
Με νέο υπερσύγχρονο αξονικό τομο-
γράφο υψηλής τεχνολογίας εξοπλίστηκε
πρόσφατα το πλήρως ανακαινισμένο
Διαγνωστικό Κέντρο της Affidea στη
Σπάρτη, εξασφαλίζοντας νέα δεδομένα
στην απεικόνιση και στην άνεση των
εξεταζόμενων. Το κοινό θα έχει τη δυ-
νατότητα να πραγματοποιεί κρίσιμες
εξετάσεις για την υγεία του, με εξοπλι-
σμό εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης στο
χώρο της αξονικής τομογραφίας, δια-
σφαλίζοντας αποτελέσματα υψηλής
αξιοπιστίας.

Όπως αναφέρει ο κ. Θεόδωρος Καρού-
τζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Af-
fidea Ελλάδος, «η διαδικασία συνεχούς
βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών
μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση και

ασφάλεια των ασθενών αποτελεί στρα-
τηγική επιλογή για την Affidea. Στο πλαί-
σιο αυτό επιλέγονται υπερσύγχρονα

ιατρικά μηχανήματα τελευταίας γενιάς
προκειμένου να παρέχονται υψηλών
προδιαγραφών υπηρεσίες υγείας. Γιατί

η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση συνεπά-
γεται αμεσότερη και αποτελεσματικότερη
θεραπευτική αντιμετώπιση».

Κύριε Καρούτζο, η Affidea Σπάρτης
διαθέτει τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά
μηχανήματα, συμβάλλοντας στην έγ-
καιρη πρόληψη και τη βελτίωση ποι-
ότητας ζωής των ασθενών. 

Στην Affidea κάνουμε πράξη τη δέ-
σμευσή μας να βρισκόμαστε στην
πρώτη γραμμή των εξελίξεων και να
προετοιμαζόμαστε για τα νέα δεδομένα,
επενδύοντας διαρκώς σε νέες τεχνολο-
γίες αιχμής και στην επιστημονική πρω-
τοπορία. Χρησιμοποιώντας τον πλέον
σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και εφαρ-
μόζοντας απαιτητικά πρωτόκολλα στις
διαγνωστικές εξετάσεις, όπως η αξο-
νική και μαγνητική τομογραφία, έχουμε
καταφέρει η Affidea να καταστεί ένας
από τους πιο αξιόπιστους παρόχους
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τόσο
στην Ελλάδα όσο και σε 16 χώρες σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Επενδύουμε σε
νέες τεχνολογίες αιχμής και δημιουρ-
γούμε το όραμα για να ζήσουμε καλύ-
τερα.

Πρόσφατα η Affidea Σπάρτης προμη-
θεύτηκε την “τελευταία λέξη” της ια-
τρικής τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας
νέα δεδομένα στην απεικόνιση.

Πράγματι, η Affidea πρωτοπορεί
ακόμα μία φορά, επενδύοντας στην τε-
χνολογία τελευταίας γενιάς, με στόχο
την παροχή υψηλών προδιαγραφών
υπηρεσιών υγείας. Με την μεγάλη αυτή
επένδυση αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και
της φροντίδας μας είναι οι συμπολίτες
μας. Ο νέος αξονικός τομογράφος Rev-
olution EVO της GE ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των εξεταζό- μενων για μια
καλύτερη και πιο άνετη εμπειρία σάρω-
σης, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα κά-
λυψης όλων των τύπων ασθενών και
εξετάσεων, παρέχοντας εξαιρετική ποι-
ότητα εικόνας. Η αναβάθμιση του Κέν-
τρου με αξονικό τομογράφο 128 τομών
έχει σαν αποτέλεσμα να δίδεται έως και
40% χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας
στον εξεταζόμενο και συνάμα να επιτυγ-
χάνεται αυξημένη ταχύτητα με περιορι-
σμό της διάρκειας της εξέτασης.

Ποια η σημασία της τεχνολογίας αιχ-
μής για την Affidea; 
Η διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της

ποιότητας των υπηρεσιών μας για την
καλύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια
των εξεταζόμενων αποτελεί στρατηγική
επιλογή για την Affidea. Στο πλαίσιο
αυτό επιλέγονται υπερσύγχρονα ιατρικά
μηχανήματα τελευταίας γενιάς προκει-
μένου να παρέχονται υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες υγείας. Ο εξοπλισμός ανα-
βαθμίζεται διαρκώς και αντικαθίσταται
με νεότερο πιο εξελιγμένο προς όφελος
πάντα των ασθενών μας. Καλύτερος,
πιο σύγχρονος εξοπλισμός σημαίνει την
πλέον αξιόπιστη και έγκυρη διάγνωση.
Γιατί η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση
συνεπάγεται αμεσό- τερη και αποτελε-
σματικότερη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση.

Γιατί να επιλέξει κάποιος την Affidea
Σπάρτης; 

Ασφάλεια, αξιόπιστο ιατρικό αποτέλε-
σμα, άριστη εξυπηρέτηση. Αυτά είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά που μας διαφο-
ροποιούν. Το Κέντρο μας είναι εξοπλι-
σμένο με ιατρικά μηχανήματα τεχνο-
λογίας αιχμής, στελεχωμένο από εξει-
δικευμένο ιατρικό προσωπικό με άρτια
επιστημονική κατάρτιση και πολυετή
εμπειρία στο χώρο της υγείας, είναι εγ-
κατεστημένο σε πρότυπους ιατρικούς

χώρους υψηλής αισθητικής, με ανθρώ-
πινο δυναμικό πάντα πρόθυμο να εξυ-
πηρετήσει τον εξεταζόμενο. Η Affidea
Σπάρτης είναι ένας πραγματικός σύμ-
μαχος στο πλευρό των ασθενών! Στο
πλαίσιο αυτό αναβαθμίζει διαρκώς την
ποιότητα των υπηρεσιών, με κύριο μέ-
λημα την ασφάλεια και την εξυπηρέ-
τηση των ασθενών στο πλήρως
ανακαινισμένο Κέντρο της.

Μας έχετε συνηθίσει και σε πολλές
πρωτιές…

Όντως, το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής
της Σπάρτης διαθέτει σημαντική πιστο-
ποίηση από τον Πανευρωπαϊκό Οργανι-
σμό European Union of Medical
Specialist (UEMS). Η συγκεκριμένη πι-
στοποίηση αφορά στην υψηλή ποιότητα
των διενεργούμενων εξετάσεων και γε-
νικά των υπηρεσιών που παρέχονται
στους ασθενείς, πάντα με γνώμονα τις
σταθερές αξίες της Affidea: αξιοπιστία
στη διάγνωση, καινοτομία στις πρακτι-
κές, αμοιβαιότητα στη σχέση με τους
ασθενείς και τους γιατρούς. Έπειτα, χα-
ρακτηριστική απόδειξη της πολιτικής
μας περί ποιότητας λειτουργίας και
υπηρεσιών υγείας είναι το γεγονός ότι
το Κέντρο μας εφαρμόζει Σύστημα Δια-

χείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διε-
θνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012
για κλινικές δοκιμές με αριθμό Πιστο-
ποιητικού 947 (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ) από τον
κρατικό Φορέα Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης) και ΕΛΟΤ EN ISO
9001:2008 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) από τον διε-
θνή Φορέα Πιστοποίησης DNV, που
είναι διαπιστευμένος από τον Φορέα
Διαπίστευσης UKAS.

Ποιες είναι οι εξετάσεις που μπορεί να
κάνει κάποιος στο Κέντρο σας; 

Η Affidea Σπάρτης λειτουργεί από το
1992 και παρέχει διαγνωστικές υπηρε-
σίες υψηλής ποιοτικής στάθμης στους
κατοίκους του νομού Λακωνίας. Ως πο-
λυδύναμο Κέντρο προσφέρει πρωτοπο-
ριακές ιατρικές υπηρεσίες απεικόνισης
και βιοπαθολογίας μέσα σε ένα πλήρως
ανακαινισμένο κτίριο. Οι υπηρεσίες που
παρέχονται είναι Αξονική & Μαγνητική
Τομογραφία, Ακτινολογικό Τμήμα, Ψη-
φιακή Μαστογραφία, Υπερηχοτομογρα-
φία, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας,
Πυρηνική Ιατρική Σπινθηρογραφήματα
- Δικέφαλη Τομογραφική γ-camera,
Ορθοπαντογράφος (Πανοραμικές - Κε-
φαλομετρικές) και Μικροβιολογικό Ερ-
γαστήριο.

Νέος Αξονικός Τομογράφος 128 τομών στην Affidea Σπάρτης
Θεόδωρος Kαρούτζος: «Επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες αιχμής και δημιουργούμε το όραμα για να ζήσουμε καλύτερα»
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