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Θεόδωρος Καρούτζος: Αλλάζουμε
τον χάρτη της υγείας στην Ελλάδα

Π

ριν από 13 χρόνια γεννήθηκε ως Ευρωιατρική, με όραμα τη δημιουργία
ενός ποιοτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας που θα τιμά τον εξεταζόμενο. Από την πρώτη ημέρα της
λειτουργίας της μέχρι σήμερα στηρίζεται από μια μεγάλη, ισχυρή
ομάδα καταξιωμένων ιατρών. Αλλωστε οι άνθρωποί της που την υπηρετούν με
προσήλωση και αφοσίωση αποτελούν τον βασικό κορμό της Affidea Ελλάδος.
Αυτός ο κορμός εργάστηκε με σύστημα και συνέπεια καρποφορώντας έναν
πρωτοποριακό φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ενισχύοντας

παράλληλα την κουλτούρα της ανθρώπινης εξυπηρέτησης του εξεταζόμενου ή
του ασθενούς. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός της, Θεόδωρος Καρούτζος,
μας συστήνει την εταιρεία της οποίας ηγείται, κάνοντας μνεία στην αξιοσημείωτη
πορεία που αυτή έχει διαγράψει με εκείνον στο τιμόνι. Ο κ. Καρούτζος καταθέτει
τη ματιά του για τον κρίσιμο χώρο της υγείας που συνεχώς μεταβάλλεται, ενώ
εστιάζει στις δυναμικές εκείνες που αλλάζουν τον χάρτη της Πρωτοβάθμιας
Περίθαλψης. Ως κεντρικό ζητούμενο υπογραμμίζει την προαγωγή της υγείας και
την ενδυνάμωση της πρόληψης σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων.

Ο Θεόδωρος Καρούτζος, Πρό-

Επενδύουμε
σε εξοπλισμό
τεχνολογίας αιχμής,
αλλά και σε ιατρικό
προσωπικό που
μας επιτρέπουν
να προσφέρουμε
νέες, καινοτόμες
υπηρεσίες, να είμαστε
δίπλα σε εκείνους που
μας έχουν ανάγκη
και να βελτιώσουμε
ακόμα περισσότερο
τη θετική εμπειρία
των εξεταζόμενων

εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της Affidea Ελλάδος, αναφέρθηκε
στην πορεία της εταιρείας, επισημαίνοντας: «Η Affidea στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια,
ως Ευρωιατρική, με όραμα τη δημιουργία ενός ποιοτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας που θα τιμά τον
εξεταζόμενο. Από την πρώτη ημέρα
της λειτουργίας της στηρίχθηκε από
μια μεγάλη, ισχυρή ομάδα καταξιωμένων ιατρών. Κυρίως, όμως, χτίστηκε χάρη στην προσπάθεια, την
προσήλωση και την αφοσίωση των
ανθρώπων της. Μιας ομάδας, που
κατάφερε μεγαλώνοντας όχι μόνο
να διατηρήσει, αλλά και να ενισχύσει την κουλτούρα της ανθρώπινης
εξυπηρέτησης του εξεταζόμενου ή
του ασθενούς. Συνεχίζουμε με τον
πλέον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό, το κορυφαίο ανθρώπινο δυναμικό και τις βέλτιστες πρακτικές προς όφελος των εξεταζόμενων, αλλά πάντα με την ίδια ευθύνη και προσήλωση».

Αναφερόμενος στα στοιχεία που

διαφοροποιούν την Affidea στο χώρο της Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης έναντι του ανταγωνισμού, τόνισε: «Επενδύουμε σε εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, αλλά και σε ιατρικό προσωπικό που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε νέες, καινοτόμες υπηρεσίες, να είμαστε δίπλα σε
εκείνους που μας έχουν ανάγκη και
να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο
την θετική εμπειρία των εξεταζόμενων. Για τον επισκέπτη της Affidea
η εξέταση στους πρότυπους ιατρικούς χώρους μας είναι άνετη, άμεση και με αξιόπιστα ιατρικά αποτελέσματα. Εγγυόμαστε υπεύθυνα την
ασφάλεια των ασθενών με την εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων στη
συντήρηση και στον εκσυγχρονισμό
των μηχανημάτων μας και την υιοθέτηση πρακτικών που περιορίζουν
τη διάρκεια της εξέτασης. Προσφέρουμε εξατομικευμένη φροντίδα και
προσωποκεντρική προσέγγιση ανάλογα με τις ανάγκες υγείας των εξεταζόμενών μας. Διατηρούμε ένα καθαρό και φιλικό περιβάλλον υψηλής αισθητικής που συμβάλλει στη
μείωση του άγχους και της αγωνίας

Θεόδωρος Καρούτζος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Ελλάδος

των ασθενών πριν και κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ολα αυτά αποτελούν δεσμεύσεις ποιότητας για την
Affidea, τόσο ως προς την εξυπηρέτηση όσο και ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε όλους τους
ανθρώπους που μας εμπιστεύονται
το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία
τους. Η πρόσφατη βράβευση Επιχειρηματικής Αριστείας στα «Diamonds
of the Greek Economy» επισφραγίζει τη δέσμευση της Affidea να λειτουργεί υπεύθυνα, ανεβάζοντας διαρκώς τον πήχη των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα».

Σχετικά με το εκτεταμένο

Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Εργαστηρίων που ήδη διαθέτει η Affidea στην Ελλάδα, ο κ. Καρούτζος δήλωσε: «Πιστεύω ακράδαντα ότι Ελλάδα δεν είναι μόνον

η Αθήνα και το έχουμε αποδείξει
έμπρακτα με τις επενδύσεις μας σε
όλη την περιφέρεια. Εχουμε παρουσία μέσω ιδιόκτητων διαγνωστικών κέντρων στις μεγαλύτερες σε
πληθυσμό ελληνικές πόλεις όπως
τα Χανιά, το Ηράκλειο, την Καλαμάτα, την Σπάρτη, την Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, την Κοζάνη, κάνοντας έτσι πράξη την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας για
όλους. Ηδη και στην Πάτρα, στο
πλαίσιο της συνεργασίας μας με την
Εθνική Ασφαλιστική, έχουμε άριστη συνεργασία με την «Φροντίδα
Υγείας», μια διαγνωστική μονάδα
που λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο κέντρο της μεγαλύτερης πόλης της Πελοποννήσου, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ιατρική
φροντίδα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Η περιφέρεια έχει ανάγκη από

Το απόσταγμα της φιλοσοφί-

πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας
ιατρική φροντίδα κι εμείς θέλουμε
όχι μόνο να της προσφέρουμε, αλλά και να της διασφαλίσουμε αυτή
τη δυνατότητα. Και, τέλος, να δώσουμε την αξία που πρέπει στην
πρόληψη, γιατί όπως δείχνουν τα
στοιχεία σήμερα, όλα μπορούν να
αντιμετωπιστούν σοβαρά με πολιτικές πρόληψης».

ας του και της αποφασιστικότητάς του, που τον οδήγησαν στην
επιτυχία, το μοιράζεται: «Να βλέπετε πάντα τη φωτεινή πλευρά
της Ελλάδος μας, να βάζετε στόχους, να έχετε την υπομονή να
δραστηριοποιείστε στην κατάλληλη στιγμή, να δημιουργείτε χώρους εργασίας με ανθρώπους που
θα τους επιλέγετε από τον χαρακτήρα τους και μετά από τις γνώσεις τους. Και σε αυτό το σημείο
επιμένω, γιατί ήταν πάντα η αρχή μου, να κερδίζετε τους συνεργάτες σας στο επίπεδό τους και
να βεβαιώνεστε ότι αγαπάνε αυτό που κάνουν, γιατί χωρίς αγάπη δεν υπάρχει επιτυχία και γιατί
επιτυχία είναι οι συνεργάτες σας
να αισθάνονται ασφαλείς και παραγωγικοί. Να στοχεύετε διαρκώς
στην ποιότητα και στην καινοτομία. Θετικό θα είναι η κάθε προσπάθειά σας να κάνει, άμεσα ή έμμεσα, καλό στον μικρό ή μεγάλο
κοινωνικό χώρο όπου δραστηριοποιείστε. Ετσι μόνο θα απολαύσετε την αναγνώριση, την εκτίμηση, που σας διαβεβαιώνω είναι η
καλύτερη ανταμοιβή».

Ο Θεόδωρος Καρούτζος έχει

΄Ανθρωπος των έργων και

συνδέσει το όνομά του με τη δυναμική και ανοδική εξέλιξη της
Affidea σε συνδυασμό με την υλοποίηση ενός πολυδιάστατου προγράμματος κοινωνικής προσφοράς με βασική αρχή τον σεβασμό
στον άνθρωπο. «Θέτουμε στο επίκεντρο την κοινωνία για την οποία
επιστρατεύουμε ένα σύνολο δράσεων που αναδεικνύουν την διαρκή δέσμευσή μας να λειτουργούμε
ως ένας υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Αγκαλιάζουμε πληθυσμούς
συνανθρώπων μας και ομάδες παιδιών με συγκεκριμένα προβλήματα, στηρίζουμε πρωτοβουλίες που
εστιάζονται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ενισχύουμε οικονομικά το έργο φορέων που προάγουν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, συστηματικά υποστηρίζουμε συνέδρια και
εκδηλώσεις με στόχο την ενδυνάμωση της πρόληψης στη χώρα
μας» σημείωσε.

όχι των λόγων, με διεθνή εμπειρία
και τεχνογνωσία, ο Θεόδωρος Καρούτζος πιστεύει στην πατρίδα του
όσο λίγοι γι’ αυτό και της αφοσιώθηκε: «Εδώ είναι η βάση μας, εδώ
είναι η χώρα μας, μένουμε και το
παλεύουμε. Προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε στις νέες καταστάσεις
που διαμορφώνονται, όποιες κι αν
είναι αυτές. Να προσφέρουμε πάντοτε τις υπηρεσίες μας με την ποιότητα που έχουμε, για να βοηθούμε την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Εμείς οι Ελληνες και η χώρα μας αποδεδειγμένα έχουμε τη
δύναμη να κάνουμε θαύματα, αλλά πρέπει πρώτα αυτό εμείς να το
πιστέψουμε» σημειώνει χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην τιμητική
διάκριση που απέσπασε πρόσφατα
στα «Healthcare Business Awards»
με Χρυσό βραβείο για την Επενδυτική Δραστηριότητα και την ισχυρή παρουσία και πορεία που έχει
διαγράψει η Affidea στην Πρωτοβάθμια Υγεία στην Ελλάδα.

