Αναπτυξιακές επενδύσεις και συνεργασίες υψηλού κύρους προωθεί ο όμιλος

Ε

δώ και αρκετό καιρό έχει καταστεί
σαφές ότι το 2018 θα είναι μια πολύ
ενδιαφέρουσα χρονιά στο χώρο της
ιδιωτικής υγείας, μια χρονιά εξελίξεων και
ανακατατάξεων. Οι δαπάνες υγείας, λόγω
της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και
άλλων παραγόντων, έχουν ήδη ανοδική
πορεία και αναμένεται περαιτέρω άνοδος.
Με δεδομένη την πίεση που υφίσταται το
σύστημα της δημόσιας υγείας για μείωση
και εξορθολογισμό δαπανών, που θα σημάνει και μείωση του προϋπολογισμού προς
τον ιδιωτικό τομέα, ο χώρος της ιδιωτικής
υγείας, άμεσα επηρεαζόμενος, θα κληθεί να
δείξει την ετοιμότητά του με τις ανάλογες
κινήσεις. Και η κινητικότητα αυτή έχει ήδη
εκδηλωθεί.
Στο τοπίο που διαμορφώνεται η Affidea Ελλάδος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της οποίας είναι ο κ. Θεόδωρος Καρούτζος ,
αποτελεί ήδη έναν δυναμικό και ανερχόμενο παίκτη στο χώρο της υγείας και συγκεκριμένα στην αγορά των διαγνωστικών εργαστηρίων απεικόνισης και βιοπαθολογίας.
Η εταιρεία αποτελεί θυγατρική της Affidea
και έχει ήδη δεκατρία χρόνια παρουσίας
στην Ελλάδα.

Αναπτυξιακές επενδύσεις και
συνεργασίες υψηλού κύρους
Στην Ελλάδα η Affidea διαθέτει και διαρκώς
αναπτύσσει ένα εκτεταμένο δίκτυο υπερσύγχρονων διαγνωστικών εργαστηρίων,

Θεόδωρος Καρούτζος, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Affidea Ελλάδος

36 newtimes

Πρωτοπορία και καινοτομία
με επίκεντρο τον άνθρωπο
Αξιόπιστο ιατρικό αποτέλεσμα, άριστη εξυπηρέτηση και προσιτή
τιμολογιακή πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο δίνει έμφαση η
εταιρεία
συνδεδεμένων μεταξύ τους με το πλέον σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής. Μάλιστα τα
εργαστήριά της είναι πιστοποιημένα κατά το
διεθνές πρότυπο ISO 9001. Eπιπλέον τα βιοπαθολογικά της εργαστήρια είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.
Σε στρατηγικό επίπεδο υλοποιεί συνεργασίες υψηλού κύρους, όπως αυτές με τον Όμιλο Υγεία, τον Όμιλο Ιατρικού και την Εθνική
Ασφαλιστική. Στα τέλη του 2017 ανακοίνωσε
την εξαγορά των μονάδων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας του θεραπευτηρίου Υγεία,
που αποτελείται από δύο πλήρως εξοπλισμένα διαγνωστικά κέντρα στο Περιστέρι και
στην Αθήνα.
Οι εξελίξεις και οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν το κύρος και την ηγετική προοπτική του
Ομίλου Affidea, ενώ αντανακλούν τη σαφή
πρόθεσή του για διεύρυνση και ανάπτυξη
αλλά και τη μακρόπνοη στόχευσή του. Για
την επίτευξη των στόχων της, η Affidea βασίζεται στην τεχνολογία αιχμής και στην καινοτομία αλλά και στη συνέπεια και στην υπευθυνότητα, στην παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας, στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με διάρκεια στο χρόνο, στην άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών
και των ιατρών.

Τεχνολογία αιχμής και καινοτόμες
πρακτικές
Τα διαγνωστικά κέντρα της Affidea λειτουργούν σε πρότυπους ιατρικούς χώρους υψηλής αισθητικής και είναι εξοπλισμένα με
ιατρικά μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής, επίσης στελεχώνονται από έμπειρο ιατρικό προσωπικό με άρτια επιστημονική κατάρτιση και
πολυετή εμπειρία στο χώρο της υγείας. Ταυτόχρονα η Affidea υιοθετεί έννοιες και πρακτικές, όπως η πιστοποίηση των υπηρεσιών
υγείας, η πρωτοπόρα τεχνολογία, η διαχείριση ποιότητας και οι ενδελεχείς έλεγχοι, με
τις οποίες η Ελλάδα άρχισε να εξοικειώνεται
μόλις τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Για την
Affidea οι πρακτικές αυτές είναι απολύτως
οικείες και ενταγμένες στην καθημερινή της
λειτουργία καθώς, επωφελούμενη από το
ευρύ διεθνές δίκτυο της μητρικής εταιρείας,
εφαρμόζει και ανταλλάσσει τα πιο σύγχρονα
πρωτόκολλα. Όλα τα διαγνωστικά κέντρα της
Affidea στην Ελλάδα, που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα Dose Excellence, ακολουθούν
την Αρχή της ALARA (As Low As Reasonably
Achievable) για την παραγωγή άρτιων διαγνωστικά εικόνων, και περιλαμβάνονται στη
λίστα «EuroSafe Wall of Stars», των καλύτερων της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας. Οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και

οι βέλτιστες πρακτικές της Affidea έλαβαν
και εφέτος τιμητικές διακρίσεις στα βραβεία
Healthcare Business Awards. Ειδικότερα στην
κατηγορία Νοσοκομεία-Ιδιωτικές ΚλινικέςΔιαγνωστικά Κέντρα, η Affidea βραβεύθηκε
με Χρυσό Βραβείο «Ανάπτυξης» για την επενδυτική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως όλα
τα τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής της Affidea
έλαβαν πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις από
τον πανευρωπαϊκό οργανισμό European
Union of Medical Specialist (UEMS). Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά την υψηλή
ποιότητα των διενεργούμενων εξετάσεων
και γενικά των υπηρεσιών που παρέχονται
στους εξεταζόμενους. Αξιόπιστο ιατρικό
αποτέλεσμα, άριστη εξυπηρέτηση και προσιτή τιμολογιακή πολιτική: αυτά είναι τα τρία
βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν
την Affidea και για τα οποία την επιλέγουν
και την εμπιστεύονται όλο και περισσότεροι
εξεταζόμενοι σε όλη την Ελλάδα.

Η μητρική
Η μητρική Affidea ανήκει στη Waypoint
Capital, έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας
στην Ευρώπη, και δραστηριοποιείται σε 16
ευρωπαϊκές χώρες μέσα από ένα δίκτυο 245
μονάδων υγείας.

