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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΛΗΤΩ: Δωρεάν νοσηλεία στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ όλων των νεογέννητων
σε συνεργασία με τη MetLife Alico
Κάλυψη νοσηλείας στο Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ για όλα τα παιδιά που γεννιούνται στο
Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, χωρίς επιβάρυνση ασφαλίστρων για τους πρώτους 6 μήνες της ζωής τους,
ανακοινώνει το ΛΗΤΩ. Η νοσηλεία παρέχεται μέσω του προγράμματος «Υπέροχη Ζωή», που
δημιούργησε το ΛΗΤΩ σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρία MetLife Alico.
Το πρόγραμμα «Υπέροχη Ζωή» προσφέρει επιπλέον για τους πρώτους 6 μήνες, δωρεάν
απεριόριστες επισκέψεις στους εφημερεύοντες παιδίατρους και παιδοχειρουργούς των εξωτερικών
ιατρείων του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ και σημαντικές εκπτώσεις για επισκέψεις σε γιατρούς των
υπολοίπων ειδικοτήτων.
O Διευθύνων Σύμβουλος του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, 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 5.000 παιδιά που γεννούνται
ετησίως στο Μαιευτήριό μας. Κάθε γονιός μπορεί να νιώθει σίγουρος ότι το παιδί του θα λαμβάνει
από τα πρώτα του βήματα, την υποστήριξη που χρειάζεται στο πληρέστερο ιδιωτικό Παιδιατρικό
νοσοκομείο, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για να έχει μια υπέροχη ζωή, με υγεία, χαρά και ασφάλεια!
Γιατί, μιλώντας ως γιατρός, όλοι γνωρίζουμε ότι οι πρώτοι 6 μήνες ζωής ενός παιδιού είναι και οι
πιο δύσκολοι τόσο για τους γονείς όσο και για το ίδιο το παιδί».
Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της MetLife Alico κ. Δ. Μαζαράκης δήλωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι σε συνεργασία με το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ και
μέσα από το πρόγραμμα “Υπέροχη Ζωή” παρέχουμε μια ασφαλιστική κάλυψη που έχει
πραγματική αξία. Ιδιαίτερα, χαιρόμαστε επειδή μπορούμε και διασφαλίζουμε στους γονείς τη
δυνατότητα να προσφέρουν στο νεογέννητο παιδί τους μια ολοκληρωμένη ιατρική προστασία,
έτσι ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να νιώθουν αυτό το μοναδικό αίσθημα σιγουριάς που μόνον ένα
σωστά σχεδιασμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα μπορεί να δώσει».
Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν -χωρίς καταβολή ασφαλίστρων- για τους πρώτους 6 μήνες ζωής
του παιδιού. Από το δεύτερο 6μηνο και μετά, η οικογένεια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη
συνέχιση της συγκεκριμένης κάλυψης σε προνομιακό κόστος.

