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ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΧΜΗΣ
Όταν συναντά κανείς για πρώτη φορά τον
Θοδωρή Καρούτζο, δυσκολεύεται να πιστέψει
ότι είναι ο επικεφαλής ενός τόσο μεγάλου,
σύνθετου, τεχνολογικά άρτιου και συγχρόνως
απόλυτα ανθρωποκεντρικού οργανισμού. Γιατί
το στερεότυπο που έχουμε στο μυαλό μας για
τους ανθρώπους που συνήθως καταλαμβάνουν
αυτές τις θέσεις, απέχει μακράν και από τον
ενθουσιώδη χαρακτήρα και από την ηλικία, αλλά
κυρίως από το ζεστό και ειλικρινές χαμόγελο του
Θοδωρή. Άριστος γνώστης της διαχείρισης των
ιατρικών υπηρεσιών διάγνωσης και πρόληψης,
international, αλλά συγχρόνως βαθιά Έλληνας, ο
επικεφαλής της Affidea Ελλάδας ενσαρκώνει με
τον καλύτερο τρόπο το τρίπτυχο Εμπιστοσύνη
– Καινοτομία – Ανθρώπινες Σχέσεις, στο οποίο
στηρίζει την λειτουργία του ο πιο πρωτοπόρος
πάροχος υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της
χώρας μας. Μιας επιχείρησης που νοιάζεται και
που, όπως αποκαλύπτει ο Θ.Κ. στη συνέντευξη
που ακολουθεί, κάθε χρόνο επενδύει με αμείωτο
ενδιαφέρον και ένταση στην υγεία των κατοίκων
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Μαρίνα Δρακάτου
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Affidea με τις

Πέπη Μοίραλη: Ας ξεκινήσουμε με την ταυτότητα της Affidea
Ευρωιατρική και την διαδρομή της στο χώρο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

ασφαλιστικές εταιρίες
έχει ξεκινήσει εδώ
και αρκετά χρόνια και
σήμερα εξυπηρετούμε
την πλειονότητα
των ασφαλισμένων στην
ιδιωτική ασφάλιση είτε

Θοδωρής Καρούτζος: Ευχαριστώ θερμά που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω για την Affidea. Κατ’ αρχάς να πούμε ότι η
Affidea είναι αυτήν τη στιγμή ο μεγαλύτερος πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη, με παρουσία σε 16
χώρες και με 235 μονάδες υγείας. Στην Ελλάδα, το όλο εγχείρημα ξεκίνησε το 2005 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων
πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας. Σήμερα,
στο κατώφλι του 2018, η Affidea Ευρωιατρική έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό και άρτια οργανωμένο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το οποίο διαθέτει, σε πανελλαδική διασπορά, τα πλέον αξιόπιστα διαγνωστικά κέντρα.

με ατομικά είτε με
ομαδικά συμβόλαια.

Π.Μ.: Όταν αναφέρεστε σε «αξιόπιστα» διαγνωστικά κέντρα, τι ακριβώς περιγράφετε;
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μας έχουν προστεθεί νέες
ασφαλιστικές εταιρίες
και συγχρόνως έχουμε
αναβαθμίσει και εμπλουτίσει
το εύρος των υπηρεσιών που
παρείχαμε σε πολλούς από τους
παλαιότερους πελάτες μας.

Θοδωρής Καρούτζος: Να το εξηγήσω: όλα τα διαγνωστικά μας είναι εγκατεστημένα σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, γεγονός που εγγυάται κορυφαία επίπεδα
ασφάλειας. Και βεβαίως είναι εξοπλισμένα με ιατρική
τεχνολογία των υψηλότερων προδιαγραφών και επανδρωμένα με καταξιωμένο και άρτια καταρτισμένο ιατρικό κι επιστημονικό προσωπικό. Στο σημείο αυτό θα
ήθελα να συμπληρώσω ότι εκτός από τις μοντέρνες
εγκαταστάσεις υψηλής αισθητικής, τα διαγνωστικά
μας είναι πιστοποιημένα με ISO 9001, ενώ τα βιοπαθολογικά εργαστήρια με ISO 15189 από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).
Π.Μ.: Affinity (στενή σχέση), fidelity (εμπιστοσύνη),
idea (νέες ιδέες, καινοτομία): οι τρεις λέξεις που

συνθέτουν το όνομα της Affidea. Πώς μεταφράζονται στην καθημερινότητα της Affidea;
Θοδωρής Καρούτζος: Η ονομασία Affidea, που
αποτελεί την έκφραση του συνολικού rebranding
που έγινε το 2016, συμβολίζει την απαρχή μιας
νέας εποχής, που την χαρακτηρίζει η καινοτόμος
ανάπτυξη και η εξωστρέφεια. Το νέο μας όνομα
εμπεριέχει και αντανακλά τις αξίες που πρεσβεύει
ο όμιλος και αποτελεί την έμπρακτη επιβεβαίωση
στην καθημερινή μας πρακτική:
Affinity - Στενή σχέση με τους γιατρούς και με
τους ασθενείς
Fidelity - Εμπιστοσύνη και Πιστότητα σε όλα όσα
κάνουμε
Idea - Σταθερή πρόοδος μέσω νέων καινοτόμων
ιδεών
Όπως αντιλαμβάνεστε, η πίστη σε αυτές τις αρχές
σημαίνει ότι καθημερινά υιοθετούμε και εφαρμόζουμε πρωτοποριακές πρακτικές, μεθόδους και
τεχνολογίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
των ασθενών. Συγχρόνως, καλλιεργούμε σχέσεις
εμπιστοσύνης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο όχι μόνο μέσω
των αξιόπιστων ιατρικών υπηρεσιών που παρέχουμε, αλλά κυρίως γιατί στεκόμαστε με ευαισθησία δίπλα σε όλους όσους μας εμπιστεύονται το
πολυτιμότερο αγαθό - την υγεία τους. Όλα αυτά,
βεβαίως, αποτελούν για το σύνολο των εργαζομένων και συνεργατών μας καθημερινή πρόκληση.
Καθημερινό στοίχημα, θα έλεγα.
Π.Μ.: Ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις σημαντι-

κές επενδύσεις που πραγματοποιείτε στην πλέον
σύγχρονη ιατρική τεχνολογία. Πόσο αλλάζει το
τοπίο της πρόληψης σε ασθένειες όπως π.χ. τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, που αυτή τη στιγμή
αποτελούν την νούμερο ένα αιτία θανάτου στη
χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως;
Θοδωρής Καρούτζος: Σήμερα η τεχνολογία είναι πιο σημαντική από ποτέ για την υγεία και κύριος στόχος μας είναι να διαθέτουμε τεχνολογία
αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό επενδύουμε σε υπερσύγχρονα ιατρικά μηχανήματα τελευταίας γενιάς
και αναβαθμίζουμε με συνέπεια και ανά τακτά
χρονικά διαστήματα τον εξοπλισμό μας. Άλλωστε,
όταν η βασική επιδίωξή σου εστιάζει στην ασφαλή, έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματικότερη θεραπεία του ασθενούς, η τεχνολογία αιχμής είναι μονόδρομος. Με
τη χρήση της πλέον εξελιγμένης τεχνολογίας έχει
ήδη αρχίσει να μεταβάλλεται άρδην το τοπίο της
πρόληψης, καθώς πλέον μπορούμε να προγνώσουμε έγκαιρα - κάτι που μέχρι πριν κάποια χρόνια
ήταν αδύνατον - τις ασθένειες που αποτελούν την
υπ’ αριθμόν ένα αιτία θανάτων. Για παράδειγμα,
θέσαμε πρόσφατα σε λειτουργία πρότυπο τμήμα
καρδιαγγειακών παθήσεων στην ιατρική μονάδα
της Affidea στο Ψυχικό. Η διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων, όπως το διαστολικό stress echo
και το exercise echo (stress echo με άσκηση), το
οποίο περιλαμβάνει δοκιμασία κόπωσης στον
κυλιόμενο διάδρομο Τ 2100 ή στο προηγμένης
τεχνολογίας ύπτιο εργομετρικό ποδήλατο E Bike
EL, κάνει το διαγνωστικό αποτέλεσμα μοναδι-
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εξειδικευμένων
εξετάσεων, όπως το
διαστολικό stress echo
και το exercise echo
(stress echo με άσκηση),
το οποίο περιλαμβάνει
δοκιμασία κόπωσης στον
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κό. Παράλληλα, δημιουργήσαμε ιατρείο καρδιο-ογκολογίας,
για ασθενείς με νεοπλασίες, με στόχο να τους βοηθήσουμε
να ολοκληρώσουν με ασφάλεια τη θεραπεία τους και χωρίς
βλάβες στην καρδιά και στα αγγεία τους. Οι συγκεκριμένες
υπηρεσίες είναι τόσο εξειδικευμένες, που όχι μόνο απαιτούν
έμπειρους και ικανότατους καρδιολόγους, αλλά και εξαιρετικά σύγχρονο και αξιόπιστο τεχνολογικό εξοπλισμό.
Π.Μ.: Βέβαια τα σύγχρονα μηχανήματα ελάχιστα μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς το κατάλληλο επιστημονικό
δυναμικό για να τα χειριστεί. Πόσο απαιτητικός είστε με
τους συνεργάτες σας; Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στην ομάδα της
Affidea Ευρωιατρική;

Θοδωρής Καρούτζος: Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον ζωτικό πυρήνα της Affidea. Πιστεύουμε στους
στο προηγμένης τεχνολογίας
ανθρώπους μας και επενδύουμε σε αυτούς. Σε όλους!
Γιατί πιστεύουμε πως όλοι - από τον κορυφαίο ιατρό
ύπτιο εργομετρικό ποδήλατο
έως την γραμματεία ή τους υπεύθυνους καθαριότηE Bike EL, κάνει το διαγνωστικό
τας – συμβάλλουν εξίσου στην υλοποίηση των αρχών
της Affidea.
αποτέλεσμα μοναδικό.
Είμαστε οι άνθρωποί μας. Είμαστε ένας οργανισμός
που επενδύει έμπρακτα στη νέα γενιά επαγγελματιών,
Παράλληλα, δημιουργήσαμε
που νοιάζεται ειλικρινά για τον άνθρωπο και που αποτελείται από ανθρώπους που νοιάζονται για τη δουιατρείο καρδιο-ογκολογίας,
λειά τους. Στην Affidea αναζητούμε συνεχώς άτομα
που ενδιαφέρονται να συνδέσουν την επαγγελματιγια ασθενείς με νεοπλασίες, με
κή τους εξέλιξη με την προσφορά υπηρεσιών στον
στόχο να τους βοηθήσουμε να
άνθρωπο. Με γνώμονα αυτήν τη φιλοσοφία ανταμείβουμε την ομαδικότητα, την εργατικότητα, τη
ολοκληρώσουν με ασφάλεια την
γνώση και τη θέληση για συνεχή βελτίωση. Νομίζω ότι δεν θα ήμουν υπερβολικός, αν έλεγα πως
θεραπεία τους και χωρίς βλάβες
τελικά, ναι, η υγεία είναι το πάθος μας κι αυτό
ακριβώς το πάθος είναι ουσιαστικά το «διαβαστην καρδιά και στα αγγεία τους.

τήριο» για να μπει και να παραμείνει κάποιος στη
μεγάλη και ζεστή οικογένεια της Affidea.
Π.Μ.: Όπως έχετε τονίσει κατ’ επανάληψη,
πρώτιστο μέλημά σας είναι η προσφορά στον
άνθρωπο. Τι καινούργιο έχετε να προσφέρετε
αυτή τη στιγμή στους ανθρώπους που σας εμπιστεύονται, προκειμένου να πραγματοποιήσουν
τις διαγνωστικές τους εξετάσεις με περισσότερη
ασφάλεια και λιγότερη ταλαιπωρία;
Θοδωρής Καρούτζος: Είπα και προηγουμένως
πως η Affidea είναι μια εταιρία που νοιάζεται για
τον άνθρωπο. Πώς μεταφράζεται αυτό για τους
ανθρώπους που μας εμπιστεύονται; Με πολλούς
τρόπους. Κυρίως όμως με την εφαρμογή μιας σειράς διαδικασιών, που βεβαίως ισχύουν σε όλα τα
διαγνωστικά μας κέντρα και οι οποίες ενισχύουν
την ασφάλεια των εξεταζόμενων και διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό κλινικό αποτέλεσμα.
Καλύτερα όμως να μιλήσω με πρακτικά παραδείγματα, όπως η ορθή διαχείριση της ακτινοβολίας
κατά τη διενέργεια των απεικονιστικών εξετάσεων, π.χ. αξονική και μαγνητική τομογραφία. Φροντίζουμε διαρκώς τα επίπεδα της ακτινοβολίας
να είναι τα χαμηλότερα δυνατά, ώστε να εκτίθεται όσο το δυνατόν λιγότερο ο εξεταζόμενος
και συγχρόνως να επιτυγχάνεται η καλύτερη και
υψηλής διαγνωστικής αξίας ποιότητα εικόνας.
Ένα άλλο παράδειγμα - που περιλαμβάνει και το
κομμάτι της σημαντικής επένδυσης σε τεχνολογία - είναι η ανώδυνη αιμοληψία. Πρόκειται για μια
καινοτόμο συσκευή, που ανιχνεύει ακόμη και τις
πλέον δύσκολες στον εντοπισμό λεπτές φλέβες
και διασφαλίζει την άριστη αιμοληψία, χωρίς να

ταλαιπωρείται ο εξεταζόμενος. Η σύγχρονη αυτή
μέθοδος εφαρμόζεται κατ’ αποκλειστικότητα στα
διαγνωστικά κέντρα της Affidea και απευθύνεται
κυρίως σε μικρά παιδιά, καθώς και σε ασθενείς
υπό χημειοθεραπεία ή με βαρύ σωματότυπο.
Εκτός όμως από το διαγνωστικό κομμάτι, η Affidea
αναπτύσσει νέες τεχνολογίες και σε επίπεδο εξυπηρέτησης των εξεταζόμενων. Σήμερα μπορεί
κάποιος να κλείσει το ραντεβού του μέσω του
διαδικτύου, να παραλάβει αυθημερόν τα αποτελέσματα των εξετάσεών του μέσω e-mail ή με μήνυμα στο κινητό του και να έχει ανά πάσα στιγμή
πρόσβαση στον ηλεκτρονικό ιατρικό του φάκελο.
Π.Μ.: Μέσα στο 2017 δημιουργήθηκαν τρία νέα
υπερσύγχρονα διαγνωστικά κέντρα της Affidea
Ευρωιατρική στην Κηφισιά, τη Γλυφάδα και τη
Δάφνη. Ποιο είναι το πλάνο ανάπτυξης της εταιρίας για την επόμενη χρονιά;
Θοδωρής Καρούτζος: Το αναπτυξιακό μας πλάνο περιλαμβάνει γεωγραφική επέκταση και διεύρυνση του δικτύου μας, με στόχο όλη η Ελλάδα να
έχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις ολοκληρωμένες και έγκυρες διαγνωστικές υπηρεσίες της
Affidea. Παράλληλα κι επειδή για εμάς «πάνω από
όλα είναι η υγεία», είμαστε πάντα έτοιμοι να ενισχύσουμε την ηγετική μας θέση, επενδύοντας σε
νέους τομείς και σε νέες αγορές. Ας μην ξεχνάμε
πως η αναπτυξιακή μας πορεία είναι αδιάρρηκτα
συνδεδεμένη με το όραμά μας να καταστούμε στη
συνείδηση του κόσμου ως η πιο ποιοτική πρόταση
- λύση - αντίληψη στο χώρο της υγείας. Οπότε και
κατά το 2018 θα συνεχίσουμε να επενδύουμε με
αμείωτη ένταση στον κλάδο της υγείας.
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Θοδωρής Καρούτζος: Τον τελευταίο χρόνο πράγματι έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική - η οποία μας
εμπιστεύτηκε την εξυπηρέτηση των ατομικών της
συμβολαίων - και παράλληλα μια δυναμικότερη
είσοδος του ομίλου στην ασφαλιστική αγορά. Η
συνεργασία της Affidea με τις ασφαλιστικές εταιρίες έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και σήμερα εξυπηρετούμε την πλειονότητα των ασφαλισμένων στην ιδιωτική ασφάλιση, είτε με ατομικά
είτε με ομαδικά συμβόλαια.
Ήδη στο πελατολόγιό μας έχουν προστεθεί νέες
ασφαλιστικές εταιρίες και συγχρόνως έχουμε
αναβαθμίσει και εμπλουτίσει το εύρος των υπηρεσιών που παρείχαμε σε πολλούς από τους παλαιότερους πελάτες μας.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι ένας
μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων επισκέπτεται καθημερινά τα κέντρα του ομίλου μας, τόσο στην
Αττική, όσο και στην περιφέρεια και μάλιστα με
σημαντική αυξητική τάση. Επιπλέον, σύμφωνα με
τα στατιστικά μας στοιχεία, αλλά και την έρευνα
ικανοποίησης η οποία διεξάγεται εντός των κέντρων μας, οι εξεταζόμενοι που έρχονται στην
Affidea για πρώτη φορά, ξαναέρχονται, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, και περιγράφουν με
πολύ θετικά λόγια την εξυπηρέτησή τους σε όλα
τα επίπεδα - επιστημονικό και διοικητικό.

Π.Μ.: Ως εταιρία με έντονο ανθρωποκεντρικό
χαρακτήρα, η Affidea Ευρωιατρική αναπτύσσει
σημαντικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για τους τομείς
όπου εστιάζετε περισσότερο;
Θοδωρής Καρούτζος: Νοιαζόμαστε ειλικρινά για
τον άνθρωπο και την κοινωνία κι από την πρώτη
στιγμή της λειτουργίας μας, πριν από δώδεκα χρόνια, στεκόμαστε σταθερά δίπλα στο κοινωνικό σύνολο με δράσεις που στηρίζουν τους συμπολίτες
μας. Εκτός από πρωτοβουλίες που εστιάζονται
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων και στη συστηματική οικονομική ενίσχυση του έργου φορέων με αναγνωρισμένη
κοινωνική δράση, υποστηρίζουμε φορείς που προάγουν τον πολιτισμό και ενισχύουμε το αθλητικό
ιδεώδες μέσω χορηγιών σε αθλητές, συλλόγους,
αθλητικές διοργανώσεις και γεγονότα, καθώς επίσης και τις εργασίες συνεδρίων και εκδηλώσεων.
Προσπαθούμε μέσα από την παροχή δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων να αφυπνίσουμε την κοινή
γνώμη και να ενισχύσουμε την αξία της πρόληψης
και της έγκαιρης διάγνωσης στη χώρα μας.
Παράλληλα πραγματοποιούμε ενημερωτικές καμπάνιες σε όλη τη χώρα, που αφορούν είτε την
προληπτική ιατρική είτε την ευαισθητοποίηση
γύρω από τις σοβαρές ασθένειες και είμαστε πάντα σε συνεργασία με τις επιστημονικές εταιρίες
και πάντα στο πλευρό των ενώσεων ασθενών.
Τέλος, η Affidea συμμετέχει σε όλες τις δράσεις
και με όλα τα διαθέσιμα μέσα σε πρωτοβουλίες
που αφορούν στην υποστήριξη και ενδυνάμωση
ασθενών, ώστε να αντεπεξέλθουν με σθένος και
▲
αυτοπεποίθηση στον αγώνα τους.

