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Όλοι μας στην Αθηναϊκή Mediclinic ασπαζόμαστε μία νέα φιλοσοφία, να παρέ-
χουμε υπηρεσίες υγείας με ποιότητα, γνώση, ανθρωπιά και απόλυτο σεβασμό

στην ιατρική επιστήμη, βάζοντας πάνω από όλα τον άνθρωπο και την υγεία του.
Πρόσφατα η Αθηναϊκή Mediclinic εξοπλίστηκε με τον πλέον σύγχρονο υπερηχοτο-
μογράφο μεγάλης αξιοπιστίας και άριστης απεικόνισης της PHILIPS, καθώς και με
δύο νέες χειρουργικές τράπεζες ηλεκτρικής ρύθμισης, οι οποίες διαθέτουν ένα
ευρύ φάσμα εξαρτημάτων και παρελκομένων την SCAERER ARCUS.

Επίσης, η Αθηναϊκή Mediclinic εξοπλίστηκε με το ενδοσκοπικό σύστημα 4Κ του
οίκου KARL STORZ. Το ενδοσκοπικό αυτό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
ειδικότητες όπως: Γενικής Χειρουργικής, Ουρολογίας, ΩΡΛ, Γυναικολογίας, Γα-
στρεντερολογίας και Αρθροσκοπικής Χειρουργικής.

Επιπλέον, ένα σύγχρονο ενδοσωματικό βαλλιστικό σύστημα υπερήχων λιθοτρι-
ψίας του οίκου OLYMPUS MEDICAL έχει εγκατασταθεί στη Κλινική και παρέχει δυ-
νατότητες ακρίβειας στις ουρολογικές επεμβάσεις. Το πρωτοποριακό αυτό σύστη-
μα ενδοσωματικής λιθοτριψίας Shock Pulse, είναι ειδικά σχεδιασμένο για λιθο-
τριψία σε νεφρούς και ουροδόχο κύστη.

Η Αθηναϊκή Mediclinic εξελίσσεται δυναμικά και χαράζει τη δική της πορεία ανά-
πτυξης στο χώρο της υγείας, με ένα νέο και σύγχρονο πρόσωπο. Το υψηλότατο
επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουμε, εξασφαλίζεται τόσο από τον σύγχρονο
τεχνολογικό εξοπλισμό στα εργαστηριακά τμήματα και τις νέες χειρουργικές αί-
θουσες, όσο και από τους άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους ιατρούς και νοση-
λευτές/τριες, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν άριστη εξειδίκευση στον τομέα τους.

Καλή ανάγνωση!
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Αντώνιος Γερονικολάου
Διευθύνων Σύμβουλος

Ούπνος αποτελεί μία φυσιολογι-
κή, δυναμική και πολύπλοκη
διαδικασία η οποία δεν έχει πλή-

ρως κατανοηθεί και είναι αναγκαία για
την επιβίωση του ανθρώπου. Αν και συ-
νεχίζει να αποτελεί ένα ενδιαφέρον επι-
στημονικό μυστήριο, όλοι συμφωνούν
στο ότι προσφέρει την απαραίτητη ανά-
παυση στον εγκέφαλο για να μπορεί να
παραμένει λειτουργικός κατα την διάρ-
κεια της εγρήγορσης. Το ζήτημα είναι ότι
ενώ θα μπορούσε να αποτελεί ένα
αγαθό για όλους ανεξαιρέτως, ο σύγ-
χρονος τρόπος ζωής έχει καταφέρει να
μετατρέψει τον καλό και ποιοτικό ύπνο
σε είδος πολυτελείας για τους λίγους.
Όλο και περισσότεροι παραπονιούνται
για κακή ποιότητα ύπνου ή για χρόνιες
αυπνίες. Στον ελληνικό πληθυσμό υπο-

Ευαγγελία
Σωτηρίου 
Νευρολόγος
Συνεργάτης
Αθηναϊκής
Mediclinic
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παυσης, η χρήση φαρμακευτικών ουσιών
που επιδρούν διεγερτικά στο κεντρικό
νευρικό σύστημα, τα κάθε είδους οπτικά
και ακουστικά ερεθίσματα, είτε από την
τηλεόραση που παραμένει ανοικτή, είτε
από εξωτερικούς θορύβους, καθώς και
ψυχικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη.
Τα τελευταία χρόνια ένα καινούργιο
φαινόμενο που φαίνεται ότι διαταράσσει
τον ύπνο και κυρίως σε άτομα νεότερης
ηλικίας είναι η εμμονική ανασχόληση με
ηλεκτρονικές συσκεύες (κινητά, υπολο-
γιστές) τόσο λίγο πριν τον ύπνο, όσο και
πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτού. 
Το σημαντικό είναι ότι ο ασθενής πρέπει
να αναφέρει πάντα στον ιατρό του παρά-
πονα που έχουν να κάνουν με την ποιό-
τητα του ύπνου του και να μην τα θεωρεί
αμελητέα. 

λογίζεται ότι σε ποσοστό 26% περίπου
ασθενείς που απευθύνονται σε πρωτο-
βάθμιο κέντρο υγείας αναφέρουν διατα-
ραχές στον ύπνο τους. Από αυτούς το
16% έχουν δυσκολία στην έλευση του
ύπνου, το 15% δυσκολία στο να διατηρή-
σουν τον ύπνο τους, το 15% ανέφεραν
έντονη πρωινή κόπωση παρόλο που
είχαν επαρκείς ώρες ύπνου και το 10%
ανέφεραν πολύ πρωινή αφύπνιση. 
Παράγοντες που έχουν μελετηθεί οτι
μπορεί να επηρρεάζουν σε σημαντικό
βαθμό την έλευση του ύπνου, καθώς και
την ποιότητα αυτού, είναι οι στρεσσογό-
νες καταστάσεις, η χρήση καφεΐνης ή
αλκοολούχων ποτών τη νύxτα, η κατα-
νάλωση δύσπεπτου φαγητού μετά τις 8
το βράδυ, οι ορμονικές αλλαγές στις γυ-
ναίκες κατά την περίοδο της εμμηνό-

Στην περίπτωση των διαταραχών του
ύπνου ισχύει ο κανόνας ότι, όσο πιο χρό-
νιο γίνεται το πρόβλημα, τόσο πιο δύ-
σκολα αντιμετωπίσιμο είναι. Ένα ραντε-
βού με ειδικότητες οι οποίες ασχολού-
νται πιο εμπεριστατωμένα με τις διατα-
ραχές του ύπνου όπως οι νευρολόγοι
και οι πνευμονολόγοι χρειάζεται να γίνει
προκειμένου να προσδιοριστεί εάν η αϋ-
πνία είναι πρωτοπαθής (χωρίς να ανευ-
ρίσκεται πάθηση που την προκαλεί) ή
δευτεροπαθής (οφείλεται σε κάποιο
υποκείμενο νόσημα). Η αντιμετώπιση
είναι φαρμακευτική ή μη φαρμακευτική
και πολλές φορές ο ασθενής χρειάζεται
απλά να αλλάξει κάποιες συνήθειες που
ίσως έχει πρό ύπνου προκειμένου να δει
σημαντική βελτίωση στην ποιότητα
αυτού.

news

Διαταραχές ύπνου 
και η σημασία τους για την υγεία μας
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Ευστράτιος Γκοτζαρίδης
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Eιδικός στη Χειρουργική Υαλοειδούς–
Αμφιβληστροειδούς

Συνεργάτης Αθηναϊκής Mediclinic

Κάπνισμα 
και οφθαλμικές παθήσεις

OΔρ. Στράτος Γκοτζαρίδης, χειρουρ-
γός οφθαλμίατρος, εξηγεί πως κά-
ποιες οφθαλμικές παθήσεις επι-

δεινώνονται λόγω του καπνίσματος:

Ξηροφθαλμία
Πάσχουμε από ξηροφθαλμία, όταν τα
μάτια μας δεν παράγουν αρκετή ποσότητα
δακρύων ή δεν έχουν σωστή ποιότητα
δακρύων. Το κάπνισμα κάνει τα μάτια μας
πιο στεγνά με αποτέλεσμα να γίνονται πιο

τρινωπά. Ο καταρράκτης αφαιρείται με χει-
ρουργική επέμβαση.

Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς
κηλίδας (AMD)
Αυτή η ασθένεια παρουσιάζεται όταν ένα
τμήμα του αμφιβληστροειδούς που ονομά-
ζεται ωχρά κηλίδα υποστεί βλάβη λόγω
της «φυσιολογικής» γήρανσης του σώμα-
τος. Χάνεται η κεντρική όραση και δεν μπο-
ρούμε να δούμε λεπτομέρειες. Η περιφερι-

έντονα ορισμένα συμπτώματα όπως η αί-
σθηση ξένου σώματος, η αίσθηση καύσου
και η ερυθρότητα.

Καταρράκτης
Αν καπνίζετε, υπάρχει ο κίνδυνος να επιτα-
χύνετε την εμφάνιση του καταρράκτη. Κα-
ταρράκτης είναι η θόλωση του φυσικού
φακού του ματιού μας (κρυσταλλοειδής).
Προκαλεί θολή όραση και κάνει τα χρώμα-
τα να φαίνονται θαμπά, ξεθωριασμένα ή κι-

Ο καπνός σε τσιγάρα, πούρα και πίπες, μπορεί να προκαλέσει πνευ-
μονική νόσο, καρδιακές παθήσεις, καρκίνο και πολλά άλλα σοβαρά
προβλήματα υγείας. 
Ξέρατε όμως ότι το κάπνισμα μπορεί να βλάψει τα μάτια σας;



news
κή όραση όμως παραμένει φυσιολογική.
Κάποιες φορές η έγχυση φαρμάκων (An-
tiVEGF) ή η χειρουργική επέμβαση μπο-
ρούν να βοηθήσουν ορισμένους ασθενείς
με ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
να μην χειροτερέψουν. Μελέτες έδειξαν
και συνεχίζουν να δείχνουν, ότι οι καπνι-
στές και οι πρώην καπνιστές είναι πιο πι-
θανό να παρουσιάσουν ηλικιακή εκφύλιση
της ωχράς κηλίδας από αυτούς που δεν
κάπνισαν ποτέ.

Διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια
Οι καπνιστές που πάσχουν από διαβήτη
κινδυνεύουν να εμφανίσουν διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια. Η διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια εμφανίζεται όταν
τα αγγεία του οφθαλμού έχουν υποστεί
βλάβη. Προκαλεί θολή ή παραμορφωμένη
όραση και πιθανόν τύφλωση. Η θεραπεία
περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή με έγ-
χυση φαρμάκου στο μάτι (AntiVEGF) ή χει-
ρουργική επέμβαση.

Προβλήματα στο οπτικό νεύρο
Οι καπνιστές κινδυνεύουν να παρουσιά-
σουν προβλήματα στα οπτικά τους νεύρα.
Το οπτικό νεύρο συνδέει το μάτι με τον

εγκέφαλο. Η βλάβη του οπτικού νεύρου
μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση.Το κά-
πνισμα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότη-
τες κάποιος να παρουσιάσει γλαύκωμα,
μια ασθένεια που επηρεάζει άμεσα το
οπτικό νεύρο.

Ραγοειδίτιδα
Ο ραγοειδής χιτώνας (uvea), είναι το με-
σαίο από τα τρία στρώματα από τα οποία
αποτελείται το μάτι. Το κάπνισμα μπορεί
να οδηγήσει σε μια ασθένεια που επηρε-
άζει τον χιτώνα αυτό και ονομάζεται ρα-
γοειδίτιδα. Η ραγοειδίτιδα προκαλείται
όταν αυτό το στρώμα φλεγμαίνει (γίνε-
ται κόκκινο και διογκωμένο). Η ασθένεια
αυτή προκαλεί κόκκινα μάτια, πόνο και
μείωση οράσεως.

Νόσος του Graves
Αυτή είναι μια ασθένεια του θυρεοει-
δούς. Ένα από τα συμπτώματα της
νόσου του Graves είναι τα διογκωμένα
μάτια, που λέγεται εξώφθαλμος. Οι κα-
πνιστές που πάσχουν από τη νόσο έχουν
τον κίνδυνο να επιδεινώσουν την ήδη
επιβαρυμένη κατάσταση των ματιών
τους. Μπορούν επίσης, να χάσουν την
όραση τους.
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Εγκυος; Το κάπνισμα μπορεί να
βλάψει τα μάτια του μωρού σας.
Αν καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης, το μωρό σας είναι 5 φορές πιο
πιθανό να πάθει βακτηριακή μηνιγγίτιδα
ως παιδί. Αυτό συμβαίνει όταν οι ιστοί
γύρω από τον εγκέφαλο διογκωθούν. Η
μηνιγγίτιδα μπορεί να προκαλέσει λοί-
μωξη στα μάτια και άλλα προβλήματα
όρασης.
Επίσης, το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο να
γεννηθεί το μωρό σας πρόωρα. Η πρό-
ωρη γέννηση του μωρού σας μπορεί να
οδηγήσει σε μία σοβαρή οφθαλμική πά-
θηση που ονομάζεται "αμφιβληστροειδο-
πάθεια της προωρότητας" (ROP). Το
μωρό μπορεί να παρουσιάσει μόνιμη
απώλεια όρασης ή τύφλωση.

Η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου διαθέ-
τει πόρους για να βοηθήσει τους ανθρώ-
πους που θέλουν να σταματήσουν το κά-
πνισμα.
Η αποφυγή του καπνίσματος, του παθητι-
κού καπνίσματος ή εάν είστε καπνιστής η
διακοπή του, είναι σίγουρα ότι πιο σημαν-
τικό μπορείτε να κάνετε για τη μακροπρό-
θεσμη υγεία των ματιών σας.
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Γεώργιος Λάριος 
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος
Αθηναϊκής Mediclinic

Ηαντιηλιακή προστασία δεν αποτρέ-
πει μόνο τη φωτογήρανση και τη
δημιουργία πρόσθετων ρυτίδων

στο δέρμα, αλλά αποτελεί και μια σημαντι-
κή μέθοδο πρόληψης σοβαρών νοσημά-
των, όπως ο καρκίνος του δέρματος. Στις
μέρες μας είναι πλέον σημαντικό να εφαρ-
μόζουμε καθημερινά αντιηλιακή προστα-
σία. Ας μάθουμε λοιπόν πως μπορούμε να
προστατεύουμε επαρκώς το δέρμα μας
από τη βλαβερή επίδραση της ηλιακής
ακτινοβολίας…

1. Περιορισμός του χρόνου έκθεσης στο
ηλιακό φως. Ο ήλιος θεωρείται πιο επικίν-

δυνος κατά τις μεσημεριανές ώρες κυρίως
από τις 11 πμ. έως τις 4μμ. Κατά το χρονικό
αυτό διάστημα η έκθεση στον ήλιο μπορεί
να προκαλέσει τη μεγαλύτερη βλάβη στο
ανθρώπινο δέρμα. Κοντά σε νερό, χιόνι και
άμμο υπάρχουν περισσότερες αντανακλά-
σεις των ηλιακών ακτίνων και η πιθανότητα
για ηλιακό έγκαυμα αυξάνεται. Το ηλιακό
έγκαυμα αλλά και το μαύρισμα θεωρούνται
ενδείξεις ότι το δέρμα έχει υποστεί βλάβη
από τον ήλιο. Όσο μεγαλύτερη είναι η εν
λόγω βλάβη στο δέρμα, τόσο περισσότερο
πιθανό είναι να εμφανιστούν πρώιμα ρυτί-
δες, καρκίνος του δέρματος, καθώς και
άλλα δερματικά προβλήματα. 

2. Αν το δέρμα αρχίσει να κοκκινίζει
μετά από έκθεση στον ήλιο θα πρέπει
να μεταφερθείτε άμεσα σε κλειστό
χώρο.

3. Όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώ-
ρους να κάνετε χρήση οποιουδήποτε
διαθέσιμου σκίαστρου υπάρχει στην
περιοχή, είτε φυσικού (δέντρα), είτε
τεχνητού (τέντες κ.α.). 

4. Χρήση αντηλιακού. Να χρησιμοποιεί-
τε αντηλιακό ευρέως φάσματος (έναντι
των UVA και UVB ακτίνων) με δείκτη
προστασίας (SPF) τουλάχιστον 20, ακόμα

Ενημέρωση
για την επαρκή προστασία 
του δέρματος μας από τη 
βλαβερή επίδραση του ήλιου
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και τις συννεφιασμένες μέρες. Χρησιμο-
ποιείστε αρκετό αντηλιακό και επαλείψτε
καλά σε όλες τις περιοχές που εκτίθενται
στον ήλιο. Μην ξεχνάτε τη μύτη, τον αυχέ-
να, τα αυτιά, χέρια και πόδια. Προστατέψτε
τα χείλη σας με ειδικά προϊόντα που να
έχουν δείκτη προστασίας 20 (ή υψηλότε-
ρο). Οι άνδρες ειδικότερα δε θα πρέπει να
ξεχνούν να βάζουν αντηλιακό, τόσο στο
πρόσωπο τους, όσο και στο κεφάλι σε πε-
ριοχές που έχουν χάσει τα μαλλιά τους.
Γενικά σε όλες τις περιπτώσεις το αντη-
λιακό θα πρέπει να εφαρμόζεται περίπου
30 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο. Επί-
σης, όταν κάποιος κολυμπά ή ιδρώνει θα
πρέπει να θυμάται να ανανεώνει το αντη-
λιακό του κάθε μία ώρα. Το αντηλιακό δεν
καθιστά την ηλιοθεραπεία ασφαλή. Ορι-
σμένες υπεριώδεις ακτίνες διαπερνούν το
φίλτρο των αντηλιακών. Για το λόγο αυτό,
τα αντηλιακά πάντα αποτελούν μέρος
μόνο ενός προγράμματος προστασίας από
τον καρκίνο του δέρματος. Για να μειωθεί
και άλλο ο κίνδυνος θα πρέπει να ακολου-

θούνται όλες οι υπόλοιπες οδηγίες για
ασφαλή έκθεση στον ήλιο. 

5. Χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίου με
προστασία έναντι των ακτίνων UVA και
UVB. Να θυμάστε ότι ορισμένα καπέλα
δεν καλύπτουν τα αυτιά και τον αυχένα
οπότε θα πρέπει στις περιοχές αυτές πάντα
να εφαρμόζεται αντηλιακό. 

6. Όταν κυκλοφορείτε σε εξωτερικούς
χώρους να χρησιμοποιείτε ρουχισμό
που να καλύπτει όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη επιφάνεια του σώματος. Οι πε-
ριοχές του σώματος που καλύπτονται από
ρούχα είναι πάντα περισσότερο προστα-
τευμένες σε σχέση με το αντηλιακό. Όσο
πιο πυκνή δε είναι η ύφανση ενός ρούχου,
τόσο μεγαλύτερη η προστασία που παρέχει
αυτό. 

7. Μην κάνετε ηλιοθεραπεία για να μαυ-
ρίσετε. Αν σας αρέσει το μαυρισμένο
δέρμα σκεφτείτε τη χρήση προϊόντων

«αυτό-μαυρίσματος χωρίς ήλιο». Θα πρέ-
πει ωστόσο να γνωρίζετε ότι το χρώμα
που δίνουν τα προϊόντα αυτά δεν προστα-
τεύει από τον ήλιο. 

8. Να θυμάστε ότι εκτός από το καρκίνο
του δέρματος η υπεριώδης ακτινοβολία
μπορεί ακόμα να προκαλέσει: 

Πρόωρη γήρανση του δέρματος τη λε-
γόμενη «φωτογήρανση» που εκδηλώ-
νεται με διάφορες μορφές μεταξύ
άλλων: με ρυτίδες, υπερμελαγχρώ-
σεις, και απώλεια της ελαστικότητας
του δέρματος. 
Εκδηλώσεις στα μάτια όπως: καταρρά-
κτη και εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
(αίτιο τύφλωσης).  
Ανοσοκαταστολή, δηλαδή εξασθένηση
του ανοσοποιητικού συστήματος. Το
ανοσοποιητικό σύστημα έχει ρόλο να
προστατεύει τον οργανισμό μας έναντι
διαφόρων ασθενειών από μικρόβια,
ιούς κ.α., αλλά και από την ανάπτυξη
καρκίνου σε διάφορα όργανα.

Για τους ανθρώπους της Αθηναϊκής Mediclinic
κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή και η υγεία της

αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα!

Κλινική Μαστού
Αυτός είναι και ο λόγος που στην Αθηναϊκή 
Mediclinic προτείνουµε και εφαρµόζουµε 
τη µέθοδο της τριπλής εκτίµησης 
(triple assessment) που περιλαµβάνει:
• κλινική εξέταση µε λήψη ιστορικού και πλήρη 
  µαστολογική εξέταση µε ψηλάφηση
• ψηφιακή µαστογραφία
• υπερηχογράφηµα µαστών και κυτταρολογική 
  εξέταση (ογκιδίων - κύστεων) δια λεπτής βελόνης 
  εάν και εφόσον απαιτηθεί

Ο συνδυασµός των ανωτέρω εξετάσεων αποτελεί 
τη µόνη αποδεδειγµένα αποτελεσµατική µέθοδο 
πρόληψης και πρώιµης διάγνωσης του καρκίνου 
του µαστού, µε ποσοστό σωστής διάγνωσης 
που αγγίζει το 97-98%.

Κέντρο Μαστού
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ΘΕΜΑ

Ευαγγελία Κουτάντου 
Διευθύντρια Λειτουργιών 

και Διασφάλισης Ποιότητας

ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC:
Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας 
και ασφάλειας υπηρεσιών υγείας 

ΗΑθηναϊκή Mediclinic ήταν η πρώτη
Κλινική στην Ελλάδα που πιστο-
ποιήθηκε με την ανανεωμένη έκ-

δοση του 2016. Αναθεωρήθηκε το πρότυ-
πο το οποίο ήταν σε εφαρμογή από το 2012
με σημαντικές προσθήκες και βελτιώσεις
οι οποίες ανέβασαν τον πήχη ακόμα πιο
ψηλά. Το επίκεντρο αυτού του ευρωπαϊ-
κού προτύπου είναι οι κλινικές διαδικασίες
και η διαχείριση του κινδύνου τους, προ-
κειμένου να προωθηθεί η υγειονομική πε-
ρίθαλψη καλής ποιότητας. Παράλληλα,
επιδιώκει να προσαρμόσει και να καθορί-
σει τις απαιτήσεις, καθώς και την έννοια
του προϊόντος και τις προοπτικές των πε-
λατών στο EN ISO 9001: 2008 στις ειδικές
συνθήκες για την υγειονομική περίθαλψη
όπου τα προϊόντα είναι κυρίως υπηρεσίες
και οι πελάτες είναι κυρίως ασθενείς.
Το πρότυπο καθορίζει απαιτήσεις για ένα
σύστημα διαχείρισης ποιότητας όπου ένας
οργανισμός πρέπει να αποδείξει την ικανό-
τητά του: 
α) να παρέχει συνεχώς υπηρεσίες
υγειονομικής περίθαλψης που πληρούν
τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και
τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις
και τα επαγγελματικά πρότυπα 
β) να ικανοποιεί τα ενδιαφερόμενα μέρη
με τα οποία συναλλάσσεται μέσω της
αποτελεσματικής εφαρμογής του συ-
στήματος, συμπεριλαμβανομένης της

συνεχούς βελτίωσης του συστήματος
διαχείρισης, των κλινικών διαδικασιών
και της διασφάλισης της συμμόρφωσης
προς τις απαιτήσεις που αφορούν τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή:

κατάλληλη, σωστή φροντίδα 
διαθεσιμότητα 
συνέχεια της περίθαλψης 
αποτελεσματικότητα
αποδοτικότητα 
μετοχικό κεφάλαιο
τεκμηρίωση και φροντίδα που 
βασίζεται στη γνώση 
φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή 
συμμετοχή του ασθενούς 
την ασφάλεια των ασθενών 
προσβασιμότητα 

Στην Αθηναϊκή Mediclinic, παραμένοντας
πιστοί στην ανθρώπινη προσέγγιση στον
ασθενή και με τεκμηριωμένη την θετική
γνώμη των ασθενών μας, αλλά και των
ιατρών συνεργατών μας για εμάς:

συγκεντρώσαμε πάνω από 180 
Ιατρικά Πρωτόκολλα διαθέσιμα στους 
συνεργάτες ιατρούς μας
οργανώσαμε πάνω από 30 
εκπαιδεύσεις για το νοσηλευτικό 
και το διοικητικό προσωπικό 
διαχειριστήκαμε πάνω από 6.000 
νοσηλείες και 23.000 ιατρικές 
επισκέψεις για το 2018

Η Αθηναϊκή Mediclinic από τον Δεκέμβριο του 2017 πιστοποιήθηκε
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15224:2016. 

ανανεώσαμε και συνεχίσουμε να 
ανανεώνουμε ιατρικό εξοπλισμό, 
με συνεχή παρακολούθηση τόσο της 
καλής λειτουργίας του υπάρχοντος, 
αλλά και αξιολογώντας τους 
προμηθευτές μας.

Το χαμόγελο και η φροντίδα που παρέ-
χεται στην Κλινική μας, πηγάζει από την
σιγουριά ότι είναι και η καταλληλότερη
για εσάς και τους ανθρώπους που αγα-
πάτε.

news


