10.06.2009

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ: Κάλυψη νοσηλείας στην Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ όλων των
νεογέννητων των Μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ
Κάλυψη νοσηλείας στην Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ για τα 17.500 παιδιά που γεννιούνται σε ετήσια βάση
σε ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, χωρίς επιβάρυνση ασφαλίστρων για τον 1ο χρόνο της ζωής τους, ανακοίνωσε ο
Όµιλος ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία µε την ‘‘Εθνική Ασφαλιστική’’.
Πρόκειται για επέκταση της υπάρχουσας συνεργασίας µεταξύ του Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ και της Παιδιατρικής
Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ µε την ‘’Εθνική Ασφαλιστική’’, η οποία εξασφαλίζει µια πολύ σηµαντική παροχή για τα
παιδιά που γεννιούνται στα Μαιευτήρια του Οµίλου ΥΓΕΙΑ.
«Ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ εξ’ αρχής επεδίωξε και κατάφερε τη σύναψη συµφωνιών µε επιλεγµένες, υγιείς και
αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες», δήλωσε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου ΥΓΕΙΑ κ. Θεµιστοκλής
Χαραµής, στη Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009 στο Συνεδριακό
Κέντρο “Νικόλαος Λούρος” του ΜΗΤΕΡΑ. «Στο πλαίσιο αυτών των στρατηγικών συνεργασιών, αναπτύξαµε
νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο µε την ασφαλιστική εταιρεία του Οµίλου της MIG “Marfin Life”, όσο και
τώρα µε την “Εθνική Ασφαλιστική”. Στόχος αυτών των νέων προϊόντων είναι να αγκαλιάσουµε µεγάλους
πληθυσµούς, µε πραγµατικές και ωφέλιµες υπηρεσίες».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της “Εθνικής Ασφαλιστικής”, κ. ∆ούκας
Παλαιολόγος δήλωσε: «Η ‘’Εθνική Ασφαλιστική’’ ως ηγέτιδα εταιρία του κλάδου σχεδίασε, σε συνεργασία µε
τον Όµιλο ΥΓΕΙΑ, αυτό το πρόγραµµα νοσοκοµειακής περίθαλψης των νεογνών. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος,
θέλουµε οι Έλληνες να είναι ασφαλισµένοι από τα γεννοφάσκια τους, διότι εκτός από την ασφαλιστική
κάλυψη αποκτούν έτσι και ασφαλιστική συνείδηση, που θα τους είναι πολύτιµη στην υπόλοιπη ζωή τους».
Αναφερόµενος στις δυνατότητες της Παιδιατρικής Κλινικής, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, κ.
Αλέξιος Κοµνηνός ανέφερε ότι: «H Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, η οποία νοσηλεύει πάνω από 4.000
παιδιά το χρόνο και αντιµετωπίζει αντίστοιχα στα εξωτερικά της ιατρεία άνω των 32.000 περιστατικών, είναι
πλέον ένα ολοκληρωµένο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο. ∆ιαθέτει τη µοναδική στην Ελλάδα σε Ιδιωτικό
Παιδιατρικό Νοσοκοµείο, Παιδοκαρδιολογική - Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική, το µοναδικό πλήρες ΠαιδοΟφθαλµολογικό Τµήµα και πλειάδα άλλων πρωτοποριακών υπηρεσιών. Για τα 13.000 παιδιά που
γεννιούνται στο Μαιευτήριό µας, µε το πρόγραµµα αυτό εξασφαλίζουµε τη δωρεάν νοσηλεία τους στην
Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ. Θεωρούµε ότι είναι µια σηµαντική προσφορά στις οικογένειες που µας
εµπιστεύονται».
Εκπροσωπώντας το ΛΗΤΩ, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Μαιευτήρας- Γυναικολόγος, κ. Λεωνίδας
Παπαδόπουλος, δήλωσε: «Χαιρόµαστε ιδιαιτέρως που, ως µέλος του Οµίλου ΥΓΕΙΑ έχουµε τη δυνατότητα
να προσφέρουµε ένα τόσο σηµαντικό “δώρο ζωής” στα 4.500 νεογέννητα του Μαιευτηρίου µας για τον 1ο
χρόνο της ζωής τους. Γιατί, µιλώντας ως γιατρός, όλοι γνωρίζουµε ότι ο πρώτος χρόνος ζωής ενός παιδιού
είναι και ο πιο δύσκολος τόσο για τους γονείς όσο και για το ίδιο το παιδί».

Το νέο πρόγραµµα νοσοκοµειακής περίθαλψης “δώρο ζωής”, προβλέπει κάλυψη, σε περίπτωση
νοσηλείας του παιδιού, στην Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, µε συµµετοχή 15% του ασφαλισµένου και
ανώτατο όριο κάλυψης 173.000 Ευρώ ανά περιστατικό.
Το πρόγραµµα παρέχεται δωρεάν -χωρίς καταβολή ασφαλίστρων- για τον 1ο χρόνο ζωής του παιδιού.
Από το δεύτερο χρόνο και µετά, η οικογένεια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη συνέχιση της συγκεκριµένης
κάλυψης έναντι απόλυτα προνοµιακού ετήσιου κόστους.

