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ε νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα
υψηλής τεχνολογίας εξοπλίστηκε πρό-
σφατα το πλήρως ανακαινισμένο Κέ-
ντρο της Affidea στα Χανιά Κρήτης,
εξασφαλίζοντας νέα δεδομένα στην
απεικόνιση και στην άνεση των εξε-

ταζομένων. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να
πραγματοποιεί κρίσιμες εξετάσεις για την υγεία
του, με εξοπλισμό εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης
στο χώρο της μαγνητικής, αξονικής τομογρα-
φίας, ψηφιακής μαστογραφίας και ακτινογρα-
φίας, διασφαλίζοντας αποτελέσματα υψηλής
αξιοπιστίας. Όπως αναφέρει ο Θεόδωρος Κα-
ρούτζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Ελ-
λάδος «Η διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της
ποιότητας των υπηρεσιών μας για την καλύτερη
εξυπηρέτηση και ασφάλεια των εξεταζομένων
αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Affidea.
Στο πλαίσιο αυτό επιλέγονται υπερσύγχρονα
ιατρικά μηχανήματα τελευταίας γενιάς προκει-
μένου να παρέχονται υψηλών προδιαγραφών
υπηρεσίες υγείας. Ο εξοπλισμός αναβαθμίζεται
διαρκώς και αντικαθίσταται με νεότερο πιο
εξελιγμένο».

Θα θέλαμε να μας αναφέρετε κάποια χειροπιαστά
παραδείγματα με τα οποία να κάνετε πράξη τη δέ-
σμευσή σας περί εγκατάστασης ιατρικών μηχανημά-
των με τεχνολογία αιχμής. 
Η Affidea πρωτοπορεί ακόμα μία φορά, επενδύοντας
στην τεχνολογία τελευταίας γενιάς με στόχο πάντα
την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας. Πρόσφατα η
Affidea Ιατρικό Χανίων προμηθεύτηκε την “τελευταία
λέξη” της ιατρικής τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας νέα
δεδομένα στην απεικόνιση και την άνεση των εξετα-
ζομένων. Ο νέος μαγνητικός τομογράφος SIGNATM

Explorer 1.5Τ ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού
για μια καλύτερη και πιο άνετη εμπειρία σάρωσης,
ενώ προσφέρει και τη δυνατότητα κάλυψης σχεδόν
όλων των τύπων ασθενών και εξετάσεων, παρέχο-
ντας εξαιρετική ποιότητα εικόνας. Επιπλέον, με την

πρωτοποριακή τεχνολογία SilentWorks επιτυγχάνεται
η μείωση των ηχητικών επιπέδων σχεδόν στο ίδιο επί-
πεδο με τον θόρυβο του περιβάλλοντος, κάνοντας την
εξέταση για τον ασθενή ακόμα πιο άνετη και εύκολη.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης με τι άλλα ιατρικά μη-
χανήματα υψηλής τεχνολογίας εξοπλίστηκε το Κέ-
ντρο σας;
Εξίσου σημαντικό απόκτημα είναι ο πολυτομικός Αξο-
νικός τομογράφος 64 τομών, με αποτέλεσμα να δίδε-
ται σαφώς χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας στον
ασθενή, να επιτυγχάνεται αυξημένη ταχύτητα με πε-
ριορισμό της διάρκειας της εξέτασης σε χρόνο δευ-
τερολέπτων και δυνατότητα πολυφασικών τεχνικών
και ανασύνθεσης εικόνων. Ο υψηλής ανάλυσης Ψη-
φιακός Μαστογράφος εξασφαλίζει ψηφιακή μεγέ-
θυνση σε οποιοδήποτε τμήμα των μαστών, αλλά και
εντοπισμένων και μεγεθυμένων ψηφιακών μαστογρα-
φικών απεικονίσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Affidea
Ιατρικό Χανίων προσφέρει σύγχρονες εξετάσεις Ψη-
φιακής Ακτινογραφίας υψηλοτάτης διαγνωστικής ακρί-
βειας, με δυνατότητα ηλεκτρονικής αποθήκευσης. 

Ποια η σημασία της τεχνολογίας αιχμής για την
Affidea; 
Η διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των
υπηρεσιών μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση και
ασφάλεια των εξεταζομένων αποτελεί στρατηγική
επιλογή για την Affidea. Στο πλαίσιο αυτό επιλέγονται
υπερσύγχρονα ιατρικά μηχανήματα τελευταίας γενιάς

προκειμένου να παρέχονται υψηλών προδιαγραφών
υπηρεσίες υγείας. Ο εξοπλισμός αναβαθμίζεται διαρ-
κώς και αντικαθίσταται με νεότερο πιο εξελιγμένο
προς όφελος πάντα των ασθενών.

Γιατί να επιλέξει κάποιος την Affidea Ιατρικό Χανίων; 
Ασφάλεια, αξιόπιστο ιατρικό αποτέλεσμα, άριστη εξυ-
πηρέτηση και προσιτή τιμολογιακή πολιτική. Αυτά
είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που μας διαφοροποι-
ούν. Το Κέντρο είναι εξοπλισμένο με ιατρικά μηχανή-
ματα τεχνολογίας αιχμής, στελεχωμένο με
εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό με άρτια επιστημο-
νική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στο χώρο της
υγείας, είναι εγκατεστημένο σε πρότυπους ιατρικούς
χώρους υψηλής αισθητικής με ανθρώπινο δυναμικό
πάντα πρόθυμο να εξυπηρετήσει τον εξεταζόμενο.

Τι σημαίνει  Affidea; 
Οι αξίες μας. Όλα αυτά που πιστεύουμε και με συνέ-
πεια και υπευθυνότητα προσφέρουμε ως επαγγελμα-
τίες υγείας στους ασθενείς μας. Είναι η έμπρακτη
επιβεβαίωση στην καθημερινή μας πρακτική των αρ-
χικών του ονόματός μας 
Affinity - Στενή σχέση με τους ιατρούς και με τους
ασθενείς
Fidelity - Εμπιστοσύνη και Πιστότητα σε όλα όσα κά-
νουμε 
Idea - Σταθερή πρόοδος μέσω των ιδεών και της και-
νοτομίας. 
Έχοντας αυτές τις αρχές και αποδεικνύοντας καθη-

μερινά ότι παραμένουμε πιστοί σε αυτές, αγωνιζόμα-
στε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες  μας, αναζη-
τούμε καινοτόμες ιδέες, δίνουμε αξία και
προτεραιότητα στον άνθρωπο. Θέλουμε η Affidea να
αποτελεί μια αγκαλιά προσιτή και ανοιχτή για όλους. 
Για όλους εμάς στην Affidea, η υγεία είναι πάνω από
όλα και καθημερινά θέτουμε τους εαυτούς μας στην
υπηρεσία και στη φροντίδα των εξεταζομένων.  

Ποιες είναι οι εξετάσεις που μπορεί να κάνει κάποιος
στο Κέντρο σας; Υπάρχουν πακέτα εξετάσεων σε
προνομιακή τιμή;
Η Affidea Ιατρικό Χανίων λειτουργεί από το 1991 και
εξυπηρετεί τους ασθενείς του νομού Χανίων αλλά και
της δυτικής Κρήτης γενικότερα. Ως πολυδύναμο Κέ-
ντρο προσφέρει πρωτοποριακές ιατρικές υπηρεσίες
απεικόνισης και βιοπαθολογίας μέσα σε ένα πλήρως
ανακαινισμένο κτίριο. Tο Κέντρο διασφαλίζει και απο-
δεικνύει την Ποιότητα λειτουργίας του και παροχής
Υπηρεσιών Υγείας, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρι-
σης Ποιότητας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι
Αξονική & Μαγνητική Τομογραφία, Ψηφιακό Ακτινο-
λογικό Τμήμα, Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπερηχοτομο-
γραφία, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Πυρηνική
Ιατρική και Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Προσπα-
θούμε να είμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας και
σπεύδουμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πακέτα
εξετάσεων σε προνομιακές τιμές προκειμένου να
στηρίζουμε όσους το έχουν ανάγκη. 
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ε νέα υπερσύγχρονα μηχανή-
ματα υψηλής τεχνολογίας εξο-
πλίστηκε πρόσφατα το
πλήρως ανακαινισμένο Κέ-
ντρο της Affidea στα Χανιά
Κρήτης, εξασφαλίζοντας νέα

δεδομένα στην απεικόνιση και στην
άνεση των εξεταζομένων. Το κοινό
θα έχει τη δυνατότητα να πραγματο-
ποιεί κρίσιμες εξετάσεις για την υγεία
του, με εξοπλισμό εξαιρετικά υψηλής
ανάλυσης στο χώρο της μαγνητικής,
αξονικής τομογραφίας, ψηφιακής
μαστογραφίας και ακτινογραφίας,
διασφαλίζοντας αποτελέσματα υψη-
λής αξιοπιστίας. Όπως αναφέρει ο
Θεόδωρος Καρούτζος, Διευθύνων
Σύμβουλος της Affidea Ελλάδος «Η
διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της
ποιότητας των υπηρεσιών μας για την
καλύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια
των εξεταζομένων αποτελεί στρατη-
γική επιλογή για την Affidea. Στο
πλαίσιο αυτό επιλέγονται υπερσύγ-
χρονα ιατρικά μηχανήματα τελευ-
ταίας γενιάς προκειμένου να
παρέχονται υψηλών προδιαγραφών
υπηρεσίες υγείας. Ο εξοπλισμός ανα-
βαθμίζεται διαρκώς και αντικαθί-
σταται με νεότερο πιο εξελιγμένο».

Θα θέλαμε να μας αναφέρετε κάποια χει-
ροπιαστά παραδείγματα με τα οποία να
κάνετε πράξη τη δέσμευσή σας περί
εγκατάστασης ιατρικών μηχανημάτων με
τεχνολογία αιχμής. 
Η Affidea πρωτοπορεί ακόμα μία φορά,
επενδύοντας στην τεχνολογία τελευταίας
γενιάς με στόχο πάντα την παροχή υψη-
λών υπηρεσιών υγείας. Πρόσφατα η
Affidea Ιατρικό Χανίων προμηθεύτηκε την

“τελευταία λέξη” της ιατρικής τεχνολο-
γίας, εξασφαλίζοντας νέα δεδομένα στην
απεικόνιση και την άνεση των εξεταζομέ-
νων. Ο νέος μαγνητικός τομογράφος
SIGNATM Explorer 1.5Τ ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του κοινού για μια καλύτερη και
πιο άνετη εμπειρία σάρωσης, ενώ προ-
σφέρει και τη δυνατότητα κάλυψης σχεδόν
όλων των τύπων ασθενών και εξετάσεων,
παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα εικόνας.
Επιπλέον, με την πρωτοποριακή τεχνολο-
γία SilentWorks επιτυγχάνεται η μείωση
των ηχητικών επιπέδων σχεδόν στο ίδιο
επίπεδο με τον θόρυβο του περιβάλλο-
ντος, κάνοντας την εξέταση για τον
ασθενή ακόμα πιο άνετη και εύκολη.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης με τι άλλα
ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας
εξοπλίστηκε το Κέντρο σας;
Εξίσου σημαντικό απόκτημα είναι ο πολυ-
τομικός Αξονικός τομογράφος 64 τομών,
με αποτέλεσμα να δίδεται σαφώς χαμηλό-
τερη δόση ακτινοβολίας στον ασθενή, να
επιτυγχάνεται αυξημένη ταχύτητα με πε-
ριορισμό της διάρκειας της εξέτασης σε
χρόνο δευτερολέπτων και δυνατότητα πο-
λυφασικών τεχνικών και ανασύνθεσης ει-
κόνων. Ο υψηλής ανάλυσης Ψηφιακός
Μαστογράφος εξασφαλίζει ψηφιακή μεγέ-
θυνση σε οποιοδήποτε τμήμα των μαστών,
αλλά και εντοπισμένων και μεγεθυμένων
ψηφιακών μαστογραφικών απεικονίσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Affidea Ιατρικό
Χανίων προσφέρει σύγχρονες εξετάσεις
Ψηφιακής Ακτινογραφίας υψηλοτάτης δια-
γνωστικής ακρίβειας, με δυνατότητα ηλε-
κτρονικής αποθήκευσης. 

Ποια η σημασία της τεχνολογίας αιχμής
για την Affidea; 

Η διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της ποι-
ότητας των υπηρεσιών μας για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια των
εξεταζομένων αποτελεί στρατηγική επι-
λογή για την Affidea. Στο πλαίσιο αυτό επι-
λέγονται υπερσύγχρονα ιατρικά
μηχανήματα τελευταίας γενιάς προκειμέ-
νου να παρέχονται υψηλών προδιαγραφών
υπηρεσίες υγείας. Ο εξοπλισμός αναβαθ-
μίζεται διαρκώς και αντικαθίσταται με νε-
ότερο πιο εξελιγμένο προς όφελος πάντα
των ασθενών.

Γιατί να επιλέξει κάποιος την Affidea Ια-
τρικό Χανίων; 
Ασφάλεια, αξιόπιστο ιατρικό αποτέλεσμα,
άριστη εξυπηρέτηση και προσιτή τιμολο-
γιακή πολιτική. Αυτά είναι τα βασικά χαρα-
κτηριστικά που μας διαφοροποιούν. Το
Κέντρο είναι εξοπλισμένο με ιατρικά μη-
χανήματα τεχνολογίας αιχμής, στελεχω-
μένο με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό
με άρτια επιστημονική κατάρτιση και πο-
λυετή εμπειρία στο χώρο της υγείας, είναι
εγκατεστημένο σε πρότυπους ιατρικούς
χώρους υψηλής αισθητικής με ανθρώπινο
δυναμικό πάντα πρόθυμο να εξυπηρετή-
σει τον εξεταζόμενο.

Τι σημαίνει  Affidea; 
Οι αξίες μας. Όλα αυτά που πιστεύουμε
και με συνέπεια και υπευθυνότητα προ-
σφέρουμε ως επαγγελματίες υγείας
στους ασθενείς μας. Είναι η έμπρακτη επι-
βεβαίωση στην καθημερινή μας πρακτική
των αρχικών του ονόματός μας 
Affinity - Στενή σχέση με τους ιατρούς και
με τους ασθενείς
Fidelity - Εμπιστοσύνη και Πιστότητα σε
όλα όσα κάνουμε 
Idea - Σταθερή πρόοδος μέσω των ιδεών

και της καινοτομίας. 
Έχοντας αυτές τις αρχές και αποδεικνύο-
ντας καθημερινά ότι παραμένουμε πιστοί
σε αυτές, αγωνιζόμαστε για να βελτιώ-
σουμε τις υπηρεσίες  μας, αναζητούμε
καινοτόμες ιδέες, δίνουμε αξία και προτε-
ραιότητα στον άνθρωπο.  Θέλουμε η
Affidea να αποτελεί μια αγκαλιά προσιτή
και ανοιχτή για όλους. 
Για όλους εμάς στην Affidea, η υγεία είναι
πάνω από όλα και καθημερινά θέτουμε
τους εαυτούς μας στην υπηρεσία και στη
φροντίδα των εξεταζομένων.  

Ποιες είναι οι εξετάσεις που μπορεί να
κάνει κάποιος στο Κέντρο σας; Υπάρχουν
πακέτα εξετάσεων σε προνομιακή τιμή;
Η Affidea Ιατρικό Χανίων λειτουργεί από το
1991 και εξυπηρετεί τους ασθενείς του
νομού Χανίων αλλά και της δυτικής
Κρήτης γενικότερα. Ως πολυ-
δύναμο Κέντρο
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι
πρωτοπορια-
κές ιατρικές

υπηρεσίες

απεικόνισης και βιοπαθολογίας μέσα σε
ένα πλήρως ανακαινισμένο κτίριο. Tο Κέ-
ντρο διασφαλίζει και αποδεικνύει την Ποι-
ότητα λειτουργίας του και παροχής
Υπηρεσιών Υγείας, εφαρμόζοντας Σύ-
στημα Διαχείρισης Ποιότητας. Οι υπηρε-
σίες που παρέχονται είναι Αξονική &
Μαγνητική Τομογραφία, Ψηφιακό Ακτινο-
λογικό Τμήμα, Ψηφιακή Μαστογραφία,
Υπερηχοτομογραφία, Μέτρηση Οστικής
Πυκνότητας, Πυρηνική Ιατρική και Μικρο-
βιολογικό Εργαστήριο. Προσπαθούμε να
είμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας
και σπεύδουμε να ανταποκρινόμαστε στις
ανάγκες τους. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιά-
ζουμε και υλοποιούμε πακέτα εξετάσεων
σε προνομιακές τιμές προκειμένου να
στηρίζουμε όσους το έχουν ανάγκη. 
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