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ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ   MEDICA  
K  άθε ώρα, κάθε μέρα οι γιατροί κοντά σας  

Το  Πολυϊατρείο  MEDICA είναι  μια  πρωτοποριακή  μονάδα
Πρωτοβάθμιας  Περίθαλψης  που παρέχει  ιατρικές  υπηρεσίες  υψηλού
επιπέδου.

Έχει  άριστους  ιατρούς  καθώς  και  ιατρικό  εξοπλισμό  τελευταίας
τεχνολογίας  τόσο  στην  κλασσική  ιατρική  όσο  και  στον  τομέα  της
αισθητικής δερματολογίας.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Έχουμε την τιμή και χαρά να συνεργάζονται μαζί μας ιατροί διαφόρων
ειδικοτήτων όπως: 

παθολόγος,  καρδιολόγος,  πνευμονολόγος,  οφθαλμίατρος,
δερματολόγος,  ψυχίατρος,  ψυχολόγος,  γαστρεντερολόγος,  γενικός
χειρουργός,  ενδοκρινολόγος,  ορθοπαιδικός,  παιδοορθοπαιδικός,
διαιτολόγος-διατροφολόγος, ακτινολόγος, αλλεργιολόγος.

Ο βασικός μας στόχος είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου ιατρικές
παροχές στους συμπολίτες μας με σκοπό την πρόληψη – θεραπεία  -
συμβουλευτική και την προαγωγή υγείας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ MEDICA

Το  πολυιατρείο  MEDICA σας  εξασφαλίζει  ένα  άνετο,  μοντέρνο
περιβάλλον,  ταχύτατη  εξυπηρέτηση  και  την  αξιοπιστία  που
προσφέρουν οι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων .

Ιδιωτικό Πολυιατρείο D.E. MEDICA I.K.E.

Χελμού 24, 145 65 Άγιος Στέφανος

Τηλέφωνο.: 210-8004740

Fax: 2108004744

Email: info@polyiatreiomedica.gr
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Το Πολυιατρείο MEDICA μπορεί να σας προσφέρει την διαχείριση, 
παρακολούθηση και υποστήριξη που χρειάζονται τόσο τα οξέα 
περιστατικά όσο και οι χρόνιες παθήσεις.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προληπτικό έλεγχο ανάλογα με την 
ηλικία και το φύλο.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΑΡΔΙΑΣ-ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Η πολιτική κοινωνικής ευθύνης του Πολυϊατρείου μας εστιάζει σε 
δράσεις που έχουν σαν σκοπό να προβάλλουν την αξία της προληπτικής
ιατρικής.

Έτσι, προσφέρουμε ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ του 
Δήμου Διονύσου και ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ, έναν πλήρη 
έλεγχο πρόληψης του εμφράγματος μυοκαρδίου, εγκεφαλικού 
επεισοδίου και θρόμβωσης αγγείων.

Αναλυτικά:

 Καρδιολογική εξέταση
 Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 Τρίπλεξ καρδιάς
 Τρίπλεξ καρωτίδων
 Τρίπλεξ κοιλιακής αορτής
 Τρίπλεξ αρτηριών- φλεβών άνω και κάτω άκρων
 Υπέρηχος άνω-κάτω κοιλίας

Επίσης για ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ και ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ, 
προσφέρουμε την ιατρική επίσκεψη σε κάθε ειδικότητα του κέντρου 
μας την τιμή των 20€. ( Εκτός Ψυχιάτρου-Ψυχολόγου)

Έκπτωση  30% στις υπηρεσίες ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
(αποτρίχωση με laser alexandrite, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία προσώπου
κα σώματος για σύσφιξη, αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας και του 
τοπικού λίπους, λείανση ρυτίδων και καταπολέμηση μαύρων κύκλων, 
θεραπείες προσώπου με botox – υαλουρονικό, θεραπείες laser για 
αντιμετώπιση ραγάδων, ευρυαγγειών, ουλών ακμής και πανάδες 
προσώπου-χεριών, ανώδυνη  -αναίμακτη σύσφιξη δέρματος προσώπου
και σώματος με Coccon Duotechnology, καθαρισμός και ενυδάτωση 
προσώπου).


