειρεί -στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία να ελαφρύνει κατά το δυνατόν περισσότερο το κόστος διαβίωσης για τους νέους
και τις οικογένειες τους. Οι συνεργασίες αυτές επιτρέπουν τους νέους να έχουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, αθλητισμού,
μεταφορών, τουρισμού κ.α. με σαφώς μειωμένο κόστος. Και έπεται συνέχεια. Ήδη
η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
βρίσκεται σε διαπραγμάτευση και με άλλες μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών
και αγαθών ώστε να διευρυνθεί το όφελος για τους νέους και σε άλλους τομείς της
καθημερινότητας τους».
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Ο Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κ Φίλιππος Λέντζας ανέφερε από την πλευρά του:
«Πήραμε την πρωτοβουλία να απευθυνθούμε στον Όμιλο, κρίνοντας ότι η
συμμετοχή του στο δίκτυο συνεργατών μας, θα ήταν εξαιρετικά σημαντική και
ευελπιστώντας ότι θα μπορέσει να ωφεληθεί ένας μεγάλος αριθμός νέων στη χώρα
μας, ιδιαίτερα σε αυτή τη χρονική συγκυρία της οικονομικής κρίσης, όπου το
πρόγραμμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική διάσταση. Ευχαριστούμε την
διοίκηση του Ομίλου γιατί η ανταπόκριση του ήταν ιδιαίτερα θετική».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Δρ. Βασίλης
Αποστολόπουλος σημείωσε:
«Ανταποκριθήκαμε άμεσα και ουσιαστικά στην πρόταση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για
συνεργασία. Στη δύσκολη χρονική περίοδο, που διανύουμε, στηρίζουμε τη νέα
γενιά, παρέχοντας σημαντικά προνόμια και εκπτώσεις μέσω της Ευρωπαϊκής
Κάρτας Νέων τόσο στα Παιδιατρικά Κέντρα του Ομίλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
όσο και στο σύνολο των κλινικών μας. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θα είναι πάντα
αρωγός σε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.»

Περισσότερες πληροφορίες: www.europeanyouthcard.gr και στα τηλέφωνα:
210 2599444 -210 2599422
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