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AFFIDEA:  
ΜΕΓΕΘΎΝΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΎ ΤΗΣ 

ΣΕ ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Μαρουσώ Τρέσσου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών 
Εταιρειών & Δικτύου της Affidea Ελλάδος 

Συνέντευξη στον Νίκο Μωράκη

Έχουμε εξαιρετικά δυνατό δίκτυο το οποίο μπορεί 
να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες των ασφαλιστικών 
εταιρειών σε κάθε περιφέρεια και νομό της Ελλάδος

Ποιο είναι το μέγεθος του δικτύου 
της Affidea και η δυναμική της στον 
κλάδο παροχής υπηρεσιών Πρωτο-
βάθμιας Ύγείας;
Η Affidea σήμερα είναι ο μεγαλύτερος 
φορέας παροχής υπηρεσιών Εξωνοσο-
κομειακής Φροντίδας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, με δραστηριότητα σε 16 χώ-
ρες και 245 ιδιόκτητα ιατρικά κέντρα. 
Στον Όμιλό μας απασχολούνται 7.700 
επαγγελματίες υγείας και πραγματο-
ποιούνται εκατομμύρια διαγνωστικές 

εξετάσεις ετησίως. Με δεκατρία χρόνια 
παρουσίας στην Ελλάδα, η Affidea 
αποτελεί ήδη έναν δυναμικό παίκτη 
στο χώρο της υγείας και συγκεκρι-
μένα στην αγορά των διαγνωστικών 
εργαστηρίων απεικόνισης και βιοπα-
θολογίας. Διαθέτει ένα εκτεταμένο 
δίκτυο υπερσύγχρονων ιδιόκτητων 
διαγνωστικών συνδεδεμένων μεταξύ 
τους με το πλέον σύγχρονο σύστημα 
τηλεϊατρικής. Μιλάμε για ένα εξαιρε-
τικά δυνατό δίκτυο το οποίο μπορεί 

Με συνεργασίες υψηλού κύρους και επένδυση στην ιατρική τεχνολογία 
η Affidea ισχυροποιεί τη θέση της στην πρωτοβάθμια υγεία, έχοντας ήδη 
στη φαρέτρα της δυνατές συμπράξεις – όπως αυτή που έχει συνάψει με την 
Εθνική Ασφαλιστική στα ατομικά ασφαλιστήρια υγείας. Μιλώντας στο ΑΜ η 
Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εταιρειών & Δικτύου της Affidea Ελλάδος, Μα-
ρουσώ Τρέσσου, αναφέρεται στην προστιθέμενη αξία στους ασθενείς τόσο 
μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας και σεβασμού όσο και από 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την συνεχώς αναβαθμιζόμενη ποιότητά 
τους μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και μεθόδων. Όπως εξηγεί, 
η Affidea έχει δίκτυο ικανό για να καλύψει τις ανάγκες των ασφαλιστικών 
εταιρειών σε όλη την Ελλάδα.    
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να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες 
των ασφαλιστικών εταιρειών σε κάθε 
περιφέρεια και νομό της Ελλάδος. 
Τα κέντρα της είναι πιστοποιημένα 
κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 
και ΙSO 27001, ενώ τα βιοπαθολογι-
κά εργαστήρια είναι διαπιστευμένα 
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευ-
σης κατά το ISO 15189. Βεβαίως, η 
εξαγορά –τις τελευταίες ημέρες του 
2017– των μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας του θεραπευτηρί-
ου «Υγεία», που αποτελείται από δύο 
πλήρως εξοπλισμένα  πολυϊατρεία 
στο Περιστέρι και στην Αθήνα, ισχυ-
ροποιεί τη θέση της Affidea στην 
αγορά υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και ενδυναμώνει 
ακόμη περισσότερο το υφιστάμενο 
δίκτυό της. Επιπλέον, οι ασθενείς και 
οι ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών 
εταιρειών αποκτούν ακόμη ευκολό-
τερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόλη-
ψης και διάγνωσης, που πληρούν τα 
υψηλότερα πρότυπα και διαδικασίες 
ασφάλειας. Όπως αντιλαμβάνεστε, 
οι εξελίξεις και επενδύσεις αυτές 
ενισχύουν το κύρος και την ηγετική 
προοπτική του Ομίλου, ενώ αντα-
νακλούν τη σαφή πρόθεσή του για 
διεύρυνση και ανάπτυξη. 

Με ποιες ασφαλιστικές συνεργά-
ζεστε και ποιες παράμετροι παί-
ζουν ρόλο στις σχέσεις του Ομί-
λου με τη συγκεκριμένη αγορά;
Η συνεργασία της Affidea με τις 
ασφαλιστικές εταιρείες έχει ξεκινή-
σει εδώ και αρκετά χρόνια. Η στρα-
τηγική συνεργασία με τον μεγαλύτε-
ρο ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα, 
την Εθνική Ασφαλιστική, από τον 
Ιανουάριο του 2017, συνέβαλε στη 
δυναμικότερη είσοδο του Ομίλου 
στην ασφαλιστική αγορά. Ένας από 
τους λόγους για τους οποίους θεω-
ρώ ότι συνέβη αυτό και παράλληλα 
αποτελεί και απάντηση στο ερώτη-
μά σας, είναι η ανθρωποκεντρική 
μας προσέγγιση. Όσον αφορά την 
παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής 

ποιότητας, η Affidea βασίζεται όχι 
μόνο στην τεχνολογία αιχμής και 
στην καινοτομία, αλλά και στη συνέ-
πεια και στην υπευθυνότητα, στην 
οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης 
με διάρκεια στο χρόνο, στην άμεση 
ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθε-
νών και των ιατρών. Επιπρόσθετα, 
στην καλύτερη και αρτιότερη εξυ-
πηρέτηση έχει συμβάλει το γεγονός 
ότι όλα τα διαγνωστικά κέντρα του 
Ομίλου διαθέτουν αποκλειστικά 
για τους ασφαλισμένους σε ασφα-
λιστικές εταιρείες ένα ειδικό τμήμα 
υποδοχής και εξυπηρέτησης. Αξίζει 
να αναφέρω ότι καθημερινά ένας 
μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων επι-
σκέπτεται τα κέντρα του Ομίλου μας 

τόσο στην Αττική όσο και στην πε-
ριφέρεια και η ικανοποίηση από την 
παρεχόμενη φροντίδα έχει θετικό 
πρόσημο, όπως φαίνεται και από την 
έρευνα που διεξάγουμε, καθώς μου 
αρέσει να μιλώ με μετρήσιμα στοι-
χεία και αποτελέσματα. Επιπλέον, 
διαπιστώνουμε ότι οι εξεταζόμενοι 
που προσέρχονται για πρώτη φορά, 
επανέρχονται σε δεύτερο χρόνο, έχο-
ντας ένα ιδιαίτερα θετικό feedback 
από την εξυπηρέτησή τους. Με τις 
ασφαλιστικές εταιρείες είμαστε σε 
συνεχή επικοινωνία και συνεργα-
σία προκειμένου να επιτύχουμε το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς 
όφελος του εξεταζόμενου. 
Θεωρώ ότι η ασφαλιστική αγορά 

είναι το μέλλον στην Ελλάδα και 
στον κλάδο της υγείας. Οι ασφα-
λιστικές εταιρείες πρέπει να προ-
σανατολιστούν στη δημιουργία 
νέων προγραμμάτων και προϊόντων 
υγείας, με τη βοήθεια παρόχων στη-
ριζόμενων στην τεχνολογία αιχμής 
και στην καινοτομία – όπως είναι 
η Affidea – παρέχοντας ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών, προκειμένου να 
παρέχουν ολοκληρωμένη κάλυψη, με 
στόχο την ασφάλεια και προστασία 
των ασφαλισμένων. Και η δέσμευση 
των ασφαλιστικών απέναντι στους 
πελάτες τους για ποιοτικές, πλήρεις 
και ικανοποιητικές υπηρεσίες υγείας 
αποτελούν πλέον δέσμευση δική μας 
απέναντί τους. Εξάλλου, η διατή-

ρηση και βελτίωση της υγείας των 
ασθενών διασφαλίζεται μόνο με την 
ανάπτυξη υπηρεσιών που ανταπο-
κρίνονται στα αιτήματα πρόληψης 
και προαγωγής της υγείας και όχι 
στην αντιμετώπιση της ασθένειας. 
Είναι αποδεδειγμένο από τη διε-
θνή εμπειρία ότι η Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας αποτελεί τη μόνη 
εγγύηση για ποιοτικότερη φροντίδα 
και ορθολογική χρήση διαγνωστικών 
εξετάσεων.

Η ιατρική τεχνολογία εξελίσσεται 
συνεχώς. Αξιοποιείτε τις δυνατό-
τητες που παρέχονται μέσα από 
νέα εργαλεία;
Στον Όμιλο Affidea παραμένουμε 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  / / 



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

asfalistikomarketing.gr | 49

πιστοί στην υλοποίηση του επενδυτι-
κού μας προγράμματος για εξοπλισμό 
τελευταίας τεχνολογίας και το αποδει-
κνύουμε έμπρακτα. Δημιουργούμε πλά-
νο πενταετίας για την αντικατάσταση 
και αναβάθμιση των μηχανημάτων μας 
τα οποία ακολουθούν διεθνή πρότυπα 
και πρωτόκολλα εξετάσεων. Επενδύ-
ουμε σε επαγγελματίες υγείας που 
ξέρουν τι κάνουν και κυρίως νοιάζονται 
για αυτό που κάνουν. Οι επενδύσεις 
αυτές σε συνδυασμό με τις συνεχείς 
αναβαθμίσεις των χώρων και των 
κτιριακών υποδομών μας αποτελούν 
την καλύτερη εγγύηση για το μέλλον, 
την ευημερία και την ανάπτυξη του 
Ομίλου. Για εμάς, άλλωστε, η ασφά-
λεια του ασθενούς αποτελεί πρώτιστο 
μέλημα. Η εφαρμογή νέων εγκεκριμέ-
νων ιατρικών πρωτοκόλλων είναι πολύ 
υψηλά στις προτεραιότητές μας, γιατί 
ο συνδυασμός αυτών με την αιχμή 
της τεχνολογίας προσφέρει ποιοτικές 
υπηρεσίες προς τους ασθενείς μας. 
Και αυτή η άριστη παροχή σύγχρονων 
υπηρεσιών είναι το διαρκές όραμά μας 
και για τα επόμενα χρόνια. Προσωπικά, 
βλέπω την τεχνολογική καινοτομία 
όχι μόνο σαν πρόκληση για τον Όμιλο, 
αλλά κυρίως σαν εφαλτήριο για ακόμη 
καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση 
των ασθενών μας.

Γιατί να εμπιστευτεί μία ασφαλιστι-
κή ή ένας ιδιώτης την Affidea; Ποια 
στοιχεία σας θεωρείτε ότι συνιστούν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; 
Υψηλών προδιαγραφών ιατρική 
φροντίδα με αξιοπιστία, ευαισθησία, 
ανθρωπιά. Η Affidea θέτει στο κέντρο 
της προσοχής της τον εξεταζόμενο με 
τον οποίο η σχέση είναι ουσιαστική. 
Με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών 
υγείας υψηλής ποιοτικής στάθμης, 
έχουμε καταφέρει οι επισκέπτες μας 
να νιώθουν μοναδικοί και ξεχωριστοί. 
Εκτιμώ πως ο σεβασμός, η κατανόηση 
στο πρόβλημα υγείας τους, η ειλικρινής 
φροντίδα και ευγένεια είναι τα στοιχεία 
εκείνα που κάνουν τις ασφαλιστικές και 
τους ιδιώτες να μας επιλέγουν και να 

μας εμπιστεύονται. Ένα ακόμη δυνατό 
σημείο της Affidea θεωρώ ότι είναι η 
ανάπτυξη μεγάλης τεχνογνωσίας στο 
συντονισμό και στην εξυπηρέτηση 
του πελατολογίου μας (ασφαλισμένοι 
ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιώτες, 
εργαζόμενοι και στελέχη επιχειρήσεων), 
με αποτέλεσμα να ανταποκρινόμαστε 
ταχύτατα στην παροχή εξωνοσοκο-
μειακών υπηρεσιών υγείας μέσα από 
το πανευρωπαϊκό δίκτυό μας. Και με 
ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε 
πως οι συνεργάτες μας αναγνωρίζουν 
τις προσπάθειές μας για υπεροχή στην 
εξυπηρέτηση και βελτίωση της θετικής 
εμπειρίας των εξεταζόμενων. 
Η αξιοπιστία, η τεχνογνωσία και η πρω-
τοπορία που εγγυάται το όνομα Affidea, 
την καθιστούν μια απόλυτα αξιόπιστη 
επιλογή για όλους, προσαρμοσμένη στο 
πνεύμα και στις απαιτήσεις των καιρών. 
Γιατί οφείλουμε να σταθούμε αντάξιοι 
στις δεσμεύσεις των ασφαλιστικών 
φορέων και εταιρειών, παρέχοντας 
ιατρική φροντίδα υψηλών προδιαγρα-
φών και άμεση εξυπηρέτηση. Άλλωστε, 
η φιλοσοφία του Ομίλου στηρίζεται 
στην ιδέα ότι «πάνω από όλα είναι η 
υγεία», μία ιδέα που μας καθοδηγεί 
καθημερινά και πάνω στην οποία χτί-
ζουμε τις υπηρεσίες μας. Η ικανοποίη-
ση των εξεταζόμενων που αναζητούν 
και εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας 
αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. 

Τι σημαίνει για την Affidea η ανά-
δειξή της ως μίας από τις δυναμι-
κότερες και υγιέστερα αναπτυσσό-
μενες εταιρείες στην Ελλάδα; Γιατί 
διακριθήκατε στα Diamonds of the 
Greek Economy και στα Healthcare 
Business Awards;
Οι αναπτυξιακές  πρωτοβουλίες και οι 
βέλτιστες πρακτικές της Affidea έλαβαν 
και φέτος τιμητικές διακρίσεις. Η διπλή 
βράβευσή μας έρχεται ως επιστέγασμα 
της στοχευμένης και διαρκούς προσπά-
θειάς μας να υλοποιούμε το όραμά μας 
που δεν είναι άλλο από το να προσφέ-
ρουμε υπηρεσίες υγείας με πιστοποιη-
μένη ποιότητα και κέντρο τον άνθρω-

πο. Και αυτό γιατί το αίσθημα ευθύνης 
απέναντι στην ελληνική κοινωνία και 
στους ασθενείς που μας εμπιστεύονται 
καθημερινά είναι ισχυρό και αυτή η 
ευθύνη μάς δίνει δύναμη και μας κα-
θοδηγεί. Νιώθουμε υπερήφανοι, γιατί 
μέσα από τις υπηρεσίες μας βρισκόμα-
στε δίπλα σε εκείνους που μας έχουν 
ανάγκη, συνδυάζοντας την καινοτομία, 
την αξιοπιστία και την αδιαπραγμάτευ-
τα υψηλή ποιότητα.

Όλα τα 
διαγνωστικά κέντρα 

του Ομίλου διαθέτουν 
αποκλειστικά για τους 

ασφαλισμένους σε 
ασφαλιστικές εταιρείες 

ένα ειδικό τμήμα 
υποδοχής & 

εξυπηρέτησης


