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Πιστή στο όραμα και στην 
αποστολή της να προσφέρει 
τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες 
υγείας, συνεχίζει να 
επενδύει και να πρωτοπορεί, 
βάζοντας στο επίκεντρο τον 
εξεταζόμενο. Η ικανοποίηση 
των ανθρώπων που αναζητούν 
και εμπιστεύονται τις 
υπηρεσίες της αποτελεί για 
αυτήν προτεραιότητα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Χ ρησιμοποιώντας κορυφαίο εξοπλισμό τε-
λευταίας γενιάς, εφαρμόζοντας απαιτητικά 
πρωτόκολλα στις διαγνωστικές εξετάσεις, 
όπως η μαγνητική και αξονική τομογραφία 
και ακολουθώντας τις τελευταίες ιατρικές 
εξελίξεις, η Affidea συγκαταλέγεται μεταξύ 

των καλύτερων και ποιοτικότερων παρόχων Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας.
Έχοντας ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, η Affidea 
επενδύει διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής και καινοτόμες 
πρακτικές που βελτιώνουν τις υπηρεσίες υγείας και την 
ποιότητα ζωής των ασθενών στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις 
που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τις 
συνεχείς αναβαθμίσεις των χώρων και των κτιριακών υποδο-
μών αποτελούν την καλύτερη εγγύηση παροχής υπηρεσιών 
υψηλών προδιαγραφών. 
Πιστή στο όραμα και στην αποστολή της να προσφέρει τις 
πιο σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, συνεχίζει να επενδύει και 
να πρωτοπορεί, βάζοντας στο επίκεντρο τον εξεταζόμενο. 
Η ικανοποίηση των ανθρώπων που αναζητούν και εμπιστεύ-
ονται τις υπηρεσίες της αποτελεί για αυτήν προτεραιότητα. 
Η φιλοσοφία της Affidea στηρίζεται στην ιδέα ότι “πάνω από 
όλα είναι η υγεία”, μία ιδέα που καθοδηγεί τους επαγγελμα-
τίες της και πάνω στην οποία χτίζει τις υπηρεσίες της. 

ΙΣΧΥΡΉ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΏΠΉ
Η Affidea σήμερα είναι ο μεγαλύτερος φορέας παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης και 
ιδιαίτερα Διαγνωστικής Απεικόνισης, Βιοπαθολογίας και 
Ακτινοθεραπείας στην Ευρώπη και δραστηριοποιείται σε 16 
χώρες μέσα από ένα δίκτυο 280 μονάδων υγείας.

Με δεκαπέντε χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Affidea 
έχει αποκτήσει ήδη τη δική της δυναμική και εξελίσσεται 
ανοδικά στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Υγείας. Διαθέτει 
και διαρκώς αναπτύσσει ένα εκτεταμένο δίκτυο διαγνω-
στικών κέντρων συνδεδεμένων μεταξύ τους με το πλέον 
σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής. Τα κέντρα της είναι 
πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001, ενώ τα 
βιοπαθολογικά της εργαστήρια είναι διαπιστευμένα από 
το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης κατά το ISO 15189.
Με την εξαγορά των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
του θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ», σε Αθήνα και Περιστέρι, οι 
ασθενείς αποκτούν ακόμη ευκολότερη πρόσβαση σε υπη-
ρεσίες πρόληψης, διατήρησης της υγείας και διάγνωσης 
που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα και διαδικασίες 
ασφάλειας. Διευρύνοντας το πεδίο δράσης της, η Affidea 
επεκτείνεται στον κλάδο της Δερματολογίας με την προ-
σάρτηση των ιατρικών κέντρων «City Med», ενδυναμώ-
νοντας τη θέση της στην αγορά της Εξωνοσοκομειακής 
Περίθαλψης. 
Για την επίτευξη των στόχων της, η Affidea βασίζεται στην 
τεχνολογία αιχμής και στην καινοτομία, αλλά και στη 
συνέπεια και την υπευθυνότητα, στην παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας, στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύ-
νης με διάρκεια στο χρόνο, στην άμεση ανταπόκριση στις 
ανάγκες των ασθενών και των ιατρών.

ΕΠΕΝΔΥΣΉ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΉΣ
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Διευθύνων Σύμβου-
λος της Affidea Ελλάδος, κ. Θεόδωρος Καρούτζος, «κύριο 
μέλημα της Affidea είναι η ασφάλεια του εξεταζόμενου». 
Η Affidea δίνει ιδιαίτερο βάρος και προτεραιότητα στον 
άνθρωπο, εφαρμόζοντας διαδικασίες που αποσκοπούν 
στη διαφύλαξη της ασφάλειας των εξεταζόμενων και πα-
ράλληλα στη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού ιατρικού 
αποτελέσματος. Στο πλαίσιο αυτό ο όμιλος εφαρμόζει 
καμπάνια Βελτιστοποίησης της Δόσης για την ασφαλέστε-
ρη δυνατή διεξαγωγή των απεικονιστικών εξετάσεων. Το 
σύνολο των διαγνωστικών κέντρων της Affidea που συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα Dose Excellence ακολουθούν την 
Αρχή της ALARA (As Low As Reasonably Achievable), δηλαδή 
τη χαμηλότερη δυνατή για την παραγωγή άρτιων διαγνω-
στικά εικόνων και περιλαμβάνονται στη λίστα "EuroSafe 
Wall of Stars", των καλύτερων της Ευρώπης από πλευράς 
ακτινοπροστασίας. Η ελαχιστοποίηση των επιπέδων της 
δόσης ακτινοβολίας και μια σειρά άλλων μέτρων που λαμ-
βάνονται για την προστασία των εξεταζόμενων αποτελούν 
δεσμεύσεις ποιότητας για την Affidea. Σε μια εποχή που ο 
ρόλος της τεχνολογίας είναι εξαιρετικά σημαντικός στον 
τομέα της υγείας, η Affidea επενδύει σε τεχνολογία αιχμής 
και σε πρωτοποριακές μεθόδους που συμβάλλουν στην 

Από την ίδρυσή της και μέχρι σήμερα,
η Affidea έχει κερδίσει επάξια
την εμπιστοσύνη των πολιτών,
κάνοντας πράξη καθημερινά
τις αξίες που υποδηλώνει
το όνομά της: αξιοπιστία
στη διάγνωση καινοτομία
στις πρακτικές, αμοιβαιότητα
στις σχέσεις.

Όραμα και ευθύνη για τον εξεταζόμενο

ασφαλή, έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και κατ’ επέκταση 
στην αποτελεσματικότερη θεραπεία του ασθενούς.

ΜΕ ΑΙΣΘΉΜΑ ΕΥΘΥΝΉΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΉΣ ΚΟΙΝΏΝΙΑΣ
Πέραν όμως της συνεισφοράς της στο χώρο της υγείας, η 
Affidea έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της και στην κοι-
νωνία, υλοποιώντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 
τις δωρεές ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού, την έμπρακτη 
στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και συλλόγων 
ασθενών, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά 
και την υποστήριξη των ασθενών στον αγώνα τους, καθώς και 
την υποστήριξη αθλητικών και πολιτισμικών φορέων με την 
ενεργό συμμετοχή σε διοργανώσεις. Με άρμα τη συνέπεια και 
την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και μοχλό την ποιότητα και 
την εξωστρέφεια, η Affidea παραμένει στην πρώτη γραμμή 
στην υπηρεσία του Έλληνα και διεθνή ασθενή.

Αξιόπιστο Ιατρικό Αποτέλεσμα | Άριστη Εξυπηρέτηση 
Προσιτή Τιμολογιακή Πολιτική

Αυτά είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που διαφο-
ροποιούν την Affidea και για τα οποία την επιλέγουν και 
την εμπιστεύονται όλο και περισσότεροι εξεταζόμενοι σε 
όλη την Ελλάδα. Στη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία 
της χώρας, η προσιτή τιμολογιακή πολιτική επιβεβαιώνει 
στην πράξη τις αξίες που υπηρετεί ένας φορέας «με πάθος 
για την υγεία», προσφέροντας πρόσβαση σε αξιόπιστες 
υπηρεσίες σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. 
Γιατί πάνω από όλα είναι η υγεία! /
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