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investimento o Diagnósticos Policlin acabou de receber um alto investimento; O mesmo ocorreu com o HOSPITAL Policlin Taubaté

Excelência em saúde: São José
conta com equipamentos de ponta
Grupo Policlin comemora nova fase sendo referência em exames
de imagem na região; clínica conta com espaço para mulheres
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

Entre as poucas clínicas do
país que possuem um dos
mais modernos mamógrafos
existentes no mundo, capaz
de aumentar em 12% a detecção de lesão na mama, o Diagnósticos Policlin, em São José
dos Campos, mantém como
foco a excelência na realização de exames de imagens.
O equipamento, uma das
grandes conquistas do grupo,
foi pensada, segundo o médico Cyro Ettori Britto, responsável técnico das unidades, a
partir da demanda dos clientes que refletem significativamente os resultados dos

exames através de uma técnica diferenciada: a tomossíntese mamária. O aparelho, aliás,
compõe espaço exclusivo para
a mulher, mais um diferencial
da clínica.
Além dele, o projeto do espaço, com ambientes humanizados, conta com estrutura completa. E, além da mamografia,
nele é possível realizar os mais
diferentes exames no mesmo
local, como tomografia, ultrassonografia, densitometria
óssea, raio-X, ecodopplercardiograma, eletroneuromiografia, endoscopia, colonoscopia,
hemodinâmica, ressonância
magnética, punção aspirativa
por agulha fina, biópsia core e
agulhamento.
Investimento.

De olho no bem-estar social e

na manutenção da liderança
regional em serviços médicos
-hospitalares, pensando e agindo de forma empreendedora,
o Grupo Policlin realiza contínuas melhorias nas cidades de
São José dos Campos, Jacareí,
Caçapava e Taubaté.
O Diagnósticos Policlin acabou de receber um alto investimento. O mesmo ocorreu
com o Hospital e Maternidade
Policlin Taubaté, que será ampliado para melhor atender a
população. As obras já foram
iniciadas.
Vale ressaltar que o Diagnósticos Policlin atende diversos
convênios e particular.
Para saber mais sobre o Grupo
Policlin, acesse as redes sociais (Facebook e Instagram):
/grupopoliclin ou ligue (12)
3878-5000.
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