
Nowe możliwości 
diagnostyczne  
w regionie

Olsztyńska  p lacówka 
Affidea jest wyposażona 
m.in. w służący do prze-
prowadzania rezonansu 
magnetycznego 1,5-teslo-
wy aparat Optima 
MR450W. Skraca on czas 
badania, umożliwia wy-
konanie go również w po-
zycji dużo bardziej kom-
fortowej dla pacjentów, 
czyli „stopami do przodu”,  
a także redukuje hałas 
podczas skanowania cia-
ła. Do tego pozwala na 
diagnozowanie pacjen-
tów o  niestandardowej 
budowie ciała – wysokich  
i otyłych (dzięki większej 

średnicy tunelu urządze-
nia) oraz osób z cukrzycą  
i niewydolnością nerek, 
co do tej pory było nie-
możliwe w regionie.
— Naszym nadrzędnym 
celem jest docieranie  
z wysokiej jakości usłu-
gami diagnostycznymi  
i radioterapeutycznymi 
do chorych w całej Polsce. 
Tym bardziej cieszymy 
się więc, że teraz z na-
szych usług blisko swoje-
go miejsca zamieszkania 
korzystać mogą również 
mieszkańcy Warmii i Ma-
zur — mówi Agnieszka 
Szpara, Prezes Zarządu 
Affidea Polska.
Olsz tyńska  p lacówka  
Affidea jest zlokalizowa-

na na terenie miejskie-
go szpitala (ul. Niepod-
ległości 44), co nie jest 
przypadkowe — skraca 
bowiem pacjentom dro-
gę od lekarza do pra-
cowni diagnostycznej. 
To przykład ścisłej współ-
pracy firmy z sektora 
medycznego z publicz-
ną służbą zdrowia, która 
sprawdza się już także 
w innych regionach. Af-
fidea jest bowiem jednym  
z największych inwestorów  
i  świadczeniodawców 
usług w ramach Part-
nerstwa Publiczno-Pry-
watnego w Europie.  
W swoich 235 centrach 
medycznych zapewnia 
diagnostykę obrazową  

i laboratoryjną oraz usługi 
z zakresu radioterapii on-
kologicznej. Specjalizuje 
się też w zdalnej diagno-
styce, oferując wielomo-
dułowe usługi z zakresu 
teleradiologii. W Polsce 
pod szyldem Affidea dzia-
ła już 38 centrów zloka-
lizowanych w dziewięciu 
województwach. Rocznie 
diagnozuje się w nich bli-
sko 200 tysięcy pacjen-
tów. 

Światowe 
doświadczenie  
na Warmii i Mazurach 

Affidea inwestuje nie 
tylko w najnowsze tech-
nologie i nowoczesne 

wyposażenie, ale także 
w personel, realizując 
szkolenia i specjalne pro-
gramy, których celem jest 
podnoszenie kwalifikacji 
oraz zapewnianie wyso-
kiego poziomu obsługi 
pacjentów. Wszystko to 
w połączeniu z możliwo-
ścią międzynarodowej 
współpracy przyciąga do 
Affidea najlepszych leka-
rzy, pielęgniarki i tech-
ników. Firma zatrudnia 
obecnie blisko sześć ty-
sięcy wysoko wykwalifi-
kowanych specjalistów 
w swoich centrach w 16 
krajach. Placówki ściśle 
współpracują ze sobą w 
zakresie szkoleń, wymia-
ny doświadczeń, a także 

konsultacji diagnostycz-
nych. 
W olsztyńskim centrum 
Affidea można korzystać 
z badań zarówno w ra-
mach umowy z NFZ, jak 
i odpłatnie. — Naszym 
działaniom przyświeca 
nadrzędny cel i misja — 
świadczenie najwyższej 
jakości usług w diagno-
styce obrazowej. Dlate-
go wyposażamy nasze 
placówki w najnowszy 
sprzęt, który wprowadza 
nowe możliwości diagno-
styczne, tak istotne dla 
lekarzy, a co najważniej-
sze — poprawia komfort 
pacjentów — podsumo-
wuje Agnieszka Szpara  
z Affidea Polska.

INWESTYCJA W ZDROWIE
NA WARMII I MAZURACH
Precyzyjna diagnostyka jest niezbędna dla podjęcia skutecznego leczenia – to wiemy wszyscy, jednak jak zapewnić do niej 
dostęp? Niezwykle ważna jest analiza potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz inwestowanie na tej podstawie w technologie. 
Dlatego właśnie powstało nowe centrum diagnostyczne Affidea w Olsztynie. Dzięki niemu mieszkańcy regionu mogą korzystać 
z najnowocześniejszego w województwie aparatu do wykonywania rezonansu magnetycznego. 
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Naszym nadrzędnym 
celem jest docieranie 
z wysokiej jakości 
usługami 
diagnostycznymi i 
radioterapeutycznymi 
do chorych w całej 
Polsce. Tym bardziej 
cieszymy się więc, 
że teraz z naszych 
usług blisko swojego 
miejsca zamieszkania 
korzystać mogą 
również mieszkańcy 
Warmii i Mazur —  
mówi Agnieszka 
Szpara, Prezes 
Zarządu  
Affidea Polska.


