Στο παρακάτω κείμενο και αρχείο η Ένωση Τεντοποιών σας παραθέτει χρήσιμες
πληροφορίες για όσους έχουν Ταμείο Ασφάλισης και συγκεκριμένα τις δωρεάν
προληπτικές παροχές καθώς και το τιμολόγιο του Φορέα για τις εξετάσεις.
"Με σκοπό λοιπόν, την έγκαιρη διάγνωση και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη
της εκδήλωσης ή την ανατροπή της εμφάνισης νοσηρών καταστάσεων,
παρέχονται στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής, υποχρεωτικά και χωρίς
συμμετοχή του ασφαλισμένου ΕΟΠΥΥ, τα εξής:
α) Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού.
β) Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου σε γυναίκες και άνδρες με σκοπό τη γέννηση υγιών
παιδιών και συγκεκριμένα:
 αιματολογικές εξετάσεις (γεν. αίματος, φεριττίνης και εγκλείστων) για τη
διαπίστωση ετεροζυγωτών μεσογειακής αναιμίας
 ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, εφόσον προκύψουν ενδείξεις από τις
παραπάνω εξετάσεις
 εξέταση DNA του εμβρύου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι και οι δύο γονείς έχουν
γενετική επιβάρυνση για μεσογειακή αναιμία και κάλυψη της μεθόδου λήψης του
υλικού
 προσδιορισμός αντισωμάτων ερυθράς
 έλεγχος καρυοτύπου του εμβρύου σε γυναίκες άνω των 35 ετών
γ) για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού μαστογραφία με την ακόλουθη
συχνότητα: κάθε δύο χρόνια σε γυναίκες ηλικίας από 40 έως 50 ετών και κάθε χρόνο σε
γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών ή σε γυναίκες άνω των 35 ετών, εφόσον οι τελευταίες
ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Για την τελευταία περίπτωση απαιτείται
παραπομπή ειδικού γιατρού.
δ) για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τεστ PAP κάθε
χρόνο σε όλες τις γυναίκες από την έναρξη της σεξουαλικά ενεργούς ζωής.
ε) για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη τεστ PSA, κάθε δύο χρόνια σε
άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών και κάθε χρόνο σε άνδρες ηλικίας άνω των 60 ετών.
στ) για την πρόληψη των καρδιοπαθειών, εξετάσεις χοληστερόλης ολικής και
κλασμάτων υψηλής και χαμηλής πυκνότητας καθώς και τριγλυκεριδίων με σκοπό τη
διάγνωση δυσλιπιδαιμιών, κάθε πέντε χρόνια σε άνδρες και γυναίκες από 15 έως 30
ετών και κάθε τρία χρόνια σε άνδρες και γυναίκες άνω των 30 ετών.
ζ) για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του παχέως εντέρου, μικροσκοπική εξέταση
ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα κάθε 2 χρόνια σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας
50 έως 70 ετών και κολονοσκόπηση κάθε πέντε έτη σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50
ετών και άνω ή κάθε έτος σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω εφόσον
ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται παραπομπή
ειδικού ιατρού.
Ο ΕΟΠΠΥ καλύπτει μέρος του κόστους των ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων.
Αναζητήστε την κάλυψη ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης (αιματολογικές,
βιοχημικές, κλπ) και ανα ειδικότητα (π.χ. Ουρολογία) στο αρχείο".

