ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΜΗΤΕΡΑ
Ενίσχυση παροχών για την υποστήριξη της μητρότητας
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σε συνεργασία με το ΜΗΤΕΡΑ, στηρίζουν έμπρακτα την
οικογένεια, παρέχοντας τη δυνατότητα στους μέλλοντες/υποψήφιους γονείς που είναι
ασφαλισμένοι με ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής & υγείας (ατομικό ή και ομαδικό) στην
Εθνική Ασφαλιστική, να απολαμβάνουν σημαντικά προνόμια και ειδικές τιμές σε όλες
τις απαραίτητες εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, που πραγματοποιούνται κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και του ίδιου του τοκετού.
Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα τόσο στις μέλλουσες μητέρες που είναι ασφαλισμένες με
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής & υγείας αλλά και στις συζύγους των ασφαλισμένων
στην Εθνική Ασφαλιστική, να επωφεληθούν από τα παρακάτω ολοκληρωμένα
πακέτα προγεννητικού ελέγχου και τοκετού, τα οποία προσφέρονται σε ειδική
προνομιακή τιμή. Τα πακέτα περιλαμβάνουν, τον προγεννητικό έλεγχο καθώς και
τον τοκετό (φυσιολογικός τοκετός ή τοκετός με καισαρική τομή) με 3 ημέρες
νοσηλείας στο ΜΗΤΕΡΑ, ανάλογα με την επιλογή του δωματίου, ως εξής:
Επιλογή δωματίου

3κλινο δωμάτιο
2κλινο δωμάτιο
1κλινο δωμάτιο

Προγεννητικός Έλεγχος & Τοκετός
(Φυσιολογικός τοκετός ή Τοκετός με
καισαρική τομή)
2.100€
2.650€
3.800€

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται ιατρικές αμοιβές, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η χρήση της ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ στον τοκετό. Οι παραπάνω τιμές είναι τελικές
(περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

Αναλυτικότερα, στα εξειδικευμένα τμήματα της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής
ΜΗΤΕΡΑ, μπορούν να πραγματοποιηθούν οι απλοί μηνιαίοι εργαστηριακοί έλεγχοι, οι
εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις που απαιτούνται αλλά και ενδομήτριες
επεμβάσεις, όπως αμνιοπαρακέντηση ή λήψη τροφοβλάστη, εάν αυτές απαιτηθούν,
όπως παρακάτω:
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Προγεννητικός έλεγχος
Αναγκαίες Αιματολογικές εξετάσεις που συμπεριλαμβάνονται στον προγεννητικό
έλεγχο:

Περιγραφή Υπηρεσίας
Γενική αίματος
Σίδηρος
Φερριτίνη
Γενική ούρων
Γλυκόζη
Ουρία
Κρεατινίνη
Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
Ομάδα αίματος
Παράγων RHESUS
Ηπατίτιδα Β, αντιγόνο επιφανείας (Haig)-Α
Αντισώματα ηπατίτιδας C (HCV)
HIV
VDRL
RPR
Αντισώματα ερυθράς ΙGG
Αντισώματα ερυθράς ΙGΜ
Αντισώματα τοξοπλάσματος IGG
Αντισώματα τοξοπλάσματος IGΜ
Αντισώματα CMV IgG
Αντισώματα CMV IgM
Έμμεσος COOMBS
Καλλιέργεια κολπικού υγρού
Καμπύλη σακχάρου

Συχνότητα Εκτέλεσης
9
1
1
9
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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Εξειδικευμένες εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου:
Περιγραφή Υπηρεσίας
Ενδοκολπικό υπερηχογράφημα
PAPP-A
Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας 2D
Υπερηχογράφημα Κοιλιακό +3D
Γενετικό υπερηχογράφημα (Β’ επιπέδου) 2D
Υπερηχογράφημα DOPPLER Κυήσεως 2D

Συχνότητα Εκτέλεσης
2
1
1
3
1
2

Εάν απαιτηθεί από τον θεράποντα ιατρό, ειδικός έλεγχος του εμβρύου, παρέχονται οι
παρακάτω εξετάσεις, στην προνομιακή τιμή των 350€ για κάθε έμβρυο.
Περιγραφή Υπηρεσίας
Έλεγχος Τροφοβλάστη
Πρώιμη αμνιοκέντηση

Συχνότητα Εκτέλεσης
1
1

Προνομιακή Τιμή
350€
350€

Επιπλέον προνομιακές υπηρεσίες:
Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φροντίδας, προσφέρονται επιπλέον, εντελώς
δωρεάν οι ακόλουθες υπηρεσίες:
 Το ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων «1 χρόνο υγεία», δωρεάν στη
μητέρα για το πρώτο έτος.
Το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, σημαντικές εκπτώσεις σε
διαγνωστικές μη επεμβατικές εξετάσεις και χρήση τηλεφωνικού κέντρου όλο το 24ωρο.

 Δωρεάν επίσκεψη από Διαιτολόγο, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας που
προβλέπει:




Λήψη διαιτολογικού ιστορικού.
Συμβουλές σχετικά με τη ρύθμιση του βάρους μετά την εγκυμοσύνη.
Αξιολόγηση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση).

 Δωρεάν υπηρεσία ομορφιάς προσώπου ή σώματος στο Τμήμα Αισθητικής
Δερματολογίας και Αντιγήρανσης DoCare του ΜΗΤΕΡΑ.
 Δωρεάν πρόγραμμα υγείας για το νεογνό από την Εθνική Ασφαλιστική για τους
πρώτους 6 μήνες.
Οι προαναφερόμενες παροχές και υπηρεσίες υγείας, δεν αποτελούν καλύψεις των
προγραμμάτων Ασφάλισης Ζωής και Υγείας. Προσφέρονται
από τον
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Όμιλο HHG στους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής με Ασφάλιση Ζωής και
Υγείας και δύναται να αλλάξουν οποτεδήποτε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω υπηρεσίες, μπορείτε να
επικοινωνείτε, καλώντας στο: 210-6869274 (Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 -16:00).
Είμαστε πάντα κοντά σας, ακούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε
σύγχρονες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
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