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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ABC Health Care

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Συμπληρωματικό αυτό Ασφαλιστήριο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου
Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν οι παροχές του αναγράφονται
στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

μα

Η Εταιρία συμφωνεί να καταβάλλει τις παροχές που αναφέρονται στους αντίστοιχους Όρους
αυτού του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου, σύμφωνα με τα ποσά παροχών της Σελίδας
Ειδικών Στοιχείων που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο και για το οποίο έχουν καταβληθεί τα
αντίστοιχα ασφάλιστρα που ορίζονται από την Εταιρία. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση
αμφιβολίας οι Όροι και οι διατάξεις του Συμπληρωματικού αυτού Ασφαλιστηρίου ως ειδικότεροι
υπερισχύουν των Όρων του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας.

Δε
ίγ

Αναπόσπαστο μέρος αυτού του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου, είναι τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα
οποία περιλαμβάνουν:
-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πίνακας Ανώτατων Ορίων Καλυπτόμενων Ιατρικών Αμοιβών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Πίνακας Χειρουργικών και Λοιπών Επεμβάσεων

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Γιατρός: Το άτομο που εξασκεί την ιατρική επιστήμη δια του επαγγέλματος του Γιατρού ή του
Χειρουργού, ή του Αναισθησιολόγου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου και διαθέτει την
απαραίτητη άδεια προς τούτο, με εξαίρεση τον Ασφαλισμένο ή/ και τον Αντισυμβαλλόμενο ή
μέλος της οικογένειάς του(ς) με συγγένεια 1ου ή 2ου βαθμού.
Εσωτερικός Ασθενής: Το άτομο που εισήχθη σε νοσοκομείο για νοσηλεία, όπως αυτή ορίζεται
παρακάτω, μετά από νόμιμη διαδικασία εισαγωγής, χρεώθηκε από το νοσοκομείο με το κόστος
δωματίου και τροφής τουλάχιστον μίας (1) ημέρας και παρέμεινε συνεχώς νοσηλευόμενο κάτω
από την επαγγελματική παρακολούθηση Γιατρού.
Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί
όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Ασκεί τη λειτουργία του σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και έχει σε ισχύ άδεια
λειτουργίας (εφόσον απαιτείται).
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2. Λειτουργεί για την υποδοχή, την περίθαλψη και τη νοσηλεία εσωτερικών ασθενών.
3. Λειτουργεί είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.
4. Διαθέτει είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα εξειδικευμένο
ιατρικό προσωπικό, αποτελούμενο από Γιατρούς και από διπλωματούχους νοσηλευτές.
5. Διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και οργανωμένες εγκαταστάσεις για τη διενέργεια
διαγνωστικών εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων.
Δεν εμπίπτει στην έννοια του Νοσοκομείου κάθε εξωτερικό ιατρείο, αναπαυτήριο ή αναρρωτήριο
ή ανάλογο ίδρυμα, σανατόριο, ψυχιατρική κλινική, γηροκομείο, κέντρο αποκατάστασης υγείας και
κίνησης, ή κέντρο αποκατάστασης για χρήστες ναρκωτικών και αλκοολικούς. Δεν εμπίπτει στην
έννοια του Νοσοκομείου κάθε κέντρο εναλλακτικής ιατρικής, όπως είναι ενδεικτικά τα κέντρα
βελονισμού.
Δεν εμπίπτει στην έννοια του Νοσοκομείου η κατοικία του Ασφαλισμένου ή του Καλυπτόμενου
Μέλους.

μα

Νοσηλεία: Η συνεχής παραμονή του Ασφαλισμένου σε νοσοκομειακή κλίνη, ως εσωτερικού
ασθενή, για ιατρικό πρόβλημα που καλύπτεται από το παρόν Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο
υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω παραμονή λαμβάνει χώρα προκειμένου να υποβληθεί ο
Ασφαλισμένος σε θεραπεία που είναι ιατρικώς αναγκαία να παρέχεται εντός Νοσοκομείου.

Δε
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Τυχόν παραμονή του Ασφαλισμένου εντός του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα παραπάνω, για
χρονικό διάστημα πέραν αυτού που κρίνεται ιατρικά επιβεβλημένο ή για την υποβολή του
αποκλειστικά και μόνο σε εξετάσεις που δεν συνάδουν με την αντιμετώπιση του αιτίου εισαγωγής,
δηλαδή της πάθησης που αντιμετωπίζει ο Ασφαλισμένος, δεν θεωρείται Νοσηλεία και δεν
καλύπτεται με βάση αυτό το Ασφαλιστήριο.
Θέση Νοσηλείας: Η κατηγορία θέσης και υπηρεσιών εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος που έχει
επιλέξει ο Ασφαλισμένος και αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων.
Ο Ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα επιλογής θέσης σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες
κατηγορίες:
• Μονόκλινο: Δωμάτιο με ένα (1) κρεβάτι. Στην κατηγορία δεν εμπίπτουν τα Μονόκλινα
δωμάτια διακεκριμένης ή πολυτελούς κατηγορίας, όπως ενδεικτικά Executive, Lux, VIP, Suite
ή άλλης αντίστοιχης κατηγορίας.
• Δίκλινο: Δωμάτιο με δύο (2) κρεβάτια
• Τρίκλινο: Δωμάτιο με τρία (3) κρεβάτια
Συμβεβλημένα Νοσοκομεία / Μέλη του Advanced Benefit Club: Τα Νοσοκομεία εκείνα με τα
οποία η Εταιρία έχει σε ισχύ σύμβαση συνεργασίας. Ο Ασφαλισμένος ενημερώνεται για τις
εκάστοτε ισχύουσες συνεργασίες μέσω της 24ωρης τηλεφωνικής υπηρεσίας καλώντας στον
αριθμό 800 800 9999 από σταθερό χωρίς χρέωση ή το 210 6127722 από κινητό με χρέωση. Η
Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Νοσοκομεία του Advanced Benefit Club, ακόμα
και να αφαιρέσει κάποια εξ αυτών χωρίς να τα αντικαταστήσει.
Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία / εκτός Advanced Benefit Club: Τα Νοσοκομεία εκείνα με τα
οποία η Εταιρία δεν έχει σε ισχύ σύμβαση συνεργασίας κατά την έναρξη νοσηλείας του
Ασφαλισμένου.
Προϋπάρχουσες Ασθένειες: Οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας ή σωματική βλάβη ως
συνέπεια ασθένειας ή ατυχήματος ή γενετικής ανωμαλίας, η οποία είτε είχε παρουσιάσει
συμπτώματα, είτε είχε διαγνωστεί, είτε αντιμετωπιστεί με ιατρική ή/και φαρμακευτική αγωγή πριν
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την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του παρόντος και δεν δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης ή
Επαναφοράς σε ισχύ.
Συγγενείς Παθήσεις: Παθήσεις που χρονολογούνται από την εμβρυική ζωή και επιβαρύνουν
κάποιον από τη στιγμή της γέννησής του.
Φάρμακα: Τα παρασκευάσματα που φέρουν υδατογραφημένη ταινία (κουπόνι) και είναι
αναγνωρισμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό, και τον
αντίστοιχο οργανισμό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τυχόν παρασκευάσματα όπως φυτικά,
ομοιοπαθητικά κτλ. δεν θεωρούνται φάρμακα και δεν καλύπτονται.
Εκπιπτόμενο Ποσό ανά Νοσηλεία: Το ποσό που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων και
αφαιρείται από το σύνολο των Αναγνωριζομένων Εξόδων για κάθε Νοσηλεία που καλύπτεται από
αυτό το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο, σύμφωνα με τον αντίστοιχο Όρο.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

μα

Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ανά Ασφαλιστικό Έτος
που αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων που επισυνάπτεται σ’ αυτό το Ασφαλιστήριο.

Δε
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Η διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι ένα (1) έτος από την Ημερομηνία Έναρξης
Ισχύος.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Το παρόν Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο μπορεί να ανανεώνεται για κάθε Ασφαλιστικό Έτος
σύμφωνα με τα παρακάτω, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Πριν από τη λήξη του Ασφαλιστικού Έτους, η Εταιρία θα ενημερώνει τον Αντισυμβαλλόμενο
αναφορικά με τα ασφάλιστρα και τις παροχές, καθώς και κάθε τυχόν μεταβολή των Όρων που θα
ισχύουν για το επόμενο Ασφαλιστικό Έτος. Διευκρινίζεται ότι τα νέα ασφάλιστρα και οι νέες
παροχές ισχύουν για ένα (1) Ασφαλιστικό Έτος και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενα. Τα νέα
ασφάλιστρα που θα αντιστοιχούν στoν κάθε Ασφαλισμένο ή το Καλυπτόμενο Μέλος είναι αυτά
που θα αναγράφονται στην παραπάνω ενημέρωση και θα αντιστοιχούν στην τρέχουσα, κατά την
ανανέωση της ασφαλιστικής κάλυψης, ηλικία του Ασφαλισμένου ή του Καλυπτόμενου Μέλους
όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τα τελευταία συμπληρωμένα γενέθλιά τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση του παρόντος Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου
είναι η εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλίστρων για το επόμενο Ασφαλιστικό Έτος, σύμφωνα με
τον τρόπο καταβολής ασφαλίστρων που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική
Πρόσθετη Πράξη.
Εφόσον η καταβολή των ασφαλίστρων γίνει εμπρόθεσμα, η Εταιρία δεν απαιτεί έλεγχο της
ασφαλισιμότητας του Ασφαλισμένου ή του Καλυπτόμενου Μέλους προκειμένου να προβεί σε
ανανέωση του παρόντος Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου.
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Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων, η ανανέωση του Συμπληρωματικού
Ασφαλιστηρίου γίνεται με:
α) έγγραφη αίτηση του Αντισυμβαλλομένου και του ενηλίκου Ασφαλισμένου, εάν είναι διαφορετικά
πρόσωπα,
β) δήλωση της κατάστασης υγείας του Ασφαλισμένου και των τυχόν Καλυπτόμενων Μελών
γ) εκτίμηση του κινδύνου σύμφωνα με την κρίση της Εταιρίας.
δ) καταβολή της συμφωνημένης δόσης του Μικτού Πληρωτέου Ασφαλίστρου
Το παρόν Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο, καθώς και τυχόν Συμπληρωματικά που
επισυνάπτονται σε αυτό, μπορούν να επαναφερθούν σε ισχύ για το υπόλοιπο του Ασφαλιστικού
Έτους, όπως αυτό έχει οριστεί στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων.
Αντιθέτως, η μη καταβολή των ασφαλίστρων για το επόμενο Ασφαλιστικό Έτος έχει ως συνέπεια
τη μη ανανέωσή του.

μα

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα στην επέτειο του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου να τροποποιεί
τους Όρους, τις εξαιρέσεις, τις παροχές και το ύψος τους για το σύνολο των Ασφαλισμένων ή των
Καλυπτόμενων Μελών που καλύπτονται με το παρόν.

Δε
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Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να καταργήσει το παρόν ασφαλιστικό πρόγραμμα για το σύνολο των
Ασφαλισμένων. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η Εταιρία διαθέτει αντίστοιχο ασφαλιστικό
πρόγραμμα, η Εταιρεία δύναται να προτείνει στον Αντισυμβαλλόμενο τα αντίστοιχα Προγράμματα
που θα διαθέτει κατά το χρόνο εκείνο. Ειδικότερα, η Εταιρεία θα γνωστοποιεί στον
Αντισυμβαλλόμενο τους Όρους, τις Παροχές και το ύψος αυτών προκειμένου ο τελευταίος να
αποφασίσει, αν επιθυμεί, τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης με το πρόγραμμα αυτό.

4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Αυτό το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο την
ημερομηνία που απαιτείται οποιοδήποτε ασφάλιστρο, με γραπτή αίτησή του στην Εταιρία.
Η ασφάλιση που παρέχεται σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο λήγει σε όποια
από τις παρακάτω περιπτώσεις συμβεί πρώτη:
α) Με την απώλεια ζωής του Ασφαλισμένου.

β) Αν οποιοδήποτε ασφάλιστρο δεν καταβληθεί την ημερομηνία που απαιτείται μέχρι τη λήξη της
περιόδου των τριάντα (30) ημερών, όπως αυτή ορίζεται στο Ασφαλιστήριο Σύνθετης
Προστασίας και σύμφωνα με τους όρους του Νόμου.
γ) Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας. Σε αυτή την περίπτωση
δεν παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τον αντίστοιχο Όρο.
δ) Η ασφάλιση λήγει για τα Καλυπτόμενα Μέλη, χωρίς να επηρεάζει την κάλυψη του
Ασφαλισμένου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Σε περίπτωση όπου ο/η σύζυγος του Ασφαλισμένου είναι Καλυπτόμενο Μέλος, όταν
αυτός/-ή δεν είναι πλέον κατά νόμο σύζυγος.
• Σε περίπτωση όπου το/-α τέκνο/-α του Ασφαλισμένου είναι Καλυπτόμενο/-α Μέλος/-η, στη
λήξη του Ασφαλιστικού Έτους που ακολουθεί το εικοστό τέταρτο (24ο) έτος γενεθλίων,
εφόσον σπουδάζει και εξαρτάται οικονομικά από τον Ασφαλισμένο.
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Εγγύηση ασφαλισιμότητας Καλυπτόμενων Μελών
Η κάλυψη των Καλυπτόμενων Μελών του Ασφαλισμένου θα συνεχίζεται χωρίς έλεγχο
ασφαλισιμότητας και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το Ασφαλιστήριο, με
την ασφάλισή τους με νέο Ασφαλιστήριο του ίδιου ασφαλιστικού προγράμματος.
Σε περίπτωση που το παρόν Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο έχει καταργηθεί για το
σύνολο των Ασφαλισμένων από την Εταιρία, η Εταιρία δύναται να προτείνει ασφαλιστικό
πρόγραμμα αντίστοιχης κάλυψης, εφόσον παρέχεται εκείνη τη χρονική περίοδο από την
Εταιρία, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας.

5. ΠΑΡΟΧΕΣ

μα

Μετά τη λήξη του Ασφαλιστηρίου ή της κάλυψης που προσφέρεται στον Ασφαλισμένο ή τα
Καλυπτόμενα Μέλη, σύμφωνα με κάποιον από τους πιο πάνω Όρους, παύει και η απαίτηση του
ανάλογου ασφαλίστρου. Μεταγενέστερη πληρωμή ή από λάθος αποδοχή οποιουδήποτε
ασφαλίστρου δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση στην Εταιρία και κάθε τέτοιο ασφάλιστρο θα
επιστρέφεται στον Αντισυμβαλλόμενο.

Α. ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Δε
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Η Εταιρία θα παρέχει κάλυψη για έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα νοσηλείας,
όπως περιγράφονται στον Όρο “Αναγνωριζόμενα Έξοδα”, με βάση τα πρωτότυπα φορολογικά
παραστατικά και με Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης το ποσό που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών
Στοιχείων.
Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον ο Ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του
Ασφαλιστηρίου εισαχθεί σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και νοσηλευτεί ως
εσωτερικός ασθενής στη Θέση Νοσηλείας που προβλέπεται στον Πίνακα Παροχών και
Ασφαλίστρων της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων για την αντιμετώπιση ασθένειας ή ατυχήματος που
καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο.

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Στα έξοδα που αναγνωρίζονται από αυτό το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο περιλαμβάνονται και
έξοδα για την επείγουσα αερομεταφορά εντός της Ελληνικής Επικράτειας του Ασφαλισμένου σε
Νοσοκομείο με ελικόπτερο ή αεροσκάφος της πολιτικής ή πολεμικής αεροπορίας. Το παραπάνω
ισχύει στην περίπτωση που λόγω ατυχήματος ή έκτακτης ασθένειας που καλύπτεται από το
Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο κριθεί απαραίτητη από τον Γιατρό που επιλήφθηκε του
περιστατικού, και μετά από εντολή των Τοπικών Υγειονομικών Αρχών, η επείγουσα
αερομεταφορά του Ασφαλισμένου. Το ποσό των καταβαλλόμενων εξόδων ανά περίπτωση δεν
είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων.

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ
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Παρέχεται Νοσοκομειακή κάλυψη σε νεογέννητο, μετά τον πρώτο μήνα και μέχρι τη συμπλήρωση
του έκτου (6) μήνα της ζωής του, με την προϋπόθεση ότι ο Γονέας διατηρεί σε ισχύ και χωρίς
διακοπή το παρόν ασφαλιστήριο για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν τη γέννηση του τέκνου. Η
κάλυψη παρέχεται από τον ένα μόνο γονέα και το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για το
χρονικό διάστημα είναι αυτό που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική
Πρόσθετη Πράξη. Η θέση νοσηλείας καθώς και το εκπιπτόμενο ποσό είναι η ίδια με αυτή του
Γονέα. Εξαίρεση στην κάλυψη αποτελούν οι συγγενείς παθήσεις του νεογέννητου.

6. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Α) Κάθε ασθένεια που έχει δηλωθεί στην Αίτηση Ασφάλισης, η κάλυψη της οποίας έγινε δεκτή
από την Εταιρία και για την οποία παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη από αυτό το
Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο:

μα

1) Σε περίπτωση που εμφανίστηκε στο χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν
την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή Επαναφοράς σε ισχύ του παρόντος Συμπληρωματικού
Ασφαλιστηρίου, θα καλύπτεται αντίστοιχα είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την Ημερομηνία
Έναρξης Ισχύος ή Επαναφοράς σε ισχύ του παρόντος Ασφαλιστηρίου και εφόσον αυτό
έχει ανανεωθεί σύμφωνα με τον Όρο “Προϋποθέσεις Ανανέωσης” για το απαιτούμενο
χρονικό διάστημα.

Δε
ίγ

2) Σε περίπτωση που εμφανίστηκε πριν το χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών,
όπως ορίζεται πιο πάνω, και δεν υποτροπίασε ή δεν εκδήλωσε συμπτώματα εντός του
παραπάνω χρονικού διαστήματος, καθώς και κάθε ασθένεια που εμφανίστηκε για πρώτη
(1η) φορά μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή Επαναφοράς σε ισχύ του
Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου θα καλύπτεται τριάντα (30) ημέρες μετά την πιο πάνω
ημερομηνία.
3) Διευκρινίζεται ότι για κάθε ασθένεια που έχει δηλωθεί στην Αίτηση Ασφάλισης, η οποία έχει
αξιολογηθεί από την Εταιρία και για την οποία καταβάλλεται πρόσθετο ασφάλιστρο, θα
παρέχεται κάλυψη τριάντα (30) ημέρες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή
Επαναφοράς σε ισχύ αυτού του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου.

Β) Η ασφαλιστική κάλυψη των παρακάτω παθήσεων (εφόσον αυτές έχουν διαγνωσθεί μετά την
υπογραφή της αίτησης για ασφάλιση) θα παρέχεται μετά από δώδεκα (12) μήνες από την
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή Επαναφοράς σε ισχύ αυτού του Συμπληρωματικού
Ασφαλιστηρίου: ρήξη μηνίσκου, αμυγδαλεκτομή, κήλη λευκής γραμμής, κοιλιοκήλη,
βουβωνοκήλη, ομφαλοκήλη, υδροκήλη και κιρσοκήλη, χολοκυστεκτομή και κύστη ωοθήκης
(δεν εφαρμόζεται περίοδος αναμονής σε περίπτωση ρήξης ωχρού σωματίου).
Επισημαίνεται ότι ως Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος λαμβάνεται υπόψη η Ημερομηνία Έναρξης
Ισχύος του αρχικού Ασφαλιστηρίου και όχι η ημερομηνία έκαστης ετήσιας ανανέωσης.
Διευκρινίζεται ότι, για τους Ασφαλισμένους εκείνους οι οποίοι καλύπτονταν πριν την Ημερομηνία
Έναρξης Ισχύος από κάποιο άλλο ασφαλιστήριο νοσοκομειακής περίθαλψης της Εταιρίας, ως
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος για τον υπολογισμό της περιόδου αναμονής θεωρείται η Έναρξη
Ισχύος του προηγούμενου ασφαλιστηρίου ή Ημερομηνία Επαναφοράς σε ισχύ.

7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
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Τα έξοδα που αναγνωρίζονται (εφεξής καλούμενα Αναγνωριζόμενα Έξοδα) είναι τα ακόλουθα και
αποζημιώνονται σύμφωνα με τον Όρο “Αποζημίωση”:
Χρέωση του Νοσοκομείου για έξοδα Δωματίου και Τροφής Ασφαλισμένου για κάθε
μέρα παραμονής, μέχρι τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες για ασθένειας ή
ατύχημα που καλύπτεται από το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο:
1) Σε περίπτωση νοσηλείας στην Ελλάδα σε Μονόκλινο δωμάτιο διακεκριμένης ή
πολυτελούς κατηγορίας, όπως ενδεικτικά Executive, Lux, VIP, Suite ή άλλης αντίστοιχης
κατηγορίας, η Εταιρία θα αναγνωρίζει έξοδα μέχρι του ποσού των εξόδων που
αντιστοιχεί στην ελάσσονα κατηγορία μονόκλινου δωματίου που διατίθεται από το
εκάστοτε νοσοκομείο.
2) Σε περίπτωση νοσηλείας σε Δίκλινο ή Τρίκλινο στην Ελλάδα, η Εταιρία θα
αναγνωρίζει έξοδα χωρίς Ανώτατο Ημερήσιο Όριο.
3) Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό ή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας η Εταιρία
θα αναγνωρίζει έξοδα μέχρι το Ανώτατο Ημερήσιο Όριο Αναγνωριζόμενων Εξόδων που
ορίζεται στην Σελίδα Ειδικών Στοιχείων.

•

Χρέωση του Νοσοκομείου για έξοδα Δωματίου και Τροφής γονέα ο οποίος
συνοδεύει το νοσηλευόμενο ασφαλισμένο τέκνο του, ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων
(14) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποβάλλει έξοδα για αποκλειστική νοσοκόμα,
μέχρι του είκοσι τοις εκατό (20%) του Ανώτατου Ημερήσιου Ορίου Αναγνωριζόμενων
Εξόδων για Δωμάτιο και Τροφή που ορίζεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή της
Χρέωσης του Νοσοκομείου για έξοδα Δωματίου και Τροφής Ασφαλισμένου,
σύμφωνα με τον προσδιορισμό δωματίου που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο.

•

Έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του
Ασφαλισμένου αφορούν αναγκαίες για τη θεραπεία της διαγνωσθείσας πάθησης
εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος αίματος,
φυσικοθεραπεία, θεραπεία με ραδιοϊσότοπα, μόνο για εκείνα τα περιστατικά όπου
κρίνεται ιατρικώς επιβεβλημένη η νοσηλεία του Ασφαλισμένου από τον θεράποντα
Γιατρό. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνεται και ο τυπικός προεγχειρητικός
κλινικοεργαστηριακός έλεγχος ο οποίος πραγματοποιείται έως επτά (7) ημέρες πριν την
επέμβαση και δείχνει την κλινική κατάσταση του ασθενή και την δυνατότητα του να
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο προεγχειρητικός έλεγχος δεν αφορά τις εξετάσεις
διάγνωσης της πάθησης ή της κάκωσης.

Δε
ίγ

μα

•

•

Έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του
Ασφαλισμένου και αφορούν αναγκαίες για τη θεραπεία της διαγνωσθείσας πάθησης
ενδοφλέβιες ή ενδομυϊκές ενέσεις, σχετιζόμενα με την πάθηση φάρμακα που παρέχονται
με συνταγή του θεράποντος Γιατρού και το νοσηλευτικό υλικό που είναι απόλυτα
απαραίτητο για την ενδεδειγμένη θεραπεία που απαιτείται.

•

Έξοδα για χρήση χειρουργείου, υγειονομικό υλικό, επιδέσμους, κοινούς νάρθηκες,
γύψινα εκμαγεία, τεχνητά μέλη και ορθοπεδικές ζώνες, εφόσον αυτά έχουν άμεση
συνάφεια με την ασθένεια ή το ατύχημα για το οποίο νοσηλεύεται ο Ασφαλισμένος και
έγινε χρήση τους κατά τη διάρκεια της Νοσηλείας ή στα πλαίσια της αποκατάστασης. Δεν
καλύπτεται η αντικατάσταση τεχνητών μελών λόγω φθοράς ή παλαιότητας.

•

Έξοδα τοποθέτησης μοσχεύματος κερατοειδούς, ενδοφακού, μοσχεύματος
αρτηριών
βαλβίδας
καρδιάς,
βηματοδότου,
απεινιδωτού
και
υλικών
οστεοσύνθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση αυτών είναι απαραίτητη, ως
συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας που καλύπτεται από αυτό το Συμπληρωματικό
Ασφαλιστήριο.

•

Έξοδα για μεταφορά με ασθενοφόρο, υπηρεσίες που παρέχονται από
αποκλειστικούς νοσοκόμους, μόνο στην περίπτωση που οι υπηρεσίες αυτές κρίνονται
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απαραίτητες και έχουν υποδειχθεί από τον θεράποντα Γιατρό. Όλες οι αναγνωριζόμενες
Νοσοκομειακές Υπηρεσίες πρέπει να έχουν εκτελεστεί ή προσφερθεί από το αρμόδιο
νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου και να αφορούν συγκεκριμένα και μόνο στη
θεραπεία του αιτίου ή των αιτίων για τα οποία ο Ασφαλισμένος έχει εισαχθεί στο
Νοσοκομείο. Στις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες που καλύπτει αυτό το Συμπληρωματικό
Ασφαλιστήριο δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες του Νοσοκομείου που δεν αφορούν
άμεσα στη θεραπεία του ατυχήματος ή της ασθένειας και δεν αναφέρονται πιο πάνω.
Έξοδα για χημειοθεραπεία είτε ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί ως εσωτερικός
ασθενής είτε όχι υπό την προϋπόθεση συμμετοχής του εκάστοτε φορέα κοινωνικής
ασφάλισης στις δαπάνες που αφορούν την κύρια, δραστική, φαρμακευτική αγωγή για
κάθε χημειοθεραπεία και σύμφωνα με το Όρο “Αποζημίωση”. Σε περίπτωση μη
συμμετοχής του εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης στις δαπάνες που αφορούν
την κύρια, δραστική, φαρμακευτική αγωγή για κάθε χημειοθεραπεία, η αποζημίωση
θα υπολογίζεται αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες που αφορούν στην κύρια, δραστική
φαρμακευτική αγωγή και σύμφωνα με τον Όρο “Αποζημίωση”.

•

Έξοδα για ακτινοθεραπεία:
i) στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος δεν νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής,
υπό την προϋπόθεση συμμετοχής του εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και
σύμφωνα με τον Όρο “Αποζημίωση”.
ii) στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής, υπό
την προϋπόθεση ότι η εν λόγω νοσηλεία κρίνεται ιατρικώς επιβεβλημένη.

•

Κάλυψη Αμοιβής Γιατρού

μα

•

Δε
ίγ

i) Σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, μέλος του Advanced Benefit Club, η Εταιρία θα
καλύπτει ως Αναγνωριζόμενα Έξοδα την αμοιβή του θεράποντος γιατρού για την
παρακολούθηση και παροχή υπηρεσιών εντός Νοσοκομείου σχετιζόμενων με τη
νοσηλεία του Ασφαλισμένου.

ii) Σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, η Εταιρία θα καλύπτει ως Αναγνωριζόμενα Έξοδα
την αμοιβή του θεράποντος Γιατρού για την παρακολούθηση και παροχή υπηρεσιών
εντός Νοσοκομείου σχετιζόμενων με τη νοσηλεία του Ασφαλισμένου μέχρι τα ανώτατα
όρια που αναφέρονται στον Πίνακα Ορίων Αμοιβών Γιατρών αυτού του
Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου ανάλογα με τη διάρκεια νοσηλείας του
Ασφαλισμένου.

•

Κάλυψη Αμοιβής Χειρουργού, βοηθού Χειρουργού, Αναισθησιολόγου

i) Σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, μέλος του Advanced Benefit Club, η Εταιρία θα
καλύπτει ως Αναγνωριζόμενα Έξοδα την αμοιβή του χειρουργού, βοηθού χειρουργού
και αναισθησιολόγου για την παροχή υπηρεσιών εντός Νοσοκομείου σχετιζόμενων με
τη νοσηλεία του Ασφαλισμένου.

ii) Σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, η Εταιρία θα καλύπτει ως Αναγνωριζόμενα Έξοδα
την αμοιβή του χειρουργού, βοηθού χειρουργού και αναισθησιολόγου μέχρι τα
ανώτατα όρια που καθορίζονται στον αντίστοιχο Πίνακα Ορίων Αμοιβών αυτού του
Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου και ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης, όπως
αυτή ορίζεται στον Πίνακα Χειρουργικών και Λοιπών Επεμβάσεων.
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια νοσηλείας, ο Ασφαλισμένος υποβληθεί σε δύο
(2) ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις κατά την ίδια χειρουργική διαδικασία, οι
οποίες διενεργούνται από τον ίδιο χειρουργό, αυτές θα θεωρούνται ως μία (1)
επέμβαση και το ανώτατο όριο αμοιβής χειρουργού θα καθορίζεται σε ποσό ίσο με
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αυτό που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέμβαση που έγινε, σύμφωνα με τον Πίνακα
Ορίων Αμοιβών Χειρουργών αυτού του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου.
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια νοσηλείας ο Ασφαλισμένος υποβληθεί σε δύο
(2) ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις κατά την ίδια χειρουργική διαδικασία, οι
οποίες διενεργούνται από χειρουργό διαφορετικής ειδικότητας, το ανώτατο όριο
αμοιβής εκάστου χειρουργού για κάθε μία από αυτές καθορίζεται σε ποσό ίσο με αυτό
που αναγράφεται στον Πίνακα Ορίων Αμοιβών Χειρουργών αυτού του
Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου.
Για χειρουργική επέμβαση που δεν αναγράφεται στον Πίνακα Χειρουργικών και
Λοιπών Επεμβάσεων αυτού του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου, το ανώτατο όριο
ευθύνης της Εταιρίας θα είναι ίσο με αυτό που προβλέπεται για χειρουργική επέμβαση
ανάλογης βαρύτητας, σύμφωνα με την κρίση της ιατρικής υπηρεσίας της Εταιρίας.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον Πίνακα Χειρουργικών και Λοιπών
Επεμβάσεων ακολουθώντας την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και των σύγχρονων
μεθόδων χειρουργικών επεμβάσεων.

μα

Ειδικές περιπτώσεις καταβολής χειρουργικών εξόδων

Δε
ίγ

Στα Αναγνωριζόμενα Έξοδα που αναφέρονται παραπάνω περιλαμβάνονται και τα έξοδα για
ειδικές περιπτώσεις που ο Ασφαλισμένος έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την οποία
δεν ήταν ιατρικά επιβεβλημένο να παραμείνει ως εσωτερικός ασθενής σε Νοσοκομείο, υπό την
προϋπόθεση ότι τα έξοδα έχουν άμεση σχέση με την πραγματοποιηθείσα επέμβαση και έγιναν
την ίδια ημέρα.

8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

8.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
α) Από το σύνολο Αναγνωριζομένων Εξόδων για κάθε Νοσηλεία που καλύπτεται από αυτό
το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο θα αφαιρείται το Εκπιπτόμενο Ποσό το οποίο
αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων.
β) Στην περίπτωση κάθε επαναλαμβανόμενης νοσηλείας για την ίδια αιτία, εφόσον η
νοσηλεία αυτή έγινε εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της πρώτης νοσηλείας και
το Ασφαλιστήριο έχει ανανεωθεί σύμφωνα με τον Όρο «Προϋποθέσεις Ανανέωσης», θα
γίνεται εφαρμογή του Εκπιπτομένου Ποσού μία φορά, υπολογίζοντας αθροιστικά όλες τις
προηγούμενες νοσηλείες για την ίδια αιτία και μέχρι συμπλήρωσης και εφαρμογής ενός
πλήρους εκπιπτομένου ποσού. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων νοσηλειών σε
διαφορετικά Νοσοκομεία, θα παρακρατείται το τυχόν ποσό προς συμπλήρωση του
εκπιπτόμενου που αντιστοιχεί στην εκάστοτε Νοσηλεία.

8.2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ABC
Σε περιπτώσεις νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, μέλος του Advanced Benefit Club, η
Εταιρία καταβάλει το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού των Αναγνωριζομένων Εξόδων, αφού
αφαιρεθεί το μεγαλύτερο εκ των δύο:
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το Εκπιπτόμενο Ποσό, όπως περιγράφεται παραπάνω στην παράγραφο Εφαρμογή
Εκπιπτόμενου Ποσού ανά Νοσηλεία και το οποίο αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών
Στοιχείων ή
η αποζημίωση από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσό των καλυπτομένων εξόδων, μαζί με το ποσό κάλυψης
από άλλο Φορέα δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο των Αναγνωριζομένων Εξόδων.
8.3. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΤΟΣ ABC
Σε περιπτώσεις νοσηλείας σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, η Εταιρία καταβάλει το ενενήντα
τοις εκατό (90%) του ποσού των Αναγνωριζόμενων Εξόδων ή το εκατό τοις εκατό (100%) σε
νοσοκομεία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένης της Μεγάλης Βρετανίας για την δεύτερη
περίπτωση και με την προϋπόθεση ότι η νοσηλεία δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σε
Νοσοκομείο εντός Ελλάδας, αφού αφαιρεθεί το μεγαλύτερο εκ των δύο:
i)

μα

ii)

το Εκπιπτόμενο Ποσό, όπως περιγράφεται παραπάνω στην παράγραφο Εφαρμογή
Εκπιπτόμενου Ποσού ανά Νοσηλεία και το οποίο αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών
Στοιχείων ή
η αποζημίωση από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Για την εξακρίβωση της αναγκαιότητας για πραγματοποίηση της νοσηλείας εκτός Ελλάδος θα
προσκομίζονται στην Εταιρία τα ιατρικά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το ανέφικτο της
αντιμετώπισης της εκάστοτε πάθησης εντός Ελλάδος, παράλληλα με την αντίστοιχη έγκριση του
ΕΟΠΥΥ, εφόσον υπάρχει.

Δε
ίγ

Σε περιπτώσεις νοσηλείας σε νοσοκομεία στις Η.Π.Α και στον Καναδά, η Εταιρία καταβάλει το
εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ποσού των Αναγνωριζομένων Εξόδων, αφού αφαιρεθεί το
μεγαλύτερο εκ των δύο:
i)

ii)

το Εκπιπτόμενο Ποσό, όπως περιγράφεται παραπάνω στην παράγραφο Εφαρμογή
Εκπιπτόμενου Ποσού ανά Νοσηλεία και το οποίο αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών
Στοιχείων ή
η αποζημίωση από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να μεταφράσει,
καθώς και να επικυρώσει τα αποδεικτικά έγγραφα νοσηλείας του και τις πρωτότυπες αποδείξεις
στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή ή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού
Υπουργείου Εξωτερικών.
Σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσό των καλυπτομένων εξόδων, μαζί με το ποσό κάλυψης
από άλλο Φορέα δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο των Αναγνωριζομένων Εξόδων.
8.4. ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
α) Σε περίπτωση νοσηλείας σε Κρατικό Νοσοκομείο εντός της Ελλάδας, και υπό την
προϋπόθεση ότι υποβλήθηκαν έξοδα νοσηλείας για αποζημίωση, η Εταιρία καταβάλει το
εκατό τοις εκατό (100%) των Αναγνωριζομένων Εξόδων.
β) Σε περίπτωση νοσηλείας σε Κρατικό Νοσοκομείο εντός της Ελλάδας και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν υποβλήθηκαν έξοδα νοσηλείας για αποζημίωση, η Εταιρία καταβάλει
το Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας, που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και
Ασφαλίστρων της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου.
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Το Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας θα προσαυξάνεται κατά το ποσό που ορίζεται στη Σελίδα
Ειδικών Στοιχείων σε περίπτωση πραγματοποίησης μίας (1) ή περισσοτέρων χειρουργικών
επεμβάσεων.
Σε κάθε όμως περίπτωση, το παραπάνω Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας θα καταβάλλεται με
ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) ημέρες ανά νοσηλεία και δεν θα ξεπερνά συνολικά τις τριάντα
(30) ημέρες ανά Ασφαλιστικό Έτος.
8.5. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ
Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε θέση διαφορετική από αυτή που ορίζεται στη
Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, ισχύουν τα παρακάτω:
1. Εάν ο Ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε θέση ανώτερη από αυτή που ορίζεται στη Σελίδα Ειδικών
Στοιχείων, τότε ο Ασφαλισμένος επιβαρύνεται με τη διαφορά κόστους Δωματίου και Τροφής
που προκύπτει από την αλλαγή της Θέσης Νοσηλείας.

μα

2. Εάν ο Ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε θέση κατώτερη από αυτή που ορίζεται στη Σελίδα Ειδικών
Στοιχείων, τότε το Εκπιπτόμενο Ποσό θα μειώνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη
διαφορά κόστους λόγω αλλαγής της Θέσης Νοσηλείας.
8.6. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ

Δε
ίγ

Δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο, καθώς και στα καλυπτόμενα αυτού μέλη, να μειώσουν
κατά μία κλίμακα το εκπιπτόμενο ποσό στο παρόν ασφαλιστήριο, χωρίς εκτίμηση κινδύνου,
εφόσον διακοπεί η κάλυψη από Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας στο οποίο συμμετέχει. Η δυνατότητα
αυτή παρέχεται μία φορά κατά τη διάρκεια ζωής της κάλυψης και θα μπορεί να ενεργοποιηθεί
εφόσον γίνει γραπτό αίτημα και κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Εταιρία σε
χρονικό διάστημα έως και εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την διακοπή της κάλυψης του
Ομαδικού Προγράμματος Υγείας.
8.7. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του όρου 9. Εξαιρέσεις Σημείο 20. καλύπτονται δαπάνες
νοσοκομειακής περίθαλψης για Συγγενείς Παθήσεις και συνθήκες που προέρχονται από αυτές,
μετά την πάροδο πέντε (5) ετών συνεχιζόμενης και χωρίς διακοπής ασφάλισης από την
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή την Ημερομηνία Επαναφοράς, οι οποίες είναι άγνωστες στον
Αντισυμβαλλόμενο ή/ και τον Ασφαλισμένο και τα τυχόν Καλυπτόμενα Μέλη κατά τη σύναψη ή
Επαναφορά του Ασφαλιστηρίου.

9. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η ασφάλιση σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει περιπτώσεις που
οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε:
1. Εκούσιες σωματικές βλάβες ή απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική
κατάσταση του Ασφαλισμένου.
2. Οποιαδήποτε νοσοκομειακή περίθαλψη ή εγχείρηση για κάθε ασθένεια κατά τις πρώτες
τριάντα (30) ημέρες και στην περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, εφόσον προβλέπεται
σχετική κάλυψη, τις πρώτες εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την Ημερομηνία Έναρξης
Ισχύος ή Επαναφοράς σε ισχύ αυτού του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου.
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3. Αισθητική ή πλαστική χειρουργική επέμβαση, εκτός αν η επέμβαση αυτή απαιτείται για να
διορθώσει σωματική βλάβη από ατύχημα ή αποκατάσταση σε συνέχεια επέμβασης
κακοηθών όγκων μαστού, που καλύπτεται από αυτό το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο.
4. Συνήθεις σωματικές ή άλλες εξετάσεις (Check-up), όταν δεν προκύπτουν αντικειμενικές
ενδείξεις για βλάβη της υγείας ή εργαστηριακές διαγνώσεις και απεικονιστικές εξετάσεις,
εκτός από όσες θα γίνουν με αιτία ατύχημα ή ασθένεια που διαπιστώθηκε από
προηγούμενη ιατρική εξέταση.
5. Κύηση, τοκετό ή αποβολή και επιπλοκές τους, καθώς και θεραπείες ή/και εξετάσεις σχετικές
με έκτρωση, αντισύλληψη, γονιμοποίηση σε σωλήνα, τεχνητή γονιμοποίηση.
6. Οποιεσδήποτε διανοητικές, νευροφυτικές διαταραχές, ψυχικά νοσήματα.
7. Οδοντιατρική θεραπεία ή χειρουργική, εκτός αν είναι απαραίτητη λόγω ατυχήματος που
καλύπτεται με αυτό το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο και εφόσον προσκομιστεί ο
αντίστοιχος απεικονιστικός έλεγχος.

μα

8. Πάσης φύσεως θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της
παχυσαρκίας, καθώς και τις επιπλοκές τους.
9. Θεραπείες ή επεμβάσεις για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών των οφθαλμών.
10. Πειραματικές, μη αναγνωρισμένες ή αναπόδεικτες ως προς την αποτελεσματικότητα
θεραπείες και φαρμακευτικές αγωγές που δεν είναι ιατρικά αποδεκτές.

Δε
ίγ

11. Ασθένειες, συμπτώματα, παθολογικές καταστάσεις ή σωματικές βλάβες, για τις οποίες ο
Ασφαλισμένος έχει νοσηλευτεί ή έχει συμβουλευτεί γιατρό ή έχει ακολουθήσει φαρμακευτική
ή άλλη θεραπευτική αγωγή και δεν το δήλωσε στη Αίτηση ασφάλισης ή στην Αίτηση
Επαναφοράς/Τροποποίησης του Ασφαλιστηρίου.
12. Ατυχήματα που θα συμβούν κατά τον χρόνο της υπηρεσίας του Ασφαλισμένου στις ένοπλες
δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς αρχής σε καιρό πολέμου, κατά την διάρκεια
επίσημων «Στρατιωτικών Ασκήσεων» σε καιρό ειρήνης, καθώς και σε περίπτωση εισβολής,
ενέργειας ξένης δύναμης, εχθροπραξιών, εμφυλίου πολέμου, επανάστασης, εξέγερσης,
στάσης,
επιβολής στρατιωτικού νόμου ή κατάστασης πολιορκίας, συλλήψεων ή
καραντίνας. Η εξαίρεση αυτή δεν θα επηρεάζεται από καμία τροποποίηση, εκτός αν
αναφέρεται ειδικά σε αυτή συνολικά ή μερικά.
13. Επιδράσεις ατομικής ή πυρηνικής ενέργειας, εκτός εάν είναι αποτέλεσμα βλάβης οργάνου ή
μηχανήματος στη διάρκεια θεραπείας που υποβάλλεται ο Ασφαλισμένος ή εξέτασης που
συνάδει με την αντιμετώπιση του αιτίου εισαγωγής, δηλαδή της πάθησης που αντιμετωπίζει
ο Ασφαλισμένος.

14. Χρήση φαρμάκων εκτός της συνιστώμενης δοσολογίας ή των οδηγιών γιατρού. Χρήση
ναρκωτικών ουσιών και μέθη οδηγού, όπως αυτή ορίζεται από τον Νόμο.
15. Πτήση του Ασφαλισμένου ως πιλότου ή μέλους του πληρώματος οποιουδήποτε
αεροσκάφους ή ως επιβάτη ιδιωτικής χρήσης ή στρατιωτικού αεροσκάφους και γενικά
αεροσκάφους που δεν έχει άδεια μεταφοράς προσώπων ή/και που δεν εκτελεί κανονικά
δρομολόγια, τακτικά ή έκτακτα, ή/και άλλου μηχανήματος αεροπλοΐας.
16. Μηχανική υποστήριξη ζωής (life support machine) άνω των τριακοσίων εξήντα πέντε (365)
ημερών Νοσηλείας.
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17. Νοσηλείες του δότη για μεταμόσχευση οργάνου προς Ασφαλισμένο. Καλύπτεται μόνο η
νοσηλεία Ασφαλισμένου λήπτη μοσχεύματος. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται με το
κόστος αφαίρεσης, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης, προετοιμασίας του
μοσχεύματος δεν καλύπτονται.
18. Νοσηλεία για επέμβαση ρινικού διαφράγματος, εκτός αν αυτό προήλθε από ατύχημα και
τεκμηριώνεται από ακτινολογικό έλεγχο, ο οποίος λαμβάνει χώρα μετά το αποδεδειγμένο
ατύχημα και πριν την επέμβαση.
19. Πάσης φύσεως θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του Συνδρόμου
Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS), όπως αυτό ορίζεται από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας καθώς και τις επιπλοκές του.
20. Συγγενείς παθήσεις και συνθήκες που προέρχονται από αυτές, οι οποίες είναι γνωστές στον
Αντισυμβαλλόμενο ή/ και τον Ασφαλισμένο και τα τυχόν Καλυπτόμενα Μέλη κατά τη
σύναψη ή Επαναφορά του Ασφαλιστηρίου και δεν το δήλωσε στη συνημμένη Αίτηση
ασφάλισης ή στην Αίτηση Επαναφοράς/Τροποποίησης του Ασφαλιστηρίου.

μα

21. Πόλεμο, πολεμικές επιχειρήσεις, εισβολή, ενέργεια ξένης δύναμης, εχθροπραξίες, εμφύλιο
πόλεμο, επανάσταση, εξέγερση, στάση, επιβολή στρατιωτικού νόμου ή κατάσταση
πολιορκίας, συλλήψεις ή καραντίνα.

Δε
ίγ

Η εξαίρεση αυτή δεν θα επηρεάζεται από καμία τροποποίηση, εκτός αν η τροποποίηση
αυτή αναφέρεται ειδικά σε αυτή την εξαίρεση συνολικά ή μερικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ (σε Ευρώ)
ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

ΑΜΟΙΒΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ

Έως 200

--------

ΜΙΚΡΕΣ

Έως 500

Έως 200

ΜΕΣΑΙΕΣ

Έως 1.000

Έως 300

ΜΕΓΑΛΕΣ

Έως 1.900

Έως 450

ΒΑΡΕΙΕΣ

Έως 3.000

Έως 500

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ

Έως 3.900

Έως 650

ΕΙΔΙΚΕΣ

Έως 5.500

Έως 850

μα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ (σε Ευρώ)

ΑΜΟΙΒΗ ΒΟΗΘΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ

----------

Δε
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΙΚΡΕΣ

----------

ΜΕΣΑΙΕΣ

Έως 100

ΜΕΓΑΛΕΣ

Έως 100

ΒΑΡΕΙΕΣ

Έως 200

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ

Έως 200

ΕΙΔΙΚΕΣ

Έως 200

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ (σε Ευρώ)
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ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ

Έως 5 ημέρες

Έως 80 ανά ημέρα

6-20 ημέρες

Έως 60 ανά ημέρα

21 ημέρες και άνω

Έως 40 ανά ημέρα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Καθαρισμός και Συρραφή μικρού τραύματος έως 4 εκ. χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ακρωτηριασμός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου
Απλή Απολίνωση κιρσού
Αποσυμπίεση μυϊκού διαμερίσματος
Καθαρισμός τραύματος επί εδάφους Γάγγραινας ή υπάρχοντος Μοσχεύματος
Τοποθέτηση Κεντρικού Φλεβικού καθετήρος διπλού αυλού για αιμοκάθαρση
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ακρωτηριασμός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή Άκρου Ποδός
Απλή συρραφή μεσαίου αγγείου, κατόπιν τραύματος (αρτηρίας, φλέβας)
Αρτηριακή Εμβολεκτομή Άνω άκρου

μα

Απολίνωση Μείζονος ή Ελάσσονος Σαφηνούς φλεβός
Αρτηριο-φλεβώδης επικοινωνία γιά αιμοδιάλυση

Τοποθέτηση υποδορίου Ρεζερβουάρ, Port-A-Cath + Hickmman (Πλήρως ή μερικώς εμφυτευόμενο)

Δε
ίγ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αγγειοπλαστική Βραχιονίου, Μασχαλιαίας Αρτηρίας ή Φλέβας, Λαγονίου αρτηρίας & φλέβας, Μηριαίας & Ιγνυακής
Αρτηρίας.
Ακρωτηριασμός Βραχίονος, Πήχεος, Κνήμης, Μηρού
Αρτηριακή Θρομβεκτομή Άνω άκρου

Εκτομή ανευρύσματος περιφερικής αρτηρίας
Εκτομή προσθίου Σκαληνού μυός

Εκτομή ψευδούς ανευρύσματος περιφερικής αρτηρίας
Εμβολή Μηριαίας αρτηρίας
Οσφυϊκή Συμπαθεκτομή
Σαφηνεκτομή

Σύγκλειση ρήξης αγγείου μετά καθετηριασμό (αρτηρίας, φλέβας)
Φλεβική Θρομβεκτομή (μασχαλο-υποκλειδίου)
Τοποθέτηση Φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αρτηριακή, Φλεβική & Αορτολαγόνιος Θρομβοενδαρτηρεκτομή
Αορτο-Λαγόνιος παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή πρόθεση
Αορτο-Μηριαία παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή πρόθεση

Υποκλειδιο – υποκλείδιο αρτηριακή παράκαμψη με φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση
Φλεβική Θρομβεκτομή (Λαγονομηριαίας, κάτω κοίλης φλεβός)
Εμβολισμός Περιφερικού ή Σπλαχνικού Αγγείου
Ανοικτές ή Ενδαγγειακές επεμβάσεις για ανεπάρκεια ή απόφραξη εν τω βάθει φλεβικού δικτύου
Μηροιγνυακή, Μηρομηριαία, υποκλείδιο-υποκλείδια, Υποκλείδια-Βραχιόνιος, Μονή Μασχαλομηριαία και Μασχαλιαίαβραχιόνιος παράκαμψη.
Αγγειοπλαστική με αεροθάλαμο Νεφρικής, Αλληρείου Τρίποδα, Μεσεντερίου αρτηρίας, Πρόσθιας και οπίσθιας Κνημιαίας,
Περονιαίας αρτηρίας
Επεμβάσεις για σύνδρομο Entrepment ιγνυακής αρτηρίας χωρίς παράκαμψη.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
In situ μηροιγνυακή παράκαμψη για διάσωση σκέλους
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Αορτο-Ιγνυακή παράκαμψη
Αορτο-Καρωτιδική παράκαμψη
Αορτο-Σπλαγχνική αρτηριακή παράκαμψη
Αορτο-Υποκλείδιος παράκαμψη
Αρτηριοπλαστική Νεφρικής Αρτηρίας
Εγχείρηση τραύματος μεγάλου αγγείου μασχαλομηριαίο
Εκτομή Αορτο-Μηριαίας πλαστικής παράκαμψης και τοποθέτηση πολύ παράκαμψης
Επέμβαση επί Αορτο-Εντερικής επικοινωνίας
Καρωτίδα – Υποκλείδια παράκαμψη
Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή
Ενδαρτηρεκτομή αορτής λαγονίου
Αγγειοπλαστική και στεντ καρωτίδας με χρήση φίλτρου προστασίας.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αορτο-Μηριαία παράκαμψη
Αορτο-Νεφρική αρτηριακή παράκαμψη
Εκτομή ανευρύσματος ή τραύματος θωρακικής ή/και κοιλιακής αορτής
Αόρτο-άνω μεσεντέρια και αόρτο-αλλήρειος παράκαμψη.
Αντικατάσταση καρωτίδας με μόσχευμα

μα

Επεμβάσεις επαναγγείωσης σπλαγχνικού ή καρωτιδικού αγγείου
Ενδαγγειακό ανεύρυσμα θωρακικής ή κοιλιακής αορτής

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Βαλανοποσθική λύση συμφύσεων
Διάνοιξη Αιματώματος

Δε
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Διάνοιξη Δερματικού Αποστήματος

Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρος (πλήν φλεβοκαθετήρος)

Καθαρισμός και Συρραφή μικρού τραύματος έως 4 εκ. χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
Ονυχεκτομή Μερική

Παρακέντηση Κύστεως

Εκτομή ογκιδίου δέρματος (σπίλου, θηλώματος, ινώματος κ.λ.π.) και γενικότερα μικρού δερματικού μορφώματος.
Εκτομή ογκιδίου Μαλακών μορίων (εκτός δέρματος), διαμέτρου κάτω του 1 εκ.
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ακρωτηριασμός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου
Αφαίρεση γαγγλίου

Αφαίρεση μικρών επιπολής ξένων σωμάτων
Βιοψία κροταφικής αρτηρίας & λεμφαδένων

Εκτομή 2-9 ογκιδίων δέρματος (σπίλου, θηλώματος, ινώματος κ.λ.π.) και γενικότερα μικρών δερματικών μορφωμάτων
στην ίδια ανατομική περιοχή ή έως 3 ογκιδίων σε διαφορετικές περιοχές.
Εκτομή ογκιδίου Μαλακών μορίων (εκτός δέρματος), διαμέτρου 1,1-4 εκ.
Εκτομή πολυπόδων, θηλωμάτων, κονδυλωμάτων εξωδέρματος Πρωκτικού Δακτυλίου
Καθαρισμός & Συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους 4,1 - 25 εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή
νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
Ολική Ονυχεκτομή και Ονυχοπλαστική
Ανοιχτή βιοψία μυός
Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρος, σφαγίτιδας, μηριαίας φλέβας
Διαστολή δακτυλίου
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αιμορροϊδεκτομή
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Αποκατάσταση ρήξεως μυός
Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος εκ των άκρων
Διάνοιξη-Παροχέτευση Περιεδρικού αποστήματος
Διόρθωση Συστροφής όρχεος- Ορχεοπηξία
Εκτομή ευμεγέθους όγκου Μαστού
Εκτομή ευμεγέθων επιπολής όγκων μαλακών μορίων (εκτός δέρματος), διαμέτρου άνω των 4 εκ.
Εκτομή Κύστεων - Συριγγίων Τραχήλου
Εκτομή Κύστεως Κόκκυγγος
Εκτομή κύστεως ωοθήκης
Εκτομή μορφωμάτων βλεννογόνου πρωκτού
Εκτομή όγκου Θωρακικού τοιχώματος (άνω του επιπέδου των πλευρών)
Αφαίρεση block τραχηλικών λεμφαδένων ή φρουρού λεμφαδένα
Εκτομή μικρού επιφανειακού, ψηλαφητού ογκιδίου μαστού
Εκτομή Παραεδρικού Συριγγίου
Εκτομή μη ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισμός διά σύρματος)
Εκτομή άνω των 9 ογκιδίων δέρματος (σπίλων, θηλωμάτων, ινωμάτων κ.λ.π.) και γενικότερα μικρών δερματικών
μορφωμάτων στην ίδια ανατομική περιοχή, ή άνω των 3 ογκιδίων σε διαφορετικές ανατομικές περιοχές.
Εκτομή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος

μα

Εκτομή Ραγάδος (συμπεριλαμβάνεται η διαστολή δακτυλίου)
Επιπολής μερική παρωτιδεκτομή χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου

Καθαρισμός & Συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους άνω των 25 εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή
νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
Λαπαροσκοπική Βιοψία ήπατος

Τοποθέτηση υποδορίου Ρεζερβουάρ, Port-A-Cath + Hickmman
Μερικός Λεμφαδενικός καθαρισμός Βουβωνικής χώρας

Δε
ίγ

Μερικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός Μασχαλιαίας Κοιλότητος
Ορχεκτομή

Παροχέτευση περιγεγραμμένου ενδοκοιλιακού αποστήματος
Πλαγία Σφιγκτηροτομή
Πλαστική Υδροκήλης

Σκωληκοειδεκτομή επί οξείας σκωληκοειδίτιδος μετά ή όχι στοιχείων τοπικής περιτονίτιδος
Τεταρτεκτομή Μαστού
Φίμωση

Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου με εντεροτομή
Χολοκυστοστομία

Κιρσεκτομή μεμονωμένων κιρσών
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Απλή Μαστεκτομή

Αποκατάσταση ρήξεως μυών (πέραν του ενός μυός)
Βαγοτομή
Γαστροεντεροαναστόμωση
Γαστροτομή με αφαίρεση καλοήθους όγκου στομάχου
Διάσπαση Χειρουργικού Τραύματος – Εκσπλάγχνωση – Συρραφή
Διόρθωση Επιγαστρικής κήλης
Διόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης
Εκτομή Επιπλόου
Εκτομή ευμεγέθους όγκου Τραχήλου
Εκτομή όγκου Κοιλιακού τοιχώματος άνω των 4 εκ.
Εκτομή Ορθοκολπικού Συριγγίου
Εντεροεντεροαναστόμωση

01/12/2019

Σελίδα 17 από 34

ΕΝΤΥΠΟ 82

Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο ABC Health Care

Ερευνητική Λαπαροτομία
Ερευνητική Λαπαροτομία + Βιοψία Ενδοκοιλιακού Οργάνου
Λύση Συμφύσεων επί ειλεού
Μερική Θυρεοειδεκτομή
Μερική παρωτιδεκτομή μετά παρασκευής κλάδων του προσωπικού νεύρου
Παροχέτευση Ηπατικού Αποστήματος
Παροχέτευση Υποδιαφραγματικού Αποστήματος
Πλαστική Βουβωνοκήλης (με ή χωρίς πλέγμα)
Πλαστική Μηροκήλης
Πλαστική Ομφαλοκήλης
Πρόπτωση Κολοστομίας
Λαπαροσκοπική εξαίρεση Ινομυωμάτων έως 3
Σαφηνεκτομή + Απολίνωση φλεβικών κλάδων κνήμης
Συρραφή Τραύματος Ήπατος
Συρραφή Τραύματος Σπληνός
Υπερεκλεκτική Βαγοτομή
Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου με εντερεκτομή
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Άτυπη ηπατεκτομή
Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως Ήπατος

μα

Σκωληκοειδεκτομή μετά από ρήξη της σκωληκοειδούς με τοπική περιτονίτιδα

Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως κοιλίας (εκτός ήπατος)
Βαγοτομή + Αναστόμωση
Βαγοτομή + Πυλωροπλαστική

Δε
ίγ

Γαστροπλαστική για κακοήθη παχυσαρκία
Διακοιλιακή Διόρθωση προπτώσεως ορθού
Ειλεός με εντερεκτομή

Εκτομή λεπτού εντέρου

Εκτομή Ορθοκυστικού Συριγγίου

Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστεως Παγκρέατος

Εξαίρεση Ινομυωμάτων μήτρας άνω των 3 με ανοικτή τομή ή Λαπαροσκοπικά
Εξαίρεση Μεγάλων Ινομυωμάτων μήτρας - άνω των 7 εκ. - με ανοικτή τομή
Ριζικός Λεμφαδενικός καθαρισμός Μασχαλιαίας κοιλότητος
Μερική Γαστρεκτομή
Μερική Κολεκτομή
Νεφρεκτομή

Ολική Παρωτιδεκτομή

Ολική Υστερεκτομή χωρίς τα εξαρτήματα
Παραθυρεοειδεκτομή
Ολική θυρεοειδεκτομή
Πλαστική Διαφραγματοκήλης με κοιλιακή τομή ή Λαπαροσκοπικά
Ριζική Μαστεκτομή (περιλαμβάνει την αφαίρεση μασχαλιαίων λεμφαδένων, αλλά όχι ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό)
Ριζικός Λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου
Ριζικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου
Σκωληκοειδεκτομή επί γενικευμένης περιτονίτιδος
Χειρουργική αντιμετώπιση οξείας Περιτονίτιδος από διάτρηση Έλκους
Χολοκυστεκτομή (Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική)
Χολοκυστεκτομή + Έρευνα χοληδόχου πόρου
Πλαστική διαφραγματοκήλης λαπαροσκοπικά
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Ριζικός Βουβωνικός Λεμφαδενικός καθαρισμός
Εκτεταμένη διόρθωση κοιλιοκήλης με πλέγμα άνω των 30χ30 εκ (Αντικατάσταση κοιλιακού τοιχώματος)
Σύγκλειση κολοστομίας
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Εξαίρεση εκτεταμένων όγκων κοιλίας και Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή Λεμφαδενεκτομή
Κοιλιοπερινεϊκή Εκτομή Ορθού
Μερική Παγκρεατεκτομή
Οισοφαγεκτομή (Μερική ή Ολική)
Ολική Γαστρεκτομή
Ολική ή μερική εξεντέρωση Πυέλου
Ολική Κολεκτομή
Ολική Υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων
Πρόσθια Χαμηλή εκτομή παχέος εντέρου
Ριζική Επινεφριδεκτομή
Ολική θυρεοειδεκτομή με μερικό λεμφαδενικό καθαρισμό (εκτός ριζικού λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου) και
θυρεοειδεκτομή επί νόσου Graves
Ριζική Νεφρεκτομή επί καρκίνου

μα

Τυπική Λοβεκτομή Ήπατος

Χολοκυστεκτομή + Σφιγκτηροπλαστική + Kahr

Χολοκυστεκτομή + Χολοπεπτική Αναστόμωση
Λαπαροσκοπική Επινεφριδεκτομή

Λαπαροσκοπική Γαστρική Παράκαμψη (By Pass)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Whipple (Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή + Μετάθεση Χοληδόχου πόρου + γαστροεντεροαναστόμωση)

Δε
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Ολική Παγκρεατεκτομή

Πυλαιο – κοιλική αναστόμωση

Ολική Κολεκτομή και ειλεοπρωκτική αναστόμωση
Πυελική Εξεντέρωση

Γάγγραινα κορμού άκρων

Λαπαροσκοπική χαμηλή πρόσθια εκτομή σιγμοειδούς και ορθού.
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αφαίρεση πολύποδος τραχήλου
Θεραπευτική απόξεση

Διάνοιξη Βαρθολινείου αδένος

Εξαίρεση Βαρθολινείου αδένος

Καυτηρίαση Ενδομητρίου-Ενδομητρίωση
Καυτηρίαση τραχήλου
Κωνοειδής εκτομή
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση
Επεμβατική Υστεροσκόπηση (π.χ. Εξαίρεση πολύποδα)
Εξαίρεση κύστεως Ωοθήκης
Καυτηρίαση ενδομητριωσικών εστιών
Μερικός Λεμφαδενικός καθαρισμός Βουβωνικής χώρας
Συνδεσμοπηξία Μήτρας
Συρραφή ρήξεως περινέου
Σφηνοειδής εκτομή Ωοθήκης
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Τοποθέτηση ταινίας ή ραφής Kelly για αποκατάσταση ακράτειας ούρων
Εκτομή τραχήλου
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Εξαίρεση Ινομυωμάτων μήτρας έως 3 με ανοικτή τομή
Λαπαροσκοπική σαλπιγγοπλαστική
Λύση συμφύσεων Σαλπίγγων
Πλαστική Σαλπίγγων
Προσθιοπισθία κολποραφή
Ωοθηκεκτομή
Προσθία, οπισθία κολποραφή
Επεμβατική Υστεροσκόπηση για εξαίρεση ινομυώματος
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Manchester Τραχήλου
Εκτομή Αιδοίου
Εξαίρεση Ινομυωμάτων μήτρας άνω των 3 με ανοικτή τομή
Εξαίρεση Μεγάλων Ινομυωμάτων μήτρας - άνω των 7 εκ. - με ανοικτή τομή
Ολική Κολπική Υστερεκτομή
Ολική Υστερεκτομή χωρίς τα εξαρτήματα
Ριζικός Λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου

μα

Κολπική αφαίρεση Ινομυώματος

Ριζικός Βουβωνικός Λεμφαδενικός καθαρισμός
Ολική Υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων

Ωοθηκεκτομή επί καρκίνου με χειρουργική σταδιοποίηση
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Δε
ίγ

Κολπική Ολική Υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων

Υστερεκτομή και Πυελική Λεμφαδενεκτομή
Ριζική Ολική Υστερεκτομή (περιλαμβάνει εξαίρεση ιστού παραμητρίου και κόλπου, καθώς και πλήρη λεμφαδενικό
καθαρισμό πυελικών λεμφαδένων)
Ριζική Αιδοιεκτομή με μηροβουβωνικό λεμφαδενικό καθαρισμό

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αφαίρεση – καθαρισμός μολυσματικής τερμίνθου, Θηλωμάτων, Μυρμηκιών-Κονδυλομάτων έως 4 στοιχεία
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αφαίρεση – καθαρισμός μολυσματικής τερμίνθου, Θηλωμάτων, Μυρμηκιών-Κονδυλομάτων άνω των 4 στοιχείών
Αφαίρεση σμηγματογόνου κύστεως

Εκτομή δερματικού μορφώματος διαμέτρου έως 4 εκ., σπίλων έως 4 στοιχείων
Εκτομή τμήματος δέρματος προς βιοψία

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρος (πλήν φλεβοκαθετήρος)
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ενδαγγειακή εκλεκτική θρομβόλυση
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαδερμική τοποθέτηση φίλτρου κάτω Κοίλης
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Ιγνυακής
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Λαγονίου
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Περιφερικών Αγγείων
Αγγειοπλαστική Κοίλης Φλέβας
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
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Ενδαγγειακή Αγγειοπλασική Υποκλειδίου
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Ανωνύμου
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Καρωτίδος
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική κοιλιακής Αορτής
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Νεφρικής
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπλαγχνικών Αγγείων
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπονδυλικής
Κλάδοι Αορτικού Τόξου
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Βιοψία Θωρακικού Τοιχώματος διά βελόνης
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Απλή παροχέτευση Θώρακος
Βιοψία διά βελόνης υπό CT-US
Βιοψία Υπεζωκότος με βελόνη Abrams
Εκκενωτική παρακέντηση Θώρακος
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αφαίρεση ξένου σώματος βρογχοσκοπικά

μα

Βρογχοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο

Εκτομή όγκου Θωρακικού τοιχώματος (άνω του επιπέδου των πλευρών)
Βιοψία τραχηλικών λεμφαδένων
Παροχέτευση Θώρακος με Πλευροδεσία
Πλευροδεσία

Παροχέτευση Θώρακος παρά την κλίνη ή στο χειρουργείο με σωλήνα υπεζωκοτικής παροχέτευσης

Δε
ίγ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ερευνητική Θωρακοτομή - Πρόσθια Θωρακοτομή (Chamberlain)
Θεραπεία Πνευμονοθώρακος με Θωρακοσκόπηση
Θεραπεία Πνευμονοθώρακος με Θωρακοτομή
Θωρακοσκόπηση με ή άνευ βιοψίας, κ.λ.π.
Μεσοθωρακοσκόπηση

Πλύση Θώρακος (Αιμοθώρακας ή Πλευρίτις)
Σύγκλειση Στέρνου

Τοποθέτηση stent Τραχείας ή Βρόγχου
Παράθυρο Περικαρδίου

Θωρακοσκοπική Πλευροδεσία
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αφαίρεση ή Θωρακοσκοπική αντιμετώπιση Εμπυήματος (παροχέτευση,καθαρισμός)
Αφαίρεση Εχινοκόκκου Πνεύμονος
Διόρθωση Διαφραγματοκήλης διαθωρακικώς
Εκτομή όγκου Θωρακικού τοιχώματος με κατάληψη πνευμονικού ιστού
Θωρακοσκοπική εκτομή κύστεων
Θωρακοσκοπική Συμπαθεκτομή
Ογκεκτομή υπεζωκότα για μεσοθηλίωμα
Τμηματεκτομή Πνεύμονος
Λεμφαδενικός καθαρισμός μεσοθωρακίου
Σφηνεκτομή Πνεύμονος με θωρακοσκόπηση ή θωρακοτομή
Χυλοθώρακας και απολίνωση θωρακικού πόρου
Εκτομή Περικαρδίου
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
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Αφαίρεση όγκων Μεσοθωρακίου με Στερνοτομή
Πλύση Πνευμόνων
Εκτομή ανευρύσματος κατιούσας θωρακικής αορτής ή τοποθέτηση stent
Εκτομή Πνεύμονος και τοποθέτηση patch στην αορτή
Θυμεκτομή θωρακοσκοπική ή με μέση στερνοτομή
Θωρακικό ανεύρυσμα
Λοβεκτομή
Οισοφαγεκτομή (Μερική ή Ολική)
Πνευμονεκτομή
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ενδοπερικαρδιακή ριζική πνευμονεκτομή
Πλευροπνευμονεκτομή και αφαίρεση διαφράγματος περικαρδίου για μεσοθηλίωμα
Λοβεκτομή με αγγειοπλαστική πνευμονικής αρτηρίας
Θωρακοσκοπική εκτομή όγκων μεσοθωρακίου
Λοβεκτομή με βρογχοπλαστική
Ρήξη Οισοφάγου
Οισοφαγογαστρεκτομή

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αγγειογραφία Εγκεφάλου με C-ARM
Εξωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ.
Καθετήρας μέτρησης ICP
Κρανιοανάτρηση

μα

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Τοποθέτηση Ommaya (εκτός Στερεοτακτικής)

Δε
ίγ

Τοποθέτηση Οσφυονωτιαίου Drainage
Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα

Εμφύτευση μόνιμης αντλίας πόνου
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Εσωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ.
Οσφυϊκή Πεταλεκτομή

Οσφυοπεριτοναϊκή παροχέτευση

Παρακέντηση αποστήματος Εγκεφάλου

Τοποθέτηση Νευροδιεγέρτη Πνευμονογαστρικού
Τοποθέτηση Baclofen Pump

Διαδερμική κυφοπλαστική, σπονδυλοπλαστική και δισκοπλαστική
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αυχενική Δισκεκτομή

Αυχενική Πεταλεκτομή ή πεταλοπλαστική
Βαλβίδα Εγκεφάλου
Βιοψία όγκου Εγκεφάλου
Θωρακική Δισκεκτομή
Θωρακική Πεταλεκτομή
Κρανιοπλαστική και κρανιοτομία
Μηνιγγοπλαστική
Μικροδισκεκτομή
Επισκληρίδιο αιμάτωμα
Οσφυϊκή Δισκεκτομή
Πλαστική Εφιππίου
Στερεοταξία
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Συμπαθεκτομή
Τρηματοτομή
Αποσυμπίεση νεύρου με κρανιοτομία
Σπονδυλοδεσία 1 Επιπέδου
Ενδοσκοπική 3η κοιλιοστομία
Αντιμετώπιση φλεγμονών Σ.Σ. με πρόσθια ή οπίσθια προσπέλαση
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αποσυμπίεση τριδύμου νεύρου
Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού αιματώματος
Διασφηνοειδής Υποφυσεκτομή/Αδενωματεκτομή
Εξωμυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού
Οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα
Προσθία Αυχενική Σωματεκτομή και Σπονδυλοδεσία
Σπονδυλοδεσία 2 επίπεδα
Συμφυσιόληση σπονδυλικής στήλης
Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και τοποθέτηση τεχνητού μεσοσπονδύλιου δίσκου
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

μα

Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώματος

Αφαίρεση Μηνιγγιώματος κυρτότητος Εγκεφάλου

Αφαίρεση Μηνιγγιώματος κυρτότητος Ν.Μ. και ριζών
Γλοιοβλάστωμα
Ενδομυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού

Επεμβάσεις Λειτουργικής Νευροχειρουργικής

Ημι-λοβεκτομή (κροταφικού-ινιακού-μετωπιαίου-βρεγματικού)

Δε
ίγ

Όγκοι βάσεως κρανίου
Σπονδυλοδεσία 3 και άνω επιπέδων
Χορδοτομή

Αρτηριο-αρτηριακές παρακάμψεις (By-pass εγκεφάλου) εξω-ενδοκρανιακές και ενδο-ενδοκρανιακές
DBS (Εν τω βάθει Εγκεφαλική Διέγερση)

Εκτεταμένες επεμβάσεις Σπονδυλικής Στήλης με διπλή προσπέλαση (πρόσθια-οπίσθια)

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Βιοψία διά βελόνης πλήν Σπονδυλικής Στήλης
Διάνοιξη Αιματώματος

Καθαρισμός και Συρραφή μικρού τραύματος έως 4 εκ. χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
Παροχέτευση Δερματικού Αποστήματος

Στατοκινητικός έλεγχος αρθρώσεως υπό αναισθησία με ή χωρίς χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ανοικτή βιοψία Μυός
Αφαίρεση επιπολής ξένων σωμάτων
Αφαίρεση καλοήθων όγκων Δακτύλου
Αφαίρεση υλικού εξωτερικής οστεοσύνθέσεως
Βιοψία Δέρματος μυός, κροταφικής αρτηρίας, λεμφαδένων
Βιοψία διά βελόνης Σπονδυλικής Στήλης
Διαδερμική αφαίρεση βελονών Kirschner
Διάνοιξη ελύτρου Τένοντος
Εξαίρεση γαγγλίου (καρπού, παλάμης)
Συρραφή ενός εκτείνοντος τένοντος δακτύλου
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ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ακρωμιοπλαστική Ώμου (Ανοικτή)
Ακρωτηριασμός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή Άκρου Ποδός
Αναίμακτη ανάταξη καταγμάτων-εξαρθρημάτων άκρων υπό γεν. αναισθησία
Αντιμετώπιση καταγμάτων δι΄ εξωτερικής οστεοσυνθέσεως εκτός Μηριαίου - Λεκάνης
Αντιμετώπιση Ψευδαρθρώσεως κατάγματος Δακτύλου
Αποκατάσταση ρήξεως Μυός
Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων Δακτύλου
Αφαίρεση Υλικών Οστεοσυνθέσεως (πλην διαδερμικής)
Αφαίρεση απολειμμάτων οστών, χειρουργικός καθαρισμός
Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος μαλακών μορίων ή μορφώματος (π.χ. Οστεοειδές οστέωμα)
Αφαίρεση κεφαλής κερκίδος, μείζονος πολυγώνου, κόκκυγγος, άκρου κλειδός
Αφαίρεση παλαμιαίας απονευρώσεως επί νόσου του Dupuytren
Διαγνωστική Αρθροσκόπηση
Διατομές τενόντων ως επί επικονδυλίτιδος, ραιβοκράνου, συνδρόμου προσαγωγών
Εκτομή Καλοήθων Όγκων Μαλακών μορίων, διαμέτρου άνω των 4 εκ. και καλοήθων όγκων μη μακρών οστών
Σύνδρομο συμπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων π.χ. νευρίτις ωλενίου νεύρου, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος,
σύνδρομο ταρσίου σωλήνος

μα

Συρραφή ρήξεως μεμονωμένων συνδέσμων πλήν χιαστών
Τρυπανισμοί οστών επί οστεομυελίτιδος, κ.λ.π.
Χειρ/κή αντιμετώπιση καταγμάτων δακτύλου

Χειρουρ/κή αντιμετώπιση Βλαισού μεγάλου δακτύλου

Χειρουργική αντιμετώπιση ρήξεως Τενοντίου Πετάλου του Ώμου (Rotator Cuff) - Ανοικτή

Δε
ίγ

Χειρουργική Αρθροσκοπική επέμβαση Γόνατος (περιλαμβανομένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα κατά
την αρθροσκόπηση και δεν αναφέρεται ως κατηγοριοποιημένη επέμβαση)
Χειρουργική Αρθροσκοπική επέμβαση Ωμου (περιλαμβανομένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα κατά την
αρθροσκόπηση και δεν αναφέρεται ως κατηγοριοποιημένη επέμβαση)
Ακρωτηριασμός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου
Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γεν. αναισθησία
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ακρωτηριασμός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, της Κνήμης

Υμενεκτομή μεγάλων αρθρώσεων (ανοικτή ή αρθροσκοπική) και αφαίρεση Εγχονδρωμάτων
Αντιμετώπιση εξαρθρήματος ισχίου (κλειστή)

Αντιμετώπιση καταγμάτων Άκρας χειρός, Αντιβραχίου, Άκρου ποδός, Σφυρών, Ωλεκράνου, αποσπαστικών καταγμάτων
Επικονδύλων, δι΄ εσωτερικής οστεοσυνθέσεως ανά κάταγμα (εκτός δακτύλων)
Αντιμετώπιση καταγμάτων Βραχιονίου, Κνήμης, Κλειδός, δι΄ εσωτερικής οστεοσυνθέσεως
Αντιμετώπιση συνθέτων κακώσεων Γόνατος (πλην διατομής αρτηριών, νεύρων)
Αποκατάσταση ρήξεως μυών (πέραν του ενός μυός)

Αρθροδεσία αρθρώσεων μεσαίου μεγέθους π.χ. Ποδοκνημικής-Υπαστραγαλικών
Αρθροδεσία Καρπού-Ταρσού
Αφαίρεση Επιγονατίδος (επιγονατιδεκτομή με αποκατάσταση εκτατικού μηχανισμού του γόνατος)
Αφαίρεση καλοήθων όγκων Μακρών οστών
Αρθροσκοπική Ακρωμιοπλαστική
Ενδοσκοπική Μηνισκεκτομή
Λήψη οστικών Μοσχευμάτων
Οστεοσύνθεση κατάγματος επιγονατίδος
Οστεοτομία περιοχής Γόνατος
Οσφυϊκή Πεταλεκτομή
Πλαστική Κοιλιακών Μυών
Πλαστκή Χιαστού Συνδέσμων
Σύνθετες Επεμβάσεις Άκρου Ποδός (Τενοντομετάθεση-Διορθωτικές Οστεοτομίες εκτός βλαισού δακτύλου) ανά τομή
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Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος Ακρωμιοκλειδικής - Στερνοκλειδικής
Χειρουργική αντιμετώπιση καθ' έξιν εξαρθρήματος Επιγονατίδος
Τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσύνθεσης Μηριαίου - Λεκάνης
Χειρουργικός καθαρισμός επί φλεγμονών μεγάλων αρθρώσεων δι' ανοικτής μεθόδου
Συρραφή ή επανακαθήλωση Αχιλλείου Τένοντος, Επιγονατιδικού, ή Τένοντος του Τετρακεφάλου ή Δικεφάλου
Αρθροσκόπηση ισχύου, ποδοκνημικής κ.α. μεγάλων αρθρώσεων
Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξεως τενοντίου πετάλου ώμου (Rotator Cuff)
Αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης από το μηριαίο και το βραχιόνιο
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ακρωτηριασμός στο ύψος του Μηρού
Αντιμετώπιση κατάγματος άνω πέρατος Μηριαίου δια κοχλιώσεως ολισθαίνοντος ήλου ή ημιολικής αρθροπλαστικής
Αντιμετώπιση κατάγματος και εξαρθρήματος (ανοικτή) ισχύου
Επιμήκυνση Οστών
Ημιολικές Αρθροπλαστικές
Μεταφορά αγγειούμενων μοσχευμάτων και εκτενών μίσχων ή ελευθέρων Μυϊκών κρημνών
Μικροδισκεκτομή
Οστεοσύνθεση καταγμάτων Μηριαίου δια πλακός ή ενδομυελικής ηλώσεως
Οστεοτομίες Ισχίου

μα

Χειρουργική αντιμετώπιση Διατροχαντηρίου κατάγματος

Χειρουργική αντιμετώπιση κατάγματος Σπονδυλικής Στήλης χωρίς σπονδυλοδεσία
Χειρουργική αντιμετώπιση Ψευδαρθρώσεως Μακρών οστών
Χειρουργικοί καθαρισμοί φλεγμονών Σπονδυλικής Στήλης

Ενδαρθρικά κατάγματα Αγκώνος-Γόνατος-Ποδοκνημικής (PILON) και Υπερκονδύλια
Υποκεφαλικά συντριπτικά κατάγματα Βραχιονίου μετά ή άνευ εξαρθρήματος
Χειρουργική αντιμετώπιση υποτροπιάζοντος εξαρθρήματος Ώμου

Δε
ίγ

Χειρουργική αντιμετώπιση άσηπτης νέκρωσης κεφαλής μηριαίου
Μεταμόσχευση χόνδρου (γόνατος - ΠΔΚ) και μηνίσκου

Αντιμετώπιση φλεγμονών Σ.Σ. με πρόσθια ή οπίσθια προσπέλαση

Οστεοσύνθεση καταγμάτων κνήμης και βραχιονίου δια ενδομυελικής ηλώσεως
Θωρακική πεταλεκτομή

Αυχενική πεταλεκτομή ή πεταλοπλαστική
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αθροδεσία Ισχίου, Ώμου, Γόνατος
Κυφοπλαστική

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου, Γόνατος, Ώμου και Ποδοκνημικής

Οστεοτομίες Λεκάνης και Κοτυλοπλαστικές επεμβάσεις επί συγγενούς δυσπλασίας του Ισχίου
Πλαστική Ισχίου κατά Girdlestone
Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα
Σπονδυλοπλαστική
Χειρουργική αντιμετώπιση κατάγματος Σπονδυλικής Στήλης με σπονδυλοδεσία
Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων Πυέλου, Κοτύλης
Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία
Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και τοποθέτηση τεχνητού μεσοσπονδύλιου δίσκου
Οστεοτομία Σ.Σ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αναθεώρηση ολικών Αρθροπλαστικών μεγάλων αρθρώσεων (revision)
Απεξάρθρωση Ισχίου ή Ώμου βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων διά μικροχειρουργικής και οστεοσύνθεση οστών
Εκτεταμένες επεμβάσεις Σπονδυλικής Στήλης με διπλή προσπέλαση (πρόσθια-οπίσθια)
Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων
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Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων Σπονδυλικής Στήλης και κακοήθων όγκων Μακρών Οστών και Λεκάνης
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Βαλανοποσθική λύση συμφύσεων
Διάνοιξη στομίου Ουρήθρας
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αφαίρεση pig-tail
Αφαίρεση αποστήματος οσχέου
Αφαίρεση όγκου στομίου ουρήθρας
Βιοψία Λεμφαδένος
Βιοψία όρχεος
Διαστολή ή τομή Ουρητηρικού στομίου
Πλύσεις Κύστεως
Κυστεοσκόπηση απλή
Μανομέτρηση Νεφρικής Πυέλου
Ουρηθροκυστεοσκόπηση
Τυφλή Ουρηθροτομία
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

μα

Παρακέντηση αποστήματος Προστάτου

Απολίνωση και εκτομή Σπερματικού Πόρων

Αφαίρεση ξένων σωμάτων από Ανδρική Ουρήθρα
Αφαίρεση Πεϊκής προθέσεως
Διαδερμική Νεφροστομία

Δε
ίγ

Διαδερμική Πυελοσκόπηση
Διόρθωση Κιρσοκήλης

Διουρηθρική αφαίρεση κονδυλωμάτων

Ενδοσκοπική μηχανική ή δι΄υπερήχων λιθοτριψία λίθων Ουροδόχου Κύστεως
Ενδοσκοπική Ουρητηροπυελοσκόπηση
Επιδιδυμιδεκτομή

Καθήλωση Όρχεος ή Ορχεοπηξία

Κυστεοσκόπηση και τοποθέτηση ουρητηρικών καθετήρων ετερόπλευρα με ή χωρίς ανιούσα ουρητηροπυελογραφία
Κυστεοσκόπηση και ανιούσα ουρητηροπυελογραφία με ή χωρίς τοποθέτηση ουρητηρικών καθετήρων
Κυστεοσκόπηση με λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως
Κυστεοσκοπική εκκένωση αιματοκύστης

Μερικός Λεμφαδενικός καθαρισμός Βουβωνικής χώρας
Ορχεκτομή
Περιτομή
Πλαστική στομίου Ουρήθρας
Συστροφή Όρχεος/Ορχεοπηξία
Τοποθέτηση pig-tail
Τοποθέτηση ή αφαίρεση προθέσεως όρχεος
Υδροκήλη
Ενδοσκοπική Ουρηθροτομία
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Δευτερογενής επέμβαση Ουροστόματος
Διουρηθρική αφαίρεση Θηλωμάτων
Διουρηθρική όγκου Κύστεως
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Τοποθέτηση ταινίας ακράτειας (στήριξη αυχένος ουροδόχου κύστεως)
Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου Ουρητήρα
Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως έως 1 εκ.
Μερική Πεεκτομή με βιοψία βουβωνικών λεμφαδένων
Μικροχειρουργική αναστόμωση Σπερματικού πόρου και Επιδιδυμίδος
Ουρηθεκτομή
Ουρητηροστομία
Πλαστική Σηραγγωδών σωμάτων-NESBIT
Πλαστική συριγγίου και στενώματος Ουρήθρας
Ριζική Ορχεκτομή επί καρκίνου
Ριζικός Βουβωνικός Λεμφαδενικός καθαρισμός
Τραύμα και ρήξη Ουρήθρας εξωπυελική
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ανοικτή Νεφροστομία
Αφαίρεση εκκολπώματος Ουροδόχου κύστεως
Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστεως
Αφαίρεση κύστεως Νεφρού
Εκτομή Κυστεοκολπικού συριγγίου
Εκτομή Ορθοκυστικού συριγγίου

μα

Διουρηθρική Προστατεκτομή (κλασσική, εξάχνωση προστάτου, laser προστατεκτομή)

Εμφύτευση Ουρητήρος καθώς και αντιπαλινδρομική εμφύτευση Ουρητήρος ετερόπλευρα
Εμφύτευση τεχνητού σφιγκτήρα

Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως άνω του 1 εκ.
Επινεφριδεκτομή επί αδενώματος

Μερική Κυστεκτομή με ή χωρίς επανεμφύτευση ουρητήρος

Δε
ίγ

Μερική Πεεκτομή με βουβωνική λεμφαδενεκτομή

Μετατραυματική ρήξη Κύστεως και ενδοπυελική ουρήθρα
Λαπαροσκοπική εκτομή κύστεως νεφρού
Πυελολιθοτομία (Κοραλλιoειδής Λίθος)
Ολική Ουρητηρεκτομή

Ολική Πεεκτομή με βουβωνική λεμφαδενεκτομή
Ουρητηρολιθοτομία

Ουρητηρόλυση οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης

Ουρητηροπυελοσκοπία και ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων ή όγκων
Παροχέτευση Ουρινώματος

Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες
Πλαστική Ουρητήρος (μεγαουρητήρος)

Ριζικός Λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου
Τοποθέτηση Ενδοπεϊκής πρόθεσης
Υπερηβική Κυστεοστομία
Υπερηβική Προστατεκτομή
Χειρουργική των ουρητήρων επί τραυματισμού
Χειρουργικός καθαρισμός Οσχέου (Fourner) κ.λ.π.
Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή Λεμφαδενεκτομή
Νεφρεκτομή για μεταμόσχευση
Νεφρολιθοτομία (Κοραλλιoειδής Λίθος)
Ριζική αφαίρεση πέους με λεμφαδενεκτομή
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Ριζική Επινεφριδεκτομή επί καρκίνου
Ριζική Κυστεκτομή επί καρκίνου κύστεως με πυελική λεμφαδενεκτομή
Νεφρεκτομή (Μερική, Ολική ή Ριζική)
Ριζική υπερηβική ή περινεϊκή Προστατεκτομή
Χειρουργική του νεφρού επί τραυματικών νεφρικών κακώσεων
Λαπαροσκοπική Επινεφριδεκτομή
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αυτομεταμόσχευση
Ειλεϊκό ή κολονικό Conduit
Πλαστική Κύστεως επί εκστροφίας κύστεως
Στεγανή παροχέτευση ούρων και δημιουργία Νεοκύστης
Λαπαροσκοπική Νεφρεκτομή
Λαπαροσκοπική Προστατεκτομή

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διάνοιξη Αιματώματος

Διάνοιξη Δερματικού Αποστήματος
Κλειστή ανάταξη κατάγματος δακτύλου
Ονυχεκτομή Μερική
Βιοψία διά βελόνης - FNA
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

μα

Καθαρισμός και Συρραφή μικρού τραύματος, έως 4 εκ. χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων

Ακρωτηριασμός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου
Ακρωτηριασμός Φάλαγγος Δακτύλου
Αφαίρεση Λευκοπλακίας

Δε
ίγ

Αφαίρεση μικρού υλικού Οστεοσυνθέσεως

Βιοψία Δέρματος μυός, κροταφικής αρτηρίας, λεμφαδένων
Διόρθωση ουλών

Εκτομή μικρού Δερματικού όγκου και μικρός τοπικός Κρημνός
Εκτομή ογκιδίου Μαλακών μορίων, διαμέτρου κάτω των 4 εκ.
Εξαίρεση όγκου Προσώπου έως 4 εκ.

Κλειστή ανάταξη ρινικού κατάγματος με αναισθησία
Μικρά Μοσχεύματα Δέρματος μεγέθους έως 5 εκ.

Συρραφή διατομής Τενόντων ή νεύρων μεμονωμένων
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόματος έως 2 εκ.

Εσχαρεκτομή εγκαυμάτων και αποκατάσταση (μέχρι 2 ώρες)
Κρημνοί δέρματος έως 2 ώρες
Μεγάλα μοσχεύματα δέρματος
Μερικός Λεμφαδενικός καθαρισμός Βουβωνικής χώρας
Διόρθωση Εκτροπίου
Τοποθέτηση μικρών διαστατών ιστών έως 4 εκ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Εκτομή όγκου Γνάθου

Εσχαρεκτομή εγκαυμάτων και αποκατάσταση (άνω των 2 ωρών)
Κρημνοί δέρματος άνω των 3 ωρών
Μυϊκοί, Μυοδερματικοί Κρημνοί - Μισχωτοί
Οστεοτομία απλή Άνω ή Κάτω Γνάθου
Οστεοτομία Κόγχου
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Οστικό Μόσχευμα εδάφους Κόγχου
Συρραφές νεύρων
Εκτομή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διόρθωση παράλυσης πλευράς προσώπου με μισχωτό κρημνό
Εξαίρεση όγκου εδάφους στόματος άνω των 2 εκ.
Ανοιχτή ανάταξη κατάγματος κόγχου
Αποσυμπίεση προσωπικού νεύρου
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ανακατασκευή Μαστού με ορθό κοιλιακό μυοδερματικό κρημνό
Ανακατασκευή Μαστού με πλατύ ραχιαίο μύ (με ή χωρίς ένθεμα)
Άνω ή Κάτω Γναθεκτομή
Πλαστική αποκατάσταση ελλειμμάτων κοιλιακών τοιχωμάτων
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ανάταξη κατάγματος Κρανίου
Εξαίρεση όγκων Κρανίου
Μικροχειρουργική επανόρθωση
Οστεοτομία Μέτωπο – προσωπική

μα

Οστεοτομία Lefort III / Ανοικτή ανάταξη καταγμάτων κρανίου – κόγχων

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αφαίρεση ξένου σώματος ή ρινολίθου ρινός διά της φυσικής οδού
Αφαίρεση ξένου σώματος Στοματοφάρυγγα

Διάνοιξη δοθιήνος ή αποστήματος Έξω Ακουστικού Πόρου
Παρακέντηση Τυμπάνου

Δε
ίγ

Παροχέτευση υποδόριου αποστήματος κεφαλής

Χειρουργική θεραπεία φλεγμονής πτερυγίου Ωτός
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αδενοειδεκτομή

Αλλαγή Σωλήνα Montgomery

Ανάταξη απλού κατάγματος ρινικών οστών με γενική αναισθησία

Αφαίρεση αιμορραγικού Πολύποδα ή άλλης εξεργασίας Ρινικού Διαφράγματος
Αφαίρεση ξένου σώματος στοματοφάρυγγα στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία
Αφαίρεση ξένου σώματος του έξω ακουστικού πόρου με γ.α. (φυσική οδός)
Αφαίρεση ξένου σώματος Υποφάρυγγα, Λάρυγγα

Βιοψία Λάρυγγα, Υποφάρυγγα με τοπική αναισθησία
Βιοψία Ρινός ή Επιφάρυγγα

Βιοψία Τραχηλικού Λεμφαδένα με τοπική αναισθησία
Διάνοιξη αποστήματος ή αιματώματος Διαφράγματος
Διάνοιξη αποστήματος ή αιματώματος ρινικού διαφράγματος με γενική αναισθησία
Διάνοιξη Περιαμυγδαλικού αποστήματος
Εκτομή ογκιδίου γλώσσης
Εξαίρεση μικρού όγκου προσώπου ή τραχήλου διαμέτρου έως 4 εκ. χωρίς τοπική πλαστική
Εξαίρεση μικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου διαμέτρου έως 4 εκ., τοπική πλαστική με χρήση κρημνού
Εξαίρεση πολύποδος Ωτός
Λύση συμφύσεων Ρινικής κοιλότητας
Μερική εκτομή πτερυγίου Ωτός
Παρακέντηση και πλύση Ιγμορείου άντρου
Παρακέντηση και πλύση Μετωπιαίου κόλπου
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Παρακέντηση Τυμπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού
Παροχέτευση αποστήματος Κεφαλής ή Τραχήλου
Παροχέτευση υποδόριου αποστήματος τραχήλου
Συρραφή Βλεννογόνου Στόματος
Συρραφή Γλώσσης
Υποβλεννογόνιος καυτηριασμός Ρινικών κόγχων
Χειρουργική θεραπεία τραύματος πτερυγίου ωτός
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αμυγδαλεκτομή
Ανάτρηση Ιγμορίου άντρου κατά Caldwell-Luc (ΠΟ: Ανάτρηση δι΄εξωτερικής οδού γναθιαίου κ.)
Αντιμετώπιση επιπλεγμένου κατάγματος Ρινός
Αποκατάσταση μετά Τραχειοστομία
Αποφλοίωση φωνητικών χορδών
Αφαίρεση ξένου σώματος του έξω ακουστικού πόρου με οπισθοωτιαία τομή
Αφαίρεση ξένου σώματος διά Βρογχοσκοπήσεως
Αφαίρεση όγκου Παρωτίδος χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου
Αφαίρεση Προωτιαίου συριγγίου

μα

Βιοψία Ιγμορίου άντρου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο (ενδορινικά ή από κυνικό βοθρίο)
Βιοψία, αφαίρεση πολύποδος Φωνητικών Χορδών με μικρολαρυγγοσκόπηση
Διάνοιξη παροχέτευση Λουδοβικείου κυνάγχης

Διαστολή Υποφάρυγγα, Οισοφάγου ή Λάρυγγα με κηρία. Ανά συνεδρία
Έγχυση διογκωτικού υλικού στις φωνητικές χορδές
Εκτομή άνω Λαρυγγικού νεύρου
Εκτομή Ρινικού Πολύποδος
Εκτομή Σταφυλής

Δε
ίγ

Εκτομή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος
Εκτομή χοανοπολύποδος

Ενδορινική εκτομή χοανοπολύποδος

Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόματος έως 2 εκ. ή για Ca

Επιπολής μερική παρωτιδεκτομή χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου
Ερευνητική Τυμπανοτομή
Κογχοτομή κάτω

Λύση συμφύσεων ή διαφράγματος Φωνητικών Χορδών
Ολική αφαίρεση Πτερυγίου Ωτός
Πανενδοσκόπηση

Παροχέτευση εν τω βάθει φλεγμονής ή αποστήματος τραχήλου

Πλαστική αποκατάσταση ελλείμματος δέρματος κεφαλής και τραχήλου με ελεύθερο δερματικό μόσχευμα μερικού ή ολικού
πάχους
Πλαστική αποκατάσταση με τοπικό κρημνό μετά αφαίρεσης δερματικής βλάβης του δέρματος κεφαλής ή τραχήλου
Πλαστική Τραχειοστομίας
Σύγκλειση τραχειοστόματος
Τοποθέτηση τραχειοοισοφαγείου κομβίου φώνησης (περιλαμβάνεται και η διατομή του κρικοθυρεοειδούς μυός)
Τραχειοβρογχοσκόπηση χωρίς βιοψία
Τραχειοτομία
Χειρουργική αντιμετώπιση αιμορραγίας μετά αμυγδαλεκτομή ή αδενοειδεκτομή
Χειρουργική της Γλωσσικής Αμυγδαλής
Παρακέντηση και πλύση Μετωπιαίου κόλπου ενδοσκοπικά
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Απολίνωση έξω καρωτίδος
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Αρυταινοειδεκτομή
Ενδορινική αποκατάσταση ατρησίας Ρινικής χοάνης
Εξαίρεση στυλοειδούς αποφύσεως
Εξωτερικές προσπελάσεις στο λάρυγγα
Κάτω Ρινοαντροστομία
Λήψη μοσχεύματος νεύρου
Λοβεκτομή Θυρεοειδούς
Μερική Γλωσσεκτομή
Μερική Θυρεοειδεκτομή
Μερική παρωτιδεκτομή μετά παρασκευής κλάδων του προσωπικού νεύρου
Μέση Ρινοαντροστομία
Σύγκλειση διατρήσεως Διαφράγματος
Υπερωϊοφαρυγγοπλαστική
Υφολική Θυρεοειδεκτομή
Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου και οστέϊνου τμήματος ρινικού διαφράγματος (Ευθειασμός)
Χειρουργική μετωπιαίου κολπώματος κατά Draf 1
Μυριγγοπλαστική (ή τύπου Ι)
Χορδοπηξία

μα

Χειρουργική της Στυλοειδούς αποφύσεως

Αφαίρεση εξοστώσεως ή οστεώματος από τον Έξω Ακουστικό Πόρο
Αποσυμπίεση οφθαλμικού κόγχου ενδορινικά-ενδοσκοπικά
Αφαίρεση ρινικής πολυποδίασης ενδοσκοπικά
Πλαστική πτερυγίου Ωτός
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Δε
ίγ

Αναβολεκτομή ή Αναβολοτομή
Αναστόμωση νεύρου

Αναστόμωση νεύρου κεφαλής και τραχήλου
Αναστόμωση Προσωπικού νεύρου

Ανάτρηση δι΄εξωτερικής οδού του Μετωπιαίου κόλπου-Οστέωμα
Απλή Μαστοειδεκτομή (Π.Ο: εκσμίλωση μαστοειδούς απλή)

Αποκατάσταση Λαρυγγικής στενώσεως με χρήση προσθετικών υλικών (π.χ. Mondgomery)
Αποκατάσταση με Δερματικό κρημνό

Αποκατάσταση με Μυοδερματικό κρημνό

Απολίνωση έσω γναθιαίας αρτηρίας δια του ιγμορείου
Απολίνωση Ηθμοειδών αρτηριών

Απολίνωση Σφηνουπερωΐου αρτηρίας
Αποσυμπίεση Ενδολεμφικού σάκκου
Αποσυμπίεση του Οπτικού νεύρου
Αττικοτομή
Αφαίρεση Λαρυγγοκήλης

Αφαίρεση όγκων εδάφους στόματος με εκσκαφή
Αφαίρεση Φαρυγγικού εκκολπώματος
Αφαίρεση τμήματος τραχείας και αναστόμωση
Βιοψία Σφηνοειδούς κόλπου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
Διαρινική αποκατάσταση Εγκεφαλονωτιαίας Ρινόρροιας
Διαμαστοειδική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας ωτόρροιας
Εκτομή του Βιδιανού νεύρου
Εξαίρεση όγκου εδάφους στόματος άνω των 2 εκ.
Εξωτερική Ηθμοειδεκτομή
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Επανεπέμβαση πλαστικής Ρινός
Επεμβάσεις γιά αποκατάσταση της λειτουργίας του Λάρυγγος με εξωτερική προσπέλαση (Θυρεοτομή, Λαρυγγοτομή,
Χορδεκτομή, κ.λ.π.)
Επιγλωττιδοπηξία
Ηθμοειδεκτομή ή Σφηνοειδεκτομή
Κρικοφαρυγγική μυοτομή
Λαρυγγοπλαστική
Μερική Λαρυγγεκτομή κάθετη
Μερική Λαρυγγεκτομή οριζόντια
Ολική εξωτερική διάνοιξη των παραρρινίων
Ολική Θυρεοειδεκτομή
Ολική Λαρυγγεκτομή
Ολική Παρωτιδεκτομή
Ολική Σφηνο-ηθμοειδεκτομή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
Οσταριοπλαστική
Πλαγία Φαρυγγο-Λαρυγγεκτομή
Προσθία ηθμοειδεκτομή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
Ριζική ανάτρηση Μαστοειδούς σε εγκεφαλικές επιπλοκές

μα

Ριζική Μαστοειδεκτομή (Π.Ο: εκσκαφή λιθομαστοειδική)
Ριζικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου
Σφηνοειδεκτομή
Τοποθέτηση Ενδοκοχλιακού εμφυτεύματος
Τραχειοπλαστική
Τραχειοπλαστική με χρήση χόνδρου
Τροποποιημένη ριζική Μαστοειδεκτομή

Δε
ίγ

Τυμπανοπλαστικές (εκτός τύπου Ι)

Χειρουργική αποκατάσταση Τραχειοοισοφαγικού συριγγίου
Χειρουργική αποκατάσταση Φαρυγγοστόματος

Χειρουργική αποκατάσταση Φαρυγγοστόματος με χρήση κρημνού

Χειρουργική αφαίρεση μηνιγγοκήλης ή εγκεφαλοκήλης με ενδοσκοπικό έλεγχο
Χειρουργική αφαίρεση νεοπλασίας ρινός παραρρινίων με ενδοσκοπικό έλεγχο
Χειρουργική αφαίρεση παθήσεων Σφηνοειδούς
Χειρουργική της τραχείας

Χειρουργική του μετωπιαίου κολπώματος κατά Draf 2 και 3
Χορδεκτομή

Ρινοδακρυοκυστεοστομία ενδορινική - ενδοσκοπική

Ενδοσκοπική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας ρινόρροιας

Χειρουργική ανεστραμένου θηλώματος υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαρρινική αφαίρεση όγκου βάσης κρανίου
Διαρρινική Υποφυσεκτομή
Διυπερώϊος προσπέλαση (Ρινοίωμα, κ.λ.π.)
Εκτομή Λιθοειδούς σε όγκους ωτός
Κάτω Γναθεκτομή
Λαβυρινθεκτομή μεμβρανώδης
Λαβυρινθεκτομή οστική

Λαρυγγο-Φαρυγγο-Οισοφαγεκτομή με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό
Μερική Γναθεκτομή
Μερική Φαρυγγεκτομή
Νευρεκτομή του Αιθουσαίου ν.
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Οισοφαγεκτομή (Μερική ή Ολική)
Ολική Γναθεκτομή
Ολική Γναθεκτομή με εξόρυξη του Οφθαλμού (χειρουργική commando)
Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγεκτομή
Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγο-Οισοφαγεκτομή
Ριζική Θυρεοειδεκτομή επί καρκίνου
Φαρυγγολαρυγγεκτομή ολική ή μερική με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό
Χειρουργική της βάσεως του κρανίου π.χ. χημειωδέκτωμα (jugularis)
Χειρουργική Χημειοδεκτώματος (tympanicus)
Ολική Λαρυγγεκτομή με ριζικό Λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου
Ενιαιοποίηση μετωπιαίων κόλπων κατά Draf II ή III
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώματος

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Τοποθέτηση ενδοαγγειακού μοσχεύματος στη θωρακική αορτή
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ανοικτή βαλβιδοτομή

μα

Περικαρδιεκτομή επί Περικαρδίτιδας - Συμφυτικής, Συμπιεστικής

Αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδος (συμπεριλαμβανομένης βαλβιδοπλαστικής)
Αντικατάσταση βαλβίδος καρδίας

Αντικατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδος (συμπεριλαμβανομένης βαλβιδοπλαστικής)

Αντικατάσταση Πνευμονικής βαλβίδος (συμπεριλαμβανομένης βαλβιδοπλαστικής / βαλβιδοτομής)
Αντικατάσταση Τριγλώχινος βαλβίδος

Δε
ίγ

Αφαίρεση βηματοδότη με by pass (με εφαρμογή εξωσωματικής κυκλοφορίας)
Εκτομή Ινώδους ιστού συμφυομένου στις γλωχίνες της καρδίας
Εκτομή καρδιακών όγκων

Επαναιμάτωση Στεφανιαίας(ων) με αυτομόσχευμα, συμπεριλαμβανομένης της λήψης του αυτομοσχεύματος και
Ενδαρτηρεκτομή
Επανεπέμβαση παράκαμψης ΑορτοΣτεφανιαίας(ων) συμπεριλαμβανομένης λήψεως αυτομοσχευμάτων
Πλαστική αποκατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδος
Πλαστική Τριγλώχινας Βαλβίδος

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Συρραφή κερατοειδούς
Αφαίρεση χαλαζίου

Αφαίρεση πτερυγίου
Τραύμα επιφανειακό βλεφάρων επιπεφυκότος
Διάνοιξη - καθετηριασμός δακρυϊκού πόρου
Καθετηριασμός και πλύση δακρυϊκών οδών
Ταρσοραφή-Βλεφαροραφή
Απόξεση επιθηλίου κερατοειδούς
Ανάταξη φακού- παρακέντηση προσθίου θαλάμου-δευτερογενής καταρράκτης καψουλοτομή
Μεμβρανεκτομή
Συρραφή κερατοειδούς
Ένθεση βαλβίδας Μοlteno μετά από πρόσφατη αντιγλαυκωματική επέμβαση
Συρραφή επιπεφυκότος- τραύμα σκληρού επιφανειακό
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Αφαίρεση κύστης- ογκιδίου
Βιτρεκτομή πρόσθια
Βιοψία δακρυϊκού αδένος - ογκιδίου - οφθαλμικών ιστών
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ιριδοπλαστική
Ένθεση ενδοφακού - αφαίρεση ενδοφακού
Ένθεση Μοlteno ή τύπου Μοlteno
Εντρόπιο - Εκτρόπιο
Μεταμόσχευση επιπεφυκότος
Αντιγλαυκωματική επέμβαση
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Στραβισμός
Σκληροπλαστική
Εκτομή κερατοειδούς αστιγματική με ή άνευ συρραφής
Εγχείρηση καταρράκτου
Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
Βιτρεκτομή οπίσθια - χειρ.ώχρας
Ασκορινοστομία
Μεταμόσχευση σκληρού - Limbus
Μεταμόσχευση κερατοειδούς

μα

Αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού

Χειρουργική αποκατάσταση προαθίου ημιμορίου
Τραύμα σκληρού κερατοειδούς - υαλώδους

Δε
ίγ

Κερατοπρόθεση ένθεση Α στάδιο - Β στάδιο

Εξόρυξη και μεταμόσχευση βολβού (σκληρού - μεταμόσχευση ένθεση αλομοσχεύματος βολβού)
Εκκένωση κόγχου
Εγχείρηση καταρράκτου

Αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού
Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
Βιτρεκτομή οπίσθια - χειρ.ώχρας
Ασκορινοστομία

Μεταμόσχευση σκληρού - Limbus
Μεταμόσχευση κερατοειδούς

Χειρουργική αποκατάσταση προαθίου ημιμορίου
Τραύμα σκληρού κερατοειδούς - υαλώδους

Κερατοπρόθεση ένθεση Α στάδιο - Β στάδιο

Εξόρυξη και μεταμόσχευση βολβού (σκληρού - μεταμόσχευση ένθεση αλομοσχεύματος βολβού)
Εκκένωση κόγχου
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