ΥΨΗΛΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΓΕΊΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΣΎΓΧΡΟΝΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ
ΕΞΕΙΔΊΚΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ
HIGH QUALITY
HEALTH SERVICES
WITH CUTTING EDGE
MEDICAL EQUIPMENT AND
THE NECESSARY EXPERTISE
AND KNOW-HOW

Για πληροφορίες
και ραντεβού, καλέστε στο
For further information and to book
an appointment, you may call on

216 900 53 13
κάθε μέρα από τις 07:00
έως και τις 23:00
every day
from 07:00 to 23:00

Η Affidea, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης
και ανάπτυξης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, με ιδιαίτερη
υπερηφάνεια παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον
Νοσηλεία» που δίνει τη δυνατότητα νοσηλείας στο χώρο σας
εύκολα, με ένα απλό ραντεβού!

homecare@affidea.com
www.facebook.com/Affidea Greece

affidea.gr
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Κατ’ Οίκον Νοσηλεία
Home Care

At Affidea we continuously strive to improve our services and as part
of our ongoing efforts it is with great pride that we present our new
“Home Care” program. Simply book your appointment and enjoy our
services at the comfort of your own private space.

www.youtube.com/Affidea Greece

affidea.gr
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Στην Affidea είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Νοιαζόμαστε για τους ασθενείς
μας, για το πως νιώθουν, για το πως μπορούμε να τους κάνουμε να
αισθανθούν καλύτερα.
Αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι να εμπιστεύονται
και να βασίζονται σε επαγγελματίες υγείας που ξέρουν τι κάνουν και
νοιάζονται γι’ αυτό που κάνουν.
At Affidea we are dedicated in providing the highest quality, human-centered services. We care about our patients, how they feel and how we
can make them feel better.
That’s why people need health professionals who know what they’re doing
and, perhaps more importantly, who care about what they do.
Ό,τι κάνουμε, βασίζεται σ την αμοιβαία
εμπιστοσύνη, με στόχο να προσφέρουμε στους
εξεταζόμενους άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια
και αξιοπιστία στην εξασφάλιση της άριστης
ποιότητας των ιατρικών αποτελεσμάτων,
αφοσίωση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Γιατί πάνω από όλα είναι η υγεία!
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Whatever we do is based on mutual trust, aiming
to offer excellent service quality to our patient’s,
consistent, reliable and highly accurate medical
results by being dedicated in improving people’s
quality of life. Because nothing is more important
than health!

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή φροντίδας υγείας, αλλά και
κοινωνικών υπηρεσιών σε άτομα με κινητικά ή άλλα προβλήματα υγείας
στον οικείο καθημερινό τους χώρο, όπου εφαρμόζεται εξατομικευμένη
προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται τυχόν ενδονοσοκομειακές
λοιμώξεις ή περαιτέρω επιπλοκές στις θεραπείες των ασθενών, ενώ
παρέχεται φροντίδα σε άτομα που χρήζουν επιπλέον θεραπείας μετά
την έξοδό τους από το νοσοκομείο.
Affidea’s “Home Care” program is designed to provide health care and
social services in people with moving disabilities or any other health issues, in
their own private space and in a fully personalised way. Possible in-hospital
infections and further therapy complications are avoided while people in
need of post-hospitalisation care can be treated at home.
Παράγοντες για την νοσηλεία
στο σπίτι

Factors that qualify a home care
treatment

Στο ερώτημα εάν είναι προτιμότερη η νοσηλεία
στο σπίτι ή στο νοσοκομείο, για τις περιπτώσεις
εκείνες που υπάρχει η δυνατότητα επιλογής,
υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που καθορίζουν
το πού πρέπει να νοσηλευτούν οι ασθενείς.
Οι βασικότεροι είναι οι εξής:
• Ιατρική συγκατάθεση
• Διάθεση του ασθενή να αρχίσει ή να συνεχίσει
σε ένα πρόγραμμα νοσηλείας στο σπίτι
• Διάθεση των οικείων του ασθενή να
προσαρμοστούν σε ένα νέο πρόγραμμα ζωής

Having to choose between hospital or home care,
in cases where such a choice is available, there is
a number of factors that should be considered.
The most important ones are the following:
• Doctor’s consent towards home care
• Patient’s disposition to begin or continue a home
care program
• Family members’ disposition in adjusting to a
new way of life at home

Που απευθύνεται το πρόγραμμα

To whom is the program addressed?

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Our Services

Η “Κατ’ Οίκον Νοσηλεία” της Affidea προσφέρει
τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να απολαμβάνει
την υγειονομική φροντίδα σε χώρο οικείο και
προσφιλή προς αυτόν, που συνήθως είναι το
σπίτι του. Το έμπειρο και ειδικά εκπαιδευμένο
προσωπικό της Affidea έρχεται να συνεισφέρει
υποστηρικτικά στις ακόλουθες ομάδες ασθενών:
• ογκολογικοί ασθενείς
• ασθενείς με χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες
• ασθενείς σε προεγχειρητικό ή/και
μετεγχειρητικό στάδιο
• έγκυες υψηλού κινδύνου
• παιδιά, άνω των 14 ετών, με προβλήματα υγείας
• άτομα τρίτης ηλικίας
• άτομα που χρειάζονται νοσηλευτική φροντίδα
στο σπίτι μετά από παραμονή τους
στο νοσοκομείο

Affidea’s “Home Care” program offers the
opportunity for health care to everyone in need,
in their comfort of their own private place. Affidea’s
experienced and well-trained staff is supportive
to the following group of patients:
• Oncological patients
• Patients with chronic disease or disability
• Patients in pre-operative and/or
post-operative stage
• Pregnant women
• Children, over the age of 14, with health issues
• Elderly people
• People in need of health care following hospital
treatment

Οι υπηρεσίες του προγράμματος είναι οι
ακόλουθες:
• Επίσκεψη ιατρού
• Λήψη ζωτικών σημείων
• Αιμοληψία, συλλογή ούρων
• Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής
• Τοποθέτηση & αλλαγή ουροκαθετήρα
• Υποκλυσμός
• Αναρρόφηση τραγχειοβρογχικών εκκρίσεων
• Πρόληψη και φροντίδα κατακλίσεων
• Περιποίηση στομίων (ουρητηροστομία,
γαστροστομία, κά)
• Καρδιογράφημα – Holter ρυθμού & πίεσης
• Ακτινογραφία
• Υπερηχογράφημα
• Φυσικοθεραπεία

Affidea’s “Home Care” program offers the
following services:
• Doctor’s visit
• Vital signs recording (arterial blood pressure,
heart & respiration rate, temperature, oxygen
saturation, blood sugar measurement
• Blood and urine collection
• Administration of medication, including injections
• Placement & changing of urinary catheter
• Enemas
• Suction of tracheobronchial secretions
• Preventing and caring for pressure ulcers
• Ostomies’ caring (urostomy, gastrostomy, etc.)
• Electrocardiogram (ECG) & Holter rhythm and
pressure monitoring
• X-ray
• Ultrasound
• Physiotherapy

Πως λειτουργεί το πρόγραμμα
Η «Κατ’ Οίκον Νοσηλεία» της Affidea δρα
υποστηρικτικά στη θεραπεία που έχει προτείνει
ο ιατρός του ασθενή. Τη φροντίδα των ασθενών
επιμελείται εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό
που βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με
τον θεράποντα ιατρό, ακολουθώντας και
εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες του. Ο
νοσηλευτής, ως μέλος της υγειονομικής
ομάδας, αποτελεί τον πιο σημαντικό δομικό
παράγοντα για την οργάνωση, παροχή και
αξιολόγηση υπηρεσιών νοσηλείας στο σπίτι.
Για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία
και να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να
καλείτε στο 216 900 53 13 κάθε μέρα
από τις 07:00 έως και τις 23:00

How does the Affidea “Home Care”
program work?
Affidea’s “Home Care” program acts supportively
to the doctor’s proposed treatment. Patients are
treated by a highly-specialised nursing personnel
that is in direct communication with any patient’s
physician. Nursing staff is the most important
structural factor in organising, providing and
evaluating home care services.

For further information and to book an
appointment, you may call Affidea’s
“Home Care” line on 216 900 53 13, every day
from 07:00 to 23:00

Πλεονεκτήματα
του προγράμματος

Benefits of the program

Τα οφέλη της «Κατ’ Οίκον Νοσηλεία» της Affidea
είναι πολλαπλά, τόσο για τον ασθενή όσο και
για τους οικείους του.

The benefits of Affidea’s “Home Care” program
are multiple for patients and their families.

Καλύτερη Ποιότητα Ζωής:
• Βελτίωση ψυχικής διάθεσης του ασθενή
• Εξατομικευμένη φροντίδα ασθενή στο οικείο
περιβάλλον του
• Μείωση μετακινήσεων
• Αποφυγή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων
• Παρακολούθηση του ασθενή και συνεχής
ενημέρωση του ιατρού
• Νοσηλεία με άνεση και διακριτικότητα

Better quality of life:
• Improved emotional state for the patient
• Personalised care in patient’s private space
• Reduction of time-consuming transfers to the
hospital
• Risk of in-hospital infections minimised
• Continuous care and contact with personal
physician
• Discreet and comfort treatment

Μεγαλύτερη ικανοποίηση ασθενή & οικογένειας:
• Ομαλοποιείται η κοινωνική και συναισθηματική
κατάσταση του ασθενή
• Εκπαίδευση – Συμμετοχή των μελών της
οικογένειας στη φροντίδα του ασθενή
• Επικοινωνία πιο προσωπική και εξατομικευμένη
με τον ασθενή – οικογένεια
Οικονομικά οφέλη:
• Λιγότερες ημέρες νοσηλείας (διαμονή &
κόστος θεραπείας)

Greater patient & family satisfaction:
• Normalised social and emotional state
of patients
• Education and encouragement of family
members to further support the patient
• Personalised communication with a patient
and his/her family
Financial Benefits:
• Less days in hospital (overnight & treatment
charges)
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