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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προληπτικός έλεγχος (Check Up) και το Σάββατο
στο ΥΓΕΙΑ
Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, με γνώμονα τη συνεχή και ποιοτική εξυπηρέτηση των ασθενών
του και κυρίως των εργαζομένων και των επιχειρηματιών που δεν μπορούν ή δεν
επιθυμούν να απουσιάσουν από την εργασία τους, προχωρά σε επέκταση της
λειτουργίας του Τμήματος Προληπτικού Ελέγχου (Check Up) και το Σάββατο από τις
9.00 το πρωί μέχρι τη 13.00 το μεσημέρι, παρέχοντας ταυτόχρονα δωρεάν parking σε
κάθε ενδιαφερόμενο.
«Στο εξειδικευμένο Τμήμα Προληπτικού Ελέγχου (Check Up) του ΥΓΕΙΑ, που είναι και
το πρώτο του είδους του που λειτούργησε στην Ελλάδα, διενεργούνται ετησίως πάνω
από 10.000 προληπτικοί έλεγχοι υγείας. Στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε τις ολοένα
αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών μας, παρέχοντας πιο ευέλικτα και διευρυμένα
ωράρια λειτουργίας σε ένα από τα σημαντικότερα Τμήματα του Νοσοκομείου μας»,
δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης.
Στους σύγχρονα, εξοπλισμένους με την τελευταία λέξη της ιατρικής τεχνολογίας χώρους
του Τμήματος, διενεργείται ολοκληρωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος σε διάστημα
τριών (3) περίπου ωρών. Όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο ιατρικά τμήματα είναι
συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο και υπάρχει απόλυτος προγραμματισμός και
συντονισμός, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα διαστήματα άσκοπης αναμονής μεταξύ δύο
εξετάσεων. Έτσι, τα αποτελέσματα του Check-up δίνονται στον ενδιαφερόμενο ή στο
γιατρό του, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, μαζί με ιατρική έκθεση για την κατάσταση της
υγείας του από εξειδικευμένο ιατρό παθολόγο και συγκεκριμένες οδηγίες, εάν και
εφόσον χρειάζονται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες και
ραντεβού με την κα Σάσα Πελέκη, στο τηλέφωνο 210 6867 340 ή μέσω e-mail στο
checkup@hygeia.gr.
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