Ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα με τις
υψηλότερες προδιαγραφές

10 λόγοι για να επιλέξετε την
Αθηναϊκή Mediclinic:
1. Είναι μία ποιοτική και οικονομική κλινική, προσιτή σε όλους
2. Συνεργάζεται με τον Δημόσιο Φορέα Ασφάλισης
3. Έχει συμβάσεις με τις περισσότερες ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρίες
4. Διαθέτει κορυφαίο επιστημονικό προσωπικό
5. Διαθέτει σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
6. Διαθέτει εξωτερικά ιατρεία πλήρως εξοπλισμένα, με τμήμα
επειγόντων περιστατικών
7. Παρέχει εξατομικευμένη φροντίδα και φιλική αντιμετώπιση
8. Διαθέτει άνετο και φιλικό περιβάλλον
9. Λειτουργεί καθημερινά 24 ώρες, 365 ημέρες το χρόνο και
έχει εύκολη πρόσβαση με όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
10. Ανήκει στον όμιλο ACHMEA, έναν κορυφαίο ασφαλιστικό
οργανισμό που κατέχει την πρώτη θέση στην ασφάλεια
υγείας στην Ευρώπη.

Επικοινωνία για ραντεβού
Τηλ.: 210 647 5000
E-mail: info@athinaiki-mediclinic.gr

Αθηναϊκή Mediclinic
Το φιλικό και σύγχρονο πρόσωπο της υγείας
Η Αθηναϊκή Mediclinic είναι μία σύγχρονη Γενική Κλινική με όλες τις ιατρικές
ειδικότητες και υψηλές τεχνολογικές προδιαγραφές για την παροχή ολοκληρωμένων
ιατρικών υπηρεσιών. Με μακρόχρονη παράδοση στον τομέα της Οφθαλμολογίας,
αποτελεί σήμερα μια πρότυπη διαγνωστική, χειρουργική και νοσηλευτική μονάδα.
Η Αθηναϊκή Mediclinic διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο ιατρικό, διοικητικό
και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, για
την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων ιατρικών υπηρεσιών.
Η Αθηναϊκή Mediclinic, προσφέρει ποιότητα στη νοσηλεία, με υψηλών
προδιαγραφών περίθαλψη και φροντίδα σε ένα σύγχρονο, ευχάριστο και φιλόξενο
περιβάλλον. Αντιμετωπίζει με ασφάλεια όλα τα ιατρικά προβλήματα, χτίζοντας
σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασθενείς της.
Με εύκολη πρόσβαση στην “καρδιά” της Αθήνας, με φιλικές και απλές διαδικασίες
και σε συνεργασία με τον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, η Αθηναϊκή Mediclinic
συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις και αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή ακόμη και
για τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Τμήματα Αθηναϊκής Mediclinic
Παθολογικός Τομέας

Διαγνωστικά Τμήματα

Ειδικές Μονάδες

• Παθολογικό
• Καρδιολογικό
• Γαστρεντερολογικό
• Δερματολογικό

Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων

• Τμήμα Επειγόντων
• Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής
(Check-up)
• Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας
(Day Clinic)
• Κέντρο Μελέτης Ύπνου
• Κέντρο Μαστού
• 82 κλίνες
• 7 άρτια εξοπλισμένες
χειρουργικές αίθουσες
(3 οφθαλμολογικές)

Χειρουργικός Τομέας
• Χειρουργικό
• Ουρολογικό
• Οφθαλμολογικό
• Ορθοπεδικό
• Ωτορινολαρυγγολογικό
• Γυναικολογικό
Εξωτερικά Ιατρεία
Όλων των ειδικοτήτων

• Διαγνωστικοί υπέρηχοι
σώματος & αγγείων (Triplex)
• Κλασική Ακτινολογία
• Αξονικός τομογράφος
• Ψηφιακός μαστογράφος
Καρδιολογικό
• Holter (Ρυθμού – Πιέσεως)
• Υπέρηχοι Καρδιάς (Triplex)
• Test Κοπώσεως
Ενδοσκοπικό
• Γαστροσκοπήσεις
• Κολονοσκοπήσεις
• Πολυπεκτομές
Μικροβιολογικό - Βιοχημικό

Εξωτερικά Ιατρεία και Επείγοντα Περιστατικά
Τα εξωτερικά ιατρεία της Αθηναϊκής Mediclinic είναι μια πρωτοποριακή μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας,
η οποία λειτουργεί καθημερινά. Πρόκειται για σύγχρονα ιατρεία, στελεχωμένα από εξειδικευμένο ιατρικό,
διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στα οποία αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλα τα περιστατικά,
έκτακτα ή προγραμματισμένα.

Τμήμα Προληπτικού Ελέγχου (Check-up)
Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της υγείας και την παροχή
γρήγορης διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη, στην Αθηναϊκή Mediclinic λειτουργεί ένα σύγχρονο τμήμα Check-up, που
προσφέρει αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση. Στα τακτικά ιατρεία της Κλινικής, όλοι οι ασθενείς έχουν τη
δυνατότητα να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους την ημέρα και την ώρα που επιθυμούν.

Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας - One Day Clinic
Η Αθηναϊκή Mediclinic, ακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις, υιοθετεί τη χειρουργική χωρίς διανυκτέρευση,
καθώς και τις θεραπευτικές αγωγές σε εξωνοσοκομειακή βάση.
Στη μονάδα βραχείας νοσηλείας της Αθηναϊκής Mediclinic παρέχεται νοσηλεία μίας ημέρας, στην οποία
αντιμετωπίζεται άμεσα ο ασθενής χωρίς να απαιτείται η παραμονή του στην Κλινική. Ακόμη και σε περιπτώσεις
χειρουργικών επεμβάσεων, η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση του
μετεγχειρητικού πόνου και των επιπλοκών, με αποτέλεσμα ο ασθενής να αισθάνεται καλύτερα σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα.
Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά το κόστος νοσηλείας και βελτιώνεται η διάθεση του ασθενούς
που γνωρίζει ότι θα επιστρέψει άμεσα και με ασφάλεια στο οικείο περιβάλλον του.

Κέντρο Μαστού
H Αθηναϊκή Mediclinic με ιδιαίτερη φροντίδα για τη γυναίκα, δημιούργησε ένα σύγχρονο Κέντρο Μαστού, που
διακρίνεται για την αρτιότητα του επιστημονικού επιπέδου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του, καθώς
και για τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό του.
Διαθέτει ψηφιακό μαστογράφο, σύγχρονα και εξειδικευμένα ιατρικά μηχανήματα χαμηλής ακτινοβολίας, υψηλής
ευκρίνειας εξοπλισμό στον τομέα της απεικόνισης και πλήρη διαγνωστικά εργαστήρια, επιτυγχάνοντας την
παροχή αξιόπιστων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υγείας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κάθε γυναίκας.

Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη
115 21, Αθήνα

Επικοινωνήστε μαζί μας
Για να μάθετε περισσότερα καλέστε
όλο το 24ωρο στο
Τηλ.: 210 647 5000, Fax: 210 647 5005
www.athinaiki-mediclinic.gr

30745/0717

Πού θα μας βρείτε

