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ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι συνταξιούχοι,

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής – 
Λαϊκής Τράπεζας, αφού έλαβε σο-
βαρά υπ΄ όψη του την σημαντική 
υποβάθμιση του Συστήματος Υγεί-
ας και τις αξεπέραστες δυσχέρειες 
εξυπηρέτησης των συνταξιούχων 

με επιπλέον οικονομικό κόστος, θεώρησε απαραίτητη την 
παρούσα έκδοση του ΟΔΗΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.

Η έλλειψη παντελούς ενημέρωσης έως σήμερα για τα θέ-
ματα της υγειονομικής μας περίθαλψης και η κατάφορη 
μείωση του ύψους των κρατικών δαπανών για την υγεία, 
η οποία αποτελεί το σπουδαιότερο και πολυτιμότερο κοι-
νωνικό αγαθό, μας οδήγησαν αναγκαστικά πέραν των 
Δημοσίων Νοσοκομείων, να συνάψουμε προνομιακές 
συμβάσεις με Ιδιωτικές Κλινικές που μεγιστοποιούν την 
υποστήριξη της υγείας μας με σημαντικά οικονομικά οφέ-

λη για τα μέλη μας.
Περιεχόμενα του Οδηγού Υγείας: 
1. Ομαδική Ασφαλιστική Κάλυψη Συνταξιούχων Ιονικής – 

ΑΧΑ Ασφαλιστική. 
2. Εντυπο αίτησης δικαιολογητικών ασθενείας στην ΑΧΑ 

Ασφαλιστική. 
3. Ειδικές συνεργασίες του Συλλόγου μας με Ιδιωτικές Κλι-

νικές. 
4. Επανίδρυση Τράπεζας Αίματος για την Ιονική Οικογένεια. 
5. Παροχές ΕΟΠΥΥ- Π.Ε.Δ.Υ. προς ασφαλισμένους – Περι-

φερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ Πανελλαδικά. 
6. ΤΑΥΤΕΚΩ : Υπηρεσίες και Παροχές. 
7. Άρθρα για την Υγεία συνεργαζόμενων ιατρών. 
8. Συνεργασίες Συλλόγου με ιδιώτες ιατρούς (ειδικές τιμές 

για τα μέλη μας).
Συνάδελφοι, φυλάξτε τον ΟΔΗΓΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αναμένουμε 
προτάσεις σας για συνεργασίες με ιατρούς και Κλινικές στις 
περιοχές κατοικίας σας, οπωσδήποτε συμβεβλημένους με 
τον ΕΟΠΥΥ. Για κάθε διευκρίνιση και πρόσθετη πληροφό-
ρηση, μπορείτε να απευθύνεστε στο Σύλλογό μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΣΙΛΤΕ 

συνέχεια στη δεύτερη σελίδα

1. Ομαδική Ασφαλιστική Κάλυψη Συνταξιούχων Ιονικής-ΑΧΑ Ασφαλιστική.
Στο κείμενο που ακολουθεί παραθέτουμε τα αποσπάσμα-
τα της σχετικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 264/19.12.2013 ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, τα οποία 
αφορούν τους συνταξιούχους της πρώην Ιονικής.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264

ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  
             ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Η Τράπεζα, σε εφαρμογή ενιαίας πο-
λιτικής για τη μέριμνα και στήριξη των 
Εργαζομένων και των οικογενειών τους, 
παρέχει, από την 1.1.2014, δωρεάν σε 
όλο το Προσωπικό, Πρόγραμμα Ομα-
δικής Ασφαλίσεως Ζωής και Υγείας σε 
συνεργασία με την εταιρεία ΑΧΑ Ασφαλι-
στική Α.Ε. Το πρόγραμμα είναι προσαρ-
μοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες και τα 

νέα δεδομένα, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες 
που περιγράφονται κατωτέρω.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Ποιους καλύπτει η ασφάλεια
Η ασφαλιστική κάλυψη για αποζημίωση εξόδων νοσοκο-
μειακής περιθάλψεως από ατύχημα ή/και ασθένεια περι-
λαμβάνει:
Τους ήδη καλυπτομένους από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο της εταιρείας ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. ως προς 
το σκέλος της Νοσοκομειακής Περιθάλψεως Συνταξιού-
χους και τους Υπαλλήλους που θα συνταξιοδοτηθούν έως 
την 31.12.2013, καθώς και τον/τη σύζυγό τους, εφόσον 
δεν εργάζεται και θεωρείται προστατευόμενο μέλος από 
τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας. Σημειώνεται ότι δεν 
καλύπτονται από την ασφάλιση Συνταξιούχοι που μετά τη 

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Κολλάτος 

Η Γεν. Γραμματέας
Αθηνά Καραδελή
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συνταξιοδότησή τους έχουν αναλάβει 
εργασία σε άλλο εργοδότη ή έχουν 
ατομική επιχείρηση.
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου 
Υπαλλήλου ή Συνταξιούχου, τα προ-
στατευόμενα μέλη τους συνεχίζουν 
να καλύπτονται με τις εκάστοτε παρο-
χές της νοσοκομειακής περιθάλψεως, 
εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋ-
ποθέσεις.
Επίσης καλύπτονται για νοσοκομει-
ακή περίθαλψη μέσω του Ομαδικού 
Ασφαλιστηρίου της εταιρείας ΑΧΑ 
Ασφαλιστική για δύο (2) έτη μετά την 
αποχώρησή από την Τράπεζα, με 
τους ισχύοντες για το εν ενεργεία Προ-
σωπικό όρους, όσοι αποχώρησαν με 
το Πρόγραμμα Εθελουσίας Συνταξιο-
δοτήσεως του Σεπτεμβρίου 2014 που 
ανακοίνωσε η ALPHA BANK.
Παροχές της ασφαλιστικής καλύψεως
1. Επιστροφή εξόδων νοσοκομειακής 
περιθάλψεως από ατύχημα ή ασθέ-
νεια για νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσοκο-
μείο ή κλινική
Βασική προϋπόθεση για την επιστρο-
φή των εξόδων νοσοκομειακής περι-
θάλψεως είναι η υποχρεωτική κάλυψη 
από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα 
Υγείας του ασφαλισμένου. Στην περί-
πτωση αυτή ο ασφαλισμένος αποζη-
μιώνεται επί της διαφοράς που προκύ-
πτει από την αφαίρεση κάθε παροχής, 
από όπου και αν προέρχεται (ιδιωτική 
ασφάλεια), μέχρι του ανωτάτου ορίου 
της παροχής των Ευρώ 17.000.
Ο κάθε ασφαλισμένος λαμβάνει το 
80% των αναποζημίωτων εξόδων του 
και μέχρι του ποσού των Ευρώ 17.000 
ανά έτος, σε περίπτωση που εισαχθεί 
σε ιδιωτικό νοσοκομείο, συμβεβλημέ-
νο με τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα 
Υγείας ή του παρασχεθούν πρώτες 
βοήθειες σε εξωτερικά ιατρεία νοσο-
κομείου λόγω ασθενείας ή ατυχήμα-
τος και εφόσον κάνει χρήση της ΒΑ 
θέσεως του τιμολογίου του νοσοκομεί-
ου στο οποίο νοσηλεύθηκε. Για έξοδα 
νοσηλείας στο εξωτερικό, για τις περι-
πτώσεις ή για το μέρος του κόστους 
που δεν καλύπτεται από τον Κύριο 
Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας (κατόπιν 
προσκομίσεως σχετικής βεβαίωσης), 
το ανώτατο ημερήσιο όριο για δωμάτιο 
και τροφή δεν θα πρέπει να ξεπερνά 
το 2% του ανωτάτου ορίου παροχής 
των Ευρώ 17.000, ήτοι Ευρώ 340 ημε-
ρησίως.
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος 
δικαιούται ΒΑ θέσεως νοσηλείας και 

κάνει χρήση Α΄ θέσεως ή ανώτερης 
στην Ελλάδα και για οποιαδήποτε αι-
τία, από το σύνολο των εξόδων που 
θα υποβάλει προς αποζημίωση, θα 
του αποδοθεί το 50%.
•	 Έξοδα που αποζημιώνονται 
είναι:
-  Δωμάτιο και διατροφή
-  Έξοδα τοκετού και αποβολής
-  Αμοιβές ιατρών (χειρουργού, αναι-
σθησιολόγου κ.λπ.)
- Άνοιγμα χειρουργείου, φάρμακα, μι-
κροβιολογικές αναλύσεις, διαγνωστι-
κές εξετάσεις εντός του νοσοκομείου 
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, αμοι-
βές νοσοκόμων
-  Μεταφορά με νοσοκομειακό αυτοκί-
νητο στο Νοσοκομείο
-  Μεταγγίσεις αίματος
-  Απλοί ή γύψινοι επίδεσμοι, νάρθη-
κες
-   Έξοδα φυσιοθεραπείας κατά την 
παραμονή στο Νοσοκομείο
-  Νευροψυχικές ασθένειες με ανώτατο 
όριο νοσηλείας 30 ημέρες ετησίως.
Σημείωση:
Έξοδα όπως ενοικίαση τηλεοράσεως, 
τηλεφωνήματα, συνοδός κ.λπ. δεν 
αποζημιώνονται.
•	 Εξαιρέσεις νοσοκομειακής 
περιθάλψεως
Η ανωτέρω ασφάλιση εξαιρεί, σύμφω-
να με τους ισχύοντες ασφαλιστικούς 
όρους, κάποιες αιτίες προκλήσεως 
ατυχήματος ή ασθενείας που οφείλο-
νται κυρίως σε εξωγενείς, απρόβλε-
πτους παράγοντες π.χ. ατυχήματα 
ή ασθένειες που προκαλούνται από 
μεγάλης εκτάσεως φυσικές καταστρο-
φές, καθώς και περιπτώσεις που προ-
καλούνται από χρήση ναρκωτικών ή 
άλλων τοξικών ουσιών ή επικίνδυνων 
αθλημάτων (π.χ. αγώνες ταχύτητας, 
καταδύσεις με αναπνευστικές συσκευ-
ές).
Η ασφάλιση δεν περιλαμβάνει αποζη-
μίωση που αφορά προληπτικό έλεγχο 
υγείας, γενικές διαγνωστικές εξετά-
σεις, προεγχειρητικές εξετάσεις εκτός 
του νοσοκομείου πλην των περιπτώ-
σεων που δεν υπάρχει δυνατότητα 
να γίνουν εντός, θεραπεία οδόντων, 
αισθητικές επεμβάσεις και θεραπείες, 
θεραπεία για διαθλαστικές ανωμαλίες 
των ματιών και δαπάνες για αγορά ή 
επισκευή βοηθητικών συσκευών.
2.  Νοσοκομειακό/Χειρουργικό επίδο-
μα για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκο-
μείο ή κλινική
Το νοσοκομειακό/χειρουργικό επίδομα 

καταβάλλεται για νοσηλεία σε δημόσιο 
νοσοκομείο ή κλινική και για την αντι-
μετώπιση εκτάκτων αναγκών. Το νο-
σοκομειακό επίδομα αφορά ημερήσια 
αποζημίωση Ευρώ 25 για κάθε ημέρα 
παραμονής σε δημόσιο νοσοκομείο ή 
κλινική, ενώ το χειρουργικό επίδομα 
καταβάλλεται στους ασφαλισμένους 
που υποβλήθηκαν σε χειρουργική 
επέμβαση κατά τη διάρκεια της νοση-
λείας τους. Το ύψος του επιδόματος 
είναι ανάλογο της σοβαρότητας της 
επεμβάσεως, όπως αυτή κατατάσσε-
ται σε δεδομένους ασφαλιστικούς πί-
νακες:
-Μικρή 150 €, Μεσαία 300 €, Μεγάλη 
440 €, Πολύ Μεγάλη 1.030 €,

Εγκεφαλικά/Καρδιολογικά (σοβα-
ρό έμφραγμα) επεισόδια 

735 €.
Υπογραμμίζεται ότι η αποζημίωση 
με τη μορφή επιδόματος παρέχεται 
για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο 
ή κλινική και με την προϋπόθεση ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί άλλα έξοδα 
προς αποζημίωση που να αφορούν 
τη συγκεκριμένη νοσηλεία, μέχρι του 
ανωτάτου ορίου των Ευρώ 17.000 
ετησίως.
Διαδικασία – απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά
Για την αποζημίωση νοσηλείας σε δη-
μόσιο/ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική, ο 
ασφαλισμένος αποστέλλει απευθείας 
ο ίδιος, με συστημένη αλληλογραφία, 
στην ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά, ήτοι:
1. Συμπληρωμένο το συνημμένο 

στην παρούσα Έντυπο κατωτέ-
ρω.*

2. Πρωτότυπες αποδείξεις (τιμολό-
για νοσοκομείου, αποδείξεις ια-
τρών κ.λπ.).

3. Πρωτότυπη Βεβαίωση από το νο-
σηλευτικό ίδρυμα περί καλύψεως 
μέρους της δαπάνης από τον Κύ-
ριο Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας.

4. Εισιτήριο και εξιτήριο ή αντίγραφα 
επικυρωμένα από το νοσοκομείο.

5. Λεπτομερή ιατρική γνωμάτευση, 
ιδιαιτέρως εάν κατά τη διάρκεια 
νοσηλείας υπήρξε χειρουργική 
επέμβαση.

6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας 
του Βιβλιαρίου Ασθενείας, όπου 
φαίνονται τα στοιχεία του ασφα-
λισμένου και των εξαρτωμένων 
μελών.
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2. Έντυπο αίτησης δικαιολογητικών ασθενείας στην ΑΧΑ Ασφαλιστική

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσο-
κομείο ή κλινική δεν απαιτείται η προσκόμιση των ανωτέρω 
υπό (2) και (3) δικαιολογητικών.
Στις περιπτώσεις που η νοσηλεία γίνεται στο εξωτερικό, 
απαραίτητη είναι η θεώρηση των εξόδων από το ελληνικό 
προξενείο της χώρας όπου πραγματοποιήθηκαν τα έξοδα, 
καθώς και η μετάφραση των αποδεικτικών από το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει 
να αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 48
115 28 ΑΘΗΝΑΙ Τμήμα Ομαδικών Αποζημιώσεων

 Αρμόδιοι: κ. Μάνος Μυλωνάκης (τηλ. 210 726 8573) 
κ. Κυριακή Καζάκου   (τηλ. 210 726 8706)

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. εκδίδει και αποστέλλει στον κυρί-
ως ασφαλισμένο βεβαίωση για την Εφορία, για το αναπο-
ζημίωτο υπόλοιπο εξόδων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι συνταξιούχοι συνάδελφοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογό μας, 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
τηλ. 210 3615765.

Σημαντικές διευκρινίσεις

1) Στις ιδιωτικές κλινικές μέχρι την πίστωσή σας από την 
ΑΧΑ Ασφαλιστική (το αργότερο εντός 2 μηνών), 

η εξόφληση των Νοσηλείων - Ιατρών θα γίνεται ως εξής: 
Α) Με μετρητά Β) Με πιστωτική κάρτα Γ) Με επιταγή 

Δ) Με συναλλαγματική και εγγυητή συγγενικό σας πρόσωπο

2) Σε Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές οι Νοσο-
κόμες πληρώνονται από εσάς, μέχρι την αποζημίωσή σας 

κατά 80% από την ΑΧΑ Ασφαλιστική.
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Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής – Λαϊκής Τράπε-
ζας, ολοκλήρωσε σημαντικές συμφωνίες με μεγάλες,  
επώνυμες Ιδιωτικές Κλινικές, πέραν από την κάλυψη 
που μας προσφέρουν τα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι συμ-
φωνίες, που παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά ανά 
Κλινική, περιλαμβάνουν απορρόφηση προς όφελος 

των συναδέλφων τη διαφορά του 20% από το Ομα-
δικό Ασφαλιστήριο της ΑΧΑ για νοσηλεία, σημαντικές 
εκπτώσεις της συμμετοχής μας σε παραπεμπτικά παρα-
κλινικών εξετάσεων μέσω ΕΟΠΥΥ, εκπτώσεις έως και 
50% στο κόστος των παρακλινικών εξετάσεων που δεν 
καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ και άλλες προσφορές. 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε.
Σμύρνης 36, Αιγάλεω, (πλησίον Μετρό) 

τηλ. :2105906611 – 14, 
http://www.vougiouklakeio.com/

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  
ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 
Η πρόταση που ακολουθεί αφορά την ολοκληρωμένη 
και σταθερή υποστήριξη – εξυπηρέτηση των μελών του 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕ-
ΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στους τομείς της πρωτοβάθμιας και της 
δευτεροβάθμιας υγείας. 
Πιο συγκεκριμένα η κάλυψη προσφέρει : Κλινικές 
εξετάσεις, Διαγνωστικές εξετάσεις, Ιατρικές εξετάσεις, 
Νοσηλεία, Νοσηλευτικές εξετάσεις στο σπίτι, Υπηρεσίες 
υποστήριξης και αποκατάστασης  
1. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ-
ΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 
1. Σε περιπτώσεις νοσηλείας και εξετάσεων που καλύπτει 
το ασφαλιστικό συμβόλαιο της AXA παρέχεται απορρό-
φηση του 20% (διαφορά από το συμβόλαιο της ΑΧΑ) 
(συμπεριλαμβανομένων ιατρικών αμοιβών). 
2. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ο ΕΟΠΥΥ παρέχεται 
έκπτωση 10% στα νοσήλια ή αναβάθμιση δωματίου. 
3. Μεταφορά με ασθενοφόρο δωρεάν σε περιπτώσεις 
έκτακτης ή προγραμματισμένης νοσηλείας εντός περιφέ-
ρειας Αθηνών. 
4. Έκπτωση 40% σε υπηρεσίες νοσηλείας στο σπίτι. 
2. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
1. Ιατρικές πράξεις που καλύπτει το ΠΔ/ΦΕΚ: Απορρόφη-
ση του 10% της συμμετοχής του παραπεμπτικού, μειώνο-
ντας την επιβάρυνση από το 15% στο 5%. 
2. Στις ιατρικές πράξεις που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ ή η 
ασφαλιστική εταιρεία: Παρέχεται έκπτωση 50% επί του 
τιμοκαταλόγου της κλινικής. 
3. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
1. Διαγνωστικές εξετάσεις που καλύπτει το ΠΔ/ΦΕΚ: 
Απορρόφηση του 10% της συμμετοχής του παραπεμπτι-
κού, μειώνοντας την επιβάρυνση από το 15% στο 5%. 

2. Στις διαγνωστικές εξετάσεις που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ 
ή ασφαλιστική εταιρεία, παρέχεται έκπτωση 50% επί του 
τιμοκαταλόγου της κλινικής. 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Παροχή κλινικών εξετάσεων χωρίς χρέωση για τον εξε-
ταζόμενο, στις παρακάτω ειδικότητες κατόπιν ραντεβού : 
Παθολόγο, Καρδιολόγο, Χειρουργό, Πνευμονολόγο,  
Ορθοπεδικό, Ουρολόγο, Νεφρολόγο, Γαστρεντερολόγο  
Για τις υπόλοιπες ειδικότητες όπως ΩΡΛ , οφθαλμίατρος , 
ενδοκρινολόγος , νευρολόγος , νευροχειρουργός , αγγει-
οχειρουργός και γυναικολόγος, αμοιβή 30,00 ευρώ. 
5. ΔΩΡΕΑΝ CHECK UP 
Η κλινική προσφέρει για κάθε προστατευόμενο μέλος 
που εμφανίζεται στο βιβλιάριο ασθενείας των συνταξιού-
χων, ένα δωρεάν check up ΕΤΗΣΙΩΣ που περιλαμβάνει: 
Ακτινογραφία θώρακος, Γενική αίματος, Σάκχαρο,  
Γενική ούρων, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, HDL, LDL 
6. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
Το ανωτέρω πρόγραμμα θα προσφέρεται στα μέλη του 
Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής – Λαϊκής Τραπέζης Ελ-
λάδος με επίδειξη του βιβλιαρίου ασθενείας τους . 
Το δωρεάν check up ισχύει για τα προστατευόμενα μέλη 
που εμφανίζονται στο βιβλιάριο υγείας του μέλους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: 
ΝΕΛΛΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ τηλ. 2105906611-15 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ τηλ. 6947697437

3. Ειδικές συνεργασίες του Συλλόγου μας με Ιδιωτικές Κλινικές.
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Νοσοκομείο  «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» 
Μεσογείων 107, 115 26 Αθήνα 
Τηλ.: 210 6972000,  
Fax: 210 6972200,
http://www.dunant.gr

 
1. Νοσηλεία με την επίδειξη 
του βιβλιαρίου Ασθενείας: 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ-
ΚΗΣ ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙ-

ΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 
Θα πραγματοποιείται σε θέση ανώτερη αυτής που 
καλύπτει ο κύριος ασφαλιστικός φορέας και θα γίνεται 
έκπτωση 20% στο ποσό που θα καταβάλλει ο ασθε-
νής (εξαιρούνται φάρμακα, υλικά προνομιακά πακέτα 
νοσηλείας). Προβλέπεται ακόμη και η απορρόφηση του 
20%, δηλ. της διαφοράς που προκύπτει από το Νοσοκο-
μειακό Συμβόλαιο με την ΑΧΑ Ασφαλιστική. Δεν ισχύει 
η έκπτωση του 20% στους γιατρούς. Καλύπτεται το 80% 
από την ΑΧΑ Ασφαλιστική και το 20% επιβαρύνεται ο 
συνταξιούχος ΙΛΤΕ. 
2. Ιατρεία : 
Προβλέπεται επιβάρυνση 5 ευρώ για συνταγογράφηση 
φαρμάκων. Επισκέψεις στα Τακτικά Ιατρεία (κατόπιν ρα-
ντεβού) με χρέωση 20 ευρώ (Ο ιατρός μπορεί να γράψει 
διαγνωστικές εξετάσεις στον ΕΟΠΥΥ αν κριθεί απαραίτη-
το). Κόστος επίσκεψης σε διευθυντή 50 ευρώ. Επισκέψεις 
στα Επείγοντα Περιστατικά δωρεάν (24 ετησίως ανά άτο-
μο). Για τρεις μήνες μετά το πέρας της νοσηλείας 2 δω-
ρεάν επισκέψεις μετεγχειρητικής παρακολούθησης από 
τον θεράποντα ιατρό. ΦΕΚ (Κρατικό τιμοκατάλογο) στην 
εκτέλεση Μαγνητικής Τομογραφίας, Αξονικής Τομογρα-
φίας και Triplex (σε περίπτωση μη συνταγογραφημένου 
παραπεμπτικού). Για τις υπόλοιπες εξετάσεις προτείνεται 
ΦΕΚ+35% (σε περίπτωση μη συνταγογραφημένου παρα-
πεμπτικού). Έκπτωση 15% στις Ιατρικές Πράξεις (εξαιρού-
νται φάρμακα και υγειονομικό υλικό.). Ειδικές τιμές σε 
οδοντιατρικές πράξεις. Check up σε προνομιακές τιμές. 
Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε κατ’ αρχήν η δυνατότητα 
συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων με 5 ευρώ.
3. Ασθενοφόρο : 
Σε περίπτωση Εξωτερικού Ασθενούς το κόστος είναι 50 
ευρώ (περιοχή Αθηνών και Προαστίων). Σε ενδεχόμενη 
νοσηλεία το ασθενοφόρο παρέχεται δωρεάν (περιοχή 
Αθηνών και Προαστίων). 
4. Τα τμήματα που περιλαμβάνει είναι τα εξής :
Χειρουργικό Τμήμα, Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Θωρα-
κοχειρουργικό Τμήμα, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Αγ-
γειοχειρουργικό Τμήμα, Ορθοπεδικό Τμήμα, Νευροχει-
ρουργικό Τμήμα, ΩΡΛ Τμήμα, Οφθαλμολογικό Τμήμα, 

Γναθοχειρουργικό Τμήμα, Γυναικολογικό Τμήμα, Ουρο-
λογικό Τμήμα, Τμήμα Πλαστικής χειρουργικής 
Οι Συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλε-
φωνικό Κέντρο του Νοσοκομείου 210-6972000 και να 
συνδεθούν με το αντίστοιχο τμήμα που τους ενδιαφέρει 
για ραντεβού. Κατά την προσέλευσή τους στα εξωτερικά 
ιατρεία οι Συνάδελφοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το 
βιβλιάριο Υγείας.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Οδοντιατρικές καλύψεις 
Καθαρισμός δοντιών (1 φορά ετησίως) ΔΩΡΕΑΝ, Σχέδιο 
θεραπείας με 1 ενδοστοματική ακτινογραφία ΔΩΡΕΑΝ, 
Σφράγισμα – απλή ρητίνη (χρώμα δοντιού) 30 €, Σύνθε-
τη έμφραξη από ρητίνη 40 €, Θεραπεία ουλίτιδας 45 €, 
Εξαγωγή δοντιού ρίζας 30 €, Χειρουργική εξαγωγή 80 €, 
Θεραπεία περιοδοντίτιδας 180 €, Αποτρύγωση και στίλ-
βωση 50 €, Λεύκανση δοντιών εντός ιατρείου νοσοκομεί-
ου (3 επισκέψεις) 250 €, Απονεύρωση μονόριζο 120 €, 
Απονεύρωση πολύριζο 150 €.
Checkup 1
Εργαστηριακός έλεγχος 
Γενική Αίματος (Αιμοπετάλια)-Τ.Κ.Ε.-Σάκχαρο (Γλυκό-
ζη)-Ουρία-Κρεατινίνη-Ουρικό οξύ-Χοληστερίνη (Ολική 
χοληστερόλη)-Χοληστερόλη HDL-Χοληστερόλη LDL-
Τριγλυκερίδια-Ολικά Λιπίδια-Τρανσαμινάσες (AST, ALT)-  
Γενική ούρων 
Ακτινοδιαγνωστικό Υπερηχογράφημα Άνω-Κάτω Κοιλίας 
Πνευμονολογικό Σπιρομέτρηση 
Παθολογικό Παθολογική εκτίμηση 
Τιμή: 50 ευρώ 
Checkup 2 
Εργαστηριακός έλεγχος 
Γενική Αίματος (Αιμοπετάλια)  
-Τ.Κ.Ε.-Σάκχαρο (Γλυκόζη)-Ουρία-Κρεατινίνη-Ουρικό 
οξύ-Χοληστερίνη (Ολική χοληστερόλη)-Χοληστερόλη 
HDL-Χοληστερόλη LDL-Τριγλυκερίδια-Ολικά Λιπίδια-
Τρανσαμινάσες (AST, ALT)-Αλκαλική φωσφατάση-
γ-GT-Γενική ούρων 
Ακτινοδιαγνωστικό Ακτινογραφία θώρακος (F/P)-
Υπερηχογράφημα Άνω-Κάτω Κοιλίας 
Καρδιολογικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα 
Πνευμονολογικό Σπιρομέτρηση 
Παθολογικό Παθολογική εκτίμηση  
-Έλεγχος μεταβολισμού 
Τιμή: 100 ευρώ 
Το μη-κερδοσκοπικό Κοινωφελές Ίδρυμα «Ερρίκος 
Ντυνάν» Ν.Π.Ι.Δ. λειτουργεί το ομώνυμο υπερσύγχρονο 
Νοσοκομείο, που κατασκευάστηκε το 2000 σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 517/91. Το Νοσοκομείο 
«Ερρίκος Ντυνάν» διαθέτει άδεια 37 κλινικών όλων των 
ειδικοτήτων με συνολικά 462 κλίνες, 4 Μονάδες Εντατι-
κής Θεραπείας με 38 κλίνες, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 
με 25 κλίνες, Θάλαμο Ιωδίου 2 κλινών και 25 υπερσύγ-
χρονες χειρουργικές αίθουσες. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:  
ΓΚΟΥΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘ. τηλ. 2106972313 

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τηλ. 2106972395
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΩ GENERAL
Λεωφ.Μεσογείων 264 
15562 Χολαργός 
Τηλ. Κέντρο: 210 650 2000 
Fax: 210 6541 267 
http://www.iaso.gr/el/iaso_general/
index.html

Συνεργασία του ΙΑΣΩ  General  με το 
Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής-Λαϊ-
κής Τράπεζας
H Γενική Κλινική ΙΑΣΩ General ανακοι-
νώνει την έναρξη της συνεργασία της 

με το Σύλλογο Συνταξιούχων της Ιονι-
κής-Λαϊκής Τράπεζας για την παροχή 
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων 
υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου 
σε ειδικές τιμές προς τα μέλη του.
Οι προνομιακές παροχές αφορούν 
κυρίως τη διενέργεια διαγνωστικών 
εξετάσεων και τη νοσοκομειακή περί-
θαλψη.   Συγκεκριμένα, στους συντα-
ξιούχους της Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας 
προσφέρονται:
•	 απορρόφηση   του ποσοστού 
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα ομα-
δικής ασφάλισης για νοσηλεία
Δεν ισχύει η έκπτωση του 20% στους 
γιατρούς. Καλύπτεται το 80% από την 
ΑΧΑ Ασφαλιστική και το 20% επιβα-
ρύνεται ο συνταξιούχος ΙΛΤΕ.
•	 απορρόφηση του 5% από τη 
συμμετοχή τους για τις διαγνωστικές 
εξετάσεις, εφόσον προσκομίσουν το 
αντίστοιχο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. 
Aυτό σημαίνει ότι θα πληρώνουν συμ-
μετοχή 10% έναντι 15% που ισχύει για 
τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του 
ΕΟΠΥΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟ-
ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΟ-

ΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟ-
ΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Απεριόριστες προγραμματισμένες (κα-
τόπιν ραντεβού) επισκέψεις σε όλες τις 
ιατρικές ειδικότητες των Τακτικών Εξω-
τερικών Ιατρείων.

- Η ιατρική επίσκεψη για τους ασφα-
λισμένους του ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνει 
και ηλεκτρονική συνταγογράφηση δι-
αγνωστικών εξετάσεων & φαρμάκων.     
Τιμή / επίσκεψη: 20 ευρώ
- Απεριόριστες επισκέψεις για έκτακτα 
περιστατικά στους εφημερεύοντες ια-
τρούς (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χει-
ρουργός, Ορθοπεδικός) του Τμήματος 
Επειγόντων Περιστατικών, ΣΚ & αργίες, 
όλο το 24ωρο.
Τιμή / επίσκεψη: 20 ευρώ
- Διαγνωστικές εξετάσεις
Απορρόφηση του 5% από τη συμμε-
τοχή των ασφαλισμένων, στην περί-
πτωση προσκόμισης ηλεκτρονικού 
παραπεμπτικού. (Δηλαδή  θα πληρώ-
νουν συμμετοχή 10% έναντι 15%, που 
ισχύει για τους υπόλοιπους ασφαλι-
σμένους του ΕΟΠΥΥ).
Τιμές Κρατικού Τιμολογίου-ΦΕΚ,   με 
την απλή επίδειξη του βιβλιάριου Υγεί-
ας.
(όπου δεν προβλέπεται, 20% έκπτωση 
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου).
- Νοσηλεία:    Απορρόφηση  του ποσο-
στού  συμμετοχής τους  στο πρόγραμ-
μα ομαδικής ασφάλισης Δεν ισχύει η 
έκπτωση του 20% στους γιατρούς. Κα-

λύπτεται το 80% από την ΑΧΑ Ασφα-
λιστική και το 20% επιβαρύνεται ο συ-
νταξιούχος ΙΛΤΕ.
- Ασθενοφόρα:  Δωρεάν σε περίπτωση 
εισαγωγής (περιοχή Αθηνών και προ-
αστίων)
Extra Benefits: Check up   Α. 10 ευρώ 
(Basic)
1) Check up Basic ΣΣΙΛ-
ΤΕ            10 Ευρώ. Περιλαμβάνει: Γε-
νική αίματος, Ουρία αίματος, Σάκχαρο, 
Χοληστερόλη LDL, Χοληστερόλη HDL, 
Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Γενική 
ούρων, Παθολογική εκτίμηση. Επιπλέ-
ον:
Α) + ΗΚΓ + 10 Ευρώ B)  + A/A θώρακος 
F  + 10 Ευρώ
Β. 2) Check up Γενικό  30 Ευρώ. Περι-
λαμβάνει: Γενική αίματος, ΤΚΕ, Ουρία 
αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερόλη LDL, 
Χοληστερόλη HDL, Χοληστερόλη, 
Τριγλυκερίδια, Γενική ούρων, Ουρικό 
Οξύ, Αλκαλική Φωσφατάση, Κρεατινί-
νη, SGOT-AST, SGOT-ALT επιπλέον
Α) + ΗΚΓ  + 10 Ευρώ B) + A/A θώρακος  
F  + 10 Ευρώ
Γ) Παθολογική εκτίμηση  + 10 Ευρώ
Για γυναίκες, + PAP Test   + 17 Ευρώ
Για άντρες,  + PSA   + 15 Ευρώ
Γ. Ετήσιο Σύστημα Παρακολούθησης 
και Ρύθμισης Διαβήτη  150 ευρώ
3) Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακο-
λούθησης και Ρύθμισης Διαβήτη με 
κόστος 150 Ευρώ
Πακέτο αιματολογικών εξετάσεων 
(Γενική Αίματος, Ουρία Αίματος, Κρε-
ατινίνη, Ουρικό οξύ, Σάκχαρο, Χολη-
στερόλη  LDL, Χοληστερόλη  HDL, Xο-
ληστερόλη, Τριγλυκερίδια,
Γενική Ούρων, ΗΚΓ, ΗΒAIL -Γλυκοζυ-
λιωμένη, Μικρολευκοματίνη, Κάλιο, 
Νάτριο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο)
Ετήσιος Έλεγχος Διαβητικού Ποδιού
Διαιτολογική υποστήριξη – παρακο-
λούθηση
Δύο (2) ιατρικές επισκέψεις στο Διαβη-
τολογικό Κέντρο
Ετήσιος οφθαλμολογικός έλεγχος
Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας         Έκ-
πτωση 25% επί της ιδιωτικής τιμής σε 
όλες τις υπηρεσίες .
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω προνόμια 
ισχύουν με την επίδειξη του βιβλιάρι-
ου Υγείας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: 
ΧΑΜΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ τηλ. 

2106502060
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MEDITERRANEO HOSPITAL 
Ηλείας 8-12, Γλυφάδα, 
Τηλέφωνο: 210 9117000 & 211 5009500
http://www.mediterraneohospital.gr/

Παροχές για μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονι-
κής – Λαϊκής Τράπεζας και για τους συγγενείς πρώτου 
βαθμού (γονείς και παιδιά).

Το Mediterraneo Hospital προέβη σε ειδική συμφωνία 
με το σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας 
Ελλάδος για παροχές που αφορούν τα μέλη και τους 
συγγενείς τους πρώτου βαθμού. Στόχος ήταν να προ-
σφερθούν επιλογές από μία μεγάλη γκάμα ιατρικών 
υπηρεσιών. Συγκεκριμένα παρέχονται τα εξής:

Εξωτερικά Ιατρεία – εξωτερικοί ασθενείς
1. Νοσηλεία για μέλη του συλλόγου με ομαδικό Ασφα-

λιστήριο Συμβόλαιο της AXA Ασφαλιστικής
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ-
ΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Απορρόφηση συμμετοχής του 20% του συμβολαίου 
της AXA, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών αμοιβών. 
. 
Νοσηλεία για συγγενείς πρώτου βαθμού χωρίς κάλυψη 
ιδιωτικής ασφάλειας

2. CHECK UP  
Έκπτωση 20% στα πακέτα check up που είναι αναρτημέ-
να στο site του νοσοκομείου.

3. ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  
Δίδεται για τις διαγνωστικές εξετάσεις που δεν καλύπτο-
νται από τον ΕΟΠΥΥ τιμή προεδρικού διατάγματος. Σε 
εξετάσεις που δεν υπάρχει τιμή στο προεδρικό διάταγμα 
έκπτωση 40%. 
Αξίζει να αναφερθούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία που 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν και που 
καλύπτουν τις παρακάτω ειδικότητες δωρεάν : 
Παθολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπεδικής, Γενικής χει-
ρουργικής, Νεφρολογίας, Γαστρεντερολογικό.

Στις επισκέψεις σε ειδικούς ιατρούς των παρακάτω τμη-
μάτων θα ισχύει έκπτωση 40% : 
Ρευματολογίας, Οφθαλμολογίας, Πλαστικής χειρουργι-
κής, Δερματολογίας, ΩΡΛ, Ουρολογικό, Πνευμονολο-
γικό, Ενδοκρινολογίας, οφθαλμολογίας, πλαστικής χει-
ρουργικής και δερματολογίας, Καρδιακής ανεπάρκειας, 
Καρδιακών αρρυθμιών, Νευροχειρουργικής, Σπονδυλι-
κής στήλης, Νόσου Parkinson, Διαταραχών μνήμης, Κατά 
πλακάς σκλήρυνσης και απομυελίνωσης, Εγκεφαλικών 
επεισοδίων, Επιληψίας, Κεφαλαλγίας, Ιατρείο πόνου, Μο-
νάδας μαστού (CAMBRIDGE BREAST CLINIC), Παχυσαρ-
κίας και διαιτολογίας, Αθλητικών κακώσεων, Φυσικής 
ιατρικής και αποκατάστασης.

4. Δωρεάν χρήση ασθενοφόρου εντός Αττικής σε περί-
πτωση εισαγωγής.

5. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, επεμβατικές πράξεις και 
επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς ( π.χ για καρδι-
ολογικά, ορθοπεδικά, παθολογικά, χειρουργικά περι-
στατικά, αλλά και για τις υπόλοιπες ειδικότητες έκπτωση 
40%) έως το ποσό των 250€ για τους κατόχους ασφαλι-
στικής κάλυψης μέσω AXA και έως των 150€ για τα μέλη 
που δεν έχουν κάλυψη μέσω AXA. 
Μετά το όριο των 250€ ( για κατόχους συμβολαίου AXA 
) ή των 150€ ( για τα μέλη που δεν έχουν κάλυψη ΑΧΑ ) 
θα ισχύει έκπτωση 30 % στις παρεχόμενες υπηρεσίες.  
Διευκρίνιση : εφόσον το περιστατικό είναι και κριθεί επεί-
γον από τον ιατρό των Εξωτερικών ιατρείων.  
Τονίζεται ότι στο Mediterraneo Hospital 365 ημέρες το 
χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο υπάρχει ετοιμότητα για πρω-
τογενή αγγειοπλαστική εμφράγματος (εντός 20 λεπτών) 
και το μόνο στην Αττική για ενδαρτηριακή θρομβεκτομή 
και θρομβόλυση σε εγκεφαλικά επεισόδια ( εντός 120 
λεπτών).

6. Έκπτωση 40% στο κόστος νοσηλείας και ιατρικών 
αμοιβών σε επείγοντα περιστατικά 
Προτιμολόγηση ασθενών με γνωστή νόσο και εγγύηση 
κόστους με συνολική τιμή πακέτο για όλα τα έξοδα .

7. Επίσης, προσφέρεται το Πρόγραμμα Προληπτικής 
Μαστογραφίας Mediterraneo – Cambridge στην προνο-
μιακή τιμή των 70€ . Περιλαμβάνει : 
 Ψηφιακή προληπτική μαστογραφία γνωματευμένη από 
δύο ειδικούς ακτινολόγους του μαστού στη Μεγάλη 
Βρετανία. 
 Κλινική εξέταση από ειδικευμένο χειρουργό του μαστού 
από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Cambridge. 
 Δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος προληπτι-
κού ελέγχου για την κάθε γυναίκα. 
 Eκπαίδευση από ειδική νοσηλεύτρια μαστού εκπαιδευ-
μένη στο Cambridge σχετικά με την «επαγρύπνηση» που 
κάθε γυναίκα οφείλει να έχει για το στήθος της.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ: 
ΙΣΙΔΩΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
τηλ. 2109117000 εσωτ. 139 
ΑΝΝΑ ΝΤΕΦΟΥΔΗ 
τηλ. 2109117000 εσωτ. 141 
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ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ 

Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Αθήνα 
Τηλ. 2106184000, 
http://www.iaso.gr/el/group/index.html

Προνόμια Υγείας ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων προς το Σύλλογο 
Συνταξιούχων Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος
20% έκπτωση στις ιατρικές επισκέψεις με ραντεβού, στα 
εξωτερικά ιατρεία σε όλες τις  ειδικότητες και υποειδικό-
τητες
Απορρόφηση  του ποσοστού  συμμετοχής  στο πρόγραμ-
μα ομαδικής ασφάλισης σε περίπτωση νοσηλείας
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑ-
ΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙ-
ΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Δεν ισχύει η έκπτωση του 20% στους γιατρούς. Καλύπτε-
ται το 80% από την ΑΧΑ Ασφαλιστική και το 20% επιβα-
ρύνεται ο συνταξιούχος ΙΛΤΕ.
Σημειώσεις:
Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται τα υλικά, τα φάρμακα, οι 
ενδοσκοπήσεις
Απορρόφηση  του 5% από τη συμμετοχή των ασφαλισμέ-
νων για τις διαγνωστικές εξετάσεις, εφόσον προσκομίσουν 
το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Αυτό σημαίνει 
ότι θα πληρώνουν συμμετοχή 10% έναντι 15% που ισχύει 
για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ
Τιμές Κρατικού Τιμολογίου-ΦΕΚ,  με την απλή επίδειξη 
του βιβλιαρίου Υγείας για MRI, CT, Triplex.
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση νοση-
λείας για την περιοχή της Αττικής
Check up σε προνομιακές τιμές
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύοντες ειδι-
κότητες  για επείγοντα περιστατικά του ΙΑΣΩ Παίδων  (Παι-
δίατρος, Παιδοχειρουργός) έναντι συμβολικού αντιτίμου 
20 ευρώ/επίσκεψη (24 ώρες/365 ημέρες)
VIP Services: Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις πα-
ροχές και τις υπηρεσίες του Ομίλου ΙΑΣΩ επικοινωνείτε με 
την κα. Έλενα Ζαφειροπούλου, Account Manager ΙΑΣΩ - 
ΙΑΣΩ Παίδων στο τηλέφωνο 210 6383931

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   
       
  

8o χλμ. Π.Ε.Ο Λάρισας-Αθηνών 41500, Λάρισα ΤΗΛ. 
2410 996000  http://www.iasothessalias.gr/index.php/el

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Απεριόριστες επισκέψεις για έκτακτα περιστατικά στους 
εφημερεύοντες ιατρούς (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χει-
ρουργός, Γυναικολόγος) του Τμήματος Επειγόντων Περι-
στατικών, ΣΚ & αργίες, όλο το 24ωρο.

Τιμή / επίσκεψη: 20 ευρώ

Διαγνωστικές εξετάσεις
Απορρόφηση του 5% από τη συμμετοχή των ασφαλι-

σμένων, στην περίπτωση προσκόμισης ηλεκτρονικού πα-
ραπεμπτικού. (Δηλαδή  θα πληρώνουν συμμετοχή 10% 

έναντι 15%, που ισχύει για τους υπόλοιπους ασφαλισμέ-
νους του ΕΟΠΥΥ).

Τιμές Κρατικού Τιμολογίου  - ΦΕΚ,  με την απλή επίδειξη 
του βιβλιάριου Υγείας.

(Όπου δεν προβλέπεται τιμή ΦΕΚ, 25% έκπτωση επί του 
ιδιωτικού     τιμοκαταλόγου).

Νοσηλεία
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙ-

ΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙ-
ΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Απορρόφηση  του ποσοστού  συμμετοχής τους, με τη 
χρήση ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της κλινικής στο πρό-
γραμμα ομαδικής ασφάλισης 20%.  

Ασθενοφόρα
Δωρεάν σε περίπτωση εισαγωγής στην περιοχή της Λάρι-

σας, έκπτωση 50% για τις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσα-
λίας    

Check  up Γενικό   30 Ευρώ
Γενική αίματος, ΤΚΕ , Ουρία αίματος, Σάκχαρο, Χολη-

στερόλη LDL, Χοληστερόλη HDL, Χοληστερόλη, Τριγλυ-
κερίδια, Γενική ούρων, Ουρικό Οξύ, Αλκαλική Φωσφατά-
ση, Κρεατινίνη, SGOT-AST, SGOT-ALT  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ τηλ. 2410996100
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1.Η Συνεργασία του ΣΣΙΛΤΕ με την κλινική
EUROMEDICA 
ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βιζύης –Βύζαντος 1 Τηλ: 2310-966000 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ http://www.kianous-stavros.gr/

2.Η συνεργασία του ΣΣΙΛΤΕ μετην κλινικη
EUROMEDICA 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Μαρίας Κάλας 11 & Γραβιάς 2 Τηλ: 2310-895100 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ http://www.genikikliniki.gr/

3.Η συνεργασία του ΣΣΙΛΤΕ με την κλινική
EUROMEDICA 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Φιλίππου Β’ 1, ΚΟΖΑΝΗ, ΚΟΖΑΝΗ http://www.
euromedica.gr/

Η πρόταση που ακολουθεί αφορά την ολοκληρωμένη 
και σταθερή υποστήριξη – εξυπηρέτηση των μελών του 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ στους τομείς της πρωτοβάθμιας και της δευτε-
ροβάθμιας υγείας.
Πιο συγκεκριμένα η κάλυψη, η οποία είναι κοινή για τις 
τρεις παραπάνω αναφερόμενες Κλινικές, προσφέρει: Κλι-
νικές εξετάσεις, Διαγνωστικές εξετάσεις, Ιατρικές εξετάσεις, 
Νοσηλεία, Νοσηλευτικές εξετάσεις στο σπίτι, Υπηρεσίες 
υποστήριξης και αποκατάστασης
Η συγκεκριμένη πρόταση δεν αποτελεί μια οικονομική 
προσφορά, αλλά μια πλατφόρμα συνεργασίας με στόχο 
τη μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης των μελών του συλ-
λόγου και την ελαχιστοποίηση του κόστους.
1. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ-
ΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Δεν ισχύει η έκπτωση του 20% στους γιατρούς. Καλύ-

πτεται το 80% από την ΑΧΑ Ασφαλιστική και το 20% 
επιβαρύνεται ο συνταξιούχος ΙΛΤΕ.
Α. Σε περιπτώσεις νοσηλείας και εξετάσεων που καλύπτει 
το ασφαλιστικό συμβόλαιο της AXA παρέχεται απορρό-
φηση του 20% (διαφορά από το συμβόλαιο της ΑΧΑ), 
συμπεριλαμβανομένων ιατρικών αμοιβών.
Β. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ο ΕΟΠΥΥ παρέχεται 
έκπτωση 10% στα νοσήλια ή αναβάθμιση δωματίου.
Γ. Μεταφορά με ασθενοφόρο δωρεάν, σε περιπτώσεις 
έκτακτης ή προγραμματισμένης νοσηλείας.
Δ. Έκπτωση 20% σε υπηρεσίες νοσηλείας στο σπίτι.
2. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α. Ιατρικές πράξεις που καλύπτει το ΠΔ/ΦΕΚ: Απορρόφη-
ση του 10% της συμμετοχής του παραπεμπτικού, μειώνο-
ντας την επιβάρυνση από το 15% στο 5%.
Β. Στις ιατρικές πράξεις που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ ή 
ασφαλιστική εταιρεία: Παρέχεται έκπτωση 50% επί του 
τιμοκαταλόγου της κλινικής.
3. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Α. Διαγνωστικές εξετάσεις που καλύπτει το ΠΔ/ΦΕΚ: 
Απορρόφηση του 10% της συμμετοχής του παραπεμπτι-
κού, μειώνοντας την επιβάρυνση από το 15% στο 5%.
Β. Στις διαγνωστικές εξετάσεις που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ 
ή ασφαλιστική εταιρεία, παρέχεται έκπτωση 50% επί του 
τιμοκαταλόγου της κλινικής.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Α. Παροχή κλινικών εξετάσεων για επείγοντα περιστατικά, 
χωρίς χρέωση για τον εξεταζόμενο, στις παρακάτω ειδικό-
τητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρουργός, Παιδίατρος
Β. Παροχή τακτικών κλινικών επισκέψεων όλων των ειδι-
κοτήτων στην κλινική, με χρέωση 25€ ανά επίσκεψη.
5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Παροχή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 24ωρες το 24ωρο, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με ένα απλό τηλεφώνη-
μα αντιμετωπίζεται κάθε έκτακτο περιστατικό ή προγραμ-
ματίζεται ιατρική – διαγνωστική εξέταση ή νοσηλεία.
ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
Το ανωτέρω πρόγραμμα προσφέρεται χωρίς καμία χρέω-
ση εγγραφής ή συνδρομής.
Τα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑ-
ΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ θα γίνονται δεκτοί μόνο με 
την επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας τους.

Ο Μ Ι Λ Ο Σ  E U R O M E D I C A 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ CHECK UP
Για τα μέλη του Συλλόγου και τις 
οικογένειες τους.
Οι παρακάτω τιμές ισχύουν όταν δεν 
υπάρχει παραπεμπτικό.
Όταν υπάρχει παραπεμπτικό η τιμο-
λόγηση γίνεται με βάση το πρόγραμ-
μα συνεργασίας του Συλλόγου με 
την EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Γενικό check up ανδρών
Γενική αίματος, ΤΚΕ, Σάκχαρο, 
Ουρία, Κρεατινίνη, Κάλιο, Νάτριο, 
Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκε-
ρίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT, CPK, 
LDH, Ασβέστιο, Αλκαλική φωσφατά-
ση, Σίδηρος, Φερριτίνη, Γ-GT, Γενική 
ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, 
Υπέρηχος (US) προστάτου, 
ΚΟΣΤΟΣ 85€

Γενικό Check-Up Γυναικών
Γενική Αίματος, Τ.Κ.Ε., Σάκχαρο, 
Ουρία, Κρεατινίνη, Κάλιο, Νάτριο, 
Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκε-
ρίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT , CPK, 
LDH, Ασβέστιο, Αλκαλική φωσφατά-
ση, Σίδηρος, Φερριτίνη, Γ-GT, Γενική 
ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, 
Υπέρηχος (US) μαστών, 
ΚΟΣΤΟΣ 85€

Προληπτικός Έλεγχος Μαστού
Ψηφιακή μαστογραφία, Υπέρηχος 
(US) μαστών, Κλινική εξέταση, 
ΚΟΣΤΟΣ 60€

Προληπτικός Ανδρολογικός Έλεγχος
Υπέρηχος (US) όρχεων, Κλινική εξέ-
ταση-ψηλάφηση, Υπέρηχος (US) προ-
στάτη PSA, Γενική ούρων, Κλινική 
εξέταση, ΚΟΣΤΟΣ 110€

Καρδιολογικό check up
Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Test Κο-
πώσεως, Υπέρηχος καρδιάς, Κλινική 
εξέταση, ΣΥΝΟΛΟ: 60€
Προληπτικός Έλεγχος Θυρεοειδούς
Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH), 
Τριϊωδοθυροξίνη Ορού (T3), Θυρο-
ξίνη Ορού (T4), Anti-TRO, Anti-TG, 
Υπέρηχος (US) Θυρεοειδούς, 
ΚΟΣΤΟΣ 65€

Για συμμετοχή σε ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Γενική Αίματος, Τ.Κ.Ε., SGOT, SGPT, 
TSH, CPK, Ουρία, Κρεατινίνη, Φερρι-
τίνη, Σάκχαρο, Αλκαλική φωσφατά-
ση, Εξέταση από ειδικό καρδιολόγο 
με ηλεκτροκαρδιογράφημα, 
ΚΟΣΤΟΣ 65€

E U R O M E D I C A 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΡΟΔΟΣ 

Δημοτικό Διαμέρισμα Κοσκινού Δήμος Καλλιθέας,
Τηλ.: 22410-45000, Fax: 22410-45010, http://www.
euromedica-rhodes.gr/

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαγνωστικές εξετάσεις
1. Ιατρικές εξετάσεις
2. Νοσηλεία
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
1. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ-
ΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
1. Σε περιπτώσεις νοσηλείας και εξετάσεων που καλύπτει 
το ασφαλιστικό συμβόλαιο της AXA παρέχεται απορρό-
φηση του 20% (διαφορά από το συμβόλαιο της ΑΧΑ). 
Δεν περιλαμβάνονται ιατρικές αμοιβές. 80% καλύπτε-

ται από την ΑΧΑ Ασφαλιστική και 20% επιβαρύνεται ο 
ασθενής.
2. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ο ΕΟΠΥΥ παρέχεται 
έκπτωση 10% στα νοσήλια ή αναβάθμιση δωματίου.
3. Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, σε περιπτώσεις 
έκτακτης ή προγραμματισμένης νοσηλείας.
2. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2. Διαγνωστικές εξετάσεις που καλύπτει το ΠΔ/ΦΕΚ: 
Απορρόφηση του 10% της συμμετοχής του παραπεμπτι-
κού, μειώνοντας την επιβάρυνση του μέλους του Συλλό-
γου από το 15% στο 5%.
3. Στις διαγνωστικές εξετάσεις που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ 
ή ασφαλιστική εταιρεία, παρέχεται στο μέλος του Συλλό-
γου έκπτωση 50% επί του τιμοκαταλόγου της κλινικής.
3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Παροχή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 24ωρες το 24ωρο, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με ένα απλό τηλεφώνη-
μα αντιμετωπίζεται κάθε έκτακτο περιστατικό ή προγραμ-
ματίζεται ιατρική – διαγνωστική εξέταση ή νοσηλεία.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
τηλ. 2241045000

συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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ΑΝΑΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 
Βερναρδάκη 13, Βόλος, Τηλ. 2421316036

Πιο συγκεκριμένα η κάλυψη αυτή θα προσφέρει : 
Κλινικές εξετάσεις, Διαγνωστικές εξετάσεις, Ιατρικές εξετά-
σεις, Νοσηλεία, Νοσηλευτικές εξετάσεις στο σπίτι, Υπηρε-
σίες υποστήριξης και αποκατάστασης

1. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ-
ΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

1. Σε περιπτώσεις νοσηλείας και εξετάσεων που κα-
λύπτει το ασφαλιστικό συμβόλαιο της AXA παρέχεται 
απορρόφηση του 20% (διαφορά από το συμβόλαιο της 
ΑΧΑ συμπεριλαμβανομένων Ιατρικών Αμοιβών).

2. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ο ΕΟΠΥΥ παρέχε-
ται έκπτωση 10% στα νοσήλια ή αναβάθμιση δωματίου.

3. Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περιπτώσεις 
έκτακτης ή προγραμματισμένης νοσηλείας εντός περιφέ-
ρειας Αθηνών.

4. Έκπτωση 40% σε υπηρεσίες νοσηλείας στο σπίτι. 
Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις νοσηλείας και εξετάσεων 
των μελών σας, θα γίνεται απορρόφηση του 20% (δια-
φοράς από το συμβόλαιο της ΑΧΑ) και απορρόφηση του 
10% (συμμετοχής του παραπεμπτικού) μειώνοντας την 
επιβάρυνση από το 15% στο 5%.

2. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

1. Ιατρικές πράξεις που καλύπτει το ΠΔ/ΦΕΚ: Απορ-
ρόφηση του 10% της συμμετοχής του παραπεμπτικού, 
μειώνοντας την επιβάρυνση από το 15% στο 5%.

2. Στις ιατρικές πράξεις που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ ή η 
ασφαλιστική εταιρεία: Παρέχεται έκπτωση 50% επί του 
τιμοκαταλόγου της κλινικής.

3. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Παροχή κλινικών εξετάσεων, στις παρακάτω ειδικότητες 
κατόπιν ραντεβού με χρέωση 20 € : 
Παθολόγο, Καρδιολόγο, Χειρουργό, Πνευμονολόγο, 
Ορθοπεδικό, Ουρολόγο, Νεφρολόγο, Γαστρεντερολόγο 
Για τις υπόλοιπες ειδικότητες όπως ΩΡΛ , οφθαλμίατρος 
, ενδοκρινολόγος , νευρολόγος , νευροχειρουργός , 
αγγειοχειρουργός και γυναικολόγος η αμοιβή είναι 30,00 
ευρώ.

4. ΔΩΡΕΑΝ CHECK UP 
Η κλινική θα προσφέρει για κάθε προστατευόμενο μέλος 
που εμφανίζεται στο βιβλιάριο ασθενείας των συνταξιού-
χων, ένα δωρεάν check up ετησίως που περιλαμβάνει: 
Ακτινογραφία θώρακος, Γενική αίματος, Σάκχαρο, Γενική 

ούρων, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, HDL, LDL

5. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Διαγνωστικές εξετάσεις που καλύπτει το ΠΔ/ΦΕΚ: 
Απορρόφηση του 10% της συμμετοχής του παραπεμπτι-
κού, μειώνοντας την επιβάρυνση από το 15% στο 5%.

2. Στις διαγνωστικές εξετάσεις που δεν καλύπτει ο ΕΟ-
ΠΥΥ ή ασφαλιστική εταιρεία, παρέχεται έκπτωση 50% επί 
του τιμοκαταλόγου της κλινικής.

3. Το δωρεάν check up ισχύει για τα προστατευόμενα 
μέλη που εμφανίζονται στο βιβλιάριο υγεία του μέλους.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
Θα υπάρχει παροχή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 24ώρες 
το 24ωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με ένα 
τηλέφωνο θα αντιμετωπίζεται κάθε έκτακτο περιστατικό 
ή θα προγραμματίζεται ιατρική – διαγνωστική εξέταση ή 
νοσηλεία. 
ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
Το ανωτέρω πρόγραμμα θα προσφέρεται στα μέλη του 
Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής – Λαϊκής Τραπέζης Ελ-
λάδος χωρίς καμία χρέωση εγγραφής ή άλλης συνδρο-
μής παρά απλά και μόνο με την επίδειξη του βιβλιαρίου 
ασθενείας τους .

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΡΒΕΣΗ  
τηλ. 2421020211 2421316036
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Ασκληπιείον Κρήτης ΑΕ 
Ζωγράφου 8, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2810246140
http://asklepieon.gr/site/

Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας 
«Ασκληπιείον Κρήτης ΑΕ» αποδέχεται την παρακάτω πρό-
ταση συνεργασίας που μας αποστείλατε την 3η Σεπτεμβρί-
ου 2014, και συγκεκριμένα:
1. Απορρόφηση του 20% της διαφοράς / συμμετοχής των 
ασφαλισμένων σας στο κόστος της νοσηλείας τους στην 
Κλινικής μας (βάση των προβλέψεων τους συμβολαίου 
σας με την ΑΧΑ Ασφαλιστική) στην περίπτωση συνδυα-
σμένης χρήσης ασφαλιστικής κάλυψης ΕΟΠΥΥ και ΑΧΑ 
Ασφαλιστικής και με την προϋπόθεση α) εν ισχύ πρόσθε-
της ασφαλιστικής κάλυψης των ασφαλισμένων σας από 
την ΑΧΑ Ασφαλιστική και β) νοσηλείας των ασφαλισμέ-
νων σας σε τρίκλινο ή δίκλινο θάλαμο νοσηλείας. Συμπε-
ριλαμβάνονται οι ιατρικές αμοιβές των έμμισθων ιατρών 
της κλινικής. Οι ασφαλισμένοι σας θα προσέρχονται στο 
Θεραπευτήριο μας με το βιβλιάριο του ΕΟΠΥΥ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙ-
ΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙ-
ΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους έμμισθους ιατρούς της κλινικής 
ισχύει η «απορρόφηση» του 20%. Για τους συνεργαζόμε-
νους ισχύει η κάλυψη του 80% από την ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

και το υπόλοιπο 20% επιβαρύνεται ο ασθενής.
3. Αποδεχόμαστε την «απορρόφηση» του 10% της συμ-
μετοχής των ασφαλισμένων σας στο κόστος της διενέργει-
ας διαγνωστικών εξετάσεων στα Διαγνωστικά Εργαστήρια 
της Εταιρείας μας όταν κάνουν χρήση ασφαλιστικής κάλυ-
ψης ΕΟΠΥΥ ως εξωτερικοί ασθενείς. Οι ασφαλισμένοι σας 
θα προσέρχονται στο Θεραπευτήριο μας με το βιβλιάριο 
του ΕΟΠΥΥ.

“Ασκληπιείον Κρήτης ΑΕ”

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ: 
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΕΦΗ τηλ. 2810246140

ΚΑΡΠΕΡΗ ΜΑΓΔΑ τηλ. 2810246140

CRETA INTERCLINIC HOSPITAL  
   

Μίνωος 63, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΗΛ. 2810373800, 
http://www.cic.gr/el/

Η  Creta InterClinic που αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνω-
στικό – Θεραπευτικό - Χειρουργικό & Ερευνητικό Κέ-
ντρο – Ιδιωτική Γενική Κλινική   και ήρθε να καλύψει τις 
βασικές ανάγκες της Κρητικής κοινωνίας στον τομέα της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής φροντίδας.
Στην Creta InterClinic λειτουργούν κλινικές, εργαστήρια 
και ειδικές μονάδες εφοδιασμένα με τον πιο σύγχρονο ια-
τρικό εξοπλισμό, που σε συνδυασμό με το έμπειρο και 
καταξιωμένο επιστημονικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και διοι-
κητικό προσωπικό, μπορούν να αντεπεξέλθουν σε κάθε 
ανάγκη στον τομέα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
ιατρικής περίθαλψης.Οι ασθενείς μπορούν να εξυπηρετη-
θούν στον τομέα της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης 
είτε μέσω των εξωτερικών ιατρείων είτε ως νοσηλευόμε-
νοι, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες εξετάσεις που 
απαιτούνται για την ορθότερη και ταχύτερη διάγνωση και 
θεραπεία.

Νοσηλεία:
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙ-

ΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙ-
ΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Απορρόφηση  του ποσοστού  συμμετοχής τους, με τη 
χρήση ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της κλινικής στο πρό-
γραμμα ομαδικής ασφάλισης 20%.  

Δεν ισχύει η έκπτωση του 20% στους γιατρούς. Καλύ-
πτεται το 80% από την ΑΧΑ Ασφαλιστική και το 20% επι-
βαρύνεται ο συνταξιούχος ΙΛΤΕ.
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ΟΛΥΜΠΙΟΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ  

Βόλου & Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα, 
Τηλ. 2610-464.000, 2611-100600, 
http://www.olympion-sa.gr/olympionpatras/

Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ Θεραπευτήριο Πάτρας είναι ένα πρότυπο 
Ιδιωτικό Ιατρικό Κέντρο τόσο για την Πάτρα όσο και για 
την Δυτική Ελλάδα.
Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ξεκίνησε τη 
λειτουργία του στις αρχές του 2004. Είναι ένας χώρος υψη-
λών προδιαγραφών, πλήρως εξοπλισμένος τεχνολογικά, 
στελεχωμένος με εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό.
Η Ιδιωτική Γενική Κλινική Πατρών της ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε. ξε-
κίνησε την λειτουργία της τον Αύγουστο του έτους 2005.
Η κλινική έχει δυναμικότητα 200 κλινών και το κέντρο 
αποθεραπείας 135 κλίνες. Το συγκρότημα παρέχει υπερ-
σύγχρονη νοσηλεία σε εξωτερικούς και εσωτερικούς 
ασθενείς.
Το Θεραπευτήριο για διευκόλυνση των ασθενών του πα-
ρέχει ειδικό όχημα μεταφοράς αμαξιδίων και ασθενοφόρα 
πλήρως εξοπλισμένα.

Νοσηλεία:
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑ-
ΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙ-
ΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Για Κλειστή Νοσηλεία απορρόφηση του 20% της διαφο-
ράς από το συμβόλαιο της ΑΧΑ.
Δεν ισχύει η έκπτωση του 20% στους γιατρούς. Καλύπτε-
ται το 80% από την ΑΧΑ Ασφαλιστική και το 20% επιβα-
ρύνεται ο συνταξιούχος ΙΛΤΕ.

4. ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   

ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μέλος ΟΣΤΟΕ - Έτος ιδρύσεως 1965

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

Συνάδελφοι,
Η εθελοντική προσφορά αίματος ανάμεσα στα μέλη του 
Συλλόγου μας και στα μέλη των οικογενειών μας και η 
κάλυψη των αναγκών σε αίμα των συναδέλφων μας, μας 

οδήγησε στην ιδέα της επανασύ-
στασης και λειτουργίας Τράπεζας 
Αίματος για την Ιονική Οικογέ-
νεια. Έτσι με συντονισμένες ενέρ-
γειες και επίπονες διαδικασίες ο 
Σύλλογός μας έγινε ήδη μέλος 
της ΠΟΣΕΑ – Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών. 

Μη διστάζεις. Δώσε λίγο Αίμα. Χάρισε τη Χαρά της ζωής. 
Γίνε Εθελοντής Αιμοδότης.
Γιατί το αίμα δεν είναι βιομηχανικό προϊόν. Προσφέρεται 
μόνο από τον υγιή άνθρωπο στον πάσχοντα συνάνθρω-
πο. Γιατί η εθελοντική αιμοδοσία είναι πράξη Ανθρωπιάς 
και Αλληλεγγύης. Γιατί η προσφορά αίματος είναι προ-
σφορά ζωής. Γιατί η προσφορά αίματος είναι Πολιτισμός. 
Γιατί, ως εθελοντής αιμοδότης, καλύπτεις την οικογένειά 
σου σε αίμα αν χρειαστεί. Γιατί η αιμοδοσία είναι ανώδυ-
νη και ακίνδυνη. Γιατί η αιμοδοσία ωφελεί και τον Εθε-
λοντή Αιμοδότη. Με τις εξετάσεις που γίνονται στο αίμα 
του μπορεί να προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις γι’ αυ-

τόν. Γιατί πρέπει να απαλλά-
ξουμε τον εαυτό μας, το φίλο, 
το συγγενή, το γείτονα, τον 
άγνωστο συνάνθρωπο που 
κινδυνεύει από το άγχος να 
βρει αίμα όταν το χρειάζεται. 
Γιατί πρέπει να υπάρχει αίμα 
όταν το χρειαζόμαστε. Γιατί σε 

δέκα (10) νοσοκομειακούς αρρώστους οι δύο (2) χρειά-
ζονται αίμα. Γιατί πρέπει η Πατρίδα μας να γίνει αυτάρκης 
σε αίμα, από εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Γιατί μόνο 
το εθελοντικά προσφερόμενο αίμα παρέχει ασφάλεια και 
ποιότητα στην υγεία.
Από τους συναδέλφους και τα μέλη των οικογενειών 
τους, ζητάμε να δώσετε αίμα σε οποιοδήποτε Κρατικό 
Νοσοκομείο Πανελλαδικά σε πίστωση του Λαϊκού Νο-
σοκομείου Αθηνών για τον Λογαριασμό της Τράπεζας 
Αίματος «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ». Οι ανά-
γκες σε μονάδες αίματος για κάλυψη των συνταξιούχων 
συναδέλφων μας είναι επιτακτικές.

ΕΝΑΣ ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΑΙΜΑ ΑΚΟΜΗ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΛΙΓΗ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΖΩΗ.
ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ.

Για το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Κολλάτος 

Η Γεν. Γραμματέας
Αθηνά Καραδελή
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5. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΟΠΥΥ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Συνάδελφοι συνταξιούχοι,

Από την Ιστοσελίδα του  ΕΟΠΥΥ 
www.eopyy.gov.gr  έχετε την δυνα-
τότητα να αντλήσετε πληροφορίες  
για   Ιατροφαρμακευτική – Νοσο-
κομειακή περίθαλψη,   Φαρμακεία,  
Περιφερειακές Διευθύνσεις  
( ΠΕ.ΔΙ )  κ.λ.π .

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 
1. Που παρέχεται ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη: 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
παρέχεται: 
* Από τους συμβεβλημένους με τον 
ΕΟΠΥΥ ιατρούς. 
* Από τα εξωτερικά ιατρεία των 

κρατικών Νοσοκομείων, τακτικά και 
επείγοντα, από τα Κέντρα   
  Υγείας και από τα Περιφερειακά 
ιατρεία αυτών 
 
2. Από πού μπορείτε να ενημερω-
θείτε   για τους συμβεβλημένους 
γιατρούς: 
 
* Από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα 
του ΕΟΠΥΥ στο www.eopyy.gov.gr 
* Από το τηλεφωνικό κέντρο ενημέ-
ρωσης ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ, στο 
τηλέφωνο 210 3803470 και ώρες 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) 
τηλ: 21082805-802-829
Δήμος Αθηνών, Βύρωνας, Γαλάτσι, Δάφνη, Ζωγράφου, 
Ηλιούπολη, Καισαριανή, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, 
Ταύρος Υμηττός
ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Λεωφ. Μαραθώνος& 
Κρήτης 2, ΠΑΛΛΗΝΗ) τηλ: 2106663645
Αυλώνα, Αχαρναί, Βάρη, Γέρακας, Βουλιαγμένη, Βούλα, 
Κερατέα, Κρώπια, Λαυρεωτική, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο, 
Μεσόγεια, Νέα Μάκρη, Παιανία, Παλλήνη, Σπάτα, Αγ. 
Κωνσταντίνος, Αγ. Στέφανος, Ανάβυσσος, Ανθούσα, 
Άνοιξη, Αρτέμιδα (Λούτσα), Αφίδναι, Βαρνάβα, Γλυκά Νερά, 
Γραμματικό, Διόνυσος, Δροσιά, Θρακομακεδόνες, Κάλαμος, 
Καλύβια, Καπανδρίτι, Κουβαράς, Κρυονέρι, Μαλακάσα, 
Μαρκόπουλο Ωρωπού, Νέα Παλάτια, Παλαιά Φώκαια, 
Πικέρμι, Πολυδένδρι, Ραφήνα, Ροδόπολη, Σαρωνίδα, Σκάλα 
Ωρωπού, Σταμάτα, Συκάμινος, Ωρωπός
ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Γούναρη 22, 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) τηλ: 2106019805/803/808
Αγ. Παρασκευή, Μαρούσι, Βριλήσσια, Ηράκλειο, Κηφισιά, 
Λυκόβρυση, Μελίσσια, Μεταμόρφωση, Ν. Ερυθραία, Νέα 
Ιωνία, Ν. Ψυχικό, Παπάγου, Πεύκη, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, 
Χολαργός, Ψυχικό, Εκάλη, Παλιά Πεντέλη
ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Μπότσαρη 14, ΑΙΓΑΛΕΩ) τηλ: 
2105317186/5319119
Αγ. Βαρβάρα, Αγ. Ανάργυροι, Αιγάλεω, Καματερό, Λιόσια, 
Περιστέρι, Πετρούπολη, Χαϊδάρι
ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δήμητρος 59, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 
τηλ: 2105565501/502
Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Φυλή, Ασπρόπυργος, Βίλια, Ελευσίνα, 
Ερυθραί, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα, Νέα Πέραμος, Οινόη
ΠΕ.ΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ηρ. Πολυτεχνείου 19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) τηλ: 
2104139363/365
Πειραιάς, Σπέτσες, Αγ. Ιωάννης, Δραπετσώνα, Κορυδαλλός, 
Κερατσίνι, Νίκαια, Πέραμα, Αίγινα, Κύθηρα, Ύδρα, Σαλαμίνα

ΠΕ.ΔΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Κολοκοτρώνη 47, ΚΑΛΛΙΘΕΑ) 
τηλ: 2109485620/650
Αγ. Δημήτριος (Μπραχάμι), Άλιμος, Αργυρούπολη, 
Γλυφάδα, Ελληνικό, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη, 
Παλαιό Φάληρο

--------------------------------------------------------------------------

Περιφερειακή Διεύθυνση - 032 - Κόρινθος – Κορινθίας 
Αγίου Νικολάου 29,Τ.Κ.:20100 Κόρινθος 27410-
73284,27410-73285 Περιφερειακή Διεύθυνση – 002 
Ναύπλιο – Αργολίδας Ικονίου 6,Τ.Κ.:21100 Ναύπλιο 27520-
97568,97571 Περιφερειακή Διεύθυνση - 003 Τρίπολη 
– Αρκαδίας Ελ. Βενιζέλου 4,Τ.Κ.:22100Τρίπολη 2710-
230194,230189 Περιφερειακή Διεύθυνση - 034 - Σπάρτη – 
Λακωνίας Λυκούργου 104-106,Τ.Κ.:23100 Σπάρτη 27310-
89173,27310-82536 Περιφερειακή Διεύθυνση - 040 
- Καλαμάτα – Μεσσηνίας Θεμιστοκλέους 106 & Πλατεία 
Αναλήψεως ,Τ.Κ.:24100 Καλαμάτα 27210-63596,27210-
63680,63599 Περιφερειακή Διεύθυνση - 010 - Πάτρα 
– Αχαΐας Αλ. Υψηλάντου 270,Τ.Κ.:26110 Πάτρα 2610-
361310/361311 Περιφερειακή Διεύθυνση - 019 - Πύργος 
– Ηλείας Μανωλοπούλου 31 (Διοικητήριο), Τ.Κ.:27100 
Πύργος 26210-20170-3 Περιφερειακή Διεύθυνση - 029 - 
Αργοστόλι – Κεφαλληνίας Σταύρου Μεταξά 8,Τ.Κ.:28100 
Αργοστόλι 26710-29049 Περιφερειακή Διεύθυνση - 018 - 
Ζάκυνθος – Ζακύνθου Τεμπονέρα24,Τ.Κ.:29100 Ζάκυνθος 
26950-43987,26950-43986 Περιφερειακή Διεύθυνση - 
001 Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανίας Χαριλάου Τρικούπη 
&Κύπρου,Τ.Κ.:30200 Μεσολόγγι 26310- 55683/5561 
Περιφερειακή Διεύθυνση - 038 - Λευκάδα – Λευκάδας 
Στράτου Τσέλιου 16,Τ.Κ.:31100 Λευκάδα 26450-
23985,26450-26743 Περιφερειακή Διεύθυνση - 011 - 
Λεβαδία– Βοιωτίας Σοφοκλέους 40,Τ.Κ.:32100 Λειβαδιά 
22610-87580 Περιφερειακή Διεύθυνση - 052 - Άμφισσα 
– Φωκίδας Ι. Γάτου 38,Τ.Κ.:33100 Άμφισσα 22650-
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08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ., με αστική 
χρέωση 
* Από όλα τα Δημαρχεία, στα οποία 
έχουν αναρτηθεί λίστες των συμβε-
βλημένων ιατρών 
* Από τα ΚΕΠ όλης της Ελλάδας 
 
3. Προμήθεια από τα Ιδιωτικά Φαρ-
μακεία Πανελλαδικά
    α) Αναλώσιμα Υλικά
    β) Σκευάσματα ειδικής Διατροφής
    γ) Φάρμακα

4.Από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ 
Πανελλαδικά προμηθεύεστε: 
    α) μόνο  φάρμακα Υψηλού Κό-
στους

Οι προμήθειες  από τα Φαρμα-
κεία περιγράφονται αναλυτικά 
στην Υπουργική Απόφαση 55471/
ΦΕΚ/21-6-2013 Τεύχος 2. 

5. Πότε απευθυνόμαστε στις Περιφε-
ρειακές Διευθύνσεις ( ΠΕΔΙ ):
    Απευθυνόμαστε στα ΠΕΔΙ για 
παροχές υγείας (εγκρίσεις – δαπάνες  
κ.λ.π ) 
    α) Παρακλινικές εξετάσεις, β) 
Φυσικοθεραπεία – Εργοθεραπεία 
– Λογοθεραπεία – Ψυχοθεραπεία, 
γ) Ειδική αγωγή, δ) Νοσοκομειακή 
περίθαλψη, ε) Χρήση αποκλειστικής 
νοσοκόμας, στ) Δαπάνες μετακί-
νησης ασθενών, ζ) Νοσηλεία στο 
εξωτερικό, η) Αποκατάσταση της 

υγείας, θ) Παροχή θεραπευτικών 
μέσων, ι) Επιδόματα λουτροθεραπεί-
ας, αεροθεραπείας, κ) Γυαλιά-φακοί 
επαφής, λ) Ακουστικά βαρηκοϊας 
,, μ) Προϊόντα ειδικής διατροφής ν) 
Ορθοπεδικά είδη ξ) Αναπνευστικές 
συσκευές. 
Οι παροχές υγείας μέσω ΠΕ.ΔΙ ανα-
φέρονται αναλυτικά στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 
3054/18-11-2012.          

Για οποιαδήποτε πληροφορία 
απευθυνθείτε στο Σύλλογο Συντα-
ξιούχων Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας 
στα τηλέφωνα 210 3615765, 210 
3640541.

79345,22650-72583 Περιφερειακή Διεύθυνση - 016 - 
Χαλκίδα – Εύβοιας Προμαχώνος& Σ. Καπνίση,Τ.Κ.:34100 
Χαλκίδα 22210-62792-3/6308 Περιφερειακή Διεύθυνση 
- 050 - Λαμία – Φθιώτιδας Βύρωνος 28,Τ.Κ.:35100 
Λαμία 22310-66000,66001 Περιφερειακή Διεύθυνση 
- 017 - Καρπενήσι – Ευρυτανίας Ρήγα Φεραίου & 
Αθανασίου Κυριαζή,Τ.Κ.:36100 Καρπενήσι 22370-80092 
Περιφερειακή Διεύθυνση - 039 - Βόλος – Μαγνησίας 
Κουντουριώτου 4 &Θρακών,Τ.Κ.:38333 Βόλος 24210-
94110 Περιφερειακή Διεύθυνση - 035 - Λάρισα – Λάρισας 
Κύπρου 12,Τ.Κ.:41221 Λάρισα 2410-539920 Περιφερειακή 
Διεύθυνση - 049 - Τρίκαλα – Τρικάλων Πλούτωνος 
8,Τ.Κ.:42100 Τρίκαλα 24310-77141 Περιφερειακή 
Διεύθυνση - 026 - Καρδίτσα – Καρδίτσας Νικ. Πλαστήρα 
62,Τ.Κ.:43100 Καρδίτσα 24410-80150 Περιφερειακή 
Διεύθυνση - 024 - Ιωάννινα – Ιωαννίνων Πυρσινέλλα 
4,Τ.Κ.:45332 Ιωάννινα 2651079738-2651083085 
Περιφερειακή Διεύθυνση - 022 - Ηγουμενίτσα 
– Θεσπρωτίας 23ης Φεβρουαρίου 21,Τ.Κ.:46100 
Ηγουμενίτσα 26650-24771,27663,25673 Περιφερειακή 
Διεύθυνση - 004 Άρτα – Άρτας Σκουφά 97,Τ.Κ.:47100 Άρτα 
26810-21293-8 Περιφερειακή Διεύθυνση - 044 - Πρέβεζα 
– Πρέβεζας Εθνικής Αντίστασης 121,Τ.Κ.:48100 Πρέβεζα 
26820-89632 Περιφερειακή Διεύθυνση - 028 - Κέρκυρα – 
Κερκύρας Θεοτόκη 154, 7η Πάροδος,Τ.Κ.:49100 Κέρκυρα 
26610-81267,26610-81262 Περιφερειακή Διεύθυνση - 
031 - Κοζάνη – Κοζάνης Διοικητήριο Κοζάνης,Τ.Κ.:50100 
Κοζάνη 2461029839 Περιφερειακή Διεύθυνση - 012 - 
Γρεβενά – Γρεβενών Ευαγγελιστρίας 4,Τ.Κ.:51100 Γρεβενά 
24620-87739 Περιφερειακή Διεύθυνση - 027 - Καστορια– 
Καστοριάς Λ. Κύκνων 28 - Αθανασίου Διάκου,Τ.Κ.:52100 
Καστοριά 24670-21132 Περιφερειακή Διεύθυνση - 051 
- Φλώρινα – Φλώρινας 25ης Μαρτίου 9,Τ.Κ.:53100  
Φλώρινα 23850-44646 Περιφερειακή Διεύθυνση - 023 
- Θεσσαλονίκη – Θεσσαλονίκης Σαπφούς 3,Τ.Κ.:54627 
Θεσσαλονίκη2310-594800Περιφερειακή Διεύθυνση - 
042 - Έδεσσα – Πέλλας Αγ. Δημητρίου 17,Τ.Κ.:58200 
Έδεσσα 23810-51580 Περιφερειακή Διεύθυνση - 020 
- Βέροια – Ημαθίας Κωτουνίου8,Τ.Κ.:59100 Βέροια 

23310-78180,78190 Περιφερειακή Διεύθυνση - 043 
- Κατερίνη – Πιερίας Βότση 2,Τ.Κ.:60100 Κατερίνη 
23510-47210 Περιφερειακή Διεύθυνση - 030 - Κιλκίς 
– Κιλκίς Μητροπόλεως 42,Τ.Κ.:61100 Κιλκίς 23410-
27888,23410-75326 Περιφερειακή Διεύθυνση - 048 - 
Σέρρες – Σερρών Βενιζέλου 26,Τ.Κ.:62100 Σέρρες 23210-
68012 Περιφερειακή Διεύθυνση - 053 - Πολύγυρος – 
Χαλκιδικής Ασκληπιού 28,Τ.Κ.:63100 Πολύγυρος 23710-
21895,-21893 Περιφερειακή Διεύθυνση - 025 - Καβάλα 
– Καβάλας Εθνικής Αντιστάσεως 20,Τ.Κ.:65403 Καβάλα 
2510-291248,250,251,636 Περιφερειακή Διεύθυνση - 013 
- Δράμα – Δράμας Διοικητήριο Δράμας,Τ.Κ.:66100 Δράμα 
2521351128 Περιφερειακή Διεύθυνση - 041 - Ξάνθη – 
Ξάνθης Μ.Καραολή & Σμύρνης,Τ.Κ.:67100 Ξάνθη 25410-
84063,-65416 Περιφερειακή Διεύθυνση - 015 - Αλεξ/
πολη– Έβρου Βενιζέλου 38,Τ.Κ.:68100 Αλεξανδρούπολη 
2551084833 Περιφερειακή Διεύθυνση - 046 - Κομοτηνή 
– Ροδόπης Χαριλάου Τρικούπη 50,Τ.Κ.:69100 Κομοτηνή 
25310-81730 Περιφερειακή Διεύθυνση - 021 - 
Ηράκλειο – Ηρακλείου Καζάνη4,Τ.Κ.:71201 Ηράκλειο 
2810-246777 Περιφερειακή Διεύθυνση - 036 - Αγ. 
Νικόλαος – Λασιθίου Λασθένους15,Τ.Κ.:72100 Άγιος 
Νικόλαος28410-89050,-82843 Περιφερειακή Διεύθυνση - 
054 - Χανιά – Χανίων Μπονιαλή 2, Τ.Κ.:73133Χανιά 28210-
47101,28210-47100 Περιφερειακή Διεύθυνση - 045 - 
Ρέθυμνο – Ρεθύμνου Δημοκρατίας 10,Τ.Κ.:74100 Ρέθυμνο 
28310-20837,28310-20838 Περιφερειακή Διεύθυνση 
- 037 - Μυτιλήνη – Λέσβου Π. Βοστάνη28,Τ.Κ.:81100 
Μυτιλήνη 22510-48310-48320 Περιφερειακή Διεύθυνση - 
055 - Χίος – Χίου Κουντουριώτου 15, Τ.Κ.:82100Χίος 22710-
40155,22710-81073, -81074 Περιφερειακή Διεύθυνση - 
047 - Σάμος – Σάμου Θεμ. Σοφούλη &Γράμμου,Τ.Κ.:83100 
Σάμος 22730-89657 Περιφερειακή Διεύθυνση - 
033 - Ερμούπολη – Κυκλάδων Πετρίδη,Πετρίτση, 
Πλουτάρχου,Τ.Κ.:84100 Ερμούπολη 22810-79205,-80925 
Περιφερειακή Διεύθυνση - 014 - Ρόδος – Δωδεκανήσου 
Γεωργίου Παπανικολάου 8-10,Τ.Κ.:85100 Ρόδος 22410-
43281,-43180
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ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Το Ταμείο Υγείας-ΤΑΥΤΕΚΩ 
χορηγεί στους ασφαλισμένους, ανά-
λογα με την περίπτωση Επίδομα Συ-
μπαράστασης.

 Σε ασθενείς ασφαλισμένους 
οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα 
να αυτοεξυπηρετηθούν και χρειά-
ζονται συμπαράσταση ετέρου προ-
σώπου, το Ταμείο χορηγεί το επίδο-
μα συμπαράστασης που σε μηνιαία 
βάση ανέρχεται σήμερα στο ποσό 
των Ευρώ πεντακοσίων πενήντα (€ 
550,00). 

Για την χορήγηση του πιο 
πάνω βοηθήματος, ο ασφαλισμένος 
πρέπει να καταθέσει στο Ταμείο τα 
πιο κάτω δικαιολογητικά:

•	 Μία αίτηση
•	 Μία γνωμάτευση από Δη-

μόσιο Κρατικό Νοσοκομείο, 
η οποία θα περιγράφει ανα-
λυτικά το πρόβλημα υγείας 
που αντιμετωπίζει ο ασφα-
λισμένος και ότι έχει ανάγκη 
συμπαράστασης από τρίτο 
άνθρωπο. Η γνωμάτευση 
θα έχει τον αριθμό πρωτο-
κόλλου και τη σφραγίδα του 
νοσοκομείου.

•	 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
ζητήσουν οι Υπηρεσίες του 
Ταμείου, όπως π.χ. Υπεύ-
θυνη δήλωση του Ν. 1599 
ή φωτοαντίγραφο του εκ-
καθαριστικού της Εφορίας, 
κ.λ.π.

Το επίδομα συμπαράστασης 
εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της 
Υγειονομικής Υπηρεσίας και το Δ.Σ. 
του Τομέα (Ταμείου). Για την παρά-
ταση της χορήγησης του επιδόματος 
απαιτείται εκ μέρους του ασφαλισμέ-
νου νέα αίτηση, γνωμάτευση του θε-
ράποντος ιατρού και η έγκριση του 
Προϊσταμένου της Υγειονομικής Υπη-
ρεσίας.

Τόσο η αρχική έγκριση όσο 
και η παράταση έχουν ισχύ για έξι (6) 
μήνες.

Η πληρωμή γίνεται αφού 
ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει μία 
απόδειξη η οποία θα έχει όλα τα στοι-
χεία του μη συγγενικού προσώπου 
που του παρέχει την συμπαράσταση.

6. ΤΑΥΤΕΚΩ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ   Ν.Π.Δ.Δ.                                                               
Χ Α Ρ.  Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η  6-8-10  106 79  ΑΘΗΝΑ     www.taapt.gr  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
210-3606283 ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ
210-3605946 ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΓΙΩΤΑ ΛΙΑΣΚΑ
210-3605946 ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΥΑ ΣΑΝΑΒΙΤΟΥ
210-3606240 ΑΔΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΡΙΖΟΥ
210-3605861 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΓΙΩΤΑ ΔΑΛΕΖΙΟΥ
210-3605547 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
210-3605567 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΩΤΗΣ
210-3605567 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
210-3641619 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ
210-3645551 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΦΑΚΑΚΗΣ
210-3605545 FAX e-mail: taapt.ag@tayteko.gr
Το e-mail και το Fax χρησιμοποιούνται για κάθε απορία, αίτημα ασφαλισμέ-

νου ή αποστολή δικαιολογητικών στο Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 Ενημερωθείτε από το ΤΑΥΤΕΚΩ για το τι ισχύει 
(όροι-προϋποθέσεις-δικαιολογητικά) προκειμένου 
να ασφαλισθούν και να έχουν ιατροφαρμακευτική-
νοσοκομειακή περίθαλψη ο/η σύζυγος των άμεσα ασφα-

λισμένων στο Ταμείο,προκειμένου να  έχουν ιατροφαρ-
μακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη.
Επίσης ενημερωθείτε από τις αναρτήσεις μας στο site 
του Συλλόγου μας www.syntaxilte.gr 
Αν χρειαστείτε τη βοήθειά μας μπορείτε να επικοινω-
νήσετε με το Σύλλογο στα τηλέφωνα του Συλλόγου 
2103615765 και 2103640541.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ενημερωθείτε από το ΤΑΥΤΕΚΩ 

για το τι ισχύει (όροι-προϋποθέσεις-
δικαιολογητικά) προκειμένου 
να ασφαλισθούν και να έχουν 
ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή 

περίθαλψη οι γονείς σας  άνω των 
60 ετών  συγκατοικούν  συντηρούνται  
από εσάς και δεν έχουν εισοδήματα 
από οποιαδήποτε αιτία.

Επίσης ενημερωθείτε από τις 

αναρτήσεις μας στο site του Συλλόγου 
μας www.syntaxilte.gr 

Αν χρειαστείτε τη βοήθειά 
μας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 
Σύλλογο στα τηλέφωνα του Συλλόγου 
2103615765 και 2103640541.
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
1) Ενημερωθείτε από το ΤΑΥΤΕΚΩ για το τι ισχύει 

(όροι-προϋποθέσεις-δικαιολογητικά) προκειμέ-
νου να ασφαλισθούν και να έχουν ιατροφαρμα-
κευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη τα τέκνα 
σας, έως 26 ετών.

2) Ενημερωθείτε από το γραφείο του ΟΑΕΔ στην 
πόλης σας για το τι ισχύει (όροι-προϋποθέσεις-δι-
καιολογητικά) προκειμένου να ασφαλισθούν και 
να έχουν ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περί-

θαλψη τα τέκνα σας, από 26 έως 29 ετών.
3) Ενημερωθείτε από την Κοινωνική  Προστασία της 

Πρόνοιας στην πόλη σας το τι ισχύει( όροι-προϋ-
ποθέσεις-δικαιολογητικά) προκειμένου να ασφα-
λισθούν και να έχουν ιατροφαρμακευτική-νοσο-
κομειακή περίθαλψη τα τέκνα σας, από 29 έως 55 
ετών.

Μην αφήνετε ανασφάλιστα τα παιδιά σας.
Σας επισημαίνουμε ότι η Νοσοκομειακή ασφάλι-

ση της AXA Ασφαλιστικής δεν ισχύει για τα παιδιά των 
συναδέλφων συνταξιούχων.

Σε αντικατάσταση των καρ-
τών Ε111 και Ε128, από 
1-6-2004 θεσπίστηκε για 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ενιαία κάρτα, η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.), την οποία 
μπορούν να χρησιμοποιούν 
όλοι οι ασφαλισμένοι των 
ασφαλιστικών Ταμείων της Ελλάδος, 
οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν 
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είτε για τουρισμό είτε για σπουδές 
είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Την 
Ε.Κ.Α.Α. εφοδιάζονται οι ασφαλισμέ-
νοι που διαμένουν στην Αττική από το 
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω  (τμήμα Γραμματείας), 
και αυτοί που διαμένουν στην υπό-
λοιπη Ελλάδα, μέσω των εκπροσώ-
πων που υπάρχουν στα περιφερειακά 
Καταστήματα των  Τραπεζών, αφού 
συμπληρώσουν και αποστείλουν την 
ειδική αίτηση.
Η ισχύς της Ε.Κ.Α.Α. για μεν τους εν 

ενεργεία υπαλ-
λήλους έχει 
ορισθεί για έξι 
(6) μήνες, για 
δε τους συνταξι-
ούχους για ένα 
(1) έτος. Φυσικά  
με την λήξη της 
ισχύος της κάρ-

τας μπορούν να ζητήσουν την εκ νέου 
έκδοση της.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρ-
τας Ασφάλισης Ασθενείας.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 
όπου ο ασφαλισμένος θα δηλώνει ότι:

«Θα γίνει χρήση της Ευρωπαϊκής 
Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας που 
θα εκδοθεί στο όνομά μου ή σε όνο-
μα Προστατευόμενου μέλους μου, με 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ότι ΔΕΝ 
ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥ 
ως ασφαλισμένου του Ταμείου λόγω: 

1 Συμπλήρωσης 6μήνου από την 
αποχώρησή μου από την Τράπεζα 
2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ σε περίπτωση: ΑΔΕΙΑ 
ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ, 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, 3. Γονικής 
ή Εκπαιδευτική άδειας, άδειας άνευ 
αποδοχών (χωρίς Αυτασφάλιση) 4. 
Διακοπή χορήγησης κύριας ή επικου-
ρικής σύνταξης 5. Αναστολή συνταξι-
οδότησης (χωρίς αυτασφάλιση)».

Προσοχή: 
Χρησιμοποιείστε στο Εξωτερικό για νο-
σηλεία σας σε Νοσοκομείο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και το Ομαδικό Ασφα-
λιστήριο της ΑΧΑ σύμφωνα με την 
εγκύκλιο 264/19.12.2013. Το Ομαδικό 
Ασφαλιστήριο ισχύει και για χώρες 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Απαραίτητη για την αποζημίωση από 
την ΑΧΑ  η θεώρηση των εξόδων από 
το ελληνικό προξενείο της χώρας όπου 
πραγματοποιήθηκαν τα έξοδα, καθώς 
και η μετάφραση των αποδεικτικών 
από το Υπουργείο Εξωτερικών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
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ΓΡΙΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

7. Άρθρα υγείας συνεργαζόμενων ιατρών 

Ο ιός της γρίπης μπορεί να προσβάλ-

λει όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ωστό-

σο,μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν τα 

παιδιά κάτω των 2 ετών,ενήλικες άνω 

των 65 ετών και άτομα με υποκείμενα 

νοσήματα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΙΠΗ;
Η γρίπη είναι μια οξεία λοίμωξη που 
προσβάλλει τόσο το ανώτερο όσο και το 
κατώτερο τμήμα του αναπνευστικού συ-
στήματος (μύτη,φάρυγγας,λάρυγγας) και 
προκαλείται από διάφορους ιούς κυρίως 
Α,Β και C της γρίπης μεταδιδόμενοι με την 
εισπνοή σταγονιδίων που εκπέμπονται με 
την ομιλία,τον βήχα και το φτέρνισμα τον 
νοσούντων .
Συχνά συναντάμε τον όρο γρίπη με συ-
νώνυμα όπως “κρύωμα” ή “ ίωση”,αλλά 
“γρίπη” με την αυστηρή έννοια του 
όρου,είναι η νόσος που οφείλεται στους 
προαναφερόμενους ιούς και εκδηλώνεται 
με βαρύτερη κλινική εικόνα.
Ο τύπος Α της γρίπης προκαλεί τις πιο σο-
βαρές λοιμώξεις και ο C τις πιο ελαφρές.
Έξαρση της γρίπης παρουσιάζεται μεταξύ 
Φεβρουαρίου και Μαρτίου οπότε και εκ-
δηλώνονται κάθε χρόνο σποραδικά κρού-
σματα.
ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Η ΓΡΙΠΗ ;
Οι ενήλικες μπορεί να μεταδώσουν τη 
νόσο μια ημέρα πριν αρρωστήσουν έως 
3-7 ημέρες από τη στιγμή που θα εκδη-
λώσουν τα συμπτώματα.Τα παιδιά μπορεί 
να μεταδίδουν για περισσότερο από μια 
εβδομάδα.Η μετάδοση γίνεται από άνθρω-
πο σε άνθρωπο μέσω των αναπνευστικών 
εκκρίσεων(φτάρνισμα,βήχας).Λόγω της 
εύκολης διασποράς,σε κίνδυνο βρίσκο-
νται άτομα που διαμένουν σε γηροκομεία 
ή μαθητές σχολείων,ειδικά το χειμώνα 
λόγω ψύχους και συγχρωτισμού (πολύς 
κόσμος μαζί) σε κλειστούς χώρους.

ΠΩΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΤΑ ΣΥ-
ΜΠΤΩΜΑΤΑ;
Τα κύρια συμπτώματα είναι 
πυρετός,μυαλγία,αδυναμί-
α,βήχας,καταρροή,πονό-
λαιμος, κεφαλαλγία, έντονη 
εφίδρωση.Η ασθένεια διαρ-
κεί κατά μέσο όρο 2-5 ημέ-

ρες, ορισμένες φορές και περισσότερο (ο 
βήχας π.χ μπορεί να επιμένει για αρκετό 
διάστημα).Τα παιδιά μπορεί να παρου-
σιάσουν ναυτία,εμέτους,διάρροιες,συ-
μπτώματα σπάνια στους ενήλικες.
Η γρίπη από το κοινό κρυολόγημα,το 
οποίο προκαλείται από μια πληθώρα 
διαφορετικών ιών,διαφέρει στο γεγονός 
ότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόση-
ση και επιπλοκές (ενίοτε θανατηφόρες).
Τα συμπτώματα του «κοινού κρυολογή-
ματος» είναι ηπιότερα,διαρκούν λιγότε-
ρο και σπάνια επιπλέκονται.Σε κάθε πε-
ρίπτωση αναγκαία κρίνεται η συμβουλή 
του ιατρού.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ;
Συχνότερη είναι η πνευμονία,(κυρίως σε 
διαβητικούς,πνευμονοπαθείς και ηλικι-
ωμένους).Μπορεί να οφείλεται στον ίδιο 
το ιό,ή σε δευτεροπαθή μικροβιακά αί-
τια,κρίσεις άσθματος σε άτομα που πά-
σχουν από βρογχικό άσθμα,παρόξυνση 
χρόνιας βρογχίτιδας,επιδείνωση καρδια-
κής ανεπάρκειας και σακχαρώδους δια-
βήτη.
Ηπιότερες επιπλοκές είναι η μέση ωτίτι-
δα,η ιγμορίτιδα,σπανιότερα μυοκαρδίτι-
δα και παθήσεις του κεντρικού νευρικού 
συστήματος.
ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ Η ΓΡΙΠΗ;
Θεραπευτικά,όπως συμβαίνει με τις πε-
ρισσότερες ιώσεις,έτσι και η γρίπη «θα 
κάνει τον κύκλο της».Η θεραπεία πε-
ριλαμβάνει ξεκούραση,λήψη πολλών 
υγρών,λήψη αντιπυρετικών,παυσίπο-
νων,αποφυγή καπνίσματος.
Ασπιρίνη δε θα πρέπει να δίδεται σε παι-
διά ή εφήβους χωρίς τη συμβουλή ια-
τρού διότι μπορεί να προκληθεί σοβαρό 
νόσημα που λέγεται σύνδρομο Reye,ε-
νώ στους ενήλικες μπορεί να προκαλέ-
σει γαστρεντερικές παθήσεις και αιμορ-
ραγία.
Υπάρχουν ειδικά αντιϊκά φάρμακα που 
μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια της 

νόσου εάν χορηγηθούν τις πρώτες δύο 
μέρες από την εκδήλωση των συμπτω-
μάτων.Η χρήση αντιβιοτικών έχει ένδειξη 
μόνον σε περιπτώσεις επιπλοκής λόγω 
μικροβιακής λοίμωξης.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ-
ΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΙΠΗ;
Ο κύριος τρόπος πρόληψης μέχρι σήμε-
ρα είναι ο εμβολιασμός,ο οποίος είναι 
αποτελεσματικός στο 70-90% των περι-
πτώσεων και η τήρηση βασικών κανό-
νων υγιεινής όπως πλύσιμο των χεριών 
τακτικά και αποφυγή κλειστών χώρων 
με πολύ κόσμο.

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣ-
ΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΤΟΜΩΝ;
Συνιστάται να γίνεται ο εμβολιασμός στις 
αρχές του φθινοπώρου (αρχές Οκτωβρί-
ου έως μέσα Νοεμβρίου) ώστε το άτομο 
να είναι  ανοσοποιημένο την εποχή της 
έξαρσης της νόσου (δηλ.το χειμώνα).Η 
ανοσία που αφήνει το εμβόλιο εξασθε-
νεί μετά από 6 μήνες περίπου γιαυτό και 
ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος κάθε 
χρόνο,μιας και οι ιοί της γρίπης αλλά-
ζουν συνεχώς.
Απαραίτητος ο εμβολιασμός σε άτομα 
ηλικίας 60 ετών και άνω,σε πάσχοντες 
από χρόνια νοσήματα του αναπνευστι-
κού και του καρδιοαγγειακού συστήμα-
τος,αιμοσφαιρινοπάθειες,σακχαροδια-
βητικούς,
νεφροπαθείς,τρόφιμους γηροκομείων 
και σε όσους διαμένουν σε συνθήκες 
ομαδικής διαβίωσης και ανοσοκατα-
σταλμένους.
Επειδή το εμβόλιο περιέχει νεκρούς ιούς 
γρίπης η τμήματα του ιού,για τον λόγο 
αυτό δεν υπάρχει κίνδυνος να προκαλέ-
σει τη νόσο.
Το εμβόλιο δεν πρέπει να γίνεται κατά τη 
διάρκεια εμπύρετων νοσημάτων,σε άτο-
μα  με υπερευαισθησία στα συστατικά 
του εμβολίου,σε άτομα που έχουν εκ-
δηλώσει αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις 
σε αυγά (εξαιρούνται μόνο τα άτομα με 
βαριά χρόνια πνευμονοπάθεια στα οποία 
το εμβόλιο θα γίνει μετά από απευαισθη-
τοποίηση).

ΑΓΝΗ Σ. ΚΑΚΑΒΕΤΣΗ MD, Msc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
 Στεφανοπούλου 6 
& Aγ.Γλυκερίας Γαλάτσι
Τηλ. 211-0123622  , 
κιν.6973898896
Email: agnesmed@yahoo.com
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Αντιμετωπίζοντας την Κατάθλιψη

     Οι περισσότεροι από 
εμάς έχουμε αισθανθεί κά-
ποιες φορές στη ζωή μας 
άκεφοι ή κακοδιάθετοι και 
βιώνουμε απώλειες μεγά-
λες είτε μικρές, οι οποίες 
συνοδεύονται από θλίψη. 
Η θλίψη είναι το συναίσθη-
μα εκείνο που εμφανίζεται 
κάθε φορά που βιώνουμε 
μια απώλεια. Είναι η υγιής 
συναισθηματική αντίδραση 

στην κάθε μορφή πένθους που αντιμετωπίζουμε. Είναι 
η συναισθηματική αντίδραση όμως, που μας δίνει ζωή, 
διότι μας βοηθά να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Μπο-
ρεί να ακούγεται περίεργο όμως οι άνθρωποι που έχουν 
κατάθλιψη δεν αισθάνονται θλίψη. Και δεν αισθάνονται 
αυτό το συναίσθημα διότι το «παγώνουν» και εμποδίζουν 
τον εαυτό τους να νιώσει και να εκφράσει τη θλίψη. Στην 
προσπάθεια της αποστασιοποίησης από το αρνητικό-δυ-
σάρεστο συναίσθημα, οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη 
αποκλείουν και τα θετικά συναισθήματα, με αποτέλεσμα 
να έχουν την αίσθηση του κενού. Αυτό το κενό μπορεί 
να οδηγήσει έναν άνθρωπο στην κατάθλιψη. Η κατάθλιψη 
λοιπόν, είναι μια διαταραχή στην αντίληψη, την επεξεργα-
σία και την έκφραση του συναισθήματος. Αλλάζει τον τρό-
πο με τον οποίο αξιολογούμε τον εαυτό μας, τους άλλους 
αλλά και το μέλλον μας. Είναι σαν να βρισκόμαστε σε ένα 
τούνελ στο οποίο υπάρχει παντού σκοτάδι και που όλα 
φαίνονται μαύρα, μη αναστρέψιμα και απελπιστικά. Μέσα 
στην κατάθλιψη, δεν παρατηρούμε ότι στο ταβάνι του τού-
νελ υπάρχουν μερικές αχτίδες φωτός, που μπορούν να 
μας βοηθήσουν να βρούμε ξανά το δρόμο μας προς την 
έξοδο και την απομάκρυνση από το σκοτάδι.

     Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2001), 
υπολογίζεται ότι το 2020 η κατάθλιψη θα είναι η δεύτερη 
σημαντικότερη ασθένεια παγκοσμίως, πράγμα που ση-
μαίνει ότι η κατάθλιψη δεν εμφανίζεται μόνο σε πληθυ-
σμούς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η εμφάνιση της 
κατάθλιψης δε ξεχωρίζει μορφωτικό επίπεδο, θρησκεία, 
ηλικία, εθνικότητα ή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Η 
εμφάνισή της, όπως σχεδόν όλες οι ψυχικές διαταραχές, 
οφείλεται στο συνδυασμό κληρονομικών, κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και ψυχολογικών παραγόντων.  Παρό-
λα αυτά η κατάθλιψη δεν εμφανίζεται σε όλους με τα ίδια 
συμπτώματα. Σε γενικές γραμμές τα πιο συνηθισμένα συ-
μπτώματα της κατάθλιψης είναι: έντονη στενοχώρια, από-
συρση, εγκλεισμός στο σπίτι, κλάματα, αίσθημα βάρους 
στο σώμα και στη ψυχή, αίσθημα αναξιότητας, αίσθηση 
ότι δεν υπάρχει κουράγιο για τίποτα, άγχος, διαταραχές 
ύπνου, διαταραχές πρόσληψης τροφής, σεξουαλικές δι-
αταραχές, βαθιά ενοχή, μελαγχολία και σκέψεις θανάτου.

Καθένας από εμάς αντιδρά διαφορετικά στον τρόπο με 
τον οποίο βιώνει την κατάθλιψη. Συνεπώς θα ήταν δύσκο-
λο να απαντήσουμε με ευκολία στο ερώτημα «Θεραπεύ-

εται η κατάθλιψη;». Θα ήταν πολύ πιθανό να μιλήσουμε 
για πλήρη θεραπεία της κατάθλιψης στις ηπιότερες μορφές 
της, αλλά για τις σοβαρότερες ή χρόνιες μορφές κατάθλι-
ψης, ίσως θα ήταν καλύτερα να μιλήσουμε για διαχείριση 
της κατάθλιψης και όχι για πλήρη θεραπεία. Άρα, μπορεί 
κάποιος μόνος του; 

     Σε ηπιότερες μορφές κατάθλιψης ίσως να μπορούσε 
ο καθένας από εμάς να προσπαθήσει μόνος να βοηθήσει 
τον εαυτό του ακολουθώντας μερικά βήματα:

1. Ας αντιμιλήσουμε στον εσωτερικό μας κριτή που 
εντοπίζει μόνο λάθη και αδυναμίες, θυμίζοντάς 
του τα επιτεύγματά μας

2. Εντοπισμός των αρνητικών σκέψεων που κάνουμε 
και έλεγχος της αξιοπιστία τους

3. Έκφραση της θλίψη μας, ζητώντας συνοδοιπό-
ρους στις δυσκολίες

4. Προστασία του εαυτού μας από την απραξία και 
την αναβλητικότητα

5. Αποδοχή του εαυτού ή απόφαση για αλλαγή
6. «Σπάσιμο» στόχων σε μικρότερους, πιο εύκολα 

πραγματοποιήσιμους
7. Οριοθέτηση ευθυνών
8. Καταπολέμηση ενοχών 

Όταν η κατάθλιψη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο 
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς τη βοήθεια ψυχολό-
γου και ψυχιάτρου. Η κατάθλιψη χρωματίζει με αρνητι-
κό τρόπο τις σκέψεις και τις ερμηνείες που δίνουμε στα 
γεγονότα που συμβαίνουν γύρο μας, ανεξάρτητα από το 
πόσο έξυπνος ή δυνατός είναι κάποιος. Η βοήθεια που 
χρειαζόμαστε εστιάζεται στη διευκόλυνση του ατόμου να 
δει τα πράγματα ρεαλιστικά, γεγονός που εμποδίζεται από 
την καταστροφολογία που συνοδεύει τα συμπτώματα της 
κατάθλιψης.

     Νιώθω καλύτερα δεν σημαίνει απαραίτητα και είμαι 
καλύτερα! Η αντιμετώπιση της κατάθλιψης, σημαίνει ότι 
έχουμε καταλάβει πρώτα απ΄όλα το λόγω που εμφανίσα-
με κατάθλιψη. Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να έχουμε 
καταλάβει το γιατί και το πώς γίναμε καλύτερα. Και τέλος, 
να είμαστε προετοιμασμένοι ότι πιθανόν θα έρθουν δυ-
σκολίες, τις οποίες όμως θα προσπαθήσουμε να τις αντιμε-
τωπίσουμε, χωρίς να παραιτηθούμε από τη ζωή.

     Οι άνθρωποι φοβόμαστε την «ταμπέλα του τρελού» 
και διστάζουμε όχι απλά να ζητήσουμε βοήθεια αλλά και 
να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη ψυχικής διαταραχής στον 
εαυτό μας ή στους δικούς μας ανθρώπους. Η κατάθλιψη 
μπορεί να είναι απλά μια ασθένεια σαν όλες τις άλλες, εί-
ναι όμως μια ασθένεια που μπορεί αργά και ύπουλα να 
μας αλλοιώσει και να κάνει τη ζωή μας δύσκολη και ανυ-
πόφορη. Ακόμα και έτσι όμως, εμείς επιλέγουμε για εμάς!

          
Άντζελα Π. Νικήτα
BA, MA-Κέρκυρα

Κλινικός Ψυχολόγος Υγείας
Τηλ. 2661042725
κιν. 6944616712
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Πρόληψη : Το κλειδί για τη στοματική Υγεία

 «Το προλαμβάνειν κάλλιον του θεραπεύειν εστί». 

   Η Ιπποκρατική ρήση εκφράζει το βασικότερο ίσως κανό-
να της Ιατρικής επιστήμης, ο οποίος θα έπρεπε να εφαρ-
μόζεται επιτακτικά.
Δύο είναι οι βασικοί στόχοι της Οδοντιατρικής πρόληψης:
•	 η διατήρηση μιας υγιούς οδοντοστοιχίας και 
•	 η έγκαιρη ανίχνευση των οδοντικών και ουλικών 
παθήσεων (και γενικότερα κάθε νόσου που εντοπίζεται 
στη στοματική κοιλότητα).

   Επιπλέον συχνά παρατηρείται μια σχετική αδιαφορία ή 
και αμέλεια για την υγεία των δοντιών που σε συνδυασμό 
με την οικονομική κρίση η οποία μαστίζει μεγάλο τμήμα 
του πληθυσμού αποτρέπει πολλές οικογένειες από το να 
ακολουθήσουν ένα πλήρες πρόγραμμα Οδοντοθεραπείας 
και Οδοντιατρικής πρόληψης
Λόγοι που πρέπει να υπάρχει οδοντιατρική πρόληψη:
•	 Η καλή κατάσταση του στόματος  είναι καθρέφτης 
της γενικής υγείας. Φυσικά δεν αρκεί ένα όμορφο χαμόγε-
λο για να την εξασφαλίσει. Η γενική μας υγεία και η υγεία 
του στοματογναθικού συστήματος είναι αλληλένδετες.
•	 Μία από τις επικρατούσες θεωρίες είναι ότι τα μι-
κρόβια που προκαλούν φλεγμονή των ούλων μπορούν να 
περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος κι έτσι να μετανα-
στεύσουν σε απομακρυσμένα όργανα όπως  η καρδιά κ.α. 
•	 Επίσης η μάσηση της τροφής με δόντια λιγότερα 
από το φυσιολογικό αριθμό και σε λάθος σύγκλειση, προ-
καλεί συνήθως διαταραχές της πέψης. 
•	 Παράλληλα προκαλούνται ανώμαλες κινήσεις της 
γνάθου, με αποτέλεσμα η άρθρωση της γνάθου (κροταφο-
γναθική) αρχίζει να φθείρεται, και παρατηρούνται συμπτώ-
ματα, όπως θορύβους κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του 
στόματος και έντονος πόνος. 
•	 Τέλος, ένας μεγάλος αριθμός ασθενειών, έχουν 
πρώιμα συμπτώματα στη στοματική κοιλότητα με αποτέ-
λεσμα την έγκαιρη διάγνωση τους. 
•	 Τελευταίος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός παράγο-
ντας, είναι η επίδραση στην ψυχική μας υγεία. Το χαμόγε-
λο είναι από τους βασικότερους παράγοντες ενός ωραίου 
προσώπου. Αν το χαμόγελο δεν είναι άρτιο τότε νιώθουμε 

μειονεκτικά, προσπαθούμε να το κρύψουμε αποφεύγο-
ντας να γελάμε, γεγονός που μπορεί με την πάροδο του 
χρόνου να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία μας, τη 
συμπεριφορά μας και τελικά τις σχέσεις με τους συναν-
θρώπους μας, ιδιαίτερα στην παιδική και εφηβική ηλικία 
Τα μέτρα που παίρνουμε για σωστή οδοντιατρική πρόλη-
ψη είναι:
1. Βούρτσισμα των δοντιών μετά από κάθε γεύμα. Πρό-
κειται για τον πιο σημαντικό κανόνα για τη διατήρηση της 
στοματικής υγείας.
(Συνήθως 2 φορές πρωί- βράδυ είναι ικανοποιητικό)
2. Xρήση οδοντικού νήματος ή βουρτσάκια μεσοδοντίων:  
3. Χρήση ειδικών στοματικών διαλυμάτων. 
4. Ισορροπημένη διατροφή. 
5. Τακτική επίσκεψη στον Οδοντίατρο ( 1-2 φορές ετησίως, 
και όποτε διαπιστώσετε το παραμικρό πρόβλημα στη στο-
ματική σας κοιλότητα). 

6. Πρόσληψη φθορίου: το φθόριο θωρακίζει τα δόντια κα-
θιστώντας τα πιο ανθεκτικά στην τερηδονική προσβολή. 
7. Τοποθέτηση στα μόνιμα δόντια των παιδιών επικαλύ-
ψεις. 
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η πρόληψη, η έγκαιρη δι-
άγνωση και θεραπεία των παθήσεων του στόματος απο-
τελεί πρωταρχικό μέλημά μας. Τίποτε όμως το ουσιαστικό 
δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δε μεσολαβήσει η προσωπική 
προσπάθεια και φροντίδα του καθενός για τη διατήρηση 
της στοματικής του υγείας και ενός λαμπερού χαμόγελου.

ΚΛΑΙΡΗ  ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΛΛΑΤΟΥ
Χειρουργός  Οδοντίατρος : 

Απόφοιτη Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών 
Φιλολάου 76 Παγκράτι                                                                                      

Ραντεβού:   Σταθ.  2107518217  Κιν.  6932463751 
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Γήρανση του πληθυσμού
H σύγχρονη πρόκληση και οι καινοτομίες στην οδοντι-
ατρική φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων.

Βασιλική Αναστασιάδου-Βελλιάδου
Οδοντίατρος-Καθηγήτρια προσθετικής

«Επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πληθυσμός των ηλικιωμέ-
νων ατόμων, ηλικίας άνω των 65 ετών αυξάνει τόσο σε απόλυτους 
αριθμούς όσο και σε ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Παγκό-
σμια παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση στο ποσοστό των  υπερηλίκων 
ατόμων, ηλικίας άνω των 85 ετών. Τα προγνωστικά αναφέρουν ότι 
συνολικά το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων  παγκόσμια από 14% 
σήμερα θα φτάσει σε 21% τα επόμενα χρόνια 50 χρόνια. Οι δημο-
γραφικές μεταβολές του πληθυσμού ως προς την ηλικία αποτέλεσε 
κοινωνικό-πολιτισμικό φαινόμενο, χαρακτηριστικό του 20ου αιώνα. 
Σύμφωνα με τα Ενωμένα Έθνη μια χώρα για να χαρακτηριστεί γηραιά 
θα πρέπει το 7% του πληθυσμού της να είναι άνω των 65 ετών, επο-
μένως με τις τάσεις που διαφαίνονται όσον αφορά στο προσδόκιμο 
ζωής σύντομα οι ανεπτυγμένες χώρες  θα χαρακτηριστούν γηραιές  
και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις που συνεπάγε-
ται το γεγονός αυτό σε επίπεδο εξασφάλισης πόρων συνταξιοδότησης 
και περίθαλψης.
Το γήρας αποτελεί φυσιολογική διαδικασία εξέλιξης η οποία είναι 
καθολική, εγγενής, προοδευτική, εξελισσόμενη και μη αναστρέψιμη 
όπου μειώνεται προοδευτικά η προσαρμοστικότητα, η ευαισθησία, η 
ακρίβεια και η αντοχή. Η είσοδος στο γήρας δεν βασίζεται αποκλει-
στικά σε χρονικά όρια, αλλά λαμβάνονται υπ΄ όψη και τα βιολογικά 
δεδομένα δηλαδή η φυσιολογική λειτουργική κατάσταση των ατό-
μων. Η γήρανση είναι μια σύνθετη διαδικασία μη αναστρέψιμων με-
ταβολών σε επίπεδο μορίου, κυττάρου, ιστού, οργάνου, συστήματος 
και οργανισμού. Oρυθμός και ο βαθμός του ποικίλλει όχι μόνο από 
άτομο σε άτομο αλλά και στα οργανικά συστήματα του ιδίου ατόμου. 
Υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και νοσηρότητας. Τα ηλι-
κιωμένα άτομα πάσχουν από συστηματικές νόσους πολλές από τις 
οποίες επιφέρουν μεγάλου βαθμού απώλεια της αυτοδυναμίας και 
της αυτοεξυπηρέτησης. Γι αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η διαβάθ-
μιση σε επίπεδα περίθαλψης με στόχο την θεραπεία του ασθενή ως 
προς την εξασφάλιση της υγείας και της αυτοδυναμίας του και όχι τη 
θεραπεία της νόσου (εξατομικευμένη θεραπεία). 
Στα πλαίσια της οδοντιατρικής φροντίδας των ηλικιωμένων ατόμων ο 
σύγχρονος οδοντίατρος παρέχοντας υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια 
νοσήματα συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας του στόματος στο γη-
ρασμένο υπόστρωμα σκληρών και μαλακών ιστών και αποκαθιστά 
τις φυσιολογικές λειτουργίες και την αισθητική. Ταυτόχρονα  αποβλέ-
πει στο όφελος του ασθενή δηλαδή στη διατήρηση αφενός της αυ-
τοδυναμίας και στην εξασφάλιση της ποιότητας ζωής του (σύμφωνα 
με τις προσδοκίες και τις επιθυμίες του, καθώς και τους περιορισμούς 
που θέτει η ηλικία και η γενική υγεία) και αφ’ έτερου στη συντήρηση 
του αποτελέσματος και στη διατήρηση της υγιεινής. 
Η οδοντιατρική φροντίδα για τα άτομα προχωρημένης ηλικίας είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με τη διάθεση πόρων. Κοινωνικό-οικονομικοί 
παράγοντες, όπως χαμηλό εισόδημα και χαμηλό μορφωτικό οδη-
γούν τελικά σε επιλογές θεραπείας ιδιαίτερα λιτές όπως εξαγωγές και 
συμβατικές ολικές οδοντοστοιχίες. Η προχωρημένη ηλικία όμως δεν 
είναι συνώνυμη με τη νόσο και ως εκ τούτου ο ηλικιωμένος ασθε-
νής μπορεί και είναι συχνά σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία σε 
ένα σύνθετο σχήμα περίθαλψης. Οι σύγχρονες θεραπευτικές και απο-
καταστατικές  διαδικασίες (καινοτομίες) της οδοντιατρικής φροντίδας 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και να διατηρηθούν σε 
βάθος χρόνου με την προϋπόθεσηότι θα υπάρχει προσαρμογή του 
πρωτοκόλλου ανάλογα κάθε φορά με τις ανάγκες του βιολογικού 
υποστρώματος.
Επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουνότι η ολική νωδότητα είναι μια 

κατάσταση που έχει περιοριστεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι 
Ostenberg & Carlsson (2007) αναφέρουν ότι το ποσοστό σε ομάδες 
ολικά νωδών ατόμων ηλικίας 70 ετών στη Σουηδία από 51% το 1970 
έχει μειωθεί στο 7% το 2001. Η διατήρηση όμως των φυσικών δο-
ντιών έχει οδηγήσει σε αύξηση των κινητών προσθετικών εργασιών 
από 26% σε 68% . Επίσης το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων που 
διατήρησε πάνω από 20 δόντια έχει αυξηθεί το ίδιο χρονικό διάστημα 
από 13% σε 65%.

Είναι επομένως πολύ σημαντικό όταν γίνεται η θεραπευτική και προ-
σθετική προσέγγιση δοντιών ηλικιωμένων ατόμων, που μεταφέρουν 
την εμπειρία ολόκληρης της ζωής τους, να προσδιορίζονται οι κυρι-
ότεροι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εξέλιξη της δρα-
στηριότητας της τερηδόνας και της περιοδοντικής νόσου, την απορ-
ρόφηση του φατνιακού οστού και των επερχόμενων προβλημάτων 
λειτουργικότητας. Όλες αυτές οι συνθήκες γίνονται δυσμενέστερες με 
την περαιτέρω αύξηση της ηλικίας (άτομα 80+) .
Η τερηδόνα είναι μια κατάσταση δύσκολη στην αντιμετώπιση της ιδι-
αίτερα σε άτομα προχωρημένης ηλικίας και σε άτομα που ζουν σε 
γηροκομεία εξαιτίας όχι μόνο συστηματικών νόσων αλλά και άλλων 
λειτουργικών και νοητικών παθήσεων. Η τερηδόνα ρίζας οι οποία σε 
άτομα 65-74 ετών από το 1996 μέχρι το 2006 αυξήθηκε από 15,5% σε 
45% οφείλεται στην υφίζηση των ούλων και συχνότατα οι περιοχές 
αυτές καλύπτονται από πλάκα, ενώ η τερηδόνα μύλης εντοπίζεται κυ-
ρίως γύρω από εμφράξεις και προσθετικές αποκαταστάσεις. Επιπρό-
σθετα η παρουσία μειωμένης παρουσίας σάλιου, πτωχής στοματικής 
υγιεινής, υψηλής πρόσληψης σακχάρων με τη  διατροφή, η ύπαρξη 
σακχαρώδους διαβήτη και συνθήκες χαμηλής κοινωνικοοικονομικής 
θέσης είναι επιπλέον επιβαρυντικοί παράγοντες οι οποίοι συχνά κα-
ταλήγουν σε μαζικές εξαγωγές δοντιών και εγκατάσταση εκτεταμένης 
ή ολικής νωδότητας. 
Στα επόμενα χρόνια φαίνεται ότι ο συνδυασμός φυσικών δοντιών και 
ακίνητων ή κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων θα είναι η ρουτί-
να  που θα αντιμετωπίζει καθημερινά ο οδοντίατρος  και η διαχείριση 
ασθενών όχι μόνο ηλικιωμένων αλλά και υπερηλίκων θα αποτελεί τη 
σύγχρονη πρόκληση. 
Οι εξαγωγές των τερηδονισμένων δοντιών στα ηλικιωμένα άτομα 
αποτελούν και στο παρόν αλλά και στο μέλλον την έσχατη λύση και 
εφαρμόζονται όταν όλες οι άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν 
αποτύχει. Ο έλεγχος της τερηδόνας με τις σύγχρονες προληπτικές και 
θεραπευτικές  στρατηγικές αποτελεί σημαντική συμβολή για υγιή και 
δραστήρια γηρατειά. 
Οι επιλογές σε ενόδοντες ασθενείς εξαρτώνται άμεσα από τον αριθ-
μό των δοντιών που παραμένουν στο στόμα. Όταν τα πίσω δόντια 
χάνονται σταδιακά τότε η προσαρμογή της μασητικής ικανότητας είναι 
συνήθως καλή στα ηλικιωμένα άτομα. Αποτέλεσμα είναι ότι όταν πα-
ραμένουν  20 δόντια στο στόμα συνήθως δεν χρειάζεται προσθετική 
αποκατάσταση.  Η απώλεια των πίσω δοντιών όμως μπορεί να προάγει 
την αποτριβή η οποία μπορεί να εξελιχθεί και να οδηγήσει σε απώλεια 
της κάθετης διάστασης και σε προβλήματα αισθητικής. 
Η αντιμετώπιση και η επίλυση των προβλημάτων που εξατομικευμέ-
να αφορούν τον συγκεκριμένο ασθενή είναι συχνά περίπλοκες γιατί 
υπάρχουν υποκείμενες αιτίες που πρέπει να προσδιοριστούν και να επι-
λυθούν ώστε να υπάρχει επιτυχία και συντήρηση του αποτελέσματος. 
Αναφέρεται μεγαλύτερη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ηλικιωμένα 
άτομα που αντιμετωπίστηκαν με ακίνητες προσθετικές εργασίες  και 
μικρότερη σε αυτά που αντιμετωπίστηκαν με συμβατικές ολικές οδο-
ντοστοιχίες.
Οι  ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν μεγαλύτερη δυσκολία προσαρμογής 
στις οδοντοστοιχίες όπως επίσης περισσότερο επίπονη είναι η διατή-
ρηση της άνεσης και της αποτελεσματικής λειτουργίας με αυτές. Γι 
αυτό και προτείνεται να εξαντλείται η δυνατότητα αποκατάστασης με 
ακίνητες αποκαταστάσεις στους ηλικιωμένους ασθενείς, επειδή αυτές 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Μερικά φάρμακα πρώτων βοηθειών για το φαρμακείο του σπιτιού

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Φυσιολογικός ορός: Χρησιμοποιείται 
για καθαρισμό της πάσχουσας περιο-
χής (εκδορές, πληγές).
Οινόπνευμα (αιθυλική αλκοόλη):  Το 
οινόπνευμα σε διάλυμα νερού αποτε-
λεί καλό αντισηπτικό.
Οξυζενέ (υπεροξείδιο του υδρογό-
νου):  Χρησιμοποιείται για τον καθα-
ρισμό και την απομάκρυνση ξένων 
σωμάτων από τις πληγές.
Ερυθρό βάμμα του ιωδίου 
(Betadine):  Χρησιμοποιείται για την 
απολύμανση των τραυμάτων.
 ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
• Αντιβιοτικά σε σκόνη, αλοιφή ή 
σπρέι για την περιποίηση τραυμάτων
• Βαμβάκι, γάζες (μεγάλες, μικρές), 
επίδεσμοι ελαστικοί και απλοί, συ-
γκολλητικές ταινίες (λευκοπλάστη)
•Τζελ αλόης ή φαρμακευτική κρέμα  
για εγκαύματα
• Βαζελινούχες αντιβιοτικές γάζες που 
εναποτίθενται στην πάσχουσα περιο-
χή χωρίς επικόλληση
ΑΝΤΙΣΤΑΜΙΝΙΚΆ ΦΑΡΜΑΚΑ
Αντισταμινικά σκευάσματα κατάλλη-
λα σε περίπτωση αλλεργίας από διά-
φορες αιτίες, όπως τσιμπήματα εντό-

μων, μεδουσών κ.ά.
• Αντιισταμινική αλοιφή
• Αμμωνία
• Αντιδιαρροϊκά φάρμακα
• Κορτιζόνη
ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ
• Σαλικυλικό οξύ (π.χ. ασπιρίνη)
• Παρακεταμόλη (π.χ. Depon, 
Ponstan)
• Ισχυρότερα παυσίπονα (π.χ. 
Lonarid)
Για τη χειμερινή περίοδο για να αντι-
μετωπίζουμε τις ιογενής λοιμώξεις θα 
χρειαστούν σκευάσματα βιταμίνης 
C 1gr, ταμπλέτες ή βάμμα Εχινάκεα, 
βάμμα Πρόπολις
Όταν μένουμε στην ύπαιθρο, είναι 
απαραίτητο να έχουμε αντιοφικό εμ-
βόλιο, η χορήγηση του οποίου επι-
βάλλεται να γίνει από γνώστη υπο-
δόριων ή ενδομυϊκών αινέσιμων 
σκευασμάτων.
Κάθε φαρμακείο πρέπει επίσης να 
περιέχει: θερμόμετρο,  ψαλίδι, σύ-
ριγγες μιας χρήσεως, γάντια μιας 
χρήσεως, φακό, σημειωματάριο και 
στυλό (σε περίπτωση που πρέπει 
να δοθούν οδηγίες από το τηλέφω-
νο και να κρατηθούν σημειώσεις). 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πρέπει να ελέγχουμε σε τακτά χρονι-
κά διαστήματα την ημερομηνία λήξης 
των φαρμάκων και να τα ανανεώνου-
με εγκαίρως. Καλό είναι να μην πετά-
με τη συσκευασία τους, στην οποία 
περιέχονται οι οδηγίες χρήσης που 
πρέπει να συμβουλευόμαστε, και να 
τα τοποθετούμε σε εμφανή σημεία 

στα οποία όμως να μην έχουν εύκολη 
πρόσβαση τα μικρά παιδιά. Πρέπει να 
ελέγχουμε την ημερομηνία λήξης των 
φαρμάκων. Μερικά από αυτά  μετά 
την πρώτη χρήση έχουν περιορισμέ-
νη διάρκεια, ημερών ή εβδομάδων. 
Κάποια είναι ευαίσθητα στις υψηλές 
θερμοκρασίες, στην υγρασία και στην 
έκθεση στον ήλιο.
Αν ο ασθενής παρουσιάζει δύσπνοια, 
καρδιακή ανεπάρκεια, μεγάλη αιμορ-
ραγία, απώλεια συνείδησης, σοβαρά 
εγκαύματα, σοκ, δηλητηρίαση, τότε 
θα πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ασθε-
νοφόρο. Για κάθε επείγον πρόβλημα 
υγείας καλέστε το ΕΚΑΒ στο 166, από 
κάθε τηλεφωνική συσκευή (σταθερό, 
κινητό, καρτοκινητό, κερματοδέκτη ή 
καρτοτηλέφωνο) –η κλήση είναι χω-
ρίς χρέωση. Δώστε, οπωσδήποτε, τις 
πληροφορίες: τι συμβαίνει, πού έγι-
νε, πόσοι είναι οι πάσχοντες, ποιος 
είστε και το τηλέφωνο από το οποίο 
καλείτε. Μην κλείνετε το τηλέφωνο 
πρώτος. Η ψυχραιμία είναι η σημαντι-
κότερη πρώτη βοήθεια. Αν υπάρχει 
φόβος τραυματισμού της ράχης ή του 
αυχένα, αν υπάρχει σοβαρό κάταγμα, 
αν δεν υπάρχει άλλος να φροντίσει 
ένα θύμα που έχει χάσει τις αισθήσεις 
του, τότε θα πρέπει να παραμείνετε 
κοντά στον ασθενή και να μην επιχει-
ρήσετε να τον μετακινήσετε έως ότου 
φτάσει το ασθενοφόρο.

Ναταλία Πριαχίνα Ιατρός Συλλόγου 
Πανεπιστημίου 38 Αθήνα 
Τηλ. 210 6844662 κιν. 6932 246006

προσφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση, ευ-
νοϊκότερη πρόγνωση και εξασφαλίζουν τη 
δυνατότητα συντήρησης. Η αποκατάσταση 
με μικρές ακίνητες γέφυρες ή εμφυτεύματα 
αποτελούν τις πλέον ασφαλείς λύσεις όταν 
η ικανότητα του ασθενή να συνεργαστεί δεν 
μπορεί να εξασφαλιστεί σε βάθος χρόνου. 
Όταν υπάρχουν λιγότερα από τρία ζεύγη 
ανταγωνιστών οπισθίων δοντιών τότε οι εν-
δείξεις συγκλίνουν στην αποκατάσταση με 
μερικές οδοντοστοιχίες.  Απαραίτητη όμως 
είναι η υγιεινή σχεδίαση, η εξασφάλιση ισο-
κατανομής των  μασητικών δυνάμεων, στήρι-
ξης, συγκράτησης και σταθερότητας ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της οδοντι-
κής πλάκας  και κατ’ επέκταση η διατήρηση 
της υγείας των περιοδοντικών ιστών και των 
δοντιών. 
Η καλή εφαρμογή των συμβατικών ολικών 
οδοντοστοιχιών σε ηλικιωμένους ασθενείς 
τις περισσότερες φορές εξαρτάται τόσο από 
την ικανότητα του ατόμου όσο και από τη 

σχεδίαση των ολικών οδοντοστοιχιών ώστε 
τελικά να υποστηρίζονται αποτελεσματικά 
απο το νευρομυϊκό σύστημα. Η κατασκευή 
των ολικών οδοντοστοιχιών σε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς ακολουθεί ένα τροποποιημένο 
πρωτόκολλο κατασκευής, ενώ όταν πρόκει-
ται να αντικατασταθούν ολικές οδοντοστοιχί-
ες τότε η μελέτη και εκτίμηση των παλαιών 
οδοντοστοιχιών και η χρήση μιας δυναμικής 
τεχνικής αξιοποιεί σε σημαντικό βαθμό τις πε-
ριορισμένες ανατομικές δυνατότητες για  επι-
τυχημένη εφαρμογή σε βάθος χρόνου.
Η αντιμετώπιση της ολικής νωδότητας με την 
κατασκευή επιεμφυτευματικών  επένθετων 
οδοντοστοιχιών σε ηλικιωμένους ασθενείς 
με δυσμενείς ανατομικές συνθήκες αποτελεί 
σήμερα θεραπεία επιλογής επειδή αποδε-
δειγμένα εξασφαλίζει μακροχρόνια άνεση 
και σταθερότητα. Παρόλα αυτά αναφέρεται 
ότι 36% των ηλικιωμένων ατόμων δεν απο-
φασίζουν την τοποθέτηση εμφυτευμάτων αν 
και έχει ήδη αφαιρεθεί ο οικονομικός παρά-

γοντας. Έτσι η αποκατάσταση της ολικής νω-
δότητας με συμβατικές ολικές οδοντοστοιχίες 
αποτελεί συχνή επιλογή αποκατάστασης της 
ολικής νωδότητας για την πλειοψηφία των 
ηλικιωμένων ατόμων. 
Συμπερασματικά, η γήρανση του πληθυσμού 
είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον κλινικό 
οδοντίατρο οποίος έχει στην υπηρεσία του 
εκτός από τις κλασσικές πρακτικές και πολ-
λές καινοτόμες εξαιτίας της πολυμορφίας της 
κλινικής εικόνας των ηλικιωμένων ατόμων 
και του διαφορετικού βιολογικού υποστρώ-
ματος. 
Η επιλογή ανάμεσα σε μια διαχρονική προ-
σέγγιση και σε μια σύγχρονη εξαρτάται αφε-
νός από την εξασφάλιση κατά περίπτωση της 
ωφελιμότητας του ασθενή και αφετέρου από 
την εκτίμηση των περιορισμών που θέτει η 
υγεία του και το ανατομικοβιολογικό υπό-
στρωμα των δοντιών, των μαλακών ιστών 
και του φατνιακού οστού».

συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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Προσφορά οδοντιατρείων 
σε συναδέλφους της Ιονικής

Ο Σύλλογός μας στα πλαίσια της ολοκληρωμέ-
νης και σταθερούς υποστήριξης- εξυπηρέτησης 
όσον αφορά στις ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ που προέρχο-
νται από την Ιονική-Λαική Τράπεζα ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙ-
ΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ, με στόχο τη μεγιστοποίηση 
της εξυπηρέτησης και την ελαχιστοποίηση του 
κόστους, συνεργάζεται με τους παρακάτω οδο-
ντιάτρους συγγενείς συναδέλφων μας : 
1. Ονομάζομαι Κοσμοπούλου-Κολλάτου 
Κλαίρη και είμαι Χειρουργός Οδοντίατρος. Θα 
ήθελα να σας δηλώσω ότι ευχαρίστως μπορώ 
να δέχομαι τους ασφαλισμένους της πρώην 
Ιονικής Τράπεζας για θεραπεία στο ιδιωτικό 
μου ιατρείο. 
Όλα αυτά με πολύ μειωμένες τιμές. 
Π.χ. Σφραγίσματα από 30 ευρω, 
εξαγωγές 30 ευρω , καθαρισμός 30ευρω.
Στις προσθετικές εργασίες ισχύουν ομοίως 
πολύ χαμηλές τιμές π.χ. στεφάνη πορσελά-
νης 180 ευρώ. Οι πιο πάνω τιμές επιδέχονται 
περισσότερη βελτίωση σε μεγάλες εργασίες. 
Πάντα στην διάθεσή σας με εκτίμηση.

     Διεύθυνση ιατρείου: ΦΙΛΟΛΑΟΥ 76 ΠΑΓΚΡΑΤΙ    
Τηλέφωνο ιατρείου:2107518217 Κινητό: 6932463751  

 Το ιατρείο λειτουργεί μόνο με ραντεβού . 

2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-ΒΕΛΛΙΑΔΟΥ 
Οδοντίατρος-Καθηγήτρια προσθετικής

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, μπορούν απ’ 
ευθείας να επικοινωνούν με το οδοντιατρείο της 
κ. Βασιλικής Αναστασιάδου-Βελλιάδου, χωρίς 
την διαμεσολάβηση του Συλλόγου, στα τηλέ-
φωνα 2310-285169, 6979203630, Τσιμισκή 38, 
1ος όροφος ΤΚ 54623, Θεσσαλονίκη,

email:vanasta@dent.auth.gr 
www. http://dca-dentalcareassociates.com 

3. Ονομάζομαι Δημοσθένης Μισιχρόνης, είμαι σύ-
ζυγος συναδέλφου και θα ήθελα να σας ενημερώ-
σω ότι μπορώ να  προσφέρω οδοντιατρικές υπη-
ρεσίες στους ασφαλισμένους του  Συλλόγου  σας 
καθώς και στις οικογένειες τους βάσει του Τιμολο-
γίου  του   ΠΕΔΥ. Σε  οδοντιατρικές πράξεις εκτός 
τιμολογίου ΠΕΔΥ θα γίνονται ειδικές τιμές. Περισ-
σότερες πληροφορίες υπάρχουν στο   προσωπι-
κό μου site www.misichronis-dentist.gr   Στοιχεία 
επικοινωνίας :Ηρώων Πολυτεχνείου 87 Πειραιάς.  
Τηλ.:210 4282204  κιν.  6944946737   

8. Συνεργασίες του Συλλόγου με ιδιώτες ιατρούς.
Ειδικές τιμές και Προσφορές για τα μέλη του ΣΣΙΛΤΕ.

Άντζελα Π.Νικήτα, Psych MA 
Κλινικός Ψυχολόγος-Ψυχολόγος της Υγείας -Κέρκυρα

Απόφοιτος Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Κάτοχος Clinical & Health Psych MA  του  

Eotvos Lorand University of Budapest
Μητροπολίτου Μεθοδίου 3, 2ος όροφος- Κέρκυρα, 

Τηλ. 2661042725, Κιν. 6944616712 
angelanikita2@hotmail.com  www.facebook.com/corfupsychologist

Προσφορά Ιατρού Παθολόγου 
για τους συναδέλφους της Ιονικής

-Ο Μιλέτης Αλέξης, ιατρός Παθολόγος με ιατρείο στην οδό 
Προύσσης 39, Άνω Γλυφάδα, δέχεται τα μέλη των Συλλόγων που 
προέρχονται από την πρώην Ιονική Τράπεζα για εξετάσεις και συ-
νταγογράφηση φαρμάκων με 5 €.

Τηλ. ιατρείου 210 9623087 και κιν. 6937 654557.
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ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΛΤΕ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ιατρός στεγάζεται στο ιδιόκτητο διαμέρισμα του ΣΣΙΛ-
ΤΕ, επί της οδού Πανεπιστημίου 44, στον 4° όροφο και 
δέχεται τους συνταξιούχους συναδέλφους της Ιονικής 
και Λαϊκής Τράπεζας:

 

– Δευτέρα και Τετάρτη 
από τις 10,30 π. μ. έως τις 4 το απόγευμα 
-Τρίτη και Πέμπτη 
από τις 10,30 π. μ. έως τις 12,30 το μεσημέρι. 
Το κόστος για συνταγογράφηση είναι : 
5 € έως 6 φάρμακα 
και: 10 € άνω των 6 φαρμάκων. 
Δίμηνες συνταγές 10 € και τρίμηνες συνταγές 15 € 
Κόστος για παραπεμπτικά εξετάσεων: 5 €.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή σε περίπτωση ανάγκης 
επικοινωνήστε με την ιατρό 

Κα Ναταλία Πριάχινα. 
Τηλέφωνο ιατρείου 210 6844662, κιν. 6932 246006

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ  (ΕΚΤΑΚΤΟ ΦΥΛΛΟ)
«ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ»

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210.36.15.765 – 210.36.40.541 

FAX: 210.36.14.287

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΟΔΗΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ
 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   
 ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ  – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΡΙΚΕΛΛΗ - ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ
    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
 ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
 ΝΙΝΑ ΜΠΟΥΡΛΗ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΘΗΝΑ
 ΜΑΡΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1965-2015 : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
50 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ  - ΑΓΝΗΣ ΚΑΚΑΒΕΤΣΗ  
Β. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΥ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΥ 
    ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΚΑΒΕΤΣΗ – ΔΗΜΑΚΗ 
Στεφανοπούλου 6 & Αγ. Γλυκερίας Γαλάτσι  τηλ : 211-
0123622 κιν. 6973898896   email:agnesmed@yahoo.com

1. Συνταγογράφηση 
μέχρι 6 φάρμακα 5 €, από 6 φάρμακα και άνω 10 €.
Δίμηνες συνταγές 10 €  και τρίμηνες συνταγές 15 €. 
Κόστος για παραπεμπτικά εξετάσεων 5 €
2. Για τα μέλη του Συλλόγου μας επίσκεψη-κλινική 
εξέταση  στο ιατρείο 20 € και κατ΄οίκον εξέταση 30 €.


