Poznaj nas
na nowo,
bo najważniejsze
jest zdrowie

Drogi Pacjencie,
Witamy w affidea!
AFFIDEA to nasza nowa nazwa, która odzwierciedla wszystkie
wartości, którymi się kierujemy. Włoskie słowo affinita
oznacza zbudowanie relacji i więzi z drugim człowiekiem.
Fide pochodzi z łaciny i oznacza wiarę oraz zaufanie. Idea
jest tym, co każe nam nieustannie się rozwijać i poszukiwać
najlepszych rozwiązań.
Troska i profesjonalna opieka podczas leczenia lub
badań diagnostycznych jest dla nas najważniejsza.
Od 2001 roku służymy fachową pomocą medyczną,
zgodną z najnowocześniejszymi osiągnięciami naukowymi,
dbając zarówno o komfort, jak i bezpieczeństwo Pacjentów.
Jesteśmy firmą międzynarodową. Działamy w 14 krajach
Europy. Stale współpracujemy z renomowanym amerykańskim
szpitalem Houston Methodist w dziedzinie onkoterapii.
Dzięki temu mamy możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy
z lekarzami z całego świata.
Najwięcej centrów affidea działa w Polsce. Dziś jesteśmy
obecni w 24 miastach, w ośmiu województwach. Prowadzimy
35 ośrodków diagnostycznych i 4 ośrodki radioterapii.
Dbając o dobro pacjentów, nieustannie inwestujemy
w nowoczesne, niezwykle precyzyjne i przede wszystkim
bezpieczne urządzenia medyczne. Zmieniając nazwę
Euromedic na AFFIDEA, otwieramy nowy rozdział naszej historii.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazane nam zaufanie.
Jesteś naszym Pacjentem.
Dziękujemy, że odwiedzasz dziś affidea.

Czy wiesz, że... ?

w affidea robimy wszystko, żebyś czuł się jak najlepiej.

•	DOSE EXCELLENCE
	
Nasze nowoczesne aparaty
diagnostyczne wykorzystują
promieniowanie X. Dzięki temu
wyniki są wyraźne, a szybka
i dokładna diagnoza pomaga
odzyskać zdrowie, a nawet
uratować życie.
W affidea, dzięki specjalnemu
systemowi „DoseWatch”,
wykonujemy doskonałe obrazy,
stosując najniższą możliwą dawkę
promieniowania. Nie narażamy
niepotrzebnie Twojego zdrowia.

•	ZESPOŁY KAIZEN
Uważnie wsłuchujemy się
w opinie Pacjentów, które
pozwalają poprawiać sposób
naszego działania. Ułatwiamy
i upraszczamy rezerwację terminu,
skracamy czas oczekiwania na
badanie, nie marnujemy cennego
czasu naszych Pacjentów.

•	PROTOKOŁY LECZENIA
W RADIOTERAPII
Każdego Pacjenta podczas
radioterapii traktujemy wyjątkowo.
W skutecznym leczeniu
pomagają nam doskonalone
przez lata procedury i standardy.
Zawsze dobieramy odpowiedni
proces leczenia do stopnia
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Medyczna Rada Naukowa

Umów się na badanie:
22 441 1111
WiFi w każdej placówce

22 441 1111
affidea.pl

