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          Το πρόγραμμα που μπαίνεις & βγαίνεις κερδισμένος!  

 

Ο χώρος της υγείας μεταβάλλεται καθημερινά και οδηγείται σταδιακά σε αλλαγές. 
Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η αξιοποίηση αυτών των μεταβολών, με την 
δημιουργία ενός πρωτοποριακού και ευέλικτου προϊόντος συνεχώς αναβαθμιζόμενο, 
ακολουθώντας την πορεία της αγοράς και τις πραγματικές υπηρεσίες υγείας του 
ασφαλιζόμενου και της οικογένειάς του. 

Το πρόγραμμα Panormos Medical δημιουργήθηκε από εξειδικευμένους 
επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και είναι δομημένο με βάση την διαφάνεια και την 
σωστή υποστήριξη του προγράμματος  στην ανταγωνιστικότερη τιμή της αγοράς. 

Υποστηρίζεται από την στρατηγική συνεργασία δυο εταιρειών, της TCN ( Total Care 
Network Α.Ε.)  & της PANORMOS εταιρεία πρακτόρευσης ασφαλίσεων ΕΠΕ, με 
σκοπό να προσφέρει στους πελάτες των συνεργατών του δικτύου της Panormos, 
εύκολες, εύχρηστες, κατανοητές, αξιόπιστες, διαχρονικές και συνεχώς 
αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, διαμορφωμένο στις 
σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς, με επιλογές προϊόντων που 
προσελκύουν όλα τα οικονομικά επίπεδα. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 24ωρη γραμμή υγείας της TCN, παρουσία γιατρού και διοικητικού υπάλληλου. 
 Δεν απαιτείται επίδειξη κάρτας ή συμβολαίου για την χρήση του 

προγράμματος, διατίθεται σε όλους, ανεξαρτήτως προβλημάτων υγείας, χωρίς 
όριο ηλικίας, ταμείου ασφάλισης. 

 Χρήση ιατρικού παραπεμπτικού μέσω του ασφαλιστικού φορέα-ΕΟΠΥΥ με 
απαλλαγή της καταβολής της συμμετοχής σας. 

 Δείτε τον ίδιο γιατρό που επιθυμείτε όσες φορές χρειάζεστε ή γιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων με μηδενικό κόστος ή με συμμετοχή έως 20€ 

 Έκτακτα περιστατικά χωρίς συμμετοχή, με κεφάλαιο κάλυψης, ανά 
περιστατικό. 

 Κάντε απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς παραπεμπτικό ιατρού και 
εφαρμογή ειδικού εκπτωτικού τιμοκαταλόγου με έκπτωση έως 40% στις τιμές 
Φ.Ε.Κ.! 

 Γνωρίζετε το κόστος συμμετοχής σας, πριν πάτε για εξετάσεις ή οτιδήποτε άλλο 
εσείς επιλέξετε. 
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 Check up, μπορείτε να επιλέξετε δωρεάν check up ή φτιάξτε το check up που 
επιθυμείτε στην ανταγωνιστικότερη τιμή της αγοράς. 

 Βεβαίωση παιδίατρου για σχολική χρήση με ιστορικό, με συμμετοχή από 10€. 
 Επεμβάσεις που δεν απαιτούν νοσηλεία, διαμορφωμένος ειδικός 

τιμοκατάλογος και υπηρεσίες, στα καλύτερα ιατρικά κέντρα με τον καλύτερο 
εξοπλισμό. 

 Πρότυπο ορθοπεδικό ιατρικό κέντρο, με εξειδίκευση στα κάτω άκρα, με ειδικό 
τιμοκατάλογο. 

 Υπερβαρική Ιατρική, γρήγορη πλήρη θεραπευτική σας αποκατάσταση, 
αντιγήρανση, μείωση άγχους, αύξηση αντοχής και άλλα! 

 Φυσικοθεραπείες, οδοντιατρικά, οφθαλμολογικά, κοσμητική ιατρική, ειδικό 
ανταγωνιστικό τιμοκατάλογο και υπηρεσίες. 

 Πρόγραμμα αισθητικής, για άνδρες και γυναίκες, ολοκληρωμένα 
προγράμματα, δώρα, παροχές, σε μια απίστευτη τιμή! 

 Ηλεκτρονικό κατάστημα ( e shop ), με bonus επιστροφής χρημάτων στις αγορές 
σας. 

 Panormos Medical, εφαρμογή για έξυπνα κινητά ( IOS & android ) για τους 
πελάτες του προγράμματος. 
 

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται δυναμικά, προστίθενται νέες συμφωνίες φροντίδα 
υγείας και ευ ζην, χωρίς καμία επιπλέον δική σας συμμετοχή. 

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω, τις παροχές του προγράμματος. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ & ONE DAY 
CLINIC 

Το συνδρομητικό πρόγραμμα προσφέρει, την δυνατότητα ελεύθερης εισόδου 

χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς περιορισμό ανώτατου ορίου κάλυψης, χωρίς εξετάσεις και 
χωρίς παραπεμπτικό γιατρού. Επιπλέον είναι δυναμικό, δηλαδή προστίθενται στο 
πρόγραμμα νέες παροχές χωρίς να υπάρχει επιπλέον οικονομική συμμετοχή πελάτη. 

Για την χρήση του προγράμματος, απαιτείται μόνο η κλήση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 
και το συνδρομητικό συμβόλαιο να είναι σε ισχύ. Πολύ σημαντικά στοιχεία του 
προγράμματος είναι ότι α) δεν απαιτείται να έχει ο συνδρομητής μαζί του 
συνδρομητικό συμβόλαιο για την χρήση του προγράμματος, β) το εξειδικευμένο 
τηλεφωνικό μας κέντρο  θα φροντίσει για τον σωστό συντονισμό του αιτήματος ή του 
περιστατικού με συμβουλές- οδηγίες για την χρήση του προγράμματος και γ) ο 
πελάτης γνωρίζει το κόστος της συμμετοχής του. 

Το τηλεφωνικό κέντρο, λειτουργεί όλο το 24ωρο / 365 ημέρες το χρόνο, υποστηρίζεται 
μέσω ενός Ιατρικού Συμβουλευτικού Τηλεφωνικό κέντρου - Γραμμή Υγείας, με εύκολο 
τηλεφωνικό αριθμό 210 300 6220 και συνεχή παρουσία ιατρικού και διοικητικού 
υπαλλήλου. 

 



3 

 

 

 

Πιο αναλυτικά το τηλεφωνικό κέντρο – γραμμή υγείας, 

 Ενημερώνει, για τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών υγείας, τα προνόμια και 
τις προσφερόμενες παροχές. 

 Κατευθύνει και συμβουλεύει τους ασφαλισμένους για τη σωστή χρήση του 
προγράμματος. 

 Κλείνει ραντεβού με τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών υγείας και 
ενημερώνει αντίστοιχα τους δικαιούχους για τον προγραμματισμό των επισκέψεών 
τους. 

 Δίνει ιατρικές συμβουλές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ                         
Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές 
επισκέψεις σε ιατρούς συμβεβλημένου δικτύου 
με συμμετοχή από 20€ και σε ιατρούς 
Πολυϊατρείων με αμοιβές από 10€ ανά 
περίπτωση. 

Συμπληρωματικά : 

 

 Αμοιβή ψυχιάτρου για έκδοση ιατρικής βεβαίωσης, με συμμετοχή 30€ 

 Αμοιβή ψυχολόγου, με συμμετοχή 20€ ανά συνεδρία 

 Δυνατότητα επιλογής επίσκεψης ιδίου συμβεβλημένου γιατρού. 
 
 

ΧΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΕΟΠΠΥ 
Οι ασφαλισμένοι του συνδρομητικού 
προγράμματος Panormos Medical έχουν την 
δυνατότητα να κάνουν χρήση ιατρικού 
παραπεμπτικού μέσω του ασφαλιστικού φορέα-
ΕΟΠΥΥ για την πραγματοποίηση του βιοχημικού-
μικροβιολογικού τους ελέγχου με απαλλαγή από 
την καταβολή της συμμετοχής τους προς τον 
ασφαλιστικό φορέα-ΕΟΠΥΥ. Το ετήσιο κεφάλαιο 
κάλυψης διαγνωστικών εξετάσεων για τα ατομικά 

συμβόλαια ορίζεται ποσό 500€ και για τα οικογενειακά το ποσό των 1000€. 
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ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΑ 
Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές 
επισκέψεις σε ιατρούς συμβεβλημένου δικτύου 
με συμμετοχή από 20€ και σε ιατρούς 
Πολυϊατρείων με αμοιβές από 10€ ανά 
περίπτωση. 
 
 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
Δωρεάν Ιατρικές επισκέψεις σε 
(προγραμματισμένα) ραντεβού (08-14:00) στις 
ειδικότητες Καρδιολόγου, Παθολόγου, 
Χειρουργού, Ορθοπεδικού, Ουρολόγου, 
Νεφρολόγου. 
 
 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
Ιατρικές επισκέψεις με τακτικά 
προγραμματισμένα ραντεβού σε όλες τις 
διαθέσιμες ειδικότητες, με αμοιβή 20€/επίσκεψη. 
 
 
 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
Πρωτοβάθμια Περίθαλψη σε Επείγοντα 
Περιστατικά Νοσηλευτικού Ιδρύματος, δωρεάν 
ιατρικές & διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι του 
κεφαλαίου των 200€ ανά γεγονός. 

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ                                 
Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς 
παραπεμπτικό ιατρού! 

Εφαρμογή ειδικού εκπτωτικού τιμοκαταλόγου με 
έκπτωση 20% έως 40% στις τιμές Φ.Ε.Κ.  
Δείτε ενδεικτικές τιμές : ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 1,50, ΓΕΝΙΚΗ 
ΟΥΡΩΝ 0,88, ΟΥΡΙΑ 0,52, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 0,51, 
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ 0,86, ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 0,53, HDL 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 1,82, LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 1,82, 

ΣΑΚΧΑΡΟ 0,58, ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c) 3,00, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ 0,80, 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΤΚΕ). 

Δείτε 3.500 εξετάσεις με κοστολόγιο συμμετοχής του συνδρομητή. 
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CHECK UP                                                                                       
Δωρεάν check up (μια φορά/έτος) για άνδρες, 
το οποίο περιλαμβάνει (Γενική αίματος, Ουρία, 
Σάκχαρο, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, 
Κρεατινίνη, PSA) κατόπιν ραντεβού. 

Δωρεάν check up (μια φορά/έτος) για γυναίκες, 
το οποίο περιλαμβάνει (Μαστογραφία, Γενική 
αίματος, Χοληστερίνη, Test Pap ή με €10 
ψηφιοποιημένη μαστογραφία) κατόπιν ραντεβού. 

CHECK UP ΕΤΟΙΜΑ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕ ΜΙΚΡΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ                                                                                              
Με τις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων, ο 
συνδρομητής μπορεί να φτιάξει το check up 
που επιθυμεί ή που του συνέστησε ο γιατρός 
του, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τι θα 
πληρώσει.                                                                         
Δείτε στην ιστοσελίδα μας τα πακέτα check up 
& τα κόστη συμμετοχής 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
Αμοιβή παιδιάτρου για έκδοση βεβαίωσης που 
αφορά σχολικές δραστηριότητες, περιλαμβάνει : 
1. Ιστορικό 2. Φυσική εξέταση  3. Προληπτική 
καθοδήγηση 4. Εμβολιασμός, καλύπτεται μόνο η 
ιατρική πράξη 5. Έκδοση πιστοποιητικού μετά 
από εξέταση (σχολική χρήση) 6. Οδηγίες με ή 
χωρίς την έκδοση συνταγής φαρμάκων & 
εξετάσεων (Απλή ή Ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση) 7.Έλεγχος παρακλινικών εξετάσεων αιτούμενων στην αρχική 
επίσκεψη 8. Αξιολόγηση αιτούμενων παρακλινικών εξετάσεων. Αμοιβή ιατρού από 
10€. 
 
 

ODC (ONE DAY CLINIC)                                                              
Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας ή Τμήμα Βραχείας 
Νοσηλείας, δίνεται η δυνατότητα για 
πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων που απαιτούν 
ολιγόωρη παραμονή των ασθενών, χωρίς 
διανυκτέρευση και αφορούν περιστατικά πολλών 
ειδικοτήτων. Μέσα στις αναγραφόμενες τιμές 
συμπεριλαμβάνεται και η συνοδεία νοσηλεύτριας 
από την παραλαβή του ασθενούς έως το εξιτήριο 
του.                                                                            

Δείτε στην ιστοσελίδα μας όλες τις 134 ιατρικές πράξεις που υποστηρίζουμε και το 
τελικό κόστος συμμετοχής. 
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ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                                            
Πρότυπο Ορθοπεδικό Κέντρο Διάγνωσης και 
Θεραπείας των Μυοσκελετικών παθήσεων, 
συνεργάζονται στον ίδιο χώρο, Ορθοπεδικός, 
Φυσίατρος, Φυσιοθεραπευτές και Γυμναστές 
ειδικοί στην θεραπευτική γυμναστική. 

Το κέντρο διαθέτει ιατρικά μηχανήματα 
τελευταίας τεχνολογίας που τακτικά 
ανανεώνονται για το βέλτιστο δυνατό 

αποτέλεσμα στα πάσης φύσεως μυοσκελετικά προβλήματα (αθλητικές κακώσεις, 
αρθρίτιδες, οσφυαλγία, αυχενικό σύνδρομο, χρόνιος μυοσκελετικός πόνος, οστικά 
οιδήματα, ανατομικές παραλλαγές, πλατυποδία, σκολίωση, τενοντίτιδες κτλ.)                                           
Δείτε στην ιστοσελίδα μας τα κόστη συμμετοχής. 

 

ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ                                                                  
Πλήρης θεραπευτική αποκατάσταση, γρήγορη 
επάνοδος στην καθημερινότητα, αντιγήρανση, 
μείωση άγχους, αύξηση αντοχής, είναι ένα μέρος 
από τα εκπληκτικά αποτελέσματα της 
Υπερβαρικής θεραπείας! 

Με τον υπερσύγχρονο θάλαμο αποσυμπίεσης 
τελευταίας γενιάς, το αποτέλεσμα είναι ότι 
περιορίζεται η έκταση της βλάβης και 

επιταχύνεται η επούλωση και η ίαση. 
Κόστος συμμετοχής 45 ευρώ! 
Δείτε στην ιστοσελίδα μας περισσότερα. 
 

AΝΩΔΥΝΗ –ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ 
ΠΟΔΙΟΥ                                                                                      
Ανώδυνη-Αναίμακτη θεραπεία διαβητικού ποδιού 
και χρόνιων δερματικών ελκών, χωρίς τη 
συμμετοχή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ                                                          
Δείτε στην ιστοσελίδα μας τα κόστη συμμετοχής 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ                                                                      
Φυσικοθεραπείες σε συμβεβλημένο δίκτυο 
φυσικοθεραπευτικών κέντρων με προνομιακές 
τιμές ανά συνεδρία.                                                             
Δείτε στην ιστοσελίδα μας τα κόστη συμμετοχής 
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 
Οδοντιατρικές πράξεις σε οδοντιατρικά κέντρα με 
έκπτωση 50% σε συμβεβλημένο δίκτυο 
οδοντιατρικών κέντρων 
Δείτε στην ιστοσελίδα μας τα κόστη 
συμμετοχής 
 
 
 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΙΚΟ                                                            
Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις 
με αμοιβή 20€, στις συμβεβλημένες 
οφθαλμολογικές μονάδες.                                                                                         
Δείτε στην ιστοσελίδα μας τα κόστη 
συμμετοχής στις εξετάσεις. 
 
 
 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ                                                          
Απεριόριστες υπηρεσίες κοσμητικής ιατρικής με 
έκπτωση 30% επί των αρχικών τιμών σε 
συμβεβλημένο κέντρο.                                                                   
Δείτε στην ιστοσελίδα μας τα κόστη συμμετοχής 

 
 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ                                                                       
Το Metro Beauty προσφέρει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες ομορφιάς και ιατρικής αισθητικής για 
άνδρες και γυναίκες. Αισθητική – χωρίς 
χειρουργείο για πρόσωπο, αδυνάτισμα και 
αποτρίχωση με τελευταίας τεχνολογίας Laser 
μηχανήματα. 

Εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής μαζί με υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες για να προσφέρει το 

καλύτερο αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
 
Δημιουργήσαμε 5 υπηρεσίες αιχμής, ειδικά για το πρόγραμμα Panormos Medical, με 
ουσιαστικά προνόμια. 
 
Α) VIRTUAL BEAUTY COLOR  SILVER ΣΩΜΑ αρχικής αξίας 400€,* συμμετοχή 100 €. 
Β) VIRTUAL BEAUTY COLOR PURPLE ΠΡΟΣΩΠΟ αρχικής αξίας 400€*,συμμετοχή 100€. 
Γ) VIRTUAL BEAUTY COLOR GREEN ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ αρχικής αξίας 400€*,συμμετοχή100€. 
Δ) VIRTUAl BEAUTY COLOR ORANGE για Φοιτήτριες – Αθλήτριες,αρχικής αξίας 400€*, 
συμμετοχή 70 €. 
Ε) VIRTUAL BEAUTY COLOR BLUE για άνδρες, αρχικής αξίας 400 € συμμετοχή 250€. 
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Επιπρόσθετα ΔΩΡΑ και παροχές : 
 

1. Μία θεραπεία προσώπου με εφαρμογή του Protein Lift αρχικής αξίας 75 €. 
2. Ένα Διαγνωστικό Τεστ Body Analyzer, αξίας 75 €. 
3. Συμμετοχή για ένα έτος στις αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις για τους 

κατόχους του BEAUTY TICKET. 
4. Μία ιατρική εξέταση, είτε από ειδικό ιατρό πλαστικό χειρουργό, είτε από 

ειδικό ιατρό δερματολόγο, αξίας 75€. 
5. Μία εξέταση σπίλων από ειδικό ιατρό δερματολόγο αξίας 75€, στους χώρους 

του αντίστοιχου συνεργαζόμενου ιατρείου. 
Δείτε στην ιστοσελίδα μας περισσότερα! 
 
 

 
MEDINFOBOOK – ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Το MedInfoBook είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που 
σου επιτρέπει να έχεις την απόλυτη διαχείριση 
και έλεγχο των ιατρικών σου δεδομένων. Με το 
MedInfoBook υπάρχει η δυνατότητα άμεσης 
σύνδεσης με παρόχους υγείας για την άμεση 
λήψη και αποθήκευση των αποτελεσμάτων 
οποιασδήποτε ιατρικής εξέτασης.  
 

 
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα η πληροφορία αυτή να μοιράζεται με όποιο 
θεράποντα γιατρό ή ενδιαφερόμενο επιλέξει ο χρήστης για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα του άμεσου ελέγχου των δεδομένων υγείας 
που αποθηκεύονται. 
Θα την βρείτε σε IOS & android με την ονομασία medinfobook. 
 
Η εισαγωγή στοιχείων στο σύστημα μπορεί να γίνει από τρεις κύριες “οδούς”: 
 

 Από τον ίδιο τον χρήστη. Έχεις τη δυνατότητα να καταχωρείς στοιχεία σχετικά με 
την υγεία σου, να αποθηκεύεις και να κατηγοριοποιείς έγγραφα, εικόνες κλπ. 

 Από Φορητές συσκευές/ εφαρμογές (Mobile Devices / Applications). Το σύστημα 
μπορεί να επικοινωνήσει με φορητές συσκευές (smart phones, tablets κλπ) και 
να αξιοποιήσει μια σειρά από συσκευές και εφαρμογές σχετικές με την υγεία και 
την ευεξία (activity, health, fitness trackers and applications). 

 Από βάσεις δεδομένων παρόχων υπηρεσιών υγείας/φροντίδας. Το σύστημα έχει 
τη δυνατότητα άντλησης δεδομένων από παρόχους υγείας (νοσοκομεία, ιδιώτες 
ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα κλπ) μέσα από ειδική διαδικασία τεχνικής 
υλοποίησης ασφαλούς δικτύωσης αλλά και εξασφάλισης της αμφίπλευρης 
συναίνεσης. 

 Ο Σύμβουλος Υγείας Medi θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε το ιατρικό σας 
προφίλ και θα σας καθοδηγήσει για την επιτυχή εισαγωγή όλων των 
απαιτούμενων πληροφοριών προκειμένου να συγκροτήσετε έναν 
ολοκληρωμένο ιατρικό φάκελο. 
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 Ο Medi σας στέλνει όλες τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται για να ανανεώνετε 
τον φάκελό σας. 

 Σας υπενθυμίζει να καταχωρείτε τα δεδομένα ανάλογα με τις ανάγκες σας τις 
οποίες έχετε καταγράψει από την αρχή στο προφίλ σας. 

 Σας υπενθυμίζει να κάνετε τις καθημερινές μετρήσεις που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση της υγείας σας. 

 Σας υπενθυμίζει να κάνετε τις μετρήσεις που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση της υγείας των αγαπημένων σας προσώπων. 

 Σας βοηθάει να μην ξεχνάτε τη φαρμακευτική αγωγή τόσο τη δική σας όσο και 
των αγαπημένων σας προσώπων στέλνοντας ειδοποιήσεις. 

 Σας στέλνει χρήσιμες ιατρικές συμβουλές. 

 Σας καθοδηγεί να διαβάσετε άρθρα που αφορούν σε ζητήματα υγείας που σας 
απασχολούν. 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ PANORMOS MEDICAL 

 

 
Κατεβάστε την εφαρμογή  από  το κινητό σας 
 
 
Το Panormos Medical αποτελεί μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά ( IOS & android ), 
βοηθά τον συνδρομητή μας, να δει τα στοιχεία του συμβολαίου του και χρήσιμες 
πληροφορίες όπως : 
 

 Αν έχει συμβόλαιο στην Panormos, πληροφορείτε, σε ποια εταιρεία είναι, τι 
πρόγραμμα έχει, πότε λήγει, ποιο είναι το τηλέφωνο υποστήριξης πελατών του 
προγράμματος. 

 Μπορεί να δει, τα τηλέφωνα όλων των προγραμμάτων της εταιρείας μας και 
να πραγματοποίηση άμεσα κλήση στο πρόγραμμα που έχει αγοράσει και είναι 
σε ισχύ. 

 Θα ανακαλύψει τα τηλέφωνα οδικών βοηθειών ή φροντίδας ατυχήματος της 
ασφαλιστικής εταιρείας που θέλει ή των προγραμμάτων υγείας Panormos 
medical και να πραγματοποίηση άμεσα κλήση. 

 Μπορεί να βρει, τα τηλέφωνα έκτακτων αναγκών όπως, άμεσης ανάγκης, 
υγείας, πολίτη και να πραγματοποιήσει άμεσα κλήση. 

 Για τη διαφάνεια και αξιοπιστία των προϊόντων μας  όλοι οι όροι των 
προγραμμάτων της εταιρεία μας βρίσκονται εύκολα και γρήγορα  στην 



10 

 

εφαρμογή μας. Εσείς πρέπει να γνωρίζετε μόνο το πρόγραμμα που έχετε 
αγοράσει. 

Επιπλέον μπορεί να ενημερωθεί … 

 Σε ποια ασφαλιστική εταιρεία είναι ασφαλισμένο το όχημα του. 

 Γρήγορα, εύκολα, αξιόπιστα, σχετικά με οδηγίες συνέπεια ατυχήματος για 
επτά βασικές περιπτώσεις που δίνουν σημαντική άμεση πληροφόρηση και 
γλυτώσει από πιθανά προβλήματα. 

 Για τις καλύτερες εμπορικές προτάσεις, Panormos προνόμια. 

 
Στοιχεία Συνεργάτη : 

  


