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μια μέθοδος που εφαρμόζεται κατ’ 
αποκλειστικότητα στα διαγνωστικά 
κέντρα της Affidea, αποτελούν δε-
σμεύσεις ποιότητας για την Affidea. 

Η αριστεία στο κέντρο  
της φιλοσοφίας της
Η σημασία ενός φορέα υγείας που 
λειτουργεί όπως η Affidea μεγιστο-
ποιείται ακόμη περισσότερο στο ση-
μερινό ελληνικό κοινωνικό οικονο-
μικό γίγνεσθαι. Και αυτό επειδή η 
τεχνολογία αιχμής και η αξιοπιστία, 
αν και αναγκαίες συνθήκες, δεν εί-
ναι από μόνες τους ικανές να μετου-
σιωθούν σε χειροπιαστό όφελος για 
τον εξεταζόμενο. Και χειροπιαστό 
όφελος σημαίνει, εκτός από τη βέλ-
τιστη απεικόνιση, και μείωση του 
χρόνου αναμονής και εξέτασης και 
οικονομικά προσιτές εξετάσεις και 
σεβασμός στην ασφάλεια και εξυ-
πηρέτηση του εξεταζόμενου. Σε μια 
συγκυρία όπου το κρατικό σύστημα 
υγείας δεν αντέχει πια να είναι όσο 
γενναιόδωρο ή και σπάταλο υπήρξε 
στο παρελθόν, είναι απαραίτητοι για 
την ελληνική κοινωνία φορείς που 
θα μπορέσουν με αίσθημα υπευ-
θυνότητας, άριστες υπηρεσίες και 
προσιτές τιμές να επιτελέσουν ουσι-
αστικά κοινωνικό έργο και να δημι-
ουργήσουν διεξόδους σε μια κοινω-
νία που πλήττεται και αναγκαστικά 
βάζει την υγεία σε δεύτερη και τρί-
τη προτεραιότητα.

Στην Ελλάδα του 2017 είναι εν-
θαρρυντικό όσο και αναγκαίο να δρα-
στηριοποιούνται οργανισμοί καινο-
τόμοι και οραματικοί, με αναπτυξιακά 
σχέδια και ταυτόχρονα συναίσθηση 
του περιβάλλοντος στο οποίο κινού-
νται, κοντά στον άνθρωπο και στις 
καθημερινές του ανάγκες.

Ποια είναι η Affidea
Η μητρική Affidea, που ανήκει στη 
Waypoint Capital, είναι ένας από 
τους μεγαλύτερους επενδυτές και 
παρόχους στον κλάδο των υπηρε-
σιών υγείας στην Ευρώπη και δια-
χειριστής ενός μεγάλου αριθμού ια-
τρικών κέντρων πανευρωπαϊκά, με 
τομείς δραστηριότητας τις απεικο-
νιστικές εξετάσεις, τις εξετάσεις βι-
οπαθολογίας και ακτινοθεραπείας. 
Τα εργαστήριά της είναι πιστοποιη-
μένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 
9001. Δραστηριοποιείται σε 16 ευ-
ρωπαϊκές χώρες μέσα από ένα δί-
κτυο 228 μονάδων υγείας.

Η ονομασία Affidea, που απο-
τελεί την έκφραση του συνολικού 
rebranding που έγινε το 2016 και 
σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας 
εποχής για την εταιρεία και τους αν-
θρώπους της, αποτελεί συνδυα-
σμό των αγγλικών λέξεων affinity, 
fidelity, idea.

Μ
ε δώδεκα χρό-
νια παρουσίας 
στην Ελλάδα, 
η Affidea Ευ-
ρωιατρική, ελλη-
νική θυγατρική 

εταιρεία του μεγαλύτερου παρόχου 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
στην Ευρώπη Affidea (www.affidea.
com), αποτελεί ήδη έναν δυναμικό 
και εντυπωσιακά ανερχόμενο παί-
κτη στον χώρο της υγείας και συγκε-
κριμένα στην αγορά των διαγνωστι-
κών εργαστηρίων απεικόνισης και 
βιοπαθολογίας.

Στην εγχώρια αγορά η Affidea 
Ευρωιατρική διαθέτει και διαρκώς 
αναπτύσσει ένα εκτεταμένο δίκτυο 
διαγνωστικών εργαστηρίων σε πρό-
τυπους ιατρικούς χώρους με τα υψη-
λότερα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης 
και αισθητικής, ιατρικό εξοπλισμό 
με τεχνολογία αιχμής, στελεχωμέ-
να από καταξιωμένους ιατρούς με 
άρτια επιστημονική κατάρτιση και 
συνδεδεμένα μεταξύ τους με το πλέ-
ον σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής 
στην Ελλάδα.

Συνεργασίες υψηλού κύρους
Η Ελλάδα μόλις τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες άρχισε να εξοικειώνεται 
με έννοιες, όπως η πιστοποίηση των 
υπηρεσιών υγείας, η πρωτοπόρα τε-
χνολογία, η διαχείριση ποιότητας και 
οι ενδελεχείς έλεγχοι.

Για την Affidea οι πρακτικές αυτές 
είναι απολύτως οικείες και ενταγμέ-
νες στην καθημερινή της λειτουργία 
καθώς επωφελούμενη από το ευρύ 
διεθνές δίκτυο της μητρικής εται-
ρείας, εφαρμόζει τα πιο σύγχρονα 
πρωτόκολλα με συγκεκριμένες πα-
ραμέτρους που συμβάλλουν στην 
ασφαλή, έγκυρη και έγκαιρη δι-
άγνωση, μειώνουν τον χρόνο εξέ-
τασης, ενώ βελτιστοποιούν την 
απεικόνιση και κατά συνέπεια την 
αποτελεσματικότητα.

Με συνεργασίες υψηλού κύρους, 
όπως αυτές με τον Όμιλο Υγεία και 
τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, αλλά 
και μια ομολογουμένως μεγάλη επι-
τυχία, όπως είναι η στρατηγική συ-
νεργασία από τον Ιανουάριο του 
2017 με τον μεγαλύτερο ασφαλιστι-
κό φορέα στην Ελλάδα, την Εθνι-
κή Ασφαλιστική, που εμπιστεύτηκε 
στην Affidea τα ατομικά της συμ-
βόλαια, ο όμιλος καθιστά σαφή όχι 
μόνο την πρόθεσή του για διεύρυν-
ση και ανάπτυξη, αλλά και τη μα-
κρόπνοη στόχευσή του να καταστεί 
ο πλέον αξιόπιστος πάροχος υπη-
ρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας.

Ασφάλεια του ασθενούς
Άλλη μια έννοια η οποία μέχρι 

Διαγνωστικές υπηρεσίες  
με σεβασμό στον άνθρωπο
Η Affidea Ευρωιατρική αναπτύσσει ένα εκτεταμένο δίκτυο διαγνωστικών εργαστηρίων  
σε πρότυπους ιατρικούς χώρους με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αισθητικής

πρότινος τουλάχιστον ήταν σχε-
δόν άγνωστη στην Ελλάδα είναι 
η διαφύλαξη της ασφάλειας του 
ασθενούς ή του εξεταζόμενου. Η 
Affidea δίνει και εδώ ιδιαίτερο βά-
ρος, εφαρμόζοντας διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη διαφύλαξη της 
ασφάλειας των εξεταζόμενων και 
παράλληλα στη διασφάλιση του κα-
λύτερου δυνατού ιατρικού αποτελέ-
σματος. Στο πλαίσιο αυτό η Affidea 
έχει ξεκινήσει την καμπάνια Βελ-
τιστοποίησης της Δόσης Ακτινο-
βολίας για την ασφαλέστερη δυνα-
τή διεξαγωγή των απεικονιστικών 
εξετάσεων. Το σύνολο των διαγνω-

στικών κέντρων της Affidea στην 
Ελλάδα που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα Dose Excellence ακολου-
θούν την αρχή ALARA (As Low 
As Reasonably Achievable), δηλα-
δή τη χαμηλότερη δυνατή για την 
παραγωγή άρτια διαγνωστικά εικό-
νων, και περιλαμβάνονται στη λίστα 
«EuroSafe Wall of Stars», των κα-
λύτερων της Ευρώπης από πλευ-
ράς ακτινοπροστασίας.

Η ελαχιστοποίηση των επιπέδων 
της δόσης ακτινοβολίας και μια σει-
ρά άλλων μέτρων που λαμβάνονται 
για την προστασία των εξεταζόμε-
νων, όπως η ανώδυνη αιμοληψία, 

Στόχος του 
ομίλου είναι να 
καταστεί ο πλέον 
αξιόπιστος 
πάροχος 
υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας 
φροντίδας 
υγείας


