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Swangerskap
Om ’n baba te verwag, is ’n wonderlike en vreugdevolle belewenis, en Medihelp ondersteun jou in 
hierdie opwindende tyd met voordele en dienste wat tot jou ervaring sal bydra.

Tydens jou swangerskap

Dag-tot-dag-voordele
Die swangerskapvoordele wat jou opsie bied, word in jou ledegids uiteengesit en word betaal uit jou 
spaarplan of dag-tot-dag-voordele. Teken aan op die Member Zone om hierdie gids te kry.

Bykomende versekerde voordele
(MedMove!-lede het nie die voordele nie)

Swangerskapvoordele 
Medihelp bied bo en behalwe jou plan se bestaande 
swangerskapvoordele soos in jou ledegids uiteen-
gesit, ook bykomende versekerde voordele op die 
meeste opsies. Registrasie op HealthPrint se 
Swangerskap-en-babaprogram sal die volgende 
bykomende voordele aktiveer:
•   10 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies 
     by ‘n vroedvrou/algemene praktisyn/ginekoloog*
•   2 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by 
    ‘n dieetkundige/laktasiespesialis/voorgeboorteklasse
•   Twee 2D ultraklanksonars

MedPrime, MedElite en MedPlus
•   Voorgeboorte-ysteraanvullings vir 9 maande
•   Voorgeboorte-foliensuuraanvullings vir 9 maande

Bykomende waarde deur HealthPrint
HealthPrint is Medihelp se aanlyn gesondheid-en-welstandsprogram, en jy kan inskryf vir 
HealthPrint se Swangerskap-en-babaprogram vir ondersteuning tydens jou swangerskap. Nadat 
jy aangesluit het, sal jy ’n spesiale geskenk ontvang asook toegang tot toepaslike waarde deur 
HealthPrint-vennote.

Jy sal ook gereeld nuusbriewe ontvang met nuttige inligting oor wat jy tydens elke fase van jou 
swangerskap kan verwag.

Geboorte in die hospitaal of tuis
Daar is geen oorhoofse jaarlikse limiet op hospitaalvoordele vir ‘n bevalling van toepassing op 
enige voordele-opsie nie. MedMove!-lede het nie voordele vir elektiewe keisersneegeboortes nie, 
alleenlik vir natuurlike en noodkeisersneegeboortes. Voordele word teen 100% van die Medihelp-
tarief betaal. 

Lede van netwerkopsies moet in ’n hospitaal binne die hospitaalnetwerk opgeneem word.

’n Spesifieke voordelebedrag is beskikbaar vir ’n tuisbevalling, insluitend die professionele 
verpleegdienste, toerusting, materiaal en medisyne.

Voorafgoedkeuring
Dis noodsaaklik om voorafgoedkeuring vir jou beplande hospitaalopname of tuisbevalling te kry, 
om bybetalings te voorkom. ’n 20%-bybetaling sal geld indien ’n hospitaalopname of tuisbevalling 
nie vooraf goedgekeur is nie (behalwe noodgevalle, wat binne 72 uur goedgekeur moet word) en ’n 
35%-bybetaling indien lede van die netwerkopsies kies om hospitale buite die netwerk te gebruik.

Wat jy nodig het om voorafgoedkeuring te versoek
•   Jou lidnommer
•   Besonderhede van die pasiënt,
     dokter en hospitaal, insluitend
     hul praktyknommers
•   Prosedure- en diagnosekodes
     (jou dokter sal dit voorsien)
•   Datum en tyd van jou opname
     (verwagte datum in geval van
     ’n normale geboorte)

Medisyne vir tuisgebruik by jou ontslag uit die hospitaal
Medihelp bied ’n vaste voordelebedrag vir voorskrifmedisyne wat die hospitaal resepteer en eis 
wanneer jy ontslaan word. Raadpleeg jou Medihelp-ledegids vir besonderhede.

Registrasie van jou pasgebore baba
Registreer jou pasgebore baba deur 086 0100 678 te skakel of op die Member Zone aan te teken. 
Medihelp sal jou pasgebore baba registreer sonder om enige uitsluitings toe te pas indien jy ’n 
bestaande lid is, onder die volgende voorwaardes:

Jy het 90 dae vanaf die baba se geboortedatum om jou baba te registreer.

Die baba se inskrywingsdatum moet ook die geboortedatum wees.

Die baba moet as jou kinderafhanklike op dieselfde opsie geregistreer word.

Die baba se identiteitsnommer moet binne 45 dae by Medihelp ingedien word.

Hoe om voorafgoedkeuring te versoek

 Skakel 086 0200 678

 Gebruik die Member Zone/Magtigings

 E-pos hospitalauth@medihelp.co.za

 Gebruik die Medihelp-app vir lede

Medihelp is ‘n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste (FSP No 15738)

Voordele vir kinders
•   Babas jonger as 2 jaar kry 
     2 bykomende besoeke by ‘n  
     algemene praktisyn, pediater of
     oor-neus-en-keelspesialis*
•   Standaardimmuniserings 
     vir kinders tot 7 jaar oud by 
     netwerkapteekklinieke
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* Lede van die MedVital Elect, MedAdd Elect en MedPrime Elect hoef nie deur ’n algemene praktisyn in die netwerk na ’n 
ginekoloog, pediater of oor-neus-en-keelspesialis verwys te word om addisionele versekerde voordele te ontvang nie.
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