―πάνω από όλα είναι η υγεία
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- πάνω από όλα είναι η υγεία
Για αυτό και οι άνθρωποι χρειάζονται επαγγελματίες υγείας που ξέρουν τι κάνουν
και, το κυριότερο, που νοιάζονται για αυτό που κάνουν.
Οι ασθενείς εμπιστεύονται και βασίζονται στους γιατρούς τους.
Οι γιατροί μάς εμπιστεύονται και βασίζονται σε εμάς.
Δεν μπορούμε να προδώσουμε αυτή την αρχή.
Ποτέ.
Σήμερα, η τεχνολογία είναι πιο σημαντική από ποτέ για την υγεία.
Και η τεχνολογία θα προσφέρει ακόμα περισσότερα στην υγεία αύριο.
Αγωνιζόμαστε για να προσφέρουμε την καλύτερη τεχνολογία.
Σήμερα και αύριο.
Αναζητούμε τους καλύτερους επαγγελματίες στον τομέα της Ιατρικής.
Τους βοηθάμε να αναπτυχθούν και υιοθετούμε τα υψηλότερα πρότυπα και
διαδικασίες, ώστε να είμαστε σίγουροι πως χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με
ασφάλεια, ουσιαστικά και αποτελεσματικά.
Εφαρμόζουμε και ανταλλάσσουμε τις καλύτερες πρακτικές ανάμεσα στα Ιατρικά
Κέντρα μας και το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό μας.
Θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε.
Πάντα.
Νοιαζόμαστε για το πώς νιώθουν οι ασθενείς μας.
Για αυτό και κάνουμε την κάθε επίσκεψη όσο πιο άνετη μπορούμε.
Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι κάνουμε
πώς το κάνουμε και το κυριότερο, γιατί το κάνουμε.
Μοιραζόμαστε τη γνώση μας.
Η υγεία είναι το πάθος μας.
Και είμαστε δίπλα στους ανθρώπους.
Γιατί πάνω από όλα είναι η υγεία.
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ΟΜΙΛΟΣ
AFFIDEA
Ο μεγαλύτερος Όμιλος στις υπηρεσίες Διαγνωστικής Απεικόνισης
και Ακτινοθεραπείας στην Ευρώπη

228

Ιατρικά Κέντρα

10εκ.

16

Χώρες στην Ευρώπη

4000
Εργαζόμενοι

800
Ιατροί

Διαγνωστικές εξετάσεις
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Ολλανδική εταιρεία συμμετοχών, ιδιοκτησίας της Waypoint Capital, κορυφαίου
Ελβετικού επενδυτικού οίκου που δραστηριοποιείται στους τομείς της
Ακτινοθεραπείας, της Διαγνωστικής Απεικόνισης και Βιοπαθολογίας.
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" Η συνέπεια στην έγκυρη και ολοκληρωμένη διάγνωση
και ο σεβασμός στον άνθρωπο, μας καθιερώνουν ως
τον πιο αξιόπιστο οργανισμό στον τομέα των ιατρικών
διαγνώσεων στην Ελλάδα, κάνοντάς μας ιδιαίτερα
υπερήφανους για την συμβολή μας στο έργο της
ιατρικής κοινότητας."
Θεόδωρος Καρούτζος
Διευθύνων Σύμβουλος
Affidea Ελλάδoς
H Affidea Ευρωιατρική είναι η Ελληνική θυγατρική εταιρεία της Affidea.
Η Αffidea Ευρωιατρική ξεκίνησε την λειτουργία της στην Ελλάδα το 2005, με στόχο την είσοδό της στην
ιδιωτική αγορά των διαγνωστικών εργαστηρίων απεικόνισης και βιοπαθολογίας. Σήμερα, λειτουργεί ένα
εκτεταμένο δίκτυο διαγνωστικών εργαστηρίων, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε πρότυπους ιατρικούς
χώρους, με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αισθητικής, ιατρικό εξοπλισμό με τεχνολογία αιχμής, στελεχωμένα από καταξιωμένους ιατρούς στο είδος τους και συνδεδεμένα μεταξύ τους με το
πλέον σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής στην Ελλάδα.

αμοιβαιότητα στη σχέση με τους γιατρούς και τους ασθενείς
πίστη και αφοσίωση σε ό,τι κάνουμε

συνεχής πρόοδος μέσα από νέες ιδέες και καινοτομία
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Οι Μαγνητικοί Τομογράφοι με ισχυρό μαγνητικό πεδίο 1,5
Tesla απεικονίζουν με πολύ υψηλή ακρίβεια, περιορίζουν τον
χρόνο εξέτασης και προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή άνεση
στον εξεταζόμενο.

Οι τελευταίας γενιάς πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι 64 &
128 τομών παράγουν εικόνες πολύ υψηλής αξιοπιστίας, μειώνονοντας παράλληλα τον χρόνο της εξέτασης σημαντικά, με
πολύ χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας.

ΕΓΧΡΩΜΗ ΥΠΕΡHΧΟΓΡΑΦΙΑ (TRIPLEX)

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Πραγματοποιείται με σύγχρονους υπερηχοτομογράφους, οι
οποίοι σε συνδυασμό με την υψηλή κατάρτιση του ιατρικού
προσωπικού της Affidea, επιτρέπουν τη διαγνωστική προσέγγιση αγγειακών προβλημάτων (έγχρωμη triplex υπερηχογραφία), καθώς και όλων των οργάνων του σώματος.

Πραγματοποιείται με τα τελευταίας τεχνολογίας Οστεοπυκνόμετρα που εξασφαλίζουν υψηλής ακρίβειας οστικές μετρήσεις, επιτρέποντας άμεση εξαγωγή και σύγκριση των αποτελεσμάτων, για οποιοδήποτε σημείο του σώματος.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Ψηφιακές Μαστογραφίες υψηλής ανάλυσης με τους υπερσύγχρονους ψηφιακούς μαστογράφους, με δυνατότητα ευκρινούς ψηφιακής μεγέθυνσης σε οποιοδήποτε τμήμα αυτών,
επιτρέποντας έτσι την μείωση των επαναληπτικών λήψεων και
επιτυγχάνοντας την πρόσληψη μειωμένης δόσης ακτινοβολίας για τoυς εξεταζόμενους.
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ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Τελευταίου τύπου τομογραφικές γ-κάμερες παρέχουν εικόνες υψηλής διαγνωστικής ποιότητας. Εφαρμογές: Σπινθηρογραφήματα μυοκαρδίου, Ραδιοϊσοτοπικής Κοιλιαγραφίας,
Δυναμικές/Στατικές μελέτες νεφρικής λειτουργίας, Οστών,
Θυρεοειδούς, Πεπτικού Συστήματος, Ραδιοϊσοτοπικής Κυστεογραφίας.

ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ

Πραγματοποιείται με σύγχρονους υπερηχοκαρδιογράφους,
με πλήρη καρδιολογικά διαγνωστικά προγράμματα και προηγμένες απεικονιστικές τεχνικές, που προσφέρουν απεικόνιση
υψηλής ευκρίνειας της καρδιάς και αιμοδυναμικές πληροφορίες της καρδιακής λειτουργίας, τόσο σε ενήλικες, όσο και σε
παιδιά. Στο τμήμα εκτελείται δοκιμασία κόπωσης, τοποθέτηση holter καρδιακού ρυθμού και αρτηριακής πίεσης και ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος (ΗΚΓ).

Τομοσύνθεση -Τρισδιάστατη Ψηφιακή Μαστογραφία (3D), με
σύστημα απεικόνισης C-View για χαμηλή δόση ακτινοβολίας. Η Affidea Ευρωιατρική με γνώμονα τη συνεχή αναζήτηση
πρωτοποριακών μεθόδων που αφορούν την πρώιμη διάγνωση των παθήσεων του μαστού και ακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, προχώρησε στην εγκατάσταση
του υπερσύγχρονου τρισδιάστατου ψηφιακού μαστογράφου
στη Θεσσαλονίκη.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
Προσφέρει σύγχρονες εξετάσεις Ψηφιακής Ακτινογραφίας
υψηλοτάτης διαγνωστικής ακρίβειας, χαμηλής δόσης ακτινοβολίας και με δυνατότητα ηλεκτρονικής αποθήκευσης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Στόχος του τμήματος είναι να καλύψει με τις πλέον σύγχρονες
τεχνικές όλες τις μικροβιολογικές αναλύσεις και καλλιέργειες,
ώστε τα αξιόπιστα αποτελέσματά του να αποτελούν χρήσιμο
εργαλείο για τον κλινικό ιατρό, τόσο για τη διάγνωση, όσο και
για την επιλογή της αποτελεσματικής θεραπείας. Η συνεχής
ιατρική ενημέρωση, η εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και
οι άριστες εργαστηριακές συνθήκες, εξασφαλίζουν αξιόπιστα
αποτελέσματα, τόσο σε απλά περιστατικά, όσο και σε δύσκολα, νοσοκομειακού επιπέδου.

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
Αναβαθμίσαμε τον εξοπλισμό του τμήματος με αναλυτές ρομποτικής τεχνολογίας, ώστε να επιτύχουμε την πλήρη κάλυψη
και των αυστηρότερων απαιτήσεων, τόσο από πλευράς ποικιλίας αναλύσεων, όσο και από πλευράς ποιότητας αποτελεσμάτων

ΤΜΗΜΑ ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Όπως και στο Ανοσολογικό και Βιοχημικό τμήμα, έτσι και εδώ
συνδυάζονται οι πλέον προηγμένοι ρομποτικοί αναλυτές,
προκειμένου να επιτυχάνονται άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα σε αναλύσεις ευαίσθητες και ιδιαίτερα σημαντικές.
Εγγύηση των αποτελεσμάτων δίνει ο εκτεταμένος και σε πολλαπλά επίπεδα έλεγχος ποιότητας (Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας), αλλά και η προσεκτικά επιλεγμένη
διερεύνηση και επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων με διαφορετικές μεθοδολογίες και αυτόματους αναλυτές.
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ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
Στο εργαστήριο διενεργούνται ιστοπαθολογικές εκτιμήσεις
βιοψιών όλων των συστημάτων, ανοσοϊστοχημικές διερευνήσεις για την ταυτοποίηση των νεοπλασμάτων, προγνωστικοί
και θεραπευτικοί δείκτες σε καρκίνο του μαστού, του εντέρου
και του πνεύμονα και σε στρωματικούς όγκους του γαστρεντερικού συστήματος (π.χ. ορμονικοί υποδοχείς οιστρογόνων
και προγεστερόνης, c-erbB2, EGFR, c-kit κλπ).
Επίσης διενεργείται ιστοχημική διερεύνηση για παρουσία ή
μη παθογόνων μικροοργανισμών, εκτίμηση βιοψιών με λεπτή
βελόνα, καθώς και διάγνωση αιματολογικών ή άλλων νεοπλασματικών νόσων σε βιοψία λεμφαδένα και μυελού των οστών.

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Αποτελεί το πλέον ευαίσθητο τμήμα του εργαστηρίου στο
οποίο ο αυστηρότατος έλεγχος ποιότητας διασφαλίζει την
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Προστάτης, παχύ έντερο, γαστρεντερικό, μαστός αλλά και άλλα ζωτικά όργανα ελέγχονται
με αναλύσεις του εργαστηρίου που εκτελούνται καθημερινά
στο τμήμα
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ΤΜΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ
Αποτελεί το πλέον ευαίσθητο τμήμα του εργαστηρίου στο
οποίο ο αυστηρότατος έλεγχος ποιότητας διασφαλίζει την
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Προστάτης, παχύ έντερο, γαστρεντερικό, μαστός αλλά και άλλα ζωτικά όργανα ελέγχονται
με αναλύσεις του εργαστηρίου που εκτελούνται καθημερινά
στο τμήμα.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
Τμήμα που συνδυάζει τόσο την χρήση αυτόματων αιματολογικών αναλυτών τελευταίου τύπου, όσο και τη μικροσκοπική
παρατήρηση των έμμορφων συστατικών του αίματος από
τους πλέον έμπειρους ιατρούς. Η ένταξη εξειδικευμένων αναλύσεων συμβάλλει στην εργαστηριακή διαγνωστική διερεύνηση των αναιμιών και των διαταραχών του ανοσοποιητικού
συστήματος.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ασφάλεια
εξεταζομένων
• Dose Excellence
• Μέτρηση
Κρεατινΐνης
(νεφρική λειτουργία,
υπολογισμός G FR)
• Συντήρηση
εξοπλισμού

Ιατρική Τεχνογνωσία
• Τυποποίηση διαδικασιών
• Internal Clinical Audit
• Ιατρικό Συμβούλιο
• Διαπίστευση στα
Βιοπαθολογικά
Εργαστήρια

Ποιότητα
Στις υπηρεσίες μας
• ISO 9001
• Εκπαιδεύσεις προσωπικού
• Έρευνα Ικανοποίησης
Ασθενών
• Έρευνα Ικανοποίησης
Ιατρών

Φιλοξενία
• Φιλικό και άνετο
περιβάλλον
• Καθαριότητα

Τεχνολογία
• Filmless
• Τηλειατρική
• Voice Recognition
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Dose Excellence Project Alexandroupolis
• MRI protocols optimization and
standardization
• Creatinine measurement
• Kaizen team / lean management
team
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• Eurosafe Imaging Wall of Stars
(European Society of Radiology)

Το σύνολο των Διαγνωστικών Κέντρων της
Αffidea Ελλάδος που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα Dose Excellence, περιλαμβάνονται
στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars”, των
καλύτερων της Ευρώπης από πλευράς
ακτινοπροστασίας.

• Πανευρωπαϊκή Διαπίστευση
Τμημάτων Πυρηνικής Ιατρικής &
Κέντρα Εκπαίδευσης
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Affidea Corporate Headquarters
Prins Bernharbplein 200,
1097 JB Amsterdam
The Netherlands

Affidea Operations Headquarters
West End Business Center,
22-24 Vaci Street,
1132 Budapest, Hungary
T: +36 1 815 3500
F: +36 1 815 3510
info@affidea.com

Affidea Ελλάδος
Λ. Βουλιαγμένης 122,
16777 Ελληνικό
Τ: +30 210 6148780
Φ: +30 210 6148782
info.gr@affidea.com
affidea.gr

