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ΠΡΟΣ : Σ.Υ.Α.Ε.                            Αθήνα 18/3/2016 
Υπόψη κ.κ . Κολαϊτη , Νικολίτσα 
 
Αξιότιμοι  Κύριοι  Κολαϊτη, Νικολίτσα 
 
Σε  συνέχεια  της συζήτησης μας,   σας  αποστέλλω την πρότασή  μας,  η  οποία 
αφορά  την  πρωτοβάθμια  φροντίδα υγείας και  τις συμπληρωματικές  καλύψεις 
που θα  παρέχουμε  στα  μέλη  του Συλλόγου Υπαλλήλων  Ασφαλιστικών  
Επιχειρήσεων . 
 
Επισυνάπτονται  :   
   

  Βασικά  σημεία  προγράμματος «∆ΩΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ», το  οποίο  σας  
προσφέρουμε  ∆ΩΡΕΑΝ.  

  Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας – Ειδικός  προληπτικός έλεγχος υγείας. 
  Μονάδες ∆ικτύου ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ . 

 
 
 
Είμαστε στη  διάθεσή  σας για  οποιαδήποτε πληροφορία. 
 
Με τιμή 
 
 
 
Μιχαήλ Ρουμπής 
∆ιοικητικός  ∆ /ντης 
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ΒΑΣΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 
Το  «∆ΩΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ» είναι  ένα  πρωτοποριακό  πρόγραμμα  πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας και  παρέχει  σε  όλους τους  δικαιούχους διαγνωστικές 
εξετάσεις,  χωρίς καμία  απολύτως διαδικασία ή  περιορισμό ,  με  τιμές 
ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ). 
 
Ακολουθεί  αναλυτική  παρουσίαση  του προγράμματος : 
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∆ΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Προνομιακό Πρόγραμμα 
Είδικής Τιμολογιακής 

Πολιτικής

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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Γενικά Στοιχεία

Πηγές

•Ειδικός Τύπος
•Ημερήσιος Τύπος
•Οικονομικός Τύπος
•Μ. Μ. Ε.
•Internet

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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•Με βάση τις νέες οικονομικές εξελίξεις θα εφαρμοστεί σκληρή οικονομική
πολιτική στον τομέα της Υγείας. Ήδη οι περικοπές στο τομέα της
φαρμακευτικής κάλυψης, αλλά και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι
γεγονός.

•Οικονομική πολιτική η οποία θα επηρεάζει άμεσα τους ασφαλισμένους του
ΕΟΠΥΥ, αλλά και τον επιχειρηματικό τομέα (αύξηση ανεργίας).

•Αυτό θα έχει σαν συνέπεια το όλο και περισσότερο αυξανόμενο κόστος των
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας μέσω της αύξησης της
συμμετοχής του ασφαλισμένου και της εξαίρεσης πλήθους εξετάσεων από τις
καλυπτόμενες, αλλά και της δυσκολίας στη συνταγογράφηση εξετάσεων λόγω
των περιορισμών που ήδη έχουν τεθεί.

•Ο ΕΟΠΥΥ αδυνατεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα της αγοράς λόγω των
μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων, του υψηλού κόστους των υπηρεσιών
υγείας των δημόσιων φορέων πρωτοβάθμιας (ανύπαρκτο ΠΕ∆Υ) και
δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας (νοσοκομεία κτλ) αλλά και της έλλειψης
οργάνωσης και ουσιαστικής διοίκησης.

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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•Γνωστές είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες, που απαιτούνται από τους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση χρήσης πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας (ανεύρεση συμβεβλημένου ιατρού,
καταβολή αμοιβής τουλάχιστον 10€, δυσκολία συνταγογράφησης κλπ).

•Η λίστα των καλυπτόμενων εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ συρρικνώνεται συνεχώς
και οι παροχές σε είδος μειώνονται σημαντικά. Υπάρχουν εξετάσεις που δεν
καλύπτονται ή καλύπτονται με ειδικές προϋποθέσεις, περιορισμούς, ποσοτικά
όρια κ.λ.π.

•Αυξάνεται συνεχώς και δραματικά ο αριθμός των ανασφάλιστων στην
Ελλάδα λόγω της αυξανόμενης ανεργίας και της αδυναμίας καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών από την πλευρά των ασφαλισμένων και των
εργοδοτών.

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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Το πρόγραμμα «∆ΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ» είναι ένα προϊόν του ομίλου εταιρειών υγείας
«∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.» και λειτουργεί προς όφελος όλων των εμπλεκομένων
μερών, επιδιώκοντας την αύξηση των πωλήσεων για τις εταιρείες (ασφαλιστικές
και ∆ιαμεσολαβούντες) και την επιβράβευση της σχέσης για τους πελάτες τους,
συνδυάζοντας την ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση τους, μέσω της παροχής
ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού τιμοκαταλόγου.

Εμπλεκόμενα Μέρη

Ιδιώτες 
Ασφαλισμένοι 
Ανασφάλιστοι

Ασφαλιστικές 
Εταιρείες 

∆ιαμεσολαβούντες 

Νομικά πρόσωπα 
Εταιρείες με 
εργαζόμενους

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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Τι παρέχει το Πρόγραμμα “∆ΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ”

∆ίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη του Συλλόγου σας, να πραγματοποιούν:

•Εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές κρατικού τιμολογίου-
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ουσιαστικά τα μέλη σας συμμετέχουν, επί το πλείστον, με ποσοστό
20-30% στις τιμές ιδιώτη, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθούν ιατρό
συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ή να εκδώσουν παραπεμπτικό για τις εξετάσεις
αυτές, με τους περιορισμούς που ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ.

•Ειδικές τιμές στις απεικονιστικές εξετάσεις (10€ ανά ακτινογραφία και 25€ η
κλασική μαστογραφία).

•35% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου της ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. σε όσες εξετάσεις
δεν καλύπτονται μέσω της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ. Εξαιρούνται οι εξετάσεις
μοριακής βιολογίας στις οποίες η έκπτωση είναι 10%.

•Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις εντός των διαγνωστικών κέντρων της
∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. για τις ειδικότητες : Παθολόγου, Καρδιολόγου, ΩΡΛ, και
Οφθαλμίατρου με κόστος 20 € ανά επίσκεψη.

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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•∆υνατότητα ειδικών προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου. Check-up με πολύ
χαμηλές τιμές.

•∆υνατότητα αιμοληψίας και στο σπίτι με κόστος 10 € (εντός νομού Αττικής).

•Εξετάσεις σύγχρονης τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα:

› Ψηφιακή μαστογραφία
› Αξονική (ψηφιακή) κολονοσκόπηση
› Αξονική (αναίμακτη) στεφανιογραφία
› Πανοραμικές ψηφιακές ακτινογραφίες στοματικής κοιλότητας για 
οδοντιατρικούς σκοπούς

•Τεστ Παπανικολάου με τη νέα τεχνική τεστ Παπανικολάου (Liquid-Thin Prep
Test Pap).

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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•Η χρήση του προϊόντος είναι απεριόριστη, χωρίς κανέναν απολύτως
περιορισμό, τόσο σε επισκέψεις όσο και σε πλήθος εξετάσεων.

•∆εν προαπαιτείται συνταγολόγιο ιατρού για χρήση της υπηρεσίας ή
παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ.

•∆εν εξαιρούνται οι προϋπάρχουσες παθήσεις.

•Η δυνατότητα χρήσης μπορεί να οριστεί αποκλειστικά στον δικαιούχο, αλλά
μπορεί να επεκταθεί και στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του.

•Η παροχή μπορεί να δοθεί σε όλα τα μέλη σας ανεξαιρέτως ηλικίας.

•Καλύπτονται όλες οι κλινικοεργαστηριακές εξετάσεις από οποιαδήποτε αιτία
(ασθένεια ή ατύχημα).

•Υφίσταται παράλληλα η δυνατότητα χρήσης του ασφαλιστικού φορέα
(ΕΟΠΥΥ).

Οφέλη για τον ∆ικαιούχο

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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•Παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των πελατών στα καταστήματα της
∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. από τις 7.00 – 21.00 τις εργάσιμες ημέρες και το Σάββατο
07:00-14:00, άμεσα χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και πολύωρη αναμονή.

•Παρέχεται εγκυρότητα στα αποτελέσματα των εξετάσεων της εταιρίας αφού
εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες μεθόδους πιστοποίησης για όλα τα διαγνωστικά
κέντρα που λειτουργούν.

•Η ∆ΙΑΓΝΩΣΗ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σε όλες τις μονάδες της, Σύστημα
∆ιαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ELOT EN
ISO 9001:2008.

•Τήρηση από τη ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. αρχείου εξετάσεων για 10 έτη, έτσι ώστε ανά
πάσα στιγμή ο πελάτης να μπορεί να έχει το πλήρες ιστορικό της υγείας του.

• Παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής με email για τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών εξετάσεων.

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ ΦΕΚ X1 X2 X3 X4
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ 50.00 € 8.30 € 53.00 € 60.00 € 90.00 € 90.00 €
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ F 34.00 € 10.00 € 34.00 € 60.00 € 55.00 € 52.00 €
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 20.00 € 2.90 € 23.00 € 20.00 € 35.00 € 27.50 €
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΑΦΑΛΟΥ 370.00 € 237.00 € 420.00 € 450.00 € 490.00 € 400.00 €
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ) 115.00 € 70.00 € 132.00 € 130.00 € 104.00 € 120.00 €
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 85.00 € 52.90 € 85.00 € 108.50 € 126.00 € 132.00 €
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 12.00 € 2.90 € 16.00 € 14.50 € 25.00 € 27.00 €
ΣΑΚΧΑΡΟ 12.00 € 2.30 € 13.00 € 11.00 € 25.00 € 21.00 €
ΣΠΙΝΘΗ/ΜΑ ΘΥΡΟΕΙ∆ΟΥΣ 78.00 € 49.10 € 85.00 € 100.00 € 159.00 € 105.00 €
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 17.00 € 1.80 € 19.00 € 14.50 € 21.00 € 19.00 €
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 15.00 € 2.90 € 15.00 € 21.00 € 31.00 € 29.00 €
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ 140.00 € 71.20 € 160.00 € 140.00 € 175.00 € 175.00 €
TRIPLEX ΚΑΡ∆ΙΑΣ 127.00 € 73.40 € 140.00 € 182.00 € 165.00 € 204.00 €
ΣΙ∆ΗΡΟΣ ΟΡΟΥ 17.00 € 3.50 € 19.00 € 20.00 € 54.00 € 50.00 €
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ 57.00 € 15.00 € 66.00 € 72.00 € 129.00 € 86.00 €
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΥΜOΣΥΝΗΣ 50.00 € 8.30 € 61.00 € 56.00 € 67.00 € 86.00 €
Τ3 37.00 € 12.40 € 41.00 € 48.50 € 63.00 € 44.00 €
Τ4 37.00 € 8.30 € 40.00 € 48.50 € 63.00 € 41.00 €
ΤSH 39.00 € 12.40 € 43.00 € 51.00 € 63.00 € 44.00 €
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ & ΕΞΕΤΑΣΗ 58.00 € 20.00 € 45.00 € 51.00 € 55 102 εξεταση 125.00 €
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗ 85.00 € 25.00 € 86.00 € 118.00 € 104.00 € 120.00 €
ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 40.00 € 13.40 € 43.00 € 48.00 € 75.00 € 96.00 €
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 50.00 € 20.00 € 63.00 € 51.00 € 102.00 €

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.

Ενδεικτικός πίνακας τιμών ιδιώτη σε πέντε διαφορετικές εταιρείες 
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Τιμολόγιο ΦΕΚ

Χοληστερόλη

HDL

LDL

Σίδηρος Ορού

Τριϊωδοθυρονίνη (Τ3)

Θυροξίνη (Τ4)

Θυρεοτρόπος Ορμόνη (TSH)

2.90

4.75

4.75

3.45

12.40

8.30

12.40

Από

15.00
20.00

20.00
17.00
37.00

Εως

31.00
55.00

55.00
54.00
63.00

185.00 € 384.00 €

37.00
39.00

63.00
63.00

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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Τιμολόγιο ΦΕΚ

Υπερηχογράφημα Σπληνός

Υπερηχογράφημα Παγκρέατος

Υπερηχογράφημα Νεφρών

Υπερηχογράφημα Ουροδόχου Κύστεως

Υπερηχογράφημα Ήπατος - Χοληφόρων

8.30

8.30

8.30

8.30

8.30

Από

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Εως

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

250.00 € 450.00 €

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.



Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Τιμολόγιο ΦΕΚ

Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό Οξύ
Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
Τρανσαμινάση ALT (SGPT)
γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)
Φωσφατάση Αλκαλική
Πρωτεΐνες Ολικές
Κάλιο Ορού (Κ)
Νάτριο Ορού (Na)
Γενική Εξέταση Αίματος
Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών
Γενική Ούρων

2.26
2.26
2.88
4.05
2.88
4.49
4.75
4.75
4.49
5.02
5.02
5.22
5.22
5.22
2.88
1.76
1.76

Από

12.00

Εως

25.00

12.00 25.00

12.00 27.00

17.00 31.00

15.00 31.00

18.00 27.00

20.00 35.00

20.00 35.00

18.00 32.00

19.00 28.00

19.00 28.00

20.00 38.00

18.00 28.00

18.00 28.00

20.00 35.00

12.00 27.00

17.00 21.00

287.00 € 501.00 €

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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•∆υνατότητα παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (value added
services).

•Παροχή δωρεάν υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας στα μέλη σας
χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση για το Σύλλογο.

•∆υνατότητα να προσφέρετε νέες υπηρεσίες σε κάθε μέλος σας, με τη
μορφή επιβράβευσης της σχέσης.

Οφέλη για τον Συνεργάτη / Εταιρεία

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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•Τα στοιχεία των δικαιούχων αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην
∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. προκειμένου να ενημερωθεί το δίκτυο των μονάδων.
Εναλλακτικά εφόσον υπάρχει κάρτα μέλους τότε δεν χρειάζεται η αποστολή
του αρχείου.

•Με την παραλαβή της κάρτας του προϊόντος ή την αποδοχή της επιστολής
από το Σύλλογο σας, ο δικαιούχος μπορεί να κάνει άμεσα χρήση των
παροχών.

•Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. είναι έτοιμοι να τον
καθοδηγήσουν για τη διαδικασία, που θα πρέπει να ακολουθήσει ανάλογα με
τη δική του περίπτωση. Έτσι μπορεί να γνωρίζει από πριν το ακριβές κόστος
των εξετάσεων ή των υπηρεσιών που επιθυμεί και να αποφεύγει με αυτόν τον
τρόπο δυσάρεστες εκπλήξεις.

Τρόπος λειτουργίας του Προγράμματος

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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•Για την εξυπηρέτησή του θα πρέπει να έχει μαζί του την κάρτα μέλους και να
την επιδεικνύει μαζί με την αστυνομική του ταυτότητα, στα κέντρα της
∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. όποτε χρειαστεί. Σε περίπτωση που οι εξετάσεις αφορούν
ανήλικο παιδί, τότε αυτό θα πρέπει να συνοδεύετε οπωσδήποτε από έναν από
τους δύο γονείς.

•Τα αποτελέσματα των εξετάσεων μπορεί να τα παραλάβει από τη γραμματεία
των διαγνωστικών κέντρων ή στο σπίτι του ζητώντας να του αποσταλούν σε
ηλεκτρονική μορφή (fax, e-mail).

•Η οικονομική συμμετοχή που προκύπτει κατά τη χρήση των παροχών,
καταβάλλεται άμεσα από τον ενδιαφερόμενο απευθείας στα κέντρα της
∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις τιμές που ισχύουν.

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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•Είναι σημαντικό να κρατάει, ο ασφαλισμένος, τις αποδείξεις των ποσών που
κατέβαλε, ώστε να τις υποβάλει στην ασφαλιστική του εταιρία, εφόσον τον
καλύπτει για τέτοιου είδους έξοδα από ατομικό ή ομαδικό συμβόλαιο ζωής.

•Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση του «∆ΩΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ» ισχύει για ένα χρόνο
από την ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας.

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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•Οι πελάτες σας μπορούν να εξυπηρετηθούν στα οκτώ πλήρως εξοπλισμένα
διαγνωστικά κέντρα της ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ Α.Ε. στην Αττική.

Γεωγραφική κάλυψη

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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Πιστεύουμε ότι το προϊόν «∆ΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ», που σας προτείνει ο όμιλος
εταιρειών υγείας «∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.», προωθεί την ανταποδοτικότητα του
συλλόγου προς τα μέλη του.

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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Υπάρχουν φορές που  
ολόκληρη η ζωή μας εξαρτάται 

από την αξιοπιστία μίας 
«ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ».

∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ  ΑΞΙΑΣ  

 
  Ιατρικός φάκελος  :  

Τηρείται  ιατρικός  φάκελος για  μία  δεκαετία,  ώστε  να  έχει τη  δυνατότητα  
ο  ασφαλισμένος  άμεσης  πρόσβασης  σε  όλα  κλινικοεργαστηριακά 
δεδομένα  που τον αφορούν. 

  Ιατρικές Επισκέψεις  :  
Στις  μονάδες του δικτύου της ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ μπορούν  να 
πραγματοποιούν  και  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ στις ειδικότητες : 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟ ,  ΩΡΛ ,  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ ,  με  ειδική  τιμή 20,00€ ανά 
επίσκεψη.  

  Έλεγχος αποτελεσμάτων :  
Στις  εργαστηριακές  εξετάσεις (αίματος  & ούρων) γίνεται  αυτόματη 
επανάληψη  (rerun) όλων  των  παθολογικών  αποτελεσμάτων , ώστε  αυτά 
να  διασταυρώνονται .  Η ∆ιάγνωση  συνεργάζεται  με  8.000 ιατρούς στην  
επικράτεια  και ουδέποτε υπήρξε  πρόβλημα εργαστηριακού 
αποτελέσματος. 

 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
Η ∆ΙΑΓΝΩΣΗ έχει  αναπτύξει  και εφαρμόζει  σε  όλες τις μονάδες της, 
Σύστημα ∆ιαχείρισης  Ποιότητας, το  οποίο  ανταποκρίνεται  στις 
απαιτήσεις  του ELOT EN ISO 9001:2008. 
 
Τα  εργαστήρια  μας συμμετέχουν  σε  εξωτερικά προγράμματα  
αξιολόγησης και  ελέγχου,  όπως το ΕΣΕΑΠ  στην  Ελλάδα,  της EQAS 
στην  Ιταλία   και της ROCHE στην Ελβετία. 
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 

Η ∆ΙΑΓΝΩΣΗ με στόχο την πρόληψη της υγείας, σας προσφέρει σε συμβολική τιμή     
το ακόλουθο check up για τον προληπτικό έλεγχο της υγείας σας :  

 
 Γενική αίματος 

 Σάκχαρο 

 Χοληστερόλη 

 HDL χοληστερόλης 

 LDL χοληστερόλης 

 Τριγλυκερίδια 

 Ουρία 

 Ουρικό Οξύ 

 Κρεατινίνη 

 Τρανσαμινάση Sgpt 

 Τρανσαμινάση Sgot 

 Γενική Ούρων 

 Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

 Καρδιολογική Εξέταση 

 

             με κόστος μόνο 35,00 €. 
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∆ΙΚΤΥΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  
 

Το  ιδιόκτητο δίκτυο  της ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ  έχει  εγκατεστημένα  οκτώ 
πολυδύναμες διαγνωστικές μονάδες στην  Αττική  : 

 
 

1.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  
ΠΥΡΓΟΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» (Ο∆ΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ) Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64 & ΛΑΡΙΣΗΣ, 11523 

 210-69.96.500 FAX : 210-69.17.487 
 

2. ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
(ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΠ) ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85, 185 38 

 210-42.91.292-5   FAX : 210-42.91.289 
 

3.  ΠΑΤΗΣΙΑ  
ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 111 & ΠΑΤΗΣΙΩΝ 386, 111 41 
 210-21.12.090 - 3    FAX : 210-21.12.094 

 
4. ΓΛΥΦΑ∆Α 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (∆ΕΛΗΟΛΑΝΗ) ΠΛ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2 (Β. ΚΑΤΡΑΚΗ), 166 75 
 210-89.83.350 - 4   FAX : 210-89.83.355 

 
5. ΑΙΓΑΛΕΩ  

Σ. ΣΑΡΑΦΗ 2 & ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 219 (ΠΛ. ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ) 
 210-53.17.220 - 3   FAX : 210-53.17.224 

 
6. ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 18  (ΠΛ. ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ) 
 210-97.18.078   FAX : 210-97.12.943 

 
7. Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 

Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 166  (ΕΝΑΝΤΙ Γ.Α.∆.Α) 
 210-64.38.838   FAX : 210-64.38.805 

 
8. ΠΑΛΛΗΝΗ  

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 30 ΠΑΛΛΗΝΗ (Έξοδος Υ8) 
 210-666.47.41   FAX : 210-666.47.48 


