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BOUSSIAS COMMUNICATIONS
Συνeντευξη
Q

	«Δυναμικά η Affidea αναπτύσσεται στο
χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, πραγματοποιώντας επενδύσεις,
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας,
επενδύοντας στην καινοτομία και στην
κοινωνική προσφορά»

Συνέντευξη Θεόδωρου Καρούτζου, Προέδρου και Διευθύνοντος
Συμβούλου Affidea Ελλάδος στο Health Daily

HD: Η Affidea Ελλάδος, η ελληνική θυγατρική της Affidea, πρόσφατα
τιμήθηκε με το Χρυσό Βραβείο στα Healthcare Business Awards για την
Επενδυτική της Δραστηριότητα. Θα θέλαμε το σχόλιό σας για την σημαντική
αυτή βράβευση.
Οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και οι βέλτιστες πρακτικές της Affidea έλαβαν
και φέτος τιμητικές διακρίσεις, αποδεικνύοντας ότι το πάθος, η καινοτομία και η
αξιοπιστία μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η δυναμική και ανοδική εξέλιξη της
Affidea στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, σε συνδυασμό με την υλοποίηση
ενός πολυδιάστατου προγράμματος κοινωνικής προσφοράς, με βασική αρχή
τον σεβασμό στον άνθρωπο, εκτιμώ πως επιλέχθηκαν ως πρωτοβουλίες άξιες
ανάδειξης και επιβράβευσης. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή τη βράβευση
η οποία επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή πορεία της Affidea. Σε οικονομικά
δύσκολους καιρούς, η Affidea επεκτείνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα,
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, επενδύει στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια.
Νιώθουμε δικαιωμένοι για αυτή την εξέλιξη, γιατί είμαστε καθημερινά δίπλα στους
συνανθρώπους μας και αυτό για εμάς είναι ένδειξη εμπιστοσύνης που μας δίνει
δύναμη να συνεχίσουμε να επενδύουμε, να καινοτομούμε και να αριστεύουμε σε
όλους τους τομείς. Και αυτό, γιατί το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ελληνική
κοινωνία, απέναντι στους ανθρώπους μας και στους ασθενείς που μας εμπιστεύονται
καθημερινά είναι ισχυρό και αυτή η ευθύνη μας καθοδηγεί.
HD: Έχετε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο εργαστηρίων σε όλη την Ελλάδα.
Πώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο και ποια τα επόμενα βήματα της Affidea;
Πράγματι, τα τελευταία χρόνια συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η επέκταση του
δικτύου της Affidea σε όλη την Ελλάδα, ώστε η πρόσβαση στις υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες υγείας και η εξυπηρέτηση των εξεταζόμενων να γίνεται πιο εύκολη. Η
σημαντική εξαγορά των δύο πολυϊατρείων του θεραπευτηρίου «Υγεία» διευκολύνει
τους ασθενείς και τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς
αποκτούν ακόμη ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης
που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα και διαδικασίες ασφάλειας. Να επισημάνουμε
στο σημείο αυτό ότι σήμερα η Affidea είναι ο μεγαλύτερος πάροχος Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας στην Ευρώπη, με 245 μονάδες υγείας και δραστηριότητα σε 16 χώρες.
Για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, η Affidea διαθέτει και διαρκώς αναπτύσσει
ένα πρότυπο δίκτυο υπερσύγχρονων διαγνωστικών εργαστηρίων συνδεδεμένων
μεταξύ τους με το πλέον σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής. Οι επενδύσεις μας,
ωστόσο, δεν περιορίζονται στην υπεροχή του εξοπλισμού και στην τεχνολογία
αιχμής, που βεβαίως εγγυώνται την ασφάλεια των εξεταζόμενων, καθώς και
αξιόπιστα αποτελέσματα. Προχωράμε πέρα από αυτό και επενδύουμε στην αλλαγή
κουλτούρας της εξεταστικής διαδικασίας. Για την Affidea, οι επενδύσεις αυτές
εντάσσονται στη στρατηγική της στόχευση που είναι να καταστεί ο πλέον αξιόπιστος
πάροχος υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας. Με στρατηγικές κινήσεις και συνεργασίες
υψηλού κύρους κάνουμε σαφή τη δέσμευσή μας για παροχή υπηρεσιών υγείας
υψηλής ποιοτικής στάθμης και την αναπτυξιακή μας προοπτική.

HD: Η Affidea Ελλάδος επενδύει
σε τεχνολογία αιχμής. Ποια η
προστιθέμενη αξία για την εταιρεία και
τους ασθενείς από τις επενδύσεις αυτές;
Στην Affidea τοποθετούμε τον εξεταζόμενο
στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της
προσοχής μας. Στόχος μας είναι, όπως σας
είπα, πέρα από τα αξιόπιστα αποτελέσματα,
η διαμόρφωση θετικού και χαλαρωτικού
περιβάλλοντος που δημιουργεί αίσθημα
ασφάλειας και μειώνει σημαντικά το
άγχος και την αγωνία του εξεταζόμενου,
καθώς και η υιοθέτηση πρακτικών που
περιορίζουν τη διάρκεια της εξέτασης.
Στο πλαίσιο αυτό, τα διαγνωστικά μας
κέντρα εφαρμόζουν το πρόγραμμα
Dose Excellence, ακολουθώντας την
Αρχή της ALARA (As Low As Reasonably
Achievable), δηλαδή τη χαμηλότερη
δυνατή δόση ακτινοβολίας για την
παραγωγή άρτιων διαγνωστικά εικόνων και
περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall
of Stars”, των καλύτερων της Ευρώπης
από πλευράς ακτινοπροστασίας. Σε διεθνές
επίπεδο εφαρμόζουμε το πρωτοποριακό
MR Excellence Programme κατά τη
διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας για
βέλτιστα αποτελέσματα αναφορικά με
τον χρόνο εξέτασης και την ποιότητα της
εικόνας. Η ανώδυνη αιμοληψία είναι μια
ακόμη μέθοδος που κατ’ αποκλειστικότητα
εφαρμόζεται στα διαγνωστικά μας κέντρα.
Όλα αυτά αποτελούν δεσμεύσεις
ποιότητας για την Affidea. Τελευταίο,
αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, θα πρέπει
να αναφέρουμε ότι η αξιοπιστία,
η τεχνογνωσία και η πρωτοπορία που
εγγυάται το όνομα Affidea συνδυάζονται
με μια προσιτή τιμολογιακή πολιτική,
προσαρμοσμένη στο πνεύμα της εποχής.
Αποδεικνύουμε έτσι στην πράξη τον
ισχυρισμό μας ότι προτεραιότητά μας
είναι ο άνθρωπος.
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