ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDICA
-

Παραλαβή Ατομικών Φακέλων
Υποβολή / Αποστολή Απαιτήσεων
Επαναλαμβανόμενα Φάρμακα / Διαδικασία Υποβολής Απαιτήσεων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οι εγγραφές στο Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας Medica συνεχίζονται και ο αριθμός των
αφυπηρετήσαντων συναδέλφων που συμμετέχουν στο σχέδιο ξεπέρασε κατά πολύ τον
αριθμό που προέβλεπε η συμφωνία μας με την Eurolife ως απαιτούμενο για την
ενεργοποίηση του σχεδίου.
Η μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων επιβεβαιώνει την ορθότητα των ενεργειών της
Οργάνωσής μας, η οποία πέτυχε να λύσει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που
αντιμετώπιζαν οι αφυπηρετήσαντες συνάδελφοι, αυτό της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, με ένα σχέδιο οι πρόνοιες του οποίου, σε συσχετισμό με το κόστος
συμμετοχής, ικανοποιούν την τεράστια πλειοψηφία των επηρεαζομένων.
Κατ’ αρχάς σας πληροφορούμε ότι ο «Αριθμός Ασφαλιστικής Σύμβασης» του Ομαδικού
Προγράμματος Υγείας Medica, ο οποίος ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους μέσω
του Σχεδίου του Τμήματος Αφυπηρετάσαντων Μελών ΕΤΥΚ είναι:
6000551
Επίσης, όσον αφορά το Πρόγραμμα, σας πληροφορούμε τα πιο κάτω:
Παραλαβή Φακέλων με το σχετικό υλικό:
Το σχετικό υλικό όσων έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 31/01/2017 και
είναι καλυμμένοι από 01/02/2017, έχουν παραδοθεί από την Ασφαλιστική Εταιρεία και
μπορείτε να το παραλαμβάνετε, από τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 και μέχρι την
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, από τα Κεντρικά και τα Επαρχιακά Γραφεία της ΕΤΥΚ,
ως ακολούθως:
ΕΠΑΡΧΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ / ΧΩΡΟΣ
Κεντρικά Γραφεία –
Πρεβέζης 8, 3ος
όροφος
Γραφεία ΕΤΥΚΑμμοχώστου 17 (Έναντι
Debenhams Μακαρίου)
Γραφεία ΕΤΥΚ (Κτίριο
ΠΑΣΥΔΥ)

ΗΜΕΡΕΣ
Δευτέρα – Παρασκευή
και
Τρίτη και Πέμπτη
Δευτέρα και Πέμπτη
Τετάρτη
Παρασκευή
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ΩΡΕΣ
08:00 – 14:00
15:30 – 17:30
15:30 – 17:30
10:00 – 13:30
και
15:30 – 17:30
10:00 – 13:30

ΠΑΦΟΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Γραφεία ΕΤΥΚ (Κτίριο
Τετάρτη
17:00 – 18:30
ΠΑΣΥΔΥ)
Συνεννόηση με το μέλος της ΔΕ του Τμήματος Αφυπηρετησάντων
ΕΤΥΚ Νίκο Καλλίσιη, στο τηλέφωνο 99 629861. Η επικοινωνία να
γίνεται Δευτέρα και Πέμπτη 15:00 - 17:00

Οι φάκελοι όσων έχουν υποβάλει την αίτησή τους μετά την 01/02/2017 αναμένονται, και
μόλις αυτοί είναι έτοιμοι, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά.
Σημειώνουμε ότι στους φακέλους περιλαμβάνονται: επιστολή της ΕΤΥΚ,
Πιστοποιητικό Ασφάλισης, η πλαστική σας κάρτα, καθώς και επιστολή της Eurolife.

το

Υποβολή / Αποστολή απαιτήσεων:
Οι απαιτήσεις όσων συμμετέχουν στο σχέδιο μπορούν να παραδίδονται στα Κεντρικά
Γραφεία της ΕΤΥΚ στη Λευκωσία τις ώρες λειτουργίας του γραφείου του Τμήματος
Αφυπηρετησάντων, τις πιο κάτω μέρες και ώρες:
Δευτέρα – Παρασκευή
Τρίτη και Πέμπτη

8:00πμ – 2:00μμ
3:30μμ – 5:30μμ

Συνάδελφοι οι οποίοι επιθυμούν, αντί να τις παραδίδουν, να στέλνουν τις απαιτήσεις
τους στα γραφεία της ΕΤΥΚ στη Λευκωσία, είτε με τον τρόπο που έστελλαν τις
απαιτήσεις του στο ΤΥ-ΕΤΥΚ ή στο ΣΥΑ – ΕΤΥΚ, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,
μπορούν να το πράττουν, αλλά με δική τους ευθύνη σε περίπτωση απώλειας. Στην
περίπτωση αυτή οι απαιτήσεις θα πρέπει να στέλλονται σε κλειστό φάκελο στον οποίο
να αναγράφεται
«Medica
ΤΜΗΜΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΥΚ
Τ.Κ. 21235 – 1504 Λευκωσία».
Επίσης, θυμίζουμε ότι οι απαιτήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται και στην MedNet
στη διεύθυνση: Κένεντυ 57, 1ος όροφος, 1076 Λευκωσία. Στην περίπτωση αυτή η
Eurolife συνιστά συστημένη επιστολή.
Επαναλαμβανόμενα Φάρμακα:
Τυχόν επαναλαμβανόμενα φάρμακα για χρόνιες ασθένειες θα πρέπει να
συνταγογραφούνται από το θεράποντα ιατρό σας, στο μέρος «Β» του Εντύπου
«ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ MEDICA -ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ» ή / και σε
έντυπο του γιατρού ως ιατρική συνταγή, στα οποία θα αναφέρεται η πάθηση για την
οποία χορηγούνται τα φάρμακα, η προτεινόμενη δοσολογία και η διάρκεια της
θεραπείας (Μέγιστη περίοδος 1 χρόνος). Τόσο το Έντυπο της Eurolife, όσο και η
ιατρική συνταγή θα πρέπει να φωτοτυπούνται και θα επισυνάπτεται αντίγραφό τους σε
κάθε απαίτηση και αφού συμπληρωθεί το μέρος Α΄ του εξωνοσοκομειακού εντύπου της
Eurolife. Η κάθε απαίτηση θα πρέπει να αποστέλλεται σε διάστημα ενός μηνός το
πολύ, από την ημερομηνία της απόδειξης.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2017
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