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Τ

ην προσήλωση του ομίλου διαγνωστικών κέντρων Affidea στην ποιότητα των
υπηρεσιών υγείας και στην ιατρική τεχνολογία επαναβεβαιώνει σε συνέντευξή του
ο κ. Θεόδωρος Καρούτζος, διευθύνων σύμβουλος της Affidea Ελλάδος. Ερωτηθείς σχετικά με την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών από τον όμιλο Affidea, υπογραμμίζει ότι
«πρωτοπορούμε συνεχώς, αφήνοντας το αποτύπωμά μας στην ιδιωτική περίθαλψη».
Κύριε Καρούτζο, περιγράψτε μας τη διαδρομή του ομίλου Affidea στον χώρο της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης στη χώρα μας.

Η Affidea Ελλάδος, μέλος του μεγαλύτερου
ευρωπαϊκού ομίλου σε υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, ιδρύθηκε το 2005, με
στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών για όλους. Σήμερα απο-

Συνέντευξη
την τεχνητή νοημοσύνη, αναπροσαρμόζει την πρακτική της ιατρικής φροντίδας, στην οποία ο όμιλος επενδύει δυναμικά. Στο
νέο τοπίο που διαμορφώνεται, επισημαίνουμε την ψηφιοποίηση
των υπηρεσιών, την επένδυση τόσο σε κορυφαίο εξοπλισμό όσο
και σε έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο να παραμένουμε
στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων.
Ποια θεωρείτε ότι είναι τα χαρακτηριστικά που σας διαφοροποιούν στον κλάδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;

Ο όμιλος Affidea έχει κερδίσει επάξια την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των εξεταζομένων, των ασφαλιστικών εταιρειών και του
ιατρικού κλάδου. Η αναγνώριση αυτή οφείλεται στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας, η οποία αντικατοπτρίζεται στην πιστοποιημένη τεχνολογική μας ανωτερότητα, στην τεχνογνωσία του
ανθρώπινου δυναμικού μας και στη φροντίδα που παρέχουμε.
Δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο, εφαρμόζοντας διαδικασίες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της ασφάλειας των εξεταζομένων και παράλληλα στη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού
ιατρικού αποτελέσματος. Η ελαχιστοποίηση των επιπέδων της δόσης ακτινοβολίας με το πρόγραμμα Dose Excellence και μια σειρά άλλων μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εξεταζομένων αποτελούν για εμάς δεσμεύσεις ποιότητας, για την
οποία έχουμε βραβευτεί από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας. Η προσέγγι-

σε όλο το δίκτυο, με στόχο την πλέον αξιόπιστη απεικόνιση σε ελάχιστο χρόνο εξέτασης.
Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον χώρο της ιατρικής, σε επίπεδο υπηρεσιών αλλά
και εξυπηρέτησης, θέτοντας διαρκώς νέους
στόχους, ώστε η Affidea να αποτελεί σημείο
αναφοράς, διευρύνοντας τις δραστηριότητες σε νέες υπηρεσίες και αγορές.
Για τη σωστή αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και την επόμενη ημέρα, τι εκτιμάτε
ότι πρέπει να γίνει;

Η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά αυτό που πρέπει να
ενισχύσουμε περισσότερο είναι οι προληπτικοί έλεγχοι. Οι εταιρείες χρειάζεται να εγγυώνται την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων τους, παρέχοντας ασφαλή πρόσβαση
σε χώρους εργασίας. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο με
τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων στη
μάχη κατά του κορωνοϊού, αλλά και στη διαχείριση περιστατικών κάθε είδους πάθησης,
προκειμένου να μην καταλήγουν στα δημό-
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τελεί έναν δυναμικό παίκτη στον χώρο της
υγείας και συγκεκριμένα στην αγορά των διαγνωστικών εργαστηρίων βιοπαθολογίας και
απεικόνισης. Πρόκειται για εταιρεία-πρότυπο, που διακρίνεται για τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την υπεροχή μέσα από την ποιότητα
και τον σύγχρονο εξοπλισμό. Οραμά μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξεταζομένων μέσα από καινοτόμες και πλήρως
προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας.
Ποιοι είναι οι βασικοί τομείς επένδυσης
του ομίλου 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 ασφαλή, έγκαιρη και
έγκυρη διάγνωση και, κατ’ επέκταση, στην
αποτελεσματικότερη θεραπεία του ασθενούς. Η ψηφιακή εποχή, σε συνδυασμό με

ση ολικής ποιότητας, το πανελλαδικό δίκτυο, οι άρτιες υποδομές
και οι άνθρωποί μας είναι τα χαρακτηριστικά που μας διαφοροποιούν καθημερινά.
Πόσο έχει επηρεάσει η πανδημία τα πλάνα του ομίλου Affidea;

Ο όμιλος συνεχίζει την ανάπτυξή του με ένα πολυεπίπεδο πλάνο
επενδύσεων, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εν μέσω πανδημίας και περιλαμβάνει τόσο τη διεύρυνση του δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης με νέες διαγνωστικές μονάδες στην Αττική, όσο και την ανάπτυξη του ομίλου στην ελληνική επικράτεια.
Στο πλαίσιο αυτό, άνοιξαν νέα διαγνωστικά κέντρα στην Καλλιθέα και στον Αλιμο. Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση του Affidea
Central σε ένα χώρο υψηλών προδιαγραφών στην πλατεία Μαβίλη, όπου κάθε ασθενής έχει τη δυνατότητα να λάβει πολλαπλά
επίπεδα ιατρικής φροντίδας. Με νέα ιατρεία και υπηρεσίες επεκτάθηκε η μονάδα στην Κηφισιά, εγκαθιστώντας ένα πρωτοποριακό, μοναδικό για τη χώρα μας, μηχάνημα για κολονοσκόπηση
και γαστροσκόπηση, ενώ με την εξαγορά των Δερματολογικών
Κέντρων CityMed σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προστέθηκε στο δίκτυο του ομίλου σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση στον χώρο της Δερματολογίας. Παράλληλα, με εντατικούς ρυθμούς προχωρά το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ιατρικού εξοπλισμού

σια νοσοκομεία και τα επιβαρύνουν. Μπορεί να είμαστε όλοι προσηλωμένοι στην πανδημία, όμως τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας δεν παύουν να υπάρχουν και δεν πρέπει
να τα αμελούμε. Ιδιαίτερα σημαντικό, επομένως, είναι να στοχεύουμε στην πρόληψη
των επιπλοκών των ασθενών με χρόνια νοσήματα, διασφαλίζοντας την αναγκαία ιατρική παρακολούθηση. Το σύστημα δημόσιας
υγείας είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπίσει αυτές τις τεράστιες προκλήσεις από μόνο του. Θεωρώ ότι και πάλι η ιδιωτική πρωτοβουλία θα σταθεί αρωγός, καθώς η πανδημία αλλάζει όλα τα δεδομένα στη διαχείριση και αντιμετώπιση των περιστατικών. Ο
ενιαίος σχεδιασμός του υγειονομικού χάρτη
της χώρας που συμπεριλαμβάνει δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα πρέπει να αποτελέσει τον
οδηγό για την επόμενη ημέρα. Οι παραπάνω τομείς είναι και πρέπει να είναι συμπληρωματικοί και όχι ανταγωνιστικοί.

