
Αγαπεηνί πειάηεο, 

Η Epsilon Net Α.Ε. ζηα πιαίζηα αληακνηβήο θαη ζεβαζκνύ πξνο εζάο, γηα ηελ πξνηίκεζε θαη 

ηελ εκπηζηνζύλε πνπ δείρλεηε ζηελ εηαηξία καο, είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο 

αλαθνηλώζνπκε όηη ζαο εμαζθαιίδνπκε έλα κνλαδηθό δώξν γηα ηελ θάιπςε ησλ ηαηξηθώλ 

αλαγθώλ ζαο. 

Η Epsilon Net Α.Ε. επέιεμε ηελ εηαηξία New Health System γηα ηελ δεκηνπξγία θαη 

δηαρείξηζε ελόο εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ην νπνίν νλνκάδεηαη  

“Health Care” πξνζθέξνληάο ζαο ηηο παξαθάησ παξνρέο: 

1. Απεπιόπιζηερ και Δυπεάν Ιαηπικέρ επιζκέτειρ

κε ξαληεβνύ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ ζπλεξγαδόκελσλ Ννζειεπηηθώλ Ιδξπκάησλ θαη ζηηο 

εηδηθόηεηεο: 

Παζνιόγνπ, Καξδηνιόγνπ, Οξζνπεδηθνύ, Γπλαηθνιόγνπ, Χεηξνπξγνύ 

2. Απεπιόπιζηερ και Δυπεάν Ιαηπικέρ επιζκέτειρ

γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ ζπλεξγαδόκελσλ Ννζειεπηηθώλ 

ηδξπκάησλ, ζηηο εθεκεξεύνπζεο εηδηθόηεηεο (24 ώξεο ηελ εκέξα θαη 365 εκέξεο ηνλ ρξόλν): 

Παζνιόγνπ, Καξδηνιόγνπ, Οξζνπεδηθνύ, Γπλαηθνιόγνπ, Χεηξνπξγνύ 

3. Απεπιόπιζηερ Ιαηπικέρ επιζκέτειρ

i) Σε ζύγρξνλα Πνιπηαηξεία (Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε)

κε ζπκκεηνρή 10 επξώ/επίζθεςε

ii) Σε παλειιαδηθό δίθηπν ηδησηώλ ηαηξώλ (πιελ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο)

κε ζπκκεηνρή 15 επξώ/επίζθεςε

4. Δυπεάν εηήζιορ αιμαηολογικόρ έλεγσορ , ο οποίορ πεπιλαμβάνει:

Γεληθή αίκαηνο, Γεληθή νύξσλ, Τξηγιπθεξίδηα, Γιπθόδε, ΤΚΕ, Σάγραξν, Οιηθή ρνιεζηεξόιε, 

θαζώο θαη επαηηθό έιεγρν SGOT, SGPT, γ-GT 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπκβεβιεκέλα Ννζειεπηηθά ηδξύκαηα θαη ζε παλειιαδηθό δίθηπν 

Δηαγλσζηηθώλ θέληξσλ. 

5. Δυπεάν εηήζιορ οδονηιαηπικόρ έλεγσορ , ο οποίορ πεπιλαμβάνει:

Έιεγρν ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο θαη θαζαξηζκόο νδόλησλ.    

Πξαγκαηνπνηείηαη ζε παλειιαδηθό δίθηπν Οδνληηαηξηθώλ θέληξσλ θαη Οδνληηαηξείσλ 

6. Οδονηιαηπική κάλςτη

Οδνληηαηξηθέο πξάμεηο-επεκβάζεηο με κάλςτη έυρ 50% 

Πξαγκαηνπνηνύληαη ζε παλειιαδηθό δίθηπν Οδνληηαηξηθώλ θέληξσλ θαη Οδνληηαηξείσλ 

7. Δυπεάν οθθαλμολογικόρ έλεγσορ, ο οποίορ πεπιλαμβάνει:

Μέηξεζε νπηηθήο νμύηεηαο, ηνλνκέηξεζε κε Goldman θαη εμέηαζε ζηελ ζρηζκνεηδή ιπρλία. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπκβεβιεκέλα Ννζειεπηηθά ηδξύκαηα θαη Οθζαικνινγηθά θέληξα. 

8. Δυπεάν αγοπά γςαλιών οπάζευρ αξίαρ έυρ 250 εςπώ (με σπήζη Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Γηα αγνξέο γπαιηώλ νξάζεσο άνυ ηυν 100 εςπώ παπέσεηαι επιδόηηζη 80 εςπώ 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπκβεβιεκέλα θαηαζηήκαηα νπηηθώλ. 

9. Τηλεθυνικό ιαηπικό ζςνηονιζηικό κένηπο 24 ώπερ  ηο 24υπο

Ελεκέξσζε θαη ζπληνληζκόο ιεηηνπξγίαο ησλ παξνρώλ 


