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Ακινα, 17/10/2018 
 

 
ΕΡΡΙΚΟ ΝΣΤΝΑΝ ΠΑΚΕΣΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 
 
 
Συναδζλφιςςεσ, Συνάδελφοι,  
 
Ο Σφλλογοσ μασ για άλλθ μια φορά ςυνεργάηεται με το EΡΡΙΚΟ ΝΣΤΝΑΝ Hospital Center, προςφζροντασ 
αποκλειςτικά για τα μζλθ  μασ ςε προνομιακζσ τιμζσ, πακζτα προλθπτικοφ ελζγχου με υψθλι διαγνωςτικι αξία 
για τον ζγκαιρο μεταξφ άλλων εντοπιςμό πακιςεων, οι οποίεσ αν εξελιχκοφν επιβαρφνουν τθν κατάςταςθ τθσ 
υγείασ. 
 
Ραντεβού:   Οι  ενδιαφερόμενοι, προκειμζνου να κατοχυρϊςουν το δικαίωμά τουσ, κα καλοφν ςτα  
                       210 6972054,  210 6972004 ι κα αποςτζλλουν e-mail ςτο callcenterop@dunant.gr.  
 

                                                                               Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

 

          Ο Πρόεδροσ                                                                 H Γεν. Γραμματζασ     

 

                                    Θ. Χαραλαμπόπουλοσ                                                            Μ. Φεςτερίδου 
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                                                                                            Αθήνα 01.10.2018  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μήνας κατά του Καρκίνου του Μαστού 
στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center 

 
Ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος σε δράσεις για την ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση της κοινής γνώμης για τη σπουδαιότητα της πρόληψης του καρκίνου του 

μαστού -την συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες, με 1,3 εκατομμύρια νέες 

περιπτώσεις ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις οποίες το 27,3% εμφανίζεται 

στην Ευρώπη. Πρόκειται, ωστόσο, για νόσο που μπορεί να θεραπευτεί πλήρως, αρκεί 

να διαγνωστεί εγκαίρως.      

Συμμετέχοντας στις ευρύτερες δράσεις, το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center 

προσφέρει έως το τέλος Οκτωβρίου τις παρακάτω εξετάσεις προληπτικού ελέγχου: 

 Ψηφιακή Μαστογραφία & υπέρηχος μαστού στην ειδική τιμή των €45. 

 Προαιρετικά, κατόπιν ραντεβού, δωρεάν κλινικός έλεγχος (ψηλάφηση) από 

το ιατρικό επιτελείο του Κέντρου Μαστού του νοσηλευτικού κέντρου. 

Η προσφορά ισχύει για όσες ενδιαφερόμενες κλείσουν το ραντεβού τους έως το 

τέλος Οκτωβρίου, ενώ τα ραντεβού θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 

31/03/2019.  

Επισημαίνεται ότι στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center λειτουργεί ο πλέον σύγχρονος 

Ψηφιακός Μαστογράφος στη χώρα μας,  με πιστοποίηση από την EUREF (European 

Reference Organization).  

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθυνθούν στο 210.6972004 (κατά τις ώρες 08:00-

17:00) για να κλείσουν το ραντεβού τους ή να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  callcenterop@dunant.gr.  
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ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πακέτο προαθλητικού ελέγχου
Τιμή: 60€ 

• Καρδιολογική εκτίμηση
• Ηλεκτροκαρδιογράφημα
• Δερματολογική εκτίμηση
• Παθολογική εκτίμηση  
• Γενική αίματος
• Φερριτίνη
• Σίδηρος
• TSH

Προαιρετικά:
• Triplex καρδιάς: 40€
• Οφθαλμολογικός έλεγχος: 20€

Πακέτο καρδιολογικού ελέγχου
Τιμή: 55€

• Καρδιολογική εκτίμηση
• Ηλεκτροκαρδιογράφημα
• Triplex καρδιάς

Πακέτο oφθαλμολογικού ελέγχου
Τιμή: 30€

• Οφθαλμολογική εκτίμηση
• Μέτρηση πιέσεως
• Μέτρηση οπτικής οξύτητας

Πακέτο ενδοκρινολογικού ελέγχου (έλεγχος θυρεοειδούς)
Τιμή: 25€

• Ενδοκρινολογική εκτίμηση
• Υπέρηχος θυρεοειδούς
• TSH - T3 - T4

Πακέτο διαιτολογικού ελέγχου
Τιμή: 35€

• Ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση)
• Μέτρηση βασικού μεταβολικού ρυθμού
• Διαιτολογική εκτίμηση - Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
• Διατροφικές οδηγίες (μηνιαίο πρόγραμμα)

Οι παροχές απευθύνονται σε άτομα άνω των 14 ετών και ισχύουν έως 31/12/2018



Πακέτο διαβητολογικού
ελέγχου
Τιμή: 30€

• Κλινική εξέταση από
  εξειδικευμένο ιατρό
• Μέτρηση σακχάρου
• Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
  (HbAlc)

Πακέτο οστεοπόρωσης
Τιμή: 45€

• Κλινική εξέταση από εξειδικευμένο Ιατρό
• Μέτρηση οστικής πυκνότητας
• Ολικό ασβέστιο
• Φώσφορος
• Βιταμίνη 25D3
• Γενική αίματος

Πακέτο ελέγχου κάτω άκρου ποδός
Τιμή: 30€

• Κλινική εξέταση από εξειδικευμένο ορθοπεδικό
• Πελματογράφημα

Ενδοσκοπικός έλεγχος
Τιμή: 250€ (με χρήση ΕΟΠΥΥ)
           300€ (χωρίς ταμείο)

• Λήψη ιατρικού ιστορικού
• Κολονοσκόπηση ή γαστροσκόπηση
• Βιοψίες - Ιστολογική εξέταση (αν απαιτηθεί)

Οι παροχές απευθύνονται σε άτομα άνω των 14 ετών και ισχύουν έως 31/12/2018

Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
Μεσογείων 107, 115 26 Αθήνα

Πληροφορίες και ραντεβού: 210 6972 054, 210 6972 004  |  callcenterop@dunant.gr
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