
Ένας ολόκληρος κόσμος 
υπηρεσιών υγείας

Ιδιόκτητη κλινική ΑΘΗΝΑΪΚΗ MeDicliNic
Ολοκληρωμέ

 

νη ιατρική φροντίδα με τις υψηλότερες 
προδιαγραφές. Δια

 

θέτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες 
και άριστο εξοπλισμό για την παροχή ολοκληρωμένων 
ιατρικών υπηρεσιών, με νο

 

σηλεία και περίθαλψη σε 
ένα σύγχρονο, ευχάριστο και φι

 

λόξενο περιβάλλον 
στο κέντρο των Αθηνών.

Ιδιόκτητα πολυϊατρεία MeDiFiRst
Πρωτοποριακές μο

 

νάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας 
με γιατρούς διαφόρων ει

 

δικοτήτων, υπερσύγχρονο 
εξοπλισμό, φιλική εξυπηρέτηση και άνετο περιβάλλον. 
Στα Πολυϊατρεία MeDiFiRst στον Άλιμο και το 
Μαρούσι μπο

 

ρείτε να επισκεφθείτε γιατρούς και να 
πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις στον ίδιο 
χώρο, ενώ παράλληλα επιτρέπει σε γιατρούς διαφο-
ρετικών ειδικοτήτων να συνερ

 

γαστούν μαζί σας για να 
έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την υγεία σας.

Γιατροί όλων των ειδικοτήτων
Περισσότεροι από 1.400 επιλεγμένοι γιατροί, 
πολλαπλών ειδικοτήτων, πανελλαδικά, είναι μέλη 
του Δικτύου Υγείας iNteRAMeRicAN και είναι στη 
διάθεσή σας για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Διαγνωστικά κέντρα
Πάνω από 250 σύγχρονα διαγνωστικά κέντρα της χώρας 
μας, συνεργάζονται μαζί μας για να πραγματοποιήσετε 
άνετα και γρήγορα οποια

 

δήποτε διαγνωστική εξέταση 
σας συστήσει ο γιατρός του Δι

 

κτύου μας. 

Χειρουργοί με ειδική σχέση συνεργασίας
Περισσότε

 

ροι από 500 εξαίρετοι χειρουργοί 
διατηρούν ειδική σχέση συνεργασίας με την

 

iNteRAMeRicAN, που αναλαμβά

 

νει τα πάντα 
σε περίπτωση που απαιτείται κάποια χειρουργική 
επέμβαση για να αποκαταστήσετε την υγεία σας. 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
Κορυφαία ιδιωτικά νοσοκο

 

μεία, όλα τα δημόσια 
νοσοκομεία, και η ιδιόκτητη κλινική της

 

iNteRAMeRicAN, Αθηναϊκή MeDicliNic, είναι

 

στη δι

 

άθεσή σας, αν χρειαστεί να νοσηλευτείτε. 

Άμεση Ιατρική Βοήθεια
Στις δύσκολες στιγμές ενός ατυχήματος ή 
προβλήματος υγείας, μακριά από το σπίτι σας,

 

η iNteRAMeRicAN βρίσκεται δίπλα σας 24 ώρες

 

το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας 
υπηρεσίες βοήθειας και φροντίζοντας για την 
υγειονομική μεταφορά σας, με ασθενοφόρο, 
ελικόπτερο ή αεροπλάνο αν χρεια

 

στεί. Έχετε στη 
διάθεσή σας 17 ιδιόκτητα ασθενοφόρα, 3 ελικόπτερα, 
4 αεροπλάνα, 70 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό 
υγείας και διεθνείς συνεργασίες σε 165 χώρες.

Στο Δίκτυο Υγείας INTERAMERICAN περιλαμβάνονται:



Ιατρικές συμβουλές
Σε οποιοδήποτε θέμα υγείας, γιατροί 
διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικευμένοι 
συνεργάτες θα μιλήσουν μαζί σας, θα σας 
συμβουλεύσουν κατάλληλα και θα σας 
δώσουν οδηγίες για να το αντιμετωπίσετε 
αποτελεσματικά.

Επείγοντα περιστατικά
Η Γραμμή Υγείας 1010 είναι δίπλα σας για 
συμβουλές πρώτων βοηθειών και οδηγίες 
για την αντιμετώπιση του περιστατικού 
αλλά και για να σας ενημερώσει για τα 
συνεργαζόμενα ιδιωτικά νοσοκομεία 
και τα δημόσια νοσοκομεία στα οποία 
μπορείτε να απευθυνθείτε.

Μεταφορά ασθενούς
Αν χρειαστείτε μεταφορά σε νοσοκομείο, 
η Γραμμή Υγείας 1010 θα αναλάβει το 
συντονισμό υγειονομικής μεταφοράς με 
ασθενοφόρο, ελικόπτερο ή ακόμα και 
αεροπλάνο αν χρειαστεί.

Ενημέρωση καλύψεων 
& διαδικασιών
Στη Γραμμή Υγείας 1010, οι άνθρωποι της 
iNteRAMeRicAN θα σας δώσουν με 
απόλυτη ακρίβεια κάθε πληροφορία του 
συμβολαίου σας και θα σας ενημερώσουν 
για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Προέγκριση νοσηλείας
Όταν προγραμματίζετε να νοσηλευτείτε, 
να πραγματοποιήσετε ενδοσκόπηση 
ή σχεδιάζετε το check up σας, είναι 
απαραίτητο να ενημερώσετε προηγουμένως 
το 1010 και να πάρετε τη σχετική προέγκριση, 
όπως προβλέπεται από τους όρους του 
συμβολαίου.

Πληροφορίες Δικτύου Υγείας
Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 
για τους συνεργαζόμενους γιατρούς και τα 
συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, για τους 
χειρουργούς με ειδική σχέση συνεργασίας 
και για τα συνεργαζόμενα νοσοκομεία του 
Δικτύου Υγείας iNteRAMeRicAN.

Τι σας προσφέρει η Γραμμή Υγείας 1010
Η Γραμμή Υγείας 1010 είναι ένα πλήρες συντονιστικό κέντρο στελεχωμένο με γιατρούς και εξειδικευμένους 
συνεργάτες και βρίσκεται δίπλα σας κάθε στιγμή. Στη Γραμμή Υγείας 1010, έχετε στη διάθεσή σας τις 
παρακάτω υπηρεσίες, εφόσον έχετε επιλέξει την αντίστοιχη κάλυψη και περιλαμβάνεται στο συμβόλαιό σας:




