Affidea Polska inwestuje w pracownię diagnostyczną Diagnosis Radom
Radom, 3 listopada 2015 – Affidea Polska, obecna w Polsce od 15 lat sieć nowoczesnych centrów
diagnostycznych i radioterapeutycznych, zainwestowała w pracownię diagnostyczną NZOZ
Diagnosis Radom zlokalizowaną przy Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Tym samym pacjenci
zostaną objęci opieką zgodą ze standardami obowiązującymi we wszystkich centrach
diagnostycznych Affidea Polska, a personel medyczny uzyska dostęp do rozwiązań i możliwości
rozwoju zawodowego oferowanych przez Grupę.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagnosis Radom to nowocześnie wyposażona pracownia
rezonansu magnetycznego dysponująca wysokopolowym sprzętem diagnostycznym oraz
najnowszym oprogramowaniem pozwalającym na wykonywanie bardzo dokładnego obrazowania
w krótkim czasie nawet małych organów, a także tzw. badań dynamicznych.
NZOZ Diagnosis Radom to profesjonalna placówka diagnostyczna ciesząca się zaufaniem szpitala,
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pacjentów. W Affidea rozumiemy jak ważny dla chorych i ich
lekarzy prowadzących jest łatwy dostęp do wysokiej jakości badań diagnostycznych. Dlatego chcemy
je dalej rozwijać, bazując na solidnych fundamentach ich dotychczasowej działalności, a także
w oparciu o standardy obowiązujące we wszystkich naszych placówkach i nasze międzynarodowe
doświadczenie - mówi Wojciech Mizerka, Członek Zarządu Affidea Polska.
Wykonywaniem i analizą badań diagnostycznych w placówce zajmuje się wysoko wykwalifikowany
zespół lekarzy specjalistów z zakresu diagnostyki obrazowej, z doświadczeniem w radiologii
i diagnostyce obrazowej.
Z usług naszej pracowni diagnostycznej w Radomiu rocznie korzysta ponad 2000 pacjentów. Czyni to
z niej jedną z największych pracowni rezonansu magnetycznego w mieście. Cieszymy się, że wraz z jej
przejęciem przez sieć Affidea, posiadającą wieloletnie doświadczenie w diagnostyce obrazowej,
rozpoczyna się kolejny etap rozwoju pracowni - mówi Pani Ewelina Król Prokurent NZOZ Diagnosis
Radom
Inwestycja w pracownię diagnostyczną w Radomiu pozwoli sieci Affidea umocnić jej obecność na
Mazowszu.
Zwiększanie dostępu chorych z Mazowsza do wysokiej jakości usług diagnostycznych
i radioterapeutycznych jest jednym z elementów naszej strategii. Cieszymy się więc, że z naszych usług
blisko swojego miejsca zamieszkania korzystać będą mogli mieszkańcy południowego Mazowsza,
którzy do tej pory odwiedzali nasze placówki zlokalizowane w Warszawie, a także sąsiadujących
województwach – mówi Agnieszka Szydłowska, Dyrektor Regionalna Affidea Polska.
Pacjenci nadal będą mogli w niezakłócony sposób wykonywać badania w pracowniach w ramach
kontraktu z NFZ, a także na zasadzie prywatnej odpłatności.
Firma Affidea Polska obecnie zarządza rozbudowaną siecią 32 centrów diagnostycznych
zlokalizowanych w 9 województwach, zapewniając pacjentom kompleksową diagnostykę obrazową z
zakresu rezonansu magnetycznego (MR), tomografii komputerowej (TK), RTG, USG a także
pozytonowej tomografii komputerowej PET-CT MR i gamma kamera. Większość centrów jest ściśle
zintegrowana ze szpitalami, tworząc unikalną więź współpracy z zespołami klinicznymi sektora
publicznego. Ośrodki wyposażone są w najwyższej jakości sprzęt, który jest regularnie
unowocześniany.

