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Δελτίο Τφπου
 Διαβητολογικό Αθηνϊν: Ολοκληρωμζνη αντιμετϊπιςη αναγκϊν
των ατόμων με Σακχαρϊδη Διαβήτη
 Νζο πρωτοποριακό πρόγραμμα για την ιατρική κάλυψη των αςθενϊv
 Μζροσ των εςόδων θα διατεθοφν για την περίθαλψη αναςφάλιςτων
ή άνεργων διαβητικϊν
Νζα εποχι υπθρεςιϊν ςε όςουσ πάςχουν από ακχαρϊδθ Διαβιτθ ςθματοδοτοφν θ λειτουργία του
Διαβητολογικοφ Αθηνϊν του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, και το πρωτοποριακό πρόγραμμα CNP MARFIN
ΔΙΑΒΗΤΗΣ + ΥΓΕΙΑ, όπωσ ανακοινϊκθκε ςε υνζντευξθ Σφπου. Σο νζο πρόγραμμα αςφάλιςθσ υγείασ
είναι προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ των ατόμων με ακχαρϊδθ Διαβιτθ και επιτρζπει με μικρι
ετιςια επιβάρυνςθ τθν ιατρικι, διαγνωςτικι, προλθπτικι και εκπαιδευτικι κάλυψθ των αςκενϊν.
Σο Διαβθτολογικό Ακθνϊν, το οποίο λειτουργεί ςτο Πολυϊατρείο Ακθνϊν (Βεντιρθ 1 & Βας. οφίασ,
Χίλτον), είναι το πρϊτο Κζντρο Αναφοράσ ςτθν Ελλάδα για τθν αντιμετϊπιςθ των ατόμων με
ακχαρϊδθ Διαβιτθ και ςτο οποίο αντιμετωπίηεται το ςφνολο των αναγκϊν τoυσ, ενϊ παρζχεται
ςυνεχισ εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ για τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτθ νόςο. ε ςυνεργαςία με τα
νοςοκομεία του Ομίλου ΤΓΕΙΑ, το Διαβθτολογικό Ακθνϊν, υποςτθρίηει όλεσ - τισ ςχετιηόμενεσ με το
ακχαρϊδθ Διαβιτθ- ειδικότθτεσ: Ειδικό Πακολόγο – Διαβθτολόγο, Οφκαλμίατρο, Καρδιολόγο,
Ρευματολόγο, Αγγειολόγο, Νεφρολόγο, Νευρολόγο και Ποδίατρο - Ποδολόγο.
Όπωσ διλωςε ο Διευκυντισ Διαβθτολογικοφ Κζντρου ΤΓΕΙΑ και Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ
Διαβθτολογικοφ Ακθνϊν, κ. Χριςτοσ Ηοφπασ: «Θ ανάγκθ ίδρυςθσ οργανωμζνων Κζντρων, τα οποία
διακζτουν όλα τα ςφγχρονα μζςα, εφαρμόηουν τισ πλζον εξελιγμζνεσ θεραπείεσ και παρζχουν
όλεσ τισ ιατρικζσ ειδικότητεσ που ςχετίηονται με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ χρόνιασ νόςου, προζκυψε
από τθν αλματϊδθ αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ του ακχαρϊδθ Διαβιτθ. τθ χϊρα μασ,
περίπου ζνα εκατομμφριο Ζλλθνεσ και Ελλθνίδεσ υπολογίηεται ότι πάςχουν ςιμερα από ακχαρϊδθ
Διαβιτθ, ενϊ κάκε χρόνο διαγιγνϊςκονται 35.000-40.000 Ζλλθνεσ με τα ςυμπτϊματα τθσ νόςου».
Από τθν πλευρά του, ο Εμπορικόσ Διευκυντισ του Ομίλου ΤΓΕΙΑ κ. Αντϊνθσ Βουκλαρισ επεςιμανε
ότι «Mε τθ δθμιουργία του πρϊτου ολοκλθρωμζνου Διαβθτολογικοφ κζντρου ανταποκρινόμαςτε
ςτθν ανάγκθ των Διαβθτικϊν αςκενϊν για ολοκλθρωμζνθ αξιόπιςτθ και ποιοτικι αντιμετϊπιςθ. Ο
Όμιλοσ ΤΓΕΙΑ ζχει τθν τεχνογνωςία, τουσ κατάλλθλουσ επιςτιμονεσ και τα διοικθτικά ςτελζχθ για να
υποςτθρίξει μια τζτοια προςπάκεια. Πάνω από όλα όμωσ ζχει τθν ανκρωποκεντρικι φιλοςοφία
ϊςτε να αντιλαμβάνεται ολιςτικά τισ ανάγκεσ των ςυνανκρϊπων μασ και να δθμιουργεί
πρωτοποριακά προϊόντα με πρϊτο μζλθμα τθν ουςιαςτικι και χριςιμθ υπθρεςία ςτον άνκρωπο –
αςκενι. τα πλαίςια αυτά και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τόςο τθσ Marfin Egnatia Bank όςο και τθσ CNP
Marfin Life αποφαςίςαμε να ςτθρίξουμε μζςω των Ομοςπονδιϊν των Διαβθτικϊν, τισ ευπακείσ και
χειμαηόμενεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, παρζχοντασ εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ το 5% των ςυνολικϊν ςυμβολαίων
του προγράμματοσ ςε διαβθτικοφσ που είναι αναςφάλιςτοι, άνεργοι ι/και κάτω από τα όρια τθσ
φτϊχιασ».
Σο Πρόγραμμα CNP MARFIN ΔΙΑΒΘΣΘ+ ΤΓΕΙΑ είναι ζνα πρόγραμμα ιατρικισ περίκαλψθσ που
απευκφνεται ςε ανκρϊπουσ που πάςχουν από ακχαρϊδθ Διαβιτθ, με ςκοπό να παρζχεται θ

εξειδικευμζνθ και ολοκλθρωμζνθ φροντίδα κακϊσ και θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ που
απαιτοφνται για τθν εφκολθ και ςωςτι ρφκμιςι τουσ. ε ςυνεργαςία με το Διαβθτολογικό Ακθνϊν
και τα Νοςοκομεία του Ομίλου ΤΓΕΙΑ, προςφζρει δωρεάν ιατρικζσ επιςκζψεισ ςε όλεσ τισ βαςικζσ
ιατρικζσ ειδικότθτεσ που ςχετίηονται με το Διαβιτθ, δωρεάν πλιρθ ετιςιο προλθπτικό ζλεγχο και
διαγνωςτικζσ εξετάςεισ με ιδιαίτερα προνομιακι τιμολόγθςθ.
Ο Aναπλ. Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Σραπεηικισ Marfin Egnatia Bank, κ. Θάνοσ οφιόσ διλωςε ότι
«ε ςυνζχεια του επιτυχθμζνου προγράμματοσ MARFIN ΣΑΜΙΕΤΣΘΡΙΟ + ΤΓΕΙΑ, αυτι τθ φορά
ςτοχεφουμε να καλφψουμε τισ ανάγκεσ μιασ ιδιαίτερα ευπακοφσ ομάδασ, που αφορά όμωσ μεγάλο
μζροσ του πλθκυςμοφ μασ. Θ μζςθ ετιςια δαπάνθ ενόσ διαβθτικοφ που κα επιλζξει τον ιδιωτικό
τομζα για να εξυπθρετιςει τισ πάγιεσ ανάγκεσ του ςε διαγνωςτικζσ εξετάςεισ και ιατρικζσ
επιςκζψεισ, υπολογίηεται από 1000 ζωσ 1500 Ευρϊ ετθςίωσ, ενϊ με το αςφαλιςτικό αυτό
πρόγραμμα με λιγότερα από 300 ευρϊ το χρόνο, εξαςφαλίηει τθν ιατρικι, διαγνωςτικι, προλθπτικι
και εκπαιδευτικι του κάλυψθ από ζνα ολοκλθρωμζνο και επιςτθμονικά αξιόπιςτο Διαβθτολογικό
Κζντρο. Σο πρόγραμμα παρζχεται, αποκλειςτικά, από το Δίκτυο Καταςτθμάτων τθσ Marfin Egnatia
Bank, ανοίγοντασ ζναν οποιοδιποτε λογαριαςμό ταμιευτθρίου».
Σζλοσ, ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ CNP Marfin Life κ. Δθμιτρθσ πανόσ τόνιςε ότι: «Με βάςθ τθ
ςυνικθ μζχρι ςιμερα πρακτικι τθσ αςφαλιςτικισ αγοράσ, ο ακχαρϊδθσ Διαβιτθσ αποτελεί
αποτρεπτικό παράγοντα για τθν παροχι αςφαλιςτικϊν καλφψεων και ιδίωσ αςφαλιςτικϊν
καλφψεων υγείασ. Θ καινοτομία και μοναδικότθτα του προγράμματοσ ΔΙΑΒΘΣΘ + ΤΓΕΙΑ ζγκειται
ςτο γεγονόσ ότι για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, υλοποιείται και προωκείται ζνα προϊόν αςφάλιςθσ
υγείασ, απόλυτα προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ των ατόμων με ακχαρϊδθ Διαβιτθ».

