
Όταν τα πράγµατα δεν πάνε ακριβώς όπως τα σχεδιάσατε, προστατέψτε 
τον εαυτό σας και την οικογένειά σας από µία µεγάλη οικονοµική 
επιβάρυνση και διατηρήστε την ποιότητα ζωής σας.

Cypria
Long Term Care 

www.cnpcyprus.com

CNP CYPRIALIFE LTD
Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε µετοχές, εγγεγραµµένη στην Kύπρο, 
Aρ. Eγγρ. 46532. Έδρα & Κεντρικά Γραφεία: Λεωφόρος Ακροπόλεως 17, 2006 Στρόβολος, Τ.Θ. 20819, 
1664 Λευκωσία, Κύπρος, Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλ. +357 22 11 12 13, Φαξ. +357 22 36 34 07

Πρόγραµµα ∆εύτερης Ιατρικής Γνώµης

Όταν διαγνωστεί ότι κάποιος Ασφαλισµένος υποφέρει από µία Επιλέξιµη Ιατρική Πάθηση, η διαδικασία ∆εύτερης 
Ιατρικής Γνώµης µπορεί να ξεκινήσει κατόπιν επικοινωνίας µε τον διαχειριστή (Healthwatch Cyprus Ltd, Jacovides 
Tower, Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 81-83, 1ος όροφος, 1090 Λευκωσία).

Μία δεύτερη Ιατρική Γνωµάτευση µπορεί να επιβεβαιώσει µία διαγνωσµένη κατάσταση του ασθενούς και µπορεί να 
βοηθήσει στην ενίσχυση ή διαφοροποίηση του συνιστώµενου σχεδίου θεραπείας. 

Ο Ασφαλισµένος έχει πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία από την έναρξη του συµβολαίου.

Προσφερόµενες υπηρεσίες σε περίπτωση ανικανότητας του Ασφαλισµένου, 
όπως ορίζεται στο Ωφέληµα Cypria Long Term Care:

Η Medigence είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία στην Κύπρο µε παγκύπρια κάλυψη στον τοµέα της κατ’ οίκον 
νοσηλευτικής φροντίδας. 

Προσφέρει ένα ευρύ φάσµα υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, από έµπειρο και καταρτισµένο προσωπικό στο χώρο της 
υγείας και της νοσηλείας.

Σε συνεργασία  µε την εταιρεία Medigence η CNP Cyprialife προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες σε περίπτωση 
ανικανότητας του Ασφαλισµένου όπως αυτή ορίζεται στο Ωφέληµα Cypria Long Term Care: 

ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Τηλεφωνικό κέντρο

To τηλεφωνικό κέντρο παρέχει πληροφορίες από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00π.µ. µέχρι τις 18:00µ.µ. 
στα ακόλουθα θέµατα:
• Πληροφορίες σχετικά µε το Ωφέληµα Cypria Long Term Care.
• Υποστήριξη για να βρείτε δραστηριότητες όπως π.χ. σύλλογοι ηλικιωµένων.
• Κατάλογος µε γιατρούς, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές κτλ.
• Βοήθεια για ενοικίαση ή αγορά σχετικού ιατρικού εξοπλισµού.

Αριθµός τηλεφωνικού κέντρου: 77776300

Telemonitoring (panic button)

Σε περίπτωση αναγνώρισης της ανικανότητας µε βάση τους όρους τους Ωφελήµατος, ο Ασφαλισµένος θα 
προµηθεύεται µε ένα ειδικό µηχάνηµα το οποίο είναι συνδεδεµένο µε το τηλεφωνικό κέντρο για άµεση 
επικοινωνία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

Για το αναφερόµενο ειδικό µηχάνηµα θα παρέχεται τρίµηνη δωρεάν συνδροµή.
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Κατ΄οίκον πρόγραµµα νοσηλείας

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Ωφελήµατος, αθροιστικά θα παρέχεται για σαράντα (40) ώρες, από εξειδικευµένο 
νοσηλευτικό προσωπικό βασικό πρόγραµµα φροντίδας το οποίο περιλαµβάνει: 
• Ατοµική υγιεινή (λουτρό, λουτρό κλίνης), φροντίδα δέρµατος, πρόληψη κατακλίσεων, στιγµιαία µέτρηση   
 σακχάρου και χοληστερόλης, έλεγχος ζωτικών σηµείων (αρτηριακή πίεση, θερµοκρασία, καρδιακός και   
 αναπνευστικός ρυθµός).
• Χορήγηση Φαρµάκων: υποδόρια, ενδοµυϊκά και ενδοφλέβια. 

∆ιευκρινίζεται ότι το κόστος των φαρµάκων καθώς και οποιωνδήποτε άλλων αναλώσιµων υλικών βαρύνει τον 
Ασφαλισµένο.

Βασική εκπαίδευση για κάποιο συγγενή του ασθενούς

Εξάωρη βασική εκπαίδευση για την καλύτερη φροντίδα του ασθενούς. Η εκπαίδευση µπορεί να γίνει στα 
Ελληνικά, Αγγλικά και Ρωσικά µε την προϋπόθεση να υπάρχει απαιτούµενη ζήτηση δύο τουλάχιστον ατόµων για 
κάθε γλώσσα ξεχωριστά.

Επιπλέον υπηρεσίες  

• Συµβουλές για προσαρµογή του περιβάλλοντος/σπιτιού µετά την αναγνώριση της ανικανότητας.
• Συµβουλές σχετικά µε αναγκαία υποστηρικτικά µηχανήµατα που µπορεί να χρειαστεί ο Ασφαλισµένος ασθενής.
• Βοήθεια στην προετοιµασία του αρχείου του πελάτη και συµπλήρωση αιτήσεων σχετικών µε κρατικές    
 χορηγίες, επιδόµατα, δικαιώµατα κτλ.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να τροποποιήσει, αναπροσαρµόσει, ακόµη και να τερµατίσει τις πιο πάνω προσφερόµενες 
υπηρεσίες καθώς επίσης, αν κρίνει αναγκαίο, να προβεί στην αντικατάσταση του παροχέα των προσφερόµενων υπηρεσιών. 


