IΙ. • Κλινική εξέταση µαστών (ψηλάφηση)
• Ψηφιακή µαστογραφία
• Pap test - Γυναικολογική εξέταση
Ο παραπάνω έλεγχος τιµολογείται ειδικά για
τους κατόχους κάρτας στο ποσό των 60 €.
2 Στο Πρόγραµµα Ελέγχου Προστάτη:
• P.S.A.
• FREE P.S.A.
• ΟΥΡΟΜΕΤΡΙΑ
• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Ο παραπάνω έλεγχος τιµολογείται ειδικά για
τους κατόχους κάρτας στο ποσό των 60 €.
3. Πρόγραµµα Οδοντιατρικού Ελέγχου
• Καθαρισµό οδόντων
• Φθορίωση οδόντων
• Οδηγίες στοµατικής υγιεινής
Το σύνολο των πράξεων της προληπτικής
αγωγής ανέρχεται στο ποσό των 80 €,
ενώ η αντίστοιχη τιµή οικογενειακής κάλυψης
(για τετραµελή οικογένεια) ανέρχεται στο
ποσό των 250 €.
Για τη λειτουργία της κάρτας Metropolitan Hospital
είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία για προγραµµατισµό ραντεβού στα τηλέφωνα:
210 4809492 και 210 4809266.
Ο κάτοχος της κάρτας Metropolitan Hospital είναι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να φέρει την προσωπική του κάρτα,
καθώς και την αστυνοµική του ταυτότητα, σε κάθε
επίσκεψή του στο Metropolitan Hospital, ώστε
να απολαµβάνει όλα τα ανωτέρω προνόµια.

Κάρτα Metropolitan
ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
• Αγγειοχειρουργικό
• Αιµατολογικό
• Αλλεργιολογικό
• Γαστρεντερολογικό
• Γυναικολογικό
• ∆ερµατολογικό
• ∆ιαβητικολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Επειγόντων Περιστατικών
• Ηπατολογικό
• Θωρακοχειρουργικό
• Καρδιολογικό
• Καρδιολογική Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας
• Καρδιοχειρουργικό
• Κέντρο Κεφαλαλγίας
• Κρανιογναθοπροσωπικής
Χειρουργικής
• Μαστού
• Νευρολογικό
• Νευροακτινολογικό
• Νευροχειρουργικό
• Νεφρολογικό

• Ογκολογικό
• Οδοντιατρικό - Εµφυτευµάτων
• Ορθοπαιδικό
- Κέντρο Αθλητικών Κακώσεων
- Κέντρο Σπονδυλικής Στήλης
- Κλινική Χειρουργικής Άνω
Άκρου - Μικροχειρουργικής
- Κέντρο Ώµου και Αγκώνα
• Ουρολογικό
• Οφθαλµολογικό
• Παθολογικό
• Παιδιατρικό
• Παιδοχειρουργικό
• Παχυσαρκίας
• Πλαστικής & Επανορθωτικής
Χειρουργικής
• Πνευµονολογικό
• Πόνου
• Ρευµατολογικό
• Φυσικοθεραπείας
• Χειρουργικό
• Ψυχολογικής Υποστήριξης
• Ωτορινολαρυγγολογικό

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:
• Αιµοδυναµικό (στεφανιογραφία, αγγειοπλαστική, ηλεκτροφυσιολογία, ablation)
• Ακτινολογικό
• Αξονικού Τοµογράφου (αναίµακτη στεφανιογραφία)
• Ελέγχου Οστικής Πυκνότητας
• Ενδοσκοπικό (Γαστρεντερολογικό, Ουροποιητικό, Πνευµονολογικό,
Κινητικότητας Πεπτικού Συστήµατος)
• Επεµβατικής Ακτινολογίας (STENT κτλ.)
• Επεµβατικής Νευροακτινολογίας (Εµβολισµοί ανευρυσµάτων εγκεφάλου)
• Καρδιολογικό (Τεστ κοπώσεως, tilt test, holter, υπέρηχοι καρδιάς,
έλεγχος βηµατοδοτών, εµφύτευση βηµατοδοτών/απινιδωτών)
• Μαγνητικού Τοµογράφου (Αγγειογραφίες)
• Μαστογράφου
• Μικροβιολογικό / Βιοχηµικό / Αιµατολογικό / Πήξεως
• Πυρηνικής Ιατρικής (γ-CAMERA)
• Υπερήχων - triplex Αγγείων
• Ψηφιακής Αγγειογραφίας περιφερειακών αγγείων

Καλύτερη Υγεία
Καλύτερη Ζωή

Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1,
185 47 Νέο Φάληρο
Τηλ.: 210 4809000, Fax: 210 4814887
www.metropolitan-hospital.gr

Το Metropolitan Hospital θεωρείται σήµερα ένα από
τα καλύτερα Θεραπευτήρια της Ευρώπης. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προηγµένο τεχνολογικό
εξοπλισµό και άριστο ιατρικό, επιστηµονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έχει να επιδείξει σήµερα
σηµαντικές επιδόσεις στην ιατρική έρευνα, στην
εφαρµογή πρωτοποριακών ιατρικών µεθόδων διάγνωσης και θεραπείας και στην ουσιαστική παροχή
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, που µπορούν
να καλύψουν κάθε άνθρωπο και κάθε νοσηλευτική
του ανάγκη. Πιστό στο όραµά του το Metropolitan
εξελίσσει συνεχώς τις υπηρεσίες του φιλοδοξώντας
να εξασφαλίζει πάντοτε στους ανθρώπους καλύτερη υγεία και καλύτερη ζωή.
Με τις σκέψεις αυτές, δηµιουργήσαµε την κάρτα
Metropolitan, η οποία παρέχει προνόµια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης.

Με την κάρτα Metropolitan Hospital
η εξυπηρέτησή σας αποκτά
χαρακτήρα προσωπικό.

Η κάρτα Metropolitan προσφέρει:
• 30 δωρεάν ιατρικές επισκέψεις ετησίως για κάθε
κάτοχο, σε ιατρούς επιµελητές του Νοσοκοµείου
µας. Οι επισκέψεις αφορούν προγραµµατισµένες
ιατρικές κλινικές επισκέψεις και γίνονται στα
Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκοµείου (εξαιρούνται:
Ψυχιατρική, Παιδιατρική Οφθαλµολογική και
Οδοντιατρική επίσκεψη). Σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού που καθιστά δύσκολο τον προγραµµατισµό, ο κάτοχος θα απευθύνεται (7 ηµέρες
την εβδοµάδα καθ’ όλο το 24ωρο) στο Τµήµα
Επειγόντων Περιστατικών (Τηλ.: 210.4809109)
που υποστηρίζεται από τα ακόλουθα Ιατρικά Τµήµατα: Καρδιολογικό, Ορθοπεδικό, Παθολογικό
και Χειρουργικό (στις συγκεκριµένες ειδικότητες
οι επισκέψεις είναι επίσης δωρεάν παρότι δεν είναι προγραµµατισµένες).
• Παιδιατρικές επισκέψεις σε επιµελητή ιατρό του
Νοσοκοµείου µας έναντι 20 €.
• Οφθαλµολογικές επισκέψεις και εξετάσεις µε
έκπτωση 40%.
• Στις Οδοντιατρικές υπηρεσίες θα δίδεται έκπτωση
10%.

• Ευνοϊκή τιµολογιακή πολιτική στις διαγνωστικές
και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά
ιατρεία (Έκπτωση 40%).
• Σε Μαγνητικές Τοµογραφίες (MRI), Αξονικές Τοµογραφίες (CT), και Triplex Καρδιάς και Σώµατος
παρέχεται τιµή
κρατικού τιµολογίου (ΦΕΚ).
• Ευνοϊκή τιµολογιακή πολιτική
στις επισκέψεις
σε ∆ιευθυντές
ιατρούς (έκπτωση 50%).
• Στα Check up
του Νοσοκοµείου µας, ειδική τιµολόγηση (έκπτωση 20%).
• 24ωρη τηλεφωνική γραµµή στην οποία
θα έχουν πρόσβαση οι κάτοχοι και τα µέλη
των οικογενειών τους, για ιατρική εκτίµηση
πιθανών προβληµάτων υγείας (210 4809109).
• 24ωρη ειδική τηλεφωνική γραµµή άµεσης επικοινωνίας για καρδιολογικά προβλήµατα (210 4809706).
• Έκπτωση 15% στις φυσικοθεραπείες.
• Σε περίπτωση νοσηλείας έκπτωση 15%.
• ∆υνατότητα συµµετοχής:
1. Στο Πρόγραµµα Προληπτικού Γυναικολογικού
ελέγχου.
I. • Κλινική εξέταση µαστών (ψηλάφηση)
• Υπερηχογράφηµα µαστών
• Pap test - Γυναικολογική εξέταση
Ο παραπάνω έλεγχος τιµολογείται ειδικά για
τους κατόχους κάρτας στο ποσό των 30 €.

