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Medical Easy

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας, οι Ειδικοί

Όροι,  οι  ∆ηλώσεις  του  Συµβαλλόµενου  ή  και  Ασφαλισµένου  που  περιέχονται  στην  Αίτηση

Ασφάλισης  ή  σε  άλλο  έγγραφο  που  φέρει  την  υπογραφή  τους,  οι  Ιατρικές  Εξετάσεις  και  οι

Πρόσθετες Πράξεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ
§ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.

§ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση.

§ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή ή και για την υγεία του οποίου συνάπτεται η Ασφάλιση.

§ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το ποσό ασφάλισης κάθε παροχής που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.

§ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου.

§ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η  ηµεροµηνία  κάθε  ηµερολογιακού  έτους  που  συµπίπτει  µε  την  ηµεροµηνία  έναρξης

ισχύος του Ασφαλιστηρίου.

§ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το  χρονικό  διάστηµα  δώδεκα  (12)  µηνών  από  την  ηµεροµηνία  έναρξης  ισχύος  του

Ασφαλιστηρίου  έως  την  ηµεροµηνία  της  επόµενης  ανανέωσής  του  και  κάθε  επόµενο

διάστηµα συνεχόµενων δώδεκα (12) µηνών σε περίπτωση ανανέωσής του.

§ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Το  χρηµατικό  ποσό  που  καταβάλλει  εφάπαξ  ή  περιοδικά  ο  Συµβαλλόµενος  στην  Εταιρία

και του οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών.

§ AΤΥΧΗΜΑ

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από

τη θέληση του  Ασφαλισµένου και  προκαλεί  σε αυτόν  προσωρινή ή µόνιµη,  µερική ή ολική

ανικανότητα, ή θάνατο ή ανάγκη νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης.

§ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Κάθε  βλάβη  της  υγείας  που  δεν  οφείλεται  σε  ατύχηµα  αλλά  σε  παθολογικά  αίτια  και

προέρχεται  από  αιτίες  που  δεν  υπήρχαν,  ή  υπήρχαν  αλλά  ο  Ασφαλισµένος  αγνοούσε  την
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ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης ή της επαναφοράς της σε ισχύ.

§ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Θεωρούνται  ο/η  σύζυγος  και  τα  άγαµα  τέκνα  του  Ασφαλισµένου  ηλικίας  τριάντα  (30)

ηµερών έως δεκαοκτώ (18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αυτά σπουδάζουν.

§ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κάθε  νοσηλευτικό  ίδρυµα  ή  κλινική  που  λειτουργεί  νόµιµα  για  την  περίθαλψη  και

θεραπεία  ασθενών  και  τραυµατιών,  παρέχει  περίθαλψη  κατά  τη  διάρκεια  όλου  του

εικοσιτετραώρου  και  διαθέτει  πλήρη  νοσοκοµειακό  εξοπλισµό  και  µόνιµο  ιατρικό  και

βοηθητικό  προσωπικό.  ∆εν  θεωρούνται  «Νοσοκοµεία»  τα  ιδρύµατα  αποκατάστασης,

επανένταξης  για  αλκοολικούς  ή  τοξικοµανείς,  τα  αναπαυτήρια,  τα  αναρρωτήρια,  τα

φυσιοθεραπευτήρια,  οι  οίκοι  ευγηρίας,  οι  νευρολογικές  και  ψυχιατρικές  κλινικές,  καθώς

και  κάθε  νοσηλευτικό  ίδρυµα  ή  χώρος  στον  οποίο  ασκείται  µη  επιστηµονικά

αναγνωρισµένη ιατρική π.χ. βελονισµός, γιόγκα, οµοιοπαθητική κ.λ.π.

§ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Εισαγωγή  και  παραµονή  του  Ασφαλισµένου  για  τουλάχιστον  µία  (1)  διανυκτέρευση  για

λόγους  θεραπείας,  η  οποία  είναι  ιατρικώς  απαραίτητο  να  παρέχεται  σε  Νοσοκοµείο.  Η

παραµονή  σε  Νοσοκοµείο  για  προληπτικές  διαγνωστικές  εξετάσεις  δεν  θεωρείται

Νοσηλεία.

§ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Παραπάνω από µία  Νοσηλεία  σε Νοσοκοµείο  µε  αιτία  το ίδιο  περιστατικό ή επιπλοκή του

(διαδοχική  Νοσηλεία)  θεωρείται  ενιαία  Νοσηλεία,  εφόσον  η  επόµενη  εισαγωγή  στο

Νοσοκοµείο  γίνει  µέσα  στο  ίδιο  ασφαλιστικό  έτος  από  την  ηµεροµηνία  της  πρώτης

εξόδου από το Νοσοκοµείο.

§ ΓΙΑΤΡΟΣ

Γιατρός που ασκεί νόµιµα ειδικότητα αναγνωρισµένη από Ιατρικό Σύλλογο.

§ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ

Η δαπάνη του Ασφαλισµένου για δωµάτιο και τροφή στο Νοσοκοµείο.

§ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Κάθε  µεµονωµένη  πράξη,  που  πραγµατοποιείται  από  γιατρό,  είναι  επιστηµονικά

αναγνωρισµένη και επιβάλλεται ιατρικά για τη διάγνωση, ίαση ή αποκατάσταση της υγείας

του Ασφαλισµένου.

§ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

Τα  αναγκαία  έξοδα για  την  περίθαλψη ή και  θεραπεία  του  Ασφαλισµένου λόγω ασθένειας

ή ατυχήµατος.

§ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Είναι  το  ποσοστό  ή  το  ποσό  που  βαρύνει  τον  Ασφαλισµένο,  σύµφωνα  µε  τον  Πίνακα

Παροχών στα έξοδα που αναγνωρίζει η Εταιρία σε περίπτωση αποζηµίωσης.

§ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GENERALI CALL CENTER

Το  Ιατρικό  Συντονιστικό  Κέντρο  που  απαρτίζεται  από  εξειδικευµένο  προσωπικό  και

λειτουργεί συντονιστικά και συµβουλευτικά προς τον Ασφαλισµένο.

§ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ο δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ασφάλισης.

§ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το  Ιατρικό  ∆ιαγνωστικό Κέντρο  που  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  µε  απευθείας  συνεργασία

µε  την  Εταιρία  ή µε  τη διαµεσολάβηση εταιρίας  παροχής  υπηρεσιών υγείας,  µε  την  οποία

έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας η Εταιρία.

§ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το Νοσοκοµείο που παρέχει τις υπηρεσίες του, µε απευθείας συνεργασία µε την Εταιρία ή

µε  τη  διαµεσολάβηση  εταιρίας  παροχής  υπηρεσιών  υγείας,  µε  την  οποία  έχει  συνάψει
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σύµβαση συνεργασίας η Εταιρία.

§ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

Ο γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του µε απευθείας συνεργασία µε την Εταιρία ή µε τη

διαµεσολάβηση εταιρίας  παροχής  υπηρεσιών υγείας,  µε  την  οποία  έχει  συνάψει  σύµβαση

συνεργασίας η Εταιρία.

§ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Η αιφνίδια διαταραχή της υγείας Ασφαλισµένου που συνοδεύεται από σοβαρά συµπτώµατα

και  για  την  αντιµετώπιση  της  οποίας  απαιτείται  άµεση  ιατρική  βοήθεια  στα  εξωτερικά

ιατρεία Νοσοκοµείου για την αποφυγή σοβαρής οργανικής βλάβης.

§ ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Η ειδική  κάρτα  που  χορηγεί  η  Εταιρία  στους  Ασφαλισµένους  και  στην  οποία  αναγράφεται

το  ονοµατεπώνυµο  και  ο  κωδικός  πελάτη  του  Ασφαλισµένου.  Ο  Ασφαλισµένος  µε  την

επίδειξη  της  κάρτας  και  της  αστυνοµικής  του  ταυτότητας  δικαιούται  να  κάνει  χρήση  των

ιατρικών υπηρεσιών της Παροχής αυτής στα Συνεργαζόµενα Νοσοκοµεία.

§ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Είναι  η  κατηγορία  δωµατίου  και  υπηρεσιών  που  έχει  επιλέξει  ο  Ασφαλισµένος  και

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.

§ ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η  µονάδα  του  Νοσοκοµείου  που  προορίζεται  για  ασθενείς  των  οποίων  η  κατάσταση  της

υγείας απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Τα δωµάτια ανάρρωσης, τα δωµάτια απλής

νοσηλείας  και  οι  µονάδες  παρακολούθησης  δεν  θεωρούνται  Μονάδες  Εντατικής

Θεραπείας.

§ ΜΟΝΑ∆Α ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ

Η  µονάδα  του  Νοσοκοµείου  µε  κλίνες  για  ασθενείς  που  έχουν  ανάγκη  αυξηµένης

φροντίδας.

Άρθρο 2

ΠΑΡΟΧΗ MEDICAL EASY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ
Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου παρέχει στον Ασφαλισµένο, 
αποκλειστικά εντός Ελλάδας, και σύµφωνα µε όσα αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:

§ Νοσοκοµειακή περίθαλψη

§ Προ και Μετά - Νοσοκοµειακές ∆απάνες

§ Ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας (Check- up)

§ Κάλυψη έκτακτων / Επειγόντων περιστατικών

§ Κάλυψη νεογέννητου

§ Κάλυψη Χηµειοθεραπειών, Ακτινοβολιών, Ραδιοθεραπειών

§ Εξοδα για νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση σε Νοσοκοµείο(One Day Clinic)

§ Επιδόµατα Νοσηλείας και Χειρουργικής Επέµβασης

§ Generali Call Center

§ Κάρτα Νοσηλείας

Η Εταιρία αποζηµιώνει τον Ασφαλισµένο µετά την αφαίρεση της συµµετοχής που αναγράφεται

στον Πίνακα Παροχών και µε την επιφύλαξη τυχόν διαδοχικής Νοσηλείας
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Άρθρο 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ MEDICAL EASY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 
Α. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη

Σε  περίπτωση  που  Ασφαλισµένος  λόγω  Ασθένειας  ή  Ατυχήµατος  έχει  ανάγκη  νοσηλείας  σε

Νοσοκοµείο  ή  του  παρασχεθούν  πρώτες  βοήθειες  στα  Εξωτερικά  Ιατρεία  Νοσοκοµείου  λόγω

επείγοντος  περιστατικού,  η  Εταιρία  καταβάλλει  τα  έξοδα  που  αφορούν  στη  συγκεκριµένη

Νοσηλεία.

Το  ανώτατο  όριο  της  Νοσοκοµειακής  Περίθαλψης  για  κάθε  περιστατικό,  αναγράφεται  στον

Πίνακα Παροχών.

Η Εταιρία κατά τη Νοσηλεία Ασφαλισµένου καλύπτει:

§ ∆ωµάτιο  και  τροφή.  Το  ανώτατο  όριο  ευθύνης  της  Εταιρίας  για  δωµάτιο  και  τροφή  δεν

µπορεί να υπερβεί την θέση νοσηλείας που έχει επιλέξει ο Ασφαλισµένος και αναγράφεται

στον Πίνακα Παροχών.

§ Εξοδα  Μονάδας  Εντατικής  Θεραπείας  (Μ.Ε.Θ.)  και  Μονάδας  Αυξηµένης  Φροντίδας

(Μ.Α.Φ.)

§ Το κόστος της Μ.Ε.Θ. και της Μ.Α.Φ.  θεωρείται νοσοκοµειακό έξοδο και δεν υπόκειται σε

περιορισµούς.

§ Αµοιβές  γιατρών,  αµοιβές  χειρουργού  και  αναισθησιολόγου  έως  τα  ανώτατα  όρια  που

αναγράφονται  στον  αναφερόµενο  στo  Ασφαλιστήριο  Παροχή  Πίνακα  Αµοιβών  Χειρουργών

και Αναισθησιολόγων και ανάλογα µε τη βαρύτητα της επέµβασης, όπως αυτή καθορίζεται

στον επισυναπτόµενο Πίνακα Βαρύτητας Χειρουργικών Επεµβάσεων.

§ Εξοδα χειρουργικών επεµβάσεων.

§ Εξοδα συνοδού, όταν πρόκειται για Νοσηλεία ανήλικου εξαρτώµενου τέκνου.

§ Φάρµακα,  µικροβιολογικές  αναλύσεις,  ακτινολογικές  εξετάσεις,  αξονικές  και  µαγνητικές

τοµογραφίες.

§ Μεταφορά  µε  νοσοκοµειακό  αυτοκίνητο  προς  το  Νοσοκοµείο,  εφόσον  κρίνεται  ιατρικά

απαραίτητο.

§ Μεταγγίσεις αίµατος και πλάσµατος, απλούς ή γύψινους επιδέσµους, νάρθηκες.

§ Εξοδα χηµειοθεραπείας και φυσιοθεραπείας.

§ Εξοδα  αγοράς και  τοποθέτησης  τεχνητού  προσθετικού χεριού,  ποδιού  και απλού  τεχνητού

µατιού,  µοσχεύµατος  κερατοειδούς,  µοσχεύµατος  ενδοφακού,  µοσχεύµατος  αρτηριών,

βαλβίδας  καρδιάς,  βηµατοδότη,  απινειδωτή,  υλικών  οστεοσύνθεσης  και  ειδικών  υλικών

όταν είναι ιατρικά βεβαιωµένο ότι η τοποθέτηση αυτών είναι απαραίτητη λόγω ατυχήµατος

ή ασθένειας που συνέβη µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την επαναφορά του

σε ισχύ.

§ Ιδιωτική  αποκλειστική  νοσοκόµα  (πλήρους  απασχόλησης)  µε  ανώτατο  όριο  τριάντα  (30)

ηµέρες  για  κάθε  νοσηλεία  και  µετά  από  αιτιολογηµένη  εισήγηση  του  θεράποντα  γιατρού

λόγω της φύσης της νοσηλείας.

Β. Προ και Μετά - Νοσοκοµειακές ∆απάνες

Η  Εταιρία  καλύπτει  δαπάνες  που  πραγµατοποιήθηκαν  πριν  και  µετά  τη  Νοσηλεία  του

Ασφαλισµένου  σε  Νοσοκοµείο,  εφόσον  αυτός  υποβλήθηκε  σε  χειρουργική  επέµβαση  και

ειδικότερα:

§ ∆ιαγνωστικές δαπάνες που έγιναν τριάντα (30) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία εισαγωγής

του Ασφαλισµένου στο Νοσοκοµείο.

§ ∆απάνες  για  εργαστηριακές  εξετάσεις,  φάρµακα  που  παρασχέθηκαν  µε  συνταγή  γιατρού

και  φυσιοθεραπείες  που  έγιναν  σε  διάστηµα  εξήντα  (60)  ηµερών  από  την  ηµεροµηνία

εξόδου του Ασφαλισµένου από το Νοσοκοµείο.
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 Γ. Εξοδα Νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση σε Νοσοκοµείο (One Day Clinic)

Η Εταιρία καλύπτει ποσοστό 100% των αναγνωρισµένων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν και

αφορούν  σε  δαπάνες  για  χειρουργικές  επεµβάσεις  που  γίνονται  σε  Νοσοκοµείο  χωρίς

διανυκτέρευση,  µετά  την  υποβολή  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών,  την  αφαίρεση  της

συµµετοχής που έχει επιλέξει ο Ασφαλισµένος  και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και µε

την  προυπόθεση  ότι  ο  Ασφαλισµένος  θα  ενηµερώσει  το  Generali  Call  Center  πριν  από  την

διενέργεια της χειρουργικής επέµβασης.

Εάν ο Ασφαλισµένος για την διενέργεια χειρουργικής επέµβασης χωρίς νοσηλεία επιλέξει ένα

από  τα  συνεργαζόµενα  νοσοκοµεία,  η  Εταιρία  καλύπτει  ποσοστό  100%  των  αναγνωρισµένων

δαπανών  του  περιστατικού,  µετά  την  υποβολή  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών,  χωρίς

αφαίρεση  της  συµµετοχής  που  έχει  επιλέξει  ο  Ασφαλισµένος  και  αναγράφεται  στον  Πίνακα

Παροχών και µε την προυπόθεση ότι ο Ασφαλισµένος θα ενηµερώσει το Generali  Call Center

πριν από την διενέργεια της χειρουργικής επέµβασης.

Εάν ο Ασφαλισµένος δεν ενηµερώσει το Generali Call Center, η Εταιρία καλύπτει ποσοστό 80%

των  δαπανών  για  χειρουργικές  επεµβάσεις  µετά  την  υποβολή  των  απαραίτητων

δικαιολογητικών .

Οι  ιατρικές  αµοιβές  για  χειρουργικές  επεµβάσεις  καθορίζονται  σύµφωνα  µε  τα  ανώτατα  όρια

που αναγράφονται στον Πίνακα αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου.

∆. Ετήσιος Προληπτικός Ελεγχος (Check- up)

Η  Εταιρία  παρέχει  στον  ενήλικα  Ασφαλισµένο  τη  δυνατότητα  διενέργειας  ενός  ετήσιου

προληπτικού ελέγχου µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου

ή την επαναφορά του σε ισχύ.

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το Generali Call Center, που συντονίζει τη

διενέργεια  του  προληπτικού  ελέγχου  που  πραγµατοποιείται  σε  συνεργαζόµενα  ιατρικά

διαγνωστικά κέντρα.

Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check-up) περιλαµβάνει αποκλειστικά τις εξής εξετάσεις:

§ Γενική Αίµατος § Τριγλυκερίδια

§ Τ.Κ.Ε. § ΗDL

§ Γενική Ούρων § LDL

§ Σάκχαρο § SGOT

§ Ουρία § SGPT

§ Ουρικό Οξύ § ΗΚΓ

§ Χοληστερίνη § Kαρδιολογική Eξέταση

Ε. Επιδόµατα Νοσηλείας και Χειρουργικής Επέµβασης

Σε περίπτωση Νοσηλείας του Ασφαλισµένου, εάν αυτός δεν υποβάλει:

α) έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης και

β) προ και µετά - νοσοκοµειακές δαπάνες

και  εφόσον  η ασφαλιστική περίπτωση καλύπτεται  σύµφωνα  µε  τους  όρους  και  προϋποθέσεις

του  Ασφαλιστηρίου,  η  Εταιρία  καταβάλλει  στον  Ασφαλισµένο  αποκλειστικά  τα  παρακάτω

επιδόµατα το ύψος των οποίων αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και σύµφωνα µε τον ορισµό

της διαδοχικής Νοσηλείας:

§ Ηµερήσιο επίδοµα για κάθε διανυκτέρευση του Ασφαλισµένου σε Νοσοκοµείο µε ανώτατο

όριο καταβολής τριάντα (30) ηµέρες για κάθε Νοσηλεία.

§ Ηµερήσιο  επίδοµα  για  κάθε  διανυκτέρευση  του  Ασφαλισµένου  στη  Μονάδα  Εντατικής

Θεραπείας µε ανώτατο όριο καταβολής τριάντα (30) ηµέρες για κάθε Νοσηλεία.

§ Επίδοµα  Χειρουργικής  Επέµβασης,  µετά  τη  διενέργεια  χειρουργικής  επέµβασης  που

καθορίζεται  ανάλογα  µε  τον  χαρακτηρισµό  της  σε:  Πολύ  µικρή,  Μικρή,  Μεσαία,  Μεγάλη,

Βαριά,  Εξαιρετικά  Βαριά,  και  Ειδική  επέµβαση,  σύµφωνα  µε  τον  Πίνακα  Βαρύτητας

Χειρουργικών Επεµβάσεων.

Σε  περίπτωση  διαδοχικής  νοσηλείας  εάν  ο  Ασφαλισµένος  ενεργοποιήσει  την  Παροχή  για  την
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καταβολή επιδοµάτων νοσηλείας και χειρουργικής επέµβασης και στη συνέχεια κάνει εκ νέου

χρήση της  Παροχής   και αιτηθεί  καταβολή δαπάνης  νοσηλείας,  η  Εταιρία µε  την  αποδοχή του

αιτήµατος  του  Ασφαλισµένου  για  την  καταβολή  της  δαπάνης  νοσηλείας,  θα  καταβάλει  την

αποζηµίωση δαπάνης νοσηλείας  µετά τον υπολογισµό και συµψηφισµό του ήδη καταβληθέντος

επιδόµατος. Στη περίπτωση αυτή ο Ασφαλισµένος θα αποζηµιώνεται αποκλειστικά για δαπάνες

νοσηλείας  για  το  ίδιο  περιστατικό  και  ανεξάρτητα  από  τον  αριθµό  των  νοσηλειών  κατά  την

διάρκεια  του  ιδίου  ασφαλιστικού  έτους  σύµφωνα  µε  το  ανώτατο  όριο  κάλυψης  για  διαδοχική

νοσηλεία όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.

Για  την  καταβολή του  Επιδόµατος  Χειρουργικής  Επέµβασης  ο  Ασφαλισµένος  υποβάλλει  στην

Εταιρία όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, ιατρικό ιστορικό, αντίγραφα παραστατικών δαπάνης

νοσηλείας  και  δικαιολογητικά  του  Νοσοκοµείου  για  το  είδος  και  την  αιτία  διενέργειας  της

χειρουργικής  επέµβασης.  Σε  περίπτωση  διενέργειας  περισσότερων  από  µίας  χειρουργικών

επεµβάσεων  κατά  τη  διάρκεια  µίας  Νοσηλείας,  καταβάλλεται  µόνο  το  επίδοµα  που

προβλέπεται για  τη βαρύτερη από τις  διενεργηθείσες χειρουργική επέµβαση σύµφωνα  µε τον

Πίνακα Βαρύτητας Χειρουργικών Επεµβάσεων.

Ειδικά σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισµένου σε ιδιωτικό Νοσοκοµείο, το συνολικό ύψος

των  επιδοµάτων  που  θα  του  καταβάλει  η  Εταιρία  δεν  µπορεί  να  υπερβεί  το  κόστος  της

νοσηλείας του, όπως αυτό προκύπτει από τα από τον Ασφαλισµένο προσκοµιζόµενα αντίγραφα

παραστατικών,  σε  περίπτωση δε  υπέρβασης  η Εταιρία  θα  καταβάλει  αποκλειστικά  επιδόµατα

ισόποσα µε τη συνολική δαπάνη νοσηλείας.

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  καταβολή  επιδόµατος  νοσηλείας  ή  /  και  χειρουργικής

επέµβασης είναι ο Ασφαλισµένος να βρίσκεται στη ζωή.

ΣΤ. Generali Call Center

Το  Generali  Call  Center  παρέχει  στον  Ασφαλισµένο  συµβουλευτικά  από  το  τηλέφωνο  όλο  το

24ωρο:

§ Αρχική Ιατρική Καθοδήγηση.

§ Πληροφορίες  για  τα  νοσοκοµεία  που  είναι  πλησιέστερα  στον  τόπο  που  βρίσκεται ο

Ασφαλισµένος εντός Ελλάδας.

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει τη διακοπή του Generali Call Center, η διακοπή αυτή

θα ισχύσει για το σύνολο των Ασφαλισµένων µε το παρόν ασφαλιστικό πρόγραµµα.

Ζ. Κάρτα Νοσηλείας

Η  Εταιρία  αναλαµβάνει  την  απευθείας  πληρωµή  των  εξόδων  Νοσηλείας  του  Ασφαλισµένου,

εφόσον  η  Νοσηλεία  αυτή  καλύπτεται  από  το  Ασφαλιστήριο  και  πραγµατοποιηθεί  σε

Συνεργαζόµενο Νοσοκοµείο µε τις εξής προϋποθέσεις:

§ Το Συνεργαζόµενο Νοσοκοµείο να έχει τη δυνατότητα Νοσηλείας τη συγκεκριµένη χρονική

στιγµή για το συγκεκριµένο περιστατικό και

§ Ο Ασφαλισµένος,  κατά  την  ηµεροµηνία  εξόδου του  από το  Συνεργαζόµενο Νοσοκοµείο  να

εξοφλεί οποιοδήποτε ποσό υπερβαίνει την υποχρέωση της Εταιρίας.

Η. Κάλυψη έκτακτων / επειγόντων περιστατικών

§ Κάλυψη έκτακτων/επειγόντων περιστατικών στα µη Συνεργαζόµενα Νοσοκοµεία

Σε  περίπτωση  που  ο  Ασφαλισµένος  λόγω  Ασθένειας  ή  Ατυχήµατος  έχει  ανάγκη  παροχής

πρώτων  βοηθειών  στα  Εξωτερικά  Ιατρεία  Νοσοκοµείου  λόγω  έκτακτου  /  επείγοντος

περιστατικού,  ενηµερώνει  την  Εταιρία  µέσω  του  GENERALI  CALL  CENTER και  η  Εταιρία

καταβάλλει  απολογιστικά  στον  Ασφαλισµένο  τα  αναγνωριζόµενα  έξοδα  που  αφορούν  στη

συγκεκριµένη  περίπτωση,  µετά  την  αφαίρεση  του  ποσού  της  συµµετοχής  του

Ασφαλισµένου  και  µέχρι  το  ανώτατο  όριο  της  Παροχής  που  αναγράφονται  στον  Πίνακα

Παροχών και ισχύουν ανά ασφαλιστικό έτος.

§ Κάλυψη έκτακτων/επειγόντων περιστατικών στα Συνεργαζόµενα Νοσοκοµεία

Σε  περίπτωση  που  ο  Ασφαλισµένος  λόγω  Ασθένειας  ή  Ατυχήµατος  για  την  αντιµετώπιση

έκτακτου  /  επείγοντος  περιστατικού  επιλέξει  ένα  από  τα  συνεργαζόµενα  νοσοκοµεία,
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ενηµερώνει  την  Εταιρία  µέσω  του  GENERALI  CALL  CENTER,  η  Εταιρία  καλύπτει  µετά  την

υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών , ποσοστό 100% των αναγνωριζόµενων εξόδων του

έκτακτου/επείγοντος  περιστατικού  και  µέχρι  το  ανώτατο  όριο  που  αναγράφεται  στον  Πίνακα

Παροχών.  Σε  περίπτωση  που  το  σύνολο  των  εξόδων  του  έκτακτου/επείγοντος  περιστατικού

υπερβαίνει  το  ανώτατο  όριο  που  αναγράφεται  στον  Πίνακα  Παροχών,  η  Εταιρία  για  το

υπερβάλλον  καταβάλει  απολογιστικά  τα  αναγνωριζόµενα  από τα  υποβληθέντα  έξοδα  µετά  την

αφαίρεση  του  ποσού  της  συµµετοχής  του  Ασφαλισµένου  που  αναγράφεται  στον  Πίνακα

Παροχών.

Θ. Χηµειοθεραπείες, Ακτινοβολίες, Ραδιοθεραπείες

Μετά από Νοσηλεία µε τουλάχιστον µία διανυκτέρευση από ασθένεια σε Νοσοκοµείο, η Εταιρία

καλύπτει  τις  δαπάνες  για  χηµειοθεραπεία,  θεραπεία  µε  ακτινοβολίες,  ραδιοθεραπεία  που  θα

πραγµατοποιήσει ο  Ασφαλισµένος σε διάστηµα σαράντα  οκτώ (48) µηνών από την ηµεροµηνία

της πρώτης εξόδου του από το Νοσοκοµείο για το συγκεκριµένο περιστατικό ασθένειας και µε

την  προϋπόθεση  συνεχούς  ανανέωσης  του  Ασφαλιστηρίου.  Η  Εταιρία  αποζηµιώνει  τον

Ασφαλισµένο  µετά  την  αφαίρεση  της  συµµετοχής  του  και  µέχρι  το  ανώτατο  όριο,  όπως  αυτά

αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών.

Εάν  ο  Ασφαλισµένος  επιλέξει  για  την  διενέργεια  χηµειοθεραπείας,  ακτινοβολιών,

ραδιοθεραπείας,  δηµόσιο  νοσοκοµείο,  η  Εταιρία  καλύπτει  τις  δαπάνες  µετά  την  αφαίρεση

ποσοστού 50% του ποσού της συµµετοχής και µέχρι το ανώτατο όριο, όπως αυτά αναγράφονται

στον Πίνακα Παροχών.

Ι. Κάλυψη νεογέννητου

Η  Εταιρία  καλύπτει  το  νεογέννητο  τέκνο  της  Ασφαλισµένης  (κυρίως  ασφαλισµένη  ή

εξαρτώµενο µέλος)  ένα (1) µήνα µετά  τον τοκετό και για  χρονικό διάστηµα ενός (1)  έτους από

την  ηµεροµηνία  ένταξής  του  στην  ασφαλιστική  κάλυψη,  µε  την  προυπόθεση  ότι  το

Ασφαλιστήριο  παραµένει  σε  ισχύ.  Η  ασφαλιστική  κάλυψη  παρέχεται  µε  τα  ίδια  όρια  και

καλύψεις που έχει η Ασφαλισµένη σύµφωνα µε τον Πίνακα Παροχών. Απαραίτητη προυπόθεση

για την παροχή της κάλυψης του νεογέννητου είναι η εκτίµηση της κατάστασης της υγείας του

από την Εταιρία πριν από την ένταξή του στην ασφαλιστική κάλυψη. Μετά την πάροδο του ενός

(1)  έτους  της  παρεχόµενης  ασφάλισης,  ο  Συµβαλλόµενος  δηλώνει  στην  Εταιρία  εάν  επιθυµεί

την  ένταξη του  νεογέννητου  στην  ασφαλιστική κάλυψη της  Παροχής  ως  εξαρτώµενου  µέλους.

Το  νεογέννητο  εντάσσεται  στην  ασφαλιστική  κάλυψη  µετά  την  καταβολή  του  αναλογούντος

ασφαλίστρου και έως την λήξη του τρέχοντος ασφαλιστικού έτους του Ασφαλιστηρίου

Άρθρο 4

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Η καταβολή της αποζηµίωσης γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

§ Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος οφείλουν µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από

την  ηµεροµηνία  επέλευσης  του  ασφαλισµένου  κινδύνου  να  κάνουν  γραπτή αναγγελία  στην

Εταιρία  και  να  προσκοµίσουν  όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα,  στοιχεία  και  πληροφορίες

σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου, που θα

ζητήσει η Εταιρία.

§ Η  Εταιρία  διατηρεί  το  δικαίωµα  να  ζητήσει  οποιοδήποτε  ιατρικό  πιστοποιητικό  ή  άλλο

έγγραφο ή στοιχείο,  που ο  Συµβαλλόµενος  ή και  Ασφαλισµένος  έχουν στην  κατοχή τους  ή

µπορούν  να  αποκτήσουν  για  τη  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  του  δικαιώµατος  για

αποζηµίωση.

§ Ο  Ασφαλισµένος  υποχρεούται  να  υποβληθεί  σε  εξέταση  από  γιατρό  της  επιλογής  της

Εταιρίας εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο.

§ Σε  περίπτωση  που  ο  Ασφαλισµένος  αρνηθεί  να  εξετασθεί  από  γιατρό  της  Εταιρίας  ή  να

προσκοµίσει  τα  δικαιολογητικά  που  θα  του  ζητηθούν,  η  Εταιρία  απαλλάσσεται  από  την

υποχρέωση καταβολής της αποζηµίωσης.

§ Οποιαδήποτε  ενέργεια  της  Εταιρίας  για  την  εξακρίβωση  των  προϋποθέσεων  καταβολής
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αποζηµίωσης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή.

§ Σε  περίπτωση  επέλευσης  ασφαλισµένου  κινδύνου  ο  Συµβαλλόµενος  ή  και  Ασφαλισµένος

υποχρεούνται  να υποβάλουν  στην Εταιρία  όλα  τα απαιτούµενα  δικαιολογητικά το  αργότερο

σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής τους.

§ Η  Εταιρία  καταβάλλει  την  αποζηµίωση  στον  Ασφαλισµένο  το  αργότερο  µέσα  σε  πέντε  (5)

εργάσιµες  ηµέρες  µετά  την  παραλαβή  όλων  των  αναγκαίων  πρωτότυπων  δικαιολογητικών

και  την  αναγνώριση  της  υποχρέωσής  της  για  καταβολή  αποζηµίωσης  µε  βάση  τα

πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα παραµείνουν στην κατοχή της.

Εάν  η επέλευση του  ασφαλισµένου  κινδύνου  οφείλεται σε  δόλο του  Συµβαλλόµενου ή του

Ασφαλισµένου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της αποζηµίωσης.

Χρήση άλλου ασφαλιστικού φορέα

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος για την ίδια ασφαλιστική περίπτωση κάνει χρήση και άλλου

ασφαλιστικού  φορέα,  δηµοσίου  ή  ιδιωτικού,  και  εισπράξει  µέρος  της  απαίτησής  του,

υποχρεούται να προσκοµίσει στην Εταιρία όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και αποδείξεις µε την

πρωτότυπη βεβαίωση του άλλου φορέα για τα ποσά που καταβλήθηκαν από αυτόν.

Εάν  η  αποζηµίωση  του  άλλου  ασφαλιστικού  φορέα  υπερβαίνει  τη  συµµετοχή  του

Ασφαλισµένου,  η Εταιρία  καταβάλλει,  για το  σύνολο των εξόδων που  αναγνώρισε, τη διαφορά

της  καταβληθείσας  από  τον  άλλο  φορέα  αποζηµίωσης  από  το  σύνολο  των  αναγνωρισθέντων

εξόδων και µέχρι τα ανώτατα όρια που αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών.

Άρθρο 5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ / ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ο  Ασφαλισµένος  υποχρεούται  να  υποβληθεί  σε  θεραπεία  από  γιατρό  και  να  ακολουθήσει  τις

σχετικές εντολές του.

Ο  Συµβαλλόµενος  ή  και  Ασφαλισµένος  εξουσιοδοτούν  στην  Αίτηση  Ασφάλισης  οποιονδήποτε

γιατρό,  Νοσοκοµείο  ή  άλλο  Οργανισµό  ή  Ίδρυµα  ή  πρόσωπο,  φυσικό  ή  νοµικό  που  τους

περιέθαλψε  να  παραδώσουν  στην  Εταιρία  οποιαδήποτε  σχετική  πληροφορία,  στοιχείο  ή

έγγραφο που αυτή θα κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής περίπτωσης.

Άρθρο 6

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, µπορεί όµως να συµφωνηθεί, κατά την έναρξη

ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης, η καταβολή

του  σε  τµηµατικές  καταβολές,  αναγράφεται  δε  στο  Ασφαλιστήριο.  Ο  Συµβαλλόµενος

υποχρεούται  σε  καταβολή  του  ετήσιου  ή  κάθε  τµηµατικής  καταβολής  ασφαλίστρου,  εάν  έχει

συµφωνηθεί  τέτοιος  τρόπος  καταβολής,  κατά  τις  ηµεροµηνίες  που  αναφέρονται  στο

Ασφαλιστήριο.

Η  Εταιρία  δεν  υποχρεούται  σε  ειδοποίηση  του  Συµβαλλόµενου  για  την  πληρωµή  του

ασφαλίστρου.  Η  αποστολή  ειδοποίησης  δεν  µπορεί  να  θεωρηθεί  ως  παραίτηση  της  Εταιρίας

από τον όρο αυτό.

Η  Εταιρία  παρέχει,  χωρίς  επιβάρυνση,  προθεσµία  «χάριτος»  τριάντα  (30)  ηµερών  από  την

ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου για την πληρωµή του.

Μη Πληρωµή Ασφαλίστρου - Ακύρωση

Σε  περίπτωση  που  δεν  πληρωθεί  οφειλόµενο  ασφάλιστρο  µέσα  στην  προθεσµία  των  τριάντα

(30) ηµερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωση του

Ασφαλιστηρίου,  µε  ηµεροµηνία  ισχύος  της  ακύρωσης  την  ηµεροµηνία  οφειλής  του
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ασφαλίστρου.

Σε περίπτωση µη πληρωµής του ετήσιου ασφαλίστρου ή της πρώτης τµηµατικής καταβολής, η

ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς δεν παράγει υποχρεώσεις και δικαιώµατα.

Άρθρο 7

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ο  Συµβαλλόµενος  ή  /  και  ο  Ασφαλισµένος  υποχρεώνεται  να  δηλώσει  στην  Εταιρία,  µέσα  σε

δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί

να  επιφέρει  µεταβολή  του  κινδύνου,  σε  βαθµό  που  αν  η  Εταιρία  το  γνώριζε,  δεν  θα  είχε

αποδεχθεί τη Παροχή ή θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους.

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο ή

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική πρόσθετη πράξη.

Εάν  ο  Συµβαλλόµενος  ή  /  και  ο  Ασφαλισµένος  κατά  τη  σύναψη της  ασφάλισης  ή  και  κατά  τη

διάρκεια ισχύος αυτής παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνουν

στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας και

σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την ασφάλιση ατυχήµατος οι διατάξεις

των άρθρων 3, 4 Ν. 2496/1997.

Άρθρο 8

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο  Συµβαλλόµενος  µπορεί  να  ζητήσει  τροποποίηση  του  Ασφαλιστηρίου  µε  τις  παρακάτω

προϋποθέσεις:

Προϋποθέσεις Τροποποίησης

§ Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία

§ Υποβολή  όλων  των  αναγκαίων  δικαιολογητικών  που  η  Εταιρία  θα  ζητήσει  για  την

πιστοποίηση της κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου.

§ Υποβολή οποιουδήποτε  άλλου  αναγκαίου  δικαιολογητικού  και  στοιχείου  που  θα  ζητήσει η

Εταιρία για την εκτίµηση του κινδύνου.

§ Καταβολή των ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται σύµφωνα µε την τροποποίηση.

Τα Ασφάλιστρα  θα υπολογίζονται µε  βάση τα αντίστοιχα ισχύοντα  τιµολόγια και την  ηλικία του

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης.

Η  Εταιρία,  εφόσον  πληρούνται  οι  παραπάνω  προϋποθέσεις,  εκτιµά  την  αίτηση  τροποποίησης

και διατηρεί το δικαίωµα να την κάνει αποδεκτή ή όχι.

Η  Εταιρία  εάν  αποδεχθεί  την  τροποποίηση,  εκδίδει  σχετική  Πρόσθετη  Πράξη,  η  οποία

αναγράφει  την  ηµεροµηνία  έναρξης  ισχύος  της  τροποποίησης  και  διέπεται  από  όλες  τις

προϋποθέσεις και όρους του Ασφαλιστηρίου.

Άρθρο 9

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Ο  Συµβαλλόµενος  κατά  την  διάρκεια  ισχύος  του  Ασφαλιστηρίου  έχει  τη  δυνατότητα  µέσα  σε

προθεσµία  ενός  (1)  µήνα  από  την  ηµεροµηνία  ακύρωσης  της  Ασφάλισης,  να  ζητήσει  την

επαναφορά σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου έως την λήξη της ετήσιας διάρκειάς του.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω
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προϋποθέσεων:

Προϋποθέσεις Επαναφοράς

§ Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία.

§ Υποβολή  όλων  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  που  η  Εταιρία  θα  ζητήσει  για  την

πιστοποίηση της κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου.

§ Υποβολή οποιουδήποτε  άλλου  αναγκαίου  δικαιολογητικού  και  στοιχείου  που  θα  ζητήσει η

Εταιρία για την εκτίµηση του κινδύνου.

§ Η  Εταιρία  να  εξακολουθεί  να  εκδίδει  Ασφαλιστήρια  µε  τον  συγκεκριµένο  ασφαλιστικό

πρόγραµµα κατά το χρόνο αίτησης επαναφοράς.

§ Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.

Τα  Ασφάλιστρα  θα  υπολογίζονται  µε  βάση  τα  ισχύοντα  τιµολόγια  του  ασφαλιστικού

προγράµµατος και την ηλικία του Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς του.

Η  Εταιρία,  εφόσον  πληρούνται  οι  παραπάνω προϋποθέσεις,  εκτιµά  τον  Ασφαλισµένο  Κίνδυνο

εκ νέου και διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου.

Σε  περίπτωση  που  η  Εταιρία  αποδεχθεί  την  επαναφορά  του  Ασφαλιστηρίου,  εκδίδει  σχετική

Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς.

Άρθρο 10

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
Α.  Η  Εταιρία  διατηρεί  το  δικαίωµα  αναπροσαρµογής  του  Ασφαλίστρου,  σε  περίπτωση  που

υπάρξει  µεταβολή  των  παρακάτω  παραµέτρων  κόστους  και  συντελεστών  υπολογισµού  των

ασφαλίστρων:

§ Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και Νοσηρότητας.

§ Αύξηση κόστους Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, Νοσηλείας Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων

και ∆ιαγνωστικών εξετάσεων.

Β. Οι καλύψεις των οποίων τα όρια µπορούν να αναπροσαρµοσθούν είναι:

§ το ανώτατο όριο Νοσοκοµειακής Περίθαλψης,

§ τα ανώτατα όρια Επιδοµάτων Νοσηλείας και Χειρουργικής Επέµβασης

§ η συµµετοχή του Ασφαλισµένου και

§ τα όρια αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου

Γ. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του Ασφαλίστρου σε κάθε ηλικιακή αλλαγή

του Ασφαλισµένου .

Οποιαδήποτε  αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου  και ορίων  της Παροχής  θα πραγµατοποιείται  στην

Επέτειο  του  Ασφαλιστηρίου  ή κατά  την  επαναφορά  του  σε  ισχύ  και  θα αφορά  στο  σύνολο των

Ασφαλισµένων για το παρόν ασφαλιστικό πρόγραµµα, θα ενηµερώνεται δε ο Συµβαλλόµενος ή

και Ασφαλισµένος για τις µεταβολές αυτές.

Άρθρο 11

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η  έναρξη  ισχύος  της  Ασφάλισης  είναι  αυτή  που  αναγράφεται  ως  ηµεροµηνία  έναρξης  στο

Ασφαλιστήριο,  µε  την  προϋπόθεση  να  έχει  καταβληθεί  ολόκληρο  το  Ασφάλιστρο  ή  η  πρώτη

τµηµατική  καταβολή,  εάν  αυτό  έχει  συµφωνηθεί  κατά  τη  σύναψη  της  Ασφάλισης,  και  να  µην

έχει  επέλθει  έως  την  αναγραφόµενη  ηµεροµηνία  έναρξης  ή  καταβολής  του  ασφαλίστρου

µεταβολή  της  υγείας  του  Ασφαλισµένου  και  των  λοιπών  συνθηκών  που  έλαβε  υπόψη  της  η

Εταιρία για την εκτίµηση του κινδύνου.

Η Ασφάλιση ισχύει  για  Ατυχήµατα  ή Ασθένειες  που  υπέστη ο  Ασφαλισµένος  µετά  την  έναρξη
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ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή της Επαναφοράς του σε ισχύ ή της Τροποποίησής του.

Άρθρο 12

∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Η διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου είναι ετήσια και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

Το Ασφαλιστήριο λήγει:

1. Την «ηµεροµηνία λήξης» που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.

2. Σε  περίπτωση  θανάτου  του  Ασφαλισµένου  κατά  την  διάρκεια  της  ετήσιας  διάρκειας  του

Ασφαλιστηρίου.

3. Σε  περίπτωση  εξαρτώµενου  τέκνου  µε  τη  συµπλήρωση  του  18ου  ή  του  25ου  έτους  της

ηλικίας του εφόσον σπουδάζει.

Η  Εταιρία  ένα  (1)  µήνα  πριν  την  λήξη  της  ετήσιας  διάρκειας  του  Ασφαλιστηρίου,

ενηµερώνει  γραπτά  τον  Συµβαλλόµενο  για  τα  ασφάλιστρα  που  θα  προσδιορίζονται  για  το

επόµενο  ασφαλιστικό  έτος  και  την  ηµεροµηνία  καταβολής  αυτών.  Με  την  καταβολή  από

τον  Συµβαλλόµενο  των  ασφαλίστρων  αυτών  έως  την  ορισθείσα  ηµεροµηνία  οφειλής  των,

το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόµατα για ένα (1) έτος µε τους ίδιους όρους και παροχές

του  Ασφαλιστηρίου  που  ίσχυσε  κατά  το  αµέσως  προηγούµενο  ασφαλιστικό  έτος,  µε  την

επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, και χωρίς έλεγχο υγείας του Ασφαλισµένου.

Η  Εταιρία  στην  ετήσια  ανανέωση  του  Ασφαλιστηρίου  διατηρεί  το  δικαίωµα  τροποποίησης

των  καλύψεων  και  όρων  και  των  αντίστοιχων  ασφαλίστρων  για  όλους  του  Ασφαλισµένους

µε  αυτό  το  είδος  ασφάλισης.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  Εταιρία  ενηµερώνει  γραπτά  τον

Συµβαλλόµενο ή και  Ασφαλισµένο για τις µεταβολές  αυτές ένα (1) µήνα πριν  την λήξη της

ετήσιας  διάρκειας  του  Ασφαλιστηρίου.  Με  την  καταβολή  από  τον  Συµβαλλόµενο  των

ασφαλίστρων  έως  την  ορισθείσα  ηµεροµηνία  οφειλής  των,  το  Ασφαλιστήριο  ανανεώνεται

αυτόµατα  για  ένα  (1)  έτος  µε  τους  όρους  και  παροχές  όπως  τροποποιήθηκαν  από  την

Εταιρία και χωρίς έλεγχο υγείας του Ασφαλισµένου.

Η Εταιρία διατηρεί  το  δικαίωµα στην  ετήσια  ανανέωση του Ασφαλιστηρίου  και  µε ισχύ  για

το  σύνολο  των  ασφαλισµένων  µε  το  παρόν  ασφαλιστικό  πρόγραµµα,  να  καταργήσει  µία  ή

περισσότερες  καλύψεις  του  Ασφαλιστηρίου  ή  και  την  διάθεση  του  ασφαλιστικού  αυτού

προγράµµατος.  Στην  περίπτωση  κατάργησης  της  διάθεσης  αυτού  του  ασφαλιστικού

προγράµµατος  η  Εταιρία,  εάν  διαθέτει  παρεµφερές  είδος  ασφάλισης,  υποχρεούται  να

γνωστοποιήσει γραπτά στον Συµβαλλόµενο το είδος ασφάλισης, τους όρους ασφάλισης, τις

παροχές  και  το  ύψος  ασφαλίστρων  για  να  αποφασίσει  ο  Συµβαλλόµενος  ή  και

Ασφαλισµένος εάν θα συνεχίσει την ασφάλιση µε το νέο ασφαλιστικό πρόγραµµα.

Άρθρο 13

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Σε  περίπτωση  θανάτου  του  Ασφαλισµένου  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  του  Ασφαλιστηρίου,

οποιοδήποτε από τα τυχόν Εξαρτώµενα Μέλη του µπορεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την

ηµεροµηνία θανάτου του Ασφαλισµένου να ζητήσει την έκδοση νέου Ασφαλιστηρίου.

Η  Εταιρία  εκδίδει  νέο  Ασφαλιστήριο  µε  τους  ίδιους  όρους  και  καλύψεις  χωρίς  εκτίµηση

κινδύνου και  θεωρώντας το  νέο Ασφαλιστήριο  ως συνέχεια του  λήξαντος, µε  την προϋπόθεση

να  εξακολουθεί  να  συνάπτει  τον  συγκεκριµένο  ή  άλλο  συναφή  τύπο  ασφάλισης  κατά  την

ηµεροµηνία έκδοσης του νέου Ασφαλιστηρίου.

Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος του κυρίως Ασφαλισµένου λόγω διαζυγίου δεν καλύπτεται από

το Ασφαλιστήριο καθώς και σε περίπτωση ενηλικίωσης τέκνων εξαρτωµένων µελών, εφόσον τα

πρόσωπα αυτά ήταν ήδη ασφαλισµένα µε το Ασφαλιστήριο για διάστηµα των τελευταίων πέντε

(5) συνεχόµενων ετών, η Εταιρία τους παρέχει τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης µε την
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έκδοση νέου Ασφαλιστηρίου  µε τους  ίδιους όρους  και καλύψεις  χωρίς εκτίµηση κινδύνου και

θεωρώντας  το  νέο  Ασφαλιστήριο  ως  συνέχεια  του  προηγούµενου,  µε  την  προϋπόθεση  να

εξακολουθεί  να  συνάπτει  τον  συγκεκριµένο  ή  άλλο  συναφή  τύπο  ασφάλισης  κατά  την

ηµεροµηνία έκδοσης του νέου Ασφαλιστηρίου.

Άρθρο 14

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
Ο Συµβαλλόµενος  διατηρεί  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από το  Ασφαλιστήριο,  εκτός  από

αυτές που από τη φύση τους αφορούν στον Ασφαλισµένο, για όσο χρόνο ισχύει η Ασφάλιση.

Αλλαγή Συµβαλλόµενου

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης να ορίσει άλλο

Συµβαλλόµενο.

Για την αλλαγή Συµβαλλόµενου απαιτείται να αποσταλεί στην Εταιρία:

§ Γραπτή αίτηση του Συµβαλλόµενου µε τα στοιχεία του προτεινόµενου προσώπου και

§ Γραπτή αποδοχή από τον προτεινόµενο νέο Συµβαλλόµενο.

Εάν  η  αλλαγή  γίνει  αποδεκτή  από  την  Εταιρία  εκδίδεται  σχετική  Πρόσθετη  Πράξη.  Η  αλλαγή

Συµβαλλόµενου  ισχύει  από  την  ηµεροµηνία  που  αναγράφεται  στην  Πρόσθετη  Πράξη  ως

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της.

Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος

Ο  Συµβαλλόµενος  µπορεί  να  ορίσει  γραπτά  και  υποκατάστατο  Συµβαλλόµενο,  που  θα  τον

υποκαταστήσει σε περίπτωση θανάτου του. Για τον ορισµό του υποκατάστατου Συµβαλλόµενου

εφαρµόζεται  η  ίδια  διαδικασία  που  ισχύει  για  την  αλλαγή  Συµβαλλόµενου.  Σε  περίπτωση

θανάτου  του  Συµβαλλόµενου,  εάν  αυτός  δεν  έχει  ορίσει  υποκατάστατο  Συµβαλλόµενο,  όλα  τα

δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις µεταβιβάζονται στον Ασφαλισµένο.

Άρθρο 15

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η / ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Οι  δηλώσεις  του  Συµβαλλόµενου  ή  και  Ασφαλισµένου  που  περιλαµβάνονται  στην  Αίτηση

Ασφάλισης και σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, πρέπει να είναι αληθείς,

πλήρεις και ακριβείς.

Ο Συµβαλλόµενος  ή και Ασφαλισµένος, κατά  τη σύναψη της Ασφάλισης  έχουν την υποχρέωση

να δηλώσουν:

§ Κάθε  στοιχείο  που  γνωρίζουν  για  την  κατάσταση  υγείας  του  Ασφαλισµένου,  το  επάγγελµά

του  και  γενικά  όλες  τις  πληροφορίες  και  στοιχεία  που  ζητούνται  στην  Αίτηση  Ασφάλισης

και τα οποία είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου από την Εταιρία.

§ Εάν  έχουν  ήδη  συνάψει  ασφαλιστήριο  ή  αν  εκκρεµεί  αίτηση  ασφάλισής  τους  σε  άλλη

εταιρία.

Εάν ο  Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος  από δόλο αποσιωπήσουν  περιστατικά ή στοιχεία ή

κάνουν ψευδείς δηλώσεις  κατά την σύναψη της Ασφάλισης, που  επηρεάζουν την Εταιρία στην

εκτίµηση του  κινδύνου,  η  Εταιρία  δικαιούται  να  καταγγείλει  το  Ασφαλιστήριο  µέσα  σε  ένα  (1)

µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή

των ψευδών δηλώσεων, µε άµεση ισχύ της καταγγελίας.

Εάν  στο  διάστηµα  που  µεσολαβεί  από  την  ηµεροµηνία  που  η  Εταιρία  έλαβε  γνώση  της

αποσιώπησης  ή  των  ψευδών  δηλώσεων  έως  την  καταγγελία  του  Ασφαλιστηρίου  επέλθει  ο

ασφαλισµένος  κίνδυνος,  η  Εταιρία  απαλλάσσεται  από  την  υποχρέωση  καταβολής  της

αποζηµίωσης.
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Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της

Εταιρίας.

Ο  Συµβαλλόµενος  ή και  Ασφαλισµένος  για  όλη τη  διάρκεια  ισχύος  της  Ασφάλισης,  έχουν  την

υποχρέωση  να  δηλώσουν  στην  Εταιρία,  µέσα  σε  δέκα  τέσσερις  (14)  ηµέρες  από  τότε  που

έλαβαν γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε

βαθµό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη σύναψη της ασφάλισης ή θα την

είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους.

Ο  Συµβαλλόµενος  ή  και  Ασφαλισµένος  υποχρεούται  ενδεικτικά  όπως  δηλώσουν  στην  Εταιρία

οποιαδήποτε  µεταβολή  (αλλαγή  κοινωνικού  φορέα,  διακοπή  -  αναστολή  -  ένταξη  κοινωνικής

ασφάλισης, συνταξιοδότηση) στην κοινωνική του ασφάλιση.

Εάν  ο  Συµβαλλόµενος  ή  και  Ασφαλισµένος  και  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  Ασφάλισης

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνουν στην Εταιρία από δόλο

ή  για  λόγους  που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητά  τους  ή  της  Εταιρίας  και  σε  περίπτωση

µεταβολής  του  κινδύνου  όπως  ενδεικτικά  µεταβολή  διεύθυνσης  κατοικίας  ή  και  εργασίας,

επαγγέλµατος,  ενασχόληση  µε  αθλήµατα,  εφαρµόζονται  για  την  ασφάλιση  ατυχήµατος  οι

διατάξεις των άρθρων 3, 4 του Ν. 2496/1997.

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:

1. να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή

2. να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική πρόσθετη πράξη.

Άρθρο 16

ΗΛΙΚΙΑ
Η  Εταιρία  έχει  το  δικαίωµα,  εφόσον  το  κρίνει  αναγκαίο,  κατά  τη  διάρκεια  καταβολής

Ασφαλίστρου, να ζητήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ασφαλισµένου.

Εάν  αποδειχθεί  ότι  η  δήλωση  της  ηλικίας  του  Ασφαλισµένου  είναι  αναληθής,  η  Εταιρία

δικαιούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της πραγµατικής

ηλικίας:

§ Να καταγγείλει  το  Ασφαλιστήριο,  εάν  η µη δήλωση της  πραγµατικής  ηλικίας  οφείλεται  σε

δόλο ή εάν η πραγµατική ηλικία βρίσκεται εκτός των ορίων ηλικίας ασφάλισης, που ίσχυαν

για  την  Εταιρία  κατά  την  σύναψη  του  Ασφαλιστηρίου.  Εάν  έως  την  ηµεροµηνία  της

καταγγελίας  επέλθει  ο  ασφαλισµένος  κίνδυνος  η  Εταιρία  απαλλάσσεται  από  την

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος.

§ Να  υπολογίσει  εκ  νέου  τα  ασφάλιστρα  του  Ασφαλιστηρίου  και  να  εισπράξει  τυχόν

αναδροµικά  ασφάλιστρα  µε  βάση  την  πραγµατική  ηλικία  του  Ασφαλισµένου,  σε

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αναληθούς δήλωσης.

Άρθρο 17

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας

∆ιεύθυνση  Αλληλογραφίας  του  Συµβαλλόµενου  είναι  αυτή  που  δηλώθηκε  στην  Αίτηση

Ασφάλισης και κάθε αλλαγή της πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Σε περίπτωση

µη  γνωστοποίησης,  η  Εταιρία  απαλλάσσεται  από  οποιαδήποτε  απαίτηση  του  Συµβαλλόµενου

σχετική µε τη µη επίδοση εγγράφων σε αυτόν από την Εταιρία.

∆ιεύθυνση Κατοικίας

∆ιεύθυνση Κατοικίας του Ασφαλισµένου είναι αυτή που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε

µεταγενέστερη αίτηση τροποποίησης. Η αλλαγή της, προσωρινά ή µόνιµα, επηρεάζει µόνο την

ισχύ  της  κάλυψης  Ατυχήµατος.  Στην  περίπτωση  ύπαρξης  κάλυψης  Ατυχήµατος,  ο

Σελίδα     13



GE

Συµβαλλόµενος ή / και ο Ασφαλισµένος οφείλει να δηλώσει γραπτά την αλλαγή κατοικίας µέσα

σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την πραγµατοποίησή της, γιατί η µετακίνηση αυτή µπορεί να

επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθµό που, εάν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε

συνάψει την παρούσα Ασφάλιση ή θα την είχε συνάψει µε διαφορετικούς όρους.

Η  Εταιρία  όταν  λάβει  γνώση  της  αλλαγής  κατοικίας  και  εκτιµήσει  την  τυχόν  επίταση  του

κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου.

Επάγγελµα

Επάγγελµα  του  Ασφαλισµένου  είναι  αυτό  που  δηλώθηκε  στην  Αίτηση  Ασφάλισης  και  κάθε

αλλαγή του πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία.

Η  Εταιρία  όταν  ενηµερωθεί  για  την  αλλαγή  και  εκτιµήσει  την  τυχόν  επίταση  του  κινδύνου

δικαιούται να ζητήσει την τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου.

Άρθρο 18

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Εκτός  από  την  καταγγελία  του  Ασφαλιστηρίου  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  15  ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  Η/ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ,  η  Εταιρία  µπορεί  να  καταγγείλει  το

Ασφαλιστήριο  σε  περίπτωση  που  ο  Συµβαλλόµενος  ή  ο  Ασφαλισµένος  την  παραπλανήσει  ή

αποπειραθεί να την παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή αποζηµίωσης.

Στην  περίπτωση  αυτή  η  Εταιρία  προβαίνει  σε  καταγγελία  µέσα  σε  ένα  (1)  µήνα  από  την

ηµεροµηνία που έλαβε γνώση του λόγου της  καταγγελίας και έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την

καταβολή  οποιασδήποτε  αποζηµίωσης.  Ο  Συµβαλλόµενος  ή  /  και  ο  Ασφαλισµένος

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.

Εάν  έως  την  ηµεροµηνία  της  καταγγελίας  επέλθει  ασφαλισµένος  κίνδυνος,  η  Εταιρία

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.

Άρθρο 19

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή / ΚΑΙ ΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.

∆ικαίωµα Εναντίωσης (Α)

Για  τυχόν  παρεκκλίσεις  από  την  Αίτηση  Ασφάλισης  ή  οποιαδήποτε  άλλη  παρέκκλιση  του

παρόντος  Ασφαλιστηρίου  ο  Συµβαλλόµενος  έχει  ∆ικαίωµα  Εναντίωσης  συµπληρώνοντας  και

αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης Εναντίωσης που επισυνάπτεται

στο παρόν Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30)

ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.

∆ικαίωµα Εναντίωσης (Β)

Σε  περίπτωση  που  για  οποιοδήποτε  λόγο  ο  Συµβαλλόµενος  δεν  παρέλαβε  έγγραφο  µε  τις

πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο

της  υποβολής  της  Αίτησης  για  Ασφάλιση  ή  παρέλαβε  το  παρόν  Ασφαλιστήριο  χωρίς  τους

Γενικούς  και  Ειδικούς  Όρους  που  διέπουν  την  Ασφάλιση,  έχει  ∆ικαίωµα  Εναντίωσης

συµπληρώνοντας και  αποστέλλοντας στην  Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β)  που επισυνάπτεται

στο παρόν Ασφαλιστήριο µε συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από την

ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.

∆ικαίωµα Υπαναχώρησης

Ο  Συµβαλλόµενος  δικαιούται,  για  λόγους  ανεξάρτητους  από  τους  αναφερόµενους  στις

παραπάνω  περιπτώσεις,  να  υπαναχωρήσει  από  το  Ασφαλιστήριο  αποστέλλοντας  στην  Εταιρία

σχετική συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε
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αυτόν του Ασφαλιστηρίου.

Σε  περίπτωση  υπαναχώρησης  από  το  Ασφαλιστήριο,  επιστρέφονται  τα  καταβληθέντα

ασφάλιστρα  µετά  την  αφαίρεση  του  δικαιώµατος  συµβολαίου  και  των  πραγµατοποιηθέντων

εξόδων (κόστος ιατρικών εξετάσεων, προµήθειες και λοιπά έξοδα).

Άσκηση ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και Υπαναχώρησης

Σε  περίπτωση  που  ο  Συµβαλλόµενος  ασκήσει  οποιοδήποτε  από  τα  παραπάνω  δικαιώµατα  το

Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του.

∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Εάν  µέχρι  την  παραλαβή  από  την  Εταιρία  της  συστηµένης  επιστολής  έχει  καταβληθεί

αποζηµίωση µε βάση το παρόν Ασφαλιστήριο.

2. Εάν  µέχρι  την  παραλαβή  από  την  Εταιρία  της  συστηµένης  επιστολής,  έχει  δηλωθεί  ζηµιά

σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο κίνδυνο.

Άρθρο 20

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η  ευθύνη  της  Εταιρίας  απορρέει  αποκλειστικά  από  όλα  τα  έγγραφα  που  απαρτίζουν  το

Ασφαλιστήριο που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας.

Οι  συνεργαζόµενοι  γιατροί,  είτε  µέσω  των  Ιατρικών  ∆ιαγνωστικών  Κέντρων  είτε  µέσω  της

εταιρίας παροχής  υπηρεσιών υγείας, πληρούν όλες  τις προϋποθέσεις που απαιτούνται  από το

νόµο  για  την  άσκηση  της  ειδικότητάς  τους  και  είναι  αναγνωρισµένοι  από  τους  αρµόδιους

τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, ενεργούν δε σύµφωνα µε τα ιατρικά κριτήρια

και ευθύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι για κάθε επιλογή και πράξη τους.

Τα  συνεργαζόµενα  Νοσοκοµεία  και  ∆ιαγνωστικά  Κέντρα  πληρούν  όλες  τις  προϋποθέσεις  που

απαιτούνται  από  το  νόµο  για  την  νόµιµη  άσκηση  της  δραστηριότητάς  τους  και  ευθύνονται

αποκλειστικά για κάθε επιλογή και πράξη αυτών και των προστηθέντων από αυτούς προσώπων.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή τους.

Άρθρο 21

ΤΕΛΗ - ΦΟΡΟΙ
Όλοι  οι  νόµιµοι  φόροι,  τέλη  ή άλλες  επιβαρύνσεις  υπέρ  τρίτων  που  ισχύουν  κατά  την  έκδοση

του  Ασφαλιστηρίου  ή  θεσπισθούν  µε  νόµο  στο  µέλλον  και  αφορούν  οποιαδήποτε  καταβολή  ή

συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν το Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει

δικαιώµατα από το Ασφαλιστήριο.

Άρθρο 22

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για  την  επίλυση  οποιασδήποτε  διαφοράς  σχετικά  µε  το  παρόν  Ασφαλιστήριο,  αποκλειστικά

αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας που εφαρµόζουν Ελληνικό ∆ίκαιο .

Άρθρο 23

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις  που  απορρέουν  από  το  Ασφαλιστήριο  παραγράφονται  µετά  την  προθεσµία  που
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ορίζεται από το Νόµο.

Άρθρο 24

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το  Ασφαλιστήριο  δεν  καλύπτει  κινδύνους  που  προέρχονται  άµεσα  ή  έµµεσα,  ολικά  ή  µερικά

από µία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες:

§ Ασθένειες ή σωµατικές βλάβες ή αναπηρίες και επιπλοκές τους, που προϋπήρχαν από την

ηµεροµηνία  έναρξης  ισχύος  της  ασφάλισης,  ήταν  γνωστές  στον  Συµβαλλόµενο  ή  και

Ασφαλισµένο και δεν τις δήλωσε κατά την σύναψη της ασφάλισης.

§ ∆ιάπραξη  εκ  µέρους  του  Ασφαλισµένου  ποινικά  τιµωρουµένης  πράξης,  εκτός  εάν  αυτή

είναι πταίσµα.

§ Συµµετοχή  του  Ασφαλισµένου  σε  τροµοκρατικές  ενέργειες  ή  σε  λαϊκές  ταραχές,

οχλαγωγία, απεργίες, κινήµατα.

§ Επιδράσεις  ατοµικής  ή  πυρηνικής  ενέργειας,  χηµικής  µόλυνσης  ή  /  και  δηλητηριωδών

αερίων.

§ Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµός και οι συνέπειές τους.

§ Συµµετοχή του  Ασφαλισµένου σε  επαγγελµατικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες  ταχύτητας µε

µηχανικά µέσα και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές.

§ Συµµετοχή του  Ασφαλισµένου σε προπονήσεις  ή αγώνες επαγγελµατικών ή ερασιτεχνικών

αθλητικών σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, πολεµικές τέχνες.

§ Συµµετοχή  του  Ασφαλισµένου  σε  καταδύσεις  µε  χρήση  αναπνευστικής  συσκευής

(επαγγελµατικές  ή  ερασιτεχνικές),  αναρριχήσεις,  πτώσεις  µε  σχοινιά,  αιωροπτερισµό,

ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε αερόστατο, πτώση µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία.

§ Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών.

§ Χρήση  ναρκωτικών  ή  παραισθησιογόνων  ουσιών,  µέθη  (όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο),

αλκοολισµό.

§ Συµµετοχή  του  Ασφαλισµένου  σε  πτήσεις  µε  αεροσκάφος  ή  άλλα  εναέρια  µέσα  που  δεν

εκτελούν τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων εναέριων συγκοινωνιών.

Επίσης δεν καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο:

§ Εγκυµοσύνη ή επιπλοκή της, αποβολή και άµβλωση.

§ Ηθεληµένη διακοπή εγκυµοσύνης.

§ Φυσιολογικός τοκετός ή µε καισαρική τοµή ή πρόωρος τοκετός.

∆εν  καλύπτονται  οποιεσδήποτε  από  τις  παρακάτω  αναφερόµενες  περιπτώσεις  και  τα

επακόλουθα αυτών:

§ Ιατρικές  πράξεις  και  εξετάσεις  που  δεν  έχουν  σχέση  µε  την  αιτία  νοσηλείας,  η  οποία

καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

§ Εξετάσεις που εκτελούνται µε τεχνική Μοριακής Βιολογίας - PCR.

§ Θεραπεία  ανικανότητας  για  τεκνοποίηση,  τεχνητή  ή  εξωσωµατική  γονιµοποίηση  και  τα

επακόλουθα ή οι επιπλοκές τους.

§ αλκοολισµός.

§ Ψυχιατρικές παθήσεις.

§ Επιληψία (κρίση και σπασµοί).

§ Θεραπείες  ή  χειρουργικές  επεµβάσεις  για  την  αντιµετώπιση  της  παχυσαρκίας  ή  της

ακµής.

§ Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και οι επιπλοκές του.
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§ Αγορά  ιατρικών  µηχανηµάτων  καθώς  και  η  αγορά  γυαλιών,  φακών  επαφής  και

ακουστικών.

§ Θεραπεία  ή  εγχείριση  για  την  διόρθωση  οφθαλµικών  διαθλαστικών  ανωµαλιών,

στραβισµού και βαρηκοΐας.

§ Κόστος νοσηλείας και έξοδα αγοράς  και τοποθέτησης για αλλαγή/αντικατάσταση τεχνητών

οργάνων,  διορθωτικών  συσκευών  του  σώµατος  και  διορθωτικών  προσθετικών  µελών,

µοσχεύµατος  κερατοειδούς,  ενδοφακού,  µοσχεύµατος  αγγείων  και  αρτηριών,  βαλβίδας

καρδιάς, βηµατοδότη,  απινειδωτή και υλικών οστεοσύνθεσης, είτε αυτά υπήρχαν  πριν από

την έναρξη ισχύος της Παροχής ή την επαναφορά της σε ισχύ είτε τοποθετήθηκαν κατά τη

διάρκεια ισχύος της.

§ Επιδηµίες  που  προέρχονται  από  πόλεµο,  σεισµό,  πληµµύρα,  έκρηξη  ηφαιστείου,  ή  άλλες

φυσικές καταστροφές µεγάλης έκτασης.

§ Πανδηµίες.

Εξαιρούνται επίσης από την ασφαλιστική κάλυψη:

§ Γενικές  ιατρικές  εξετάσεις  προληπτικού  ελέγχου  (check-up)  εκτός  από τα  προβλεπόµενα

στο ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ για τον «Ετήσιο Προληπτικό Ελεγχο» .

§ Οποιαδήποτε δαπάνη αφορά στον έλεγχο ικανότητας τεκνοποίησης.

§ Οδοντιατρική  ή  χειρουργική  θεραπεία  στα  δόντια,  φατνία  και  ούλα  εκτός  εάν  απαιτούνται

για την αποκατάσταση συνεπειών ατυχήµατος.

§ Νοσηλεία  του  δότη  για  µεταµόσχευση  οργάνου  προς  Ασφαλισµένο.  Καλύπτεται  µόνον η

νοσηλεία  του  Ασφαλισµένου  λήπτη  του  µοσχεύµατος.  Τυχόν  αντίτιµο  του  µοσχεύµατος  ή

της  µεταφοράς  του  καλύπτεται  εφόσον  αναγράφεται  στο  άρθρο  3  Α  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ.

§ Αλλεργικά τεστ και ανοσοθεραπείες.

§ Ασθένειες  που εκδηλώθηκαν  πριν την  πάροδο τριάντα (30)  ηµερών από την εξόφληση του

ασφαλίστρου ή της πρώτης  τµηµατικής καταβολής  ασφαλίστρων ή την επαναφορά  σε ισχύ

του Ασφαλιστηρίου.

§ ∆ιαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια νοσηλείας αλλά

δεν έχουν σχέση µε τα αίτια πραγµατοποίησης της νοσηλείας.

§ Οποιαδήποτε  δαπάνη  για  ιατρικές  επισκέψεις,  διαγνωστικές  εξετάσεις  και  χειρουργικές

επεµβάσεις,  νοσηλείες  ή  κάθε  φύσης  θεραπεία  για  αισθητική  ή  πλαστική  χειρουργική

εκτός  εάν  οι  επεµβάσεις  αισθητικής  ή  πλαστικής  χειρουργικής  απαιτούνται  για  την

αποκατάσταση  συνεπειών  ατυχήµατος  που  καλύπτεται  από  το  Ασφαλιστήριο  και  συνέβη

κατά τη διάρκεια ισχύος του

§ Οποιαδήποτε  από  τις  αναλυτικά  οριζόµενες  παροχές  /καλύψεις  στο  άρθρο  3  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ, διενεργείται εκτός Ελλάδας

Η ισχύς του Ασφαλιστηρίου αναστέλλεται κατά τη διάρκεια που ο Ασφαλισµένος:

§ Βρίσκεται  σε  χώρα  που  διεξάγονται  πολεµικές  επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους  ένοπλες

συγκρούσεις ανεξαρτήτως της αιτίας τους (πολέµου, επανάστασης, στάσης, εισβολής κλπ).

§ Υπηρετεί στις ένοπλες δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού.

Το  Ασφαλιστήριο  δεν  καλύπτει  τον  Ασφαλισµένο  για  ατυχήµατα  που  τυχόν  συµβούν  κατά  τις

ώρες άσκησης ενός από τα παρακάτω επαγγέλµατα:

§ πιλότος

§ αστυνοµικός

§ στρατιωτικός

§ δύτης

§ πυροσβέστης

§ λατόµος

§ εργάτης αµιάντου, ασβεστοποιίας, ναυπηγείων, µεταλλείων, ορυχείων
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Άρθρο 25

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΜΟΝΗ
Γνωστές Χρόνιες και ∆ηλωθείσες Παθήσεις

Το  Ασφαλιστήριο  καλύπτει  δαπάνες  νοσοκοµειακής  περίθαλψης  για  χρόνιες  παθήσεις  που

είναι  γνωστές  στον  Συµβαλλόµενο  ή  και  Ασφαλισµένο  και  τις  δήλωσε  κατά  την  σύναψη  της

ασφάλισης,  µετά  την  πάροδο  συνεχούς  ισχύος  τεσσάρων  (4)  ασφαλιστικών  ετών  από  την

ηµεροµηνία πρώτης έναρξης ισχύος της πρώτης ασφάλισης. Ειδικά σε περίπτωση κακοήθους

χρόνιας  πάθησης  (καρκινοπάθειας)  γνωστής  στον  Συµβαλλόµενο  ή  και  Ασφαλισµένο  και

δηλωθείσας  κατά  την  σύναψη  της  πρώτης  ασφάλισης,  η  Εταιρία  καλύπτει  δαπάνες

νοσοκοµειακής  περίθαλψης,  µετά  την  πάροδο  συνεχούς  ισχύος  πέντε  (5)  ασφαλιστικών  ετών

από την ηµεροµηνία πρώτης έναρξης ισχύος της ασφάλισης.

Άγνωστες Χρόνιες Μη ∆ηλωθείσες Παθήσεις

Το  Ασφαλιστήριο  καλύπτει  δαπάνες  νοσοκοµειακής  περίθαλψης  για  χρόνιες  παθήσεις

άγνωστες  στον  Συµβαλλόµενο  ή  και  Ασφαλισµένο  και  µη  δηλωθείσες  από  αυτόν  κατά  την

σύναψη της  ασφάλισης µετά την  πάροδο συνεχούς ισχύος δύο (2) ασφαλιστικών ετών από την

ηµεροµηνία  πρώτης  έναρξης  ισχύος  της  ασφάλισης.  Οι  παθήσεις  αυτές  είναι:  παθήσεις

θυρεοειδούς, κήλες, παθήσεις µαστών, παθήσεις γεννητικών οργάνων (ενδεικτικά ινοµυώµατα,

ενδοµητρίωση,  κύστες  ωοθηκών  κ.α.),  παθήσεις  γονάτων,  εκκολπώµατα,  λιθιάσεις

ουροποιογεννητικού  συστήµατος,  γλαύκωµα,  αιµορροΐδες,  σκολίωση  ρινικού  διαφράγµατος,

παθήσεις σπονδυλικής στήλης, κιρσοί, αδενοειδεκτοµή, εκβλαστήσεις της ρινικής κοιλότητας,

αµυγδαλεκτοµή και σκωληκοειδεκτοµή .

Συγγενείς Παθήσεις

Το  Ασφαλιστήριο  καλύπτει  δαπάνες  νοσοκοµειακής  περίθαλψης  για  συγγενείς  παθήσεις,

γνωστές ή άγνωστες στον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο, δηλωθείσες ή όχι από αυτόν κατά

την  σύναψη  της  ασφάλισης,  µετά  την  πάροδο  συνεχούς  ισχύος  δέκα  (10)  ασφαλιστικών  ετών

από την ηµεροµηνία πρώτης έναρξης ισχύος της ασφάλισης.

Εξαιρούνται  ρητά  από  την  ασφαλιστική  κάλυψη  και  ανεξάρτητα  από  τα  ασφαλιστικά  έτη

συνεχούς διάρκειας ισχύος της ασφάλισης οι καρδιολογικές συγγενείς παθήσεις.

Γνωστές Ειδικές Παθήσεις

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει δαπάνες νοσοκοµειακής περίθαλψης για ειδικές παθήσεις που είναι

γνωστές  στον  Συµβαλλόµενο  ή  και  Ασφαλισµένο  και  τις  δήλωσε  κατά  την  σύναψη  της

ασφάλισης,  µετά  την  πάροδο  συνεχούς  ισχύος  δέκα  (10)  ασφαλιστικών  ετών  από  την

ηµεροµηνία πρώτης έναρξης ισχύος της ασφάλισης.

Ειδικές  παθήσεις  θεωρούνται:  διαβήτης,  χρόνια  παγκρεατίτιδα,  ηπατίτιδα  Β,  νόσος  Crown,

σκλήρυνση κατά πλάκας, ερυθηµατώδης λύκος, εγκεφαλικό επεισόδιο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Αγγειοχειρουργικές Επεµβάσεις

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρα (πλην φλεβοκαθετήρα).

§ Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ. χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων,

µυών ή αγγείων.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου.

§ Απλή Απολίνωση κιρσού.

§ Αποκάλυψη Φλεβός.

§ Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρα.

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή Άκρου Ποδός.

§ Απλή συρραφή µεσαίου αγγείου, κατόπιν τραύµατος (αρτηρίας, φλέβας).

§ Απολίνωση Μείζονος Σαφηνούς φλεβός.

§ Αρτηριακή Εµβολεκτοµή Άνω άκρου.

§ Αρτηριο-φλεβώδης επικοινωνία για αιµοδιάλυση.

§ Αφαίρεση Αιµαγγειώµατος δείκτου δακτύλου.

§ ∆ιερεύνηση Ιγνυακής αρτηρίας.

§ Παράθυρο Περικαρδίου.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αγγειοπλαστική Βραχιονίου.

§ Ακρωτηριασµός Βραχίονος, Πήχεος, Κνήµης, Μηρού.

§ Αρτηριακή Θροµβεκτοµή Άνω άκρου.

§ Αφαίρεση Αυχενικής πλευράς.

§ Εκτοµή ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας.

§ Εκτοµή προσθίου Σκαληνού µυός.

§ Εκτοµή ψευδούς ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας.

§ Εµβολή Μηριαίας αρτηρίας.

§ Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση IN SITU.

§ Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση µε φλέβα.

§ Οσφυϊκή Συµπαθεκτοµή.

§ Σαφηνεκτοµή.

§ Σύγκλειση ρήξης αγγείου µετά καθετηριασµό (αρτηρίας, φλέβας) .

§ Σύγκλειση Στέρνου.

§ Φλεβική Θροµβεκτοµή (µασχαλο-υποκλειδίου).

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ανεύρυσµα Λαγονίου αρτηρίας.

§ Αορτολαγόνιος Θροµβοενδαρτηρεκτοµή.

§ Αορτο-Λαγόνιος παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση.

§ Αορτο-Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση.

§ Καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή.

§ Υποκλειδιο - υποκλείδιο αρτηριακή παράκαµψη µε φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση.
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§ Φλεβική Θροµβεκτοµή (Λαγονοµηριαίας, κάτω κοίλης φλεβός).

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ In situ µηροιγνυακή παράκαµψη για διάσωση σκέλους.

§ Αορτο-Ιγνυακή παράκαµψη.

§ Αορτο-Καρωτιδική παράκαµψη.

§ Αορτο-Μηριαία παράκαµψη.

§ Αορτο-Νεφρική αρτηριακή παράκαµψη.

§ Αορτο-Σπλαγχνική αρτηριακή παράκαµψη.

§ Αορτο-Υποκλείδιος παράκαµψη.

§ Αρτηριοπλαστική Νεφρικής Αρτηρίας.

§ Εγχείρηση τραύµατος µεγάλου αγγείου µασχαλοµηριαίο.

§ Εκτοµή ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής.

§ Εκτοµή Αορτο-Μηριαίας πλαστικής παράκαµψης και τοποθέτηση πολύ παράκαµψης.

§ Επέµβαση επί Αορτο-Εντερικής επικοινωνίας.

§ Επέµβαση επί ρήξεως κοιλιακής αορτής.

§ Καρωτίδα - Υποκλείδια παράκαµψη.

Γενική Χειρουργική

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Βαλανοποσθική λύση συµφύσεων.

§ Βιοψία διά βελόνης.

§ Βιοψία Μαστού διά βελόνης (FNA) - Εως δύο τον αριθµό.

§ ∆ιάνοιξη Αιµατώµατος.

§ ∆ιάνοιξη ∆ερµατικού Αποστήµατος.

§ Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρος (πλήν φλεβοκαθετήρος).

§ Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ. χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων,

µυών ή αγγείων.

§ Ονυχεκτοµή Μερική.

§ Παρακέντηση Κύστεως.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου.

§ Αποκάλυψη Φλεβός.

§ Αφαίρεση γαγγλίου.

§ Αφαίρεση µικρών επιπολής ξένων σωµάτων.

§ Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, λεµφαδένων.

§ Βιοψία Μαστού δια βελόνης (FNA) - Άνω των δύο.

§ ∆ιατοµή βραχέος χαλινού.

§ Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και

γενικότερα µικρών ∆ερµατικών Μορφωµάτων.

§ Εκτοµή µικρού επιφανειακού, ψηλαφητού ογκιδίου µαστού.

§ Εκτοµή ογκιδίου Μαλακών µορίων, διαµέτρου κάτω των 4εκ.

§ Εκτοµή πολυπόδων, θηλωµάτων, κονδυλωµάτων εξωδέρµατος Πρωκτικού ∆ακτυλίου, έως

δύο τον αριθµό.

§ Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους έως 25εκ., µεµονωµένων ή

πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.

§ Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική.

§ Ονυχεκτοµή Ολική.
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§ Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρος.

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αιµορροϊδεκτοµή.

§ Αποκατάσταση ρήξεως µυός.

§ Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων.

§ ∆ιάνοιξη-Παροχέτευση Περιεδρικού αποστήµατος.

§ ∆ιόρθωση κρυψορχίας-Ορχεοπηξία.

§ ∆ιόρθωση Συστροφής όρχεος- Ορχεοπηξία.

§ Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Μαστού.

§ Εκτοµή ευµεγέθων επιπολής όγκων, διαµέτρου άνω των 4 εκ.

§ Εκτοµή Κύστεων-Συριγγίων Τραχήλου.

§ Εκτοµή Κύστεως Κόκκυγγος.

§ Εκτοµή κύστεως ωοθήκης.

§ Εκτοµή Μεκελείου Αποφύσεως.

§ Εκτοµή µορφωµάτων βλεννογόνου πρωκτού.

§ Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του επιπέδου των πλευρών).

§ Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος έως 4εκ.

§ Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των 4εκ.

§ Εκτοµή όζου Θυρεοειδούς.

§ Εκτοµή Παραεδρικού Συριγγίου.

§ Εκτοµή πολύ ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισµός δια σύρµατος).

§ Εκτοµή πολυπόδων, θηλωµάτων, κονδυλωµάτων Πρωκτικού ∆ακτυλίου, άνω των δύο.

§ Εκτοµή Ραγάδος.

§ Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος.

§ Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου.

§ Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους άνω των 25εκ., µεµονωµένων ή

πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.

§ Λαπαροσκοπική Βιοψία ήπατος.

§ Λαπαροσκοπική διόρθωση Βουβωνοκήλης.

§ Λαπαροσκοπική εξαίρεση Ινοµυωµάτων.

§ Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας.

§ 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.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Απλή Μαστεκτοµή.

§ Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός).

§ Βαγοτοµή.

§ Βραγχιακή Κύστη Τραχηλικής χώρας.

§ Γαστροεντεροαναστόµωση.
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§ Γαστροτοµή µε αφαίρεση καλοήθους όγκου στοµάχου.

§ ∆ιάσπαση Χειρουργικού Τραύµατος - Εκσπλάγχνωση - Συρραφή.

§ ∆ιόρθωση ∆ιαφραγµατοκήλης δι’ εφαρµογής δακτυλίου.

§ ∆ιόρθωση Επιγαστρικής κήλης.

§ ∆ιόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης.

§ Εκτοµή Επιπλόου.

§ Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Τραχήλου.

§ Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος άνω των 4 εκ.

§ Εκτοµή Ορθοκολπικού Συριγγίου.

§ Εντεροεντεροαναστόµωση.

§ Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας έως 3 τον αριθµό µε ανοικτή τοµή.

§ Εξωµήτριος κύηση.

§ Ερευνητική Λαπαροτοµία.

§ Ερευνητική Λαπαροτοµία + Βιοψία Ενδοκοιλιακού Οργάνου.

§ Εφαρµογή δακτυλίου Στοµάχου επί νοσογόνου παχυσαρκίας.

§ 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 διαφραγµατοκήλης λαπαροσκοπικά.

§ Πλαστική Μηροκήλης.

§ Πλαστική Οµφαλοκήλης.

§ Πρόπτωση Κολοστοµίας.

§ Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός.

§ Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας Κοιλότητας.

§ Σαφηνεκτοµή + Απολίνωση φλεβικών κλάδων κνήµης και διατιτραινουσών.

§ Συρραφή Τραύµατος Ήπατος.

§ Συρραφή Τραύµατος Σπληνός.

§ Υπερεκλεκτική Βαγοτοµή.

§ Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου µε εντερεκτοµή.

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Άτυπη ηπατεκτοµή.

§ Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως Ήπατος.

§ Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως κοιλίας (εκτός ήπατος).

§ Βαγοτοµή + Αναστόµωση.

§ Βαγοτοµή + Πυλωροπλαστική.

§ Γαστροπλαστική για κακοήθη παχυσαρκία.

§ ∆ιακοιλιακή ∆ιόρθωση 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.

§ Εξαίρεση Μεγάλων Ινοµυωµάτων µήτρας - άνω των 7εκ. - µε ανοικτή τοµή.

§ Μαστεκτοµή µετά ριζικού Λεµφαδενικού καθαρισµού Μασχαλιαίας κοιλότητος.

§ Μερική Γαστρεκτοµή.
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§ Μερική Κολεκτοµή.

§ Νεφρεκτοµή.

§ Ολική Θυρεοειδεκτοµή.

§ Ολική Παρωτιδεκτοµή.

§ Ολική Υστερεκτοµή χωρίς τα εξαρτήµατα.

§ Παραθυρεοειδεκτοµή.

§ Πλαστική ∆ιαφραγµατοκήλης µε κοιλιακή τοµή.

§ Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί αδενώµατος.

§ Ριζική Μαστεκτοµή.

§ Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου.

§ Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου.

§ Σκωληκοειδεκτοµή επί γενικευµένης περιτονίτιδος.

§ Χειρουργική αντιµετώπιση οξείας Περιτονίτιδος από διάτρηση Ελκους.

§ Χολοκυστεκτοµή (Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική).

§ Χολοκυστεκτοµή + Ερευνα χοληδόχου πόρου.

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 επί καρκίνου.

§ Ριζική θυρεοειδεκτοµή επί καρκίνου.

§ Ριζική Νεφρεκτοµή επί καρκίνου.

§ Τυπική Λοβεκτοµή Ήπατος.

§ Χολοκυστεκτοµή + Σφιγκτηροπλαστική.

§ Χολοκυστεκτοµή + Χολοπεπτική Αναστόµωση.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Whipple (Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτοµή + Μετάθεση Χοληδόχου πόρου +

γαστροεντεροαναστόµωση).

§ Ολική Παγκρεατεκτοµή.

§ Πυλαιο - κοιλική αναστόµωση.

Γυναικολογικές Επεµβάσεις

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αφαίρεση πολύποδος τραχήλου.

§ ∆ιαγνωστική απόξεση.

§ ∆ιαγνωστική Υστεροσκόπηση.

§ ∆ιακοπή κυήσεως Α’3µήνου.

§ ∆ιάνοιξη Βαρθολινείου αδένα.

§ Εξαίρεση Βαρθολινείου αδένα.
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§ Καυτηρίαση Ενδοµητρίου-Ενδοµητρίωση.

§ Καυτηρίαση τραχήλου.

§ Περίδεση τραχήλου.

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Απολίνωση Σαλπίγγων.

§ ∆ιαγνωστική Λαπαροσκόπηση.

§ ∆ιακοπής κυήσεως πέραν του Α’3µήνου.

§ Εκτοµή τραχήλου.

§ Εξαίρεση κύστεως Ωοθήκης.

§ Καυτηρίαση ενδοµητριωσικών εστιών.

§ Κωνοειδής εκτοµή.

§ Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας.

§ Προσθία, οπισθία κολποραφή.

§ Συνδεσµοπηξία Μήτρας.

§ Συρραφή ρήξεως περινέου.

§ Σφηνοειδής εκτοµή Ωοθήκης.

§ Τοποθέτηση ταινίας ή ραφής Kelly για αποκατάσταση ακράτειας ούρων.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας έως 3 τον αριθµό µε ανοικτή τοµή.

§ Εξωµήτριος κύηση.

§ Λαπαροσκοπική σαλπιγγοπλαστική.

§ Λύση συµφύσεων Σαλπίγγων.

§ Πλαστική Σαλπίγγων.

§ Προσθιοπισθία κολποραφή.

§ Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός.

§ Ωοθηκεκτοµή.

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.

§ Κολπική αφαίρεση Ινοµυώµατος.

§ Ολική Κολπική Υστερεκτοµή.

§ Ολική Υστερεκτοµή χωρίς τα εξαρτήµατα

§ Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Κολπική Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων.

§ Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων.

§ Ριζική Ολική Υστερεκτοµή.

Επεµβατική ∆ερµατολογία

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αφαίρεση - καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου έως 4εκ.

§ Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωµάτων έως τεσσάρων τον αριθµό.

§ Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση Μυρµηκιών-Κονδυλωµάτων έως

τεσσάρων τον αριθµό.
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ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αφαίρεση - καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου άνω των 4εκ.

§ Αφαίρεση σµηγµατογόνου κύστεως.

§ Εκτοµή δερµατικού µορφώµατος διαµέτρου έως 4εκ.

§ Εκτοµή σπίλων.

§ Εκτοµή τµήµατος δέρµατος προς βιοψία.

§ Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωµάτων άνω των τεσσάρων τον αριθµό.

§ Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση Μυρµηκιών-Κονδυλωµάτων άνω των

τεσσάρων τον αριθµό.

Ενδαγγειακή Χειρουργική

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρα (πλην φλεβοκαθετήρα).

§ Καθαρισµός τραυµάτων δακτύλων.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αποκάλυψη Φλεβός.

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Μηριαίας.

§ Ενδαγγειακή εκλεκτική θροµβόλυση (Α-Φ).

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ ∆ιαδερµική τοποθέτηση φίλτρου κάτω Κοίλης.

§ Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Ιγνυακής.

§ Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Λαγονίου.

§ Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Περιφερικών Αγγείων.

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ανεύρυσµα Λαγονίου αρτηρίας-ενδαγγειακής χειρουργικής.

§ Ανεύρυσµα Μηριαίας αρτηρίας-ενδαγγειακής χειρουργικής.

§ Ανεύρυσµα Περιφερικών Αγγείων-ενδαγγειακής χειρουργικής.

§ Ανεύρυσµα Υποκλειδίου-ενδαγγειακής χειρουργικής.

§ 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.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ανεύρυσµα κοιλιακής Αορτής-ενδαγγειακής χειρουργικής.

Θωρακοχειρουργικές Επεµβάσεις

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Βιοψία δια βελόνας.
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ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Απλή παροχέτευση Θώρακος.

§ Βιοψία δια βελόνας υπό CT-US.

§ Βιοψία Υπεζωκότος µε βελόνη Abrams.

§ Εκκενωτική παρακέντηση Θώρακος.

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Βρογχοσκόπηση.

§ Βρογχοσκόπηση και βιοψία ή αφαίρεση ξένου σώµατος.

§ Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του επιπέδου των πλευρών).

§ Παράθυρο Περικαρδίου.

§ Παροχέτευση Θώρακος µε Πλευροδεσία.

§ Πλευροδεσία.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Εκτοµή Περικαρδίου.

§ Ερευνητική Θωρακοτοµή.

§ Θεραπεία Πνευµονοθώρακος µε Θωρακοσκόπηση.

§ Θεραπεία Πνευµονοθώρακος µε Θωρακοτοµή.

§ Θωρακοσκόπηση µε ή άνευ βιοψίας, κ.λ.π.

§ Μεσοθωρακοσκόπηση.

§ Πλύση Θώρακος (Αιµοθώρακας ή Πλευρίτις)

§ Σύγκλειση Στέρνου.

§ Σφηνεκτοµή Πνεύµονος µε Θωρακοτοµή.

§ Τοποθέτηση stent Τραχείας ή Βρόγχου.

§ Χυλοθώρακας και απολίνωση θωρακικού πόρου.

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αφαίρεση Εµπυήµατος (παροχέτευση, καθαρισµός).

§ Αφαίρεση Εχινοκόκκου Πνεύµονος.

§ ∆ιόρθωση ∆ιαφραγµατοκήλης διαθωρακικώς.

§ Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος µε κατάληψη πνευµονικού ιστού.

§ Θωρακοσκοπική εκτοµή κύστεων.

§ Θωρακοσκοπική Συµπαθεκτοµή.

§ Ογκεκτοµή υπεζωκότα για µεσοθηλίωµα.

§ Τµηµατεκτοµή Πνεύµονος.

§ Τραχειοπλαστική.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αφαίρεση όγκων Μεσοθωρακίου µε Στερνοτοµή.

§ Βρογχοπλαστική.

§ Εκτοµή ανευρύσµατος κατιούσας θωρακικής αορτής ή τοποθέτηση stent.

§ Εκτοµή Πνεύµονος και τοποθέτηση patch στην αορτή.

§ Θυµεκτοµή.

§ Θωρακικό ανεύρυσµα.

§ Λοβεκτοµή.

§ Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική).

§ Πνευµονεκτοµή.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ενδοπερικάρδια ριζική πνευµονεκτοµή.

§ Πλευροπνευµονεκτοµή και αφαίρεση διαφράγµατος περικαρδίου για µεσοθηλίωµα.
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Καρδιοχειρουργικές Επεµβάσεις

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αποκατάσταση κοιλιακών ανευρυσµάτων.

§ Τοποθέτηση ενδοαγγειακού µοσχεύµατος στη θωρακική αορτή.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ανατοµική αποκατάσταση ανωµάλου Στεφανιαίου ∆ίσκου.

§ Ανεύρυσµα ανιούσης αορτής.

§ Ανεύρυσµα αορτικού τόξου ανιούσης αορτής.

§ Ανεύρυσµα αριστεράς κοιλίας.

§ Ανεύρυσµα κατιούσης θωρακικής αορτής (µε εφαρµογή εξωσωµατικής κυκλοφορίας).

§ Ανοικτή βαλβιδοτοµή.

§ Αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδας (συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής)

§ Αντικατάσταση βαλβίδας καρδιάς

§ Αντικατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδας (συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής)

§ Αντικατάσταση Πνευµονικής βαλβίδας (συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής /

βαλβιδοτοµής)

§ Αντικατάσταση Τριγλώχινος βαλβίδας

§ Αφαίρεση βηµατοδότη µε by pass (µε εφαρµογή εξωσωµατικής κυκλοφορίας)

§ Εκτοµή Ινώδους ιστού συµφυοµένου στις γλωχίνες της καρδιάς

§ Εκτοµή καρδιακών όγκων

§ Επαναιµάτωση Στεφανιαίας(ων) µε αυτοµόσχευµα συµπεριλαµβανοµένης της λήψης του

αυτοµοσχεύµατος και Ενδαρτηρεκτοµή

§ Επανεπέµβαση παράκαµψης ΑορτοΣτεφανιαίας(ων) συµπεριλαµβανοµένης λήψεως

αυτοµοσχευµάτων

§ Οξύ διαχωριστικό ανεύρυσµα ανιούσης αορτής

§ Πλαστική αποκατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδος

§ Σύγκλειση Μεσοκοιλιακής επικοινωνίας

§ Σύγκλειση Μεσοκολπικής επικοινωνίας

Νευροχειρουργικές Επεµβάσεις

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αγγειογραφία Εγκεφάλου µε C-ARM

§ Εξωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ.

§ Καθετήρας µέτρησης ICP

§ Κρανιοανάτρηση

§ Τοποθέτηση Ommaya

§ Τοποθέτηση Οσφυονωτιαίου Drainage

§ Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιµάτωµα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αντιµετώπιση Αγγειακής ∆υσπλασίας Εγκεφάλου δι’ Επεµβατικής Ακτινολογίας

§ Αποσυµπίεση νεύρου µε κρανιοτοµία

§ Επισκληρίδιο Αιµάτωµα

§ Εσωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ

§ Οσφυϊκή Πεταλεκτοµή
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§ Οσφυοπεριτοναϊκή παροχέτευση

§ Παρακέντηση αποστήµατος Εγκεφάλου

§ Τοποθέτηση Νευροδιεγέρτη

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αυχενική ∆ισκεκτοµή

§ Αυχενική Πεταλεκτοµή

§ Βαλβίδα Εγκεφάλου

§ Βιοψία όγκου Εγκεφάλου

§ Θωρακική ∆ισκεκτοµή

§ Θωρακική Πεταλεκτοµή

§ Κρανιοπλαστική

§ Μηνιγγοπλαστική

§ Μικροδισκεκτοµή

§ Οξύ επισκληρίδιο αιµάτωµα

§ Οσφυϊκή ∆ισκεκτοµή

§ Πλαστική Εφιππίου

§ Στερεοταξία

§ Συµπαθεκτοµή

§ Τρηµατοτοµή

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αποσυµπίεση τριδύµου νεύρου

§ Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού αιµατώµατος

§ ∆ιασφηνοειδής Υποφυσεκτοµή/Αδενωµατεκτοµή

§ Εξωµυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού

§ Οξύ υποσκληρίδιο αιµάτωµα

§ Προσθία Αυχενική Σωµατεκτοµή και Σπονδυλοδεσία

§ Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα

§ Συµφυσιόληση σπονδυλικής στήλης

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αγγειακή ∆υσπλασία Εγκεφάλου

§ Αιµαγγείωµα Παρεγκεφαλίδος

§ Ανεύρυσµα Εγκεφάλου

§ Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώµατος

§ Αφαίρεση Μηνιγγιώµατος κυριότητος Εγκεφάλου

§ Αφαίρεση Μηνιγγιώµατος κυριότητος Ν.Μ. και ριζών

§ Γλοιοβλάστωµα

§ Ενδοµυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού

§ Επεµβάσεις Λειτουργικής Νευροχειρουργικής (Επιληψία, ν. Parkinson)

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

§ Όγκοι βάσεως κρανίου

§ Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων

§ Συριγγοµυελική κύηση Ο.Μ.Σ.Σ

§ Χορδοτοµή
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Ορθοπεδικές Επεµβάσεις

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Βιοψία δια βελόνης πλην Σπονδυλικής Στήλης

§ ∆ιάνοιξη Αιµατώµατος

§ Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ. χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων,

µυών ή αγγείων

§ Ονυχεκτοµή Μερική

§ Παρακέντηση Αιµάρθρου

§ Παροχέτευση ∆ερµατικού Αποστήµατος

§ Στατοκινητικός έλεγχος αρθρώσεως υπό αναισθησία µε ή χωρίς χρήση ακτινοσκοπικού

µηχανήµατος

§ Τοποθέτηση σκελετικής έλξεως

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου

§ Ανοικτή βιοψία Μυός

§ Αφαίρεση επιπολής ξένων σωµάτων.

§ Αφαίρεση καλοήθων όγκων ∆ακτύλου

§ Αφαίρεση υλικού εξωτερικής οστεοσυνθέσεως

§ Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, λεµφαδένων.

§ Βιοψία δια βελόνας Σπονδυλικής Στήλης

§ ∆ιαδερµική αφαίρεση βελονών Kirschner.

§ ∆ιάνοιξη ελύτρου Τένοντος

§ Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και

γενικώς µικρών δερµατικών µορφωµάτων.

§ Εξαίρεση γαγγλίου

§ Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους έως 25εκ., µεµονωµένων ή

πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.

§ Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γενική αναισθησία.

§ Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική.

§ Ονυχεκτοµή Ολική

§ Συρραφή ενός εκτείνοντος τένοντος δακτύλου.

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ακρωµιοπλαστική Ώµου.

§ Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή Άκρου Ποδός.

§ Αναίµακτη ανάταξη καταγµάτων-εξαρθρηµάτων άκρων υπό γεν. αναισθησία.

§ Αντιµετώπιση καταγµάτων δι’ εξωτερικής οστεοσυνθέσεως.

§ Αντιµετώπιση Ψευδαρθρώσεως κατάγµατος ∆ακτύλου.

§ Αποκατάσταση ρήξεως Μυός.

§ Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων ∆ακτύλου.

§ Αφαίρεση Υλικών Εσωτερικής Οστεοσυνθέσεως (πλήν βελονών Kirschner, σύρµατος ή

κοχλίου).

§ Αφαίρεση απολειµµάτων οστών, χειρουργικός καθαρισµός.

§ Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος µαλακών µορίων.

§ Αφαίρεση κεφαλής κερκίδος, µείζονος πολυγώνου, κόκκυγγος, άκρου κλειδός.

§ Αφαίρεση παλαµιαίας απονευρώσεως επί νόσου του Dupuytren.

§ ∆ιαγνωστική Αρθροσκόπηση.

§ ∆ιαδερµική τοποθέτηση βελονών Kirschner.
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§ ∆ιατοµές τενόντων ως επί επικονδυλίτιδος, ραιβοκράνου, συνδρόµου προσαγωγών.

§ Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των 4εκ.

§ Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους άνω των 25εκ., µεµονωµένων ή

πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.

§ Σύνδροµο συµπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων π.χ. νευρίτις ωλενίου νεύρου,

σύνδροµο καρπιαίου σωλήνος, σύνδροµο ταρσίου σωλήνος.

§ Συρραφή ή επανακαθήλωση Αχιλλείου Τένοντος, Επιγονατιδικού, ή Τένοντος του

Τετρακεφάλου ή ∆ικεφάλου.

§ Συρραφή ρήξεως µεµονωµένων συνδέσµων πλήν χιαστών.

§ Τοποθέτηση Κρανιακής Ελξεως Hallo µε ή χωρίς κηδεµόνα Minerva.

§ 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).

§ 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).

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ακρωτηριασµός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, της Κνήµης.

§ Ανοικτή υµενεκτοµή µεγάλων αρθρώσεων.

§ Αντιµετώπιση εξαρθρήµατος ισχίου.

§ Αντιµετώπιση καταγµάτων Άκρας χειρός, Αντιβραχίου, Άκρου ποδός, Σφυρών, Ωλεκράνου,

αποσπαστικών καταγµάτων Επικονδύλων, δι’ εσωτερικής οστεοσυνθέσεως.

§ 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

§ Ενδαρθρικά κατάγµατα Αγκώνος-Γόνατος-Ποδοκνηµικής (PILON) και Υπερκονδύλια.

§ Ενδοσκοπική Μηνισκεκτοµή.

§ Λήψη οστικών Μοσχευµάτων (Λαγονίων).

§ Οστεοσύνθεση κατάγµατος επιγονατίδος.

§ Οστεοτοµία περιοχής Γόνατος.

§ Πλαστική Κοιλιακών Μυών.

§ Πλαστκή Χιαστών Συνδέσµων.

§ Σύνθετες Επεµβάσεις Άκρου Ποδός (Τενοντοµετάθεση-∆ιορθωτικές Οστεοτοµίες).

§ Υποκεφαλικά συντριπτικά κατάγµατα Βραχιονίου µετά ή άνευ εξαρθρήµατος.

§ Χειρουργική αντιµετώπιση εξαρθρήµατος Ακρωµιοκλειδικής.

§ Χειρουργική αντιµετώπιση καθ’ έξιν εξαρθρήµατος Επιγονατίδος.

§ Χειρουργική αντιµετώπιση υποτροπιάζοντος εξαρθρήµατος Ώµου.

§ Χειρουργικός καθαρισµός επί φλεγµονών µεγάλων αρθρώσεων δι’ ανοικτής µεθόδου.

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ακρωτηριασµός στο ύψος του Μηρού.
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§ Αντιµετώπιση κατάγµατος άνω πέρατος Μηριαίου δια κοχλιώσεως ολισθαίνοντος ήλου ή

ηµιολικής αρθροπλαστικής.

§ Αντιµετώπιση κατάγµατος 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.

§ Χειρουργική αντιµετώπιση ∆ιατροχαντηρίου κατάγµατος.

§ Χειρουργική αντιµετώπιση κατάγµατος Σπονδυλικής Στήλης χωρίς σπονδυλοδεσία.

§ Χειρουργική αντιµετώπιση Ψευδαρθρώσεως Μακρών οστών.

§ Χειρουργικοί καθαρισµοί φλεγµονών Σπονδυλικής Στήλης.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αθροδεσία Ισχίου, Ώµου, Γόνατος.

§ Κυφοπλαστική.

§ Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου, Γόνατος, Ώµου.

§ 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.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ 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.

§ Χειρουργική αντιµετώπιση όγκων Σπονδυλικής Στήλης και κακοήθων όγκων Μακρών

Οστών και Λεκάνης.

Ουρολογικές Επεµβάσεις

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Βαλανοποσθική λύση συµφύσεων.

§ Βιοψία Προστάτου µε βελόνη.

§ ∆ιάνοιξη στοµίου Ουρήθρας.

§ Πλύσεις Κύστεως.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αφαίρεση pig-tail.

§ Αφαίρεση αποστήµατος οσχέου.

§ Αφαίρεση όγκου στοµίου ουρήθρας.

§ Βιοψία Λεµφαδένος.

§ Βιοψία όρχεος.
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§ Βιοψίες Προστάτου κατευθυνόµενες διά διορθικού υπερηχογραφήµατος.

§ ∆ιαστολή ή τοµή Ουρητηρικού στοµίου.

§ ∆ιατοµή Βραχέος Χαλινού.

§ Ενδοσκοπική Ουρηθροτοµία.

§ Καυτηριασµός κονδυλωµάτων (εξωτερικών).

§ Κυστεοσκόπηση απλή.

§ Μανοµέτρηση Νεφρικής Πυέλου.

§ Ουρηθροκυστεοσκόπηση.

§ Παρακέντηση αποστήµατος Προστάτου.

§ Τυφλή Ουρηθροτοµία.

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Απολίνωση και εκτοµή Σπερµατικού Πόρων.

§ Αφαίρεση ξένων σωµάτων από Ανδρική Ουρήθρα.

§ Αφαίρεση Πεϊκής προθέσεως.

§ ∆ιαδερµική Νεφροστοµία.

§ ∆ιαδερµική Πυελοσκόπηση.

§ ∆ιόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία.

§ ∆ιόρθωση Κιρσοκήλης.

§ ∆ιόρθωση Κρυψορχίας.

§ ∆ιουρηθρική αφαίρεση κονδυλωµάτων.

§ Ενδοσκοπική µηχανική ή δι’υπερήχων λιθοτριψία λίθων Ουροδόχου Κύστεως.

§ Ενδοσκοπική Ουρητηροπυελοσκόπηση.

§ Επιδιδυµιδεκτοµή.

§ Καθήλωση Όρχεος ή Ορχεοπηξία.

§ Κυστεοσκόπηση και τοποθέτηση µονίµων καθετήρων ετερόπλευρα µε ανιούσα

ουρητηροπυελογραφία.

§ 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.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ ∆ευτερογενής επέµβαση Ουροστόµατος.

§ ∆ιαδερµική Νεφρολιθοτριψία.

§ ∆ιόρθωση Πεϊκού Υποσπαδία.

§ ∆ιουρηθρική αφαίρεση Θηλωµάτων.

§ ∆ιουρηθρική όγκου Κύστεως.

§ ∆ιουρηθρική Προσταδενεκτοµή.

§ Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου Ουρητήρα.

§ Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως έως 1εκ.

§ Επέµβαση επί εκτοπίας Όρχεος.

§ Μερική Πεεκτοµή µε βιοψία βουβωνικών λεµφαδένων.

§ Μικροχειρουργική αναστόµωση Σπερµατικού πόρου και Επιδιδυµίδος.
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§ 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.

§ ∆ιαχωρισµός ή µερική αφαίρεση Πεταλοειδούς Νεφρού.

§ ∆ιόρθωση οσχεϊκού, πυελικού Υποσπαδία

§ ∆ιουρηθρική Προστάτου και νεοπλάσµατος Κύστεως.

§ Εκτοµή Κυστεοκολπικού συριγγίου.

§ Εκτοµή Ορθοκυστικού συριγγίου.

§ 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.

§ Μερική Πεεκτοµή µε βουβωνική λεµφαδενεκτοµή.

§ Μετατραυµατική ρήξη Κύστεως και ενδοπυελική ουρήθρα.

§ Νεφρεκτοµή.

§ Νεφρολιθοτοµία (Κοραλλιωειδής Λίθος) άνευ νεφροτοµής.

§ 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).

§ Πυελοπλαστική.

§ Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου.

§ Στήριξη αυχένος Κύστεως.

§ Τοποθέτηση Ενδοπεϊκής πρόθεσης.

§ Υπερηβική Κυστεοστοµία.

§ Υπερηβική Προστατεκτοµή.

§ Χειρουργική των ουρητήρων επί τραυµατισµού.

§ Χειρουργικός καθαρισµός Οσχέου (Fourner) κ.λ.π.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή Λεµφαδενεκτοµή.

§ Νεφρεκτοµή για µεταµόσχευση.

§ Νεφρολιθοτοµία (Κοραλλιωειδής Λίθος) µετά νεφροτοµής.

§ Ριζική αφαίρεση πέους µε λεµφαδενεκτοµή.

§ Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου.
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§ Ριζική Κυστεκτοµή επί καρκίνου κύστεως µε πυελική λεµφαδενεκτοµή.

§ Ριζική Νεφρεκτοµή επί καρκίνου.

§ Ριζική υπερηβική Προστατεκτοµή επί καρκίνου Προστάτου µε πυελική λεµφαδενεκτοµή.

§ Χειρουργική του νεφρού επί τραυµατικών νεφρικών κακώσεων.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αυτοµεταµόσχευση.

§ Ειλεϊκό ή κολονικό Conduit.

§ Πλαστική Κύστεως επί εκστροφίας κύστεως.

§ Στεγανή παροχέτευση ούρων και δηµιουργία Νεοκύστης.

Οφθαλµολογικές Επεµβάσεις

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Απόξεση Επιθηλίου Κερατοειδούς.

§ Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως .

§ Ενεση Οινοπνεύµατος.

§ Επαναληπτική Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ανάταξη φακού-Παρακέντηση προσθίου θαλάµου-∆ευτερογενής καταρράκτης-

Καψουλοτοµή.

§ Απολίνωση επιπολής κροταφικής αρτηρίας.

§ Αφαίρεση κύστης, ογκιδίου, σπίλου.

§ Βιοψία ∆ακρυϊκού αδένος-ογκιδίου-οφθαλµικών ιστών.

§ Βλεφαροραφή.

§ Καθαρισµός µαζών.

§ Καθετηριασµός και πλύση δακρυϊκής οδού.

§ Κερατοτοµή µετεγχειρητική επαναληπτική.

§ Κρυοπηξία.

§ Μεµβρανεκτοµή.

§ Ξανθελάσµατα.

§ Πτερύγιο.

§ Συρραφή Επιπεφυκότος.

§ Συρραφή Κερατοειδούς.

§ Ταtoo Κερατοειδούς-limbus-Σκληρού.

§ Ταρσοραφή.

§ Τραύµα επιφανειακό Βλεφάρων-Επιπεφυκότος.

§ Τραύµα Σκληρού Επιφανειακό.

§ Χαλάζιο.

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ακτινωτή Κερατοτοµή Μυωπίας.

§ Ανάταξη ίριδος.

§ Ασκός Αφαίρεση.

§ Β. Στάδιο τεχνητού οφθαλµού βίδα Flat τοποθέτηση + τρυπάνωση.

§ Βιτρεκτοµή πρόσθια.

§ Γ. Στάδιο τεχνητού οφθαλµού κατά POMPE τελική τοποθέτηση.

§ Εκτοµή Κερατοειδούς Αστιγµατική µετά ή άνευ συρραφής.

§ Εκτρόπιο.
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§ Εντρόπιο.

§ Επικάλυψη.

§ Ιριδοπλαστική.

§ Μεταµόσχευση Επιπεφυκότος / Αµνιακής µεµβράνης.

§ Περιστροφή Φακού.

§ Πλύση προσθίου Θαλάµου.

§ Επεµβάσεις Μυωπίας µε Laser.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αντιγλαυκωµατική επέµβαση.

§ Αντικατάσταση Ενδοφακών.

§ Ασκορινοστοµία.

§ Αφαίρεση κρυασταλλοειδούς φακού.

§ Βλεφαροπλαστική µε ή χωρίς χειλεοπλαστική- Πτώση βλεφάρου.

§ Εγχείρηση Καταρράκτου.

§ Εκκένωση κόγχου.

§ Ενθεση Molteno ή τύπου Molteno.

§ Ενθεση βαλβίδος Molteno.

§ Ενθεση Ενδοφακού- Αφαίρεση Ενδοφακού.

§ Κερατοτοµή αστιγµατισµού.

§ Σκληροπλαστική.

§ Στραβισµός.

§ Τραύµα Υαλώδους.

§ Υπερµετρωπία.

§ Ενθεση σωληναρίων σιλικόνης ρινοδακρυϊκού πόρου

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αποκόλληση Αµφιβληστροειδούς.

§ Βιτρεκτοµή οπίσθια- Χειρ. Ωχράς.

§ Εξόρυξη και µεταµόσχευση Βολβού(Σκληρού-µεταµόσχευση ένθεση αλοµοσχεύµατος

βολβού).

§ Κερατοπρόθεση ένθεση Α’ στάδιο - Β’ στάδιο.

§ Μεταµόσχευση Κερατοειδούς.

§ Μεταµόσχευση Σκληρού - Limbus.

§ Τραύµα Σκληρού, Κερατοειδούς, Υαλώδους

§ Χειρουργική αποκατάσταση προσθίου ηµιµορίου.

Πλαστική Χειρουργική

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ ∆ιάνοιξη Αιµατώµατος.

§ ∆ιάνοιξη ∆ερµατικού Αποστήµατος.

§ Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος, έως 4 εκ. χωρίς συµµετοχή νεύρων,

τενόντων, µυών ή αγγείων.

§ Κλειστή ανάταξη κατάγµατος δακτύλου.

§ Ονυχεκτοµή Μερική.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου.

§ Ακρωτηριασµός Φάλαγγος ∆ακτύλου.
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§ Αφαίρεση Λευκοπλακίας.

§ Αφαίρεση µικρού υλικού Οστεοσυνθέσεως.

§ Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, λεµφαδένων.

§ ∆ιατοµή βραχέος χαλινού.

§ ∆ιόρθωση Εκτροπίου.

§ ∆ιόρθωση ουλών.

§ ∆ιόρθωση σχιστίας χείλους.

§ ∆ιόρθωση Τηλεκάνθου.

§ Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και

γενικώς µικρών δερµατικών µορφωµάτων.

§ Εκτοµή µικρού ∆ερµατικού όγκου και µικρός τοπικός Κρηµνός.

§ Εκτοµή Ξανθελάσµατος Βλεφάρου.

§ Εκτοµή ογκιδίου Μαλακών µορίων, διαµέτρου κάτω των 4εκ.

§ Εξαίρεση γαγγλίου.

§ Εξαίρεση όγκου Προσώπου έως 4εκ.

§ Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους έως 25εκ., µεµονωµένων ή

πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.

§ Κλειστή ανάταξη ρινικού κατάγµατος µε αναισθησία.

§ Μικρά Μοσχεύµατα ∆έρµατος.

§ Μόσχευµα Ρινός απλό.

§ Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική.

§ Ονυχεκτοµή Ολική.

§ Συρραφή διατοµής Τενόντων ή νεύρων µεµονωµένων.

§ Τοποθέτηση µικρών διατατών ιστών έως 4εκ.

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή Άκρου Ποδός.

§ Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος ∆ακτύλου.

§ Αποκατάσταση ουλών µε µικροµεταµόσχευση µαλλιών χωρίς Laser.

§ Αποκατάσταση ρήξεως µυός.

§ Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων ∆ακτύλου.

§ Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων, χωρίς προσβολή νεύρων, αγγείων ή

οστών.

§ Αφαίρεση παλαµιαίας απονευρώσεως επί νόσου του Dupuytren.

§ ∆ιάνοιξη καρπιαίου σωλήνα.

§ ∆ιόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία.

§ ∆ιόρθωση ουλών άνω των 2.

§ ∆ιόρθωση συνδακτυλίας 2 δακτύλων.

§ ∆ιόρθωση σχιστίας Υπερώας, Φαρυγγοπλαστική.

§ Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Μαστού

§ Εκτοµή ευµεγέθων επιπολής όγκων, διαµέτρου άνω των 4 εκ.

§ Εκτοµή κύστεως κόκκυγγος και αποκατάσταση.

§ Εκτοµή µη ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισµός διά σύρµατος).

§ Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του επιπέδου των πλευρών).

§ Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος έως 4εκ.

§ Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των 4εκ.

§ Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος.

§ Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόµατος έως 2εκ.

§ Εξαίρεση όγκου Προσώπου άνω των 4εκ.
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§ Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου

§ Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (µέχρι 2 ώρες).

§ Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους άνω των 25εκ., µεµονωµένων ή

πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.

§ Κρηµνοί δέρµατος έως 2 ώρες.

§ Μεγάλα µοσχεύµατα δέρµατος.

§ Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας.

§ Μερικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας Κοιλότητος.

§ Περιτοµή.

§ Πλαστική πτερυγίου Ωτός.

§ Πολλαπλές τενοντοραφές έως 2 τον αριθµό.

§ Τενοντοµετάθεση.

§ Τεταρτεκτοµή Μαστού.

§ Τοποθέτηση µεγάλων διατατών ιστών άνω των 4εκ.

§ Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου τµήµατος ρινικού διαφράγµατος.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ακρωτηριασµός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, της Κνήµης.

§ Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγµατος ζυγωµατικού.

§ Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος άνω ή κάτω γνάθου.

§ Ανοικτή ανάταξη ρινικού κατάγµατος

§ Απλή Μαστεκτοµή.

§ Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός).

§ ∆ιόρθωση Κοιλιοκήλης.

§ ∆ιόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης.

§ ∆ιόρθωση Πεϊκού Υποσπαδία.

§ Εκτοµή όγκου Γνάθου.

§ Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος άνω των 4 εκ.

§ Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (άνω των 2 ωρών).

§ Κρηµνοί δέρµατος άνω των 3 ωρών.

§ Λήψη Μοσχεύµατος.

§ Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του προσωπικού νεύρου.

§ Μυϊκοί Κρηµνοί.

§ Μυοδερµατικοί Κρηµνοί.

§ Οστεοτοµία απλή Άνω ή Κάτω Γνάθου.

§ Οστεοτοµία Κόγχου.

§ Οστικό Μόσχευµα εδάφους Κόγχου.

§ Πλαστική Κοιλιακών Μυών.

§ Πλαστική Οµφαλοκήλης.

§ Πλαστική Ρινός και Ρινικού ∆ιαφράγµατος.

§ Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός.

§ Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας Κοιλότητας.

§ Σµίκρυνση Μαστών άνω των 350 gr.

§ Συρραφές νεύρων.

§ Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέινου τµήµατος ρινικού διαφράγµατος.

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ακρωτηριασµός στο ύψος του Μηρού.

§ Ανακατασκευή πτερυγίου µε πλευρικό χόνδρο.

§ Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος Κόγχου.
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§ Αποσυµπίεση Προσωπικού νεύρου.

§ ∆ιόρθωση οσχεϊκού, πυελικού Υποσπαδία.

§ ∆ιόρθωση παράλυσης πλευράς προσώπου.

§ Εξαίρεση όγκου εδάφους στόµατος άνω των 2 εκ.

§ Μαστεκτοµή µετά ριζικού Λεµφαδενικού καθαρισµού Μασχαλιαίας κοιλότητος.

§ Ολική Παρωτιδεκτοµή.

§ Οστικό Μόσχευµα Άνω Γνάθου (µε διόρθωση Χείλους-∆ιαφράγµατος-Ρινός).

§ Παρωτιδεκτοµή µε ανακατασκευή προσωπικού νεύρου.

§ Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου.

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.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ανάταξη κατάγµατος Κρανίου.

§ Εξαίρεση όγκων Κρανίου.

§ Μικροχειρουργική επανόρθωση.

§ Οστεοτοµία Lefort III / Ανοικτή ανάταξη καταγµάτων κρανίου - κόγχων.

§ Οστεοτοµία Μέτωπο - προσωπική.

Ωτορινολαρυγγολογικες Επεµβάσεις

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αφαίρεση ξένου σώµατος ή ρινολίθου ρινός δια της φυσικής οδού.

§ Αφαίρεση ξένου σώµατος Στοµατοφάρυγγα.

§ Αφαίρεση σωληνίσκου αερισµού.

§ ∆ιάνοιξη δοθιήνος ή αποστήµατος Εξω Ακουστικού Πόρου.

§ Παρακέντηση Τυµπάνου.

§ 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 ∆ιαφράγµατος.

§ Αφαίρεση ξένου σώµατος στοµατοφάρυγγα στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία.

§ Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου µε γ.α. (φυσική οδός).

§ Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου µε οπισθοωτιαία τοµή.

§ Αφαίρεση ξένου σώµατος Υποφάρυγγα, Λάρυγγα.

§ Βιοψία γλώσσης, στοµατοφάρυγγα.

§ Βιοψία Λάρυγγα, Υποφάρυγγα µε τοπική αναισθησία.

§ Βιοψία Ρινός ή Επιφάρυγγα.

§ Βιοψία Τραχηλικού Λεµφαδένα.

§ Βιοψία Ωτός.

§ ∆ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος ∆ιαφράγµατος.

§ ∆ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος ρινικού διαφράγµατος µε γενική αναισθησία.
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§ ∆ιάνοιξη Περιαµυγδαλικού αποστήµατος.

§ ∆ιατοµή χαλινού Γλώσσης.

§ Εκτοµή ογκιδίου γλώσσης.

§ Εξαίρεση µικρού όγκου προσώπου ή τραχήλου διαµέτρου έως 4εκ. χωρίς τοπική πλαστική.

§ Εξαίρεση µικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου διαµέτρου έως 4εκ., 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.

§ 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 εξοστώσεως ή οστεώµατος από τον Εξω Ακουστικό Πόρο.

§ Αφαίρεση ξένου σώµατος διά Βρογχοσκοπήσεως.

§ Αφαίρεση όγκου Παρωτίδος χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου.

§ Αφαίρεση Προωτιαίου συριγγίου.

§ Βιοψία διά Βρογχοσκοπήσεως.

§ Βιοψία Ιγµορίου άντρου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο (ενδορινικά ή από κυνικό βοθρίο).

§ Βιοψία, αφαίρεση πολύποδος Φωνητικών Χορδών µε µικρολαρυγγοσκόπηση.

§ ∆ιάνοιξη παροχέτευση Λουδοβικείου κυνάγχης.

§ ∆ιαστολή Υποφάρυγγα, Οισοφάγου ή Λάρυγγα µε κηρία. Ανά συνεδρία.

§ Εγχυση διογκωτικού υλικού στις φωνητικές χορδές.

§ Εκτοµή άνω Λαρυγγικού νεύρου.

§ Εκτοµή Ρινικού Πολύποδος.

§ Εκτοµή Σταφυλής.

§ Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος.

§ Εκτοµή χοανοπολύποδος.

§ Ενδορινική εκτοµή χοανοπολύποδος.

§ Εξαίρεση Βατραχίου.

§ Εξαίρεση µικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου διαµέτρου άνω των 4εκ., τοπική πλαστική

µε χρήση κρηµνού.

§ Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόµατος έως 2 εκ.

§ Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου.

§ Ερευνητική Τυµπανοτοµή.

§ Εφαρµογή οστεοαναρτώµενου ακουστικού βαρηκοϊας (ΒΑΗΑ) σε δύο συνεδρίες, ανά

συνεδρία.
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§ Κογχοτοµή κάτω.

§ Λήψη µοσχεύµατος από το πτερύγιο ωτός.

§ Λύση συµφύσεων ή διαφράγµατος Φωνητικών Χορδών.

§ Μυριγγοπλαστική (ή τύπου Ι).

§ 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 πτερυγίου Ωτός.

§ 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 αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου τµήµατος ρινικού διαφράγµατος.

§ Χειρουργική της Γλωσσικής Αµυγδαλής.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Απολίνωση έξω καρωτίδος.

§ Αρυταινοειδεκτοµή.

§ Ενδορινική αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνης.

§ Εξαίρεση Βργχιακής κύστης.

§ Εξαίρεση κύστεως Θυρεογλωσσικού πόρου.

§ Εξαίρεση στυλοειδούς αποφύσεως.

§ Εξωτερικές προσπελάσεις στο λάρυγγα.

§ Εφαρµογή οστεοαναρτώµενου ακουστικού βαρηκοϊας (ΒΑΗΑ) σε µια συνεδρία.

§ Κάτω Ρινοαντροστοµία.

§ Λήψη µοσχεύµατος νεύρου.

§ Λοβεκτοµή Θυρεοειδούς.

§ Μερική Γλωσσεκτοµή.

§ Μερική Θυρεοειδεκτοµή.

§ Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του προσωπικού νεύρου.

§ Μέση Ρινοαντροστοµία.

§ Πλαστική αποκατάσταση Στοµατογναθιαίας επικοινωνίας.

§ Πλαστική Ρινός και Ρινικού ∆ιαφράγµατος.

§ Πλαστική Ρινός µε χρήση µοσχεύµατος.

§ Σύγκλειση διατρήσεως ∆ιαφράγµατος.

§ Υπερωϊοφαρυγγοπλαστική.

§ Υφολική Θυρεοειδεκτοµή.

§ Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέϊνου τµήµατος ρινικού διαφράγµατος.

§ Χειρουργική µετωπιαίου κολπώµατος κατά Draf 1.

§ Χειρουργική της Στυλοειδούς αποφύσεως.

§ Χορδεκτοµή.

§ Χορδοπηξία.
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ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ 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 ∆ερµατικό 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, αναστόµωση Τραχείας

§ Βιοψία Σφηνοειδούς κόλπου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο.

§ ∆ιαµαστοειδική αποκατάσταση Εγκεφαλονωτιαίας Ρινόρροιας.

§ ∆ιαµαστοειδική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας ωτόρροιας.

§ ∆ιυπερώϊος αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνης.

§ Εκτοµή του Βιδιανού νεύρου.

§ Εξαίρεση όγκου εδάφους στόµατος άνω των 2 εκ.

§ Εξωτερική Ηθµοειδεκτοµή.

§ Επανεπέµβαση πλαστικής Ρινός.

§ Επεµβάσεις για 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 Λαρυγγεκτοµή µε ριζικό Λεµφαδενικό καθαρισµό τραχήλου.

§ Ολική Παρωτιδεκτοµή.

§ Ολική Σφηνο-ηθµοειδεκτοµή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο.

§ Οσταριοπλαστική.

§ Πλαγία Φαρυγγο-Λαρυγγεκτοµή.

§ Προσθία ηθµοειδεκτοµή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο.

§ Ριζική ανάτρηση Μαστοειδούς σε εγκεφαλικές επιπλοκές.

§ Ριζική Μαστοειδεκτοµή (Π.Ο: εκσκαφή λιθοµαστοειδική).

§ Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου.
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§ Σφηνοειδεκτοµή.

§ Τοποθέτηση Ενδοκοχλιακού µοσχεύµατος.

§ Τραχειοπλαστική.

§ Τραχειοπλαστική µε χρήση χόνδρου.

§ Τροποποιηµένη ριζική Μαστοειδεκτοµή.

§ Τυµπανοπλαστικές (εκτός τύπου Ι).

§ Χειρουργική αποκατάσταση. Τραχειοοισοφαγικού συριγγίου.

§ Χειρουργική αποκατάσταση. Φαρυγγοστόµατος.

§ Χειρουργική αποκατάσταση. Φαρυγγοστόµατος µε χρήση κρηµνού.

§ Χειρουργική ατρησίας ΕΑΠ.

§ Χειρουργική αφαίρεση µηνιγγοκήλης ή εγκεφαλοκήλης µε ενδοσκοπικό έλεγχο.

§ Χειρουργική αφαίρεση νεοπλασίας ρινός παραρρινίων µε ενδοσκοπικό έλεγχο.

§ Χειρουργική αφαίρεση παθήσεων Σφηνοειδούς.

§ Χειρουργική συγγενών ανωµαλιών ΕΑΠ.

§ Χειρουργική συγγενών ανωµαλιών Πτερυγίου.

§ Χειρουργική της τραχείας.

§ Χειρουργική του µετωπιαίου κολπώµατος κατά Draf 2 και 3

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ ∆ιαρρινική αφαίρεση όγκου βάσης κρανίου.

§ ∆ιαρρινική Υποφυσεκτοµή.

§ ∆ιυπερώϊος 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.

§ 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).

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώµατος.
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ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Επεµβάσεις Επί Τραυµάτων Άκρας Χειρός

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων.Ζώνη Ι .

§ ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων. Ζώνη ΙΙΙ.

§ ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων. Ζώνη IV, V.

§ ∆ιατοµή εκτεινόντων τενόντων. Κεντρική δέσµη.

§ ∆ιατοµή εκτεινόντων τενόντων. Πλάγιες δέσµες.

§ ∆ιατοµή εκτεινόντων τενόντων.Κεντρικότερη.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων .Ζώνη ΙΙ.

Τενόντια Μοσχεύµατα

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Τενόντια µοσχεύµατα καµπτήρων.

§ Ευρεία τενοντόλυση καµπτήρων. Εφαρµογή τενοντίου µοσχεύµατος. Ενα δάκτυλο.

§ Ευρεία τενοντόλυση καµπτήρων. Εφαρµογή τενοντίου µοσχεύµατος. Κάθε επιπλέον

δάκτυλο.

§ Απλή τενοντοµεταφορά αντιθέσεως.

§ Μισχωτό αγγειούµενο οστικό µόσχευµα σκαφοειδούς.

§ Ρήξη συνδέσµων καρπού-περιορισµένες αρθροδέσεις µε οστικό µόσχευµα.

§ Αφαίρεση εγγύς στοίχου του καρπού.

§ Kapanjii-Hemiresection καρπού.

§ Malunion µετακαρπίων δακτύλων.

§ Ψευδαρθρώσεις-Οστικά µοσχεύµατα δακτύλων.

§ Αρθροδέσεις φαλάγγων.

§ Αρθρολύσεις δακτύλων.

§ Μερική συνδακτυλία. Χειρουργική τεχνική Ζ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Μετατραυµατική παραµόρφωση δακτύλου (swan neck) (αφορά ένα δάκτυλο).

§ Σύνθετες τενοντοµεταφορές (µέσου, ωλενίου, κερκιδικού).

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Πλήρης συνδακτυλία. Παρασκευή αγγειονευρωδών δεµατίων. Μικροχειρουργική τεχνική.

Τραύµατα Αρτηριών

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Κερκιδική, Ωλένιος.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ ∆ακτυλική.
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Αποκατάσταση ∆ιατοµής Περιφερικών Νεύρων (Μικροχειρουργική τεχνική).

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Συρραφή δακτυλικού νεύρου.

§ Λήψη νευρικών µοσχευµάτων κάτω άκρων.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Τελικο-τελική συρραφή περιφερικού νεύρου (επινευρική-δεµιδική).

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Νευρικά µοσχεύµατα (γεφύρωση ελλειµµάτων).

§ Νευρόλυση ενδονευρική.

Ελλείµµατα ∆έρµατος Χεριού

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Cross finger (διασταυρούµενος).

§ Z-Plasty. ∆ερµατικά µοσχεύµατα (µερικού πάχους).

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ ∆ακτυλικός αγγειούµενος κρηµνός (ακρωτηριαστικό τραύµα).

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αγγειούµενος δερµοπεριτοναϊκός κρηµνός, µισχωτός.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ελεύθερος δερµοπεριτοναϊκός κρηµνός.

Επανασυγκολλήσεις Μελών

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ακρωτηριασµός αντιβραχίου.

§ Ακρωτηριασµός καρπού.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ακρωτηριασµός παλάµης.

§ Ακρωτηριασµός αντίχειρα ή άλλου δακτύλου.

Λοιπές Επεµβάσεις

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Επιµήκυνση δακτύλου αντίχειρα.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Ακτινωτός ακρωτηριασµός.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Αντιχειροποίηση του δείκτη.

§ Αγγειούµενο οστικό, οστεοδερµατικό µόσχευµα (περόνη).

§ Μεταφορά αγγειούµενου µυός.

§ Αποσυµπίεση κατώτερου βραχιονίου πλέγµατος µε αφαίρεση πρώτης θωρακικής πλευράς
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(διαµασχαλιαία και υπερκλείδια προσπέλαση).

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

§ Χειρουργική βραχιονίου πλέγµατος (εκτεταµένη παράλυση άνω άκρου-µεταφορές νεύρων).

§ Μεταφορά δακτύλου από το πόδι στο χέρι (αναδηµιουργία αντίχειρα).
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Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας του Ασφαλιστηρίου διαµορφώνονται από την Εταιρία

σύµφωνα µε τις  ισχύουσες οικονοµικές συνθήκες της Ελληνικής αγοράς  κατά την έκδοση του

Ασφαλιστηρίου και ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης του Ασφαλιστηρίου.

Η  Εταιρία  διατηρεί  το  δικαίωµα  αναπροσαρµογής  σε  κάθε  επέτειο  του  Ασφαλιστηρίου  των

παραπάνω µεταβλητών στοιχείων  και υποχρεούται να γνωστοποιεί  στον Συµβαλλόµενο γραπτά

την µεταβολή αυτή, µε την έκδοση νέων Ειδικών Κανόνων Λειτουργίας.

Σελίδα     46




