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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Με την ανακοίνωση της 31/10/2016 ανακοινώσαμε την
πρόθεσή μας να
προσφέρουμε στους εργαζόμενους της εταιρίας μας μέσω ομαδικού ασφαλιστικού
προγράμματος με εθελούσια συμμετοχή, πλήρη
κάλυψη των παροχών της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης με στόχο την κάλυψη των αδυναμιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Μετά την προκήρυξη διαγωνισμού
με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών,
ακολούθησε η διαδικασία ανάδειξης της καλύτερης προσφοράς και το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι δημιουργήσαμε το
ομαδικό πρόγραμμα υγείας Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας) ΣΤΑ.ΣΥ που καλύπτει
όλους τους εργαζόμενους στην ΣΤΑ.ΣΥ καθώς και τους συνταξιούχους μας.
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την εταιρεία NHS (New Health System), η οποία
δημιουργεί και διαχειρίζεται προγράμματα πλήρους πρωτοβάθμιας περίθαλψης για
λογαριασμό 11 Ασφαλιστικών εταιρειών, 15 Οργανισμών, 22 Συλλόγων –
Ομοσπονδιών - Συνεταιρισμών, 2 Τραπεζικών Ομίλων και Εταιρειών όπως της WIND,
του ΟΠΑΠ, SAFEDEALS, WELLBRANDS κα.
Το Ομαδικό Πρόγραμμα Ygeia Care της NHS επέλεξαν ήδη για τα μέλη τους τα
επιτελεία ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, η Ένωση Αποστράτων ΓΕΣ,ΓΕΑ, η Ομοσπονδία
Συνταξιούχων ΟΣΕ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών, η Ένωση Πολυτέκνων
Ελλάδας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός ΣΤΑΣΥ (κατόπιν
μειοδοτικού διαγωνισμού), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, ο Σύλλογος
Συνταξιούχων Τράπεζας Αττικής, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΛΤΑ κα.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας) ΣΤΑ.ΣΥ

Το ομαδικό πρόγραμμα Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας) συνοπτικά μας προσφέρει:
• Την κατάργηση της συμμετοχής 15% σε όλες τις εξετάσεις μέσω ΕΟΠΥΥ, τις δωρεάν
ιατρικές επισκέψεις, τα δωρεάν γυαλιά οράσεως, τα δωρεάν τσεκ απ, την αποφυγή των
εφημεριών στα Κρατικά Νοσοκομεία, την έκπτωση στη νοσηλεία μας σε ιδιωτικά νοσοκομεία
κα.
• Να δίνεται απ’ ευθείας έγκριση δωρεάν εξετάσεων στο κέντρο για τον ασφαλισμένο και έτσι δεν
θα εμπλέκεται σε υποβολή αποδείξεων, αποζημιώσεων και λοιπών χρονοβόρων διαδικασιών.
• Να μην υπάρχει όριο όσον αφορά το πλήθος και το κόστος των εξετάσεων.
•

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ΣΤΑΣΥ, οι συνταξιούχοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους (τα
παιδιά μέχρι 25 ετών).
•

Περιορισμός ηλικίας συμμετοχής: Κανένας περιορισμός στην ηλικία συμμετοχής.

•

Λήξη της συμμετοχής: μόνο όταν δεν καταβληθεί το ετήσιο ασφάλιστρο χωρίς όριο ηλικίας.

•

Κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα: Το κόστος είναι ίδιο για όλους τους συμμετέχοντες
ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας.

•

Καλυπτόμενες ασθένειες – ατυχήματα: Καλύπτονται οι θεραπείες όλων των ασθενειών και
ατυχημάτων που προϋπήρχαν της έναρξης του συμβολαίου όσο και αυτών που θα εκδηλωθούν
μετά την έναρξη.

•

Εξαιρέσεις: δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ασθενειών ή ατυχημάτων.

•

Πιστοποίηση συμμετοχής: για κάθε εργαζόμενο ή συνταξιούχο, που θα ενταχθεί στο ομαδικό
πρόγραμμα, θα εκδοθεί ατομικό συμβόλαιο καθώς και κάρτες πιστοποίησης για όλα τα μέλη της
οικογένειας τους που θα έχει συμπεριλάβει και θα σταλεί με courier στην διεύθυνση που
επιθυμεί.

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος, τις καλύψεις, τα συμβεβλημένα
Ιδιωτικά Νοσοκομεία – Κλινικές, τα Διαγνωστικά κέντρα, το ειδικά χαμηλό κόστος
συμμετοχής και μη διστάσετε να καλέσετε το συνεργαζόμενο τηλεφωνικό κέντρο για
οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Πληροφόρηση μπορείτε επίσης να αντλήσετε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση
http://www.prosypro.gr όπου στην κεντρική μας σελίδα είναι αναρτημένη όλη η βασική
πληροφόρηση για το πρόγραμμά μας καθώς και η αίτηση για την συμμετοχή στο ομαδικό
πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας μας.
Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι, που θέλουν να ενταχθούν στο ομαδικό
ασφαλιστικό πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν (εάν το προτιμούν) και στα γραφεία του
Συνεταιρισμού μας τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Παροχές του Ygeia care (Φροντίδα Υγείας)
Κάλυψη της συμμετοχής σας 15% σε όλες τις εξετάσεις μέσω ΕΟΠΥΥ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ: ΔΩΡΕΑΝ και χωρίς όριο αιματολογικές
διαγνωστικές εξετάσεις με ηλεκτρονική συνταγογράφηση
ΕΟΠΥΥ σε όλα τα συμβεβλημένα Νοσοκομεία, Πολυιατρεία και
Διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

• ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ: ΔΩΡΕΑΝ και χωρίς όριο

Απεριόριστες
Δωρεάν
Διαγνωστικές
εξετάσεις.

ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις (αξονικές, μαγνητικές
τομογραφίες, Triplex κλπ) με ηλεκτρονική συνταγογράφηση
ΕΟΠΥΥ σε όλα τα συμβεβλημένα Νοσοκομεία, Πολυιατρεία και
Διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Στα εξωτερικά ιατρεία των Συμβεβλημμένων Ιδιωτικών
Νοσοκομείων χωρίς ΕΟΠΥΥ έκπτωση 75% επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου σε όλες τις αιματολογικές και
ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις.
• ΧΩΡΙΣ ΕΟΠΥΥ:Ισχύει ειδικός εκπτωτικός τιμοκατάλογος
(Δημοσίου μείον 20% έως 70%) σε όλες τις διαγνωστικές
εξετάσεις χωρίς ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα ιδιωτικά
Νοσοκομεία στα Πολυιατρεία και τα Διαγνωστικά κέντρα σ όλη
την Ελλάδα.

Ιατρικές
• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: 10€ με ραντεβού απεριόριστες ιατρικές
επισκέψεις (άμεσα επισκέψεις στα Ιδιωτικά συνεργαζόμενα Νοσοκομεία σε όλες τις
διαθέσιμες ειδικότητες.
ραντεβού με
ιατρούς).
• Στα Πολυιατρεία 10€/επίσκεψη. Συμπεριλαμβάνεται η
ηλεκτρονική συνταγογράφηση και σε 2ο ΔΩΡΕΑΝ ραντεβού η
εκτίμηση των αποτελεσμάτων και η συνταγογράφηση
φαρμάκων αν απαιτείται.

• Στο Πανελλήνιο δίκτυο Ιδιωτών ιατρών για επίσκεψη
στο ιατρείο με 15€ (Αθήνα – Θεσσαλονίκη 20€), ανά επίσκεψη
(στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται η εξέταση, η
ηλεκτρονική συνταγογράφηση και δωρεάν σε δεύτερο
ραντεβού η επανεκτίμηση των αποτελεσμάτων και η πιθανή
συνταγογράφηση φαρμάκων).

• ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: ΔΩΡΕΑΝ όλο το 24ωρο.
Γυναικολόγος, Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός, Παθολόγος,
Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός.

5. Νοσηλεία

Γυαλιά οράσεως.

Έκπτωση από 10 έως 50% στα έξοδα νοσηλείας στα
συνεργαζόμενα Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
Εξαιρούνται τα φάρμακα, τα υλικά χειρουργείου και οι
αμοιβές ιατρών. Επίσης Δωρεάν χρήση ασθενοφόρου σε
περίπτωση νοσηλείας.
ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη για αγορά γυαλιών οράσεως έως 250€ με
χρήση ΕΟΠΥΥ.
Επιδότηση 80€ χωρίς ΕΟΠΥΥ ή 60%, όποιο
είναι πιο συμφέρον για εσάς. Ισχύει σε δίκτυο στις περισσότερες
περιοχές της Ελλάδος.

ΔΩΡΕΑΝ 4 ετήσια
check up.

• ΔΩΡΕΑΝ Αιματολογικό: Γενική αίματος, ΤΚΕ, Γενική
ούρων, Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HDL,
LDL, Ολική Χολερυθρίνη (ΤΒL), SGOT, SGTP, και γ-GT. Ισχύει
σε όλα τα συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία σε όλα τα
Πολύιατρεία και σε όλο το δίκτυο των Διαγνωστικών κέντρων
Πανελλαδικά.

• ΔΩΡΕΑΝ Οφθαλμολογικό: έλεγχος οπτικής οξύτητας,
Τονομέτρηση με Goldman και έλεγχος στη Σχισμοειδή λυχνία.

• ΔΩΡΕΑΝ Οδοντιατρικό: καθαρισμός, στίλβωση,
φθορίωση και πιστοποιητικό στοματικής υγείας. Δωρεάν σε
επείγον περιστατικό η ανακούφιση πόνου ή συγκόληση
γέφυρας. Για παιδιά κάτω των 14 ετών δωρεάν φθορίωση.

• ΔΩΡΕΑΝ Παιδιατρικό: Αξιολόγηση Λόγου, Ομιλίας και
μάθησης καθώς και αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών
διαταραχών.

Οδοντιατρική
κάλυψη

Εκτός από το ΔΩΡΕΑΝ check up σε όλες τις πράξεις και
επεμβάσεις έκπτωση 50% σε συγκεκριμένο τιμοκατάλογο.
Δηλαδή αν μια πράξη κοστίζει 200€ εσείς θα πληρώσετε
100€.

Οφθαλμολογική
κάλυψη

Έκπτωση 50% σε ήδη διαμορφωμένο εκπτωτικό τιμολόγιο.
Δίκτυο στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος και σε όλες
τις πράξεις και επεμβάσεις (laser).

Έξοδα
ατυχήματος

Έξοδα ατυχήματος: Μέχρι 200€ στα εξωτερικά
ιατρεία των συμβεβλημμένων Νοσοκομείων με
κάλυψη 70%.

Άνεργα και
Απεριόριστες με ραντεβού 10€ ή δωρεάν στα έκτακτα όλο
Ανασφάλιστα άτομα το 24ωρο ιατρικές επισκέψεις στα Ιδιωτικά συνεργαζόμενα
Νοσοκομεία σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες. 10€ για
εξέταση στα πολυϊατρεία και 15€ - 20€ στο ιατρείο για 2πλό
ραντεβού. Δωρεάν ετήσιος αιματολογικός, οδοντιατρικός &
οφθαλμολογικός έλεγχος. Απεριόριστες εξετάσεις σε τιμές
Δημοσίου μείον 20% έως 70%. Γυαλιά οράσεως με επιδότηση
60%. Έκπτωση σε περίπτωση Νοσηλείας από 10 - 50% στα
συνεργαζόμενα Νοσοκομεία. Δωρεάν ασθενοφόρο σε
περίπτωση Νοσηλείας.

ΛΟΙΠΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

24ωρη γραμμή
Υγείας
210 6770 330

*Φυσιοθεραπευτική κάλυψη 15€/συνεδρία και 50% έκπτωση
επί του τιμοκαταλόγου των Φυσιοθεραπευτηρίων.
* Ψυχολογική υποστήριξη (ιατρείο) 25€/συνεδρία.
*Διατροφολόγοι-Διαιτολόγοι 20€/επίσκεψη.
*Ομοιοπαθητικοί ιατροί 30€/επίσκεψη.
*Βελονιστές 25€/επίσκεψη.
*Λογοθεραπευτικές συνεδρίες 20€/συνεδρία.
Οι πιο πάνω ειδικές τιμές Ισχύουν σε δίκτυο σε όλη την
Ελλάδα.
24ωρο τηλεφωνικό κέντρο πληροφόρησης, εξυπηρέτησης,
υποστήριξης και κλείσιμο ραντεβού. Από τις 8 το βράδυ μέχρι
τις 8 το πρωί και τις αργίες εξυπηρετεί και ιατρός βάρδιας.

Για πληροφορίες καλέστε 210 23 22 997 ή 6986 500 401 ή στείλτε
mail: ygeiacare100@gmail.com η μπείτε στo site: www.newhealthsystem.gr

Ομαδικό πρόγραμμα Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις με ΕΟΠΥΥ (ηλεκρονική συνταγογράφηση) στα:
Ιδιωτικά Νοσοκομεία στις μεγάλες πόλεις:

Αιματολογικές & ακτινολογικές εξετάσεις

ΔΩΡΕΑΝ

Πολυιατρεία Πανελλαδικά:

Αιματολογικές & ακτινολογικές εξετάσεις

ΔΩΡΕΑΝ

Διαγνωστικά κέντρα Πανελλαδικά:

Αιματολογικές & ακτινολογικές εξετάσεις

ΔΩΡΕΑΝ

Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις ιδιωτικά ΧΩΡΙΣ ΕΟΠΥΥ στα:
Ιδιωτικά Νοσοκομεία στις μεγάλες πόλεις:

Αιματολογικές & ακτινολογικές εξετάσεις

με έκπτωση 75%

Πολυιατρεία Πανελλαδικά:

Αιματολογικές & ακτινολογικές εξετάσεις

Διαγνωστικά κέντρα Πανελλαδικά:

Αιματολογικές & ακτινολογικές εξετάσεις

με τιμές Δημοσίου μείον 20% έως 70%

Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις στα:

Ιδιωτικά Νοσοκομεία:

σε ΤΑΚΤΙΚΟ ραντεβού εξέταση στις
ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου,
Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Γυναικολόγου,
Παιδίατρου, Παιδοχειρουργού, ΩΡΛ,
Ουρολόγου, Πνευμονολόγου,
Γαστρεντερολόγου, Ενδοκρινολόγου,
Ρευματολόγου, Οφθαλμίατρου.

απεριόριστες ιατρικές
επισκέψεις
με 10€

Ιδιωτικά Νοσοκομεία:

σε ΕΠΕΙΓΟΝ περιστατικό όλο το 24ωρο για
εξέταση: Παθολόγου, Καρδιολόγου,
Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Γυναικολόγου,
Παιδίατρου, Παιδοχειρουργού.

απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ
επισκέψεις

εξέταση και συνταγογράφηση εξετάσεων

10€ σε όλη την Ελλάδα

εκτίμηση εξετάσεων & συνταγογράφηση
φαρμάκων

ΔΩΡΕΑΝ

εξέταση και συνταγογράφηση εξετάσεων

15€ σε όλη την Ελλάδα &
20€ Αθήνα - Θεσσαλονίκη

εκτίμηση εξετάσεων & συνταγογράφηση
φαρμάκων

ΔΩΡΕΑΝ

Πολυιατρεία Πανελλαδικά για όλες τις
ειδικότητες:

Ιατρεία Ιδιωτών Ιατρών Πανελλαδικά για
όλες τις ειδικότητες:

Γυαλιά οράσεως:
Με ΕΟΠΥΥ
Χωρίς ΕΟΠΥΥ

Κάθε 4 χρόνια

χωρίς όριο αγορών

Δωρεάν μέχρι 250€
επιδότηση 60% στην τιμή
αγοράς ή επιδότηση 80€
για αγορά άνω των 120€

CHECK UP (ετήσια):
• Αιματολογικό Πανελλαδικά:

• Οφθαλμολογικό Πανελλαδικά:

• Οδοντιατρικό Πανελλαδικά:

• Παιδιατρικό

Πανελλαδικά:

Γενική αίματος, ΤΚΕ, Γενική ούρων,
Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη,
Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ολική
Χολερυθρίνη (ΤΒL), SGOT, SGTP, και γ-GT.
έλεγχος οπτικής οξύτητας, Τονομέτρηση με
Goldman και έλεγχος στη Σχισμοειδή
λυχνία.
καθαρισμός, στίλβωση, φθορίωση και
πιστοποιητικό στοματικής υγείας. Δωρεάν
σε επείγον περιστατικό η ανακούφιση
πόνου ή συγκόληση γέφυρας. Για παιδιά
κάτω των 14 ετών δωρεάν φθορίωση.
Αξιολόγηση Λόγου, Ομιλίας και μάθησης
καθώς και αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών
διαταραχών.

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Οδοντιατρική - Οφθαλμολογική κάλυψη:
Οδοντιατρική κάλυψη Πανελλαδικά

Εκτός από το ΔΩΡΕΑΝ check up, σε όλες τις πράξεις και επεμβάσεις
έκπτωση 50% σε συγκεκριμένο τιμοκατάλογο.

Οφθαλμολογική κάλυψη Πανελλαδικά

Εκτός από το ΔΩΡΕΑΝ check up, σε όλες τις επεμβάσεις έκπτωση 50% σε
συγκεκριμένο τιμοκατάλογο.

Νοσηλεία:
Στα συμβεβλημένα Νοσοκομεία & Κλινικές

στα έξοδα νοσηλείας (εξαιρούνται υλικά
χειρουργείου & φάρμακα)

Έκπτωση από 10 έως και
50%

Ασθενοφόρο

σε περίπτωση νοσηλείας

Έξοδα ατυχήματος:

Μέχρι 200€ στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημμένων Νοσοκομείων
με κάλυψη 70%.

ΔΩΡΕΑΝ

ΛΟΙΠΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:
Φυσιοθεραπευτική κάλυψη 15€/συνεδρία και 50% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου των Φυσιοθεραπευτηρίων.
Ψυχολογική υποστήριξη (ιατρείο) 25€/συνεδρία. Διατροφολόγοι, Διαιτολόγοι 20€/ επίσκεψη. Ομοιοπαθητικοί
30€/επίσκεψη. Βελονιστές 25€/ επίσκεψη. Λογοθεραπευτικές συνεδρίες 20€/ συνεδρία.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
Το 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο 210.67.70.330, εφ όσον έχετε εγγραφεί, σας πληροφορεί, σας εξυπηρετεί, σας υποστηρίζει
και σας κλείνει ραντεβού με ιατρούς ,ή για εξετάσεις, δίνοντας έγκριση για μηδέν συμμετοχή σας. Από τις 8 το βράδυ μέχρι
τις 8 το πρωί και τις αργίες εξυπηρετεί και ιατρός βάρδιας.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας) ΣΤΑ.ΣΥ
Δίκτυο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ όπου όλες οι
εξετάσεις μέσω ΕΟΠΥΥ εκτελούνται ΔΩΡΕΑΝ με το ομαδικό πρόγραμμα
Ygeia Care - Φροντίδα Υγείας ΣΤΑΣΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ(DOCTORS
HOSPITAL)
MEDITERRANEO
ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΜΗΤΕΡΑ
ΥΓΕΙΑ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ
MEDICA
MEDIHALL

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ MED

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ

LIFECHECK ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΥΓΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΡΑΞΙΣ ΥΓΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΙΑΣΥΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

MEDIMALL

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

MEDI FAMILY ATHENS

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

LIFECHECK ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

LIFECHECK ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

BIOCARE ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ

LIFECHECK ΛΑΓΟΝΗΣΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ MED
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΑΝΟΙΞΗ
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΦΙΔΝΕΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΑΛΗΡΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΗΦΙΣΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ -ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ -ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

MEDIHALL
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ MED
ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΥΓΕΙΑ
ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ
ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
LIFECHECK ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΠΡΑΞΙΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
MEDICON
ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΠΕΥΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ -ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

LIFECHECK ΨΥΧΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
MEDI FAMILY ATHENS
ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ)

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΙΑΣΥΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ (ΛΑΜΠΡΟΣ)
ΓΑΛΗΝΟΣ ΝΙΚ. Β. ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
LIFECHECK ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ
LIFECHECK ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Α ΠΡΟΛΗΨΙΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΕΙΟ
BIOCARE ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΓΑΛΗΝΟΣ ΝΙΚ. Β. ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.
MEDIONE-ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ (ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ)
LIFECHECK ΛΑΓΟΝΗΣΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΓΕΡΑΚΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΠΕΥΚΗ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΣΕΠΟΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
(ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
(ΠΛ.ΚΑΝΙΓΓΟΣ)
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΥΜΗΤΤΟΣΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΧΑΙΔΑΡΙ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΔΑΦΝΗ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΙΜΟΣ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πλήθος των συνεργαζομένων διαγνωστικών κέντρων μεταβάλλεται με νέες συνεργασίες.

Ομαδικό πρόγραμμα Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας)
Έχει επιτευχθεί ειδικά χαμηλό κόστος για την συμμετοχή όλων των μελών στο πρόγραμμα.

Ετήσια Συνδρομή για το Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας):
• Για ένα μέλος : 68€.
• Για το ανδρόγυνο : 118€ .
• Για το ανδρόγυνο και έως τέσσερα παιδιά μέχρι 25 ετών : 138€ .
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά παρέκκλιση των όρων στη θέση των παιδιών οι συνταξιούχοι μπορούν να
εντάξουν μέχρι 4 εγγόνια Τα παιδιά μας άνω των 25 ετών και οι οικογένειες τους μπορούν να
ενταχθούν στο πρόγραμμα όπως τα κυρίως μέλη με την ίδια προνομιακή τιμή και τις ίδιες παροχές.
Έχει εξασφαλιστεί συνεργασία με τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης, εξυπηρέτησης και
εγγραφής όπως θα δείτε πιο κάτω:
Για ενημέρωση σας ή εγγραφή σας επικοινωνείστε με το τηλ. κέντρο:

210.23.22.997 - 6986.500.401 (Cosmote)
στείλτε mail: ygeiacare100@gmail.com
μπείτε στο site: www.NewHealthSystem.gr

Επίσης αναλυτική πληροφόρηση θα βρείτε στο site του Συνεταιρισμού www.prosypro.gr
Καλέστε στα συνεργαζόμενα τηλεφωνικά κέντρα για να
ενημερωθείτε. Μπείτε στο site:
www.newhealthsystem.gr ή στείλτε mail: ygeiacare100@gmail.com
Μπορείτε να εγγραφείτε τηλεφωνικώς δίνοντας τα στοιχεία σας και των μελών της οικογένειας
σας που θέλετε να εντάξετε.
Καταθέτοντας το ανάλογο ποσόν σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς με το
όνομα σας, σε 5 το πολύ ημέρες θα παραλάβετε συστημένο το συμβόλαιο σας και τις κάρτες
πιστοποίησης ,στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει, για εσάς και για κάθε μέλος της οικογένειας σας που
έχετε εντάξει στο πρόγραμμα υγείας, Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας).
Από την επομένη ημέρα της παραλαβής του συμβολαίου, μπορείτε εσείς και τα μέλη της οικογένειας
σας, να κάνετε χρήση όλων των προνομίων του προγράμματος, καλώντας την 24ωρη γραμμή υγείας
210 6770 330 (που θα αναγράφεται πάνω στην κάρτα πιστοποίησης) η οποία θα σας πληροφορεί για
τα προνόμια σας, τα διαγνωστικά κέντρα της περιοχής σας, τα Νοσοκομεία, τους ιατρούς κλπ και θα
σας κλείνει άμεσα ραντεβού.
Τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης ετήσιας συνδρομής:

Τράπεζα: Eurobank Αρ. λογ.: 0026.0036.61.0200982081 ΙΒΑΝ: GR 26026 0036 0000 6102 0098 2081
Τράπεζα: Πειραιώς Αρ. λογ.: 5055-062683497

ΙΒΑΝ:GR 7901 7205 5000 5055 0626 83497

Τράπεζα: Εθνική

ΙΒΑΝ: GR 84 0110 6140 0000 6144 7080 831

Αρ. λογ.: 614/470808-31

Θα καταθέσετε 68€ αν επιθυμείτε να ενταχθείτε μόνο εσείς, 118€ για το ανδρόγυνο και 138€ για
την οικογένεια σας μέχρι 6 άτομα.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καλέσετε στο πιο πάνω τηλεφωνικό κέντρο για να δώσετε τα
στοιχεία σας πριν την πληρωμή καθώς αυτά δεν έχουν δοθεί ώστε να προστατευθούν τα
προσωπικά σας δεδομένα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ για το πρόγραμμα Ygeia Care
•

Αν θέλετε ραντεβού με ιατρό.

Καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο 2106770330 και με τον αριθμό συμβολαίου μου ζητήστε
την ειδικότητα του ιατρού που επιθυμείτε. Αν θέλετε και συνταγογράφηση ενημερώστε το
τηλεφωνικό κέντρο.
Στο πολυιατρείο η επίσκεψη για όλες τις ειδικότητες στοιχίζει 10€ και στο ιδιωτικό
ιατρείο 20€. Και στις δύο περιπτώσεις περιλαμβάνεται: η εξέταση, η ηλεκτρονική
συνταγογράφηση και δωρεάν η εκτίμηση των αποτελεσμάτων και η συνταγογράφηση
φαρμάκων από τον ίδιο ιατρό, ενώ στα νοσοκομεία από τον εκάστοτε εφημερεύοντα.
Σε επείγον περιστατικό.

Καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο 2106770330 όλο το 24ωρο και πηγαίνετε στο
πλησιέστερο συμβεβλημένο ιδιωτικό νοσοκομείο για να εξεταστείτε άμεσα και ΔΩΡΕΑΝ.
Δεν περιλαμβάνεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
•

Αν θέλετε να κάνετε διαγνωστικές εξετάσεις:

Αν έχετε ηλεκτρονική συνταγογράφηση είτε από δικό σας ιατρό, είτε από δικό μας ιατρό
καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο 2106770330 και ζητείστε το πιο κοντινό σε εσάς
διαγνωστικό κέντρο. Αν θέλετε να πάτε σε δικό σας διαγνωστικό ενημερώστε το
τηλεφωνικό κέντρο.
Όλες οι συνταγογραφημένες εξετάσεις μέσω ΕΟΠΥΥ εκτελούνται ΔΩΡΕΑΝ ανεξάρτητα του
πλήθους και του κόστους αυτών και σε όλη την Ελλάδα.
Αν θέλετε να κάνετε εξετάσεις χωρίς ηλεκτρονική συνταγογράφηση καλέστε το
τηλεφωνικό κέντρο να σας κλείσει άμεσα ραντεβού σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο
και τότε θα πληρώσετε τιμή Δημοσίου (ΦΕΚ) μείον 20 έως 70% αντί το ιδιωτικό
τιμολόγιο. Εάν οι εξετάσεις σας τοπικά δεν εξυπηρετούνται από τα διαγνωστικά κέντρα θα
καλύψουμε απολογιστικά όλη την συμμετοχή σας στις εξετάσεις στο κέντρο της επιλογής
σας εφ’ όσον εκτελούνται μέσω ΕΟΠΥΥ.
Στα ιδιωτικά Νοσοκομεία έχετε έκπτωση 75% στο ιδιωτικό τιμολόγιο.
•

Τσεκ απ (ΔΩΡΕΑΝ ετήσιος διαγνωστικός έλεγχος)

Μια φορά τον χρόνο δικαιούστε ΔΩΡΕΑΝ τρία τσεκ απ. Ένα αιματολογικό, ένα πλήρες
οφθαλμολογικό και ένα οδοντιατρικό με ΔΩΡΕΑΝ καθαρισμό δοντιών.
Επίσης παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ ένα ετήσιο παιδιατρικό τσεκ άπ.
Καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο 2106770330 και ζητείστε να σας κλείσουν ραντεβού.

Το κόστος των τσεκ άπ καλύπτει απ’ ευθείας η εταιρεία στα διαγνωστικά και το κόστος
τους είναι μεγαλύτερο από την ετήσια συνδρομή σας.
•

Αν πρέπει να νοσηλευθείτε.

Καλέστε το 2102322997 και θα επιτύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση. Η παροχή
παρέχεται ειδικά μόνο στα μέλη του Συλλόγου σας και στα παιδιά τους που έχουν
εγγραφεί στο πρόγραμμα.
•

Αν θέλετε γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής.

Καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο 2106770330 και ζητείστε τις διευθύνσεις των
συνεργαζόμενων καταστημάτων οπτικών.
Κάθε 4 χρόνια ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει 100€ και εσείς θα αγοράσετε γυαλιά μέχρι 250€
ΔΩΡΕΑΝ.
Στην διάρκεια μπορείτε να αγοράσετε γυαλιά όσες φορές θέλετε με έκπτωση 60%.
•

Οδοντιατρική – οφθαλμολογική περίθαλψη.

Αν θέλετε οδοντιατρική περίθαλψη έχετε έκπτωση 50% σε όλες τις οδοντιατρικές πράξεις
ανεξάρτητα του κόστους και 50% έκπτωση σε όλες τις οφθαλμολογικές επεμβάσεις.
Τα ραντεβού κλείνονται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 2106770330.
•

Αν θέλετε κάποιες άλλες ειδικότητες ιατρών.

Ψυχολογική
υποστήριξη
(ιατρείο)
25€/συνεδρία.
Διατροφολόγοι-Διαιτολόγοι
20€/επίσκεψη.
Ομοιοπαθητικοί ιατροί 30€/επίσκεψη. Βελονιστές 25€/επίσκεψη.
Λογοθεραπευτικές συνεδρίες 20€/συνεδρία. Και όλες οι ειδικότητες με ειδικό τιμολόγιο.
Τα ραντεβού κλείνονται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 2106770330.
•

Αν θέλετε φυσιοθεραπείες.

Φυσιοθεραπευτική κάλυψη 15€/συνεδρία και 50% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου των
Φυσιοθεραπευτηρίων .
Τα ραντεβού κλείνονται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 2106770330.

•

Αν συνέβη ατύχημα σε εσάς ή σε μέλος της οικογένειας σας.

Καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο 2106770330 και πηγαίνετε στο πλησιέστερο
συμβεβλημένο ιδιωτικό νοσοκομείο. Η κάλυψη σας είναι 70%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

➢ στο ομαδικό πρόγραμμα Ygeia Care μπορούν να ενταχθούν, όλοι ανεξάρτητα την
ηλικία τους, το φύλλο τους, την κατάσταση της υγείας τους.
➢ Καλύπτει άμεσα χωρίς αναμονές όλες τις ασθένειες που υπήρχαν πριν την εγγραφή.
➢ Δεν έχει χρονικές αναμονές για τις προϋπάρχουσες ασθένειες.
➢ Τα ραντεβού με τους ιατρούς και τα διαγνωστικά κέντρα κλείνονται άμεσα σε
διάστημα 2 -3 ημερών.
➢ Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα μέλη με τις οικογένειες τους, τα παιδιά τους καθώς
και οι οικογένειες τους.
➢ Η ειδική τιμολόγηση των 68€ το χρόνο για ένα άτομο, 118€ για το ανδρόγυνο
και 138 για την 6μελή οικογένεια ισχύει για τα μέλη μας και τα παιδιά τους.
➢
➢ Κατά παρέκκλιση των όρων στη θέση των παιδιών οι συνταξιούχοι μας
μπορούν να εντάξουν στο πρόγραμμα μέχρι και 4 εγγόνια
Για πλήρη ενημέρωση ή για εγγραφή σας καλέστε :

210.2322 997

ή 6986 500 401 ή στείλτε mail στο ygeiacare100@gmail.com

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τυχόν προβλήματα ή διευκρινήσεις καλέστε μας στο 2102322997.
Συναδέλφισσες Συνάδελφοι
To Διοικητικό Συμβούλιο τήρησε την υπόσχεσή που σας είχε δώσει και προσπάθησε να
ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στο αίτημα σας για τη δημιουργία ενός ομαδικού
προγράμματος πλήρους πρωτοβάθμιας περίθαλψης, επιλέγοντας με μειοδοτικό διαγωνισμό το
πληρέστερο, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς όρια, χωρίς προϋποθέσεις και αποκλεισμούς
επιτυγχάνοντας το ελάχιστο κόστος συμμετοχής.
Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα, μας εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή πρωτοβάθμιας
φροντίδας και αποτελεί την βάση για την εξεύρεση ενός προγράμματος νοσοκομειακής
περίθαλψης με χαμηλό κόστος που θα μας καλύπτει όλους χωρίς εξαιρέσεις και "ψιλά
γράμματα".

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. Κωνσταντόπουλος

Η. Πλώτας

