Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΠΑΕ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΥΓΕΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ
 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων
(Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, ΩΡΛ*, Γυναικολόγος) για επείγοντα και
έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.
 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400 Ευρώ για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα
και έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 400
Ευρώ.**

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
 Δωρεάν έκτακτες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων
(Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό), 24 ώρες το 24ωρο/ 365 ημέρες το χρόνο.
* ΩΡΛ και γυναικολόγος εφημερεύουν στη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
** από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα και υλικά.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΥΓΕΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού υποχρεωτικά μέσω του
συντονιστικού τηλεφωνικού κέντρου του Ομίλου ΥΓΕΙΑ με κλήση στο τηλέφωνο 210 8931 245, στα
εξωτερικά ιατρεία του ΥΓΕΙΑ και της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ στις εξής ειδικότητες:
Αγγειοχειρουργική,

αιματολογία,

ακτινοθεραπευτική,

ανδρολογία,

γαστρεντερολογία,

γενική

ιατρική,

γναθοχειρουργική, δερματολογία, διαβητολογία, ενδοκρινολογία, ηπατολογία, θωρακοχειρουργική, ιατρείο

Πατησίων 48 (3Ος όροφος) – ΤΚ:106 82 Αθήνα -ΑΦΜ: 997419018 – ΔOY: Δ΄ Αθηνών - Τηλ.: 210-8221685 – 210 8229778 / FAX: 210-8225136
www.teaeapae.gr – email: info@teaeapae.gr

Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΠΑΕ

λοιμώξεων, καρδιοχειρουργική, καρδιολογία, νευρολογία, νευροχειρουργική, ογκολογία, οδοντικά εμφυτεύματα,
ορθοπεδική, ουρολογία, οφθαλμολογία, παθολογία, πνευμονολογία, ρευματολογία, φυσιατρική, χειρουργική , ΩΡΛ.

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ


Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις , μόνο κατόπιν ραντεβού, στις ειδικότητες του
Παιδιάτρου και του Παιδοχειρουργού, στα εξωτερικά ιατρεία.



Έκπτωση 20% σε προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, μόνο κατόπιν ραντεβού, σε 19 υποειδικότητες της παιδιατρικής στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία.

Υγείαnet Περιστέρι
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού υποχρεωτικά μέσω του
συντονιστικού τηλεφωνικού κέντρου του Ομίλου ΥΓΕΙΑ με κλήση στο τηλέφωνο 210 8931 245 στις
εξής ειδικότητες: παθολογία, καρδιολογία, ενδοκρινολογία, ΩΡΛ, χειρουργική, οφθαλμολογία,
ορθοπεδική, δερματολογία.

Υγείαnet Αθηνών
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού υποχρεωτικά μέσω του
συντονιστικού τηλεφωνικού κέντρου του Ομίλου ΥΓΕΙΑ με κλήση στο τηλέφωνο 210 8931 245, στις
εξής ειδικότητες: παθολογία, καρδιολογία, οφθαλμολογία, ορθοπεδική, ενδοκρινολογία, ΩΡΛ.
*Οι ιατροί των Διαγνωστικών Κέντρων είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Με χρήση ταμείου: 15% συμμετοχή στις εξετάσεις με ΦΕΚ, στις εξετάσεις εκτός ΦΕΚ θα ισχύει
προνομιακός τιμοκατάλογος.



Χωρίς χρήση ταμείου: τιμοκατάλογος δημοσίου στις εξετάσεις με ΦΕΚ, στις εξετάσεις εκτός ΦΕΚ
θα ισχύει προνομιακός τιμοκατάλογος (για τις ψηφιακές Α/Α και τους υπερήχους θα ισχύουν
προνομιακές τιμές).
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Για το προγραμματισμό των ραντεβού, την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση, παρέχεται η
δυνατότητα επικοινωνίας με το συντονιστικό κέντρο με κλήση στο τηλέφωνο 210 8931 245, 24 ώρες
το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής)
στο ΥΓΕΙΑ, στη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττική.

ΠΡΟΛΗΨΗ


Δωρεάν, ένας (1) λιπιδαιμικός έλεγχος μία φορά το χρόνο για όλους τους ενήλικες. Περιλαμβάνει:
χοληστερίνη αίματος, H.D.L., L.D.L., τριγλυκερίδια αίματος, παθολογική εξέταση-ιατρικές οδηγίες.



Πακέτου

θυρεοειδούς

ελέγχου

στην

προνομιακή

τιμή

των

90

€.

Περιλαμβάνει: TSH, U/S θυρεοειδούς, FT4, Anti tro & Anti TG, ιατρική εκτίμηση.


Γαστροσκόπηση και Κολονοσκόπηση στην προνομιακή τιμή των 250€ και 350€ αντίστοιχα
(συμπεριλαμβανομένων αμοιβών ιατρών).

*τα ανωτέρω πακέτα πρόληψης διενεργούνται υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού μέσω του συντονιστικού
τηλεφωνικού κέντρου, με κλήση στο τηλέφωνο 210 8931 245.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ


Σε περίπτωση χρήσης ιδιωτικής ασφάλειας (ατομικό ή ομαδικό πρόγραμμα) και ταυτόχρονης
χρήσης ταμείου (ΕΟΠΠΥ) ο ασφαλισμένος δεν θα χρεώνεται την όποια συμμετοχή του ως και του
ποσοστού 30%.



Σε αντίθετη περίπτωση (μη χρήσης ιδιωτικής ασφάλειας) ο ασφαλισμένος θα δικαιούται έκπτωση
30% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο στα έξοδα νοσηλείας στο ΥΓΕΙΑ, στη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
και στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
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*των εκπτώσεων εξαιρούνται πακέτα χρεώσεων, φάρμακα, υλικά και αμοιβές ιατρών.
*Τις παροχές δικαιούνται, όσον αφορά έμμεσα ασφαλισμένους του συλλόγου σας, τέκνα των μελών:
 έως 18 ετών (Μόνο στο Παίδων Μητέρα).
 έως 23 ετών άνεργοι (Υγείαnet Περιστέρι – Υγείαnet Αθηνών)
 έως 25 ετών φοιτητές (Υγείαnet Περιστέρι – Υγείαnet Αθηνών)
***ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (ΣΥΖΥΓΟ & ΤΕΚΝΑ)
ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ.
Στοιχεία Επικοινωνίας Ομιίλου Υγεία



Εμπορική Διεύθυνση: 2106867045
E-mail: hygeiacommercial@hygeia.gr
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