Prioriterade sjukhus och kliniker

Grekland
En viktig del av Falck Global Assistance (FGA) verksamhet är att
välja ut de bästa lokala sjukhusen till våra försäkringstagare. Vi
kallar dem våra prioriterade leverantörer.
Dessa leverantörer anses vara de medicinskt bästa i deras
område/land. Vi tittar bland annat på personalens utbildning,
kvalitet på behandling, beredskap för akuta ärenden dygnet runt,
utrustningsstandard, prisnivå samt servicenivå. Vi genomför
kontinuerligt inspektioner på plats och reviderar regelbundet
vår bedömning utifrån praktisk erfarenhet, återbesök, rapporter,
återkoppling från kunders ärenden och information från våra egna
kontor samt partners, internationella organisationer, etc. FGA ger
ett betyg efter en skala, som indikerar leverantörens medicinska
nivå. Vi utser flera prioriterade leverantörer för att täcka ett brett
spektrum av medicinska och geografiska behov.
Tänk på detta!
Rådgör alltid med ditt försäkringsbolag före avresa för att
säkerställa vad din försäkring täcker. Vid ett känt sjukdomstillstånd
före avresa bör du alltid rådgöra med ditt försäkringsbolag för att
utreda om ett eventuellt försämrat tillstånd täcks av din försäkring.

Grekland
Nedan listas prioriterade sjukhus och kliniker. Adresserna står utskrivna på engelska, så att du kan ta med dem på din resa.

Område

Stad

Typ av leverantör

Leverantörsnamn

Adress

1

Mainland

Athens (Marousi)

Both Hospital &

Athens Medical Center

Distomou Street 5, 15125

2

Corfu

Marousi, GREECE

Doctor/Clinic

3 platser -

Doctor/Clinic

se adresser

British Surgery Dr. John

DASSIA Resort

Yannopapas

Northeast Corfu
GREECE
PALEOKASTRITSA Resort
Northwest Corfu
GREECE
YPSOS Resort
Northeast Corfu
GREECE

3

Crete

4

Crete

Chania

Platanias

Both Hospital &

Therapeutic Center of

Nikiforou Foka 3,

Doctor /Clinic

Chania

73132 Chania, GREECE

Doctor / Clinic

Dr. Charalambos

PEO Kissamou Chanion 340,

Vittorakis

73014 Platanias, GREECE

Mer läsning
5

Crete

6

Rhodes

7

Rethymno

Rhodes

Doctor / Clinic

Doctor / Clinic

Rethymno Medical

Adelianos Kampos 75,

Assistance

Rethymno, GREECE

Hiotakis Medical Center

Efstathiou 15,
85100 Rhodes, GREECE

Rhodes

Koskinou

Both Hospital &
Doctor / Clinic

Euromedica Koskinou

Kallithea,
85105 Koskinou, GREECE

Förbered dig inför en säker och härlig semesterresa med vår guide “Säkerhetsguiden inför din nästa solsemester”. Ladda ner den kostnadsfritt via
www.info.falckglobalassistance.se/sakerhetsguiden-infor-solsemester
eller besök vår hemsida www.falckglobalassistance.se för att läsa mer.

Trevlig resa!

Vi på Falck Global Assistance är experter på säkert resande. Det
som kan kännas svårt att förbereda sig inför och krångligt att
hantera på plats. Vi ser till att ni får den bästa möjliga assistansen
för era behov, så att ni kan fokusera på att ha en härlig semestereller tjänsteresa. Genom ett starkt internationellt nätverk kan
vi tillhandahålla service inom säkerhetsfrågor och medicinsk
assistans – globalt, dygnet runt, året runt. Våra larmcentraler är
bemannade med medicinsk personal och säkerhetsspecialister
som assisterar er vid oförutsedda händelser eller brådskande
frågor, i alla lägen.

Kontakta oss
Utomlands? Akut hjälp på resa: +46 8 587 717 17
E-post: fga@se.falck.com

