
Καλύψεις προγράμματος 
«Πρωτοβάθμια Περίθαλψη»

Καλυπτόμενοι

Άνδρες και Γυναίκες
1. Κάθε ηλικίας, χωρίς ανώτατο ηλικιακό όριο εισόδου 
2. Χωρίς κανένα προασφαλιστικό έλεγχο ή έλεγχο της κατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου, χωρίς αποκλεισμό 

προϋπάρχουσων ασθενειών και εκ γενετής παθήσεων.

 Όρια και Πλαφόν
1. ∆εν υπάρχει ανώτατο ετήσιο όριο στην αξία των εξετάσεων (πλαφόν) καθώς και ανώτατο όριο πλήθους εξετάσεων 

που ένας ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει.
2. ∆εν υπάρχει περίοδος αναμονής.

Α. Εργαστηριακές εξετάσεις

Καλύπτονται: 
1. Κάθε διαγνωστική, μη επεμβατική, εργαστηριακή  εξέταση
2. Κάθε είδους προϋπάρχουσα πάθηση και εκ γενετής ανωμαλία
3. Οι εξετάσεις εγκυμοσύνης και εξωσωματικής γονιμοποίησης. Τα προβλήματα στειρότητας και υπογονιμότητας
4. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που σχετίζονται με χρήστες ναρκωτικών και αλκοόλ, τον χρόνιο αλκοολισμό, ή χρήση 

ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή ψυχοφαρμάκων 
5. Οι εργαστηριακές εξετάσεις σχετιζόμενες με ψυχιατρικές παθήσεις, διανοητικές, νευροφυτικές, νευρικές και 

διπολικές διαταραχές, ψυχολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις, επιληψία, σπασμούς και απώλεια συνείδησης 
6. Οι  εργαστηριακές εξετάσεις που σχετίζονται με τη θεραπεία της ακμής
7. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση και θεραπεία της παχυσαρκίας
8. Τα Αλλεργικά test (rast test)
9. Οι Εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας. ∆ηλαδή οι εξετάσεις που αφορούν στη

n διαπίστωση μιας λοίμωξης σε αρχικά στάδια
n προσδιορισμός της ενεργότητας/μεταδοτικότητας νόσων
n εκτίμηση της αντίδρασης σε ακολουθούμενες θεραπείες
n ακριβής καθορισμός του τύπου/είδους μιας ασθένειας για την εξατομίκευση της αγωγής
n  ανίχνευση και πρόληψη κληρονομικών νοσημάτων
n  προσδιορισμός της ακριβούς γενετικής βλάβης και η συσχέτιση με το φαινότυπο που σχετίζεται με 

 α) Έλεγχο Φορέων και προγεννητική διάγνωση γενετικών νοσημάτων (Β-μεσογειακή αναιμία, κυστική ινώδη νόσο, 
αχονδροπλασία, υποχονδροπλασία, προομιλητική βαρηκοΐα, κληρονομική αιμοχρωμάτωση, σύνδρομο 
εύθραυστου Χ). 

(β) Μοριακούς Ελέγχους σε γονίδια προδιάθεσης (θρομβοφιλία, οστεοπόρωση, νόσο Alzheimer, καρκίνο μαστού και 
ωοθηκών). 

(γ) Έλεγχο Πατρότητας, καθορισμού φύλου, έλεγχο μικροελλειμάτων του χρωμοσώματος Υ (ανδρική στειρότητα), 
ταυτοποίηση συστήματος Rhesus. 

(δ) Ανίχνευση γενετικού υλικού ιών και μικροοργανισμών (CMV, HPV, HBV, HCV, Chlamydia trachomatis, Toxoplasma 
gondii). 

10. Οι εξετάσεις με PET/CT
∆ηλαδή οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται με ένα υβριδικό σύστημα απεικόνισης, το οποίο συνδυάζει δύο μεθόδους, 
την ποζιτρονική τομογραφία (ΡΕΤ) και την αξονική τομογραφία (CT),σε ένα μόνο μηχάνημα.  Η ΡΕΤ είναι μια μοναδική 
απεικονιστική μέθοδος που παρατηρεί in vivo τις βιολογικές αλλαγές, χρησιμοποιώντας ραδιοφάρμακα που μιμούνται 
ενδογενή μόρια. Η εξέταση περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση μιας πολύ μικρής δόσης ραδιοφαρμάκου, το οποίο 
«ταξιδεύει» σε όλο το σώμα και προσλαμβάνεται από όργανα και ιστούς. Με αυτόν τον τρόπο, κύτταρα με ταχύτερο 
μεταβολισμό (όπως τα καρκινικά) ανιχνεύονται. Αναγνωρίζοντας τις αλλαγές στο σώμα σε κυτταρικό επίπεδο, 
η PET μπορεί να ανιχνεύσει νωρίτερα τη νόσο πριν να γίνει εμφανής σε άλλες απεικονιστικές μεθόδους.
Στην κλινική πράξη, η PET/CT χρησιμοποιείται στη συντριπτική πλειονότητα για την ανίχνευση κακοήθειας.
Σε μικρότερο βαθμό, η PET/CT χρησιμοποιείται για ανίχνευση προβλημάτων του μυοκαρδίου (αιμάτωση ή και 
βιωσιμότητα), για διαταραχές εγκεφάλου (περιλαμβάνοντας εγκεφαλικούς όγκους, διαταραχές μνήμης, ανίχνευση 
επιληπτογόνων εστιών) ή για ανίχνευση φλεγμονών.

11. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που σχετίζονται με τη νευρική ανορεξία και τη βουλιμία 
12. Οι εξετάσεις που αφορούν το Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και τις επιπλοκές του
13.  Η αμοιβή του ιατρού που διενεργεί οποιαδήποτε από τις καλυπτόμενες εργαστηριακές εξετάσεις.
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Β. Επισκέψεις σε ιατρεία

∆ωρεάν επισκέψεις 
∆ΩΡΕΑΝ Απεριόριστες επισκέψεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σε όλες τις εφημερεύουσες ειδικότητες 
στις
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΩΡΕΑΝ Απεριόριστες  επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών (παθολόγος, καρδιολόγος, χειρουργός, 
ορθοπεδικός) στην 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

Επισκέψεις με προσωπική χρέωση 

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε όλα  ιατρεία  και όλες τις κλινικές ειδικότητες των ∆ιαγνωστικών Κέντρων 
της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ  στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή 15 ευρώ ανά επίσκεψη.
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στο  δίκτυο 2.000 ιατρών όλων των ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα με 
συμμετοχή 20 ευρώ ανά επίσκεψη.

Γ. Λοιπές παροχές

  ∆ΩΡΕΑΝ Ιατρικό Συντονιστικό  Κέντρο που στελεχωμένο με ιατρικό προσωπικό  προσφέρει Τηλεφωνικά  Ιατρικές 
συμβουλές, πληροφορίες και ιατρική βοήθεια σε 24ωρη βάση, για κάθε πρόβλημα υγείας του ασφαλισμένου.

  ∆ΩΡΕΑΝ παροχή Συστήματος Πλήρους Ιατρικού Φακέλου στον οποίο αποθηκεύεται το σύνολο των εξετάσεων (είτε 
αίματος, είτε απεικονιστικές) του ασφαλισμένου, με δυνατότητα πρόσβασης σε αυτόν  μέσω internet από 
οποιοδήποτε σημείο.

  Προτεραιότητα στο κλείσιμο ραντεβού.

  Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση εντός των ∆ιαγνωστικών Κέντρων.

  Ιδιαίτερη και ξεχωριστή Γραμματεία, αποκλειστικά για τους ασφαλισμένους.

  ∆υνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των αποτελεσμάτων, ώστε να μην χρειάζεται δεύτερη επίσκεψη.

  ∆ΩΡΕΑΝ στάθμευση αυτοκινήτου (στα ∆ιαγνωστικά Κέντρα που διαθέτουν parking).

 Προνομιακή ενημέρωση για τη δυνατότητα συμμετοχής του ασφαλισμένου στα μηνιαία προγράμματα παροχής 
∆ωρεάν εργαστηριακών εξετάσεων, στα πλαίσια των  κοινωνικών δράσεων της Βιοιατρικής.

  ∆υνατότητα αιμοληψίας στο σπίτι με συμμετοχή μόλις 10 ευρώ.

  ∆υνατότητα κλήσης ιατρού στο σπίτι με συμμετοχή 50 ευρώ τις καθημερινές εντός εργάσιμων ωρών και 80 ευρώ 
βράδια, Κυριακές, αργίες και εκτός εργάσιμων ωρών.

  ∆υνατότητα χρήσης φυσικοθεραπευτή με συμμετοχή 20 ευρώ ανά επίσκεψη στο εργαστήριο.

  Έκπτωση 10% σε περίπτωση νοσηλείας στις τρεις Κλινικές του Ομίλου Βιοιατρική, στο εκάστοτε πληρωτέο ποσό με 
συνδυαστική χρήση ΕΟΠΥΥ.  Από την έκπτωση 10% εξαιρούνται υλικά, φάρμακα και ιατρικές αμοιβές. Στην 
περίπτωση εισαγωγής μέσω ΕΟΠΥΥ, η έκπτωση δεν αφορά και δεν υπολογίζεται επί της εκάστοτε προβλεπόμενης 
από τον ΕΟΠΥΥ συμμετοχής του ασφαλισμένου, που σήμερα ανέρχεται σε 30% ή 50%.

 Έκπτωση 40% σε όλες τις Οδοντιατρικές πράξεις, στα Ιδιόκτητα Οδοντιατρεία της Βιοιατρικής σε Αττική και 
Θεσσαλονίκη.
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Λειτουργία του Προγράμματος 

Ο ασφαλισμένος προσέρχεται στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο της επιλογής του
 α) Χωρίς ραντεβού  για εξετάσεις αίματος και ούρων  
 β) Με ραντεβού για τις απεικονιστικές εξετάσεις

Ο ασφαλισμένος δύναται να προσκομίσει 
α) θεωρημένο και σε ισχύ παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ ή εναλλακτικά 
β) Απλή συνταγή ιατρού απαραίτητη μόνο για τις απεικονιστικές εξετάσεις (Αξονικές, Μαγνητικές, 

Υπερηχογραφήματα, Ακτινογραφίες, Μαστογραφίες, Πυρηνική Ιατρική), λόγω σχετικής νομοθετικής υποχρέωσης 
για την κατηγορία των συγκεκριμένων εξετάσεων.

γ) Για τις εξετάσεις αίματος και ούρων δεν απαιτείται κανένα παραπεμπτικό. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος 
μπορεί να δηλώσει ακόμα και προφορικά τις εξετάσεις που επιθυμεί να πραγματοποιήσει.

∆ιαδικασία Έγκρισης 

Για την πραγματοποίηση των εξετάσεων δεν απαιτείται καμία έγκριση. Ο μοναδικός έλεγχος είναι αυτός της 
ταυτοπροσωπίας και του ενεργού συμβολαίου.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα
Χωρίς καμία συμμετοχή, στην περίπτωση προσκόμισης έγκυρου και σε ισχύ παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ. ∆ηλαδή οι 
εξετάσεις θα εκτελούνται δωρεάν 
Συμμετοχή ίση με το 50% του  τιμοκατάλογου ∆ημοσίου εάν δεν προσκομιστεί παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ
Συμμετοχή ίση με το 50% του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της Βιοιατρικής, για τις εξετάσεις που δεν καλύπτει 
ο ΕΟΠΥΥ

Όροι:
Ιατρικός πάροχος των υπηρεσιών είναι ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα 34 Ιδιόκτητα ∆ιαγνωστικά Κέντρα και Κλινικές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, στα οποία αποκλειστικά και μόνο ο ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις του
Μπορείτε να κρατήσετε αυτή την κάλυψη, εφόσον διαθέτετε το πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωής, Εξασφάλιση 
Οικογένειας, που προσφέρεται από τη 4Life Direct υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλετε τα ασφάλιστρά σας

∆εν καλύπτονται:
Το πρόγραμμα Πρωτοβάθμια Περίθαλψη δεν καλύπτει:

Εξετάσεις για τις οποίες ο Πάροχος για ιατρικούς λόγους (π.χ. λόγω χορηγούμενης αναισθησίας, ενδεχόμενης 
επικινδυνότητας, επιπλοκών κλπ) κρίνει ότι για την εκτέλεσή τους απαιτείται Νοσοκομειακό περιβάλλον.
Κάθε είδους ενδοσκοπικές πράξεις κάθε ιατρικής ειδικότητας όπως γαστρεντερολογικές, πνευμονολογικές, 
γυναικολογικές, ουρολογικές, ΩΡΛ, ορθοπεδικές καθώς και οι ενδοσκοπικοί υπέρηχοι. Για τις πράξεις αυτές ισχύει 
ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος προσωπικής χρέωσης.
Παρακεντήσεις και λήψεις Βιοψίας. Κάθε εξέταση επί υλικών Βιοψίας (παθολογοανατομικές, ιστολογικές και 
ανοσοϊστοχημείας).
Επεμβατικές πράξεις για τη λήψη αμνιακού υγρού στις περιπτώσεις εγκυμοσύνης.
Εξετάσεις  που δεν εκτελούνται στη Βιοιατρική ή αποστέλλονται για διενέργεια στο εξωτερικό.
Τα απαραίτητα χορηγούμενα φάρμακα για την πραγματοποίηση των εξετάσεων. Για τα φάρμακα αυτά:
α) αν ο ασφαλισμένος προσκομίσει θεωρημένο και έγκυρο παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ, ή προσκομίσει ο ίδιος το φάρμακο, 

δεν θα καταβάλλει καμία συμμετοχή,
β) εάν ο ασφαλισμένος δεν προσκομίσει παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ ή το φάρμακο δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ ή δεν 

προσκομίσει ο ίδιος το φάρμακο, τότε καταβάλλει το σύνολο της αξίας του φαρμάκου.
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