Η δύναμη της διάγνωσης
στα χέρια μας
Τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα εξοπλίζουν το επιτελείο
των εξειδικευμένων ιατρών με δυνατότητες διάγνωσης
που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζαν αδιανόητες.

Η EXPRESS SERVICE φροντίζει
για την ξέγνοιαστη και ήρεμη ζωή
τη ζωή της γνώσης και της υπευθυνότητας και όχι τη ζωή της άγνοιας
και της φοβίας. Η υπηρεσία που αγκαλιάζει.
Η EXPRESS SERVICE νοιάζεται.

Συνέπεια και αξιοπιστία
Το όνομα της EXPRESS SERVICE ταυτίστηκε με το σεβασμό στον άνθρωπο,
κάτι που επιβεβαιώνουν χιλιάδες πελάτες της κάθε μέρα.
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ EXPRESS SERVICE, τόσο στη δομή όσο και
στη φιλοσοφία της, είναι μία παγκόσμια πρωτοπορία.
Αποτελείται από τους παρακάτω βασικούς τομείς:
• Κατ’ οίκον ιατρική εξυπηρέτηση
• Ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων
• Εξοπλισμένα εργαστήρια
• Συντονισμός, καθοδήγηση και προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή
αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος υγείας.

Γιατρός στο σπίτι
Παγκόσμια Πρωτοπορία
με την 24ωρη ιατρική εξυπηρέτηση
στο σπίτι, μόνο στη Θεσσαλονίκη
Με ένα απλό τηλεφώνημα, παθολόγοι, καρδιολόγοι,
παιδίατροι, χειρουργοί, είναι κοντά σας όλο το 24ωρο,
365 ημέρες το χρόνο, όσες φορές κι αν χρειασθεί.

Πολλές καρδιές εξακολουθούν να χτυπούν επειδή υπάρχει
αυτή η υπηρεσία στην πόλη μας αρκετά χρόνια.
Οι γιατροί της EXPRESS SERVICE καλύπτουν συνεχώς
όλη τη Θεσσαλονίκη με οχήματα και ασθενοφόρα.
Φιλοσοφία μας είναι η EXPRESS SERVICE να γίνει μέλος
της οικογένειας, να ζει μαζί της, να αισθάνονται όλοι
τη διακριτική παρουσία της. Να είναι αυτή που αγκαλιάζει,
θεραπεύει, συμβουλεύει και καθοδηγεί σε κάθε θέμα
που αφορά την υγεία.
Όλα αυτά χωρίς περιττές δαπάνες και ταλαιπωρίες.
Οι συνδρομητές μας και οι οικογένειές τους γνωρίζουν
ότι ειδικευμένοι επιστήμονες θα σπεύσουν να βοηθήσουν
και να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤHΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 24 ΩΡΕΣ, ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

KTΙΡΙΟ

1

Μαρίας Κάλλας 35 • 546 55 Θεσσαλονίκη

Μαγνητικές τομογραφίες

Μαστογραφίες

Aνοιχτός
μαγνητικός
τομογράφος

Τμήμα υπερήχων

Αξονικές τομογραφίες

Τμήμα ελέγχου οστεοπόρωσης

Ακτινογραφίες
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Μαρίας Κάλλας 37 • 546 55 Θεσσαλονίκη

Πνευμονολογικό

Ιατρείο μαστού

Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας
στον ύπνο

Ορθοπεδικό

Έλεγχος αλλεργίας-παθήσεων
αναπνευστικού

Τμήμα πελματογραφημάτων
Ρευματολογικό
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Καθηγητή Ρωσσίδη 1 • 546 55 Θεσσαλονίκη

Kαρδιολογικό Κέντρο
Γαστρεντερολογικό
Κέντρο
Ωτορινολαρυγγολογικό
Τμήμα
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Καθηγητή Ρωσσίδη 2 • 546 55 Θεσσαλονίκη

Συντονιστικό κέντρο
Γυναικολογικό

Ιατρείο Πλαστικής Επανορθωτικής
Χειρουργικής
και Laser

Νευροχειρουργικό
Ιατρείο

Διαιτολογικό Διατροφολογικό

Ιατρείο
πρώτων βοηθειών

Χειρουργικό Ιατρείο

Ουρολογικό Ιατρείο
Δερματολογικό
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Θεμ. Σοφούλη 56Β • 546 55 Θεσσαλονίκη

Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Αιματολογικό

Παθολογικό

Νευρολογικό

Ενδοκρινολογικό
Διαβητολογικό

KTΙΡΙΟ

6

Θεμ. Σοφούλη 58A • 546 55 Θεσσαλονίκη

Αγγειοχειρουργικό
Kέντρο
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Θεμ. Σοφούλη 60 • 546 55 Θεσσαλονίκη

Οφθαλμολογικό
Κέντρο

KTΙΡΙΟ

8

Θεμ. Σοφούλη 62 • 546 55 Θεσσαλονίκη

Παιδιατρικό
Παιδοχειρουργικό

Πρόληψη
Έγκαιρη διάγνωση
Check up
H πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές!

Τα προληπτικά ΤΣΕΚ ΑΠ πρέπει να αρχίζουν από νεαρή ηλικία.
Ακόμη και οι σοβαρότερες ασθένειες, αν διαγνωστούν έγκαιρα,
μπορούν να αντιμετωπιστούν ευκολότερα.
Η Ιατρική Υπηρεσία EXPRESS SERVICE δίνει τη δυνατότητα
πραγματοποίησης των προληπτικών εξετάσεων σε όλους τους
συνδρομητές και τους παροτρύνει να μην τις παραλείπουν.
Στόχος μας είναι οι συνδρομητές να προσέρχονται τακτικά
για τον έλεγχο της υγείας τους.
Οι ιατρικές εξετάσεις, οι επισκέψεις σε όλα τα ιατρεία,
καθώς και οι κλήσεις γιατρών στο σπίτι παρέχονται χωρίς
περιορισμό και χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση.
Στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στεγάζονται: παθολόγοι,
ενδοκρινολόγοι, διαβητολόγοι, αιματολόγοι, νευρολόγοι,
καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι,
γυναικολόγοι, γαστρεντερολόγοι, ουρολόγοι, διαιτολόγοι,
οφθαλμίατροι, ορθοπεδικοί, ρευματολόγοι, δερματολόγοι,
παιδίατροι, χειρουργοί, νευροχειρουργοί, αγγειοχειρουργοί,
παιδοχειρουργοί, ιατρείο πρώτων βοηθειών, ιατρείο μαστού,
κυτταρολογικό τμήμα, καθώς επίσης μικροβιολογικό και
ακτινολογικό εργαστήριο για όποιες εξετάσεις χρειασθούν.
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Θεσσαλονίκη

Στο Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο
διενεργούνται όλες οι ακτινολογικές
εξετάσεις με σύγχρονα μηχανήματα.
Μαγνητικές και αξονικές
τομογραφίες, διαβάσεις παχέος
και λεπτού εντέρου,
ακτινογραφίες οστών και θώρακος,
ακτινογραφίες οισοφάγου
και στομάχου, πυελογραφίες,
έλεγχος πυκνότητας οστών,
μαστογραφίες με μαστογράφο
μειωμένης ακτινοβολίας.
Με υπερηχοτομογράφους,
πραγματοποιούνται υψηλής
ανάλυσης και ευκρίνειας
υπερηχοτομογραφήματα.
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•Μαγνητικές τομογραφίες
Aνοιχτός μαγνητικός τομογράφος.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η μαγνητική τομογραφία είναι μια σύγχρονη απεικονιστική μέθοδος
που χρησιμοποιείται ευρέως στον έλεγχο πολλών οργάνων
του σώματος.
Ένας από τους προβληματισμούς που έχουν αρκετοί άνθρωποι
όταν πρόκειται να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία,
είναι ο στενός θάλαμος που έχουν οι απλοί μαγνητικοί τομογράφοι
στον οποίο θα πρέπει να μπουν για να γίνει η εξέταση.
Γι’ αυτό το λόγο η EXPRESS SERVICE προμηθεύτηκε ΑΝΟΙΧΤΟ
μαγνητικό τομογράφο, νέας τεχνολογίας, που δίνει τη δυνατότητα
εξέτασης με άνεση, χωρίς δυσφορία ή κλειστοφοβία.
Παρέχονται όλες οι μαγνητικές τομογραφίες. Η μαγνητική τομογραφία
είναι αβλαβής εξέταση, διότι δεν εκπέμπει καθόλου ακτινοβολία.
Μαγνητικές τομογραφίες πραγματοποιούνται όσες φορές κι αν
χρειαστεί. Επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων, η διάγνωση των παθήσεων του
νευρικού συστήματος και του μυοσκελετικού συστήματος.
Είναι καθοριστικός ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας και
στην παιδιατρική ακτινολογία.
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•Aξονικές τομογραφίες

Ο αξονικός τομογράφος 64 τόμων
ανοίγει νέες διαστάσεις στη διάγνωση.
Υψηλή χωροταξική ανάλυση 0,35 χιλ σε όλα τα επίπεδα καθώς και
η υψηλή στιγμιαία ανάλυση, επιτρέπουν τη σημαντική βελτίωση
της εικόνας, σε σχέση με την κλασική αξονική τομογραφία.
Το εξελιγμένο μηχάνημα προσφέρει νέες ενδείξεις στη διαγνωστική
μεγάλης ακρίβειας.
Με τον υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο 64 τομών διενεργούνται
μεταξύ άλλων και εξετάσεις, οι οποίες μέχρι πρόσφατα
ήταν χρονοβόρες και δύσκολες, όπως στεφανιογραφίες,
κολονοσκοπήσεις, ουρογραφίες, αγγειογραφίες κ.ά.
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ελέγχου
•Tμήμα
οστεοπόρωσης
Η μέτρηση οστικής πυκνότητας
πραγματοποιείται με μηχανήματα
υψηλής τεχνολογίας, που προλαμβάνουν
και αντιμετωπίζουν την οστεοπόρωση.

Το εξοπλισμένο τμήμα της οστεοπόρωσης
ελέγχει και μετρά με ακρίβεια την πυκνότητα
των οστών με το ειδικό μηχάνημα DEXA.
H όλη διαδικασία της εξέτασης
δεν ξεπερνά τα 15 λεπτά.
Είναι ανώδυνη εξέταση και συνιστάται
για προληπτικούς λόγους.
Αν διαγνωστεί κάποιο πρόβλημα
οι επιστημονικοί συνεργάτες
της Ιατρικής Υπηρεσίας EXPRESS SERVICE,
αναλαμβάνουν πλήρως την αντιμετώπισή του.
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•Aκτινολογικό

Διενεργούνται όλες οι ακτινολογικές εξετάσεις
με σύγχρονα μηχανήματα.
• Διαβάσεις παχέος εντέρου
• Διαβάσεις λεπτού εντέρου
• Πυελογραφίες
• Ακτινογραφίες οστών
• Ακτινογραφίες θώρακος
• Ακτινογραφίες οισοφάγου
• Ακτινογραφίες στομάχου
• Οισοφαγογραφίες
Για προληπτικούς λόγους η ακτινογραφία θώρακος
διενεργείται:
• Στους καπνιστές, ετήσιος έλεγχος.
• Στους μη καπνιστές, έλεγχος ανά 5 χρόνια.
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•Tμήμα υπερήχων

Με έγχρωμους τρισδιάστατους υπερηχοτομογράφους υψηλής
ανάλυσης HD, πραγματοποιούνται όλα τα υπερηχογραφήματα.
Πρόκειται για ό,τι πιο σύγχρονο και εξελιγμένο έχει να επιδείξει
η τεχνολογία των υπερήχων (SRI, CROSSBEAM, Color 3D).
Στο τμήμα υπερήχων, μπορούν να ελεγχθούν είτε προληπτικά
είτε για λόγους διάγνωσης, τα ακόλουθα όργανα:
• Θυρεοειδής
• Ήπαρ
• Χοληδόχος κύστη
• Νεφροί
• Επινεφρίδια
• Πάγκρεας
• Σπλήνας
• Ουροδόχος κύστη
• Προστάτης
• Γυναικολογικά έσω γεννητικά όργανα
• Μαστοί
• Όσχεο
• Μαλακά μόρια

2
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Μαρίας Κάλλας 37
Θεσσαλονίκη

Πνευμονολογικό
Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας
στον ύπνο
Έλεγχος αλλεργίας-παθήσεων
αναπνευστικού

Ιατρείο μαστού
Ορθοπεδικό
Τμήμα πελματογραφημάτων
Ρευματολογικό
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Πλήρης έλεγχος του
αναπνευστικού συστήματος
με κλινική εξέταση.
Έλεγχος αναπνευστικής
λειτουργίας με τη χρήση
του σπιρομέτρου.
Μέτρηση των αερίων αίματος
με τον αναλυτή αερίων.
Τακτική παρακολούθηση
ασθενών με βρογχικό άσθμα
και χρόνιες πνευμονοπάθειες.
Σε ειδικές παθήσεις των
πνευμόνων διενεργείται
λήψη βιολογικών υγρών
για κυτταρολογική εξέταση,
με θωρακική παρακέντηση.
Έλεγχος αλλεργίας
και αλλεργικών
βρογχοπνευμονοπαθειών.

•Πνευμονολογικό

Με την αξονική τομογραφία 64 τομών επιτρέπεται η ογκομετρική
ποσοτική ανάλυση των μορφωμάτων των πνευμόνων, τόσο
για τον τακτικό έλεγχο στην ογκολογία, όσο και στη διερεύνηση
τυχαίων ευρημάτων, τα οποία δε χρήζουν πρωτογενώς χειρουργικής
παρεμβάσεως.

Στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου για την ανάδειξη παθήσεων του
αναπνευστικού συστήματος σε αρχικά και αναστρέψιμα ακόμη στάδια,
καλό θα είναι να εκτελούνται διάφορες εξετάσεις όπως:
• Σπιρομετρικοί έλεγχοι για την ανάδειξη σε αρχικά στάδια
της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, στους καπνιστές κυρίως
αλλά και σε εκείνους που εκτίθενται σε ρύπους.
• Έλεγχοι καλής οξυγόνωσης του οργανισμού με οξύμετρα ή
και αναλυτή αερίων.
• Μελέτη ύπνου στο σπίτι του εξεταζόμενου, με πολυυπνογράφο
για την ανάδειξη του συνδρόμου «ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ», ιδίως
σε έντονο ροχαλητό και παχύσαρκους.
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•Πνευμονολογικό
Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας στον ύπνο
Πολλές φορές, έντονο ροχαλητό, υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας,
ανήσυχος ύπνος, δυσκολία πρωινής αφύπνισης, έντονη καταβολή,
κούραση κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να είναι συμπτώματα
διαταραχών της οξυγόνωσης του οργανισμού, κατά τη διάρκεια
του ύπνου.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, με ειδικό μηχάνημα, το οποίο προσαρμόζεται
στον εξεταζόμενο στο σπίτι του, από εκπαιδευμένο προσωπικό,
ελέγχονται τυχούσες διαταραχές στην αναπνευστική λειτουργία,
κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου.

Έλεγχος αλλεργίας και παθήσεων αναπνευστικού
Ένα θέμα που προβληματίζει και ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους, είναι
οι αλλεργίες. Η ευαισθησία αυτή που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος,
μπορεί πλέον να εντοπιστεί, να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί.
Με δερματικά tests αλλεργίας (Prick tests ) που αφορούν όλα
τα αλλεργιογόνα του περιβάλλοντός μας, όπως γύρεις, σκόνη σπιτιού,
μύκητες, ζώα, διάφορες τροφές κ.λ.π., ελέγχονται:
Χρόνιες ή εποχιακές επιπεφυκίτιδες, χρόνιες ή εποχιακές ρινίτιδες,
βρογχικό άσθμα.
Δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για ασφαλέστερη χρήση φαρμάκων.
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•Ιατρείο μαστού

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦIΕΣ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Με υπερσύγχρονο
μαστογράφο απόλυτης
ακρίβειας και μειωμένης
ακτινοβολίας, εξετάζονται
οι μαστοί. Η μαστογραφία
πρέπει να γίνεται για
λόγους προληπτικούς
ή για λόγους διάγνωσης
και συστηματικής
παρακολούθησης
(follow up).

Όπως είναι γνωστό, μία από τις βασικές έννοιες που έχει η κάθε γυναίκα,
είναι ο έλεγχος του μαστού και φυσικά είναι καλό, ούτως ή άλλως,
να κάνει από μόνη τακτική αυτοεξέταση. Πέρα από αυτό όμως
χρειάζεται η επιστήμη, η γνώση, η εξειδίκευση και η τεχνολογία,
για τη σωστή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση του μαστού.
Η EXPRESS SERVICE έχει οργανώσει με τη συνεργασία και επίβλεψη
φημισμένων επιστημόνων, ένα από τα πιο εξειδικευμένα ιατρεία
για το μαστό, που υπάρχουν στον κόσμο.
Γίνεται συστηματική παρακολούθηση των γυναικών, με τη βοήθεια
όλων των σύγχρονων διαγνωστικών μέσων, με σκοπό την πρώιμη
διάγνωση και την κατάλληλη αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού.
Πλήρης έλεγχος με κλινική εξέταση, μαστογραφία
και υπερηχοτομογράφημα μαστών.
Οι γυναίκες από 20-35 ετών θα πρέπει να υποβάλλονται σε κλινική
εξέταση από κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρό και πιθανώς
σε υπερηχογραφικό έλεγχο κάθε 1 έως 3 χρόνια.
Μετά την ηλικία των 35 ετών θα πρέπει να κάνουν και την πρώτη
μαστογραφία (μαστογραφία αναφοράς).
Μετά την ηλικία των 40 ετών η κλινική εξέταση και η μαστογραφία
πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο.
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•Oρθοπεδικό
•Ρευματολογικό ιατρείο
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
Διάγνωση και αντιμετώπιση μυοσκελετικών παθήσεων και κακώσεων.
Ενδοαρθρικές εγχύσεις σε εμμένουσα συμπτωματολογία.
Τοποθέτηση γύψινου επιδέσμου όπου απαιτείται.
Έλεγχος και παρακολούθηση οστεοπόρωσης.
Με τη χρήση του αξονικού τομογράφου 64 τομών γίνεται υψηλή
ανάλυση οστικών αλλοιώσεων και τρισδιάστατη απεικόνιση. Λειτουργική
διαγνωστική της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης κατά Prof. Biedert.
Έλεγχος σπονδυλικής στήλης
Διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης
(αυχενικής, θωρακικής, οσφυϊκής μοίρας) αυχεναλγία, οσφυαλγία,
ισχιαλγία, δισκοπάθεια, σκολιώσεις και αστάθεια σπονδυλικής στήλης.
Τμήμα πελματογραφημάτων
Προληπτικός έλεγχος παθήσεων πελμάτων (πλατυποδία - βλαισοποδία κλπ).
Πολλές φορές οι πόνοι στην ποδοκνημική, στα γόνατα, τα ισχία και
στη μέση μπορεί να οφείλονται στην ανατομία των πελμάτων.
Το πελματογράφημα είναι μια πολύ σύγχρονη εξέταση για να εντοπιστεί
το όποιο πρόβλημα και αντίστοιχα να δοθεί η καλύτερη θεραπεία.
Ο υπερσύγχρονος πελματογράφος με 2.544 έως 7.632 αισθητήρες
καταγράφει και αναλύει τη βάδιση σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες
γραφικές παραστάσεις και κάνει αναγνωρίσιμες τις ανατομικές
παραλλαγές και παθήσεις των κάτω άκρων.
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Στοχευμένη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση όλων
των ρευματικών παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος.
Πλήρης έλεγχος των νοσημάτων του συνδετικού ιστού.
Σύνδρομα μυοσκελετικού πόνου. Μελέτη οστεοπόρωσης.
Ενδαρθρικές εγχύσεις, παρακεντήσεις, ανάλυση αρθρικού υγρού.

3
KTΙΡΙΟ

Καθηγητή Ρωσσίδη 1
Θεσσαλονίκη

Kαρδιολογικό Κέντρο
Γαστρεντερολογικό Κέντρο
Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα
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Ο προληπτικός έλεγχος
σώζει
Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει
να ελέγχουν προληπτικά
την καρδιά τους.
Αν κάποιος πάσχει από υπέρταση,
χοληστερίνη, σάκχαρο, καπνίζει,
είναι αγχώδης, έχει κληρονομικό
ιστορικό για νοσήματα της
καρδιάς, ή είναι παχύσαρκος,
η ανάγκη για προληπτικό
έλεγχο γίνεται επιτακτική.
Επίσης, αν κάποιος ασχολείται
με τον αθλητισμό ή είναι αθλητής
ή αν από την ατομική του
ακεραιότητα εξαρτάται
η ζωή άλλων, όπως οδηγοί
λεωφορείου, τρένου, πιλότοι
αεροσκαφών κλπ.
ο προληπτικός έλεγχος
δεν είναι απλά απαραίτητος
αλλά επιβεβλημένος.
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Ο προληπτικός
καρδιολογικός
έλεγχος σώζει ζωές.
Υπολογίζεται ότι
272.000 Αμερικανοί
κάθε χρόνο χάνουν
τη ζωή τους χωρίς
προηγούμενη
ενόχληση.
Εξάλλου, το 75%
των σοβαρών
ισχαιμιών της καρδιάς
είναι ασυμπτωματικές.
Είναι γνωστό επίσης
ότι οι διαβητικοί
είναι δυνατό να μην
αισθανθούν κανένα
πόνο ακόμη και
μετά από έμφραγμα
μυοκαρδίου

•Kαρδιολογικό Κέντρο
Ακόμη και ηλικιωμένοι που
φροντίζουν τα εγγόνια τους,
καλό είναι να κάνουν τακτικά
τον προληπτικό έλεγχο.

• Έλεγχος και ρύθμιση
βηματοδότη.

Στο καρδιολογικό τμήμα,
η EXPRESS SERVICE παρέχει
όλη τη γκάμα του προληπτικού
ελέγχου και φυσικά
της θεραπευτικής αντιμετώπισης
σε περίπτωση προβλήματος.

• Κλασική στεφανιογραφία
εφόσον απαιτηθεί.

• Καρδιολογικοί έλεγχοι
από ειδικούς καρδιολόγους
με πλήρη κλινική εξέταση.
• Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
• Καρδιολογικός έλεγχος
με έγχρωμο υπέρηχο - Doppler
(TRIPLEX).
• 24ωρη καταγραφή
ηλεκτροκαρδιογραφήματος
(Holter).

• Αξονική στεφανιογραφία
και εκτίμηση ευρημάτων.

Τεστ κοπώσεως
Απαραίτητη εξέταση
για διαγνωστικούς αλλά
και προληπτικούς λόγους.
Μια εξέταση που γίνεται
για τη διάγνωση της στεφανιαίας
νόσου, την εκτίμηση αρρυθμιών,
την παρακολούθηση ατόμων
μετά από αγγειοπλαστική
ή εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς
(bypass) και για την εκτίμηση
αποτελεσμάτων φαρμακευτικής
αγωγής.
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•Aξονική στεφανιογραφία
ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ:

ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

Έγχρωμη τριών
διαστάσεων απεικόνιση
της καρδιάς και
των αγγείων αυτής.
Απομονωμένη
τριών διαστάσεων
απεικόνιση των αγγείων
της καρδίας.
Διάφανη απεικόνιση
της καρδιάς,
ανατομική απεικόνιση
και εικονικό ταξίδι
μέσα στον αυλό
του αγγείου.

Είμαστε πλέον σε θέση
να απεικονίσουμε με
ποιότητα τα στεφανιαία
αγγεία μέσα σε λίγα
λεπτά χωρίς να χρειαστεί
να προβούμε στη
διαδικασία της κλασικής
στεφανιογραφίας.

Η αξονική στεφανιογραφία
αποτελεί μια νέα επαναστατική
διαγνωστική εξέταση
στο χώρο της καρδιολογίας.
Επιτρέπει την αναίμακτη
απεικόνιση των στεφανιαίων
αγγείων και επομένως
την αναίμακτη διάγνωση
της στεφανιαίας νόσου.
Πρόκειται για μια εξειδικευμένη
διαγνωστική εξέταση,
που εφαρμόζεται σε μεγάλα
καρδιολογικά κέντρα της
Ευρώπης και Αμερικής και σε λίγα
επιλεγμένα κέντρα στην Ελλάδα.
Αυτό που την χαρακτηρίζει
είναι ότι απεικονίζει από την
πιο μικρή αθηρωματική πλάκα,
που αρχίζει να σχηματίζεται στο
τοίχωμα της αρτηρίας, πριν αυτή

δώσει συμπτώματα, έως την πιο
σημαντική αθηρωματική πλάκα
που προκαλεί τη στένωση.
Η διαγνωστική της ικανότητα να
αναγνωρίσει σημαντικές στενώσεις
φτάνει το 100%, όπως η κλασική
αιματηρή στεφανιογραφία.
Η αρνητική προγνωστική αξία
(NPV) της εξέτασης είναι επίσης
100%, κάτι που σημαίνει ότι,
εάν η αξονική στεφανιογραφία
είναι φυσιολογική, ξέρουμε
σίγουρα ότι ο άνθρωπος δεν έχει
στεφανιαία νόσο.
Η αξονική στεφανιογραφία
πραγματοποιείται με το νέο
Αξονικό Τομογράφο τύπου
64 τομών (GE, VCT light speed)
με μια απλή ενδοφλέφια ένεση
σκιαγραφικού υλικού
σε ελάχιστο χρόνο.
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•Aξονική στεφανιογραφία
ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ:

ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η αξονική
στεφανιογραφία
διαρκεί λίγα μόνο
λεπτά και πρόκειται
για μια απλή, φιλική
προς τον άνθρωπο
εξέταση.

Η αξονική στεφανιογραφία
έχει επιπλέον προγνωστική αξία
αφού μετρώντας το φορτίο
ασβεστίου (Calcium Score)
επί των στεφανιαίων αγγείων,
διαχωρίζονται οι εξεταζόμενοι
σε υψηλού ή χαμηλού κινδύνου,
για εμφάνιση καρδιακών
συμβαμάτων στο μέλλον.
Αυτό το μέρος της εξέτασης,
γίνεται στην αρχή και είναι χωρίς
έγχυση σκιαστικού και με ελάχιστη
ακτινοβολία.
Η ακτινοβολία άλλωστε,
με ειδικά προγράμματα μείωσης
της ακτινοβολίας, πλησιάζει
συχνά τη δόση της κλασικής
στεφανιογραφίας.
Σύμφωνα με τις διεθνείς
κατευθυντήριες οδηγίες,
απόλυτη ένδειξη για αξονική
στεφανιογραφία έχουν:

• άτομα με προκάρδιο άλγος
(άτυπο ή οξύ),
• άτομα που έχουν υποστεί
επέμβαση επαναιμάτωσης
με ενδοστεφανιαίες προθέσεις
(stents) ή αορτοστεφανιαία
παράκαμψη (bypass), όταν άλλες
διαγνωστικές εξετάσεις,
όπως δοκιμασία κοπώσεως
ή σπινθηρογράφημα καρδιάς,
είναι μη διαγνωστικές ή ασαφείς,
• σε περίπτωση υποψίας
ανωμαλιών στεφανιαίων αρτηριών
• σε πρωτοεμφανιζόμενη
καρδιακή ανεπάρκεια.
Επίσης, συστήνεται να
πραγματοποιείται σε ανθρώπους
οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί,
αλλά έχουν δύο ή περισσότερους
προδιαθεσικούς παράγοντες
για στεφανιαία νόσο.
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Γαστρεντερολογικό
•Κέντρο

Κλινικός έλεγχος και διερεύνηση παθήσεων πεπτικού συστήματος,
παγκρέατος και ήπατος.
Ενδοσκοπήσεις ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού.
Γαστροσκόπηση.
Ορθοσκόπηση.
Σιγμοειδοσκόπηση.
Κλασική κολονοσκόπηση
Αξονική κολονοσκόπηση.
Ενδοσκοπική πολυπεκτομή.
Φωτογράφηση και καταγραφή σε VIDEO.
Λήψη ιστοτεμαχίων προς εξέταση.
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•Aξονική κολονοσκόπηση

Με τη χρήση του αξονικού τομογράφου 64 τομών
διενεργείται μη επεμβατικά και χωρίς καμία ταλαιπωρία,
η αξονική κολονοσκόπηση, που αποσκοπεί
στην πλήρη απεικόνιση της δομής του παχέος εντέρου.
Σε συνδυασμό με το σύνολο των υπολοίπων
εξετάσεων, συμβάλλει τα μέγιστα στην ορθή διάγνωση
των παθήσεων του παχέος εντέρου.
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• Πλήρης κλινική εξέταση
στοματικής κοιλότητας
• Πλήρης κλινική εξέταση και
επισκόπηση μύτης (ρινοσκόπηση)
• Πλήρης κλινική εξέταση και
επισκόπηση φάρυγγος - λάρυγγος
(λαρυγγοσκόπηση)
• Πλήρης κλινική εξέταση και
επισκόπηση αυτιών (ωτοσκόπηση)
• Ενδοσκόπηση με άκαμπτο
ή εύκαμπτο ρινοφάρυγγο –
λαρυγγοσκόπιο.
• Ενδοσκοπήσεις με έγχρωμη
μονάδα και λήψεις ιστοτεμαχίων.
• Ακουομετρήσεις τυμπανομετρήσεις.
Έλεγχος ακοής - Τυμπανομετρία
και Ηλεκτρονυσταγμογραφία.
• Έλεγχος οπίσθιου λαβυρίνθου.
• Καθαρισμός ώτων.
Εμφυσήσεις και διακλυσμός.
• Αντιμετώπιση της ρινορραγίας
με καυτηριασμό και πρόσθιο
επιπωματισμό.
Με τη χρήση του αξονικού
τομογράφου 64 τομών,
πραγματοποιείται απεικόνιση του
έσω ωτός και των κόλπων του
προσώπου, με ανάλυση μικρότερη
του χιλιοστού του μέτρου.
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Πολλοί άνθρωποι
μπορεί να έχουν
κάνει όλες τις
προληπτικές κλινικές,
μικροβιολογικές
και ακτινολογικές
εξετάσεις, να μην
υπάρχει τίποτα
το παθολογικό
και παρόλα αυτά
να έχουν ζαλάδες.
Ο οπίσθιος
λαβύρινθος είναι
μία από τις αιτίες
που θα μπορούσαν
να προκαλέσουν
έντονες ζαλάδες
και γι’ αυτό το λόγο
πρέπει να ελέγχεται
από εξειδικευμένους
ιατρούς.

•Ωτορινολαρυγγολογικό
Φωνιατρικός έλεγχος
Διενεργείται πλήρης έλεγχος της λειτουργίας του λάρυγγα και
των φωνητικών χορδών, με εύκαμπτα και άκαμπτα ενδοσκόπια
και παρακολούθηση των λεπτών κινήσεων των φωνητικών χορδών,
με την πρωτοποριακή μέθοδο της βιντεοστροβοσκόπησης.
Μια εξέταση απαραίτητη στους χρόνιους καπνιστές, σε όσους υποφέρουν
από βράγχος φωνής και δυσφωνίες, και φυσικά στους επαγγελματίες
φωνής που η εργασία τους απαιτεί πολύωρη ή και έντονη φώνηση.

Έλεγχος ιλίγγου και εμβοών
Διενεργείται έλεγχος της λειτουργίας του οπίσθιου λαβυρίνθου
με την πλέον σύγχρονη μέθοδο της βιντεονυσταγμογραφίας.
Μια εξέταση απαραίτητη για ασθενείς που υποφέρουν από ζάλη
και αστάθεια. Διενεργούνται χειρισμοί αποκατάστασης του ιλίγγου
θέσεως. Γίνεται πλήρης έλεγχος της περιφερικής και κεντρικής
ακουστικής οδού για τη διερεύνηση των εμβοών.

Ωτοακουστικές εκπομπές
Η βαρηκοΐα ή η κώφωση και η συνοδός αλαλία είναι σήμερα μια πάθηση
θεραπεύσιμη αρκεί να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση στα πρώτα στάδια
της ζωής του παιδιού.
Το πρώτο και κύριο βήμα για τον έγκαιρο εντοπισμό του προβλήματος
είναι η εξέταση της ακοής του νεογέννητου ή του βρέφους με την απλή
σύντομη και ανώδυνη μέθοδο των ωτοακουστικών εκπομπών.
Μια εξέταση που διενεργείται σήμερα σε προγράμματα ανιχνευτικής
ακοής των νεογνών σε όλες τις εξελιγμένες δυτικές χώρες.
Σε ελάχιστο χρόνο με απλό μη επεμβατικό και ανώδυνο τρόπο
μαθαίνεται αν το παιδί σας θα αντιμετωπίσει προβλήματα βαρηκοΐας
ή όχι, από τα πρώτα στάδια της ζωής του ώστε να μπορεί να δοθεί
έγκαιρα λύση.
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Καθηγητή Ρωσσίδη 2
Θεσσαλονίκη

Συντονιστικό κέντρο
Γυναικολογικό
Ουρολογικό Ιατρείο
Δερματολογικό
Ιατρείο Πλαστικής - Επανορθωτικής
Χειρουργικής και Laser
Διαιτολογικό - Διατροφολογικό
Νευροχειρουργικό Ιατρείο
Χειρουργικό Ιατρείο
Ιατρείο πρώτων βοηθειών
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Το τεστ ΠΑΠ πρέπει
να γίνεται τουλάχιστον
μια φορά το χρόνο.
Ο έλεγχος πρέπει
ν’ αρχίζει με την έναρξη
των σεξουαλικών επαφών,
και να διενεργείται
εφ’ όρου ζωής.

•Γυναικολογικό Τμήμα
Η γυναικολογική εξέταση είναι για κάθε γυναίκα απαραίτητη
και για προληπτικούς και για θεραπευτικούς λόγους.
Στο γυναικολογικό τμήμα διενεργούνται:
Πλήρης κλινική και γυναικολογική εξέταση για την πρώιμη
και έγκαιρη διάγνωση γυναικολογικών παθήσεων.
Κοιλιακή και ενδοκολπική υπερηχοτομογραφία.
Υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων.
Κολποσκόπηση.
Διαγνωστική και θεραπευτική απόξεση.
Βιοψία τραχήλου.
Βιοψία αιδοίου
PAP TEST (ΤΕΣΤ ΠΑΠ)
Το Τεστ ΠΑΠ είναι μια απαραίτητη εξέταση που γίνεται ανώδυνα
σε κάθε γυναίκα. Διευκολύνει την έγκαιρη διάγνωση τυχόν κακοήθους
νοσήματος του τραχήλου της μήτρας.
Το τεστ ΠΑΠ πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
Ο έλεγχος πρέπει ν’ αρχίζει με την έναρξη των σεξουαλικών επαφών
και να διενεργείται εφ’ όρου ζωής.
Μετά την ηλικία των 60-65 χρόνων και εφ’ όσον τα προηγούμενα
pap test ήταν φυσιολογικά, δεν είναι απαραίτητο το pap test πλέον,
όπως και στην περίπτωση ολικής υστερεκτομής.
Σε κάθε γυναίκα ένα έτος μετά την τελευταία έμμηνο ρύση
πρέπει να γίνεται έλεγχος οστικής πυκνότητας.
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Ο προστάτης είναι ένας αδένας
που βρίσκεται στη βάση της ουροδόχου κύστεως και περιβάλλει το
αρχικό τμήμα της ουρήθρας. Όσο
προχωράει η ηλικία, το μέγεθος
του προστάτη μεγαλώνει. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται καλοήθης
υπερπλασία προστάτη και αποτελεί
μια από τις πιο συχνές παθήσεις
του άνδρα στην ηλικία μετά τα 50.
Η ίδια η αύξηση από μόνη της δε
σημαίνει τίποτε ιδιαίτερο.
Σημασία έχει εάν ο αδένας
ο οποίος μεγαλώνει, πιέζει την
ουρήθρα προκαλώντας μερική
απόφραξη της ροής των ούρων.
Προληπτικός έλεγχος προστάτη
σε άνδρες πάνω από 50 ετών
για κακοήθεια του προστάτη.
Εδώ απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη
προσοχή κυρίως γιατί o κακοήθης
όγκος του προστάτη δεν έχει
συγκεκριμένα συμπτώματα.
Είναι ύπουλος, «αθόρυβος»,
και όταν γίνεται συμπτωματικός,
τότε πρόκειται για προχωρημένα
στάδια με μεταστάσεις.
Σε αυτή την περίπτωση η
θεραπευτική δράση είναι
περιορισμένη και η πρόγνωση
δυσχερής και γι’ αυτό το λόγο είναι
απαραίτητη η πρόληψη.

59
S E R V I C E

Οι περισσότεροι
άνδρες αποφεύγουν
ακόμη και να
αναφέρουν
το όνομα του
προστάτη.
Φοβούνται ότι
η διόγκωσή του
σημαίνει κάτι πολύ
σοβαρό για αυτούς.
Τι συμβαίνει όμως
όταν αδιαφορούν;
Ποια είναι τα
συμπτώματα;
Πότε πρέπει
να ανησυχούν;
Και κυρίως,
ποιες εξετάσεις να
κάνουν προκειμένου
να προλάβουν μια
σοβαρή κατάσταση;

•Oυρολογικό
Yπερηχογραφικός έλεγχος
ουροποιητικού στους άνδρες.
Oυρομετρία - τεστ ούρησης,
είναι μια αντικειμενική
απεικόνιση της ούρησης.
Κλινική εξέταση
από ειδικό ουρολόγο.
Διορθικό υπερηχογράφημα
προστάτου (TRUS) με τελευταίας
τεχνολογίας υπερηχοτομογράφο
- μια λεπτομερέστερη απεικόνιση
προστάτου.
Έλεγχος γονιμότητας
στους άνδρες.
Ο ανδρικός παράγων είναι
υπεύθυνος αποκλειστικά ή εν μέρει
για την υπογονιμότητα του 45%
περίπου των ζευγαριών.
Πλήρης κλινική εξέταση
ουροποιογεννητικού συστήματος
και έλεγχος γονιμότητας.
Υπερηχογραφικός έλεγχος οσχέου
για τον έλεγχο γονιμότητας ή των
άλλων παθολογικών καταστάσεων.
Ουρο-ροομετρήσεις.
Ουροδυναμική μέτρηση
της λειτουργίας κύστεως και
ουρήθρας (ανδρών - γυναικών).

Μέτρηση προστατικού αντιγόνου
(PSA).
Έλεγχος ουροποιητικού
συστήματος σε γυναίκες
με υποτροπιάζουσες
ουρολοιμώξεις.
Έλεγχος ουροποιητικού
συστήματος για πιθανή
ασυμπτωματική λιθίαση
ουροποιητικού.
Η Ελλάδα είναι ενδημική χώρα
για λιθίαση του ουροποιητικού.
Έλεγχος με υπερήχους
σε άνδρες και γυναίκες.
Επεμβατική λήψη ιστοτεμαχίων
του προστάτη,
με καθοδηγούμενη από
υπερήχους βελόνα βιοψίας.
Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία,
όπου είναι εφικτή,
με υπερηχοτομογραφική
εξέταση.
Με υπερσύγχρονο αξονικό
τομογράφο 64 τομών
πραγματοποιείται διερεύνηση
για την αναγνώριση
επασβεστώσεων των νεφρών
και των ουροφόρων οδών.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ
Ο τρόπος και οι συνθήκες ζωής
στη χώρα μας έχουν οδηγήσει στη
ραγδαία αύξηση πολλών κλινικών
παθήσεων. Η παχυσαρκία αποτελεί
την αιτία τουλάχιστον του 70% αυτών
των παθήσεων. Η συμβουλευτική
διατροφή κρίνεται απαραίτητη για
την αντιμετώπιση ακόμη και ίαση σε
πρώιμο στάδιο πολλών εξ αυτών:
• Σακχαρώδης διαβήτης (Ι ,ΙΙ)
• Δυσλιπιδαιμία (υπερχοληστεριναιμία)
• Υψηλή αρτηριακή πίεση
• Σύνδρομο απνοιών στον ύπνο
• Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια
• Υπερουρικαιμία
• Όλες τις παθήσεις του εντέρου
• Κοιλιοκάκη
• Οστεοπόρωση
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Η παιδική παχυσαρκία είναι από τα
μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας
μας. Έρευνες που έγιναν πριν από 2
χρόνια κατατάσσουν την Ελλάδα στη
2η θέση στην Ευρώπη και στην 5η
θέση σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το διαιτολογικό τμήμα παρέχει τη
δυνατότητα τόσο της συμβουλευτικής διατροφής στο παιδί και στους
γονείς όσο και την κατάρτιση ενός
διαιτολογίου για την υγιή και σωστή
ανάπτυξη του παιδιού.
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Η Διαιτολογία είναι
μία επιστήμη
που από τους
περισσότερους
έχει συνδεθεί με
την απώλεια βάρους.
Οι πραγματικοί
παράμετροι
της διαιτολογίας
δεν έχουν προβληθεί
επαρκώς στην
χώρα μας

•Διαιτολογικό
Διατροφολογικό
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ
Ζούμε στην εποχή της εικόνας.
Παντού γύρω μας προβάλλονται πρότυπα με τα οποία πρέπει στο μέτρο
του δυνατού να συμβαδίζουμε.
Το διαιτολογικό τμήμα με τη
δυνατότητα που μας παρέχουν οι
σύγχρονοι λιπομετρητές και με βάση
το σωματότυπο του κάθε ατόμου
μπορεί να προσφέρει πληροφορίες
για το ιδανικό ποσοστό σωματικού
λίπους (FAT %), κιλών, λίπους (FAT
MASS), κιλών μυϊκής μάζας (FFM)
και ποσοστού ενυδάτωσης (TBW)
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ
Ο αθλητής πρέπει να αντιμετωπίζεται
ως ξεχωριστή περίπτωση.
Οι μεταβολικές και διατροφικές του
ανάγκες είναι κατά πολύ αυξημένες
και διαφορετικές από έναν μη αθλούμενο. Το διαιτολογικό τμήμα παρέχει
τη δυνατότητα μέτρησης
του βασικού μεταβολισμού μέσω
των σύγχρονων λιπομετρητών
καθώς και την κατάρτιση ενός
σωστού εξατομικευμένου και
ισορροπημένου διαιτολογίου, που θα
βοηθήσει τον αθλητή, ώστε να αυξήσει κατά πολύ τις αποδόσεις του.
Το ίδιο ισχύει σε ανάλογο βαθμό
για όλους τους ασκούμενους οποιασδήποτε ηλικίας (παιδιά - ενήλικες)

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ - ΘΗΛΑΣΜΟΣ
Η μέλλουσα μητέρα μπαίνει σε μια
νέα μεταβολική κατάσταση. Οι ανάγκες κάθε εγκύου είναι εξατομικευμένες. Οι μέλλουσες μητέρες πρέπει
να γνωρίζουν ότι η μη σωστή διατροφή τους περνάει μέσω του πλακούντα
στο έμβρυο με ενδεχομένως μεταγενέστερες συνέπειες στην υγεία του.
Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η σωστή διατροφή κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης εμπλουτίζει το μητρικό γάλα με όλα τα απαραίτητα συστατικά για το βρέφος.
Η σύστασή του θεωρείται πρότυπο
για όλες τις εταιρίες βρεφικής διατροφής. Το διαιτολογικό τμήμα παρέχει
τη δυνατότητα κατάρτισης ενός
ισορροπημένου διαιτολογίου για τη
γέννηση ενός υγιούς βρέφους αλλά
και για τη γρήγορη αποκατάσταση
του ιδανικού βάρους στη μητέρα.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ-ΕΥΕΞΙΑ
Στην εποχή μας ο κόσμος βομβαρδίζεται καθημερινά από τα Μ.Μ.Ε τόσο
με πληροφορίες όσο και με εικόνες
για θέματα και προϊόντα που σχετίζονται με τη διατροφή. Σκοπός του
διαιτολογικού τμήματος είναι να συμβουλέψει σωστά για τις απορίες που
ενδεχομένως έχουν δημιουργηθεί.
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•Δερματολογικό

Πλήρης δερματολογική εξέταση. Δερματολογικές μικροεπεμβάσεις
με ηλεκτροκαυτήρα και κρυοπηξία. Λήψη ιστοτεμαχίων.
Παρακολούθηση και θεραπεία χρονίων δερματολογικών παθήσεων.
Δερματίτιδες
Τριχόπτωση
Έκζεμα
Ακμή
Μυκητιάσεις
Έλεγχος μελανώματος και μελαγχρωματικών σπίλων
Έγκαιρη, γρήγορη και ανώδυνη εξέταση ύποπτων σπίλων (ελιές)
του δέρματος με το πλέον σύγχρονο και τεχνολογικά εξελιγμένο
σύστημα SIASCOPE II. Πλήρης φασματοφωτομετρική ανάλυση
με έγχρωμη απεικόνιση του βάθους και της κατανομής της μελανίνης.
Ψηφιακή χαρτογράφηση των σπίλων του σώματος και καταγραφή
σε βάση δεδομένων για σύγκριση με μελλοντικές επανεξετάσεις.
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πλαστικής
•Iατρείο
& επανορθωτικής
χειρουργικής

Αντιμετώπιση βλαβών δέρματος. Μετεγχειρητικές – μετεγκαυματικές
ουλές, ρικνώσεις, δυσμορφίες, χηλοειδή. Αντιμετώπιση ελλειμμάτων,
δέρματος και μαλακών μορίων. Αντιμετώπιση και παρακολούθηση
εγκαυμάτων. Μικροεπεμβάσεις με τοπική αναισθησία.
Προγραμματισμός πλαστικών επανορθωτικών επεμβάσεων με τοπική
ή γενική αναισθησία σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Laser καλοήθων δερματικών βλαβών
Με το τελευταίου τύπου σύστημα laser Venous - I ErbiumQ YAG
θεραπεύονται αποτελεσματικά και πρακτικά ανώδυνα:
Επιδερμικές κηλίδες ( λεκέδες) προσώπου, θώρακος, χεριών,
γεροντικές πανάδες, υπερκερατώσεις, χηλοειδή, μετεγχειρητικές
μετατραυματικές ουλές, ουλές ακμής, θηλώματα, μυρμηκίες,
επιδερμικοί σπίλοι.
Laser αγγειακών δυσπλασιών
Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα laserLyra - i Nd: YAG αντιμετωπίζονται:
Ευρυαγγείες προσώπου και κάτω άκρων (κόκκινου και μπλε χρώματος)
εν τω βάθει αγγεία κάτω άκρων διαμέτρου μέχρι 4 mm, αγγειακές
βλάβες, ψευδοθυλακίτις.
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Ιατρείο πρώτων
βοηθειών

Xειρουργικό
ιατρείο

Νευροχειρουργικό
ιατρείο

Χειρουργικές
επεμβάσεις
παιδιών - ενηλίκων

Υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης όλων των έκτακτων
περιστατικών στο πλήρως
εξοπλισμένο και επανδρωμένο
ιατρείο Α’ Βοηθειών.
Όλο το 24ωρο και όλες τις
ημέρες του χρόνου υπάρχει
εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που παρουσιάζονται
στο Ιατρικό Κέντρο. Παρέχονται
από μία απλή επίδεση ενός
τραύματος μέχρι βοήθεια ανάνηψης από καρδιακή ανακοπή,
οξέα εμφράγματα κ.λ.π.
Σε απόλυτη συνεργασία με το
Ιατρείο Α’ Βοηθειών είναι τμήματα του ακτινολογικού και του
μικροβιολογικού, όλες τις ώρες
του 24ωρου , για τη γρήγορη
και σωστή διάγνωση. Σε περιστατικά που κρίνεται σκόπιμη
η διακομιδή, αυτή πραγματοποιείται με τον όσο το δυνατόν
συντομότερο και ασφαλέστερο
τρόπο σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Πλήρης χειρουργική
εξέταση.

Διάγνωση και αντιμετώπιση
οξέων και χρόνιων
νευροχειρουργικών παθήσεων
του εγκεφάλου (καλοήθεις και
μη όγκοι, αγγειακές δυσπλασίες,
τραυματικές παθήσεις,
εκφυλιστικές αλλοιώσεις)
και της σπονδυλικής στήλης.

Η EXPRESS SERVICE
συνεργάζεται με ειδικούς
ιατρούς όλων των ειδικοτήτων,
οι οποίοι είναι σε θέση να
αντιμετωπίσουν τα οποιαδήποτε
χειρουργικά περιστατικά
αναλαμβάνοντας
το συντονισμό, την καθοδήγηση
και τη διεκπεραίωση
των σχετικών διαδικασιών.

Παροχή πρώτων βοηθειών.
Αλλαγές επιδέσμων εγκαυμάτων
ή τραυμάτων.
Συρραφή τραυμάτων.
Μικροεπεμβάσεις
με τοπική αναισθησία.
Διάγνωση χρονίων και οξέων
χειρουργικών παθήσεων.
Προγραμματισμός χειρουργικών
επεμβάσεων, με τοπική
ή γενική αναισθησία
σε νοσηλευτικό ίδρυμα.
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Θεσσαλονίκη

Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Παθολογικό
Ενδοκρινολογικό
Διαβητολογικό
Αιματολογικό
Νευρολογικό
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Αυτοματοποιημένο

Βιοπαθολογικό - Μικροβιολογικό εργαστήριο
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•Μικροβιολογικό
Η ομάδα του εργαστηρίου, προσφέρει άρτια εξυπηρέτηση όλων
των ατόμων: Παιδιά από βρεφική ακόμα ηλικία, μέχρι υπερήλικες
και φυσικά τα επείγοντα περιστατικά
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ - ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ - ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ.
Πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος.
Έλεγχος πηκτικότητας.
Ηλεκτροφορήσεις.
Έλεγχος ειδικών καρκινικών ή ηπατικών δεικτών.
Ορολογικές και ορμονολογικές εξετάσεις.
Έλεγχος θυρεοειδικών ορμονών.
(εξαιρούνται μόνο οι εξετάσεις που απαιτούν πυρηνικό εργαστήριο)

Καρδιακών δεικτών - μέτρησης επιπέδων φαρμάκων.
Έλεγχος ούρων και βιολογικών υγρών με ειδικές καλλιέργειες.

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Φροντίζουμε για την πρόληψη - έγκαιρη διάγνωση και
παρακολούθηση παθολογικών ή φυσιολογικών καταστάσεων.
Συγκέντρωση - φύλαξη των αποτελεσμάτων,
γίνεται μέσω ηλεκτρονικού αρχείου
ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.
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•Παθολογικό
Στο παθολογικό τμήμα, ο προληπτικός έλεγχος
της υγείας του κάθε ατόμου, κατέχει εξέχουσα
θέση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρώιμη διάγνωση
ορισμένων παθήσεων, οδηγεί στη σωστότερη
και αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.
Αυτό ισχύει και για αρκετές κακοήθεις παθήσεις,
γεγονός που καθιστά την αξία των προληπτικών
εξετάσεων (check up) ανεκτίμητη.

Προληπτικός έλεγχος σήμερα γίνεται και για την έγκαιρη επισήμανση
παθολογικών καταστάσεων (π.χ. αυξημένου σακχάρου, χοληστερίνης,
ουρικού οξέος, κλπ ) που αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως μπορούν
να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ατόμου.
Επιδημιολογικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι υψηλές τιμές
αρτηριακής πίεσης, σακχάρου και χοληστερίνης, αποτελούν μαζί
με το κάπνισμα, τους σημαντικότερους προδιαθεσικούς παράγοντες
για την αθηρωμάτωση (αρτηριοσκλήρυνση ) και την εκδήλωση
των καρδιαγγειακών επεισοδίων, δηλαδή της στεφανιαίας νόσου
στηθάγχης και εμφραγμάτων του μυοκαρδίου, καθώς και αγγειακών
εγκεφαλικών επεισοδίων.
Στο check up περιλαμβάνονται (για άνδρες και γυναίκες):
• Χοληστερίνη
• Γενική αίματος
• Τριγλυκερίδια
• ΤΚΕ
• SGOT
• Γενική ούρων
• SGPT
• Ουρία
• HDL
• Σάκχαρο
• LDL
• Ουρικό οξύ

Τα νοσήματα που παρουσιάζονται στη μέση ή πιο προχωρημένη
ηλικία είναι συχνά το αποτέλεσμα παθολογικών μεταβολών και
αλλοιώσεων που έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίς. Στις μεγαλύτερες
ηλικίες, απλώς εκδηλώνονται. Έτσι, γίνεται αντιληπτό
πόσο σημαντικό είναι να αρχίσει νωρίς ο προληπτικός έλεγχος.
Σε συνδυασμό με ένα σωστό τρόπο ζωής (αποφυγή καπνίσματος,
διατήρηση ιδανικού σωματικού βάρους, σωστή και υγιεινή
διατροφή, άσκηση), θα συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας
του ανθρώπου.
Οι εξετάσεις που απαιτούνται, γίνονται με προγραμματισμό και
συντονισμό ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η αναμονή. Με τον
ίδιο συντονισμένο και συγκροτημένο τρόπο, παρακολουθούνται και
αντιμετωπίζονται όλα τα περιστατικά από τα πιο απλά καθημερινά
(γρίπη, πυρετός κ.α.) μέχρι και τα πιο οξέα και χρόνια νοσήματα.
(Αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδης διαβήτης κλπ.).
Διενεργούνται πλήρεις κλινικές, παθολογικές εξετάσεις.
Έλεγχος και αντιμετώπιση όπου είναι δυνατόν, όλων των
αιματολογικών προβλημάτων, ενώ ελέγχονται και ρυθμίζονται
ο σακχαρώδης διαβήτης και η αρτηριακή πίεση.

76

ΙΑΤΡΕΙΑ
E X P R E S S

77
S E R V I C E

Σημαντικός αριθμός
ατόμων έχει
σακχαρώδη διαβήτη
χωρίς να το γνωρίζει.
Η επίσκεψη
στο διαβητολογικό
ιατρείο βοηθάει
την έγκαιρη διάγνωση
και στη συνέχεια
τη ρύθμισή του

•Διαβητολογικό
•Αιματολογικό
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
Άτομα που ήδη ακολουθούν θεραπεία, παρακολουθούνται τακτικά
τόσο σε κλινικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο.
Στην Ιατρική Υπηρεσία EXPRESS SERVICE γίνεται:
Προληπτικός έλεγχος για τυχόν ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη
με έλεγχο σακχάρου - γλυκοζυλιωμένης Hb - καμπύλης σακχάρου.
Αντιμετώπιση του συνόλου των αναγκών για τα άτομα
με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2.
Συστηματικές μετρήσεις σακχάρου και εξειδικευμένος
εργαστηριακός έλεγχος.
Εξατομικευμένο πρόγραμμα ημερήσιας διατροφής.
Εκπαίδευση και οδηγίες για καλύτερη ρύθμιση.
Πρόληψη των διαβητικών επιπλοκών και αντιμετώπισή τους
από τα αντίστοιχα τμήματα:
Οφθαλμολογικό, Αγγειοχειρουργικό, Νευρολογικό.
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
Στη σύγχρονη κοινωνία, διάφοροι παράγοντες (γενετικοί, οργανικοί,
περιβαλλοντικοί, φαρμακευτικοί κλπ.) μπορούν να οδηγήσουν στην
εκδήλωση αιματολογικών νοσημάτων όπως αναιμία, διαταραχές της
πήξης του αίματος κλπ. Με το σωστό και έγκυρο προληπτικό έλεγχο,
μπαίνουν οι βάσεις για την πλήρη και επιστημονική αντιμετώπιση
των προβλημάτων αυτών, στο αιματολογικό μας ιατρείο.
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Πολλές φορές
άνθρωποι
παραπονούνται για μία
σειρά από ανεξήγητα
συμπτώματα, χωρίς
όμως να μπορούν
να βρουν την αιτία.
Τέτοια συμπτώματα
μπορεί να είναι,
εκνευρισμός,
ζαλάδες, εξάψεις
ή ρίγη, αδικαιολόγητη
αύξηση βάρους κλπ.
Αυτά και πολλά άλλα
θα μπορούσαν
να οφείλονται στην
κακή λειτουργία
του θυρεοειδούς.

•Eνδοκρινολογικό
Στο ενδοκρινολογικό τμήμα διενεργείται προληπτικός έλεγχος
σε κάθε περίπτωση που υπάρχει προδιάθεση (π.χ. κληρονομική) ή
και απλή ευαισθητοποίηση για συνήθη ενδοκρινολογικά προβλήματα,
όπως οι διαταραχές της θυρεοειδικής λειτουργίας και του οστικού
μεταβολισμού.
Διενεργείται πλήρης κλινική εξέταση για όλες τις παθήσεις
του θυρεοειδούς, της υποφύσεως και των επινεφριδίων.
Παρακολούθηση διαταραχών ανάπτυξης, περιόδου, υπερτρίχωσης,
συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών, διαταραχών λιπιδίων
(χοληστερίνη - τριγλυκερίδια), σακχαρώδους διαβήτη, μεταβολικών
νοσημάτων των οστών (οστεοπόρωση, διαταραχές ασβεστίου)
και παχυσαρκίας.
Ειδικοί ενδοκρινολόγοι ασχολούνται με νοσήματα που αφορούν
όλα τα πεδία της ενδοκρινολογίας:
Προληπτικός έλεγχος του θυρεοειδή με κλινική εξέταση και μέτρηση
ορμονών TSH -FT4 - anti TPO - anti TG αντισώματα.
Παρακέντηση όζων θυρεοειδή.
Έλεγχος μεταβολικών παθήσεων ( ΣΔ - οστά - λιπίδια - επινεφρίδια )
Διαταραχές εμμήνου ρήσεως υπερανδρογοναιμία,
αραιομηνόρροια - αμμηνόρροια.
Όγκοι υπόφυσης (ορμονοπαραγωγικοί ή μη).
Παρακέντηση θυρεοειδούς για κυτταρολογική εξέταση.
Σπινθηρογραφήματα.
Υπερηχογραφήματα θυρεοειδούς.
Διερεύνηση ενδοκρινών αδένων με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας
με τον υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο 64 τομών.
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•Νευρολογικό

Πλήρως εξοπλισμένο νευρολογικό ιατρείο
νευροφυσιολογικού ελέγχου.
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.
Ηλεκτρομυογράφημα.
Προκλητά δυναμικά.
Κλινικός έλεγχος για διάγνωση νευρολογικών
προβλημάτων.
Αξονική τομογραφία εγκεφάλου
με τον πολύ υψηλής τεχνολογίας αξονικό
τομογράφο 64 τομών.
Αξονική αγγειογραφία εγκεφαλικών αγγείων.
Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, οφθαλμικών κόγχων,
σπλαχνικού κρανίου κ.α.

6
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Θεμ. Σοφούλη 58A
Θεσσαλονίκη

Αγγειοχειρουργικό
Kέντρο

84

ΙΑΤΡΕΙΑ
E X P R E S S

Στο Αγγειολογικό Κέντρο
της EXPRESS SERVICE
έχετε τη δυνατότητα
να εξεταστείτε
προληπτικά:
Για την πιθανότητα
ισχαιμίας των κάτω άκρων,
που εκδηλώνεται
με δυσκολία στη βάδιση
ή πόνο στα κάτω άκρα
κατά τη βάδιση.
Για την πιθανότητα
εγκεφαλικού επεισοδίου,
που εκδηλώνεται με αιφνίδια
δυσχέρεια στην ομιλία,
στην κίνηση των άκρων,
με αιμωδία ή παροδική
απώλεια της όρασης
και απώλεια (λιποθυμία)
του επιπέδου συνείδησης.
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Άτομα άνω των 40 ετών,
υγιή κατά τα άλλα,
θα πρέπει να εξετάζονται
προληπτικά σε τακτικά
χρονικά διαστήματα
ιδιαίτερα εφόσον
συνυπάρχει αρτηριακή
υπέρταση, αυξημένη
τιμή χοληστερόλης
και τριγλυκεριδίων,
παχυσαρκία, επίμονη
κεφαλαλγία, σακχαρώδης
διαβήτης, κάπνισμα
και κληρονομικότητα.

•Αγγειοχειρουργικό Κέντρο

Για την πιθανότητα ύπαρξης
ανευρύσματος
σε περιφερικό αγγείο
του αρτηριακού δικτύου
του σώματος.
Για την πιθανότητα παθήσεων
των φλεβών όπως είναι
η φλεβική ανεπάρκεια,
γνωστή σαν φλεβίτιδα-κιρσοί
ή την επικίνδυνη φλεβική
θρόμβωση που απαιτεί άμεση
αντιμετώπιση.
Η διάγνωση των πιο πάνω
καταστάσεων γίνεται
στο Αγγειολογικό Ιατρείο
με προληπτική εξέταση
αγγείων με DOPPLER
και έγχρωμo
υπερηχοτομογράφο
TRIPLEX - GE Logiq 7.

Λεπτομερής αγγειοχειρουργική
εξέταση, για την πρώιμη διάγνωση
παθήσεων των περιφερικών
αρτηριών (καρωτίδων - κοιλιακής
αορτής - λαγονίων - μηριαίων ιγνυακών και κνημιαίων αρτηριών)
και φλεβών (φλεβικού δικτύου
άνω και κάτω άκρων) με συσκευή
Doppler και διενέργεια έγχρωμης
υπερηχητικής αγγειογραφίας
(Triplex).
Εφόσον απαιτείται, διενεργείται
αξονική αγγειογραφία με σύγχρονο
αξονικό τομογράφο
64 τομών - General Electric.
Παρακολούθηση της πορείας
της υγείας ατόμων με διαβητική
αγγειοπάθεια καθώς και ασθενών που
έχουν υποστεί αγγειοχειρουργικές
επεμβάσεις κατά το παρελθόν.
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Θεμ. Σοφούλη 60
Θεσσαλονίκη

Οφθαλμολογικό
Κέντρο

88

ΙΑΤΡΕΙΑ
E X P R E S S

89
S E R V I C E

•Οφθαλμολογικό Κέντρο
Στο οφθαλμολογικό τμήμα, διενεργείται πλήρης οφθαλμολογικός
έλεγχος. Στους ενήλικες και κυρίως σε άτομα άνω των σαράντα
ετών συνιστάται:
Έλεγχος της οπτικής οξύτητας για την έγκαιρη διάγνωση
και την καλύτερη αντιμετώπιση και διόρθωση των πιθανών
οφθαλμολογικών παθήσεων και της πρεσβυωπίας
Μέτρηση της οφθαλμολογικής πίεσης.
Χορήγηση συνταγής για γυαλιά όπου χρειάζεται και μικροεπεμβάσεις.
Μελέτη γλαυκώματος.
Βυθοσκόπηση.
Παρακολούθηση του βυθού στους διαβητικούς.
Τονομέτρηση.
Έλεγχος για την ύπαρξη καταρράκτη.
Μέτρηση των οπτικών πεδίων.
Βιομετρία.
Φλουροαγγειογραφία.
Στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου των οφθαλμών συνιστάται
η εξέταση της οπτικής οξύτητας και έλεγχος για ύπαρξη στραβισμού
και στα παιδιά.
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•Οφθαλμολογικό Κέντρο

Το οφθαλμολογικό μας κέντρο διαθέτει υπερσύγχρονο τελευταίας
τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό για έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο,
ο οποίος περιλαμβάνει τον έλεγχο της οράσεως, της πιέσεως και
του βυθού του οφθαλμού (Ο.Π.Β.), και πραγματοποιείται αντίστοιχα:
Α. Με τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας και τη χορήγηση διορθωτικών
γυαλιών.
Β. Με την τονομέτρηση για τη μέτρηση της πιέσεως των οφθαλμών
και τον έλεγχο του γλαυκώματος.
Γ. Με τη βυθοσκόπηση για τον έλεγχο των παθήσεων του βυθού.
Ο υπερσύγχρονος ιατρικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης:
1. Aυτοματοποιημένη περιμετρία για τη μέτρηση των οπτικών πεδίων
σε περίπτωση γλαυκώματος.
2. Ψηφιακή αγγειογραφία για τη φωτογράφηση των παθήσεων
του βυθού.
3. Οπτική τομογραφία συνοχής (Ο.C.T.) για τον έλεγχο της ωχράς
κηλίδας και του οπτικού νεύρου.
4. Yag Laser για τη θεραπεία του δευτερογενούς καταρράκτου
5. Argon Laser για τη θεραπεία της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας
και την πρόληψη της αποκολλήσεως του αμφιβληστροειδούς
σε περίπτωση ρωγμής.
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Θεμ. Σοφούλη 62
Θεσσαλονίκη

Παιδιατρικό
Παιδοχειρουργικό
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Τα παιδιά μας δικαιούνται
να απολαμβάνουν
την πρόληψη και
οι γονείς οφείλουμε
να τους την παρέχουμε.
Στο αναβαθμισμένο
παιδιατρικό πρόγραμμα
περιλαμβάνονται όλες
οι μικροβιολογικές
εξετάσεις,
τα υπερηχογραφήματα,
τα εγκεφαλογραφήματα,
οι αξονικές και
μαγνητικές τομογραφίες,
οι ακτινογραφίες,
οι πυελογραφίες και
τα σπινθηρογραφήματα.

•Παιδιατρικό Τμήμα
Πλήρης παιδιατρικός έλεγχος
σε νεογνά, βρέφη, νήπια, παιδιά
και εφήβους.

Παιδοοφθαλμολογική εξέταση
Οφθαλμολογικός έλεγχος από
ειδικούς Παιδοοφθαλμιάτρους.

Η ιατρική ομάδα πραγματοποιεί
εγκαίρως όλους τους
απαραίτητους εμβολιασμούς.

Παιδοενδοκρινολογική εξέταση
Διενεργείται ενδοκρινολογικός
έλεγχος για κάθε είδους
ορμονολογικές διαταραχές
και διαταραχές ήβης.

Αιματολογικός εργαστηριακός
έλεγχος.
Υπερηχογραφικός έλεγχος.
Παιδοκαρδιολογική
εξέταση.
Εξέταση της φυσιολογικής
νευρολογικής λειτουργίας
των παιδιών και παρακολούθηση
πιθανών νευρολογικών
προβλημάτων.
Στο πνευμονολογικό ιατρείο
εκτελούνται έλεγχοι αναπνευστικής
λειτουργίας και έλεγχοι αλλεργίας
από ειδικό Πνευμονολόγο.
Λειτουργία ειδικού ιατρείου
παιδικής παχυσαρκίας
και υπερλιπιδαιμίας
από εξειδικευμένο παιδίατρο.

Παιδοορθοπεδική εξέταση
Αντιμετώπιση ορθοπεδικών
προβλημάτων.
Αλλεργικά tests
και σπιρομέτρηση πνευμόνων.
Δερματολογικό ιατρείο.
Ω.Ρ.Λ. εξέταση
Έλεγχος και παρακολούθηση
όλων των ΩΡΛ προβλημάτων
από ειδικούς
Ωτορινολαρυγγολόγους.
Παιδοχειρουργικό τμήμα
με ειδικούς Παιδοχειρουργούς.
Ακτινολογικός έλεγχος
Αξονική και μαγνητική τομογραφία
σε μεγαλύτερα παιδιά.

Η απαραίτητη και ωφέλιμη υπηρεσία υγείας,
χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς τον αριθμό
των εξετάσεων και επισκέψεων.
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