
Iατροί Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ζητούνται για μετεκ-
παίδευση στα ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα. Τηλ.: 
6976654854

Σεμινάριο εναλλακτικών θεραπειών: Χειροπρακτικής, Κινησιο-
θεραπείας, Ρεφλεξιολογίας και Shiatsu. Tηλ.: 210 6433467

Εξειδικευμένα μαθήματα πληροφορικής για ιατρούς: επίπεδα αρ-
χαρίων - προχωρημένων Τηλ.: 210 6433467

Iατροί με αποπερατωμένο αγροτικό ζητούνται για να συμμε-
τάσχουν σε ομάδα συγγραφής επιστημονικών ιατρικών άρ-
θρων και έρευνας. Βελτίωση βιογραφικού. Αποστείλατε CV στο 
nosos@otenet.gr.

Iατρός με τελειωμένο αγροτικό, με άριστα αγγλικά, internet 
και computer ζητείται για μερική απασχόληση. Αποστείλατε 
CV στο nosos@otenet.gr.

Ζητείται για αγορά μέρος ή ολόκλη-
ρο ιατρικό κέντρο εξοπλισμένο σε κε-
ντρική περιοχή των Αθηνών. Τηλ.: 210 
6718080

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 105 τ.μ., στον 
Πειραιά, οδός Γρηγ. Λαμπράκη. Δυο εί-
σοδοι, νέα κουφώματα, air condition, 
συναγερμός, αποθήκη. Τηλ.: 693 66 
52 233 (πρωί-απόγευμα), 210 41 14 
084 (απόγευμα)

Γραμματέας πεπειραμένη (Computer, Αγγλικά), ζητεί εργα-
σία σε γραφείο ιατρείου για 4ωρη πρωινή απασχόληση, κα-
τά προτίμηση Βόρεια Προάστια. Τηλ.: 210 6129776, Κιν.: 
6948 501190

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Διαγνωστικό κέ-
ντρο, σε κεντρική περιοχή των Αθη-
νών, εξοπλισμένο, με συμβάσεις με 
τα ταμεία, με πολυπληθή πελατεία. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 
6944 748717

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιατρείο 70 τ.μ. πλήρως εξοπλισμένο, έτοιμο για λειτουργία σε νεόδμητο κτίριο, 
πάνω στην Αττική οδό, στον πολυχώρο υγείας «Αττική Ιατρική» ο οποίος διαθέτει 30 ιατρι-
κές ειδικότητες, φαρμακείο, φυσικοθεραπευτήριο, διαγνωστικό κέντρο, αξονικό και μαγνητι-
κό τομογράφο, στη θέση Λουτρό (Τσούμπα) Παλλήνης (έξοδος Υ8 περιφερειακής Υμηττού). 
Εξασφάλιση αποκλειστικότητας ειδικότητας εντός κτιρίου. Συζητείται και η ενοικίαση. Απευθύ-
νεται σε δερματολόγο, αλλεργιολόγο, ουρολόγο, παιδίατρο. Τηλ.: 6974128672

ΤΑΒΕΡνΑ ΠΑΡΑδΕΙΣοΣ. Στην ψηλότερη κορυφή του Πόρου (Τροιζηνίας), μέσα στη φύση με σπιτικά, απλά, υγιεινά γεύματα, όλα παραγωγής μας. Προσωπική εξυπηρέτηση 
στους φίλους ιατρούς, αναγνώστες και συντάκτες του περιοδικού που ήδη μας γνωρίζουν. Τηλ.: 2298024441-2298026724, 6944538531, Αντώνης Δρούγκας

*STUDIOS MANTO* Παραλία Τυρού (Ζαρίτσι),  Πελοπόννησος*. Ενοικιαζόμενα Πολυτελή Διαμερίσματα σε προσι-
τές τιμές, ιδιαίτερα για τους ιατρούς αναγνώστες του περιοδικού. Ιδανικά για διακοπές, σε ήσυχο μέρος, δίπλα στο 
κύμα, με καταπληκτική θέα μέσα στη Φύση. Προτείνεται ανεπιφύλακτα από τη σύνταξη! 
Τηλ. 27570-41550 και 6979772169 (www.manto-studios.gr)

Γενικός Ιατρός, Ειδικός Παθολόγος και Ρευματολόγος 
ζητούνται για Ιατρικό Κέντρο Αμπελοκήπων. Απογευ-
ματινή απασχόληση 5:30-9:30. Τηλ.: 6976654854

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι E Σ

Γραμματέας πεπειραμένη, με γνώσεις 
αγγλικών και υπολογιστή, απόφοιτος 
ΤΕΙ ζητεί εργασία πρωινή ή απογευ-
ματινή σε ιατρείο, κατά προτίμηση 
Νότια Προάστεια, καθώς και κέντρο 
Αθήνας. Τηλ.: 6936344421

Ζητείται Πυρηνικός Ιατρός και Καρδιολόγος για συνεργάτες σε εργαστήριο Πυρηνικής Ια-
τρικής στην περιφέρεια (λειτουργεί από το 2001). Συζητείται η πώληση του εξ’ ολοκλήρου 
ή μερικώς. Πληροφορίες κα Τσίγκα τηλ. 6974 465770

Χώρος επί της Λ. Κηφισίας κοντά στο Υγεία πολυτελούς κατασκευής 500τ.μ κα-
τάλληλος για πολυϊατρείο, αυτόνομος κλιματισμός 2ου ορόφου 2 ασανσέρ, 14 
θέσεις πάρκινγκ Τηλ. 2106859468-9 (08:00-16:00)


