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Medicover ponownie na
Ruczaju. Nowe krakowskie
centrum medyczne Medicover –
Czerwone Maki już niebawem
15 września w Krakowie przy ul. Sternbacha 1 (Ruczaj)
rozpocznie działalność nowe centrum medyczne Medicover –
Czerwone Maki. Na powierzchni blisko 900 m2 znajdować się
tam będzie 18 gabinetów, a pacjenci zyskają możliwość
odbycia wizyt z lekarzami wielu specjalizacji, jak i skorzystania
z szerokiej diagnostyki. To już szóste centrum medyczne
Medicover w Krakowie. 

15 września Medicover inauguruje działalność nowego centrum medycznego
Czerwone Maki przy ul. Sternbacha 1 w Krakowie. W nowo otwartym obiekcie o
powierzchni ok. 900 m2 będzie można odbyć konsultacje z lekarzami wielu
specjalizacji m.in.: z dermatologiem, ginekologiem, kardiologiem,
laryngologiem, okulistą, czy pediatrą, wykonać badania medycyny pracy, jak i
skorzystać z bogatego katalogu badań diagnostycznych (m.in.: audiometrii,
badań laboratoryjnych, RTG, USG, spirometrii).

Z dużą przyjemnością zapraszam pacjentów do
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Z dużą przyjemnością zapraszam pacjentów do
nowego centrum, które zapewni dostęp do
specjalistów i profesjonalnej diagnostyki.
Wierzymy, że to kolejne ważne miejsce na mapie
zdrowia Krakowa przypadnie pacjentom do gustu
ze względu na kompleksowość oferty, wysoki
poziom obsługi, jak i estetyczne wnętrza
– komentuje Adriana Gniadek-Mikołajczyk, Dyrektor Regionu d.s. Operacyjnych, Medicover w Polsce.

Czerwone Maki to już szóste centrum medyczne Medicover w Krakowie, a
drugie na terenie malowniczego Ruczaju (obok centrum przy ul. Bobrzyńskiego
37). Centra te są elementem większego ekosystemu Medicover, tworzonego w
Krakowie, w skład którego wchodzą również m.in. salony Medicover Optyk, czy
centra dentystyczne Medicover Stomatologia.

Centrum Czerwone Maki będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godz.
7.00-20.00, w soboty od 8.00 do 14.00. Godziny pracy punktu pobrań
prezentować się będą następująco: od 7.00 do 12.30 w tygodniu, i od 8.00 do
14.00 w soboty. Dla wygody pacjentów wyznaczono dedykowane miejsca
parkingowe przed budynkiem centrum.
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