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Με σύγχρονο πρόσωπο
και νέες υπηρεσίες

Mία ολοκληρωμένη μονάδα υγείας



EDITORIAL

Σας καλωσορίζουμε
στη νέα εποχή
της Αθηναϊκής Κλινικής

ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Xειρουργική
χωρίς διανυκτέρευση

Σ ε μία εποχή που η κάθε αξία αποκτά τη δική της ιδιαίτερη σημειολογική βαρύτητα,

η Αθηναϊκή Κλινική έρχεται με μία νέα φιλοσοφία να συμβάλει στην προσφορά

υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου μέσα από χαρακτηριστικά γνωρίσματα που

εδράζονται τόσο στην ιστορία της και στην ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία όσο και στο

σύγχρονο επιστημονικό της προφίλ.

Με μακρόχρονη παράδοση στην οφθαλμολογία, η Αθηναϊκή Κλινική ανανεώνει το

όραμα, τους στόχους και τις ιατρικές της υπηρεσίες και ανταποκρίνεται δυναμικά στις

υψηλές απαιτήσεις των καιρών ως μία πρότυπη και σύγχρονη διαγνωστική, χειρουργική

και νοσηλευτική Κλινική. Μία Κλινική που διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για την παροχή

ολοκληρωμένων και αξιόπιστων ιατρικών υπηρεσιών.

Το υψηλότατο επίπεδο των υπηρεσιών αυτών εξασφαλίζεται τόσο από τον σύγχρο νο

τεχνολογικό εξοπλισμό στα εργαστηριακά τμήματα και τις νέες χειρουργικές αίθουσες,

όσο και από τους άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους γιατρούς και νοσηλευτές, οι

οποίοι έχουν να επιδείξουν άριστη εξειδίκευση στον τομέα τους. 

Με εύκολη πρόσβαση στην “καρδιά” της Αθήνας, σε ζεστό και φιλόξενο οικογενειακό

περιβάλλον, με φιλικές και απλές διαδικασίες και σε συνεργασία σχεδόν με όλα τα

δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, η Αθηναϊκή Κλινική πληροί όλες τις προϋποθέσεις

ακόμη και για τον πιο απαιτητικό επισκέπτη, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους

τους ασθενείς. 

Η υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και αναφαίρετο δικαίωμα όλων.

Είναι πρωταρχική υποχρέωσή μας να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας με ποιότητα,

γνώση, ανθρωπιά και απόλυτο σεβασμό στην ιατρική επιστήμη βάζοντας πάνω από

όλα τον άνθρωπο και την υγεία του.

HΑθηναϊκή Κλινική ακολουθώντας

τις επιστημονικές εξελίξεις και τις

απαιτήσεις των καιρών, ενισχύει τη

χειρουργική χωρίς διανυκτέρευση, κα -

θώ ς και τις θεραπευτικές αγωγές σε εξω-

νοσοκομειακή βάση.

Στις μονάδες βραχείας νοσηλείας της

Αθηναϊκής Κλινικής παρέχεται νοσηλεία

μίας ημέρας, στην οποία αντιμετωπίζεται

ά μεσα ο ασθενής χωρίς να απαιτείται η

πα ραμονή του στην Κλινική.

Ακόμη και σε περιπτώσεις χειρουργικών

επεμβάσεων, η εξέλιξη της επιστήμης και

της τεχνολογίας επιτρέπουν την ελαχιστο-

ποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και

των επιπλοκών, με αποτέλεσμα ο ασθε-

νής να αισθάνεται καλύτερα σε πολύ σύν-

τομο χρονικό διάστημα.

Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά

το κόστος νοσηλείας και αναβαθμίζεται η

ψυχολογία του ασθενούς που γνωρίζει ότι

θα επιστρέψει άμεσα και με ασφάλεια στον

οικείο χώρο του σπιτιού του.
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Η χειρουργική χωρίς νοσηλεία και διανυκτέρευση στο νοσοκομείο δεν είναι μια καινούρια θεωρία.

Για αιώνες οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνταν εκτός νοσοκομείων. Η  πρόοδος στις

χειρουργικές τεχνικές και στα φάρμακα (αντιβιοτικά, αναισθητικά) έδωσαν τη δυνατότητα σε

συνδυασμό με τις μεγάλες τεχνολογικές ανακαλύψεις να πραγματοποιούνται όλο και πιο σύνθετες

επεμβάσεις, σε εξειδικευμένα νοσοκομειακά τμήματα, αυξάνοντας το κόστος και τη διάρκεια νο-

σηλείας, τις ανάγκες για προσωπικό και τις λίστες αναμονής. 

Mέχρι τη δεκαετία του 70 λίγοι χει-

ρουργοί έπαιρναν το ρίσκο για

χειρουργική αντιμετώπιση σε

εξωνοσοκομειακή βάση. Από τότε μέχρι

σήμερα και αναθεωρώντας τις απόψεις

αυτές, ένα μεγάλο ποσοστό των θεραπει-

ών πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ και στη

Δ. Ευρωπη σε εξωνοσοκομειακή βάση.

Στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες η τάση

αυτή δεν ακολουθείται με τον ίδιο ρυθμό.

Συμπληρώθηκαν ήδη στη χώρα μας 20

χρόνια  από την πρώτη εφαρμογή της
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Tο πρωί στο νοσοκομείο,
το απόγευμα στο σπίτι! 

Στα ανωτέρω πλαίσια και ιδιαίτερα στον ευέλικτο ιδιωτικό τομέα  έχουν αρ-

χίσει να εφαρμόζονται και στη χώρα μας αυτά τα νέα πρότυπα διαχείρισης

των ασθενών, δηλ επεμβάσεις με  βραχεία νοσηλεία (Day Clinic).

λαπαροσκοπικής χειρουργικής, παρ’

όλα αυτά η χειρουργική κοινότητα δεν

σταματάει εδώ. Με την βοήθεια της συ-

νεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας βρίσκει

χειρουργικές τεχνικές που ελαχιστοποι-

ούν όλο και περισσότερο τον μετεγχει-

ρητικό πόνο, μειώνουν τις χειρουργικές

ουλές, τη διάρκεια νοσηλείας και προ-

σφέρουν στον ασθενή ίαση και ταχύτατη

επάνοδο στις καθημερινές του δραστη-

ριότητες. Οι τεχνικές αυτές είναι η μι-

κρολαπαροσκόπηση και η λαπαροσκό-

πηση μέσω μοναδικής οπής. Οι ουλές

είναι σχεδόν αόρατες και ο πόνος μει-

ώνεται στο ελάχιστο σε σχέση με την

κλασική λαπαροσκοπική χειρουργική.

Οι εξελίξεις και βελτιώσεις στις οπτικές

ίνες, στα συστήματα καμερών, στα νεώ-

τερα, πιο εργονομικά και ακόμη μικρό-

τερα λαπαροσκοπικά εργαλεία, οι υψη-

λής ευκρίνειας οθόνες και τα ρομποτικά

συστήματα επέτρεψαν στους χειρουρ-

γούς να εκτελούν όλο και πιο σύνθετες

λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με μεγα-

λύτερη ασφάλεια. 

Σήμερα λοιπόν μπορούμε να εκτελούμε

ένα ευρύ φάσμα επεμβάσεων βραχείας

νοσηλείας (Day Clinic), όπως χολοκυστε-

κτομή, σκωληκοειδεκτομή, αποκατάστα-

ση κηλών του κοιλιακού τοιχώματος,

βιοψία ενδοκοιλιακών οργάνων, αφαίρε-

ση κύστεων ωοθηκών, ερευνητική λα-

παροσκόπηση, κ.λπ. με την τεχνική της

λαπαροσκόπησης χωρίς επιπλοκές. Παρ’

όλα αυτά, πολλοί χειρουργοί ακόμα και

σήμερα δηλώνουν απρόθυμοι να χρησι-

μοποιήσουν την τεχνική αυτή είτε λόγω

ελλιπούς πληροφόρησης, είτε φόβου του

ασθενούς για πιθανές μετεγχειρητικές

επιπλοκές. Με την εξέλιξη της τεχνολο-

γίας και τη χρήση σύγχρονου ιατροτεχνο-

λογικού εξοπλισμού το μέλλον της εξω-

νοσοκομειακής χειρουργικής πρακτικής

φαντάζει πολλά υποσχόμενο.

Παναγιώτης Αντωνίου 

Διευθυντής 

Ιατρικής Υπηρεσίας Χειρουργός 

Υπεύθυνος Athens Colorectal

Group (ACRG)



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ιατρικές και Νοσηλευτικές
Υπηρεσίες με επίκεντρο τον άνθρωπο 

Έχοντας ως κοινό στόχο την άριστη φροντίδα και την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών, το ιατρικό και το νοση-

λευτικό προσωπικό αποτελούν τη θεραπευτική ομάδα της Αθηναϊκής Κλινικής. Με σεβασμό στις πολύτιμες γνώσεις

και την εμπειρία του παρελθόντος, το νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής τιμά το παρόν και προσβλέπει με όραμα

στο μέλλον που θέλει νοσηλευτές ενεργούς δίπλα στον ασθενή, να του συμπαραστέκονται ανθρώπινα, να επικοινωνούν

μαζί του και να τον υποστηρίζουν αποτελεσματικά σε κάθε στάδιο και  δοκιμασία της υγείας του.
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τελευταίας τεχνολογίας χειρουργικό εξο-

πλισμό, στις οποίες διεκπεραιώνονται τα

προγραμματισμένα και έκτακτα περιστατι-

κά. Τα 3 χειρουργεία διαθέτουν περιβάλ-

λον για οφθαλμολογικά χειρουργεία και τα

4 για περιστατικά Γενικής Χειρουργικής. 

Την όλη υποστήριξη του χειρουργικού -

και όχι μόνο - ασθενή συμπληρώνει η

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ),

όπου παρέχεται από άρτια εξειδικευμένο

προσωπικό παρακολούθηση υψηλής

και εντατικής φροντίδας.

Όλο το προσωπικό (ιατρικό - νοσηλευτι-

κό - διοικητικό) είναι υψηλής εξειδίκευ-

σης και εμπειρίας, πάντα πρόθυμο να

συνεργαστεί με μοναδικό σκοπό την

άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση του

ασθενή σε ένα φιλικό περιβάλλον. 

Ορθοπαιδικό

Ουρολογικό

Οφθαλμολογικό

Παθολογικό

Πνευμονολογικό

Χειρουργικό

Τμήμα Παχέως Εντέρου - Ορθού -

Πρωκτού ΑCRG (Athens Colorectal

Group)

Ω.Ρ.Λ.

Ενδοσκοπικό Ω.Ρ.Λ.

Τμήμα Check up
Ακολουθώντας την σύγχρονη τάση και

δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη,

στην Αθηναϊκή Κλινική λειτουργεί ένα

σύγχρονο, άρτια εξοπλισμένο και στελε-

χωμένο τμήμα Check-Up.

Στόχος της λειτουργίας του είναι η αποτε-

λεσματικότερη και η ταχύτερη εξυπηρέ-

τηση των ασφαλισμένων και η επίτευξη

γρήγορης διάγνωσης και ακολούθως

θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Στα τακτικά ιατρεία της Κλινικής, όλοι οι

ασθενείς έχουν την δυνατότητα να προ-

γραμματίσουν τα  ραντεβού τους την

ημέρα και την ώρα που επιθυμούν.

Χειρουργεία Αθηναϊκής Κλινικής
H Aθηναϊκή Κλινική διαθέτει 7 χειρουργι-

κές αίθουσες, πλήρως εξοπλισμένες με

news
Σ τόχος όλων  είναι το άριστο αποτέ-

λεσμα μέσα από αρμονική και

ομαδική συνεργασία και συνεν-

νόηση. Νοσηλεύουμε περιστατικά όλων

των ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες,

τις απαιτήσεις και την θεραπευτική προ-

σέγγιση του κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Τεκμηριώνουμε κάθε νοσηλευτική μας

παρέμβαση καθιστώντας ασφαλή τη θε-

ραπευτική διαδικασία και λαμβάνοντας

υπ΄ όψη μας το περιβάλλον και τους υλι-

κοτεχνικούς πόρους που μάς παρέχονται.

Η ικανοποίηση που νοιώθουμε από την

ασφάλεια και το θετικό κλίμα συνεργα-

σίας στον εργασιακό μας χώρο αντανα-

κλάται στην ικανοποίηση του ασθενή την

οποία και καθημερινά εισπράττουμε.

Κάνουμε την διαφορά εντατικοποιώντας

την προσπάθεια, βελτιώνοντας τη φρον-

τίδα, εξατομικεύοντας την προσέγγιση,

διατηρώντας ζεστή και φιλική τη συνερ-

γασία μας με τον ασθενή.

Εξωτερικά Ιατρεία Αθηναϊκής Κλινικής
Τα εξωτερικά ιατρεία της Αθηναϊκής Κλι-

νικής είναι μια πρωτοποριακή μονάδα

πρωτοβάθμιας φροντίδας, η οποία λει-

τουργεί καθημερινά όλο το χρόνο.

Πρόκειται για σύγχρονα ιατρεία, στελεχω-

μένα από εξειδικευμένο ιατρικό και νοση-

λευτικό προσωπικό, στα οποία παρέχεται

αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των

περιστατικών, εκτάκτων ή προγραμματι-

σμένων.

Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε

προληπτικό έλεγχο, ειδικά διαμορφωμέ-

νο για εσάς ανάλογα με την ηλικία και το

φύλο σας στο τμήμα Check Up. Στην

Αθηναϊκή Κλινική λειτουργούν τμήματα: 

Γενικής Ιατρικής

Γαστρεντερολογικό

Γυναικολογικό

Δερματολογικό

Καρδιολογικό
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Ιατρική βασισμένη στην τεκμηρίωση

Evidence based Μedicine

Είναι φανερό πως η ιατρική επιστήμη μεταλλάσσεται  ραγδαία: νέες τεχνολογίες, νέα στοχευμένα

φάρμακα, αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και πολλά άλλα. To 1992 σε ένα

Πανεπιστήμιο του Καναδά, μία ομάδα με επικεφαλής τον Gordon Guyatt, επινόησε έναν όρο που

έμελε να φέρει τεράστια ανατροπή στον τρόπο άσκησης της ιατρικής. Με τον όρο Τεκμηριωμένη

Ιατρική-Evidence based Medicine εννοούμε την ιατρική που βασίζεται στο συγκερασμό των κα-

λύτερων ερευνητικών στοιχείων, στην κλινική αρτιότητα του ιατρού και στις προσωπικές αξίες

και επιθυμίες του κάθε ασθενή. Οι αυθεντίες καταρρίπτονται αφού η εκθετική αύξηση της ιατρικής

πληροφορίας σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες καθιστούν παρωχημένη την παραδοσιακή

προσέγγιση του ιατρού-αυθεντία.

E χοντας βιώσει την νέα Τεκμηριω-

μένη Ιατρική κατά την εκπαίδευσή

μου στην Οξφόρδη, τα θεαματικά

της αποτελέσματα τόσο στην αποτελεσμα-

τικότητα της θεραπείας όσο και στη μεί-

ωση της  διάρκειας νοσηλείας, η πρόκλη-

ση να μεταφέρω κάτι ανάλογο στην Ελλά-

δα ήταν σημαντική. Τα αποτελέσματα έως

τώρα είναι άκρως ενθαρρυντικά. Με ένα

σύνολο 1200 εισαγωγών πέρυσι με μέσο

όρο νοσηλείας 3 μερών, ο παθολογικός

τομέας της Αθηναϊκής Κλινικής φέρνει

τον ασθενή στην εποχή της Τεκμηριωμέ-

νης Ιατρικής. Η κάθε θεραπεία που εφαρ-

μόζεται, επεξηγείται στον ασθενή, που γί-

νεται κοινωνός και μέτοχος σε αυτήν.

Στη νέα εποχή δίνουμε το στίγμα μας με

έμφαση στο τομέα της πρόληψης, με επι-

στράτευση των τελευταίων τεχνολογιών

στο τομέα της θεραπείας και διάγνωσης,

με  πιστή εφαρμογή των ιατρικών οδη-

γιών, ( Clinical guidelines ), όπως διαμορ-

φώνονται και εξελίσσονται διαρκώς στα

μεγάλα κέντρα της Ευρώπης και Αμερι-

κής. Το όφελος για τον ασθενή είναι τερά-

στιο, αφού πλέον η θεραπεία δεν έγκειται

στη σωρευμένη κλινική εμπειρία του

εκάστοτε θεράποντα, που μπορεί να α -

φορά από λίγες δεκάδες μέχρι λίγες χι-

λιάδες ασθενών, αλλά σε κλινικές μελέ-

τες που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες.

Στόχοι μας είναι η αντιμετώπιση του

ασθενούς με τον βέλτιστο τρόπο, οι σύν-

τομες αλλά αποτελεσματικές νοσηλείες, η

πρόληψη ώστε να αποφευχθούν νοση-

λείες στο μέλλον. Άλλωστε, “κάλλιον του

θεραπεύειν, το προλαμβάνειν”.

Γεράσιμος Καρούσος

MD, MSc, MRCP (UK) 

Δ/ντης Παθολογίας Αθηναϊκής Κλινικής

Παθολόγος
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Σπυρίδων Ζουριδάκης 

Γαστρεντερολόγος

Συνεργάτης Αθηναϊκής Κλινικής 

Πολύποδας παχέως εντέρου θεω-

ρείται κάθε μάζα ιστού που προ-

βάλει στον αυλό του. Οι πολύπο-

δες πολύ σπάνια προκαλούν συμπτώμα-

τα. Αν προκαλέσουν, αυτά είναι η εμφάνι-

ση αίματος ή βλέννης από το ορθό και

πολύ σπάνια ο πόνος στην κοιλιά. Είναι

πιο σύνηθες να εμφανιστεί αναιμία, δη-

λαδή πτώση του αιματοκρίτη. Ας σημει-

ώσουμε εδώ ότι ο φυσιολογικός αιματο-

κρίτης είναι για τους άνδρες μεταξύ 40-

52% και για τις γυναίκες 36-47%. Η πτώση

του αιματοκρίτη στην αρχή δεν γίνεται αν-

τιληπτή γιατί είναι συνήθως ήπια. Όταν

όμως συνεχιστεί, την αντιλαμβανόμαστε

σαν αδυναμία και εύκολη κούραση. Δυ-

σκολευόμαστε να ξυπνήσουμε το πρωί,

γυρνάμε πολύ κουρασμένοι από τη δου-

λειά και το δέρμα μας είναι πολύ λευκό.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην ενδοσκό-

πηση έχουν επιτρέψει την ευχερή ανεύ-

ρεση, τη λήψη βιοψιών καθώς και την

ασφαλή αφαίρεση των πολυπόδων του

παχέως εντέρου. Με αυτόν τον τρόπο γί-

νεται η πρωτογενής πρόληψη του καρκί-

νου του παχέως εντέρου.

Οι πολύποδες ταξινομούνται με διάφο-

ρους τρόπους. Κατ’ αρχή η πιο πρακτική

ταξινόμηση για τους ασθενείς είναι οι

καλοήθεις και οι κακοήθεις πολύποδες.

Τον ιατρό τον ενδιαφέρει επίσης αν ο πο-

λύποδας είναι έμμισχος ή άμισχος, αν

είναι μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέ-

θους, καθώς και η ιστολογική ταξινόμη-

ση. Πρακτικά σε αυτήν την ταξινόμηση

βρίσκουμε τα αδενώματα και τους υ -

περπλαστικούς πολύποδες. Σπάνια υ -

πάρχουν άλλοι τύποι πολυπόδων. Τα

αδενώματα αρκετά συχνά εξαλλάσσον-

ται σε καρκίνο. Mέσω των ενδοσκοπή-

σεων μπορούν να αφαιρεθούν οι πολύ-

ποδες και να προληφθεί ο καρκίνος. Ως

προς την εντόπιση, οι πολύποδες εμφα-

νίζονται κυρίως στο παχύ έντερο και

πολύ σπανιότερα στο στομάχι. Στο λεπτό

έντερο είναι σχεδόν απίθανη η εντόπισή

τους. Έτσι λοιπόν στην πράξη όταν κά-

νουμε κολονοσκόπηση (για έλεγχο του

παχέoς εντέρου) είναι πιθανό να βρούμε

κάποιον πολύποδα. Αυτός καλό είναι να

αφαιρείται επί τόπου. Η επέμβαση δεν

γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή που

κάνει κολονοσκόπηση, λόγω της μέθης

που υφίσταται. Η εξέταση επιμηκύνεται

για λίγα λεπτά ή και για αρκετή ώρα.

Κατά την  αφαίρεση τοποθετούμε μέσω

του καναλιού του ενδοσκοπίου ειδικό

βρόγχο (θηλιά) με τον οποίο τον συλλαμ-

βάνουμε. Μετά, επειδή ο βρόγχος δέχε-

ται ρεύμα, τον καυτηριάζουμε και τον

κόβουμε. Στο τέλος στέλνεται για βι οψία,

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην ενδοσκόπηση έχουν επιτρέψει την ευ-

χερή ανεύρεση, τη λήψη βιοψιών καθώς και την ασφαλή αφαίρεση

των πολυπόδων του παχέως εντέρου. 

ακόμα και αν είμαστε σίγουροι ότι πρό-

κειται για καλοήθεια. Ανάλογα με το απο-

τέλεσμα της βιοψίας καθορίζουμε την

παρακολούθηση στο μέλλον. Συνήθως

διαρκεί 3, 5 ή 10 χρόνια και σπάνια 1

χρόνο ή λιγότερο. Όταν οι πολύποδες

είναι πολύ μικροί μπορεί να αφαιρεθούν

με απλή λα βίδα βιοψίας χωρίς θερμο-

καυτηριασμό. Σε λίγο πιο μεγάλο μέγεθος

χρησιμοποιείται η λαβίδα θερμής βιοψίας

με θερμοκαυτηριασμό.

Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να

πούμε ότι εκτομή των πολυπόδων είναι

μια χρήσιμη πράξη που προλαμβάνει

συχνά τον καρκίνο, αλλά και συνήθως

απλή στην εφαρμογή της. Επίσης, έχει

αντικαταστήσει τις χειρουργικές επεμβά-

σεις που γίνονταν στο παρελθόν. 

Πολύποδες παχέoς εντέρου - πολυποδεκτομή
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Ένα μοντέλο για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας
από την INTERAMERICAN

Τι είναι το Medisystem
Το MEDISYSTEM αποτελεί ένα ολοκληρωμέ-

νο ασφαλιστικό Σύστημα Υγείας, που φροντί-

ζει αποτελεσματικά και καλύπτει κάθε τομέα

της υγείας, από την πρόληψη, στην οποία η

INTERAMERICAN δίνει ιδιαίτερη έμφαση, ως

τη διάγνωση και τη θεραπεία. 

Το Δίκτυο Υγείας
Το MEDISYSTEM  θέτει στη διάθεση των

ασφαλισμένων ένα οργανωμένο Δίκτυο

Υγείας και εξασφαλίζει πρόσβαση σε υπη-

ρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας. Το Δίκτυο

Υγείας του MEDISYSTEM περιλαμβάνει:

Δίκτυο Ιατρών:Περισσότεροι από 1.100 ια-

τροί όλων των ειδικοτήτων, πανελλαδικά,

συνεργάζονται με το MEDISYSΤEM, προ-

σφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες. Οι επι-

σκέψεις στους ιατρούς του Δικτύου γίνον-

ται χωρίς χρέωση. 

Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων: 184 υπερ-

σύγχρονα διαγνωστικά κέντρα έχουν ενταχ-

θεί στο σύστημα και εξυπηρετούν γρήγορα

και χωρίς ταλαιπωρία τον ασφαλισμένο, για

οποιαδήποτε διαγνωστική επίσκεψη συστή-

σει ιατρός του Δικτύου, χωρίς κανένα περιο-

ρισμό.

Δίκτυο Χειρουργών-Ειδικών Συνεργατών:

Ένα νέο Δίκτυο, που παρέχει το πλεονέκτη-

μα στον ασφαλισμένο με MEDISYSTEM ο

οποίος σε περίπτωση επέμβασης επιλέγει

ιατρό χειρουργό αυτού του Δικτύου, της

πληρωμής του χειρουργού κατευθείαν από

την INTERAMERICAN χωρίς εμπλοκή του

ασφαλισμένου. 

Πολυϊατρεία: Βασική αρχή για την σωστή

διαχείριση της Υγείας, είναι η αντιμετώπιση

των προβλημάτων υγείας στο κατάλληλο

επίπεδο παροχής ιατρικής φροντίδας. Επει-

δή, λοιπόν, αρκετά περιστατικά δεν μπο-

ρούν να αντιμετωπισθούν  σε ένα ιατρείο

μεν, αλλά δεν χρειάζεται να καταλήξουν σε

ένα νοσοκομείο, η INTERAMERICAN έχει

οργανώσει δύο σύγχρονα πολυϊατρεία

MEDIFIRST (ένα στον Άλιμο και ένα στο κέ -

ντρο της Αθήνας το οποίο συστεγάζεται με

την Αθηναϊκή Κλινική).

Νοσηλευτικά Ιδρύματα: Το MEDISYSTEM

καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας και αμοιβές ια-

τρών σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα

της Ελλάδος και του εξωτερικού. Επιπλέον,

θέτει στη διάθεση των ασφαλισμένων την

Αθηναϊκή Κλινική που ανήκει στον  Όμιλο, μια

πρότυπη γενική κλινική που εξειδικεύεται σε

νοσηλείες μιας ημέρας, καθώς και άλλα

συμβεβλημένα νοσοκομεία, στα οποία κατα-

βάλλονται απ’ ευθείας τα έξοδα.

Γραμμή Υγείας 1010: Η τηλεφωνική γραμ-

μή 1010 λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365

μέρες τον χρόνο. Παρέχει απλές ιατρικές

συμβουλές, οδηγίες για πρώτες βοήθειες,

πληροφορίες για ιατρούς, διαγνωστικά κέν-

τρα, νοσοκομεία του Δικτύου Υγείας.  

Άμεση Ιατρική Βοήθεια: Πρόκειται για μια

μοναδική παροχή, προς όλους τους ασφαλι-

σμένους. Μέσω της «Γραμμής Υγείας 1010», η

INTERAMERICAN συντονίζει την παροχή

υπηρεσιών βοήθειας και την υγειονομική με-

ταφορά, σε περιπτώσεις ατυχήματος ή προ-

βλήματος υγείας, οπουδήποτε κι αν συμβεί.

Επιλογές προγραμμάτων
Το  MEDISYSTEM παρέχει τη δυνατότητα

να επιλέξει ο καθένας τη φροντίδα υγείας

που ταιριάζει στις δικές του ανάγκες. Τα

προγράμματα προσφέρουν την ίδια υψηλή

ποιότητα υπηρεσιών και διαφοροποιούν-

ται απλώς ως προς το εύρος των καλύψε-

ων και το ύψος των ασφαλίστρων.
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Mε μια ευρυφασματική αντιμετώπιση των αναγκών φροντίδας της υγείας, η INTERAMERICAN έχει ξε-

χωρίσει στον ασφαλιστικό κλάδο για το καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα υγείας MEDISYSTEM

που έχει αναπτύξει εδώ και 12 χρόνια, αλλά και με τις οργανωμένες ιδιόκτητες υποδομές της.  Ήδη, η

εταιρεία βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Δικτύου. Στρατηγικός

στόχος της είναι να επιτύχει, προς όφελος των ασφαλισμένων της, αποτελεσματικότερο έλεγχο της

ποιότητας και τους κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών.


