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ΜΑΡΟΥΣΩ ΤΡΕΣΣΟΥ
∆ιευθύντρια Ασφαλιστικών Εταιρειών & ∆ικτύου της Affidea Ελλάδος

 

 
Όσοι ασφαλιστές και ασφαλίστριες έχουν γνωρίσει την κυρία Μαρουσώ Τρέσσου
έχουν εµπιστευτεί και το πρόσωπο και το σχήµα που εκπροσωπεί.
Μιλάει τη δική τους γλώσσα, ακούει και καταλαβαίνει τις ασφαλιστικές ανάγκες
και την καθηµερινή διαχείρισή τους, εισηγείται και επιτυγχάνει λύσεις συµβατές
για τους ασφαλιστές και τους ασφαλισµένους τους.
Αναγνωρίζοντας τη σοβαρή διείσδυση της Affidea στην ελληνική ασφαλιστική αγορά,
µε πολύ υψηλή ταχύτητα αλλά και προσφορά ορατά αναβαθµισµένων υπηρεσιών,
σε κόστος πολύ ανταγωνιστικό, και παρατηρώντας την εµπιστοσύνη συγκεκριµένων
ασφαλιστικών εταιρειών προς τον πάροχο που ακούει στο όνοµα Affidea, ζητήσαµε
και λάβαµε την παρακάτω συνέντευξη από τη ∆ιευθύντρια Ασφαλιστικών Εταιρειών
και ∆ικτύου της Affidea Ελλάδος, κα Μαρουσώ Τρέσσου.

Δημήτρη Ρουχωτά
Συνέντευξη στον
υρία Τρέσσου, πού επενδύει κυρίως ο Όµιλος Affidea και ποια είναι η παρουσία του στη χώρα µας;
Μ.ΤΡ.: Στο κέντρο κάθε οργανισµού είναι ο άνθρωπος, πόσο µάλλον στον Όµιλο Affidea, που η παροχή φροντίδας
στον εξεταζόµενο αποτελεί τη βάση για
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Για αυτόν
τον λόγο, τα επενδυτικά µας κεφάλαια
στηρίζονται πάνω και πέρα απ’ όλα στον
άνθρωπο. Έπειτα, επενδύουµε πάρα πολύ στην ποιότητα, στην τεχνολογία, στην
καινοτοµία. Όλα τα διαγνωστικά κέντρα
της Affidea, συνδεδεµένα µεταξύ τους
µε το πλέον σύγχρονο σύστηµα τηλεϊατρικής, λειτουργούν σε πρότυπους ιατρικούς χώρους. Είναι εξοπλισµένα µε
ιατρικά µηχανήµατα τεχνολογίας αιχµής,
ενώ στελεχώνονται από έµπειρο ιατρικό
προσωπικό, µε άρτια επιστηµονική κατάρτιση και πολυετή εµπειρία στον χώρο της υγείας, προκειµένου να εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα των αποτελεσµάτων και να προσφέρουν εξαιρετική εµπειρία στον εξεταζόµενο. Με µεθοδική προσέγγιση στην επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και
στην προµήθεια και αναβάθµιση του
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πλέον σύγχρονου εξοπλισµού, η Affidea
παραµένει στην πρωτοπορία των ιατρικών εξελίξεων, µε αφοσίωση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που την εµπιστεύονται.
Ο Όµιλος Affidea αποτελεί σήµερα τον
κορυφαίο φορέα παροχής υπηρεσιών
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, ∆ιαγνωστικής Απεικόνισης, Βιοπαθολογίας
και Ακτινοθεραπείας σε ολόκληρη την
Ευρώπη, µε δραστηριότητα σε 16 χώρες
και 245 ιατρικά κέντρα. Στον Όµιλό µας
απασχολούνται περισσότεροι από 8.800
επαγγελµατίες υγείας και πραγµατοποιούνται εκατοµµύρια διαγνωστικές εξετάσεις ετησίως. Με δεκατέσσερα χρόνια
παρουσίας στην Ελλάδα, η Affidea συγκαταλέγεται µεταξύ των πλέον αξιόπιστων παρόχων στον χώρο της Πρωτοβάθµιας Υγείας. Μιλάµε για ένα πανελλαδικό δίκτυο διαγνωστικών κέντρων,
ιδιόκτητων και συνεργαζόµενων, το
οποίο διαρκώς αναπτύσσεται και είναι
σε θέση να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες, τόσο ασφαλιστικών εταιρειών όσο
και ιδιωτών, σε κάθε περιφέρεια και νοµό της Ελλάδος, δίνοντας εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης και διά-

γνωσης που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα και διαδικασίες ασφάλειας.
Πώς αξιοποιείται τοπικά και τι συνεπάγεται η πανευρωπαϊκή παρουσία της µητρικής εταιρείας;
Μ.ΤΡ.: Η Affidea, έχοντας αναπτύξει µεγάλη τεχνογνωσία στον συντονισµό και
στην εξυπηρέτηση του πελατολογίου
της (ασφαλισµένοι ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιώτες, εργαζόµενοι και στελέχη επιχειρήσεων), ανταποκρίνεται ταχύτατα στην παροχή εξω-νοσοκοµειακών
υπηρεσιών υγείας, µέσα από το πανευρωπαϊκό δίκτυό της. ∆ηµιουργώντας
σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης, υιοθετεί πρακτικές που δηµιουργούν προστιθέµενη αξία, τόσο για το σύνολο των
πελατών της όσο και για τους ασφαλισµένους των ασφαλιστικών εταιρειών,
µε τις οποίες συνεργάζεται. Επωφελούµενη από το ευρύ διεθνές δίκτυο της µητρικής εταιρείας, εφαρµόζει και ανταλλάσσει τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα, µε
συγκεκριµένες παραµέτρους που συµβάλλουν στην ασφαλή, έγκυρη και
έγκαιρη διάγνωση, µειώνουν τον χρόνο
εξέτασης, ενώ βελτιστοποιούν την απει(ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019) 27
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κόνιση και κατά συνέπεια την αποτελεσµατικότητα. Επιπρόσθετα, η Affidea
έχει συγκροτήσει ένα δίκτυο εξειδικευµένων ακτινολόγων διαφόρων υποειδικοτήτων σε κάθε χώρα, οι οποίοι συνεργάζονται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή
ήπειρο και καθορίζουν τα βέλτιστα ιατρικά πρωτόκολλα, µε αποτέλεσµα
έγκαιρες διαγνώσεις υψηλής ποιότητας,
ταχύτερη και καλύτερη αγωγή. Έχουµε
αναπτύξει 11 οµάδες υποειδικοτήτων,
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται η
καρδιακή απεικόνιση, η νευρολογική, η
απεικόνιση µαστού, η µυοσκελετική, η
απεικόνιση ουρογεννητικού/προστάτη,
η απεικόνιση γαστρεντερικού/λαπαροσκόπηση, που µπορούν να συνδράµουν
τους ιατρούς µε τη σωστή διάγνωση,
ανάλογα µε τις επιµέρους περιοχές του
σώµατος του ασθενούς. Συνδυάζοντας
το δίκτυο των ακτινολόγων µας και την
εξειδίκευσή µας στις υποειδικότητες,
έχουµε τη δυνατότητα να φέρουµε εξατοµικευµένη διάγνωση σε οποιαδήποτε
γεωγραφική τοποθεσία, χρησιµοποιώντας ψηφιακές πλατφόρµες και βελτιστοποιηµένα πρωτόκολλα που βασίζονται στην ανάλυση δεδοµένων.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διαφύλαξη
της ασφάλειας του εξεταζόµενου, µε
την εφαρµογή διαδικασιών βελτιστοποίησης της δόσης ακτινοβολίας. Το σύνολο των διαγνωστικών κέντρων της
Affidea που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Dose Excellence, ακολουθούν την Αρχή της ALARA (As Low As Reasonably
Achievable), δηλαδή τη χαµηλότερη δυνατή για την παραγωγή άρτιων διαγνωστικά εικόνων, και περιλαµβάνονται στη
λίστα “EuroSafe Wall of Stars”, των καλύτερων της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας. Είµαστε ο πλέον πολυβραβευµένος φορέας Πρωτοβάθµιας
Υγείας από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας, για την ασφάλεια των εξεταζόµενων και την ακτινοπροστασία. Σε
αυτό το σηµείο, να αναφέρω ότι από τα
90 κέντρα που έχουν βραβευθεί συνολικά στην Ευρώπη, το 50% ανήκει στην
Affidea. Έχουµε βραβευθεί, επίσης, µε
τις πιστοποιήσεις UEMS/EBNM και EARL
για την αριστεία της πυρηνικής ιατρικής
µας. Τα κέντρα της Affidea λειτουργούν
βάσει προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου
ISO 9001, που προβλέπουν αυστηρά
ποιοτικά κριτήρια ως προς την υγειονοµική περίθαλψη και τη διαχείριση εγκαταστάσεων. Για την Affidea, ο ψηφιακός
µετασχηµατισµός και η καινοτοµία είναι
µια εν εξελίξει διαδικασία που διατρέχει
κάθε τοµέα της λειτουργίας της. Έχοντας
ως οδηγό την καλύτερη εξυπηρέτηση
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και διευκόλυνση των εξεταζόµενων,
αναπτύσσει νέες τεχνολογίες και αναβαθµίζει τις ήδη υπάρχουσες.
Από ποιες κυρίως χώρες αντλείτε τεχνογνωσία και παραδείγµατα συνεργασίας
µε την ασφαλιστική αγορά; Τι σηµαίνει
αυτό, πρακτικά, για τους ασφαλισµένους;
Μ.ΤΡ.: Σε πολλές χώρες, όπως για παράδειγµα Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουµανία,
Ιταλία, Ελβετία, Ισπανία, η Affidea είναι
ήδη συνεργάτης των ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων. Προσφέρουµε υγειονοµικές υπηρεσίες σε ασθενείς µε ιδιωτική ασφάλιση, παρέχοντάς τους εύκολη
πρόσβαση σε περίθαλψη κορυφαίας ποιότητας. Οι ιατρικές µας δραστηριότητες
είναι βασισµένες σε τεκµήρια και υποστηρίζονται από συνεχή εκπαίδευση και
επιµόρφωση, καθώς επίσης και ελέγχους των κλινικών πρακτικών ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα, ώστε να διασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα
ποιότητας και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις µας. Χρησιµοποιούµε ιατρικό
εξοπλισµό κορυφαίου επιπέδου παγκοσµίως, που υφίσταται σχολαστικούς
ελέγχους από την καταξιωµένη ιατρική
µας οµάδα. Λειτουργούµε τηρώντας τις
υψηλότερες προδιαγραφές και διαδικασίες προκειµένου να διαφυλάσσουµε
την ευηµερία των ασθενών, να θωρακίζουµε την ασφάλειά τους και να τους
προσφέρουµε το καλύτερο δυνατό ιατρικό αποτέλεσµα. Έχουµε κατορθώσει
την επιτυχή εφαρµογή υπηρεσιών σε
όλο το εύρος του δικτύου µας: Τηλεϊατρική στην Πορτογαλία & τη Λιθουανία,
Πρωτοβάθµιες Μονάδες Τραύµατος (τις
επονοµαζόµενες Express Care στην Ιρλανδία), Υγεία στην εργασία στην Ουγγαρία, Συνεργασίες οδοντιατρικής περίθαλψης στην Ιταλία.
Οι ψηφιακές καινοτοµίες της Affidea
προσφέρουν µοναδική εµπειρία στον
εξεταζόµενο, γεγονός που βοηθά τους
ασφαλιστικούς φορείς να διαφοροποιούν τα προϊόντα τους, ενώ τους επιτρέπει να διατηρούν τον έλεγχο ως προς τις
δαπάνες των ασφαλισµένων τους.
Κατανοούµε ότι οι ασθενείς που επισκέπτονται τα κέντρα µας είναι πολύ συχνά
αγχωµένοι. Αυτός είναι και ο λόγος που
έχουµε δηµιουργήσει το Πρόγραµµα
Affinity, το οποίο λειτουργεί σε ολόκληρο τον Όµιλο, ώστε να διασφαλίζουµε
ότι το προσωπικό µας ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των ασθενών µας, µε τη δέουσα ενσυναίσθηση και συµπόνια.
Οι εγκαταστάσεις µας είναι σχεδιασµένες να διασφαλίζουν την άνεση και την

ιδιωτικότητα των ασθενών µας. Χρησιµοποιούµε προηγµένες τεχνολογίες,
όπως είναι ο µαγνητικός τοµογράφος
wide bore µε ευρύ άνοιγµα, η Ambient
Experience και ο αθόρυβος µαγνητικός
τοµογράφος MR, ώστε να µειώνεται το
άγχος τους και να βελτιώνεται συνολικά
η εµπειρία τους στα κέντρα µας.
Η αποστολή µας στην Affidea είναι να κάνουµε την υγειονοµική περίθαλψη καλύτερη, για όλους. Οι ασθενείς αποτελούν
προτεραιότητα για εµάς και προσπαθούµε πάντοτε να παρέχουµε πιο ακριβείς διαγνώσεις, µε τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας.
Η οικονοµική κρίση στη χώρα µας επηρέασε τη δραστηριότητα της Affidea και
τον στρατηγικό προγραµµατισµό της;
Μ.ΤΡ.: Σε αυτό το τόσο πολύ απαιτητικό
επιχειρηµατικό περιβάλλον, των τελευταίων ετών της οικονοµικής κρίσης στη
χώρα µας, η Affidea σε απάντηση των
προκλήσεων που προέκυψαν στον κλάδο δραστηριοποίησής της, πέτυχε αξιοσηµείωτη λειτουργική κερδοφορία. Στο
πλαίσιο αυτό, είµαστε υπερήφανοι που,
παρά τις αντίξοες συνθήκες, εµείς συνεχίζουµε να επενδύουµε στον ανθρώπινο
παράγοντα και στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εργαζοµένων µας, προσφέροντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, σηµαντικές οικειοθελείς παροχές, καθώς και συνεχή εκπαίδευση και
ευκαιρίες εξέλιξης. Έχοντας ως αδιαπραγµάτευτη προτεραιότητά µας, οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας να είναι
εφάµιλλες της υψηλότερης ποιότητας,
προχωρήσαµε και τα τελευταία χρόνια
σε σηµαντικές εξαγορές και επενδύσεις
τεχνολογίας αιχµής.
Σε σχέση µε τους ανταγωνιστές του πού
βρίσκεται ο Όµιλος Affidea;
Μ.ΤΡ.: Ο Όµιλoς Affidea έχει κερδίσει
επάξια την εµπιστοσύνη του ιατρικού κόσµου και όχι µόνο, ως ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης, τόσο για τους δηµόσιους όσο και για τους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς. Η πληρότητα και η υψηλή ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών µας, µας ανέδειξαν κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης στη χώρα µας. Απόδειξη, οι διακρίσεις που
έχουµε λάβει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές
µας, οι οποίες θα έλεγα πως έρχονται ως
επιστέγασµα της στοχευµένης και διαρκούς προσπάθειάς µας να υλοποιούµε το
όραµά µας, που δεν είναι άλλο από το να
προσφέρουµε υπηρεσίες υγείας µε πι-
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στοποιηµένη ποιότητα και κέντρο τον
άνθρωπο. Νιώθουµε υπερήφανοι γιατί
αυτή η προσπάθεια επιβραβεύεται και
από τον κόσµο που µας εµπιστεύεται,
αλλά και από το περιβάλλον που γνωρίζει τι σηµαίνουν όλα αυτά.

ρέτησή τους, την υψηλών προδιαγραφών παροχή υπηρεσιών, τους έµπειρους ιατρούς και το προσωπικό µας,
γεγονός που µας δίνει αισιόδοξα µηνύµατα και αποτελέσµατα για το µέλλον του Οµίλου µας.

Από τις ασφαλιστικές εταιρείες µε τις
οποίες συνεργάζεστε ποιο είναι το
feedback που λαµβάνετε για την εξυπηρέτηση που παρέχετε στους ασφαλισµένους τους; Μοιράζεστε κοινούς
στόχους µε την ασφαλιστική αγορά;
Μ.ΤΡ.: Με τις ασφαλιστικές εταιρείες
είµαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, συνεχή διάλογο και στενή συνεργασία. Με
σεβασµό στις εταιρείες που µας έχουν
εµπιστευτεί, κοινός στόχος µας είναι
να εξασφαλίζουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα προς όφελος των
ασφαλισµένων. Κατανοούµε πόσο σηµαντικό είναι να γνωρίζουν οι συνεργάτες µας ότι οι ασφαλισµένοι τους είναι σε καλά χέρια. Σκοπός µας είναι να
αφουγκραζόµαστε τις ανάγκες της
αγοράς και σπεύδουµε να ανταποκρινόµαστε σε αυτές άµεσα, αποτελεσµατικά και υπεύθυνα. Φροντίζουµε
να λαµβάνουµε ανατροφοδότηση
απευθείας από όλους όσοι χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες µας, ώστε να
επανασχεδιάζουµε την πολιτική µας.
Για την επίτευξη των στόχων µας, βασιζόµαστε στην τεχνολογία αιχµής και
στην καινοτοµία, αλλά και στη συνέπεια και την υπευθυνότητα, στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,
στην οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης µε διάρκεια στον χρόνο, στην άµεση ανταπόκριση στις ανάγκες των
ασθενών και των ιατρών. Η προσέγγισή µας είναι ανθρωποκεντρική και
στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: την πρόληψη, την ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια στην περίθαλψη, αλλά και τη
φροντίδα για όλους όσοι έχουν ανάγκη
από εξω-νοσοκοµειακή περίθαλψη.
Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, µπορώ να
πω ότι λαµβάνουµε πολύ θετικά σχόλια. Νοµίζω πως ο σεβασµός στον εξεταζόµενο είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα που κάνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να µας δίνουν «ψήφο»
εµπιστοσύνης, την οποία εισπράττουµε όχι µόνον από τους συνεργάτες
µας, αλλά και τους εξεταζόµενους στα
κέντρα µας. Μέσω της έρευνας που
διεξάγεται σε όλα τα κέντρα µας πανελλαδικά, διαπιστώνουµε ότι οι
ασφαλισµένοι των ασφαλιστικών εταιρειών αξιολογούν θετικά την εξυπη-

Ενηµερώνετε τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις γύρω από θέµατα που αφορούν τη λειτουργία και τα προϊόντα της
Affidea;
Μ.ΤΡ.: Πράγµατι, τόσο στην Αττική όσο
και σε πολλές µεγάλες πόλεις της Ελλάδας, γίνονται συνεχώς συναντήσεις
µε στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων για ενηµέρωση, αλλά και παρουσίαση τόσο των νεότερων εξελίξεων
στον κλάδο της υγείας, όσο και της
προσθήκης νέων εξετάσεων ή της
ανάπτυξης καινούργιων υπηρεσιών
που εντάσσει στην ιατρική φαρέτρα
της η Affidea. Έπειτα, διοργανώνονται
από κοινού µε ασφαλιστικούς φορείς
διάφορες δράσεις και αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της
έµπρακτης κοινωνικής προσφοράς
µας στο κοινωνικό σύνολο. Μέληµά
µας είναι να “εκπαιδεύσουµε” τους
συνεργάτες µας, αλλά και το κοινό
προς την κατεύθυνση της πρόληψης
και όχι της αντιµετώπισης της ασθένειας, για τη διατήρηση και προαγωγή
της υγείας.
Πείτε µας τρεις ιδιότητες στις οποίες
βασίζεται η Affidea προκειµένου να
προκριθεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες ως συνεργάτης.
Μ.ΤΡ.: Η αξιοπιστία, η τεχνογνωσία και
η πρωτοπορία που εγγυάται το όνοµα
Affidea, την καθιστούν τη µόνη αξιόπιστη επιλογή, εναρµονισµένη µε το
πνεύµα και τις απαιτήσεις των καιρών.
Και µε ιδιαίτερη ικανοποίηση, διαπιστώνουµε πως οι συνεργάτες µας αναγνωρίζουν τις προσπάθειές µας για
υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα
και υπεροχή στην εξυπηρέτηση. Στην
Affidea, θέτουµε στο κέντρο της προσοχής µας τον εξεταζόµενο, µε τον
οποίο η σχέση είναι ουσιαστική. Άλλωστε, η φιλοσοφία του Οµίλου στηρίζεται στην ιδέα ότι «πάνω από όλα είναι
η υγεία», µία ιδέα που µας καθοδηγεί
και πάνω στην οποία χτίζουµε τις υπηρεσίες µας. Η ικανοποίηση όλων, ιδιαίτερα των ασφαλιστικών εταιρειών
και των ασφαλισµένων τους, που αναζητούν και εµπιστεύονται τις υπηρεσίες µας, αποτελεί για εµάς προτεραιότητα.
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