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Καρκίνος - κακοήθης όγκος που χαρακτηρίζεται από τον πολλαπλασιασμό των ανώμαλων 
κυττάρων που προκαλούν την καταστροφή των υγιών δομών των οργάνων. Στην αρχή 
περιορισμένος τοπικά, κατόπιν εισχωρεί στους κοντινούς ιστούς, τους καταλαμβάνει και 
προσβάλει απομακρυσμένα όργανα, ή εναποτίθεται σε αυτά όπου πολλαπλασιάζει τα 
καρκινικά κύτταρα.

Εγκεφαλική αποπληξία – αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που συμβαίνει ξαφνικά, έχοντας ως 
αποτέλεσμα μια μόνιμη νευρολογική αναπηρία, που έχει προκληθεί αποκλειστικά και μόνο από 
αιτίες αγγειακής προέλευσης με την έννοια της ισχαιμίας ή αιμορραγίας στον εγκέφαλο, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις που έχουν πρωτογενή αιτία μη αγγειακή, όπως φλεγμονώδεις ή 
λοιμώδεις νόσους ή τραύμα.

Νεφρική ανεπάρκεια - ξαφνική ή χρόνια μείωση των δυνατοτήτων των νεφρών να αποβάλλουν 
τις τοξίνες, που έχει ως αποτέλεσμα την τοξίκωση του οργανισμού από τοξικά παράγωγα.

Πάθηση του κινητικού νευρώνα - μια ομάδα εξελικτικών εκφυλιστικών ασθενειών του νευρικού 
συστήματος, που προκαλούνται από τον εκφυλισμό των πυραμιδικών κυττάρων του 
εγκεφάλου, των πυραμιδικών οδών, των κυττάρων των πρόσθιων κεράτων του νωτιαίου 
μυελού και των κινητικών πυρήνων των κρανιακών νεύρων, τα κλινικά συμπτώματα των 
οποίων, εξαρτώνται από τον εντοπισμό και το εύρος (ο εντοπισμός εντός των κινητικών 
κυττάρων του νωτιαίου μυελού, προκαλεί την εξελικτική μυϊκή ατροφία και ο εντοπισμός εντός 
των κινητικών πυρήνων του οπισθίου κέρατος και της γέφυρας του εγκεφάλου, προκαλεί την 
εξελικτική παράλυση του βολβού). Ο εντοπισμός εντός των κινητικών κυττάρων των  
πρόσθιων κεράτων του νωτιαίου μυελού, εντός των πυραμιδικών οδών και εντός των 
κινητικών κυττάρων του φλοιού, προκαλεί την κλινική μορφή της Αμυοτροφικής Πλάγιας 
Σκλήρυνσης-SLA). Η κλινική εικόνα και το αποτέλεσμα της εξέτασης ηλεκτρομυογραφήματος-
ΗΜΓ, είναι η βάση της διάγνωσης.

Νόσος Alzheimer - μια άνοια που συμβαίνει σε άτομα άνω των 40 ετών, επιβεβαιώνεται δε 
μέσω κλινικών εξετάσεων που περιέχουν ψυχολογικά τεστ, που αποδεικνύουν 1 ή 2 γνωστικές 
αδυναμίες, μια σταδιακή απώλεια μνήμης, που δεν συνοδεύονται από διαταραχή της 
συνείδησης, ούτε από ασθένειες του νευρικού συστήματος ή άλλες αιτίες άνοιας.

Νόσος Parkinson - χρόνια ασθένεια του εξωπυραμιδικού συστήματος της οποίας η αιτιολογία 
είναι άγνωστη, προκαλείται δε από τον εκφυλισμό των ντοπαμινεργικών νευρώνων και 
μεταφράζεται σε μείωση των νευρώνων που παράγουν την ντοπαμίνη, γεγονός που στην 
συνέχεια προκαλεί την εμφάνιση τριών κυρίαρχων συμπτωμάτων (τρεμούλιασμα, μυϊκή 
ακαμψία, ακινησία), τα οποία μειώνονται με την λήψη λεβοντόπας.

Το εύρος της ασφάλειας αφορά στα ακόλουθα ιατρικά περιστατικά: 

Καλυπτόμενες Ασθένειες 

Λοίμωξη HIV - ανίχνευση αντισωμάτων στο πλάσμα του αίματος, που στοχεύουν κατά του ιού 
HIV.

Μόνιμη καθολική αναπηρία - σωματική βλάβη που προκαλείται από ατύχημα κι έχει ως 
αποτέλεσμα την πλήρη ανικανότητα εξάσκησης οποιουδήποτε επαγγέλματος και την μόνιμη 
ανικανότητα αυτόνομης επιβίωσης.

Διαβήτης - ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιμία, η οποία προκύπτει από 
διαταραχές της έκκρισης και/ή της δράσης της ινσουλίνης κι έχει ως αποτέλεσμα περαιτέρω 
επιπλοκές στα επίπεδα της όρασης, των νεφρών και των αιμοφόρων αγγείων.

Ηπατίτιδα - ιογενής λοίμωξη (οξεία ή χρόνια) που προκαλεί ανεπάρκεια του ήπατος (με 
συμπτώματα ίκτερου, αύξησης του όγκου του ήπατος και του επιπέδου των τρανσαμινασών).
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Προθέσεις των αρθρώσεων, εκτεταμένες βλάβες του χεριού, βλάβες του περιβλήματος των 
περιστροφικών τμημάτων, εμφύτευση μιας ολόκληρης ή μερικής πρόθεσης μιας 
οποιασδήποτε άρθρωσης - η βλάβη που έχει προκληθεί σε ένα χέρι και εμποδίζει εξ  
ολοκλήρου την πραγμάτωση της συνήθους εργασίας ή την πραγμάτωση των καθημερινών 
ασχολιών. Η βλάβη του περιβλήματος των περιστροφικών τμημάτων  μεταφράζεται ως 
ανικανότητα πραγμάτωσης των ενεργητικών κινήσεων έκτασης, εσωτερικής ή εξωτερικής 
περιστροφής της άρθρωσης ώμου - ωμοπλάτης.

Όγκος στον εγκέφαλο – πολλαπλασιασμός κακοήθων ή μη κακοήθων κυττάρων που 
βρίσκονται εντός της κρανιακής κοιλότητας και συχνά προκαλούν μια αύξηση του όγκου της 
μάζας στο εσωτερικό του κρανίου και την αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό του κρανίου.

Κώφωση - μια καθολική απώλεια της ικανότητας λήψης των ήχων στις συχνότητες ακοής που 
κυμαίνονται μεταξύ 16 Hz και 20 kHz, και έντασης 120 dB.

Απώλεια του λόγου - μια καθολική και μη αναστρέψιμη απώλεια του λόγου.

Γυναικολογικές παθήσεις με τη ευρεία έννοια – (με την εξαίρεση σεξουαλικώς μεταδιδομένων 
νόσων)  καρκίνος και λειτουργικές διαταραχές των γεννητικών οργάνων, που έχουν 
προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές που χρήζουν νοσηλείας. 

Ασθένειες δυσπλασίας του μυελού - το σύνολο των επίκτητων ασθενειών του αίματος  που 
χαρακτηρίζονται από μια πανκυτταροπενία και χαμηλό αριθμό δικτυοκυττάρων, πλούσιο, 
κανονικό ή ελλιπή οστικό μυελό και με κύτταρα που παρουσιάζουν μορφολογικές ανωμαλίες ή 
δυσπλαστικές εξαλλαγές.

Οφθαλμικές παθήσεις που απαιτούν χειρουργική επέμβαση, εκτός του τυπικού καταρράκτη και 
της θεραπείας -μέσω επέμβασης- των διαθλαστικών παθήσεων της όρασης, ώστε να 
εξαλειφθεί η ανάγκη για γυαλιά ή φακούς eπαφής.

Όγκοι ή άλλες παθολογίες του νωτιαίου μυελού που απαιτούν χειρουργική επέμβαση - κάθε 
ανώμαλη μάζα κυττάρων που εντοπίζεται στο εσωτερικό του νωτιαίου μυελού και δημιουργεί 
ένα εντοπισμένο κέντρο, η παρουσία του οποίου προκαλεί την εμφάνιση συμπτωμάτων 
νευρολογικής αναπηρίας, προερχόμενης από την πίεση και είναι κυρίως καταστάσεις πού 
απαιτούν επέμβαση στον νωτιαίο μυελό ή άλλη εναλλακτική θεραπεία, αν υπάρχει. 

Καρωτιδική ενδοαρτηριεκτομή- εγχείρηση της καρωτιδικής αρτηρίας που έχει ως στόχο την 
διεύρυνσή της ώστε να είναι δυνατή πάλι η κυκλοφορία από το τμήμα όπου έγινε η επέμβαση.

Μυοκαρδιοπάθεια - ασθένεια του μυοκαρδίου που παρουσιάζεται μετά από ασθένειες άλλες 
της αρτηριοσκλήρυνσης, της πνευμονικής και λειτουργικής αρτηριακής υπέρτασης, των 
επίκτητων ή συγγενών καρδιακών δυσπλασιών.

Φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου - βακτηριακές, ιογενείς, μυκητιασικές, παρασιτικές 
λοιμώξεις ή άτυπη φλεγμονή του εντέρου που προκαλούν συχνά κοιλιακά άλγη, διάρροια, 
αφυδάτωση, αναιμία.

Τελική ανεπάρκεια ενός εκ των βασικών οργάνων - ανεπάρκεια ενός εκ των ακόλουθων 
οργάνων : καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας, νεφρά, μυελός των οστών, που προκαλούν, 
σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί εντατική θεραπεία, την πλήρη ανεπάρκειά τους και την 
κατάληξη του ασθενούς.

Αγγειοχειρουργική αγγειοπλαστική - επεμβάσεις που έχουν ως στόχο την επαναιμάτωση ή την 
διεύρυνση μιας ή περισσότερων στεφανιαίων αρτηριών, με διάφορους τρόπους όπως 
παραδείγματος χάρη : μπαλονάκι, χρήση λέιζερ, εφαρμογή stent, αορτο-στεφανιαίες 
παρακάμψεις.
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31. Χειρουργική θεραπεία της επιληψίας

· Συγγενείς καρδιακές δυσπλασίες του παιδιού

Μεταμόσχευση ενός εκ των βασικών οργάνων - μεταμόσχευση καρδιάς, νεφρού, ήπατος, 
πνευμόνων, παγκρέατος, αλλογενής μεταμόσχευση του μυελού των οστών.

Σκλήρυνση κατά πλάκας - χρόνια πρωτοπαθής ασθένεια, εξελικτική ή κυκλική του κεντρικού 
νευρικού συστήματος που προκαλεί την απομυελίνωσή του ως συνέπεια του εκφυλισμού των 
ελύτρων μυελίνης που καταστράφηκαν από την ανοσολογική διαδικασία.

Κώμα - κατάσταση που είναι συνέπεια διαφόρων ασθενειών, τραυματισμών ή άλλων 
εξωγενών αιτιών όπως, παραδείγματος χάρη, οι δηλητηριάσεις, οι λοιμώξεις: κατάσταση 
απώλειας της συνείδησης, μακράς διάρκειας, η οποία εκτιμάται ανάλογα με την έντασή της σε 
οκτώ ή λιγότερο των οκτώ βαθμών στην κλίμακα Γλασκώβης, κατά την διάρκεια της οποίας η 
αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα είναι ανύπαρκτη, ή κατά την διάρκεια της οποίας υπάρχει 
αντίδραση μόνο σε ερεθίσματα πόνου που εκδηλώνεται με κινήσεις σκόπιμες, με κινήσεις μή 
σκόπιμες, με κινήσεις σύσπασης και έκτασης.    

Απώλεια ενός ή περισσότερων μελών : η απώλεια ενός άνω άκρου σημαίνει τον 
ακρωτηριασμό του πάνω από την άρθρωση του αγκώνα και η απώλεια ενός κάτω  άκρου, 
σημαίνει τον ακρωτηριασμό του πάνω από την άρθρωση του γονάτου.

Εγκαύματα σε σημαντικό τμήμα του σώματος - εγκαύματα δευτέρου βαθμού και εγκαύματα 
δευτέρου και τρίτου βαθμού που αφορούν από κοινού, στο 70% τουλάχιστον της σωματικής 
επιφάνειας και εγκαύματα τρίτου βαθμού που αφορούν στο 15% τουλάχιστον της επιφάνειας 
του σώματος.

Ασθένεια μιας ή περισσοτέρων βαλβίδων της καρδιάς, μεταμόσχευση βαλβίδας ή 
επιδιόρθωση μέσω χειρουργικής επέμβασης.

Συγγενείς Καρδιακές δυσπλασίες του ενήλικα

Για τα παιδιά, το εύρος της ασφάλειας αφορά και στα ακόλουθα ιατρικά περιστατικά: 

· Αναπτυξιακές δυσπλασίες του παιδιού. Αυτές γενικά, είναι συγγενείς καταστάσεις που προκάλεσαν 
ανατομικές ανωμαλίες. 

· Μη καρκινικές ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος του παιδιού, που απαιτούν 
νευροχειρουργική επέμβαση.  


