ΚΑΛΛΙΘΕΑ : 4/8/2022
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 718/2022
ΘΕΜΑ : «Θεώρηση ΚΑΡΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αθλητών και Αθλητριών»

Ο σύλλογός μας και η ειδική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου που συστάθηκε, μετά από πολλές ημέρες
εργασίας και τη σχετική έρευνα αγοράς, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία του με το
Central Medical Park (Επαμεινώνδα 42 & Κλυταιμνήστρας 3 ΚΑΛΛΙΘΕΑ – 2109421107 , 2111835395 –
www.centralmedicalpark.gr)

Με την συνεργασία αυτή θα προσφέρουμε σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες του συλλόγου μας , σε
όλα τα τμήματα που ο σύλλογος συντηρεί (Ακαδημίες Ποδοσφαίρου – Ενόργανη Γυμναστική και Κλασσικό
αθλητισμό) τη δυνατότητα να θεωρούν τις κάρτες υγείας τους από εξειδικευμένο καρδιολόγο του ιατρικού
κέντρου, αποκλειστικά με φυσική παρουσία στον χώρο του κέντρου.
Η επίσκεψη των αθλητών και αθλητριών θα περιλαμβάνει :
➢
➢
➢
➢

Πλήρη κλινική εξέταση διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών
Ακρόαση και μέτρηση αρτηριακής πίεσης
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Υπερηχοκαρδιακή μελέτη πλήρη, διαθωρακική πραγμαρτικού χρόνου δύο διαστάσεων , καταγραφή
m-mode , doppler υπερηχογράφημα φάσματος και έγχρωμη απεικόνιση ροής (Triplex καρδιάς)

Εφόσον κριθεί απαραίτητο , δύναται η υποδομή για διενέργεια επιπλέον και δοκιμασίας κοπώσεως και
προαιρετικό βιοχημικό αιματολογικό έλεγχο σε συνεργαζόμενο διαγνωστικό – μικροβιολογικό με κόστος 5
euros για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και 40 euroς για τους ανασφάλιστους.
Ο αιματολογικός έλεγχος θα περιλαμβάνει :
➢ Γενική εξέταση αίματος (αιμοσφαιρίνη, αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, αριθμός λευκών και τύπος
αυτών, μετά προσδιορισμού αιματοκρίτη HT)
➢ Σίδηρος ορού (Fe) – Ουρία (Ur) – Κρεατινίνη (Creat) – Σάκχαρο (GL) – Οξαλική τρανσαμινάση (AstSgot) – Πυροσταφιλική τρανσαμινασή (Alt-Sgpt) – Προσδιορισμό Καλίου – Προσδιορισμό Νατρίου
και Θυρεοειδότροπο ορμόνη (TSH)
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Εφόσον δεν προκύπτουν στοιχεία από τον παραπάνω εκτενή έλεγχο, τα οποία αποτελούν αντένδειξη για τη
συμμετοχή των παιδιών σε οργανωμένες και επιτηρούμενες αθλητικές δραστηριότητες, το κέντρο θα χορηγεί
υπεύθυνα ιατρική βεβαίωση άθλησης για το σχολείο των παιδιών και φυσικά κάρτα υγείας για τον σύλλογό
με ισχύ ενός έτους για κάθε νόμιμη χρήση
Η χρέωση, αποκλειστικά διαμορφωμένη για τον σύλλογό μας, θα είναι :
➢ Για ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ – 15euros / άτομο για πλήρες καρδιολογικό check up
➢ Για ανασφάλιστους – 30 euros / άτομο για πλήρες καρδιολογικό check up
Σημειώνεται πως η διενέργεια της κλινικής εξέτασης γίνεται αποκλειστικά εντός του καρδιολογικού τμήματος
του πολυιατρίου και είναι υποχρεωτική η συνοδεία των αθλητών και αθλητριών μας από τον κηδεμόνα τους.
Σημειώνεται επίσης ότι δεν είναι δεσμευτική από το σύλλογο η αποκλειστική επιλογή από τους αθλητές ή
αθλήτριές μας του συγκεκριμένου πολυιατρίου. Είναι απλά μια παροχή βοήθειας προς όλους.
Συνεχίζουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό όλων των αθλητών – αθλητριών και των γονιών τους

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Σπυρίδων ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κεντρικά Γραφεία : ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ 5-7 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17674
Επικοινωνία : 210.9414704 – Internet site : www.gskallithea.gr
Email : gskallithea1966@gmail.com
Γ.Σ. Καλλιθέα (@GSKallithea.Official) : @g.s.kallithea -

Γ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (gskallithea)
: G.S. Kallithea Οfficial

