


Τα Πολυϊατρεία MEDIFIRST
Ιατρικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της INTERAMERICAN, άρτια 
εξοπλισμένες με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό, 
διασφαλίζοντας έτσι ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών



24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο
Μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σας για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας είτε αυτές αφορούν 
προγραμματισμένα ή έκτακτα περιστατικά.

Οι δυνατότητες



Κανένας χρονικός
περιορισμός

Κλείστε ραντεβού με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων 
από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. 
Εξετασθείτε από γιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, 
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, οποιαδήποτε ημέρα της 
εβδομάδας, χωρίς ραντεβού.



Ιατρικά τμήματα στα 
MEDIFIRST

• Γενικής Ιατρικής
• Γαστρεντερολογικό
• Γυναικολογικό
• Δερματολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Καρδιολογικό
• Νευρολογικό
• Ορθοπεδικό
• Ουρολογικό 
• Οφθαλμολογικό 
• Παθολογικό
• Παιδιατρικό
• Πνευμονολογικό
• Χειρουργικό
• Ω.Ρ.Λ.

Όλες οι ειδικότητες την ώρα που χρειάζεται

Διαγνωστικές εξετάσεις

•Ακτινολογικό
Ψηφιακές ακτινογραφίες
Ψηφιακές μαστογραφίες (Στα MEDIFIRST Αμαρουσίου)
Μαγνητικές τομογραφίες (Στα MEDIFIRST Αμαρουσίου)

•Μικροβιολογικό
•Καρδιολογικό (Δοκιμασία κόπωσης, Holter πίεσης & ρυθμού)
•Υπερήχων
•Τμήμα Check-up

Τμήμα εκτάκτων περιστατικών



Κοντά σας και στα Έκτακτα
Περιστατικά

Έτοιμο να υποδεχθεί περιστατικά οποιαδήποτε στιγμή το τμήμα 
μπορεί να διαχειριστεί μία πλειάδα περιστατικών και να δώσει λύση 
στους ασφαλισμένους σε αυτό το επίπεδο περίθαλψης.

Κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες και 
μετακινήσεις το κόστος και η συμμετοχή σας σε αυτό 
είναι πολύ χαμηλότερη ή ακόμα και μηδενική 
(ανάλογα με το πρόγραμμα σας) σε σχέση με αντίστοιχες 
υπηρεσίες που θα λαμβάνατε οπουδήποτε αλλού.

Και το κόστος;



Η οργάνωση των MEDIFIRST σας επιτρέπει να επισκεφθείτε τους 
γιατρούς που χρειάζεστε και να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές 
εξετάσεις στον ίδιο χώρο κάνοντας την καθημερινότητά σας πιο απλή, 
ενώ παράλληλα επιτρέπει σε γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων να 
συνεργαστούν για ένα καλύτερο αποτέλεσμα για την υγεία σας. 

Τα MEDIFIRST ακολουθούν τις πιο σύγχρονες τάσεις της ιατρικής και 
τηρούν ολοκληρωμένο ιατρικό ιστορικό για κάθε ασθενή των 
πολυϊατρείων, ώστε να διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών 
υγείας.

Ποιότητα



Γιατί MEDIFIRST;
1. 24 ώρες το 24ωρο, 365 

ημέρες το χρόνο 
αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών από ιατρούς 
ειδικότητας Γενικής Ιατρικής 
ή άλλων ειδικοτήτων αν 
χρειαστεί

2. Γιατροί και εξετάσεις σε 
έναν χώρο, έτσι, με μία 
επίσκεψη μπορείτε να 
κάνετε ότι χρειάζεται για την 
υγεία σας.

3. Τα διαγνωστικά εργαστήρια 
μπορούν άμεσα να κάνουν 
όλες τις απαραίτητες 
εξετάσεις

4. Τήρηση και διασφάλιση του 
ιατρικού ιστορικού του 
ασθενή

5. Υψηλή ποιότητα των 
παρεχομένων ιατρικών 
υπηρεσιών

6. Διεθνή πιστοποίηση των 
αποτελεσμάτων και των 
μικροβιολογικών εξετάσεων



Λεωφ. Κηφισίας 16 
& Χαλεπά 1,

Μαρούσι 151 25

MEDIFIRST Αμαρουσίου MEDIFIRST Αργυρούπολης

Μαρίνου Γερουλάνου
1, Αργυρούπολη 

164 52
210 991 9222 211 105 4900



Για περισσότερες πληροφορίες 

Place your screenshot hereΜπείτε στην Ιστοσελίδα μας

www.interamerican.gr
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