


                           
 
 
 
 

 

 

Το Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή 
Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο 
αποθεραπείας και αποκατάστασης με τις 
αρτιότερες εγκαταστάσεις και τον πλέον 
σύγχρονο εξοπλισμό στον Ελλαδικό χώρο.  
 
Είναι κτισμένο στην καταπράσινη περιοχή των 
Ελαιώνων Πυλαίας, καταλαμβάνει έκταση 16.000 
τ.μ. και διαθέτει τμήμα κλειστής νοσηλείας 200 
κλινών, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, 3 
κολυμβητικές δεξαμενές και ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους θεραπειών και 
αθλητικών δραστηριοτήτων για την 
αποκατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών 
ασθενών.  

 

Είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένους ιατρούς, 
θεραπευτές και νοσηλευτικό προσωπικό που 
διαρκώς εκπαιδεύεται και συμμετέχει ενεργά στις 
νέες εξελίξεις και μεθόδους αποθεραπείας και 
αποκατάστασης. 

Στο Τμήμα Ανοιχτής Νοσηλείας, λειτουργούν 
εξειδικευμένα ολιγομελή τμήματα (5-7 ατόμων) 
θεραπευτικών ασκήσεων, προσαρμοσμένα  στις 
ανάγκες των ασθενών. 
 

 

 
Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Ελαιόρεμα-Πυλαία 54301 Θεσσαλονίκη   
Τ: 2310-986000 F: 2310-986080  

        info@euromedica-arogi.gr            www.euromedica-arogi.gr 

Τα μέλη της Ελληνικής  Εταιρείας για τη 
Σκλήρυνση κατά Πλάκας, 

έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν 
πακέτο 5 συνεδριών αποκατάστασης 

σε προνομιακή τιμή για τις παρακάτω θεραπείες: 
 

 Θεραπευτική Yoga 
 Pilates 
 Γυμναστική στο Νερό 

 

Για περισσότερες πληροφορίες & ραντεβού 

καλέστε στο 

Τμήμα Ανοιχτής Νοσηλείας  
2310986100   

 
Ώρες λειτουργίας: 09:00-18:00 
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Η Διεύθυνση Κοινωνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου 

Θεσσαλονίκης ανακοινώνει 
την έναρξη του πεντάμηνου 

προγράμματος 
« Συνοδεία ΑμεΑ».

Το πρόγραμμα προσφέρει
• Συνοδεία σε εξωτερικές 

δραστηριότητες (π.χ. ψυχαγωγία, 
πολιτιστικές δραστηριότητες)

• Επισκέψεις στο χώρο διαμονής 
τους για παρέα

• Συμβουλευτική / ψυχολογική 
υποστήριξη βραχείας διάρκειας

Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του 
προγράμματος 2310 509024 - 5
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DNA
3 γράµµατα. Όλες οι απαντήσεις.

Η αποκωδικοποίηση του DNA ανοίγει κάθε µέρα νέους δρόµους θεραπείας.

Όσο η επιστήµη θα παράγει διαρκώς νέα γνώση, τα όρια της υγείας θα διευρύνονται. Το αδύνατο θα γίνεται κάθε µέρα πιο δυνατό.

Για εµάς στην GENESIS Pharma, η βιοτεχνολογία είναι ταυτόσηµη µε το µέλλον στο χώρο του φαρµάκου και µε την ελπίδα για την 

ανθρώπινη ζωή. Γι’ αυτό επιλέξαµε να εστιάσουµε εκεί όλες µας τις δυνάµεις. Εδώ και 15 χρόνια, εργαζόµαστε καθηµερινά για να 

διασφαλίσουµε στους Έλληνες ασθενείς άµεση πρόσβαση σε σύγχρονα και καινοτόµα φάρµακα βιοτεχνολογίας.

Μάθετε περισσότερα στο www.genesispharma.grG
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