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Αγαπητοί φίλοι,
Το 2020 αποτέλεσε μία από τις δυσκολότερες
χρονιές για όλη την ανθρωπότητα, μιας χρονιάς
η οποία άλλαξε και σημάδεψε κάθε έκφανση
της καθημερινότητας, προκαλώντας, παράλληλα
αβεβαιότητα για το μέλλον.
Με τα περιθώρια αντίδρασης να είναι ελάχιστα,
κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση,
άμεσα και αποτελεσματικά, ώστε να συνεχίσουμε να
λειτουργούμε με ασφάλεια, «COVID-free», 24 ώρες
το 24 προσφέροντας, αδιάλειπτα, υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες υγείας, σε όλους όσους το έχουν ανάγκη.
Και τα καταφέραμε! Ανασυνταχθήκαμε, δουλέψαμε
ομαδικά, Διοίκηση και επιστημονικό προσωπικό και
σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Δείχνοντας
το δρόμο, πρώτοι απ΄όλους, ηγηθήκαμε αυτής της
προσπάθειας και προτάξαμε το εθνικό και κοινωνικό
συμφέρον. «Βάλαμε πλάτη στα δύσκολα» και
υλοποιήσαμε ένα πολυεπίπεδο στρατηγικό σχέδιο
στήριξης στο ΕΣΥ, έμπρακτα και με συνέπεια. Στις
παρακάτω σελίδες μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές
πληροφορίες για την προσφορά μας στον Εθνικό
Αγώνα κατά της πανδημίας, ο οποίος ήταν και είναι
Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

πέρα από ισολογισμούς και οικονομικά αποτελέσματα.
Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, το 2020 ξεκίνησε
πολύ δυναμικά, τόσο για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών,
όσο και για τη χώρα μας. Η παγκόσμια πανδημία,
όμως διέκοψε αυτήν την ανοδική πορεία, τόσο για
την εγχώρια, όσο και για την παγκόσμια οικονομία.
Σε αυτό το σημείο καμπής, ο Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών, με συγκεκριμένες στοχευμένες κινήσεις,
διαφοροποιημένη στρατηγική, και με δεδομένο ότι
το 2ο εξάμηνο του 2020 ήταν λιγότερο επιβαρυμένο
από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, κατάφερε

Μα πάνω απ’ όλα, δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τον
πρωταγωνιστικό ρόλο μας στις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις
και να παραμείνουμε ο μεγάλος Ελληνικός Πόλος Υγείας.
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να βγει «νικητής», σημειώνοντας σημαντική αύξηση στον

υλοποιώντας όπως κάθε χρόνο, ένα πολυεπίπεδο

κύκλο εργασιών αλλά και στη λειτουργική και εταιρική

σχέδιο δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με

του κερδοφορία.

βασικούς άξονες, την Κοινωνία, τους Εργαζομένους,

Μένοντας «ο καθένας στο πόστο του», ακόμη και στην

την Ποιότητα των Υπηρεσιών και το Περιβάλλον. Το

περίοδο της πανδημίας, συνεχίσαμε την αναπτυξιακή
μας τροχιά και μείναμε πιστοί στην τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων του επενδυτικού μας πλάνου
που περιλαμβάνει την προμήθεια υπερσύγχρονου
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τελευταίας γενιάς,
κτιριακές επεκτάσεις στα νοσοκομεία του Ομίλου και σε
νέες τεχνολογίες.
Παράλληλα, όμως, επενδύουμε στη γνώση και

πλήρες σχέδιο που έχετε στα χέρια σας, αποτελεί
την απόδειξη της σκληρής δουλειάς στην οποία
βασίζεται, κυρίως όμως, φανερώνει το σεβασμό στην
κοινωνία την οποία υπηρετεί. Η προσπάθεια όλων των
παραπάνω, αποτυπώθηκε μέσω της «Gold» διάκρισης
που λάβαμε, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης
των ελληνικών εταιρειών που συμμετείχαν στον CR
Index 2019.

στην επιστήμη προσφέροντας στους ασθενείς

Αγαπητοί φίλοι,

μας αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, με κύρια

Το επόμενο χρονικό διάστημα είναι πολύ σημαντικό,

χαρακτηριστικά την εξατομίκευση, την άνεση, την

για όλους μας. Εμείς, είμαστε ταγμένοι στο να

ταχύτητα και την αμεσότητα. Και όλα αυτά, μέσα

ακολουθήσουμε απαρέγκλιτα την εξελικτική πορεία

από στρατηγικές συνέργειες με εταιρείες κορυφαίες

της χώρας μας, να αυξήσουμε τα μεγέθη μας και

στους κλάδους τους, όπως με τη Vodafone για το

να ενισχύσουμε, ακόμη περισσότερο, το οικονομικό,

πρόγραμμα της τηλεϊατρικής, τη General Electric

τεχνολογικό, επιστημονικό και κοινωνικό μας

και τη δημιουργία του υβριδικού χειρουργείου

αποτύπωμα, με τελικό αποδέκτη τον Έλληνα και

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», τη Fujifilm με το πρώτο σύστημα

Διεθνή ασθενή.

Τεχνητής Νοημοσύνης Cad Eye, κ.α.

Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που ο επιχειρηματικός

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του στρατηγικού

χάρτης της χώρας αλλάζει, αναδιαρθρώνεται και

μας σχεδιασμού, το «όχημα» για έναν ακόμη διαχρονικό

βρίσκεται σε πλήρη αναδιάταξη. Στον κλάδο της

στόχο μας, που δεν είναι άλλος από τον επαναπατρισμό

υγείας, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, παραμένει εδώ

του επιστημονικού μας προσωπικού. Έχουμε τη χαρά

και 37 χρόνια, ο σταθερός ελληνικός πόλος με ισχυρό

αλλά και την υπερηφάνεια, να έχουμε καλωσορίσει το

αποτύπωμα, η ελληνική εταιρεία που συνεχίζει να είναι

τελευταίο 18μηνο, περισσότερους από 30 επιστήμονες,

το σημείο αναφοράς την προσφορά υπηρεσιών υγείας.

στους οποίους δώσαμε το όραμα και εξασφαλίσαμε τις

Αυτή, ακριβώς, είναι και η «επιταγή» μας και για τα

προϋποθέσεις, ώστε να επιστρέψουν και να διαθέσουν
την εμπειρία τους, στην υπηρεσία Ελλήνων και διεθνών
ασθενών.

επόμενα 10 χρόνια. Με δύναμη και έμπνευση, για
ένα καλύτερο υγειονομικό «αύριο», μέσα «έξυπνες»
τεχνολογίες και ενισχυμένες διαγνωστικές και

Για εμάς αυτή η προσέγγιση είναι ζήτημα της

επεμβατικές ικανότητες. Ένα «αύριο» που θα έχει

γενικότερης στάσης ζωής. Παραμένει ο κεντρικός

σύμμαχο τη γνώση και θα βασίζεται στην ανάπτυξη νέων

πυλώνας του στρατηγικού σχεδιασμού και της

μεθόδων θεραπείας και βελτίωση των υφιστάμενων.

υπεύθυνης επιχειρηματικότητας του Ομίλου, την οποία

Ένα «αύριο» που θα στοχεύει στην πρόληψη και ίαση

ασκούμε και πρεσβεύουμε, υιοθετώντας τα ESG κριτήρια

της ασθένειας, πριν ακόμη εξελιχθεί. Ένα αύριο που

στην καθημερινή μας δραστηριότητα.

θα ανεβάσει την Ελλάδα στο ψηλότερο σκαλοπάτι του

Με «επίκεντρο τον άνθρωπο», σταθερά, και

Ευρωπαϊκού Υγειονομικού Πολιτισμού, έχοντας πάντα

διαχρονικά, βρισκόμαστε δίπλα του, έμπρακτα και με

τον άνθρωπο στο επίκεντρο, όλων.

συνέπεια. Προσαρμόζουμε την παραπάνω αρχή στα

Για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, αυτό είναι σκοπός

δεδομένα που προβλέπονται από τα Διεθνή φόρα

μας. Είναι το δικό μας όραμα.
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Στο Πλευρό τις Κοινωνίας κατά τη Διάρκεια
1
Σε συνεργασία με τους επιστήμονες του Ομίλου,
λοιμοξιολόγους, πνευμονολόγους και άλλες ειδικότητες,
πρώτοι απ’ όλους σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε
τη δική μας γραμμή άμυνας απέναντι στην απειλή
της παγκόσμιας πανδημίας. Υιοθετήσαμε τα
αυστηρότερα πρωτόκολλα ασφάλειας,
καταρτίσαμε δικά μας, νέα πρωτόκολλα και
δημιουργήσαμε ειδικούς χώρους και κατασκευές,
εσωτερικά και εξωτερικά των κλινικών μας.

6
Προχωρήσαμε στη δημιουργία προγράμματος
επικουρικής κάλυψης των εφημεριών
του ΕΣΥ στη Θεσσαλονίκη.

5
Θέσαμε στη διάθεση του ΕΣΥ, μία
νοσοκομειακή πτέρυγα του Ιατρικού

2

Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης

Διαθέσαμε το Ιατρικό Περιστερίου, κατά τη
διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, για
την περίθαλψη non covd – 19
περιστατικών.

3

δυναμικότητας 50 κλινών (νοσηλείας και
ΜΕΘ) για non Covd-19 περιστατικά.

4
Δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών και την Fraport
(Αεροδρόμιο «Μακεδονία») «Covd Testng
Ponts» και προσφέραμε τη δυνατότητα διαγνωστικού
ελέγχου Μοριακής Ανίχνευσης στο επιβατικό κοινό, αλλά
και στους εργαζόμενους των αεροδρομίων.

Πραγματοποιήσαμε στρατηγική συνεργασία
με το Διαγνωστικό Κέντρο
Γενότυπος ΑΙΕ, το πρώτο εργαστήριο
στην Ελλάδα που έλαβε διαπίστευση από το
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για τη
Μοριακή Ανίχνευση του Κορωνοϊού
(SARS-CoV-2).

της Πανδημίας

12
Κατά το 3ο κύματος του COVID – 19 διαθέσαμε το
Ιατρικό Περιστερίου, την αρτιότερη και, πλέον
σύγχρονη ιδιωτική υποδομή που έχει παραχωρηθεί από
τον ιδιωτικό τομέα στο Υπουργείο Υγείας στη μάχη κατά
της πανδημίας. Η προσφορά συμπεριλάμβανε το
σύνολο των υποδομών της, τον εξοπλισμό
της (μονάδα εντατικής θεραπείας, αξονικό τομογράφο
κ.λπ.) και το σύνολο του προσωπικού της,
διοικητικού, ιατρικού και νοσηλευτικού για τη νοσηλεία
covd περιστατικών.

7
Προσφέραμε 200 νοσηλευτικές κλίνες στην
Αττική στη διάθεση του ΕΣΥ για τη νοσηλεία covd & non
covd περιστατικών. Συγκεκριμένα, 60 κλίνες αφορούσαν
τη νοσηλεία covd περιστατικών και 115 κλίνες τη νοσηλεία
non covd περιστατικών. Επιπλέον 5 κλίνες ΜΕΘ για τη
νοσηλεία covd περιστατικών και 20 κλίνες ΜΕΘ για τη
νοσηλεία non covd περιστατικών.
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Σχολαστική τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά του COVID-19
σε όλους τους χώρους των κλινικών 24 ώρες το 24ώρο
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33%

18%

49%

Διασφάλιση συνέχειας παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας σε ένα ασφαλές και
COVID-free νοσοκομειακό περιβάλλον
Άμεσος χρόνος απόκρισης στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες λόγω της
πανδημίας COVID-19 με τη λήψη
μέτρων που αποσκοπούν στην παροχή
ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για
ασθενείς, συνοδούς, και ιατρικό &
Διοικητικό προσωπικό

90% των ενδιαφερόμενων μερών μας έμειναν
εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την στάση του

Πραγματοποιήσαμε στρατηγική σύμπραξη με την
AEGEAN και τον Όμιλο Βιοιατρική, για τη
διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 στους
επιβάτες της μεγαλύτερης ελληνικής αεροπορικής
εταιρείας.

Ομίλου Ιατρικού Αθηνών όσον αφορά τις επιπτώσεις της
πανδημίας COVID-19

10

9
Προχωρήσαμε στη δημιουργία και αποστολή

Διεπιστημονικής Ομάδας
εξειδικευμένων ιατρών,

η οποία τέθηκε στη διάθεση του Υπουργείου
Υγείας, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των
Νοσοκομείων του ΕΣΥ στη Β. Ελλάδα

Σε όλο το διάστημα της πανδημίας, μείναμε πιστοί στη
διαρκή δέσμευσή μας να βρισκόμαστε «πάντα ένα βήμα
μπροστά» και συνεχίσαμε να προσφέρουμε
απρόσκοπτα, σε 24ωρη βάση, τις κορυφαίες και
καινοτόμες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
φροντίδας υγείας, σε όλους τους συνανθρώπους μας.
Μείναμε ασφαλείς και πάντα στην πρώτη γραμμή
των εξελίξεων.
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ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

02

Παρουσίαση Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1984, με την ίδρυση του
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι από το Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο.

Όλα αυτά τα χρόνια, παραμένει πιστός στη διαρκή του δέσμευση να βρίσκεται
«πάντα ένα βήμα μπροστά», προσφέροντας κορυφαίες και καινοτόμες
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα
με τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

Σ

ήμερα, ο Όμιλος διαθέτει, στην Ελλάδα, 8
υπερσύγχρονες νοσηλευτικές μονάδες, 1.200

κλινών συνολικά, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη::
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❚

το Ιατρικό Δάφνης

❚

το Ιατρικό Περιστερίου

❚

το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

❚

το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

❚

το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

❚

τη ΓΑΙΑ Μαιευτική-Γυναικολογική

❚

το Ιατρικό Ψυχικού

❚

το Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου

Παράλληλα, διαθέτει 3 ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα στη
Ρουμανία, με την επωνυμία MEDSANA, ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

❚

Medsana Cotroceni

❚

Medsana Primaverii

❚

Medsana Ploiesti

Από την ίδρυσή του, ο Όμιλος δίνει προτεραιότητα
στην επιστημονική πρωτοπορία με στόχο να
αναδεικνύει τις κλινικές του σε κορυφαία
κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας, με διεθνή
απήχηση και αποδοχή, μέσα από στρατηγικές

2020

επιχειρηματικές και επιστημονικές συνεργασίες.
Ταυτόχρονα, ο στρατηγικός σχεδιασμός
του Ομίλου για επιστημονική πρωτοπορία,
περιλαμβάνει Προγράμματα Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Επιμόρφωσης, την υλοποίηση κλινικών
μελετών και τη διοργάνωση ετήσιων συνεδρίων,
ενώ κλινικές του Ομίλου θεωρούνται κέντρα
αναφοράς και αριστείας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο
και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών κατέστησε τον
εαυτό του «καταλύτη» των εξελίξεων στο χώρο της Υγείας, καθώς εισήγαγε στην
Ελλάδα, για πρώτη φορά, καινοτόμο εξοπλισμό και έδωσε τη δυνατότητα στο άριστα
εκπαιδευμένο ιατρικό του δυναμικό να προσφέρει στους ασθενείς υπηρεσίες που μόνο
στο εξωτερικό μπορούσαν να βρουν μέχριεκείνη τη στιγμή.

Σ

ήμερα, τα υπερσύγχρονα μηχανήματα που
έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

740, GE, Signa® Architect 3.0T MRI, GE, ROSA®
Knee System, ZIMMER BIOMET, Τομογράφος

επιτρέπουν στο ιατρικό του προσωπικό να

PET/CT (Siemens), Elekta 3D Συστήματα

προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες σε πολλούς

Bραχυθεραπείας, Γραμμικός Επιταχυντής Elekta

τομείς, όπως η ρομποτική χειρουργική, η

Versa HDTM, Μαγνητικούς Τομογράφους 3

καρδιοχειρουργική, η επεμβατική καρδιολογία,

Τesla, Πολυτομικούς Αξονικούς Τομογράφους

η ογκολογία, η νευρολογία, η νευροχειρουργική,

128 τομών, Αγγειογράφους-Στεφανιογράφους,

η επεμβατική νευροακτινολογία, η γενική

γ-cameras, Υπερηχοτομογράφους νέας

χειρουργική, η ουρολογία, η γυναικολογία, η

γενιάς, Ψηφιακούς Μαστογράφους, 3D

ορθοπαιδική, η μικροχειρουργική, η πλαστική

Ηχοκαρδιογράφους, 4D συστήματα Υπερήχων

χειρουργική και η τεχνητή γονιμοποίηση (IVF). Τα

Εγκυμοσύνης, ψηφιακά καρδιοαγγειογραφικά

Ογκολογικά Κέντρα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

συγκροτήματα, ακτινολογικά συστήματα

είναι ηγέτες στους τομείς της ιατρικής ογκολογίας,

υπερήχων, ουρολογικούς, λαπαροσκοπικούς,

της ογκολογίας του αίματος, της ακτινοθεραπείας,

ενδοσκοπικούς πύργους και κεφαλές,

της χειρουργικής ογκολογίας, της επεμβατικής

υπερηχητικούς επεξεργαστές, απεικονιστικά

ακτινολογίας και της πυρηνικής ιατρικής.

συστήματα, εξοπλισμό βιτρεκτομής, σύστημα

Πιστός στη δέσμευσή του να οδηγεί τις ιατρικές
εξελίξεις συνεχίζει να επενδύει, σταθερά, στην
απόκτηση βιοϊατρικού εξοπλισμού, τελευταίας
τεχνολογίας. Οι κλινικές του Ομίλου διαθέτουν 3
ρομποτικά χειρουργικά συστήματα, μεταξύ αυτών
και το Da Vinci® Xi HD (vs 2019), τομογράφους
PET/CT, Γραμμικούς Επιταχυντές της Siemens
και της Elekta, (3D RT Conformal, IMRT, VMAT,

laser λιθοτριψίας, ηλεκτροεγγεφαλογράφο,
νευροχειρουργικό μικροσκόπιο, εξοπλισμό
συστήματος αξονικού τομογράφου, εξοπλισμό
ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, σύστημα
τρισδιάστατης βιοψίας προστάτη με σύντηξη
(Fusion) εικόνων για μαγνητικό τομογράφο
και υπερηχοτομογράφο, οφθαλμολογικό
εξοπλισμό, κ.ά.

IGRT), σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής Focal

Παράλληλα, έχει επενδύσει σημαντικά στην

One® HIFU (Υψηλής Έντασης Εστιασμένος

κατασκευή νέων υποδομών, αλλά και στην

Υπέρηχος), Υβριδικό Χειρουργείο, Discovery IGS

ανακατασκευή υφιστάμενων. Ενδεικτικά:
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ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΟΜΊΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΑΘΗΝΏΝ

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών:

❚

Εγκαταστάθηκε νέος ξηραντής αέρα Ιατρικού
τύπου. Σε συνέχεια των έργων εκσυγχρονισμού και

❚

των υποδομών Η/Μ της κλινικής αντικαταστάθηκαν

Ολοκλήρωση εκσυγχρονισμού ασθενοφόρων

οι ξηραντές αέρα με νέο, προσροφητικού τύπου.

ανελκυστήρων γενικής κλινικής. Ειδικότερα,
κατά την διάρκεια του 2020 εκσυγχρονίσθηκε ο
Κλινικής. Ο νέος ανελκυστήρας είναι της εταιρείας

Grundfos.

ευρωπαϊκές οδηγίες.

10

Εκσυγχρονίσθηκε το κεντρικό αντλητικό
συγκρότημα της κλινικής με συστοιχίες αντλιών

KONE, σύμφωνος με τα τελευταία πρότυπα και

❚

❚

ανελκυστήρας Νο4 (ασθενοφόρος) της Γενικής

Αντικατάσταση Λέβητα Ζεστού Νερού:

❚

Αντικαταστάθηκαν οι δύο παλαιοί ψύκτες με νέους
Trane με φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο.

❚

Αντικαταστάθηκε η ΚΚΜ της ανάνηψης των

Τοποθετήθηκε και συνδέθηκε νέος Λέβητας

Γενικών Χειρουργείων καθώς επίσης και οι ΚΚΜ

Buderus 1.250.000kcal.

στις χειρουργικές αίθουσες της δυτικής πτέρυγας.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

❚

Η ποιότητα του αέρα στους χώρους μετρήθηκε και

μετά από ριζική ανακατασκευή - ανακαίνιση

πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο φορέα.

φιλοξενείται πλέον εκεί ο χώρος των κεντρικών

Ανακαινίσθηκαν χώροι στο κτήριο Δ και

εργαστηρίων της Κλινικής Αμαρουσίου, σε ένα

μεταφέρθηκε σε αυτούς η λειτουργία του Check

χώρο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής χαρακτηριστικό

Up εργασίας και του τμήματος IT της κλινικής

του οράματος μας « Πάντα ένα βήμα μπροστά».

Αμαρουσίου.

❚

❚

Αναδιαμορφώθηκαν και ανακαινίσθηκαν
οι χώροι της ΜΕΘ Παίδων, ενώ παράλληλα
κατασκευάστηκε θάλαμος Αρνητικής Πίεσης και
χώρου.
Αναδιαμορφώθηκε ο χώρος του αρχείου ενώ

Ανακαινίσθηκε η αίθουσα Ακτινοθεραπείας του
γραμμικού επιταχυντή Elekta Synergy.

❚

Αντικαταστάθηκε το κεντρικό αποχετευτικό
δίκτυο του Κτηρίου Α.

εκσυγχρονίσθηκε το σύστημα κλιματισμού του

❚

2020

❚

Εκσυγχρονίσθηκε σημαντικό μέρος των
κεντρικών δικτύων Θερμού και Ψυχρού Νερού .
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❚

Ανακαινίσθηκε πλήρως η αποθήκη Υλικών

❚

Χειρουργείου καθώς και το σύστημα ποιότητας
αέρα του χώρου.

❚

❚

και ουρητηροσκόπια).
Παραδόθηκαν και εκκίνησαν όλοι οι νέοι αναλυτές
του βιοπαθολογικού εργαστηρίου.

Αναβαθμίστηκε η κεφαλή του Γραμμικού
Επιταχυντή Elekta Synergy.

❚

Εγκαινιάσθηκε η χρήση του ενδοχειρουργικού
υπερήχου BK Medical.

❚

Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις σε
εξοπλισμό ουρολογικών περιστατικών. (Laser Holep

❚

❚

Παραδόθηκε το νέο O-arm2 της Medtronic μαζί με
το σύστημα νευροπλοήγησης S8 Stealthstation.

❚

αναισθησιολογικά μηχανήματα GE Carestation.

Κατασκευάσθηκαν νέοι χώροι δειγματοληψίας
Covid-19 (testing point).

Παραδόθηκαν προς χρήση όλα τα νέα

Ανακαινίσθηκε ο εξοπλισμός πλύσης απολύμανσης
του Α’ Γαστρεντερολογικού.

❚

Εγκαταστάθηκε σύστημα ολόσωμης ψηφιακής
ακτινογραφίας AGFA DR FLFS.

❚

Επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν σε εξοπλισμό
ΜΕΘ παίδων.

Ιατρικό Ψυχικού:
❚

Κατά το έτος 2020 ολοκληρώθηκε η

μηχανημάτων. Γνώμονα αποτέλεσε φυσικά η

ανακατασκευή του επιπέδου -2, όπως επίσης και

αύξηση της εργονομίας στους χώρους και οι

οι χώροι των απεικονιστικών εργαστηρίων. Οι

μελλοντικές ανάγκες τόσο του απεικονιστικού

χώροι αξονικού, ακτινολογικού ανακαινίσθηκαν

όσο και του αιμοδυναμικού τμήματος της

πλήρως με παράλληλη αλλαγή των θέσεων των

κλινικής.

Ιατρικό Π. Φαλήρου:
❚

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση

Αντικαταστάθηκε ο Ψύκτης στο Κτήριο Διοίκησης
με νέο σύστημα κλιματισμού, με φιλικό προς το

παλαιάς πτέρυγας καθώς και ο εξωραϊσμένος

περιβάλλον ψυκτικό μέσο.

3ος όροφος της νέας πτέρυγας της Κλινικής.

❚

❚

ο πλήρως ανακαινισμένος 3ος όροφος της

❚

μερικώς ο 4ος όροφος της νέας πτέρυγας ενώ
κατασκευάσθηκε και νέος θάλαμος αρνητικής
πίεσης.

Παραδόθηκε προς χρήση νέος εξοπλισμός
ακτινοσκοπήσεων C-Arm.

❚

Παραδόθηκε προς χρήση νέος, τελευταίας
γενιάς, ενδοσκοπικός εξοπλισμός.

Ιατρικό Περιστερίου:
❚

Εγκαταστάθηκε νέος αξονικός τομογράφος.

❚

Ανακαινίσθηκαν τα δίκτυα παγωμένου και ζεστού
νερού της κλινικής.

❚

12

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης νέου

Κτηρίου Ιατρών.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης:
❚

Κατασκευάστηκαν νέα γραφεία Διοίκησης στον 4ο
όροφο.

❚

Κατασκευάστηκαν νέα γραφεία Διοικητικών
Υπηρεσιών πλησίον των χώρων της αποθήκης
υλικού.

❚

Κατασκευάστηκαν νέοι χώροι Ιατρείων στον
Μεσόροφο.

❚

Εγκαταστάθηκε νέος αξονικός τομογράφος 64
τομών με δυνατότητα καρδιολογικών εξετάσεων.

❚

Παραδόθηκε νέο Ουρολογικό Laser Boston Auriga
XL.

❚

Παραδόθηκε νέος Ενδοσκοπικός Υπέρηχος,
Εξοπλισμός EBUS και Πύργος Ενδοσκοπήσεων.

❚

Αντικαταστάθηκαν με νέους Led οι Προβολείς των
Χειρουργείων.

❚

Παραδόθηκε νέος Μικροσκόπιο επεμβάσεων ΩΡΛ.

❚

Παραδόθηκε νέο φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα
C-Arm για τις ανάγκες του Χειρουργείου.

❚

Επεκτάθηκε το σύστημα τηλεμετρίας.

❚

Έγινε προμήθεια επιπλέον καρδιολογικού υπερήχου
τελευταίας γενιάς και συστήματος μετεπεξεργασίας
δεδομένων.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υποδομών και με
στόχο τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών, τη διαφάνεια, αλλά
και την εναρμόνιση με τη διαρκώς εξελισσόμενη νομοθεσία
για την τήρηση του ιατρικού φακέλου, ο Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών επενδύει σταθερά σε καινοτόμα συστήματα
μηχανογράφησης και reporting.
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος προχώρησε στην Ανάπτυξη
Συστήματος διαχείρισης κλινικών μελετών (CTMS), ενός
συστήματος που επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση
κάθε φάσης μιας κλινικής μελέτης, τροποποιήσεων,
πορείας, εμπλεκομένων, ερευνητών σε κάθε κλινική του
Ομίλου.
Πιστός στο όραμα του ιδρυτή του να αναστρέψει το
κύμα εκροής Ελλήνων ασθενών προς το εξωτερικό τη
δεκαετία του ’80, ο Όμιλος έχει πλέον περάσει «ένα βήμα
μπροστά», θέτοντας ως προτεραιότητα την προσέλκυση
διεθνών ασθενών στην Ελλάδα, συνεισφέροντας, έτσι,
στην εθνική οικονομία με συντονισμένες ενέργειες
Ιατρικού Τουρισμού.
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IΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

1984
■ Ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος ιδρύει το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
στο Μαρούσι με τρεις στόχους:

• «Κανένας Έλληνας στο εξωτερικό για νοσηλεία»
 Οι πόρτες του Ιατρικού να αντικαταστήσουν τις πόρτες
• «των
αεροπλάνων»

1985
ος
■ Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών λειτουργεί ο 1
στεφανιογράφος με ψηφιακό αγγειογράφο και
αγγειοσπινθηρογράφο (scanner) στην Ελλάδα.

 Το μεγάλο ραντεβού της Επιστήμης με την Τεχνολογία» • «συνάντηση
επιστημονικού δυναμικού υψηλών προδιαγραφών
με ιατρική τεχνολογία αιχμής.

1990

1991

■ Παρουσία των
Υπουργών Υγείας
της Ελλάδας και
της Ρωσίας, και της
πανευρωπαϊκής ένωσης
ιδιωτικής περίθαλψης,
εγκαινιάζεται το Ιατρικό
Κέντρο Μόσχας.

■ Ιδρύεται το Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου.
■ Εισαγωγή του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
ο
■ Θεμελιώνεται στην Κόρινθο, το 1 εργοστάσιο στη χώρα μας
και 5ο σε όλη την Ευρώπη, παραγωγής χειρουργικών εργαλείων.

14
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1987
■ Δημιουργείται το 1ο εργαστήριο
νοσοκομειακών σπουδών «Nursing
Care», με την επιστημονική διεύθυνση
του Καθηγητή και Ακαδημαϊκού,
αείμνηστου Γεωργίου Μερίκα.

2020

1989
■ Ο Δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, πιστός στο όραμά του
να ανατρέψει το κύμα εκροής των Ελλήνων στο εξωτερικό,
στο τέλος της δεκαετίας του ‘80 περνά ένα ακόμη «βήμα
μπροστά», με τη λειτουργία ιδιωτικής νοσηλευτικής πτέρυγας και
υπηρεσίας άμεσης ιατρικής βοήθειας με ιδιόκτητα ασθενοφόρα,
για πρώτη φορά στην ιστορία της τότε ΕΣΣΔ, στο μεγαλύτερο
κρατικό Νοσοκομείο της Μόσχας.

■ Δημιουργείται ένα νέο
πρωτοποριακό τμήμα, το Κέντρο
Πόνου, για την ανακούφιση των
βαρέως πασχόντων.

1992

1993

■ Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών αντιμετωπίζει με επιτυχία
περιπτώσεις αγγειακών δυσπλασιών εγκεφάλου και νωτιαίου
μυελού, που μέχρι τότε η θεραπεία τους αποκλειόταν στην
Ελλάδα.

η
■ Πραγματοποιείται η 1 στην Ελλάδα αντικατάσταση
αορτικής βαλβίδας, με ανθρώπινη βαλβίδα (ομοιομόσχευμα)
αντί μηχανικής ή βιολογικής,
σε άνδρα 47 ετών.

■ Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών εγκαινιάζεται ένα πλήρες
Παιδοκαρδιοχειρουργικό τμήμα, η εξειδικευμένη Κλινική Laser
και το Κέντρο Αναφοράς Αλλεργικών Παθήσεων.

■ Ομάδα καρδιοχειρουργών
του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
ξεκινά συνεργασία για κοινά
ερευνητικά προγράμματα
με το Ινστιτούτο Καρδιάς
και Πνευμόνων του
Πανεπιστημίου
του Λονδίνου (Harefield),
με επικεφαλής
το Σερ Μαγκντί Γιακούμπ.

■ Σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο της Αθήνας και
το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κρήτης, ξεκινά έρευνα για
την ανάπτυξη διατάξεων για την πρώιμη διάγνωση του
καρκίνου, καθώς και την ανάπτυξη ρομποτικών επεμβατικών
συστημάτων.
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1994

1995
■ Υπογράφεται συμφωνία μεταξύ του Ιατρικού Αθηνών,
των Methodist Hospitals και της General Electric.

■ Συμφωνία συνεργασίας
μεταξύ του Ιατρικού Κέντρου
Αθηνών και του διεθνούς φήμης
νοσοκομειακού συγκροτήματος
Methodist Hospital του Χιούστον,
στο Τέξας.
■ Συνεργασία με το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Bicetre του Παρισιού, υπό τη
διεύθυνση του καθηγητή
Pierre Lasjaunnias.
■ Ως μέλος του Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου Εφαρμοσμένης
Έρευνας στην παιδοχειρουργική, το
Ιατρικό Κέντρο
Aθηνών λαμβάνει
μέρος και εκπονεί
προγράμματα
εφαρμοσμένης
έρευνας και
μετεκπαίδευσης.

■

η
Εφαρμόζεται για 1 φορά
η τρισδιάστατη μαγνητική
αγγειογραφία.
■ Εφαρμόζεται για 1η φορά

■ Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με 20μελή ομάδα
εξειδικευμένων ιατρών επισκέπτεται τη Λωρίδα της Γάζας για
περίθαλψη ασθενών και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
■ O Παλαιστίνιος ηγέτης, Γιασέρ Αραφάτ, αναθέτει μελέτη
οργάνωσης του Παλαιστινιακού Εθνικού Συστήματος Υγείας, της
Λωρίδας της Γάζας αλλά και της Δυτικής Όχθης,
στο Ιατρικό Αθηνών.

στην Ελλάδα μία νέα μέθοδος
μεταμόσχευσης κερατοειδούς.
■ Ξεκινά η λειτουργία της
μοναδικής στην Ελλάδα, έως
και σήμερα, κινητής μονάδας
προληπτικής ιατρικής.

1998
■ Το περιοδικό FORBES κατατάσσει τον Όμιλο Ιατρικού
Αθηνών στις «300 Best Small Companies» παγκοσμίως.

1999
■ Ο 1ο ς πολυτομικός αξονικός τομογράφος στην Ελλάδα
και ένας από τους πρώτους στον κόσμο εγκαθίσταται
στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
■ Πρωτιά για το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από την ομάδα
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, με την επιτυχή αποκατάσταση
καρκίνου στη γναθοπροσωπική χώρα.

■ Ένα μικρό θαύμα, η επανασυγκόλληση χεριού,
πραγματοποιείται στο υπερσύγχρονα εξοπλισμένο
τμήμα Χειρουργικής Άνω Άκρου - Μικροχειρουργικής
του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.
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1996

2020

1997

■ Θεμελιώνεται, σε οικόπεδο έκτασης 90 στρεμμάτων,
το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης – το πιο σύγχρονο
νοσοκομείο της χώρας, 40.000 στεγασμένων τ.μ.

■ Εγκαινιάζεται η λειτουργία του
Ιατρικού Ψυχικού (με την εξαγορά του
πρώην «Απολλώνιου Θεραπευτηρίου»).

■ Αρχίζει η υλοποίηση ενός δικτύου πολυδύναμων διαγνωστικών
κέντρων στη Σόφια, στο Βουκουρέστι, στο Βελιγράδι και στα Σκόπια.
η
■ Η καρδιοχειρουργική ομάδα, για 1 φορά στην Ελλάδα, εισάγει
τη νέα επαναστατική μέθοδο «Διαμυοκαρδιακού by pass με Laser».

■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
επεκτείνει περαιτέρω τη
δραστηριότητά του στα Βαλκάνια,
ιδρύοντας το MEDSANA, θυγατρική
εταιρία του Ομίλου στη Ρουμανία.
η
■ Πραγματοποιείται με επιτυχία, για 1 φορά παγκοσμίως,
ενδοκρανιακό by pass σε σπάνιο ανεύρυσμα.

2000
■ Εγκαινιάζεται
από το Μιχαήλ
Γκορμπατσόφ το
Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης, ένα
υπερσύγχρονο ιατρικό
κέντρο που γίνεται
σημείο αναφοράς
για νοσηλεία και ιατρική εκπαίδευση στα Βαλκάνια και στη Ν.Α.
Ευρώπη. Το Imperial College του Λονδίνου το χαρακτηρίζει ως «το
πιο σύγχρονο νοσοκομείο της Ευρώπης».

■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών κατατάσσεται για δεύτερη φορά
στις «300 Best Small Companies» παγκοσμίως από το περιοδικό
FORBES.
■ Πραγματοποιούνται για 1η φορά, στην Ελλάδα, επεμβάσεις

λαπαροσκοπικής χειρουργικής, με τη χρήση υπερσύγχρονου
ρομποτικού συστήματος ενδοσκόπησης, που λειτουργεί με
φωνητικές εντολές του χειρουργού.
η
■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι η 1 ελληνική επιχείρηση που
συμμετέχει στο διεθνή χρηματιστηριακό δείκτη DOW JONES
Substantial 200.

■ Βραβείο «Υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών» από την
Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματιών.
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2001
■ Για τρίτη φορά, το περιοδικό FORBES κατατάσσει τον
Όμιλο Ιατρικού Αθηνών στις «300 Best Small Companies»
παγκοσμίως.
■ Θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Ιατρικού
Π. Φαλήρου.
■ Πραγματοποιούνται πρωτοποριακές επεμβάσεις για τη
θεραπεία του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής.

■ Το Εμπορικό
και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο του
Βουκουρεστίου
κατατάσσει το
διαγνωστικό κέντρο MEDSANA
μεταξύ των 10 κορυφαίων
ξένων επιχειρήσεων της Ρουμανίας.
■ Ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος
υπογράφει, στο Λονδίνο, συμφωνία
μεταξύ του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και της βρετανικής εταιρείας
Operations Abroad Ltd,
για τη νοσηλεία
Βρετανών ασθενών.

2004
■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών κρίνεται, από την
Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004, ως
ο καταλληλότερος Ιατρικός Οργανισμός στην Ελλάδα
για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους αθλητές που
λαμβάνουν μέρος στους αγώνες.

2005
■ Εγκαινιάζεται το
δεύτερο διαγνωστικό
κέντρο MEDSANA του
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
στο Βουκουρέστι της
Ρουμανίας.
■ Ο Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών κατατάσσεται ανάμεσα στις «Hot 100» εισηγμένες
εταιρίες σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια από το περιοδικό
European Business Magazine.

■ Ο Όμιλος συγκαταλέγεται στον κατάλογο «Superbrands»,
ως εξέχουσα αναγνωρίσιμη εμπορική επωνυμία (brand) σε
υπηρεσίες και προϊόντα.
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2002
■ Ιδρύεται το Ιατρικό Δάφνης,
το μοναδικό, εξειδικευμένο
και σύγχρονα εξοπλισμένο
νεφρολογικό κέντρο στην
Ελλάδα.
■ Στις «200 Best Small
Companies» σε όλο τον
κόσμο κατατάσσεται ο
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών από
το περιοδικό FORBES.
■ Πρωτοποριακή
μεταμόσχευση ανθρώπινου αγγείου.
■ Πραγματοποιείται η καινοτόμος αναίμακτη μέθοδος
σπονδυλοπλαστικής.

2006
■ Εγκαθίσταται
ο
το 1 , στη χώρα,
υπερσύγχρονο,
ρομποτικό,
λαπαροσκοπικό,
χειρουργικό σύστημα
Da Vinci και πραγματοποιείται η 1η ρομποτική επέμβαση
χολοκυστεκτομής.

2020

2003
■ Πραγματοποιείται στο
Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης η
1η στην Ελλάδα επέμβαση
αφαίρεσης σπληνός και
χοληδόχου κύστης σε 10χρονο
παιδί, με ενδοσκοπική
λαπαροσκοπική τεχνική.
■ Εφαρμόζεται για 1η
φορά η μέθοδος της
ηπατεκτομής με τη χρήση
ραδιοκυμάτων (RF).
■ Εφαρμόζεται για 1η φορά
στην Ελλάδα η «εγχείριση
DOR»,
μία νέα πρωτοποριακή
μέθοδος για ασθενείς που
πάσχουν από βαρύτατη
ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια.
■ Το Υπουργείο Υγείας
ο
επιλέγει, ως 1 ιδιωτικό φορέα
που έχει τη δυνατότητα
να εμφυτεύει καρδιακό
βηματοδότη, το Τμήμα
Καρδιακών Αρρυθμιών

Βηματοδότησης και
Ηλεκτροφυσιολογίας του
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.
■ Ξεκινά να εφαρμόζεται
κατ’ αποκλειστικότητα στο
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών η
τεχνική «Excimer Laser», μία
νέα μέθοδος θεραπείας των
αποφραγμένων περιφερειακών
αγγείων με τη χρήση laser.
■ Μέσω του Ιδρύματος της
Πριγκίπισσας Αικατερίνης,
δωρεά εξοπλισμού και
πραγματοποιήση επίδειξης νέων
χειρουργικών τεχνικών, από
ομάδα χειρουργών του Ομίλου,
στο Κλινικό Κέντρο Σερβίας.

2007
■ Ιδρύεται το Ιατρικό
Περιστερίου.
■ Ο Όμιλος Asklepios
Kliniken GmbH, κορυφαίος
Όμιλος Υγείας στην Ευρώπη,
συμμετέχει στο μετοχικό
κεφάλαιο του Ομίλου.

■ Εγκαθίσταται ο μαγνητικός τομογράφος 1,5 Tesla της Siemens,
τύπου Avanto Tim.
■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
συμπεριλαμβάνεται για
δεύτερη φορά στον κατάλογο
«Superbrands» ως εξέχουσα
αναγνωρίσιμη εμπορική
επωνυμία (brand) σε υπηρεσίες
και προϊόντα.

■ Το Εργαστήριο Πυρηνικής
Ιατρικής (ραδιοϊσοτόπων)
του Ιατρικού Κέντρου
Αθηνών προμηθεύεται την
πιο σύγχρονη Τομογραφική
Camera PET/CT.
■ Εγκαθίσταται στο Ιατρικό
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
το κορυφαίο τεχνολογικό
επίτευγμα της Siemens,
ο Αξονικός Τομογράφος
SOMATOM Definition.
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2008

2009

■ Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, MEDSANA, εγκαινιάζει το
τρίτο διαγνωστικό κέντρο του Ομίλου στη Ρουμανία.
■ Πραγματοποιείται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, η 1
λαπαροσκοπική ηπατεκτομή.

η

■ Επιστήμονες του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών καταφέρνουν να
δημιουργήσουν νέα ουροδόχο κύστη.
η
■ Πραγματοποιείται, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, η 1 διακολπική
λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή στην Ελλάδα, με χρήση μη
εύκαμπτων λαπαροσκοπικών εργαλείων.

■ Ξεκινά η λειτουργία
της ΓΑΙΑ Μαιευτικής
Γυναικολογικής.
■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
ανακηρύσσεται ως η εταιρεία
με την καλύτερη φήμη στον
κλάδο ιατρικών υπηρεσιών
στην Ελλάδα και ως η πέμπτη
εταιρεία με την καλύτερη
φήμη παγκοσμίως, σύμφωνα
με την ανεξάρτητη διεθνή
έρευνα GLOBAL PULSE
2009.
■ Το Τμήμα Χειρουργικής
Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής
Επανορθωτικής
Μικροχειρουργικής
εφαρμόζει με επιτυχία
πρωτοποριακή μέθοδο
αντιμετώπισης εκτεταμένου

2012
■ Ξεκινά η συνεργασία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με
το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του
Harvard, Massachusetts General Hospital (M.G.H).

όγκου στο χέρι ασθενούς
νεαρής ηλικίας.

■ Πραγματοποιείται στο
Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
χειρουργική αφαίρεση
ημισπονδύλου στη βάση
της αυχενικής μοίρας της
σπονδυλικής στήλης, σε
βρέφος μόλις δύο ετών και
τριών μηνών.
■ Πραγματοποιούνται στη
Γενική Λαπαροσκοπική και
Ρομποτική Χειρουργική

2013
■ Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και το Ιατρικό
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης λαμβάνουν
πιστοποίηση TEMOS για την «Ποιότητα
στη Διεθνή Φροντίδα Ασθενών».
■ Πραγματοποιείται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών η 1η διεθνώς
ρομποτική χολοκυστεκτομή δια μέσου μιάς μικρής τομής,
σε εγκυμονούσα 6 μηνών.

■ Η Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ μεταφέρεται
στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι.

■ Η Κλινική Γενικής Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής και
Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
πιστοποιείται
ως Κέντρο Αριστείας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Χειρουργικής της Νοσογόνου Παχυσαρκίας (IFSO).

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2010

■ Συνεργασία Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής ΓΑΙΑ με
το Fetal Medicine Foundation (FMF) του Λονδίνου, το πλέον
πρωτοπόρο ίδρυμα έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης
στην εμβρυϊκή ιατρική.
■ Ξεκινά η λειτουργία του νέου συστήματος Da Vinci Si
η
HD που δίνει τη δυνατότητα, να πραγματοποιηθεί η 1
Διαστοματική Ρομποτική Επέμβαση (T.O.R.S.) στην Ελλάδα.
η
■ Πραγματοποιείται, με απόλυτη επιτυχία, η 1 , στην Ελλάδα,
ρομποτική νεφρεκτομή σε επτάχρονο παιδί.

2020

2011

■ Το τμήμα Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής
Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής πιστοποιείται ως Eπίσημο
Ευρωπαϊκό Κέντρο αντιμετωπίσεως τραυμάτων του Άνω Άκρου
(Official European Hand Trauma Center) από την Ένωση
των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Χειρουργικής Χεριού
(Federation of European Societies For Surgery Of the Hand).
■ Οι πρώτοι πολυτραυματίες από τη Λιβύη μεταφέρονται
και νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του Ομίλου, με τον τελικό
αριθμό τους να ξεπερνά τους 3500.
■ Εφαρμόζεται για 1η φορά διεθνώς η ρομποτική χειρουργική
δια μίας τομής σε 3 διεθνή κέντρα, ένα εκ των οποίων είναι
το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. (Μεταξύ άλλων: διεθνείς πρωτίες
σε υστερεκτομή, αφαίρεση ενδομητριωσικών κύστεων
ωοθηκών και αφαίρεση περικαρδιακής κύστης).

2014
■ Η ΓΑΙΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, το Παιδιατρικό
Κέντρο Αθηνών και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
συγκαταλέγονται στα καλύτερα νοσοκομεία διεθνώς
«Best Hospitals Worldwide 2014».
■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών λαμβάνει επίσημη αναβάθμιση
των διεθνών πιστοποιήσεων ποιότητας, στο επίπεδο
«Excellence in Medical Tourism» (Αριστεία στον Ιατρικό
Τουρισμό) από τον Οργανισμό Temos International.
■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, σε συνεργασία με τους πιο
σημαντικούς εκπαιδευτικούς ιατρικούς φορείς της χώρας,
εγκαινιάζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Επιμόρφωσης, ένα από τα προγράμματα με τη μεγαλύτερη
μοριοδότηση (66 μόρια «credits – EACCME» Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Επιμόρφωσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο).

■ Το Δίκτυο συνεργαζόμενων Διαγνωστικών Κέντρων και
Ιατρών που διαθέτει στην επαρχία ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
επεκτείνεται με ραγδαίους ρυθμούς και αναδεικνύεται στο
μεγαλύτερο αντίστοιχο δίκτυο στην Ελλάδα, φτάνοντας
να αριθμεί πάνω από 350 Διαγνωστικά Κέντρα και 2.500
συνεργαζόμενους ιατρούς.
η
■ Πραγματοποιείται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών η 1 διεθνώς
ρομποτική δεξιά κολεκτομή και αφαίρεση επιπλόου μέσω μίας
μικροτομής.
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2015
■ Υπογράφεται το Μνημόνιο Συνεργασίας με το διεθνούς
φήμης Πανεπιστημιακό Αντικαρκινικό Κέντρο της Αμερικής
MD Anderson Cancer Center.
■ Εγκαινιάζεται το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής Ευεξίας
και Μακροζωίας στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου.
■ Ξεκινά η λειτουργία του Εξειδικευμένου Ιατρείου
Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ισχίου στο Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης.
■ Εγκαινιάζεται η λειτουργία του Πρότυπου Κέντρου Καρδιάς
και Αγγείων (Athens Heart Center).
ο υ Εργαστηρίου Πυελικού
■ Ανακοινώνεται η λειτουργία του 1
Εδάφους στην Ελλάδα και του νέου εξειδικευμένου τμήματος
Χειρουργικής Εντέρου - Ορθού.
η
■ 1 διεθνώς ρομποτική αποκατάσταση σύνδρομου κοιλιακών
προσαγωγών αθλητών (sportsman’s hernia).
η
■ Πραγματοποιείται η 1 ρομποτική ουρολογική επέμβαση
μίας οπής (single site) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών.

ες
■ Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών εφαρμόζονται οι 1
επιτυχημένες επεμβάσεις στην Ελλάδα για τη θεραπεία
της κολπικής μαρμαρυγής με το νεώτερο σύστημα
κρυοπηξίας 3ης γενιάς.
■ Εγκαινιάζεται το 1ο ιδιωτικό Ιατρείο Σπάνιων Νόσων
στην Ελλάδα.
η
■ Για 1 φορά πραγματοποιούνται επεμβάσεις με την
πρωτοποριακή μέθοδο της Λαπαροσκοπικής Διορθικής
Ολικής Εκτομής του Μεσοορθού taTME (TRANSANAL
TOTAL MESORECTAL EXCISION) για τη θεραπεία του
καρκίνου του ορθού.
■ Πραγματοποιείται ολική επισκευή σφιγκτήρων και
ανακατασκευή πυελικού εδάφους για 1η φορά.
η
■ Η 1 στην Ελλάδα εμφύτευση του πρωτοπόρου
πλήρως υποδόριου απινιδωτικού συστήματος σε άτομο
με κληρονομούμενο νόσημα, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

2016
■ Για 1η φορά στην Ελλάδα εφαρμόζεται η πρωτοποριακή τεχνική
NeuroSAFE σε επέμβαση ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής, στο
Ιατρικό κέντρο Αθηνών.
■ Η Κλινική Μαστού του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών ανακηρύσσεται
πλήρες μέλος του «Breast Centers Network».

■ Η 1η Μονάδα Πνευμονικής Υπέρτασης στον ιδιωτικό τομέα στην
Ελλάδα, ξεκινά τη λειτουργία της στο Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς
και Αγγείων «Athens Heart Center» του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.
η
■ Για 1 φορά στην Ελλάδα πραγματοποιείται επέμβαση
ρομποτικής λοβεκτομής θώρακα, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης.
η
■ Για 1 φορά στην Ελλάδα εφαρμόζεται στο Ιατρικό Π. Φαλήρου,
η πρωτοποριακή αναίμακτη μέθοδος μέτρησης του σακχάρου.
■ Συμπληρώνονται 10 χρόνια από την πρώτη επέμβαση
ρομποτικής χειρουργικής που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα,
στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
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2020

2016
■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο
Ιατρικής Πρωτοπορίας και Καινοτομίας, με τίτλο «Athens
Medical Leadership and Innovation Conference (AMLI)», με
αφορμή τη συμπλήρωση 32 χρόνων από την ίδρυσή του. Υπό
την ευθύνη 34μελούς επιστημονικής επιτροπής, περισσότεροι
από 150 κορυφαίοι ομιλητές ανέδειξαν τις ιατρικές καινοτομίες
που εφαρμόζονται ήδη στις κλινικές του Ομίλου σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη καθώς και τις νεότερες εξελίξεις σε σημαντικούς
τομείς της Ιατρικής, όπως η Ογκολογία, η Ρομποτική Χειρουργική,

η Ορθοπαιδική, η Καρδιολογία και η Επεμβατική Καρδιολογία,
η Νευρολογία και η Νευροχειρουργική, η Παθολογία, η
Κοσμητική Ιατρική, η Γυναικολογία και η Παιδιατρική
ενώ παρουσιάστηκε και η επιστημονική συνεργασία
του Ομίλου με το Πανεπιστήμιο του Yale
η
■ Για 1 φορά στην Ελλάδα εφαρμόζεται η χειρουργική
μέθοδος της διασφιγκτηριακής εκτομής του ορθού χωρίς
παρά φύση έδρα (intersphincteric resection with pull through
delayed anastomosis).

■ Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης,
επιλέγεται από την Παγκόσμια Αθλητική
Ομοσπονδία (FIMS), ως συνεργαζόμενο
Αθλητιατρικό Κέντρο της FIMS, για την παροχή
ιατρικών υπηρεσιών στους αθλητές της.
■ Το Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής του
Ιατρικού Ψυχικού πιστοποιείται για το σύνολο των
προσφερομένων ποιοτικών υπηρεσιών, από την
Ομάδα Euro Flow του κορυφαίου Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Αιματολογίας
- Ογκολογίας (European Scientific Foundation of Hematology - Oncology ESLHO)
■ O Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά τους Φούρνους
Ικαρίας στο «Πρόγραμμα Ιατρικής Υιοθεσίας».
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2016
■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποσπά τις περισσότερες
διακρίσεις στα Healthcare Business Awards, εξασφαλίζοντας
συνολικά 5 χρυσά βραβεία που αναδεικνύουν το κύρος και την
επιχειρηματική αριστεία του και συγκεκριμένα στις κατηγορίες:
Επενδυτική Δραστηριότητα, Συμβολή στην Απασχόληση,
Ποιότητα Υπηρεσιών, Νοσοκομείο Φιλικό προς το Περιβάλλον,
Δράση για Πρόληψη/ Έγκαιρη Διάγνωση.
■ Ο Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών και η ΓΕΝΕΣΙΣ
Αθηνών παρουσιάζουν τη
νέα υπερσύγχρονη κλινική
Μedsana - Genesis Athens, στο
Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Η
νέα κλινική αποτελεί σύμπραξη
της Medsana, θυγατρικής
του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
στη Ρουμανία, και της
κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών
σηματοδοτώντας μία νέα εποχή
στην παροχή γυναικολογικών
& IVF υπηρεσιών υγείας στη
Ρουμανία.

■ Ο Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών παρουσιάζει την
1η Έκθεση Εταιρικής
Υπευθυνότητας, η
οποία αφορά στο
2015 και επισφραγίζει
τη δέσμευσή του να
λειτουργεί υπεύθυνα,
ανεβάζοντας διαρκώς
τον πήχη των υπηρεσιών
υγείας στην Ελλάδα.
Είναι η 1η εταιρεία
παροχής υπηρεσιών
ιδιωτικής υγείας
στην Ελλάδα και
από τις πρώτες σε
διεθνές επίπεδο που
προχωρούν στην έκδοση
Έκθεσης Εταιρικής
Υπευθυνότητας σύμφωνα
με τη νέα έκδοση G4
των οδηγιών του Global
Reporting Initiative (GRI).

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2015

Πάντα ένα βήµα µπροστά

2017
■ O Όμιλος Ιατρικού Αθηνών δίνει δυναμικό παρών, ως η μοναδική
ελληνική συμμετοχή, στο 7ο Συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού (7th
HTI Conference) που πραγματοποιήθηκε στο Rovinj της Κροατίας.
Η άρτια παρουσία και παρουσίαση των υποδομών καθώς και η
οργάνωση και εμπειρία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στον τομέα
του ιατρικού τουρισμού χαρίζουν στη χώρα μας το βραβείο
«Ελλάδα: Αναδυόμενος προορισμός Ιατρικού τουρισμού»
(επισυνάπτεται φωτό Κροατία 7ο συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού)
■ Τις περισσότερες διακρίσεις απέσπασε ο Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών στα Healthcare Business Awards, εξασφαλίζοντας 6
χρυσά βραβεία που αναδεικνύουν το κύρος και την επιχειρηματική
αριστεία του. Τα βραβεία παρέλαβαν σε ειδική τελετή στελέχη του
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Ομίλου. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών βραβεύτηκε
στις κατηγορίες «Επενδυτική Δραστηριότητα», «Συμβολή στην
Απασχόληση», «Υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού», «Ποιότητα
Υπηρεσιών», «Νοσοκομείο Φιλικό προς το Περιβάλλον» και
«Επικοινωνία».
■ O Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ανακοινώνει τη χορηγική του στήριξη
στο νέο Κέντρο Ελέγχου Κατάθλιψης (Κ.Ε.ΚΑ.), την ολοκληρωμένη
δομή, η οποία έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην
αντιμετώπιση μίας σύγχρονης μάστιγας, όπως είναι η κατάθλιψη,
με στόχο την πρόληψη, τη θεραπεία και την καταπολέμηση του
στίγματος, που φέρουν οι ψυχικές παθήσεις.
■ Επίσημη πρεμιέρα του «ΙΑΤΡΙΚΟ TV», του νέου εγχειρήματος
της επικοινωνιακής στρατηγικής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Το
τηλεοπτικό κανάλι αποτελείται
από καινοτόμα, ενημερωτικά,
πολυθεματικά τηλεοπτικά δίωρα,
με ποιότητα παραγωγής υψηλών
προδιαγραφών, διαρκή ανανέωση
περιεχομένου και μεταδίδεται
ταυτόχρονα σε όλες τις κλινικές

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

■ Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών,
Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, παρουσιάζει στην ομογένεια
της Νέας Υόρκης, τη νέα πρωτοβουλία του Ομίλου που
έχει στόχο την εξασφάλιση της υγείας των μελών της
ομογένειας όταν εκείνοι επισκέπτονται την πατρίδα. Μέσω του

2020

προγράμματος «Υγεία στην Πατρίδα», διανέμεται σε όλα τα μέλη
της ομογένειας μία κάρτα η οποία προσφέρει μία σειρά από
δωρεάν και εκπτωτικές παροχές στα νοσοκομεία του ομίλου
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εξασφαλίζοντας, έτσι, την άμεση
πρόσβαση στις υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες του Ομίλου.
■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποσπά την ανώτατη διάκριση
στη διοργάνωση των Corporate Superbrands Greece 2016, όπου
αναδείχθηκε ως o κορυφαίος και πιο αναγνωρίσιμος Όμιλος
παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας για το 2016.

του Ομίλου από τις οθόνες των χώρων αναμονής, τις οθόνες των
δωματίων νοσηλείας, όπως επίσης και από τα ψηφιακά μέσα του
Ομίλου.
■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών γιορτάζει τη συμπλήρωση 10 χρόνων
λειτουργίας και προσφοράς του Ιατρικού Περιστερίου.
■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποτελεί το μοναδικό ιδιωτικό
νοσοκομειακό πάροχο στην Ευρώπη που συμμετέχει μαζί με 12
πανεπιστημιακά τμήματα, εταιρείες και φορείς από 8 χώρες στο
ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «EVOTION»,
αλλά και το μοναδικό ιδιωτικό πάροχο Υγείας στην Ελλάδα με
συμμετοχή στο Horizon 2020. Σκοπός του Προγράμματος είναι
η πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της βαρηκοΐας και
των συνεπειών της στη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, ενώ αναμένεται
να συμβάλει στον τρόπο διαχείρισής της από τους επαγγελματίες
του χώρου και τους φορείς υγείας.

■ Πρωτοποριακό σεμινάριο διάρκειας τριών εβδομάδων
πραγματοποιεί ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, μέσω της ΑΧΕΠΑ
(Αμερικανική Ελληνική Εκπαιδευτική Προοδευτική Ένωση) στο
πλαίσιο του Προγράμματος Atlantis. Σκοπός του προγράμματος
είναι τόσο η παρακολούθηση νοσοκομειακών/ιατρικών δραστηριοτήτων
από Pre - med φοιτητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όσο
και η επίτευξη συνεργασίας και αμοιβαίας επικοινωνίας μεταξύ
Αμερικανικών Πανεπιστημίων, μελλοντικών Αμερικανών επαγγελματιών
του ιατρικού κλάδου και συστημάτων υγείας ανά τον κόσμο.
■ Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
εξοπλίζεται με το νέο υπερσύγχρονο ενδοσκοπικό εξοπλισμό της
Fujifilm, ELUXEO™, που δίνει νέες δυνατότητες στην πρώιμη ανίχνευση
της παθολογίας του πεπτικού και στην ανάλυσή της.
η
■ Για 1 φορά στην Ελλάδα πραγματοποιείται με επιτυχία, στο Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών, ρομποτική ηπατεκτομή.
η
■ Για 1 φορά στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών, διεγχειρητική κατάλυση πνευμονικών φλεβών με χρήση
Cryoballoon.
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2018
■ Για 1η φορά στην Ελλάδα, διενεργείται από το Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών, η επιτυχημένη επέμβαση ρομποτικής
μερικής νεφρεκτομής, σε μεσήλικα άνδρα με σύνδρομο
πολλαπλών όγκων και στους δύο νεφρούς.
O
■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποσπά το1 Βραβείο
Ανάκαμψης Αποτελεσμάτων από τους αναγνώστες του
περιοδικού ΧΡΗΜΑ και της ηλεκτρονικής εφημερίδας
ΧΡΗΜΑ Week.

■ Στο Ιατρικό Π. Φαλήρου, πραγματοποιούνται πλέον
με επιτυχία βιοψίες προστάτη μετά την απόκτηση του
πρωτοποριακού συστήματος Koelis, που χρησιμοποιεί την
τεχνική Βιοψίας Elastic Fusion.
η
■ Πραγματοποιείται, για 1 φορά στην Ελλάδα,
στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, η πρώτη ρομποτική
κυστεοπροστατεκτομή, με εκτεταμένη πυελική
λεμφαδενεκτομή και εκτροπή των ούρων για διηθητικό
καρκίνο της ουροδόχου κύστεως, σε ασθενή 70 ετών.

■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών επεκτείνει το «Πρόγραμμα
Ιατρικής Υιοθεσίας», που υλοποιεί εδώ και πολλά χρόνια σε
παραμεθόριες και δυσπρόσιτες περιοχές, και εντάσσει σε
αυτό τη νήσο Σαμοθράκη, επεκτείνοντας παράλληλα τις
υπάρχουσες παροχές στα χωριά Ζώνη, Μικρή Δοξιπάρα και
Χελιδόνα του Δήμου Ορεστιάδας. Το πρόγραμμα προληπτικής
Ιατρικής από την Κινητή Μονάδα του Ομίλου σηματοδοτεί την
ένταξη των περιοχών στο «Πρόγραμμα Ιατρικής Υιοθεσίας», με
πρώτο σταθμό το Δήμο Ορεστιάδας και στη συνέχεια το νησί
της Σαμοθράκης.

2018
■ Πρωτοποριακό σεμινάριο διάρκειας τριών εβδομάδων
πραγματοποίησε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών σε PreMed φοιτητές από την Αμερική. Οι φοιτητές, κατά τη
διάρκεια της παραμονής τους στις εγκαταστάσεις
του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν πλήθος πρακτικών και θεωρητικών
μαθημάτων από κορυφαίους ιατρούς σε μεγάλο
εύρος ειδικοτήτων, όπως είναι η καρδιοχειρουργική,
η ογκολογία, η γενική χειρουργική, η Ορθοπαιδική, η
χειρουργική του άνω άκρου, η θωρακοχειρουργική, η
αγγειοχειρουργική, η μαιευτική και η γυναικολογία.
η
■ Για 1 φορά στην Ελλάδα εφαρμόζεται η νέα τεχνολογία
ενδοσκοπικής αφαίρεσης μοσχευμάτων (Endoscopic Vessel
Harvesting - EVH), για καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, με τη
χρήση του πιο εξελιγμένου συστήματος Maquet Haemopro
2©,
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■ Τις περισσότερες διακρίσεις αποσπά, για ακόμα μία χρονιά, ο Όμιλος
Ιατρικού Αθηνών στα Healthcare Business Awards, εξασφαλίζοντας
7 βραβεία (4 Gold & 3 Silver) που αναδεικνύουν το κύρος και την
επιχειρηματική του αριστεία. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
βραβεύτηκε στις κατηγορίες «Επενδυτική Δραστηριότητα» (Gold),
«Υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού» (Gold), «Κοινωνική Ευαισθησία» (Gold),
«Συμβολή στην Απασχόληση» (Silver), «Δράση για Πρόληψη/ Έγκαιρη
Διάγνωση» (Silver) και «Περιβαλλοντική Ευαισθησία» (Silver). Αξίζει να
σημειωθεί ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών,
Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, βραβεύθηκε με το Gold Βραβείο
Επιχειρηματικότητας και Προσφοράς 2018

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συμμετέχει ως «Πλατινένιος
Χορηγός» (Platinum Sponsor) του European Medical Tourism &
Global Healthcare Congress 2018 που διοργανώθηκε από το
Global Healthcare Resources και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

2020

■ Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, σε αναγνώριση
του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών του και πληρώντας όλες
τις απαραίτητες προδιαγραφές, λαμβάνει, πρώτο στην
Ευρώπη, μεταξύ των γενικών κλινικών, πιστοποίηση διάρκειας
τριών ετών, από το Διεθνή Οργανισμό Global Healthcare
Accreditation (GHA), για την αριστεία του στην παροχή
υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού.

■ Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης είναι η 1η κλινική της
Βορείου Ελλάδος, που λαμβάνει την πιστοποίηση του Διεθνούς
Προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.
■ Σημαντικές ειδήσεις για το μέλλον της υγείας προέκυψαν
κατά τη διάρκεια των εργασιών του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου
Ιατρικής Πρωτοπορίας και Καινοτομίας AMLI 2018 (Athens
Medical Leadership and Innovation Conference 2018), που
διοργάνωσε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. Περισσότεροι από

2.500 ιατροί, φοιτητές ιατρικής, εκπρόσωποι ενώσεων ασθενών,
εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών, από την Ελλάδα, τη Ρωσία, τα
Βαλκάνια, τη Β. Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Κύπρο και τις πρώην
Σοβιετικές Δημοκρατίες, αλλά και πλήθος κόσμου που ενδιαφέρθηκε
να ενημερωθεί για τις σύγχρονες εξελίξεις στην υγεία, είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν περισσότερες από 250 ομιλίες. Στο
πολυθεματικό συνέδριο (Γενική Κλινική, Παιδιατρικό, Νοσηλευτικό,
Ιατρικός Τουρισμός) συμμετείχαν περισσότεροι από 300 κορυφαίοι
επιστήμονες του Ομίλου καθώς και οι ομόλογοί τους από την Ελλάδα
και το Εξωτερικό, υπό την ευθύνη 75μελούς επιστημονικής επιτροπής.
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2019
■ Πρωτοπόρος εδώ και 13 χρόνια στη Ρομποτική
χειρουργική, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προχώρησε στην
προμήθεια του πιο σύγχρονου συστήματος Ρομποτικής
χειρουργικής, da Vinci Xi HD, έκδοση 2019. Το νέο,
σύγχρονο, ρομποτικό σύστημα Ρομποτικής χειρουργικής,
da Vinci Xi HD, έκδοση 2019, διατηρεί και βελτιώνει
σημαντικά τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων

συστημάτων da Vinci Xi, που αφορούν στην άριστη
τρισδιάστατη όραση και στην ευελιξία των χειρουργικών
εργαλείων, προσφέροντας, παράλληλα, και νέα σημαντικά
χαρακτηριστικά στον τομέα της εργονομίας και της
απεικόνισης.

■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προχώρησε στην προμήθεια
του Ρομποτικού Συστήματος
Focal One® HIFU (Ηighintensity
Focused Ultrasound) και
αποτελεί, πλέον, το μοναδικό
κέντρο στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, που διαθέτει αυτήν
την τεχνολογία.

2019
■ Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών εγκαινίασε το μοναδικό

στην Ελλάδα, νέο πιστοποιημένο Ρομποτικό Υβριδικό
Χειρουργείο – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», νέας γενιάς Discovery
IGS 740 της GΕ Healthcare, καθιστώντας το Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών, σημείο αναφοράς για πολύπλοκες
αορτικές και άλλες χειρουργικές παθήσεις, σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο.
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■ Στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού για την
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
διοργάνωσε την ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Κλινικές
Μελέτες – Πάντα ένα βήμα μπροστά».
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την
εξειδικευμένη σε πληροφοριακά συστήματα κλινικών μελετών,
ελβετική εταιρεία CLINERION και την εταιρεία SIGMASOFT,
αντιπροσώπου της CLINERION στην Ελλάδα και την Κύπρο.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

■ Στην προμήθεια του νέου Μαγνητικού Τομογράφου GE

ARCHITECT 3 Tesla προχώρησε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών,
αποτελώντας πλέον, την πρώτη και μοναδική κλινική στην
Ελλάδα, αλλά και μία από τις πρώτες, παγκοσμίως, που διαθέτει
αυτού του τύπου την τεχνολογία.

2020

■ Εγκαινιάστηκε στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
(ΙΔΘ) η FIVI, η νέα, υπερσύγχρονη και μεγαλύτερη
Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η FIVI, συνολικής επένδυσης
ύψους άνω των 1,5 εκ. ευρώ σε εξοπλισμό, στεγάζεται
σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις εντός του ΙΔΘ και
περιλαμβάνει ένα από τα πλέον σύγχρονα εργαστήρια της
Ευρώπης. Η FIVI είναι σχεδιασμένη να πληροί συνθήκες
ποιότητας αέρα ISO CLASS 7, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική
παρακολούθηση δειγμάτων μέσω του συστήματος «RI
Witness», καθώς και όλων των παραμέτρων εμβρυολογικής
καλλιέργειας, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα
ποιότητας.

■ Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, σε συνεργασία
με τη Vodafone και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων
Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου, παρουσίασαν το «επόμενο» βήμα στην ήδη διαδεδομένη
ρομποτική χειρουργική, με τη χρήση του αναβαθμισμένου δικτύου 5G της
Vodafone. Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής που παρουσιάστηκε, ο
Δρ. Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης είχε τη δυνατότητα, από την πόλη
των Τρικάλων, να συνδεθεί μέσω 5G και να χειριστεί απομακρυσμένα
τους χειρουργικούς βραχίονες που βρίσκοταν στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
καθοδηγώντας την εκτέλεση χειρουργικών κινήσεων, ακριβείας.
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2020
■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, με αίσθημα ευθύνης

■ Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριετές ερευνητικό

απέναντι στην κρισιμότητα των περιστάσεων και των
δύσκολων ωρών που διανύει η χώρα, παραχωρεί δωρεάν
με άμεση ισχύ στο Υπουργείο Υγείας μια από τις πέντε
νοσηλευτικές μονάδες του στην Αθήνα, και συγκεκριμένα
το Ιατρικό Περιστερίου, προκειμένου να τεθεί στην
υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «EVOTION», στο
οποίο ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι ο μοναδικός
ιδιωτικός κλινικός πάροχος Υγείας που συμμετέχει
πανευρωπαϊκά. Σημειώνεται ότι, το «EVOTION» αποτελεί
μέρος του «Horizon 2020», του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού
προγράμματος, στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την έρευνα και την τεχνολογία, με συνολικές επενδύσεις
περισσότερα από 80 δις ευρώ, στην επταετία 2014 –
2020, με στόχο την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της
Ευρώπης.

2020
■ To Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης δημιούργησε
ειδική μονάδα λήψης δειγμάτων εντός του αεροδρομίου
«Μακεδονία» (επίπεδο αφίξεων). Όλοι οι αφικνούμενοι
και/ή αναχωρούντες επιβάτες αλλά και όλοι οι
ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν
χρήση της υπηρεσίας.

■ Γεννήθηκε το πρώτο παιδί από τη Μονάδα Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «FIVI», του Ιατρικού
Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, αποτελώντας το πιο
χαρμόσυνο νέο για κάθε ζευγάρι που επιθυμεί να κάνει
το όνειρο της δημιουργίας οικογένειας, πραγματικότητα.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

■ Εγκαταστάθηκε το πρώτο στην Ελλάδα, πρωτοποριακό
σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης CAD EYE της FUJIFILM, στο
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Το συγκεκριμένο σύστημα έρχεται να
διορθώσει τις ατέλειες παρατήρησης, διατηρώντας, ακμαία
την παρατηρητικότητα και ανιχνευσιμότητα του ενδοσκόπου,
ενισχύοντας την ακρίβεια των απεικονιστικών εξετάσεων για την
αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου.

■ Στον Δρ. Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο απονεμήθηκε το υψηλού
συμβολισμού «Βραβείο Συνολικής Προσφοράς» (Lifetime Achievement
Award) του Βρετανικού Συμβουλίου, που δίδεται για πρώτη φορά στην
χώρα μας.

					

■ Τ ο Ιατρικό

Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης,
πρωτοστατεί για μία
ακόμη φορά στις
ιατρικές εξελίξεις,
εισάγοντας
στο φάσμα των
χειρουργικών
επεμβάσεων
του θώρακα,
τη ρομποτική
θωρακοχειρουργική
με το σύστημα da
Vinci.

2020

■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών απέσπασε τη Gold διάκριση,
στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των εταιρειών που
συμμετείχαν στο Δείκτη CR Index 2020-2021
■ Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και το Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, προκειμένου
να προσφέρουν στο επιβατικό κοινό, αλλά και στην
κοινότητα εργαζομένων του αεροδρομίου, τη δυνατότητα
διαγνωστικού ελέγχου, Μοριακής Ανίχνευσης (rRT-PCR).

■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θέτει στη διάθεση του Υπουργείου
Υγείας, μια νοσηλευτική πτέρυγα δυναμικότητας 52 κλινών του
Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης (44 κλίνες νοσηλείας και 8
κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας), προς χρήση τους από το
Εθνικό Σύστημα Υγείας για non Covid-19 περιστατικά.
■ Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες
των ανθρώπων του ΕΣΥ που μάχονται καθημερινά για την
αντιμετώπιση της πανδημίας
και προχώρησε στη
δημιουργία και αποστολή
Διεπιστημονικής Ομάδας
εξειδικευμένων ιατρών, η
οποία τίθεται στη διάθεση
του Υπουργείου Υγείας,
προκειμένου να καλυφθούν
ανάγκες των Νοσοκομείων
του ΕΣΥ στη Β. Ελλάδα.
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ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΟΜΊΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΑΘΗΝΏΝ

Πιστοποιήσεις και Διακρίσεις
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς του
για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του και για
τη βελτίωση των λειτουργιών του, συνέχισε με επιτυχία τις επιθεωρήσεις
και επιτηρήσεις για τις πιστοποιήσεις με πεδίο εφαρμογής:
❚

Γενική και Μαιευτική Κλινική από την TUV Hellas

Αιματολογικού, Μικροβιολογικού-Βιοχημικού-

με 15224:2017 και πεδίο: «Παροχή υπηρεσιών

Ανοσολογικού, Μοριακής Βιολογίας,

φροντίδας υγείας σε Παθολογικά, Χειρουργικά και

Κυτταρολογικού, Παθολογοανατομικού και

Μαιευτικά περιστατικά ενηλίκων: Νοσηλεία άνω

Ενδοκρινολογικού,

της μιας ημέρα, ημερήσια νοσηλεία ή νοσηλεία
σε Ειδικές Μονάδες. Υπηρεσίες φροντίδας υγείας

❚

συμπεριλαμβανομένων Ακτινογραφικού,

ασθενών με χρόνια νοσήματα.»

Οστεοπυκνόμετρου, Μαστογράφου, Ορθόπαντογράφου, Αξονικού και Μαγνητικού

Αφορούν στον:

❚

Τομογράφου, Υπέρηχο-τομογράφού Γενικού/
Καρδιάς/ Γυναικολογικού, Τομογράφου PET-CT)

Παθολογικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων του
Παθολογικού, Καρδιολογικού, Γαστρεντερολογικού,
Πνευμονολογικού, Δερματολογικού, Νευρολογικού

❚

Χειρουργικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων

βηματοδότη και απινιδωτών,

❚

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία,

μεγάλων καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων,

❚

Τμήμα Επειγόντων και Βραχείας Νοσηλείας,

Πλαστικής Χειρουργικής, του Ορθοπεδικού και

❚

Ογκολογική Μονάδα,

❚

Θεραπευτικές Υπηρεσίες Μίας Ημέρας

της Χειρουργικής, Θωρακοχειρουργικής και

των ορθοπεδικών επεμβάσεων, Οφθαλμολογικού,
Ω.Ρ.Λ, Νευροχειρουργικής και εμβολισμών

(χειρουργικός και παθολογικός τομέας),

αρτηριο-φλεβωδών δυσπλασιών και ανευρυσμάτων
του ΚΝΣ, Αγγειοχειρουργικής, Ουρολογίας,
Γναθοχειρουργικής και Γυναικολογίας

❚

❚

❚

Υπηρεσίες Διακομιδής Ασθενών,

❚

Διοικητικές και Υποστηρικτικές υπηρεσίες:

Παθολογικές, χειρουργικές και Μαιευτικές

Φαρμακείο, Τεχνική Υπηρεσία, Βιοϊατρική

Νοσηλευτικές μονάδες

τεχνολογία, Επιμέλεια, Ιατρικό αρχείο, Γραφείο
προσωπικού, Προμήθειες, Αποθήκη υλικών,

Συγκροτήματα Χειρουργείων μεγάλων και μεσαίων

Μηχανοργάνωση, Υπηρεσία ασφάλειας, Υποδοχή.

επεμβάσεων και Μαίευσης (άσηπτα, σηπτικά),

❚

Αναισθησιολογικό

❚

Κεντρική αποστείρωση

❚

Ειδικές Μονάδες ( ΜΕΘ Πολυδύναμη και

❚

❚

Μονάδα Λοιμώξεων

❚

Τμήμα Ενδοσκοπήσεων,

❚

Ακτινοθεραπεία,

❚

Διαγνωστικά Εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένων

Η Παιδιατρική Κλινική Αμαρουσίου από την
TUV Hellas με 15224:2017 και πεδίο: Παροχή
υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε Παθολογικά,
Χειρουργικά και περιστατικά Παίδων: Νοσηλεία
άνω της μιας ημέρα, ημερήσια νοσηλεία ή

Καρδιολογική, ΜΕΝΝ),

32

Αιμοδυναμικό εργαστήριο, συμπεριλαμβανομένων
αγγειογραφίας, στεφανιογραφίας και εμφυτεύσεων

και Ενδοκρινολογικού τμήματος,

❚

Εργαστήρια Διαγνωστικής απεικόνισης,

νοσηλεία σε Ειδικές Μονάδες. Υπηρεσίες
φροντίδας υγείας ασθενών με χρόνια νοσήματα.

Αφορούν στον:

❚

Παθολογικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων του
Παθολογικού και Καρδιολογικού, τμήματος,

07
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❚

Χειρουργικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων της

❚

κεντρικές κουζίνες της Κλινικής Αμαρουσίου

Θωρακοχειρουργικής ειδικότητας,

❚

και του ΙΔΘ με ΕΝ ISO 22000:2005, με

Παιδιατρικές Νοσηλευτικές Μονάδες

πεδίο εφαρμογής: Παροχή Ολοκληρωμένων

Παθολογικού και Χειρουργικού τομέα,

❚

Ειδικές Μονάδες (Πολυδύναμη ΜΕΘ Παίδων)

❚

Συγκροτήματα Χειρουργείων παίδων (άσηπτα,

Υπηρεσιών Εστίασης στους Νοσηλευόμενους
και το Προσωπικό του Νοσοκομείου (Προμήθεια,
Παραλαβή, Αποθήκευση, Επεξεργασία και
Τελική Διάθεση Τροφίμων) στοχεύοντας μέσω

σηπτικά, οδοντιατρικό και ενδοσκοπήσεων),

του συγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης,

❚

Αναισθησιολογικό,

❚

Κεντρική αποστείρωση,

❚

Διαγνωστικά Εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένων

κίνδυνοι. Για τον καθορισμό και διαχείριση των

Αιματολογικού-Μικροβιολογικού-Βιοχημικού-

σχετικών κινδύνων, των Προαπαιτούμενων

Ανοσολογικού,

Προγραμμάτων (Operational Prerequisite

❚

προληπτικά να αναγνωρίζονται, να αναλύονται
και να αποτρέπονται όλοι οι σχετικοί με την
Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων

Programmes -oPRP’s) και των Κρισίμων Σημείων

Εργαστήρια Διαγνωστικής απεικόνισης,

Ελέγχου (Critical Control Points - CCP’s),

συμπεριλαμβανομένων Ακτινολογίας,

λαμβάνονται πρωτίστως υπόψη η ανάγκη

Αγγειογραφικού, Αιμοδυναμικού, Υπέρηχο –

φροντίδας των νοσηλευομένων, η ισχύουσα

Τομογράφου Γενικού/Καρδιάς,

❚

❚

❚

νομοθεσία, οι υποδείξεις των αρμοδίων αρχών,

Εξωτερικά Ιατρεία Παίδων Παθολογικού και
Χειρουργικού Τομέα,

καθώς και τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα.

❚

Διατήρησε σε ισχύ την πιστοποίηση 14001:2015

Διοικητικές και Υποστηρικτικές υπηρεσίες:

για την Κλινική Αμαρουσίου και το Ιατρικό

Φαρμακείο, Τεχνική Υπηρεσία, Βιοϊατρική

Διαβαλκανικό Κέντρο με πεδίο εφαρμογής:

τεχνολογία, Επιμέλεια, Ιατρικό αρχείο, Γραφείο

Organization, management, operation and

προσωπικού, Προμήθειες, Αποθήκη υλικών,

provision of Private Clinic services. Preparation

Μηχανοργάνωση, Υπηρεσία ασφάλειας, Υποδοχή.

and provision of meals. Facilities and
equipment operation and maintenance.

Οργάνωση και διαχείριση υπηρεσιών Ιδιωτικής
Κλινικής: (Νοσηλευτικές, Εργαστηριακές και

❚

Πιστοποιήθηκε από την Swiss Approval η IVF

Απεικονιστικές Διεργασίες Παροχής Υπηρεσιών

του ΙΔΘ με την εμπορική ονομασία FIVI με

Υγείας σε Παθολογικά, Χειρουργικά, Μαιευτικά

15224:2016.

και Παιδιατρικά τμήματα και Ειδικές Μονάδες. |
Διαχειριστικές, Διοικητικές και Τεχνικές Διεργασίες

❚

ΤΙΗΑ για την Κλινική Αμαρουσίου (Γενική,

Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, Ιατρικού

Παιδιατρική και Μαιευτική Κλινική) και τη

Ψυχικού, Ιατρικού Περιστερίου και Ιατρικού Π.

διατήρησε για το ΙΔΘ (Γενική, Παιδιατρική και

Φαλήρου, ενώ για την Κλινική της Δάφνης με

Μαιευτική Κλινική).

πεδίο εφαρμογής: Οργάνωση και διαχείριση
υπηρεσιών Ιδιωτικής Κλινικής: (Νοσηλευτικές,

Αναβάθμισε την πιστοποίηση TEMOS σε
διαπίστευση σύμφωνα με το νέο πρότυπο

Υποστήριξης) για τις κλινικές Αμαρουσίου,
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Διατηρήθηκαν σε ισχύ οι πιστοποιήσεις για τις

❚

Δημοσιεύθηκε η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής

Εργαστηριακές και Απεικονιστικές Διεργασίες

Ευθύνης για το έτος 2019 με σκοπό την πλήρη

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε Μονάδες Τεχνητού

και ολοκληρωμένη ενημέρωση των πελατών,

Νεφρού |Διαχειριστικές, Διοικητικές και Τεχνικές

της κοινωνίας και γενικότερα όλων των

Διεργασίες Υποστήριξης )σύμφωνα με το

ενδιαφερόμενων μερών του Ομίλου Ιατρικού

πρότυπο ISO 9001:2015 από την εταιρεία TUV

Αθηνών, σχετικά με τις πρακτικές υπεύθυνης

Hellas – Nord.

λειτουργίας που αυτός εφαρμόζει, όπου εντός

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ενσωματώθηκαν δείκτες του ΣΔΠ σχετικά με
το Περιβάλλον, την Εκπαίδευση, το Προσωπικό,
καθώς και λειτουργικοί δείκτες.

❚

Ενσωμάτωσε στο εγχειρίδιο και στην ΕΚΕ την
Πολιτική Βιωσιμότητας του Ομίλου

Αναλυτικά οι αλλαγές και οι βελτιώσεις του Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών
καλύπτουν όλη την οργάνωση του και μπορούν να
αναλυθούν μέσα από ένα σύστημα δεικτών: λειτουργικών,
οικονομικών, αποτελεσματικότητας, κλινικών συμβάντων,
λοιμώξεων, φαρμάκων, κ.λ.π. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
συνυπολογίσουμε και τη δραστική και οριζόντια αλλαγή,
πολλών λειτουργιών των κλινικών, λόγω της παγκόσμιας
πανδημίας του Covid 19.
Gold Διάκριση και Έπαινος για καλύτερη πρόοδο
(Best Progress award) στο Δείκτη Εταιρικής
Ευθύνης CR INDEX 2020 - 2021
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών απέσπασε τη Gold
διάκριση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης
των εταιρειών που συμμετείχαν στο Δείκτη CR
Index 2020-2021, ενώ παράλληλα, έλαβε και το
Best Progress Award. Η συγκεκριμένη διάκριση
αποτελεί επιστέγασμα της συνολικής στρατηγικής
που ακολουθεί ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, εδώ
και 36 χρόνια. Προσαρμόζοντας τη λειτουργία
του, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται από

2020

τα Διεθνή fora, όπως αυτές του Δείκτη Εταιρικής
Ευθύνης CR Index, υλοποιεί, κάθε χρόνο, ένα
πολυεπίπεδο σχέδιο δράσης Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, με βασικούς άξονες την Κοινωνία,
τους Εργαζομένους, την Ποιότητα των υπηρεσιών
και το Περιβάλλον. Όλες οι πιστοποιήσεις και οι
διακρίσεις του Ομίλου παρατίθενται στην ιστοσελίδα
του www.iatriko.gr.
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έλαβε, πρώτος στην
Ελλάδα, την πιστοποίηση SGS DISINFECTION
MONITORED, CLEANING CHECKED MARK

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, έλαβε, πρώτος στην
Ελλάδα, την πιστοποίηση SGS DISINFECTION
MONITORED, CLEANING CHECKED MARK, από
την εταιρεία SGS Greece. Η πιστοποίηση αφορά
στην τεκμηρίωση των διεργασιών καθαρισμού
απολύμανσης και πρόληψης της διασποράς
από τον ιό SARS-Cov-2, για το Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης,
καθώς και για τα COVID – 19 Testing Points στο
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και Αεροδρόμιο
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», αντίστοιχα.

Στρατηγικές Διεθνείς Συνεργασίες
Από το 2007, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεργάζεται με το γερμανικό κολοσσό στον
χώρο της υγείας Asklepios Kliniken GmbH, ο οποίος τον επέλεξε για την επέκτασή
του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμμετέχοντας στο μετοχικό του κεφάλαιο.

Π

αράλληλα, με σκοπό τη διαρκή επιστημονική
πρωτοπορία, o Όμιλος προχώρησε στη
σύναψη εξαιρετικά σημαντικών επιστημονικών
συνεργασιών με κορυφαίους οργανισμούς σε
όλον τον κόσμο, όπως με το διεθνούς φήμης
Πανεπιστημιακό Αντικαρκινικό Κέντρο της
Αμερικής, MD Anderson Cancer Center, το
Fetal Medicine Foundation (FMF) του Ηνωμένου
Βασιλείου, το πλέον πρωτοπόρο ίδρυμα έρευνας,
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην εμβρυϊκή

ιατρική, το IRCAD/EITS της Ιατρικής Σχολής του
Στρασβούργου, το Clinique Saint-Augustin στη
Γαλλία, το Mass General Hospital for Children στο
πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το Yale, κ.ά.
Οι κλινικές του Ομίλου θεωρούνται κέντρα
αναφοράς και αριστείας, τόσο σε ευρωπαϊκό
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα:

❚

το Τμήμα Γενικής, Λαπαπροσκοπικής,
Βαριατρικής και Ρομποτικής Χειρουργικής
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του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών έχει

Κολεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων

αναγνωριστεί ως κέντρο αριστείας για τη

(RCOG),

Βαριατρική και τη Μεταβολική Χειρουργική
από τη Διεθνή Ομοσπονδία Χειρουργικής

❚

πιστοποιηθεί ως συνεργαζόμενο κέντρο

της Παχυσαρκίας (IFSO),

❚

Αθλητιατρικής από τη Διεθνή Ομοσπονδία

το Τμήμα Χειρουργικής Χεριού – Άνω
Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής
Μικροχειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου

της Αθλητιατρικής (FIMS),

❚

θεωρείται κέντρο αναφοράς στη

Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εταιρειών

Νοτιοανατολική Ευρώπη για την εκπαίδευση

Χειρουργικής του Χεριού (FESSH),

ενδοσκοπικής δισκεκτομής για τη θεραπεία

από τη Διεθνή Ένωση Χειρουργών

της κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου,

ως Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και
Μεταπτυχιακών Σπουδών,

❚

❚

στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
λειτουργεί το ESPSO-European School
of Peritoneal Surface Oncology, το

η Κλινική Μαστού του Ιατρικού Κέντρου

οποίο αποτελεί ένα από τα 29 κέντρα

Αθηνών αποτελεί πλήρες μέλος του

αναφοράς, παγκοσμίως, που εκπαιδεύει

διεθνούς δικτύου Breast Centers Network,

νέους χειρουργούς και νοσηλευτικό

το Iατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
αποτελεί επίσημο Κέντρο Εξετάσεων και
Εκπαίδευσης (MRCOG) του Βασιλικού

36

ιατρών στη μέθοδο διατρηματικής

το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών έχει πιστοποιηθεί
Γαστρεντερολόγων και Ογκολόγων (IASGO)

❚

σύμφωνα με τη Joimax GMB (Γερμανία),
το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Αθηνών έχει διαπιστευθεί από την

❚

το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης έχει

προσωπικό στην εφαρμογή της νέας
θεραπείας με κυτταρομειωτική χειρουργική
και ενδοπεριτοναϊκή υπέρθερμη
χημειοθεραπεία (HIPEC).

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Διεθνείς Επιστημονικές Συνεργασίες

Asklepios Kliniken GmbH is
a shareholder of AMG, since 2007.
Asklepios Kliniken GmbH is one
of the largest Health Care Groups
in Europe, operating more than
140 Medical Units of 26,500 beds,
employing more than 45,000
employees and producing
a turnover of 3 Billion Euros.

Athens Medical Center
is an established by the
International Association of
Surgeons, Gastroenterologists,
and Oncologists (IASGO)
Continuing Medical Education
Center for postgraduate
studies.

Athens Medical Center’s
Department of General,
Laparoscopic, Bariatric and
Robotic Surgery has been
recognized as a Center of
Excellence for Bariatric and
Metabolic Surgery by the
International Federation for the
Surgery of Obesity (IFSO).

European Interbalkan Medical
Center is a Collaborating
Center of Sports Medicine
Worldwide accredited by the
International Federation of
Sports Medicine (FIMS)

Athens Medical Center
cooperates
with IRCAD/EITS of the
Medical School of Strasbourg,
France

Athens Medical Center’s
Department of Hand and Upper
Extremety Surgery, Recostructive
Orthopaedic Microsurgery is an
accredited Hand Trauma Center
by the Federation of European
Societies for Surgery of the Hand
(FESSH).

Athens Medical Group has
an academic collaboration
with the Fetal Medicine
Foundation (FMF), UK.

Athens Medical Group
has an academic
collaboration with
MD Anderson Cancer
Center.

Athens Medical Group has
an educational collaboration
with Mass General Hospital
for Children.

The Breast Clinic of Athens
Medical Center is a full member
of the international Breast
Centers Network.

The Paediatric Radiology
Department of the Paediatric
Center of Athens is a “Center for the
Assessment of Medical Technology”,
according to GE Healthcare.

Athens Medical Group has
an educational collaboration
with Yale University School
of Medicine.

European Interbalkan
Medical Center is an official
MRCOG Examination
and Education Center,
by the Royal College
of Obstetricians &
Gynaecologists (RCOG).

The Clinic of General,
Laparoscopic, Bariatric and
Robotic Surgery of Athens
Medical Center is a Center of
Excellence according to the
International Federation for
the Surgery of Obesity and
Metabolic Disorders (IFSO).

European Interbalkan
Medical Center is, according
to Joimax GmbH (Germany),
a Reference Center in
SE Europe for training
doctors in the method of
transforaminal endoscopic
discectomy for the
treatment of herniated
intervertebral disc.

Clinique
Saint-Augustin

Athens Medical Center
cooperates with the Robotic and
Laparoscopic Center of the Saint
Augustin Clinique, in France
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Συνεισφορά στην Εθνική Οικονομία και Κοινωνία
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, από την ίδρυσή του, αποτελεί πυλώνα της εθνικής οικονομίας
προσφέροντας, όχι μόνο ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε εκατοντάδες
χιλιάδες ασθενείς ετησίως, αλλά και διαρκώς αυξανόμενες θέσεις εργασίας.

Π

αράλληλα, αποτελεί συνειδητή επιδίωξη
η συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές,
μεγιστοποιώντας τα οφέλη για την ελληνική οικονομία
και κοινωνία.
Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών:

❚

προσέφερε το 2020 συνολικά, 3.084, θέσεις
εργασίας,

❚

παρείχε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της σε
680.998 εξωτερικούς και 83.373 εσωτερικούς
ασθενείς,

❚

κατέβαλε στους εργαζόμενους της μέσω της
μισθοδοσίας το ποσό των € 58,380 εκ.

❚

κατέβαλε για ασφαλιστικές εισφορές στα
ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων της €22.760
εκ. και προς τα δημόσια ταμεία €7.931 εκ. για την
πληρωμή φόρων.

❚

38

επιχειρήσεις και ελληνικές θυγατρικές πολυεθνικών
επιχειρήσεων).

Στον Πίνακα αριστερά παρατίθεται η συνεισφορά του
Ομίλου στην Οικονομία για την περίοδο 2018-2020, με
δεδομένα για τον κύκλο εργασιών, για τα κέρδη προ
Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), για τους
ασθενείς (εσωτερικούς και εξωτερικούς), αλλά και για
τους εργαζόμενους.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην
Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου η οποία είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του, www.iatriko.gr.
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι πρωτοπόρος στην
ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού, προσφέροντας τις
νοσηλευτικές του υπηρεσίες σε περισσότερους από
8.000 νοσηλευόμενους ασθενείς από το εξωτερικό
σε ετήσια βάση. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ήταν ο
πρώτος φορέας Ιδιωτικής Υγείας που έγινε μέλος

συνεργάστηκε με τοπικούς προμηθευτές σε ποσοστό

του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

100% (ως τοπικοί προμηθευτές ορίζονται ελληνικές

(ΣΕΤΕ) το 2014.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Συνεισφορά του Ομίλου στην Οικονομία
για την περίοδο 2018 - 2020

2018

2020

2018

90.516

2019

2019

2020

2018

3.084

2020

3.105

2019

Εργαζόμενοι

3.013

2018

83.373

2020

Εσωτερικοί
Ασθενείς

84.957

24.043

2019

22.110

196.866

2018

197.273

182.749

27.691

(σε χιλ. €)

Εξωτερικοί
ασθενείς

680.998

Κέρδη προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων (EBITDA)

682.030

(σε χιλ. €)

659.857

Κύκλος Εργασιών

2019

2020

Συμμετοχές σε Διεθνείς και Εθνικούς Φορείς
Με στόχο τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
ο Όμιλος συμμετέχει στους παρακάτω φορείς:
❚

Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ),

❚

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (ΣΦΕΕ),

❚

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

❚

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

και Βιομηχανιών (ΣΕΒ),

(ΣΕΤΕ).
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Εταιρική
Διακυβέρνηση

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών δεσμεύεται για την τήρηση και προαγωγή της
Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Συστήματος Εσωτερικών Διαδικασιών
και Ελέγχου, αρχές που εφαρμόζει στο σύνολο των λειτουργιών του.
Για να πετύχουμε το όραμά μας, η ηγεσία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
υποστηρίζει την αποστολή και τις αρχές του έχοντας ως προτεραιότητα
τους ασθενείς, λειτουργώντας με υπευθυνότητα και με διαφάνεια.

Οργανωτική Δομή του Ομίλου
Οι αρμοδιότητες και τα όρια ευθύνης κάθε υπηρεσιακής μονάδας
καθορίζονται από την οργανωτική δομή του Ομίλου.
Η οργανωτική δομή διαρθρώνεται, ώστε:

❚

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κύριων
επιχειρησιακών τομέων στους οποίους
δραστηριοποιείται ο Όμιλος,

❚

να ευθυγραμμίζεται με τις εκάστοτε αρχές του
θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των
ανωνύμων εταιρειών,

❚

να επιτρέπει την ανάπτυξη και τη διάχυση
ενιαίας επιχειρηματικής αντίληψης,

40

❚

να εξασφαλίζει τον έλεγχο λειτουργίας και τη
διαχείριση κινδύνων,

❚

να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των οργάνων
ελέγχου από τις ελεγχόμενες δραστηριότητες.

Σε κάθε Κλινική του Ομίλου λειτουργεί Επιστημονική
Επιτροπή, ως βασικό όργανο εποπτείας και ελέγχου για
θέματα που αφορούν το επίπεδο και την ποιότητα των
προσφερόμενων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριμένα, οι Επιστημονικές αυτές Επιτροπές/
Συμβούλια κάθε κλινικής παρουσιάζονται στον πίνακα:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
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Οργανωτική Δομή Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

INVESTOR RELATIONS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ
Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΨΥΧΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΛΕΙΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΔΑΦΝΗΣ

MEDSANA ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
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ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ

Επιστημονικές Επιτροπές και Συμβούλια Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
ΙΑΤΡΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΟ Π.
ΦΑΛΗΡΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ

Επιστημονικό
Συμβούλιο/Επιτροπή

Επιστημονικό
Συμβούλιο/Επιτροπή

Επιστημονικό
Συμβούλιο/Επιτροπή

Επιστημονικό
Συμβούλιο/Επιτροπή

Επιστημονικό
Συμβούλιο/Επιτροπή

Επιστημονικό
Συμβούλιο/Επιτροπή

Επιτροπή Ηθικής
και Δεοντολογίας

Επιτροπή Ηθικής
και Δεοντολογίας

Επιτροπή
Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων

Επιτροπή
Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων

Επιτροπή
Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων

Επιτροπή
Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων

Επιτροπή
Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων

Επιτροπή
Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων

Ομάδα Επιτήρησης
της Κατανάλωσης
και της Ορθής
Χρήσης των
Αντιβιοτικών

Ομάδα Επιτήρησης
της Κατανάλωσης
και της Ορθής
Χρήσης των
Αντιβιοτικών

Ομάδα Επιτήρησης
της Κατανάλωσης
και της Ορθής
Χρήσης των
Αντιβιοτικών

Ομάδα Επιτήρησης
της Κατανάλωσης
και της Ορθής
Χρήσης των
Αντιβιοτικών

Ομάδα Επιτήρησης
της Κατανάλωσης
και της Ορθής
Χρήσης των
Αντιβιοτικών

Ομάδα Επιτήρησης
της Κατανάλωσης
και της Ορθής
Χρήσης των
Αντιβιοτικών

Επιτροπή
Φαρμακοεπαγρύπνησης

Επιτροπή
Φαρμακοεπαγρύπνησης

Επιτροπή
Φαρμακοεπαγρύπνησης

Επιτροπή
Φαρμακοεπαγρύπνησης

Επιτροπή
Φαρμακοεπαγρύπνησης

Επιτροπή
Φαρμακοεπαγρύπνησης

Επιτροπή
Μεταγγίσεων

Επιτροπή
Μεταγγίσεων

Επιτροπή
Μεταγγίσεων

Επιτροπή
Μεταγγίσεων

Επιτροπή
Μεταγγίσεων

Επιτροπή
Μεταγγίσεων

Επιτροπή
Χειρουργείου

Επιτροπή
Χειρουργείου

Επιτροπή
Χειρουργείου

Επιτροπή
Χειρουργείου

Επιτροπή
Χειρουργείου

Επιτροπή
Χειρουργείου

Ογκολογική
Επιτροπή

Ογκολογική
Επιτροπή

Ογκολογική
Επιτροπή

Ογκολογική
Επιτροπή

Ογκολογική
Επιτροπή

Ογκολογική Επιτροπή

Διοικητική
επιτροπή

Διοικητική
επιτροπή

Διοικητική
επιτροπή

Διοικητική
επιτροπή

Ογκολογικό
Συμβούλιο

Ογκολογικό
Συμβούλιο

Συντονιστική
Επιτροπή
ΜαιευτικήςΓυναικολογίας &
Παιδιατρικής

Επιτροπή Κλινικού
Ελέγχου

Επιτροπή Κλινικού
Ελέγχου

Ομάδα ασφαλείας
τροφίμων

Ομάδα ασφαλείας
τροφίμων

Επιτροπή
Διαχείρισης Ιατρικών
Αποβλήτων

Επιτροπή
Διαχείρισης
Ιατρικών
Αποβλήτων

Διοικητική επιτροπή

Διοικητική επιτροπή

Επιτροπή διάθεσης
αποκλειστικών

Επιτροπή διάθεσης
αποκλειστικών

Ομάδα ασφάλειας
επαγγελματικού
κινδύνου

Ομάδα ασφάλειας
επαγγελματικού
κινδύνου
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της στρατηγικής και
την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας και του Ομίλου γενικότερα.

Α

ποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά
μέλη, λειτουργώντας με γνώμονα την προάσπιση

των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης..

ΣΎΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ

Ιδιότητα

ΔΡ. ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΌΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
εκτελεστικό μέλος

ΧΡΉΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΌΠΟΥΛΟΣ

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
εκτελεστικό μέλος

ΔΡ. ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΌΠΟΥΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΖΈΡΔΙΛΑΣ (*)

Μέλος, εκτελεστικό

ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΥΛΈΑ

Μέλος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό

ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΜΈΓΓΟΥ

Μέλος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό

ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΚΟΡΊΤΣΑΣ

Μέλος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό

(*): Kαθήκοντα εκτελεστικού μέλους με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της 31/8/2020.

Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την καθιέρωση και την εποπτεία του πλαισίου
για τη διαχείριση του κινδύνου της Εταιρείας και του Ομίλου.

Η

διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου έχει
ως στόχο τον περιορισμό των προαναφερθέντων

κινδύνων από τη συνεχή λειτουργία και τη χρηματοδότηση
των δραστηριοτήτων. Οι πολιτικές διαχείρισης έχουν
συσταθεί για τον εντοπισμό και την ανάλυση των κινδύνων
που αντιμετωπίζουν η Εταιρεία και ο Όμιλος, ώστε να
καθορισθούν τα κατάλληλα όρια αυτών και οι διαδικασίες
ελέγχου, καθώς και για την παρακολούθησή τους και
για την τήρηση των ορίων που έχουν τεθεί. Μαζί με τα
συστήματα, εξετάζονται τακτικά για να αντικατοπτρίζουν
τις μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς και στις
δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου.
Παράλληλα, μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού και
των προτύπων διοίκησης, στόχος είναι η ανάπτυξη ενός
πειθαρχημένου και εποικοδομητικού περιβάλλοντος
ελέγχου, στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι να καταλαβαίνουν
πλήρως τους ρόλους και τις υποχρεώσεις τους και
να ορίζεται σαφώς η ανάληψη των κινδύνων και των

σχετικών αντίμετρων που μειώνουν τους κινδύνους. Η
Επιτροπή Ελέγχου επιθεωρεί τον τρόπο με τον οποίο η
Διοίκηση παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις πολιτικές
και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και εξετάζει
την επάρκεια του πλαισίου σε σχέση με τους κινδύνους
που αντιμετωπίζουν τόσο η Εταιρεία, όσο και ο Όμιλος.
Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί, επίσης, το έργο της
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, όπου, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της, διενεργεί ελέγχους των δικλείδων
ασφαλείας και των διαδικασιών, τα αποτελέσματα των
οποίων της γνωστοποιούνται.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι στους
ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση χρηματοοικονομικών
μέσων:

❚

Πιστωτικός κίνδυνος

❚

Κίνδυνος ρευστότητας

❚

Κίνδυνος της αγοράς
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ΠολιτικήΒιωσιμότητας
του Οργανισμού

Δέσμευση της Ηγεσίας - Όραμα
Η ανώτατη Διοίκηση του Ομίλου «Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ», από την ίδρυσή του το 1984,
με την ίδρυση του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι, από τον Δρ. Γεώργιο Β.
Αποστολόπουλο έχει δεσμευθεί στη δημιουργία και λειτουργία ενός επιχειρηματικού
μοντέλου που την κατέταξε στην κορυφή της πυραμίδας, στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

36

χρόνια αργότερα, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
συνεχίζει να παραμένει πιστός στη διαρκή

ΕΑΕ», από την ίδρυσή του το 1984, με την ίδρυση
του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι, από

του δέσμευση να βρίσκεται «πάντα ένα βήμα

τον Δρ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο έχει δεσμευθεί

μπροστά», προσφέροντας κορυφαίες και καινοτόμες

στη δημιουργία και λειτουργία ενός επιχειρηματικού

υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

μοντέλου που την κατέταξε στην κορυφή της

φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις πιο αυστηρές

πυραμίδας, στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις. .
Η ανώτατη Διοίκηση του Ομίλου «Ιατρικό Αθηνών

44

Από την ίδρυσή του, ο Όμιλος δίνει προτεραιότητα
στην επιστημονική πρωτοπορία, με στόχο να
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αναδεικνύει τις κλινικές του σε κορυφαία κέντρα
παροχής υπηρεσιών υγείας, με διεθνή απήχηση και
αποδοχή, μέσα από στρατηγικές επιχειρηματικές και
επιστημονικές συνεργασίες. Ταυτόχρονα, ο στρατηγικός
σχεδιασμός του Ομίλου για επιστημονική πρωτοπορία,
περιλαμβάνει Προγράμματα Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Επιμόρφωσης, Προγράμματα Ιατρικής Υιοθεσίας
Ακριτικών περιοχών, Ιατρική Υποστήριξη σε
κορυφαίους Αθλητικούς Οργανισμούς και Σωματεία,
Προγράμματα προσφοράς προληπτικών εξετάσεων
στην κοινωνία, στην υλοποίηση κλινικών μελετών και
τη διοργάνωση ετήσιων συνεδρίων, ενώ κλινικές του
Ομίλου θεωρούνται κέντρα αναφοράς και αριστείας,
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

ενδιαφερόμενα μέρη, προτάσσοντας, σήμερα, τις

Αναπτύσσοντας ένα Ολικό Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας στις κλινικές του ικανοποιεί όλα τα

εντός του πλαισίου της κοινότητας που υπηρετεί

2020

εργασιακές συνθήκες, τις συνεργατικές σχέσεις,
την εκπαιδευτική πρωτοπορία, την επιστημονική
καινοτομία, εξασφαλίζοντας την οικοδόμηση και
την ενίσχυση των συνθηκών Κοινωνικής Ευθύνης,
σ’ όλο το πλαίσιο δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Με αυτόν τον τρόπο η ανώτατη Διοίκηση του Ομίλου
«Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ», όχι μόνο συνεχίζει να
πρωτοπορεί στην επίτευξη του βέλτιστου επίπεδου
παρεχόμενων φροντίδων υγείας, αλλά εργάζεται
σε συνέπεια με την κοινωνία, με κύριο μέλημά
της τη βελτίωση του περιβαλλοντολογικού της
αποτυπώματος και της οικονομικής της δραστηριότητας,
με σεβασμό, ισονομία και ανοικτή πρόσβαση.

Επένδυση στην Κοινωνία και Κοινωνική Επίπτωση
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, από την ίδρυσή του, έχει εντάξει στους κύριους
πυλώνες του στρατηγικού του σχεδιασμού την εταιρική υπευθυνότητα.

Ό

λα αυτά τα χρόνια, ο Όμιλος υλοποιεί με μεγάλη
επιτυχία μία σειρά από ενέργειες που στο

σύνολό τους αποτελούν ένα πολυδιάστατο Πρόγραμμα

Ομίλου. Η οργανωτική δομή διαρθρώνεται, ώστε:

❚

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κύριων

Κοινωνικής Ευθύνης προς τους ασθενείς και τις

επιχειρησιακών τομέων στους οποίους

ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Εδώ και 36 χρόνια, μέσα

δραστηριοποιείται ο Όμιλος,

από συνεχείς επενδύσεις και με συνεπή στρατηγική, ο
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ανεβάζει διαρκώς το επίπεδο

❚

θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των

των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

ανωνύμων εταιρειών,

Ο Όμιλος παραμένει πιστός στη δήλωση του ιδρυτή
του «να γυρίζει, πάντα, πίσω στην κοινωνία, ένα μικρό

❚

κομμάτι από αυτό που, απλόχερα, του προσφέρει».

❚

οποία αποτελεί, πλέον, τη θεμελιώδη παραδοχή και
το «συστατικό» του όρου της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, διεθνώς (EKE).
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών δεσμεύεται για την τήρηση
και προαγωγή της Εταιρικής Διακυβέρνησης και του
Συστήματος Εσωτερικών Διαδικασιών και Ελέγχου,
αρχές που εφαρμόζει στο σύνολο των λειτουργιών του.
Οι αρμοδιότητες και τα όρια ευθύνης κάθε υπηρεσιακής
μονάδας καθορίζονται από την οργανωτική δομή του

να επιτρέπει την ανάπτυξη και τη διάχυση ενιαίας
επιχειρηματικής αντίληψης,

Αυτή η δήλωση, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
κουλτούρας και του DNA του Ομίλου, μία δήλωση η

να ευθυγραμμίζεται με τις εκάστοτε αρχές του

να εξασφαλίζει τον έλεγχο λειτουργίας και τη
διαχείριση κινδύνων,

❚

να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των οργάνων
ελέγχου από τις ελεγχόμενες δραστηριότητες.

Σε κάθε Κλινική του Ομίλου λειτουργεί Επιστημονική
Επιτροπή, ως βασικό όργανο εποπτείας και ελέγχου, για
θέματα που αφορούν το επίπεδο και την ποιότητα των
προσφερόμενων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Global Reporting Initiative

Ο

Όμιλος εφαρμόζει το Global Reporting
Initiative (GRI) και δημοσιεύει Έκθεση Εταιρικής
Υπευθυνότητας που βασίζεται στις κατευθυντήριες
οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και

πιο συγκεκριμένα, στην έκδοση STANDARDS
(In Accordance - Core), που αποτελούν τις πιο
αναγνωρισμένες και απαιτητικές, διεθνώς, οδηγίες στο
είδος τους.

Σκοπός

Σ

κοπός της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας
είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση
των πελατών, της κοινωνίας και γενικότερα όλων των

ενδιαφερόμενων μερών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών,
σχετικά με τις πρακτικές υπεύθυνης λειτουργίας που
αυτός εφαρμόζει..

Πεδίο και χρονική περίοδο που καλύπτει η έκθεση
Η παρούσα έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι η 4η του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών και αποτυπώνει τη στρατηγική και τις ετήσιες δραστηριότητές του σε
θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας (περίοδος αναφοράς 1.1.2020 - 31.12.2020).

Η

κύρια δραστηριότητα του Ομίλου
περιλαμβάνει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας

φροντίδας. Η έδρα του Ομίλου βρίσκεται στην
οδό Διστόμου 5-7 στο Μαρούσι Αττικής.

Εφαρμογή του Global Reporting Initiative (GRI)

Η

παρούσα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας
του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών βασίζεται στις
κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative
(GRI) και πιο συγκεκριμένα, στην έκδοση STANDARDS

(In Accordance - Core), που αποτελούν τις πιο
αναγνωρισμένες και απαιτητικές, διεθνώς, οδηγίες στο
είδος τους.

Επικοινωνία σχετικά με την έκθεση

Γ

ια οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με την
Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας για το έτος 2019,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
Σάββας Καραγιάννης, Communications Manager,
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Γενική Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης,
Τηλ.: 210 6287253, email: s.karagiannis@iatriko.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Ενδιαφερόμενα Μέρη
Για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, ο διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα
Μέρη αποτελεί βάση για τη διαμόρφωση των δράσεων και των
πρακτικών του καθώς και για την καλή συνεργασία μαζί τους.

Ο

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ως Επιστημονικός,
Οικονομικός και Κοινωνικός πυλώνας
αλληλεπιδρά με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, έτσι ώστε

να διασφαλίζεται η έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες
και στις ανησυχίες τους. Παρακάτω απεικονίζονται τα
σημαντικότερα Ενδιαφερόμενα Μέρη:

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΙΑΤΡΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΜΜΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
ΚΟΙΝΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
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Επικοινωνία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αναγνωρίζει ότι η επικοινωνία με τα
Ενδιαφερόμενα Μέρη αποτελεί την καρδιά της στρατηγικής του
για την εταιρική υπευθυνότητα και την επιτυχία της.

Α

ναγνωρίζουμε τη διαφορετικότητα και τις
ανάγκες της κάθε ομάδας Ενδιαφερόμενων
Μερών και στοχεύουμε στην καλλιέργεια ανοιχτού

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ασθενείς
(εξωτερικοί
ασθενείς,
νοσηλευόμενοι
ασθενείς)

Διασφάλιση ποιότητας, υπευθυνότητας
και ασφάλειας στις υπηρεσίες του Ομίλου.
Προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών με
βάση τις ανάγκες της αγοράς. Ανάπτυξη και
καινοτομία. Αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων
και πρωτοκόλλων σχετικά με την πανδημία.

•
•
•
•
•
•

Περιοδικά στην εταιρική ιστοσελίδα
Περιοδικά δελτία τύπου
Περιοδικά έντυπα ενημέρωσης και επικοινωνίας
Ετήσια έρευνα ικανοποίησης
Περιοδικά εταιρικά έντυπα περιοδικά ιατρικά έγγραφα
Ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας στα μέσα

•
•
•
•
•

Περιοδικές συναντήσεις
Περιοδικά δελτία τύπου
Περιοδικές ανακοινώσεις
Ομιλικές εκθέσεις
Ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας στα μέσα

Επενδυτικό κοινό

Διασφάλιση έγκυρης και έγκαιρης
ενημέρωσης. Ανάπτυξη και καινοτομία.

Επιχειρηματικές
ενώσεις (ΣΕΒ,
ΣΕΤΕ, ΣΕΚ, ΣΦΕΕ)

Διασφάλιση των συμφερόντων του κλάδου.

Εργαζόμενοι
(Ιατροί,
νοσηλευτικό
προσωπικό,
Διοικητικό
προσωπικό)

Οι εργαζόμενοι επιθυμούν να εργάζονται
σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να λαμβάνουν
πρόσθετες παροχές, καθώς και να έχουν
ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και
εκπαίδευση. Αυστηρή τήρηση όλων των
μέτρων και πρωτοκόλλων σχετικά με την
πανδημία.

Εταιρικοί πελάτες
(Ασφαλιστικές και
άλλες εταιρείες)

Διασφάλιση ποιότητας, υπευθυνότητας
και ασφάλειας στις υπηρεσίες του Ομίλου.
Προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών με
βάση τις ανάγκες της αγοράς. Ανάπτυξη και
καινοτομία

Κοινωνία (Τοπική
Κοινωνία, ΜΚΟ,
Αθλητικοί Σύλλογοι
και Αθλητικά
Σωματεία, Σώματα
Ασφαλείας,
Ευπαθείς Ομάδες,
Ακρίτες)

Διασφάλιση αρμονικού πλαισίου συνεργασίας.
Υποστήριξη σε πάγιες και έκτακτες ανάγκες
τους. Αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων
και πρωτοκόλλων σχετικά με την πανδημία.
Παροχή ενημέρωσης σχετικά με ιατρικά
θέματα.

Μέτοχοι
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διαλόγου με όλους, καθώς και στον εντοπισμό
κοινών λύσεων στις καθημερινές τους προκλήσεις.

Διασφάλιση αρμονικού πλαισίου συνεργασίας.
Διασφάληση ορθής λειτουργίας των
εγκαταστάσεων. Διαρκής ενημέρωση.

• Περιοδική ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια και εκδηλώσεις
• Περιοδική συμμετοχή στα συλλογικά όργανα
• Ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας στα μέσα

•
•
•
•
•

Καθημερινές τηλεδιασκέψεις
Ετήσιες συναντήσεις
Εσωτερικό newsletter
Περιοδικές ανακοινώσεις
Περιοδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια

•
•
•
•

Καθημερινά μέσω εταιρικής ιστοσελίδας
Περιοδικά δελτία τύπου
Περιοδικά έντυπα ενημέρωσης και επικοινωνίας
Ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας στα μέσα

•
•
•
•
•
•

Περιοδικά μέσω ομιλικής ιστοσελίδας
Περιοδικά δελτία τύπου
Περιοδικά έντυπα ενημέρωσης και επικοινωνίας
Ετήσιο ομιλικό περιοδικό
Καθημερινά, μέσω των μέσων κοινωνικής διακτύωσης
Ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας στα μέσα

•
•
•
•
•

Περοδικές τακτικές συνελεύσεις
Περιοδικά δελτία τύπου
Περιοδικές ανακοινώσεις
Περιοδικές συναντήσεις
Ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας στα μέσα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΜΜΕ

Διασφάλιση ορθής και γρήγορης ενημέρωσης

Προμηθευτές
(περιλαμβάνονται
και υπεργολάβοι,
εξωτερικοί πάροχοι
υπηρεσιών, φορείς
τυποποίησης και
πιστοποίησης)

Ενημέρωση σχετικά με τις πολιτικές και
διαδικασίες του Ομίλου. Επικοινωνία για τον
εντοπισμό αναγκών. Διασφάλιση αρμονικού
πλαισίου συνεργασίας. Πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας. Ανάπτυξη και καινοτομία.

Πολιτικοί φορείς
λήψης αποφάσεων
(Υπουργείο Υγείας,
ΕΟΠΠΥ, ΕΟΔΥ,
ΕΟΦ, Δήμοι και
Περιφέρειες όπου
υπάρχει παρουσία)

Ενημέρωση και εκπαίδευση. Επικοινωνία για
εντοπισμό αναγκών, συμμόρφωση με νομοθεσία
και κανονισμούς. Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
Ανάπτυξη και καινοτομία. Αυστηρή τήρηση
όλων των μέτρων και πρωτοκόλλων σχετικά
με την πανδημία. Παροχή υποστήριξης στην
αντιμετώπιση επιπτώσεων πανδημίας

Συνεργάτες ιατροί

Διασφάλιση αρμονικού πλαισίου συνεργασίας.
Διασφάλιση ενός ασφαλούς και ικανοποιητικού
εργασιακού περιβάλλοντος

Χρηματοπιστωτικοί
Οργανισμοί
(Τράπεζες)

Διασφάλιση αρμονικού πλαισίου συνεργασίας.
Διασφάλιση έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης
για τα οικονομικά αποτελέσματα και τις
επιχειρηματικές εξελίξεις στον Όμιλο και στον
κλάδο

Διασφάλιση αρμονικού πλαισίου συνεργασίας
Συνεργάτες ιατροί

Διασφάλιση ενός ασφαλούς και ικανοποιητικού
εργασιακού περιβάλλοντος

Διασφάλιση αρμονικού πλαισίου συνεργασίας
Χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί

Διασφάλιση έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης
για τα οικονομικά αποτελέσματα και τις
επιχειρηματικές εξελίξεις στην
Εταιρεία και στον κλάδο

2020

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Περιοδικά μέσω του Γραφείου Τύπου
• Περιοδικά δελτία Τύπου
• Περιοδικές συνεντεύξεις

• Περιοδική τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία
• Περιοδική ενημέρωση για συμμόρφωση προς τις εταιρικές
διαδικασίες και απαιτήσεις

• Περιοδικές συναντήσεις
• Περιοδική γραπτή επικοινωνία
• Συνεχής επικοινωνία

•
•
•
•
•

Περιοδικές εκδηλώσεις/συνέδρια
Περιοδικό εσωτερικό newletter
Περιοδικές ανακοινώσεις
Περιοδικές συναντήσεις
Ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας στα μέσα

•
•
•
•
•

Περιοδικές συναντήσεις
Περιοδικά δελτία τύπου
Περιοδικές ανακοινώσεις
Περιοδικές προσωπικές συναντήσεις
Περιοδική τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία

•
•
•
•
•

Περιοδικές εκδηλώσεις/ συνέδρια
Περιοδικό εσωτερικό newsletter
Περιοδικές ανακοινώσεις
Περιοδικές συναντήσεις
Ετήσιο ομιλικό περιοδικό

•
•
•
•
•

Περιοδικές συναντήσεις
Περιοδικά δελτία τύπου
Περιοδικές ανακοινώσεις
Περιοδικές προσωπικές συναντήσεις
Περιοδική τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία
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Ανάλυση Ουσιαστικότητας
Μία από τις πιο σημαντικές και θεμελιώδεις κατευθυντήριες αρχές του GRI είναι η έννοια
της ουσιαστικότητας.

Έ

νας οργανισμός πρέπει να αναφέρεται σε ζητήματα
που προκαλούν τις πιο σημαντικές οικονομικές,
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ή αυτά που
θεωρούνται πιο σημαντικά από τα εσωτερικά και τα
εξωτερικά Ενδιαφερόμενα Μέρη του.

(οικονομικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί,
εργασιακές πρακτικές, ανθρώπινα δικαιώματα,
υπεύθυνες υπηρεσίες κ.λπ.), με τη χρήση των
κατευθυντήριων οδηγιών του GRI.

❚

ερωτηματολογίου για τον προσδιορισμό των

Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των ουσιαστικών
θεμάτων, ένας οργανισμός θα πρέπει να εμπλέκει ενεργά
τα Ενδιαφερόμενα Μέρη του και να εξετάζει όλα τα
θέματα και τα ζητήματα, τη δεδομένη χρονική περίοδο
που εμπίπτουν στα όρια της έκθεσης του οργανισμού.
To 2020 ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών επικαιροποίησε τα
ουσιαστικά θέματα μέσω ποιοτικής, ηλεκτρονικής έρευνα
σε εκπροσώπους των Ενδιαφερόμενων Μερών του,
προκειμένου να εξετάσει όλα τα σημαντικά θέματα που
σχετίζονται με την Εταιρική Υπευθυνότητα, καθώς και για
να συστηματοποιήσει τον διάλογο μαζί τους για αυτά τα
θέματα βασιζόμενος στην εξής μεθοδολογία.

ουσιαστικών θεμάτων σύμφωνα με τη γνώμη
των Ενδιαφερόμενων Μερών και της Διοίκησης.
Για κάθε ερώτηση χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη
ποιοτική κλίμακα: Πολύ σημαντικό, σημαντικό, λίγο
σημαντικό. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που απάντησαν
στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελούνται
από τα εξής εσωτερικά και εξωτερικά σύνολα: τους
εργαζομένους, τους συνεργάτες ιατρούς, τους
εταιρικούς πελάτες και τους προμηθευτές. Το ίδιο
ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε και από τα μέλη
της Διοίκησης.

❚
❚

❚

Διεξαγωγή έρευνας, μέσω ενός ποιοτικού

Δημιουργία πίνακα (matrix) που προσδιορίζει

Εντοπισμός και ιεράρχηση των κύριων

τα ουσιαστικά θέματα. Μια αριθμητική τιμή

Ενδιαφερόμενων Μερών που θα συμπεριληφθούν

δόθηκε σε κάθε απόκριση του ερωτηματολογίου

στη διαδικασία ανεύρεσης των ουσιαστικών

σημαντικότητας. Για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται

θεμάτων. Περιλαμβάνει ομάδες Ενδιαφερόμενων

στο ερωτηματολόγιο υπολογίστηκε μια μέση τιμή

Μερών, όπως είναι οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες

μέσω των απαντήσεων όλων των ενδιαφερομένων.

ιατροί, οι προμηθευτές και οι εταιρικοί πελάτες.

Με τον υπολογισμό και των δύο παραπάνω

Εντοπισμός και ιεράρχηση των βασικών δεικτών

παραμέτρων, ως ουσιαστικά θέματα αναφέρονται:

ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΑ 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταπολέμηση
Διαφθοράς

•-

• Ανθρώπινα Δικαιώματα
• Πρακτικές Προμηθειών

• Οικονομική
Επίδοση
• Παρουσία στην
Τοπική Αγορά
• Επενδύσεις στην
Τοπική Κοινωνία
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• Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις
(Εκπομπές
Αερίων του
Θερμοκηπίου,
Διαχείριση
Αποβλήτων,
Κατανάλωση
Ενέργειας,
Κατανάλωση
Νερού)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εργαζομένων
Υγεία και Ασφάλεια Ασθενών/Συνοδών
Διαδικασίες Ποιότητας
Προγράμματα Προσφοράς στην Κοινωνία – Αντιμετώπιση πανδημίας
COVID-19
Εκπαίδευση και Ενημέρωση Κοινού
Αντί-ανταγωνιστική Συμπεριφορά
Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων
Κοινωνικές Παροχές Εργαζομένων
Επιστημονικά Πρωτόκολλα
Προστασία Ιδιωτικής Ζωής και Προσωπικών Δεδομένων
Πιστοποιήσεις
Επικοινωνία και Μάρκετινγκ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Περιβαλλοντική
Αξιολόγηση
Προμηθευτών

11
2

Παρουσία στην
Τοπική Αγορά

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ουσιαστικά θέματα

Κοινωνική Αξιολόγηση
Προμηθευτών

18

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΗΜΑΣΙΑ Γ
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2020

29
Τήρηση Επιστημονικών
Πρωτοκόλλων

12
Ανθρώπινα
Δικαιώματα

3

Αντί-ανταγωνιστική
Συμπεριφορά - Ενέργειες

17
20

Έμμεσες Οικονομικές
Επιπτώσεις

19
21

Υγιεινή και Ασφάλεια
Ασθενών/Συνοδών

Παροχές
Εργαζομένων

Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων Ασθενών

Καταπολέμηση
Διαφθοράς

Στήριξη Τοπικών
Κοινωνίων

Εκπαίδευση και
Επιμόρφωση Εργαζομένων

15
14

5

Ενέργεια

24

Εκπομπές /
Κλιματική Αλλαγή

7

Επενδύσεις στην
Περιβαλλοντική
Προστασία

16

22

Διαφορετικότητα
και Ίσες Ευκαιρίες

13
Περιβαλλοντική
Συμμόρφωση

6

1

Οικονομική
Επίδοση

4

Πρακτικές
Προμηθειών

Υγεία και Ασφάλεια
Εργαζομένων

Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας Τήρηση Διαδικασιών

30

Τήρηση
Επιστημονικών
Πρωτοκόλλων

27

Εκπαίδευση/
Ενημέρωση Κοινού

28

Επικοινωνία
Εργαζομένων-Διοίκησης

9
26

Μάρκετινγκ και
Επικοινωνία

Αντί-ανταγωνιστική
Συμπεριφορά Δημοσιοποίηση
μη Συμμόρφωσης

10

23
25

Κοινωνικό-οικονομική
Συμμόρφωση

8

Διαχείριση
Αποβλήτων

Νερό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

53
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Όρια & περιορισμοί Ουσιαστικών Θεμάτων
Η διαχείριση των Ουσιαστικών Θεμάτων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών επηρεάζεται
τόσο από τον Όμιλο, όσο και από τα υπόλοιπα Ενδιαφερόμενα Μέρη του, εντός
και εκτός αυτού. Η περιγραφή της διαχείρισης των ουσιαστικών θεμάτων και
οι επιλεγμένοι δείκτες επίδοσης αφορούν τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και τις
θυγατρικές του, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένους δείκτες
ΟΡΙΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΝΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ

Οικονομική Επίδοση (Κερδοφορία)

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Εργαζόμενοι,
Συνεργάτες Ιατροί

Επενδυτικό Κοινό, Μέτοχοι,
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, Εταιρικοί
Πελάτες, Πολιτικοί Φορείς, Προμηθευτές

Παρουσία στην Τοπική Αγορά

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Εργαζόμενοι,
Συνεργάτες Ιατροί

Κοινωνία, Προμηθευτές

Επενδύσεις στην Τοπική Κοινωνία

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Κοινωνία, Πολιτικοί Φορείς

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Επενδυτικό Κοινό, Μέτοχοι,
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, Πολιτικοί
Φορείς, ΜΜΕ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
(Εκπομπές Αερίων του
Θερμοκηπίου, Διαχείριση
Αποβλήτων, Κατανάλωση
Ενέργειας, Κατανάλωση Νερού)

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Εργαζόμενοι

Ασθενείς, Κοινωνία, Πολιτικοί Φορείς, ΜΜΕ

ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ – ΚΟΙΝΩΝΊΑ – ΠΟΙΌΤΗΤΑ
Επιστημονικά Προτώκολλα

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών,
Εργαζόμενοι, Συνεργάτες Ιατροί

Ασθενείς

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση
Εργαζόμενων

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών,
Εργαζόμενοι, Συνεργάτες Ιατροί

-

Υγιεινή και Ασφάλεια Ασθενών/
Συνοδών

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Ασθενείς

Προστασία Ιδιωτικής Ζωής και
Προσωπικών Δεδομένων

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών,
Εργαζόμενοι, Συνεργάτες Ιατροί

Ασθενείς, Πολιτικοί Φορείς

Διαδικασίες Ποιότητας Υπηρεσιών

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών,
Εργαζόμενοι, Συνεργάτες Ιατροί

Ασθενείς

Πιστοποιήσεις

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών,
Εργαζόμενοι, Συνεργάτες Ιατροί

Ασθενείς

Προγράμματα Προσφοράς
στην Κοινωνία – Αντιμετώπιση
πανδημίας COVID-19

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Κοινωνία

Εκπαίδευση/Ενημέρωση Κοινού

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Κοινωνία, Ασθενείς

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών,
Εργαζόμενοι, Συνεργάτες Ιατροί

-

Επικοινωνία και Μάρκετινγκ

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Κοινωνία, Πολιτικοί Φορείς, Ασθενείς

Κοινωνικές Παροχές Εργαζομένων Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Εργαζόμενοι

54

-

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών,
Εργαζόμενοι, Συνεργάτες Ιατροί

Κοινωνία, Ασθενείς, Εταιρικοί Πελάτες,

Πρακτικές Προμηθειών

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Εταιρικοί Πελάτες, Προμηθευτές

Προμηθευτές

Η περιγραφή
της διαχείρισης
των ουσιαστικών
θεμάτων και
οι επιλεγμένοι
δείκτες επίδοσης
αφορούν τον
Όμιλο Ιατρικού
Αθηνών και
τις θυγατρικές
του, εκτός αν
αναφέρεται
διαφορετικά σε
συγκεκριμένους
δείκτες
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ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Δέσμευσή μας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε την ατζέντα των
Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals, SDGs).

ΣΤΌΧΟΣ
ΒΙΏΣΙΜΗΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΑΘΗΝΏΝ
ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΊ ΔΕΊΚΤΕΣ GRI
STANDARDS

Η ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΣΉ ΜΑΣ ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων
Πιστοποιήσεις
Υγιεινή και Ασφάλεια Ασθενών/Συνοδών
Ενημέρωση/Εκπαίδευση Κοινού
Προγράμματα Προσφοράς στην Κοινωνία –
Αντιμετώπιση πανδημίας COVID-19
Επιστημονικά Πρωτόκολλα
Διαδικασίες Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας

403-2

Υγεία και Ασφάλεια
Εργαζομένων Ποιότητα

404-1

Εκπαίδευση
Ενημέρωση Κοινού

303-1

Κατανάλωση Νερού

Οικονομική Επίδοση (Κερδοφορία)
Παρουσία στην Τοπική Αγορά
Παροχές στους Εργαζόμενους
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Επικοινωνία Εργαζομένων – Διοίκησης
Πρακτικές Προμηθειων

201-1, 202-1, 404-2

Συνεισφορά στην Εθνική
Οικονομία
και Κοινωνία
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Παροχές προς τους
Εργαζόμενους

Επενδύσεις στην Τοπική Κοινωνία

203-2

Κοινωνία

302-1, 306-2, 306-4

Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
Κατανάλωση Ενέργειας
και Εκπομπές Αερίων του
Θερμοκηπίου
Διαχείριση Αποβλήτων

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εργαζομένων
Ενημέρωση/Εκπαίδευση Κοινού

Κατανάλωση Νερού

Ενέργεια
Διαχείριση Αποβλήτων

56

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΌΧΟΣ
ΒΙΏΣΙΜΗΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΑΘΗΝΏΝ
ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΊ ΔΕΊΚΤΕΣ GRI
STANDARDS

Η ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΣΉ ΜΑΣ ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ

Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου

305-1

Κατανάλωση Ενέργειας
και Εκπομπές Αερίων του
Θερμοκηπίου

Υγιεινή και Ασφάλεια Ασθενών/Συνοδών
Επικοινωνία και Μάρκετινγκ
Προστασία Ιδιωτικής Ζωής και Προσωπικών Δεδομένων
Καταπολέμηση Διαφθοράς
Ανθρώπινα Δικαιώματα

416-1, 417-2, 417-3, 418-1

Ποιότητα
Πίνακας GRI

Εκπαίδευση/Επιμόρφωση Κοινού
Προγράμματα Προσφοράς στην Κοινωνία

-

Ενημέρωση Κοινού
Κοινωνία

2020

Απόφαση της Διοίκησης είναι να συμβάλλουμε ενεργά στην επίτευξή τους,
μέσω της προώθησης της ευημερίας και της ασφάλειας του πληθυσμού,
της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της φτώχιας.
Προτεραιότητά μας είναι η επίτευξη των στόχων που συνδέονται άμεσα με τις
δραστηριότητες και προκλήσεις του κλάδου μας, καθώς και με τα ουσιαστικά θέματα, που
προκύπτουν από την παρούσα Έκθεση. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη σύνδεση
των προγραμμάτων και των δράσεών μας με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
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2020

Κοινωνία
Η προσφορά και η αλληλεγγύη αποτελούν αναπόσπαστα
κομμάτια της κουλτούρας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.
Εδώ και 36 χρόνια, είναι από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες
που έχουν εντάξει στους κύριους πυλώνες του στρατηγικού
τους σχεδιασμού την κοινωνική συνεισφορά.

+6.500

+500.000

συμπολίτες μας έχουν
ενταχθεί στο Πρόγραμμα
Ιατρικής Υιοθεσίας

κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών στην Ελλάδα
έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε εξειδικευμένες
ιατρικές υπηρεσίες, μέσω του Προγράμματος
Τηλεϊατρικής Vodafone

+7.500

+11.500

συμπολίτες μας έχουν επωφεληθεί από
τις παροχές του προγράμματος
Εξετάσεων Προληπτικού Ελέγχου

κάτοικοι Απομακρυσμένων περιοχών,
έχουν εξεταστεί από την αρχή του προγράμματος
τηλεϊατρικής Vodafone, ενώ έχουν
πραγματοποιηθεί περισσότερες από 51.554 εξετάσεις

05
59
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Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ως κορυφαίος στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών
στην Ελλάδα, εφαρμόζει ένα σύνθετο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης για την υποστήριξη
των ασθενών, των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, αλλά και της Κοινωνίας γενικότερα.

Τ

ο 2020 αποτέλεσε μία χρονιά η οποία άλλαξε την
καθημερινότητα όλων μας, σε παγκόσμιο επίπεδο,
λόγω της πανδημίας. Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών,
Διοίκηση και προσωπικό ανασυνταχθήκαμε πρώτοι
απ’όλους, θέτοντας σε εφαρμογή ένα στρατηγικό πλάνο
ασφάλειας με αποδέκτες όλους τους εμπλεκόμενους:
Ασθενείς, συνοδούς, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.
Σε συνεργασία με τους επιστήμονες του Ομίλου,
λοιμοξιολόγους, πνευμονολόγους και άλλες ειδικότητες,
σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε τη δική μας γραμμή άμυνας
απέναντι στην πανδημία. Υιοθετήσαμε τα αυστηρότερα
πρωτόκολλα ασφάλειας και δημιουργήσαμε ειδικούς
χώρους και υποδομές, εσωτερικά και εξωτερικά των
κλινικών μας, για την καλύτερη διαχείρηση όλων των
εισερχομένων (ασθενών και συνοδών) στους χώρους των
νοσοκομείων του Ομίλου. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης
για την κοινωνία, από την πρώτη στιγμή, σταθήκαμε
δίπλα στους συνανθρώπους μας και στο επιβαρυμένο
Εθνικό Σύστημα Υγείας, υλοποιόντας μία σειρά από
ενέργειες και δράσεις που είχαν στόχο να συνδράμουν
στο δύσκολο έργο της πολιτείας. Στηρίξαμε πρώτοι,
μεταξύ του κλάδου των ιδιωτικών παρόχων υγείας,
ενεργά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από το πρώτο κύμα της

πανδημίας, πρωτοπορώντας και παραχωρώντας, δωρεάν
στο Υπουργείο Υγείας μία λειτουργούσα και πλήρως
εξοπλισμένη και επανδρωμένη κλινική μας, το Ιατρικό
Περιστερίου. Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, λόγω
της αυξημένης κρισιμότητας της κατάστασης στη Β.
Ελλάδα, θέσαμε άμεσα στη διάθεση του Υπουργείου
Υγείας, μία ολόκληρη πτέρυγα δυναμικότητας 50
νοσηλευτικών κλινών και 8 κλινών Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης,
προς χρήση από το Εθνικό Σύστημα Υγείας για non
Covid-19 περιστατικά. Επιπλέον, προχωρήσαμε και
στην επικουρική κάλυψη των εφημεριών του ΕΣΥ για
non Covid-19 περιστατικά αλλά δημιουργήσαμε και
αποστείλαμε μία Διεπιστημονική Ομάδα εξειδικευμένων
ιατρών, η οποία τέθηκε στη διάθεση του Υπουργείου
Υγείας, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των
Νοσοκομείων του ΕΣΥ στη Β. Ελλάδα. Περαιτέρω κατά
το τρίτο κύμα της πανδημίας, στις αρχές του 2021,
διαθέσαμε την κλινική Περιστερίου, σε πλήρη λειτουργεία,
στελεχωμένη και με όλες τις υπερσύγχρονες υποδομές της,
για τη νοσηλεία Covid περιστατικών, ενώ διαθέσαμε μεγάλο
αριθμό κλινών απλών αλλά και ΜΕΘ, σε όλα τα νοσοκομεία
του Ομίλου.

Διεθνής Προσφορά
Από την ίδρυσή του, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προσφέρει διαρκώς
την υποστήριξή του σε όσους έχουν ανάγκη, και ιδιαίτερα σε
περιόδους ανθρωπιστικών κρίσεων, σε διεθνές επίπεδο.

Ό

μιλος, μαζί με τους ανθρώπους του, όλα αυτά
τα χρόνια, έχει οργανώσει ή συμμετάσχει σε

όσους έχουν ανάγκη αλλά στερούνται οικονομικών πόρων,
προσφέροντας, κατά περίπτωση, αφιλοκερδώς ιατρικές

αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αρμενία, στη

υπηρεσίες στο σύνολο των κλινικών του, σε ενήλικες και

Γιουγκοσλαβία, στην Παλαιστίνη, στα Σκόπια και στην

παιδιά από χώρες που έχουν πληγεί από φυσικά αίτια ή

Πρίστινα. Παράλληλα, υποστηρίζει διαχρονικά και ενεργά

πολέμους, όπως το Ιράκ, η Συρία κ.ά.
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2020

Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone
Από το 2008, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και η Vodafone παρέχουν δωρεάν
πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας σε περισσότερους από
500.000 κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών στην Ελλάδα.

Α

πό το 2008, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και το
Ίδρυμα Vodafone έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους
για το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής. Αξιοποιώντας την
ιατρική υπεροχή και την τεχνολογία αιχμής, παρέχουν τη
δυνατότητα σε περισσότερους από 500.000 κατοίκους
100+ απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας να έχουν
δωρεάν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες
υπηρεσίες υγείας. Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής τελεί υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι των 100+ αυτών περιοχών
μπορούν να λαμβάνουν συμβουλευτική γνωμάτευση
από τους εξειδικευμένους ιατρούς του Ομίλου
άμεσα, γρήγορα και κυρίως χωρίς να χρειάζεται να
μετακινούνται από τον τόπο κατοικίας τους.
Καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος, έχει
πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός εξετάσεων,
ενώ ανάμεσα στα περιστατικά που διαγνώστηκαν
περιλαμβάνονταν πολλές ιδιαίτερα σοβαρές
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περιπτώσεις που έχρηζαν άμεσης ιατρικής επέμβασης,
περαιτέρω εξετάσεων ή παρακολούθησης.
Όσοι επισκέπτονται ένα από τα 100+ περιφερειακά
ιατρεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, μπορούν να
πραγματοποιήσουν επτά βασικές εξετάσεις προληπτικής
ιατρικής, όπως καρδιογράφημα και σπιρομέτρηση. Οι
συγκεκριμένες εξετάσεις, εφόσον ο γενικός/αγροτικός
ιατρός αποφασίσει ότι χρειάζεται συμβουλευτική
γνωμάτευση, αποστέλλονται, μέσω του δικτύου
της Vodafone, σε καρδιολόγους/πνευμονολόγους
στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, οι οποίοι αποστέλλουν
τη συμβουλευτική τους γνωμάτευση, άμεσα και
γρήγορα, με τον ίδιο τρόπο. Αξίζει να σημειωθεί ότι
για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον
Δεκέμβριο του 2020, οι καρδιολόγοι/ πνευμονολόγοι του
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών κλήθηκαν να αποστείλουν
συμβουλευτική γνωμάτευση για 410 εξετάσεις.
Οι υπόλοιπες εξετάσεις που συμπεριλαμβάνονται
στο πρόγραμμα είναι οξυμετρία, μέτρηση πίεσης και
σακχάρου, ολικής χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων,
τα αποτελέσματα των οποίων, σε συνδυασμό με
τα αποτελέσματα των κλινικών εξετάσεων που ήδη
περιλαμβάνει το Πρόγραμμα, παρέχουν τη δυνατότητα
εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου για την
επόμενη δεκαετία.

Το Μάρτιο του 2018 στο πρόγραμμα προστέθηκαν και
υπηρεσίες πρόληψης για την εμμηνόπαυση και την
οστεοπόρωση, που αφορούν όλες τις γυναίκες, άνω
των 45 ετών. Με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων
ερωτηματολογίων, οι γυναίκες μπορούν εύκολα
και γρήγορα να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα των
συμπτωμάτων τους, ώστε να λάβουν στη συνέχεια την
κατάλληλη συμβουλευτική ή/και φαρμακευτική αγωγή.
Έως 31/12/2020 οι γυναικολόγοι/ ενδοκρινολόγοι
απάντησαν σε 423 ερωτηματολόγια.
Το Πρόγραμμα προσφέρει και τη δυνατότητα
δημιουργίας ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου
εξεταζομένου, μέσα από τον οποίο οι γενικοί/
αγροτικοί γιατροί παρακολουθούν καλύτερα και
πιο ολοκληρωμένα την υγεία των ασθενών τους. Το
Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής προάγει την προληπτική
ιατρική και παράλληλα καλύπτει τους ασθενείς με
χρόνιες παθήσεις, καθώς παρέχει τη δυνατότητα
συστηματικού ελέγχου της κατάστασης της υγείας τους,
στον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας γεωγραφικούς
ή άλλους περιορισμούς.
Στην υλοποίηση του Προγράμματος συμμετέχουν
επίσης το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
- Προαγωγής Υγείας, ενώ την τεχνική υλοποίηση του
Προγράμματος έχει αναλάβει η εταιρεία Vidavo.

Πρόγραμμα «Iατρικής Υιοθεσιάς»
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης, ο Όμιλος προσφέρει εδώ και
36 χρόνια ιατρική φροντίδα στα «Παιδικά Xωριά SOS» που έχουν ανακηρύξει τον
πρόεδρο του Ομίλου, Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, επίτιμο μέλος και μεγάλο ευεργέτη.

Σ

το πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής
Ευθύνης, ο Όμιλος προσφέρει εδώ και 36

Επιπλέον, στο Πρόγραμμα Ιατρικής Υιοθεσίας του
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών περιλαμβάνεται η παροχή

χρόνια ιατρική φροντίδα στα «Παιδικά Xωριά SOS»

δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών και στο «Χαμόγελο

που έχουν ανακηρύξει τον Πρόεδρο του Ομίλου,

του Παιδιού».

Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, επίτιμο μέλος
και μεγάλο ευεργέτη. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος
προσφέρει δωρεάν διάγνωση και νοσηλεία στο

Ο Όμιλος προσφέρει διαρκή ιατρική φροντίδα
σε κατοίκους των ακριτικών περιοχών της
χώρας, όπως στο νησί του Άι-Στράτη, στον Δήμο

Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και στη Παιδιατρική

Kυπρίνο του Έβρου και στους Φούρνους Iκαρίας.

Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης

Οι παροχές αφορούν, μεταξύ άλλων, δωρεάν

για όλα τα βρέφη, μικρά παιδιά, εφήβους και τις

νοσηλεία στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και στην

μητέρες SOS, για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας

Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού

παρουσιαστεί.

Θεσσαλονίκης όλων των παιδιών και εφήβων
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Πρόσβαση για εξειδικευμένες
υπηρεσίες υγείας
σε περισσότερους από

500.000
κατοίκους

Από την αρχή του
προγράμματος έχουν
εξεταστεί περισσότεροι από

100 +

11.500

κάτοικοι
Απομακρυσμένων περιοχών
περιοχών

απομακρυσμένα
σημε ία

12+1
ΧΡΌΝΙΑ

καθώς και δωρεάν τοκετό στο Μαιευτήριο ΓΑΙΑ και
στο ΙΔΘ. O πρόεδρος του Ομίλου, Δρ. Γεώργιος
Αποστολόπουλος, έχει ανακηρυχθεί επίτιμος
δημότης αυτών των ακριτικών περιοχών. Μετά και
την επέκταση του Προγράμματος της Ιατρικής
Υιοθεσίας, εντάχθηκαν σε αυτό η νήσος της
Σαμοθράκης και τα χωριά Ζώνη, Μικρή Δοξιπάρα

Από το 2008
έχουν πραγματοποιηθεί
περισσότερες από

51.554
εξετάσεις

και Χελιδόνα του Δήμου Ορεστιάδας.
Παράλληλα, σε περιόδους ανθρωπιστικής κρίσης,
ο Όμιλος υποστηρίζει διαχρονικά και ενεργά,
όσους έχουν ανάγκη αλλά στερούνται οικονομικών
πόρων, προσφέροντας, κατά περίπτωση,
αφιλοκερδώς ιατρικές υπηρεσίες στο σύνολο των
κλινικών του.
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Κοντά στις τοπικές κοινωνίες
❚

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συμμετείχε ενεργά

Περιστερίου που είναι εγγεγραμμένοι στα

στην εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή των

μητρώα κοινωνικής πρόνοιας της περιοχής.

περιορισμένων εκδηλώσεων και αθλητικών

Παράλληλα, προσφέρει δωρεάν check up,

γεγονότων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη

απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα

διάρκεια του 2020, λόγω της πανδημίας, με

Επειγόντων της Κλινικής και ειδικές παροχές για

την προσφορά ασθενοφόρου εξειδικευμένης

τους Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

φροντίδας.

❚

❚

δημότες των Νοτίων Προαστίων της Αθήνας

το πρόγραμμα «Ενημέρωσης και Κλινικής

(Δήμος Π. Φαλήρου, Δήμος Βάρης - Βούλας -

εξέτασης Νέων Γυναικών ηλικίας 20-39 ετών»,

Βουλιαγμένης) και τους παρέχει απεριόριστες

του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο

ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων της

του Μαστού «Άλμα Ζωής», προσφέροντας
δωρεάν εξετάσεις προληπτικού ελέγχου.

❚

Κλινικής.

❚

Συνεχίστηκε το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης
στην περίοδο της πανδημίας, αφού ο Όμιλος
Ιατρικού Αθηνών προσαρμόστηκε, άμεσα,

ιατρείου της ΜΚΟ «Αποστολή».

❚

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
προσέφερε δωρεάν οφθαλμολογική επέμβαση

στα νέα δεδομένα. Με τη χρήση των νέων
τεχνολογιών οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν

και νοσηλεία σε παιδιά από το «Χαμόγελο

διαδικτυακά, με τους ομιλητές στην Αίθουσα

Παιδιού» - Ίδρυμα Φοίνικα Θεσσαλονίκης, ενώ

Συνεδριάσεων του Κτιρίου Ε’, στο Μαρούσι και

παράλληλα διενεργήθηκαν δωρεάν εξετάσεις

τους συμμετέχοντες σε ζωντανή, διαδραστική

στα υπόλοιπα 22 παιδιά.

σύνδεση μέσω live streaming.
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Το Ιατρικό Ψυχικού, προσφέρει δωρεάν
διαγνωστικές εξετάσεις για τις ανάγκες του

Ιατρικής Επιμόρφωσης συνεχίστηκε, ακόμη και

❚

Το Ιατρικό Π. Φαλήρου στηρίζει έμπρακτα τους

Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών συνεχίζει να στηρίζει

❚

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Το Ιατρικό Περιστερίου, με γνώμονα την

συμμετείχε ως αποκλειστικός Ιατρικός

προσφορά στην τοπική κοινωνία, συνεχίζει

χορηγός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

το πρόγραμμα, μέσω του οποίου κάθε μήνα

με την παροχή ιατρών, ασθενοφόρου, και

προσφέρει δωρεάν τρεις χειρουργικές

υγειονομικών υπηρεσιών καθ ΄όλη τη διάρκεια

επεμβάσεις καταρράκτη στους δημότες του

της διοργάνωσης.
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❚

2020

Επιπλέον, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, προσφέροντας

υποστήριξε συνολικά 40 συλλόγους και ΜΚΟ,

ολοκληρωμένα πακέτα εξετάσεων προληπτικού

όπως η ΕΛΕΠΑΠ, και η Ελληνική Εταιρεία

ελέγχου.

Επιστημονική Πρωτοπορία – Διαρκείς Επενδύσεις
Με τη χρήση του κορυφαίου και πλέον σύγχρονου ιατρικού και τεχνολογικού
εξοπλισμού, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του,
κατέστησε τον εαυτό του «καταλύτη» των εξελίξεων στο χώρο της Υγείας.

Η

δημιουργία των Κέντρων Αναφοράς και Αριστείας,
σε πολλαπλές ιατρικές ειδικότητες, όπως η

ογκολογία, η ορθοπαιδική, η γυναικολογία, η ουρολογία,
η ρομποτική χειρουργική, η αθλητιατρική, κ.α., τα οποία
βρίσκονται σε στενή συνεργασία με διεθνή κέντρα
και Πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το

εξωτερικό, αποτελούν πόλο έλξης για τους Έλληνες -και
όχι μόνο- επιστήμονες.
Μία διαχρονική στρατηγική, που έχει “δείξει” το
δρόμο του “Brain Re-gain”, η οποία υλοποιείται
απαρέγκλιτα, όλα αυτά τα χρόνια, με απτά και
ξεκάθαρα αποτελέσματα. Ήδη, περισσότεροι από
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40 κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού,

αναβαθμίσεις, την αγορά νέων μηχανημάτων και

έχουν επαναπατριστεί, λαμβάνοντας όλες εκείνες τις

τη διαρκή ανανέωση του υφιστάμενου ιατρικού

προϋποθέσεις για να γυρίσουν στην Ελλάδα, ώστε να

εξοπλισμού. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το μεγαλύτερο

μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση και την εμπειρία τους και

μέρος αυτού του πλάνου έχει ήδη υλοποιηθεί, ενώ

να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, σε

συνεχίστηκε απρόσκοπτο, ακόμη και την περίοδο της

όλους τους Έλληνες και Διεθνείς ασθενείς.

πανδημίας. Ενδεικτικά, για το 2020 ο Όμιλος Ιατρικού

Η στρατηγική του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών βασίζεται

Αθηνών προχώρησε στην προμήθεια νέων αξονικών

σε τέσσερις πυλώνες: «Επενδύσεις - Εκσυγχρονισμός

τομογράφων 64 τομών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,

υποδομών-Ισχυροποίηση-Προσφορά». Ήδη, βρίσκεται

καρδιολογικών υπερήχων, ενδοσκοπικού εξοπλισμού,

σε εξέλιξη το ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα

C-Arm & O-Arm2 συστημάτων νευροπλοήγησης,

τριετούς διάρκειας και ύψους 40 εκ. ευρώ, με

αναισθησιολογικών μηχανημάτων τελευταίας

βασικούς άξονες την επέκταση μονάδων, τις κτιριακές

τεχνολογίας, ουρολογικού laser, κ.α.
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Ενημέρωση κοινού
Για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών ήταν και είναι σαφές, ότι η κοινωνικά υπεύθυνη
λειτουργία αποτελεί μονόδρομο και πεδίο στο οποίο κάθε εταιρεία θα έπρεπε να
επενδύει, δεδομένου ότι οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο δραστηριοποιείται.

Γ

ια εμάς, ο δρόμος προς την επιχειρηματική αριστεία
περνάει αδιαπραγμάτευτα μέσα από την εταιρική
υπευθυνότητα, μία δέσμευση που τηρείται, απαρέγκλιτα,
από την ίδρυση του Ομίλου. Ακόμη και στην περίοδο
της παγκόσμιας πανδημίας, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών,
επέλεξε να συνεχίσει τις δράσεις του, τηρώντας όλα τα
νέα μέτρα κατά του κορωνοϊού, πραγματοποιόντας τις
συγκεκριμένες εκδηλώσεις διαδικτυακά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις παραπάνω
δράσεις κοινωνικής στήριξης και επιστημονικής
ενημέρωσης, συμμετείχαν, ενεργά, περισσότεροι
από 3.500 συμπολίτες μας, ενώ παράλληλα,
τα επιστημονικά αποτελέσματα αυτών
δημοσιοποιήθηκαν μέσω ολοκληρωμένου
πλάνου επικοινωνίας ευρείας διανομής,
στα Μ.Μ.Ε.

Δωρεάν εξετάσεις ή προνομιακές τιμές για όλους
με αφορμή τις Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει εντάξει στην πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
ένα οργανωμένο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει την προσφορά εξετάσεων
προληπτικού ελέγχου κατά τις Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας με εκπτώσεις έως και 100%.

Σ

το πλαίσιο αυτό, έως σήμερα έχουν επωφεληθεί
χιλιάδες ασθενείς.
Συγκεκριμένα, το 2020, και τηρώντας όλα τα σχετικά
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πρωτόκολλα ασφάλειας 1.250 συμπολίτες μας σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, επωφελήθηκαν από τις παροχές του
προγράμματος.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Κοντά στα Σώματα Ασφαλείας
Ο Όμιλος βρίσκεται από το 2014 κοντά στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

Σ

υγκεκριμένα, παρέχει κάλυψη σε όλα τα κρίσιμα
περιστατικά που μπορούν να προκύψουν σε ώρα
υπηρεσίας με την παροχή ασθενοφόρου. Παράλληλα,

προσφέρει δωρεάν νοσηλεία σε έως και 3 κρίσιμα
περιστατικά ετησίως καθώς και έκπτωση 40% για
οποιοδήποτε άλλο κρίσιμο περιστατικό.

Αθλητισμός - Χορηγός κορυφαίων αθλητικών
οργανισμών και σωματείων
Προσφορά ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών στα χιλιάδες μέλη των
κορυφαίων αθλητικών οργανισμών και σωματείων σε όλη την Ελλάδα.

Ό

μιλος είναι χορηγός κορυφαίων αθλητικών
οργανισμών και σωματείων, προσφέροντας
ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες στα χιλιάδες
μέλη τους σε όλη την Ελλάδα, ενθαρρύνοντας την
ενασχόληση της νέας γενιάς με τον αθλητισμό.

Σύλλογος Περιστερίου, η ΚΑΕ Πανελευσινιακός, ο

Ο αθλητισμός αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον Όμιλο
και βασικό άξονα της χορηγικής του δραστηριότητας.
Ανάμεσα στα κορυφαία αθλητικά σωματεία, που
στηρίζει σήμερα ο Όμιλος, περιλαμβάνονται: ο
Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο ΑΡΗΣ, ο Πανιώνιος, ο
Ατρόμητος Αθηνών, ο Ιωνικός Νίκαιας, ο Γυμναστικός

Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία

Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου, ο Γυμναστικός
Σύλλογος Κύμης, ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλή
Θεσσαλονίκης, ο Κολυμβητικός Όμιλος Περιστερίου
Γλαύκος αλλά και ομοσπονδίες, όπως η Ελληνική
JUDO και η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας. Παράλληλα,
η κινητή Υπηρεσία Επείγουσας Προνοσοκομειακής
Φροντίδας (Emergency Medical Services - EMS)
του Ομίλου προσφέρει ιατρική κάλυψη σε σημαντικές
αθλητικές εκδηλώσεις.
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2020

Διαχείριση
και ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού
Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών πιστεύουμε ότι το σημαντικότερο

κεφάλαιο και η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας είναι οι
εργαζόμενοί μας, γι’ αυτό και προσπαθούμε να βελτιώνουμε την
απόδοσή τους και να τους προσφέρουμε ευκαιρίες εξέλιξης για μία
επιτυχημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή.

63.52%

των εργαζομένων στις κλινικές του Ομίλου είναι γυναίκες

130

Ο συνολικός αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων

€25.567

δαπανήθηκαν για εκπαίδευση το 2020

3.703

οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης

06
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Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ένα άριστο, ασφαλές και δίκαιο εργασιακό
περιβάλλον, που σέβεται τον άνθρωπο, προάγει την εμπιστοσύνη, το ομαδικό
πνεύμα και την αποτελεσματικότητα. Διοίκηση και εργαζόμενοι, σα μία μεγάλη
οικογένεια, λειτουργούμε με σχέσεις υψηλής εμπιστοσύνης, που μας επιτρέπουν να
προσαρμοζόμαστε άμεσα στις καταστάσεις, επιτυγχάνοντας τους στόχους μας.

Σ

το πνεύμα αυτό, η Διοίκηση επιλέγει το προσωπικό
με αποκλειστικά κριτήρια τις γνώσεις, την εμπειρία
αλλά και το ήθος, την ποιότητα του χαρακτήρα και
την εν γένει καλλιέργεια της προσωπικότητας των
εργαζομένων.
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αναγνωρίζει και
σέβεται απολύτως το δικαίωμα στην ελευθερία του
συνδικαλισμού, δηλαδή οι εργαζόμενοι να ιδρύουν
σωματεία, να συμμετέχουν σε αυτά και να προβαίνουν
σε συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Στόχος του Ομίλου είναι να δρα προληπτικά για την
αποφυγή οποιουδήποτε φαινομένου μπορεί να θίξει
τα δικαιώματα των εργαζομένων του. Προς αυτήν την
κατεύθυνση, ο Όμιλος διατηρεί ανοικτή επικοινωνία και
απευθείας διαβούλευση με τους εργαζόμενους για την

επίλυση τυχόν θεμάτων σχετικών με το χώρο εργασίας,
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση των βέλτιστων
σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων, η κοινή συμμετοχή
στους στόχους και καλύτερη εργασιακή ατμόσφαιρα.
Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι εργάζονται σε ένα
αξιοκρατικό περιβάλλον που τους εμπνέει, εξασφαλίζει
σε όλους ίσες ευκαιρίες για εξέλιξη, διακρίνει την
ατομική προσπάθεια και την ικανότητα του καθενός και
την ανταμείβει ανάλογα.
Το 100% των εργαζομένων μας καλύπτεται με ατομικές
συμβάσεις. Οι ελάχιστοι όροι αμοιβής και εργασίας των
εργαζομένων καθορίζονται σήμερα από την Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) και, συνεπώς,
δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στους μισθούς των
εργαζομένων, με βάση το φύλο τους.

Εκπαίδευση
Η επιτυχία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών βασίζεται στη διάδραση,
εκπαίδευση και επίδοση των εργαζομένων του.

Η

εκπαιδευτική πολιτική του Ομίλου επιδιώκει
τη διαρκή βελτίωση των γνώσεων και των

εργαζομένων και την περαιτέρω κατάρτισή
τους, προκειμένου να εξελίσσονται διαρκώς

τυπικών προσόντων των στελεχών του, τη συνεχή

ως επαγγελματίες. Στον Όμιλο δίνεται μεγάλη

ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στο χώρο

βαρύτητα στην περαιτέρω κατάρτιση, με

της υγείας, τις νέες τεχνικές και τις σύγχρονες

ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, που

μεθόδους που ακολουθούνται παγκοσμίως,

στοχεύουν στη διά βίου ανάπτυξη των στελεχών και

την ανάπτυξη μηχανισμών αυτοβελτίωσης των

στη δυνατότητα εξέλιξής τους εντός του Ομίλου.
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2018

2018

2018
2019

2018
2019

2019
2020

2019
2020

2020

2020

1.105

2020

1.904

1.105
1.141

1.904
1.964

1.141
1.125

1.964
1.959

1.125
1.959
Ποσοστό
Γυναικών / Ανδρών στον Όμιλο 2018
– 2020
36%

36%

2017

36%

3.084
64%

2017

36%

3.084

37%

2018

3.105
2018

3.105
64%

2019

3.009

37%

2019

64%

63%

3.009
63%

64%

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πλήρης

870

Πλήρης

2%

2%

870

Μερική
Πλήρης
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μερική

239

1742

131

239

1742

131

Μερική

Πλήρης

Μερική

5%

Ιατρικό Προσωπικό

2%
2%
5%
Ιατρικό Προσωπικό

Βοηθητικό Προσωπικό

5%

Παραϊατρικό Προσωπικό

5%

Βοηθητικό Προσωπικό

Παραϊατρικό Προσωπικό

29%
Διοικητικό Προσωπικό

29%

Ώρες εκπαίδευσης
ανά κατηγορία
εργαζομένων
Ώρες εκπαίδευσης
ανά κατηγορία
εργαζομένων

29%
29%

59%

Διοικητικό Προσωπικό

Νοσηλευτικό προσωπικό

59%

Νοσηλευτικό προσωπικό

Ατυχήματα

Ημέρες Ασθενείας

Ημέρες Κυοφορίας και Λοχείας

31

27,001

9,801

31

27,001

9,801

Ατυχήματα

Ημέρες Ασθενείας

Ημέρες Κυοφορίας και Λοχείας
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Στόχος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Ο στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η αξιολόγηση και επαναξιολόγηση
όλων των εργαζομένων, η αναγνώριση των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους, η προσφορά
ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, η διατήρηση, η μετάδοση της γνώσης και
η μέγιστη επιστροφή της εκπαίδευσης στην εργασία, η καλλιέργεια κουλτούρας μάθησης,
επικοινωνίας, συνεργασίας, η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων.

Τ

α προγράμματα αυτά είτε είναι ενδοεταιρικά, είτε
υλοποιούνται από εξωτερικούς εκπαιδευτικούς
φορείς. Η εκπαιδευτική μας πολιτική επιδιώκει
τη διαρκή βελτίωση των γνώσεων και τυπικών
προσόντων των στελεχών μας, τη συνεχή ενημέρωσή
τους για τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας,
για τις νέες τεχνικές και σύγχρονες μεθόδους
που ακολουθούνται παγκοσμίως, την ανάπτυξη
μηχανισμών αυτοβελτίωσης των εργαζομένων και
την περαιτέρω κατάρτισή τους προκειμένου να

74

γίνονται ολοένα πιο ανταγωνιστικοί επαγγελματίες.
Όλοι οι δείκτες εκπαίδευσης παρουσιάζονται
μειωμένοι αφού κατά τη διάρκεια της πανδημίας
και ανάμεσα στα εθνικά και τοπικά λοκντάουν
δεν πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια
και εξωτερικές εκπαιδεύσεις λόγω των μέτρων.
Αναφορικά με τη θεματολογία της εκπαίδευσης,
τα θέματα σχετικά με τον Covid-19 κυριαρχούν,
ιδιαίτερα στην εσωτερική εκπαίδευση.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Στοιχεία εκπαίδευσης εργαζομένων του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών για την περίοδο 2017-2019

1

2

3

2018

2019

2020

Σύνολο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανά έτος

261

224

130

Αριθμός Εξωτερικών Εκπαιδεύσεων ανά έτος

58

63

36

Αριθμός Εσωτερικών Εκπαιδεύσεων ανά έτος

203

161

96

Συνολικές Ώρες Εκπαίδευσης – Κατάρτισης

22.024

12.342

3.703

Συνολικές ώρες εξωτερικής εκπαίδευσης – κατάρτισης

17.606

8.850

1.623

Συνολικές ώρες εσωτερικής εκπαίδευσης – κατάρτισης

4.418

3.492

2.080

Συνολικές αριθμός καταρτισθέντων ατόμων

3.826

1.951

1.159

Αριθμός καταρτισθέντων σε εξωτερική εκπαίδευση

935

916

75

Αριθμός καταρτισθέντων σε εσωτερική εκπαίδευση

2.891

1.035

1.084

115.230

58.487

25.567

4

Συνολικό κόστος προγραμμάτων

5

Ποσοστό εργαζομένων που συμμετείχαν σε εξωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα

32%

31%

3%

6

Ποσοστό εργαζομένω που συμμετείχαν σε εσωτερική εκπαίδευση

99%

35%

36%

7

Ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο σε εξωτερικές εκπαιδεύσεις

7,6

3,0

0,5

8

Ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο σε εσωτερικές εκπαιδεύσεις

1,5

1,2

0,7

9

Ποσοστό διοικητικού προσωπικού που συμμετείχε σε εξωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα

44%

38%

5%

10

Ποσοστό νοσηλευτικού προσωπικού που συμμετείχε σε εξωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα

45%

43%

3%

11

Ποσοστό παραϊατρικού προσωπικού που συμμετείχε σε εξωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα

15%

14%

0%

12

Ποσοστό βοηθητικού προσωπικού που συμμετείχε σε εξωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα

9%

13%

1%

Εξωτερικά

2020

Εσωτερικά

ALS

Βασικές αρχές πρόληψης και
διασποράς covid-19

Βασικές αρχές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κλινικών μελετών στην ογκολογία

Ενημέρωση για τον νέο κορονοϊό
SARS COV 2

Διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας

Οδηγίες ΕΟΔΥ – Μέτρα
πρόληψης κατά της διασποράς
λοίμωξης από κορονοϊό

Μεταπτυχιακά προγράμματα (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση Μονάδων Υγείας &
Πρόνοιας, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας)

Μέτρα ατομικής προστασίας για
διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων
Covid-19
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36%

36%

2017

3.084

64%
Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων

37%

2018

3.105

2019

3.009
63%

64%

Αδιαπραγμάτευτη δέσμευση για τον Όμιλο αποτελεί η προστασία και η
διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του. Η πολιτική
του Ομίλου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων συμμορφώνεται
πλήρως με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Ό

μιλος παρέχει συνεχόμενη εκπαίδευση στους
εργαζόμενούς του, που τους επιτρέπει να
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και προδιαγραφές
ΜΟΡΦΗ
της πολιτικής.

Πλήρης
Μερική
Στον Όμιλο εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο
σύστημα υγείας και ασφάλειας που αφορά όλους τους
εργαζομένους και όλες τις δραστηριότητες μας.

870

239

2%

2%
Παράλληλα, υπάρχει ολοκληρωμένο
πλάνο για την
Ιατρικό
Προσωπικό
αναγνώριση πιθανών κινδύνων, την αξιολόγηση ρίσκων και
τη διερεύνηση περιστατικών (σφάλματα, συμβάντα και παρ’
ολίγον αστοχιών) στο οποίο συμμετέχουν εργαζόμενοι και
Παραϊατρικό
Προσωπικό
μέλη της Διοίκησης
από τα
άμεσα εμπλεκόμενα τμήματα,
με στόχο τη μείωση του κινδύνου και του ρίσκου αναφορικά
με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

5%

Εκτελούνται τακτικές ασκήσεις εκτάκτων αναγκών από
εξωτερικούς διαπιστευμένους φορείς ή την πυροσβεστική
σχετικά με την εκκένωση κτιρίου και έχουν καταρτισθεί
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σενάρια εκκένωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
Πλήρης
Μερική
Λειτουργούν οι εξής κωδικοί: (α) κωδικός μπλε: ανακοπή1742 (β) κωδικός
131 κόκκινος: φωτιά, (γ) κωδικός
αναζωογόνηση,
μαύρος: εκκένωση κτιρίου, (δ) κωδικός ροζ: αρπαγή
νεογνού, βρέφους ή παιδιού.

5%

Όλα τα κρίσιμα σημεία σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις
Βοηθητικό
Προσωπικό
(ιατρικά αέρια, λέβητες, καυστήρες,
ψύκτες,

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη) παρακολουθούνται και
συντηρούνται από πιστοποιημένους εξωτερικούς
συνεργάτες σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή

νομοθεσία.
Ώρες
εκπαίδευσης
29%
Επιπρόσθετα ακολουθούνται οι επιταγές για τον αντιγριπικό
Το 2020, από τα 31 ατυχήματα, τα 13 συνέβησαν εκτός
ανά κατηγορία
εμβολιασμό και το εμβόλιο παρέχεται δωρεάν σε όλους εργαζομένων
χώρου εργασίας, κατά την προσέλευση ή αποχώρηση των
τους εργαζομένους και παρακολουθείται η επιτυχία
εργαζομένων.
Διοικητικό
Προσωπικό
του εμβολιασμού
σε ό,τι
αφορά την ποσόστωση των
Τα υπόλοιπα 18 ήταν μικροατυχήματα, για τα οποία
εργαζομένων σε ειδικά τμήματα όπως: ΜΕΘ, ΜΕΝΝ,
Νοσηλευτικοί Όροφοι.
προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

29%

59%

Νοσηλευτικό προσωπικό

Στοιχεία υγείας και ασφάλειας
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Ατυχήματα

Ημέρες Ασθενείας

Ημέρες Κυοφορίας και Λοχείας

31

27,001

9,801
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2020

Παροχές προς τους εργαζομένους
Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, με απόλυτη διαφάνεια κι εμπιστοσύνη μεταξύ
της Διοίκησης και των εργαζομένων, λειτουργούμε σαν οικογένεια και
μπορούμε να επιτύχουμε κάθε στόχο που έχουμε θέσει για το μέλλον.
εξασφαλίζοντας μία σειρά προνομίων στις

Ο

ι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι εργάζονται σε ένα
αξιοκρατικό περιβάλλον που τους εμπνέει,
εξασφαλίζει σε όλους ίσες ευκαιρίες για εξέλιξη,
διακρίνει την ατομική προσπάθεια και την ικανότητα του
καθενός και την ανταμείβει ανάλογα.
Προς όφελος των εργαζομένων και των οικογενειών
τους, η Διοίκηση του Ομίλου έχει καθιερώσει
πρόγραμμα παροχών κοινωνικού περιεχομένου. Πιο
συγκεκριμένα:

❚

❚

❚

αγορές των εργαζομένων. Με την απλή επίδειξη
της κάρτας IATRIKOSMOS, οι εργαζόμενοι
μπορούν να έχουν εκπτώσεις σε ένα μεγάλο
αριθμό ειδών (ρουχισμό, ηλεκτρονικά είδη,
είδη σπιτιού, οπτικά κ.λπ.) αλλά και υπηρεσιών
(συνεργεία αυτοκινήτων, ταξίδια, φροντιστήρια
κ.λπ.). Οι προσφορές ανανεώνονται και
εμπλουτίζονται με νέες υπηρεσίες συνεχώς,

❚

για την οικονομική διευκόλυνση των

δωρεάν νοσηλεία σε όλους τους εργαζομένους

εργαζομένων και των οικογενειών τους

και σημαντικές εκπτώσεις για τα μέλη των

χορηγούνται προκαταβολές έναντι μελλοντικών

οικογενειών τους (σύζυγο, τέκνα και γονείς),

αποδοχών, που εξοφλούνται σε δόσεις,

δωρεάν μεταφορά των εργαζομένων με

❚

χρηματοδοτεί τη λειτουργία clubs κοινωνικών

μισθωμένα λεωφορεία, για όλα τα ωράρια

δραστηριοτήτων, όπως του Running Club, της

εργασίας, πρωί, απόγευμα και νύχτα,

ποδοσφαιρικής ομάδας, Ιατρικό Basketball Club
(IATRIKO BC) και της ομάδας Θεάτρου.

λειτουργεί η κάρτα IATRIKOSMOS,

Προσέλκυση εργαζομένων
Οι ολοένα αυξανόμενες δραστηριότητες του Ομίλου καθιστούν επιτακτική την
ανάγκη για ανεύρεση νέων πηγών καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Ε

δώ και αρκετά χρόνια, ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει
ότι η συνεργασία με τα πανεπιστήμια και
την ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να αποτελέσει
ουσιαστική λύση, τόσο για άμεσες όσο και για
μεσομακροπρόθεσμες ανάγκες.
Προς αυτήν την κατεύθυνση ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
έχει από καιρό προχωρήσει σε σειρά ενεργειών και
πρωτοβουλιών όπως:

❚

❚

Συμμετοχή σε ημέρες καριέρας των Πανεπιστήμιων.

❚

Χορηγίες και υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές.

❚

Απασχόληση μεγάλου αριθμού φοιτητών (Trainees),
που επιλέγουν το Ιατρικό Αθηνών για την
“Πρακτική τους άσκηση”.

❚

Στήριξη των σπουδαστών, με καθοδήγηση και
χορήγηση στοιχείων στις εκπαιδευτικές τους
εργασίες.

Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα
και το Εξωτερικό για την προσέλκυση αποφοίτων
με υψηλό επίπεδο κατάρτισης.
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Περιβάλλον
Ο Όμιλος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πιστοποιημένη διαδικασία,
με την οποία εντοπίζονται, εξετάζονται και αξιολογούνται οι
περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

2,8%
η μείωση των αστικών
αποβλήτων

6,5%

η μείωση ΕΑΑΜ.
Τα αστικά απόβλητα και
τα ΕΑΑΜ αποτελούν το
90% των αποβλήτων μας.

2%

αύξηση της
ανακύκλωσης το 2020

31%

η μείωση στην κατανάλωση
ενέργειας ανά ημέρα νοσηλείας
στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

46%
19%
1%

στο Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

στο Ιατρικό Π. Φαλήρου

στο Ιατρικό Ψυχικού

07
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Α

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη του απέναντι στο
περιβάλλον, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο στο
οποίο δραστηριοποιείται, ο Όμιλος δεσμεύεται:

❚

διατάξεις, που διέπουν το Εθνικό Σύστημα
Υγείας της χώρας.

❚

❚

της δημόσιας υγείας και της προστασίας του

για την ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες

❚

για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων,

ανθρωπιστικής βοήθειας, υλοποιώντας

που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του.

πολυδιάστατα προγράμματα κοινωνικής
προσφοράς.

για την πρόληψη και την αποφυγή πρόκλησης
ρύπανσης.

περιβάλλοντος.

❚

για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής
απόδοσής του.

για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων
κάθε Υγειονομικής Μονάδας και τη διασφάλιση

για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα
περιβαλλοντική νομοθεσία και τις κανονιστικές

για το διαρκή εμπλουτισμό και τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών.

❚

❚

❚

για την ορθολογική διαχείριση των πόρων.

Μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος –
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θέλοντας να συμβάλλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών
συνθηκών και στην ορθότερη διαχείριση των πόρων, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και
τις υποχρεώσεις του, απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:
❚

για το διαρκή εμπλουτισμό και βελτίωση των

❚

παρεχομένων υπηρεσιών

❚

για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων

ρύπανσης

❚

της Υγειονομικής Μονάδας και τη διασφάλιση

για την ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες
ανθρωπιστικής βοήθειας, υλοποιώντας
πολυδιάστατα προγράμματα κοινωνικής
προσφοράς

❚

80

που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του και

❚

για την ορθολογική διαχείριση των πόρων

Έτσι, με την ανάπτυξη του συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015

για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα

που αφορά στην: παροχή υπηρεσιών υγείας,

περιβαλλοντική νομοθεσία και τις

το Ιατρικό Αθηνών προσδιορίζει όλες τις

κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Εθνικό

περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις

Σύστημα Υγείας της χώρας

❚

για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων,

της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος

❚

για την πρόληψη και αποφυγή πρόκλησης

δραστηριότητες του και αναπτύσσει διαδικασίες

για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής

και προγράμματα με σκοπό τη συνεχή βελτίωση

του επίδοσης

των περιβαλλοντικών του επιδόσεων.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Οι άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής
του Ομίλου εστιάζονται
❚

στη διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων

❚

για τη διαχείριση των ΑΥΜ

❚

στην πρόληψη της αέριας ρύπανσης και στην
πρόληψη για το φαινόμενο του θερμοκηπίου

❚

στη διαχείριση όλων των παραγόμενων στερεών
και υγρών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα
στη χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση ή
διαχείριση

❚

στην ορθή διαχείριση της ενέργειας με την
ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της
κατανάλωσης φυσικών πόρων

❚

διαχείριση χημικών ουσιών

❚

στον έλεγχο του θορύβου και της φωτορύπανσης

στη διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και
του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος

❚

στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των
εργαζομένωνστην συνεργασία με τις αρχές για την
παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων

Η περιβαλλοντική πολιτική του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, ανασκοπείται, εφαρμόζεται
και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο του Ομίλου. Για
το 2020, δεν υπήρξε καμία καταγγελία ή παράπονο
από εσωτερικό ή εξωτερικό ενδιαφερόμενο μέρος
σχετικά με τις περιβαλλοντικές πρακτικές του Ομίλου.
Η πολιτική του Ομίλου για το περιβάλλον περιλαμβάνει
τους παρακάτω τομείς και τις ενέργειες για την
αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων:

Διαχείριση Αποβλήτων
Ο Όμιλος δεσμεύεται για τη μείωση και ορθή διαχείριση των αποβλήτων
και λυμάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του.

Μ

έσω της ορθολογικής διαχείρισης
των αποβλήτων και της ενίσχυσης της
ανακύκλωσης, με στόχο την μείωση των αποβλήτων
που καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής,
προστατεύουμε το περιβάλλον, βελτιώνοντας την
ποιότητα του εδάφους, της ατμόσφαιρας και των
υδάτων της τοπικής κοινωνίας.

UPS, φίλτρα ενεργού άνθρακα, απόλυτα φίλτρα
για τα χειρουργεία, άλλα επικίνδυνα απόβλητα –
επικίνδυνα χημικά, συντήρηση εξοπλισμού κλινικής
(ιατροτεχνολογικό και βοηθητικό εξοπλισμό,
γεννήτρια, κ.λπ.), τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες
διαδικασίες για τη συλλογή και παράδοση σε
αδειοδοτημένες εταιρείες, προς διαχείριση.

Για τα μη-επικίνδυνα απόβλητα (χαρτί, χαρτόνι
συσκευασίας, πλαστικό, μέταλλα και αστικά
απόβλητα) υπάρχει ξεχωριστή διαλογή και
διαχείριση για τον κάθε τύπο αποβλήτου.

Σχετικά με τα υγρά απόβλητα μικροβιολογικών
εργαστηρίων πραγματοποιείται επί τόπου
εξουδετέρωση και απολύμανση των υγρών
αποβλήτων των αναλυτών των κεντρικών
διαγνωστικών εργαστηρίων (βιοχημικού,
μικροβιολογικού, αιματολογικού), εντός του
εργαστηρίου, μέσα σε ειδικό δοχείο, ξεχωριστά
για κάθε αναλυτικό μηχάνημα που παράγει υγρά
απόβλητα. Κατόπιν, οδηγούνται στην αποχέτευση.
Τα απόβλητα αυτά, που περιέχουν χρωστικές ή
τοξικές ουσίες συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και
οδηγούνται στην «Αποτεφρωτήρας ΑΕ».

Για τα επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από
τη λειτουργία του Ομίλου, δηλαδή για μπαταρίες,
αναλώσιμα εκτυπωτών, λαμπτήρες & ηλεκτρονικό/
ηλεκτρικό εξοπλισμός, επικίνδυνα απόβλητα
αμιγώς μολυσματικά (ΕΑΑΜ), μικτά επικίνδυνα
απόβλητα (ΜΕΑ), άλλα επικίνδυνα απόβλητα (ΑΕΑ),
χρησιμοποιημένους συσσωρευτές μολύβδου για
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Επικίνδυνα απόβλητα
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο συνολικός όγκος αποβλήτων σε
τόνους για τις κλινικές, το 2020, όπως και η ποσότητα που ανακυκλώθηκε.
ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Χαρτί

Πραγματοποιείται χωριστή συλλογή χαρτιού που χρησιμοποιείται από τα διοικητικά τμήματα και
προωθείται για ανακύκλωση. Το προσωπικό του Ομίλου είναι εκπαιδευμένο να συλλέγει χωριστά
το χαρτί και το προσωπικό καθαριότητας είναι εκπαιδευμένο για το διαχωρισμό του χαρτιού και την
προώθησή του στον ειδικό κάδο συλλογής, μαζί με το χαρτόνι. Οι κάδοι ανακυκλώσιμων υλικών
διαθέτουν κατάλληλη σήμανση.

Χαρτόνι
Συσκευασίας

Συλλέγεται και προωθείται σε ξεχωριστό κάδο προς ανακύκλωση, σε συνεργασία με αδειοδοτημένη
εταιρεία.

Πλαστικό

Παρότι αποτελεί μικρή ποσότητα, συλλέγεται σε κάδο και οδηγείται προς ανακύκλωση, είτε σε
συνεργασία με τους προμηθευτές των προϊόντων, είτε οδηγείται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Μέταλλα

Παρότι είναι εξαιρετικά μικρής ποσότητας, συλλέγονται σε ειδικό κάδο, που φέρει κατάλληλη
σήμανση, και οδηγούνται σε ανακύκλωση (όποτε συλλεχθεί ικανή ποσότητα).

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Επικίνδυνα απόβλητα
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο συνολικός όγκος αποβλήτων σε
τόνους για τις κλινικές, το 2020, όπως και η ποσότητα που ανακυκλώθηκε.
ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Μπαταρίες

Οργανωμένη συλλογή και ανακύκλωση μικρών μπαταριών, σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ.

Αναλώσιμα εκτυπωτών

Συλλογή των αναλώσιμων υλικών των εκτυπωτών (μελανοταινίες, toner). Το Τμήμα της
Κεντρικής Αποθήκης είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και προώθηση για αναγόμωση, σε
συνεργασία με τον προμηθευτή.

Λαμπτήρες & Ηλεκτρονικός/
Ηλεκτρικός Εξοπλισμός

Οργανωμένη συλλογή και ανακύκλωση του απορριπτόμενου ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού
εξοπλισμού, καθώς και των λαμπτήρων, σε συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρείες.

Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς
μολυσματικά (ΕΑΑΜ)

Απόβλητα, που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα, εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υγρά και
μπορούν να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα, συλλέγονται στους χώρους παραγωγής
τους (νοσηλευτικά τμήματα, εργαστήρια, μονάδες, χειρουργεία), σε χαρτοκυτία τύπου
Hospital box (Hallipack) και αποθηκεύονται σε ψυγείο. Στη συνέχεια, οδηγούνται σε
αποτεφρωτήρα από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Μικτά επικίνδυνα απόβλητα
(ΜΕΑ)

Απόβλητα που προέρχονται από παθολογοανατομικά Εργαστήρια, ιστοί, όργανα,
απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, άλλα βαρέα μέταλλα και κυτταροτοξικάκυτταροστατικά συλλέγονται σε χαρτοκυτία Hallipack και αποθηκεύονται σε ψυγείο. Στη
συνέχεια, οδηγούνται σε αποτεφρωτήρα από αδειοδοτημένη εταιρεία

(Επικίνδυνα Απόβλητα
Υγειονομικών Μονάδων)

Έχει αναπτυχθεί και μοιρασθεί στους εμπλεκόμενους σχετική Οδηγία Διαχείρισης

‘Αλλα επικίνδυνα απόβλητα
(ΑΕΑ)

Χημικές ουσίες, που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, συλλέγονται
σε χαρτοκυτία Hallipack και αποθηκεύονται σε ψυγείο. Στη συνέχεια, οδηγούνται σε
αποτεφρωτήρα από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
Έχει αναπτυχθεί και μοιρασθεί στους εμπλεκόμενους σχετική Οδηγία Διαχείρισης

Χρησιμοποιημένοι
συσσωρευτές μολύβδου για
UPS, κλπ

Αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς χώρους συλλογής (με τη χρήση ειδικής
παλετοδεξαμενής/λεκάνης), με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Κατόπιν, οδηγούνται
προς τελική διάθεση, σε συνεργασία με αδειοδοτημένους συλλέκτες και συστήματα
εναλλαγής διαχείρισης (ΣΥΔΕΣΥΣ)

Φίλτρα ενεργού άνθρακα

Βρίσκονται στις κλιματιστικές μονάδες των εργαστηρίων ή στα hood κλάσης 3, και
μετά την ολοκλήρωση του χρόνου ζωής τους, συλλέγονται και παραδίδονται σε
αδειοδοτημένη εταιρεία προς διαχείριση, με ειδική διαδικασία απολύμανσής τους
κατά την αφαίρεση. Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα, που βρίσκονται στους απαγωγούς
της κουζίνας ή σε κλιματιστικές μονάδες, για πρόληψη εισαγωγής ρυπασμένου
ατμοσφαιρικού αέρα (π.χ. ΜΕΝΝ, βρεφοθάλαμος), παραδίδονται σε αδειοδοτημένη
εταιρεία προς διαχείριση..

Απόλυτα φίλτρα
για τα χειρουργεία

Μετά την ολοκλήρωση του χρόνου ζωής τους, συλλέγονται και παραδίδονται σε
αδειοδοτημένη εταιρεία προς διαχείριση.

Άλλα επικίνδυνα απόβλητα
(ΑΕΑ)- επικίνδυνα χημικά

Συλλέγονται και τοποθετούνται σε ανθεκτικά και στεγανά δοχεία με σχετική σήμανση
και παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία προς διαχείριση (Enirochem).

Συντήρηση εξοπλισμού
κλινικής (ιατροτεχνολογικός
και βοηθητικός εξοπλισμός,
γεννήτρια, κλπ)

Τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια, από τη συντήρηση του εξοπλισμού, συλλέγονται από
το συντηρητή, ο οποίος τα συγκεντρώνει σε ειδική δεξαμενή συλλογής. Όταν έχουν
συγκεντρωθεί αρκετές ποσότητες, παραδίδονται στην ΕΛΤΕΠΕ. Τα χρησιμοποιημένα
ανταλλακτικά, που προκύπτουν κατά τη συντήρηση, συγκεντρώνονται και κατά
κανόνα οδηγούνται σε ανακύκλωση, μαζί με τα υπόλοιπα μεταλλικά αντικείμενα που
συλλέγονται.
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2019
(τόνοι)

ΕΑΑΜ (Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά)

2020
(τόνοι)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

152

141

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

146

139

ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

29,3

25

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

39,2

37,6

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

24,7

23,6

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ

26,3

25,3

ΣΥΝΟΛΟ

417,8

391,5

2019
(τόνοι)

2020
(τόνοι)

ΑΕΑ (Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

23,5

26,9

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2,6

3

ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

5,22

5

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

0,5

0,9

3,3

4,2

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

0,69

0,80

ΣΥΝΟΛΟ

32,51

40,8

2019
(τόνοι)

2020
(τόνοι)

ΜΕΑ (Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα)
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

59,8

62,4

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5,6

7,5

ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

5,75

7

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

0,7

1,5

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

4,8

6,5

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ

4,8

5

81,45

89,9

Ανακύκλωση (Τόνοι)

2019
(τόνοι)

2020
(τόνοι)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

119,2

101

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

51,4

49,5

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

18,2

19

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

31,0

32,5

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

10,9

11

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ

9,3

10,7

219,8

223,7

2019
(τόνοι)

2020
(τόνοι)

ΣΥΝΟΛΟ

Αστικά (Τόνοι)
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

242,35

230

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

401,60

390

ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

38,13

37,5

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

74,00

79

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

32,7

31

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ

54,41

53,9

ΣΥΝΟΛΟ

844,71

821,4

Σύνολο των αποβλήτων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για την περίοδο
2018-2020 (τόνοι)
2018

1363

84

2019

1377

2020

1344

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Κατανάλωση νερού
Μέρος της περιβαλλοντικής διαχείρισης του Ομίλου αποτελεί ο περιορισμός
της κατανάλωσης του νερού, για όλες τις εγκαταστάσεις του.

Τ

ο νερό που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις
του Ομίλου προέρχεται από την ΕΥΔΑΠ. Το
νερό χρησιμοποιείται κυρίως για τον καθαρισμό των
χώρων και στους χώρους υγιεινής. Η μέση ημερήσια

κατανάλωση νερού είναι 368 m3. Στον πίνακα που
ακολουθεί, παρουσιάζεται η συνολική κατανάλωση
νερού σε m3 για τις κλινικές του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών, για την περίοδο 2018-2020.

Kατανάλωση νερού σε (m3) για την περίοδο 2017-2019
ΕΤΟΣ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

ΨΥΧΙΚΟ

Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΔΑΦΝΗ

2020

54.522

57.515

11.122

0

5.648

5.616

2019

55.011

49.314

13.704

8.350

4.999

8.613

2018

61.311

44.804

15.326

8.403

4.686

11.175

Κατανάλωση νερού (m3)

3%
6%

8%

6%
4% 4%
4%
8%
6%
Σύνολο των αποβλήτων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για την περίοδο
2018-2020 (τόνοι)

42%

11%

2018

2018

10%

1363

31%

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

39%
2019

41%
2020

2019

1377

43%

35%

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

ΨΥΧΙΚΟ

2020

1344

Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΔΑΦΝΗ

Συνολική κατανάλωση νερού (m3) για την περίοδο 2018-2020
2018

145.704

2019

131.640

2020

134,453
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Ατμοσφαιρική ρύπανση
Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου διαθέτουν λέβητες / ατμογεννήτριες για την παραγωγή
ζεστού νερού και για τη θέρμανση των χώρων, οι οποίοι λειτουργούν με φυσικό αέριο.

Π

ραγματοποιείται τακτική προληπτική συντήρηση
και έλεγχος των λεβήτων και των καυστήρων.
Τηρείται αρχείο καταγραφής των μετρήσεων των
αερίων ρύπων, οι οποίες πραγματοποιούνται σε
μηνιαία βάση. Η συντήρηση των κλιματιστικών

μονάδων και των ψυγείων γίνεται σε ετήσια βάση
από εσωτερικούς αδειοδοτημένους ψυκτικούς
ή από εξωτερικό αδειοδοτημένο συνεργείο, ενώ
τυχόν διαρροές ψυκτικού υγρού καταγράφονται και
παρακολουθούνται..

Κατανάλωση ενέργειας και Εκπομπές Αερίων
του Θερμοκηπίου
Η κλιματική αλλαγή έχει αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως
μία από τις μεγαλύτερες απειλές, αλλά και ευκαιρίες, για τη δημόσια υγεία.

Ο

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει αναγνωρίσει ότι
ο κλάδος της υγείας θα επηρεαστεί άμεσα και
έμμεσα από τις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής.
Έχοντας ηγετική θέση στον κλάδο της υγείας, ο Όμιλος
κατανοεί το σημαντικό του ρόλο και ότι η
ανταπόκρισή του στις προκλήσεις της κλιματικής
αλλαγής θα καθοδηγήσουν την εξέλιξη της εταιρείας

τις επόμενες δεκαετίες. Έτσι, θα συνεχίσει να ερευνά
και να υιοθετεί καινοτόμες λύσεις στις περιβαλλοντικές
προκλήσεις που επηρεάζουν θετικά την κοινωνία και την
οικονομική ανάπτυξη.
Οι πρωτοβουλίες του Ομίλου παρέχουν ευκαιρίες
για συνεργασία, καινοτομία και κοινούς στόχους.
Ακολουθώντας το σύστημα Περιβαλλοντικής

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (KWh)
ΕΤΟΣ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

ΨΥΧΙΚΟ

Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΔΑΦΝΗ

2020

9.495.626

8.357.660

1.966.175

1.383.377

1.425.039

449.728

2019

9.652.793

8.066.030

1.797.782

1.320.984

1.392.686

403.039

2018

9.364.240

7.841.186

1.788.381

1.284.034

1.392.425

418.847

Κατανάλωση Θερμικής Ενέργειας (KWh)
ΕΤΟΣ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

ΨΥΧΙΚΟ

Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΔΑΦΝΗ

2020

4.984.759

5.078.924

950.943

402.084

501.160

164.792

2019

5.226.227

5.423.107

771.229

381.328

464.436

147.531

2018

4.909.460

4.717.097

692.623

297.446

388.785

134.107

ΕΤΟΣ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

ΨΥΧΙΚΟ

Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΔΑΦΝΗ

Τόνοι CO2
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2020

10.368

9.261

2.131

1.447

1.508

477

2019

10.571

9.040

1.929

1.381

1.468

428

2018

10.223

8.679

1.904

1.328

1.453

441

για την περίοδο 2018-2020 (KWh)
2019

2018

2020

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
12.413.858 ΕΚΘΕΣΗ12.082.662
11.139.518
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (KWh)
6% 2%

6%

6% 2%

6% 2%

6%

6%

8%

8%

2020

42%

9%

43%

2018

41%

2019

2020

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (KWh)
35% 6% 2%
6%

36% 6% 2%
6%

36%6% 2%
6%

8%

8%

42%

9%

43%(KWh)
Κατανάλωση Θερμικής Ενέργειας

41%

ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών
2018Σύνολο της κατανάλωσης 2019
2020
για την περίοδο 2018-2020 (KWh)
Κατανάλωση Ηλεκτρικής
Ενέργειας (KWh)
4%1%

3%3%1%

3%

3%

4%1%

2019
2018 των αποβλήτων6%του
8% την περίοδο
Σύνολο
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 2020
για
36% 6% 2%
35% 6% 2%
36%6% 2%
2018-2020
(τόνοι)
6%
6%
6%
6%

22,633,341
42%

14,029,113

2018
2018

8%

42%

8% 2019

2019

43%(KWh)
Κατανάλωση Θερμικής Ενέργειας
44%

3%3%1%

20209%

44%

2018

2020

1344
3%

41%

42%

2019

2020

Κατανάλωση Θερμικής Ενέργειας (KWh)
44%
6%

3%3%1%

8% 6%

4%1%

8%
36%

Τόνοι CO2

42%

41%

2020

42%

1%
3%4%
6%
36%

35%

6%

24,460,78041%

1377
2019

1363
2018

42%
6%

44%

6% 2%
6%
42%
4%1%
3%
8%
8%

6% 2%
1%
3%4%
43%

41%

2018

2019
2020
41%
42%
44%
Τόνοι
CO2
Σύνολο
της
κατανάλωσης
θερμικής
ενέργειας
του
Ομίλου
Ιατρικού
Αθηνών
2018
2019
2020
για την περίοδο 2018-2020 (KWh)
36% 6% 2%

42%

37% 6% 2%

2020
44%
2018
6%
6% 2019
42%
3
Συνολική κατανάλωση
νερού
(m
)
για
την
περίοδο
2018-2020
8%

12.413.858

11.139.518
2018

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
2018

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

145.704

43%
Π. ΦΑΛΗΡΟ

2019
ΨΥΧΙΚΟ
2019

131.640
Τόνοι
CO

12.082.66241%

8%

2020

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2

37% 6% 2%
6%

36% 6% 2%
6%
8%

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

2018

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

2020ΔΑΦΝΗ

134,453

8%

ΨΥΧΙΚΟ

2019

43%
Π. ΦΑΛΗΡΟ

41%

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

36%

ΔΑΦΝΗ

2020

37%

Σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
για την περίοδο 2018-2020 (KWh)
2019
2020 Ιατρικού
Π. ΦΑΛΗΡΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΔΑΦΝΗ Αθηνών
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΨΥΧΙΚΟ
των
εκπομπών διοξειδίου
του
άνθρακα του
Ομίλου
για την περίοδο 2018-2020 (τόνοι CO2)

2018
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Σύνολο

14,029,113

2018

24.028

22,633,341

2019

24.817

24,460,780

2020

25.192
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Διαχείρισης, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών καταγράφει την
κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία των κλινικών
του καθώς και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζεται η
συνολική κατανάλωση ενέργειας σε kWh καθώς
και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (CO2)
στις κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, για το 2020.

Η αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας οφείλεται στα
μέτρα που μπήκαν σε εφαρμογή από τον Μάρτιο 2020
σχετικά με την προστασία από τον Covid-19 (αδιάκοπη
λειτουργία αερισμού κατάργηση ανακυκλοφορίας αέρα
όπου επιτρεπόνταν, κατάργηση εναλλακτών αέρα/αέρα,
άνοιγμα παραθύρων συχνότερα, κ.λπ.).

Χημικές Ουσίες
Οι χημικές ουσίες, που χρησιμοποιούνται, περιλαμβάνουν τα
προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης και τα λιπαντικά.

Γ

ια τα προϊόντα αυτά, ο Όμιλος διαθέτει τα
απαραίτητα Φύλλα Ασφαλείας Χημικών Προϊόντων

Θόρυβος

Π

αρότι ο θόρυβος που προέρχεται από τη
λειτουργία των κλινικών, σε καμία περίπτωση, δεν
μπορεί να θεωρηθεί υψηλός, υλοποιούνται, σε ετήσια
βάση, μετρήσεις θορύβου από Εξωτερικό Φορέα.

88

(MSDS), τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα στο προσωπικό
που έρχεται σε επαφή με τις παραπάνω ουσίες..

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Οι εκλυόμενη ποσότητα CO2 προέκυψε με χρήση των συντελεστών της τεχνικής
οδηγίας του ΤΕΕ: ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσοστό μεταβολής θερμικής ενέργειας στις Κλινικές του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών (2019-2020)

16%

8%

20%

12%

36%

2019

2020

14%

48%

9%

37%

Κατανάλωση ενέργειας ανά ημέρα νοσηλείας (KWh/ημέρα)
(2019-2020)
16%

15%

20%

18%

21%

2019

2020
24%

19%
31%
18%

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Ιατρικό Ψυχικού

18%

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Ιατρικό Περιστερίου

Ιατρικό Π. Φαλήρου
Ιατρικό Δάφνης
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Χρήση Οχημάτων / Μεταφορικών Μέσων
Ο Όμιλος φροντίζει ώστε τα οχήματα να διαθέτουν πάντα κάρτα ελέγχου
καυσαερίων σε ισχύ και ζητά και παραλαμβάνει, σε ετήσια βάση,
βεβαίωση σχετικά με την ορθή διαχείριση / ανακύκλωση των αποβλήτων,
που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συντήρησης των οχημάτων.

Γ

ια το 2020, η κατανάλωση καυσίμων
των ασθενοφόρων του Ομίλου,

βενζίνης-πετρελαίου, ανήλθε
στα 30.973,11 lt.

Έκτακτες καταστάσεις
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διαθέτει διαδικασίες αντιμετώπισης εκτάκτων
καταστάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να αφορούν περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Π

υρκαγιά: Έχουν καταρτιστεί Ομάδες Πυρασφάλειας,
Σχέδιο Αντίδρασης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενώ
παράλληλα, το προσωπικό εκπαιδεύεται σε θέματα
Πυροπροστασίας. Επίσης, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα
ενεργητικής πυροπροστασίας.
Διαρροή Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων:
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Έχει αναπτυχθεί σχέδιο αντίδρασης σε περίπτωση
διαρροής. Παράλληλα, διατίθεται απορροφητικό
υλικό και κατάλληλος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση
τυχόν διαρροών.
Το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο κατάλληλα για την
αντιμετώπιση διαρροών επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Οι εκλυόμενη ποσότητα CO2 προέκυψε με χρήση των συντελεστών της τεχνικής
οδηγίας του ΤΕΕ: ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά ημέρα
(kg/ημέρα) (2019-2020)
17%

20%

2019

18%

19%

21%

2020
19%

24%

28%
17%

17%

Ποσοστό μεταβολής ηλεκτρικής ενέργειας στις Κλινικές του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών (2019-2020)

6%

17%

24%

12%
7%

2019

37%

2020
8%

14%
29%

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Ιατρικό Ψυχικού

16%

30%

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Ιατρικό Περιστερίου

Ιατρικό Π. Φαλήρου
Ιατρικό Δάφνης
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08 Ποιοτικές Υπηρεσίες
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών με τις κλινικές του, στο πλαίσιο της προσπάθειας
για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και για συνεχή
βελτίωση των λειτουργιών του, διατηρεί σε όλες τις κλινικές το νέο πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
Προχώρησε σε αναβάθμιση του προτύπου 14001:2004 σε 14001:2015.
Διασφάλισε τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών καταγράφοντας μηδενικά
παράπονα ή καταγγελίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα ασθενών.
Ο Όμιλος συνεργάζεται με τοπικούς προμηθευτές σε ποσοστό
100% (ως τοπικοί προμηθευτές ορίζονται ελληνικές επιχειρήσεις
και ελληνικές θυγατρικές πολυεθνικών επιχειρήσεων).
Κανένα περιστατικό μη-συμμόρφωσης με νομοθεσία και κανονισμούς,
περί ανταγωνισμού και παροχή υπηρεσιών υγείας
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Καθιέρωση της πολιτικής ποιότητας
Η Διοίκηση του Ομίλου έχει καθιερώσει Πολιτική για την Ποιότητα όπως περιγράφεται
κάτωθι: η οποία αποτελεί τον κορμό πάνω στον οποίο στηρίζονται όλες οι παρεχόμενες
υπηρεσίες προς τους ασθενείς και γενικότερα τους πελάτες του Ομίλου.

Μ

έσα από την Πολιτική για την Ποιότητα, η Διοίκηση
του Ομίλου δεσμεύεται για την ικανοποίηση των

απαιτήσεων και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος
Διαχείρισης της Ποιότητας και θέτει το πλαίσιο για
την καθιέρωση και ανασκόπηση των σκοπών για την

Ποιότητα.
Η Πολιτική για την Ποιότητα, επίσης επικοινωνείται
σε όλο το προσωπικό του Ομίλου και ανασκοπείται
από τη Διοίκηση του Ομίλου κατά τη διάρκεια της
ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης (Δ.Ο.ΔΧ.07).

Διαχείριση της Ποιότητας στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών:
Η Διαχείριση της Ποιότητας στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών στοχεύει στο να μεγιστοποιήσει
την καλή υγεία και ευεξία του ασθενή, λαμβανομένων υπόψη των ωφελειών και των
απωλειών που εμπεριέχει η διαδικασία της περίθαλψης σε όλα τα επιμέρους της σημεία,
έχει δε ανθρωποκεντρική εστίαση, τοποθετώντας στο κέντρο της τον ασθενή.

Ό

μιλος Ιατρικού Αθηνών μέσα από την ανάπτυξη
των επιμέρους κλινικών του, στοχεύει να παρέχει,
τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια
περίθαλψη, διαρκώς καλύτερες και πληρέστερες
υπηρεσίες υγείας, έτσι ώστε να συνεχίσει να κατέχει την
ηγετική θέση που διατηρεί από το 1984, ως μια από τις
πιο αξιόπιστες και καλύτερες υγειονομικές μονάδες σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Η σημαντικότερη προτεραιότητα του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών είναι η τεκμηριωμένη ιατρική και νοσηλευτική
φροντίδα των ασθενών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η
εμπιστοσύνη των ασθενών και των συνοδών τους σε
ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο υγειονομικό περιβάλλον.
Περαιτέρω, στα πλαίσια των μεσοπρόθεσμων
στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση
του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών περιλαμβάνονται:

❚

Η διατήρηση της ηγετικής θέσης του Ομίλου

την υπάρχουσα τεχνογνωσία

❚

παρεχομένων υπηρεσιών

❚

❚

❚

Η έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική
θεραπεία των ασθενών μας

❚

Η συνεχής επένδυση στον ιατρικό εξοπλισμό,
εξασφαλίζοντας τις καλύτερες υπηρεσίες, τόσο
στο διαγνωστικό, όσο και στον επεμβατικό και
θεραπευτικό τομέα

❚

Η αναζήτηση εκλεκτών επιστημόνων και
έμπειρων στελεχών, με ήθος, με υπευθυνότητα,
με όραμα και με επαγγελματισμό

❚

Η περαιτέρω επίτευξη και αξιοποίηση
στρατηγικών συνεργασιών με φορείς διεθνούς
κύρους

πρωταγωνιστικού ρόλου στη διεθνή αγορά
Ευρώπη

Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας σε νέους
τομείς

Ιατρικού Αθηνών στην Ελλάδα και η κατοχή
Υγείας και ειδικότερα, στα Βαλκάνια και την

Ο διαρκής εμπλουτισμός και βελτίωση των

❚

Η ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες
ανθρωπιστικής βοήθειας, υλοποιώντας

Η γεωγραφική επέκταση σε δυναμικότερες

πολυδιάστατα προγράμματα κοινωνικής

αγορές, ανταλλάσσοντας και συμπληρώνοντας

προσφοράς
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Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών στηρίχθηκε στην ανάπτυξη του
Διεθνούς Συστήματος ISO 9001:2015, την ευθύνη του
οποίου για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συνεχή
βελτίωσή του έχει η Διεύθυνση Συστημάτων Διαχείρισης
Ποιότητας και Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών
Ομίλου, στοχεύοντας:

❚

των δεδομένων και των πληροφοριών και
περιλαμβάνει:

❚

Διεργασίες Κλινικής Διαχείρισης

❚

Διεργασίες Δομής

❚

Ομιλικές Διεργασίες και Διαδικασίες

νομοθετικό καθεστώς και όλες τις κανονιστικές

❚

Διεθνή Ιατρικά Πρωτόκολλα

διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας

❚

Διεθνή Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα

❚

Ασφάλεια στην Διαχείριση των Πληροφοριών

ανάλυση και καταγραφή όλων των διαδικασιών

❚

Ανάπτυξη Καλών Πρακτικών

που επισυμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο μέσα

❚

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

❚

Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων

με τα εθνικά και διεθνή δεδομένα δεικτών και

❚

Μέτρηση Ποιοτικών και Νοσοκομειακών Δεικτών

αποτελεσμάτων

❚

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

στην απαρέγκλιτη συμμόρφωση με το ισχύον

της χώρας

❚

των διεργασιών με βάση την αξιολόγηση

στη διαχείριση που έχει βασιστεί πάνω στην

στις κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

❚

❚

στην παρακολούθηση, ανάλυση και σύγκριση

στην εφαρμογή της προσέγγισης διακινδύνευσης
η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την

Η Διεύθυνση Ποιότητας Ομίλου στα πλαίσια ανάπτυξης

αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης

του EN 15224 δεσμεύεται για:

Ποιότητας, έτσι ώστε να συνακολουθείται η
συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών

❚

πληροφοριών των πελατών

και όλων των αποδεκτών των υπηρεσιών που
λαμβάνουν από τις κλινικές του Ομίλου.

τη διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών

❚

την εξασφάλιση της διασφάλισης των
προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών, πέρα από τις ανεπτυγμένες διαχειριστικές
διαδικασίες και οδηγίες του προτύπου ISO 9001:2015,
ενσωματώνει στην ανάπτυξη του διεργασιακό μοντέλο
προσέγγισης έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα για:

❚

i. την κατανόηση και τη συνέπεια στην
ικανοποίηση των απαιτήσεων

❚

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR

❚

iii. την επίτευξη αποτελσματικών επιδόσεων των

σε τακτά χρονικά διαστήματα

❚

και ανεπιθύμητων συμβάντων (adverse events)

❚

των δεδομένων και των πληροφοριών και
περιλαμβάνει:

❚

94

την βελτίωση της αποτελεσματικότητας

τον καθορισμό KPIs (Key Performance Indicators)
για τη μέτρηση και παρακολούθηση των
παραπάνω 11 διαστάσεων ποιότητας που θέτει το
πρότυπο ΕΝ 15224

iv. την βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των διεργασιών με βάση την αξιολόγηση

την παρακολούθηση και διαχείριση περιστατικών
(incidents), παρ’ ολίγον συμβάντων (near misses)

διεργασιών

❚

τη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργιών μέσα
από ένα πλαίσιο δεικτών που επικαιροποιούνται

ii. τη θεώρηση των διεργασιών με όρους
προστιθέμενης αξίας

❚

εργαζομένων μέσω της τήρησης του Ευρωπαϊκού

❚

την αυστηρή παρακολούθηση και διαχείριση των
κλινικών διεργασιών της Μονάδος καθώς και των
κλινικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από
αυτές

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020
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❚

❚

τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του συγκεκριμένου Συστήματος

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαχείρισης, προληπτικά αναγνωρίζονται, αναλύονται

την παρακολούθηση και των κλινικών
διεργασιών της Κλινικής και την ενσωμάτωσή
τους στις διαδικασίες του Τομέα μέσα από
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εγκρίσεων και
εκπαιδεύσεων

❚

Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων κίνδυνοι. Για τον
καθορισμό και διαχείριση των σχετικών κινδύνων, καθώς
και των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Critical Control
Points - CCP’s), λαμβάνονται πρωτίστως υπόψη η ανάγκη
φροντίδας των νοσηλευόμενων, η ισχύουσα νομοθεσία,

τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

οι υποδείξεις των αρμοδίων αρχών, καθώς και τα

υγείας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης στους

προκύπτοντα επιστημονικά δεδομένα.

πελάτες που να συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις των 11 διαστάσεων ποιότητας όπως
περιγράφονται στο ΕΝ 15224:

❚

και αποτρέπονται όλοι οι σχετικοί με την Ποιότητα,

Το Τμήμα Ποιότητας και Εκπαίδευσης του Ομίλου έχει
την αρμοδιότητα ανάπτυξης και διαρκούς βελτίωσης
του συστήματος ISO 22000:2005, η δε συνολική ευθύνη

a) Κατάλληλη & σωστή θεραπεία (Appropriate -

για τη λειτουργία και την αυστηρή τήρηση του ISO

correct care)

22000:2005 ανατίθεται στις κατά τόπους συντονιστικές
ομάδες Ασφάλειας Τροφίμων των κλινικών, οι

❚

b) Διαθεσιμότητα

❚

c) Συνέχεια φροντίδας (Continuity of care)

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και παρέχονται και οι

❚

d) Αποτελεσματικότητα (Effectiveness)

αντίστοιχες με την ανατεθείσα ευθύνη αρμοδιότητες.

❚

e) Αποδοτικότητα (σχέση κόστους -

Για την επίτευξη των παραπάνω η Διοίκηση δεσμεύεται

οποίες λειτουργούν υπό την εποπτεία των Επιτροπών

αποτελέσματος κλπ) (Efficiency)

να διασφαλίσει ότι η πολιτική για την Ποιότητα, Υγιεινή

❚

f) Ισότητα μεταξύ των ασθενών (Equity)

εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης

❚

g) Τεκμηριωμένη, βασισμένη σε πρωτόκολλα

❚

του Νοσοκομείου. Δεσμεύεται να στηρίζει την Επιτροπή

(Evidence & Knowledge based)

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, το Τμήμα Ποιότητας και τις

h) Φροντίδα εστιασμένη στις ανάγκες των

απαιτούμενα μέσα και πόρους, ώστε:

ασθενών (φυσική, ψυχολογική, κοινωνική)
(Patient centered care

❚

και Ασφάλεια των τροφίμων είναι κατανοητή, και ότι

συντονιστικές ομάδες Ασφάλειας Τροφίμων με όλα τα

❚

αποδοτικά και να καλύπτει διαρκώς τους σκοπούς

i) in cluding physical, psychological and social

της δημιουργίας του

integrity)

❚

j) Συμμετοχή των ασθενών (Patient involvement)

❚

k) Ασφάλεια ασθενών (Patient safety )

❚

l) Παροχή φροντίδας στον κατάλληλο χρόνο/ με

❚

η αποτελεσματικότητα του συστήματος να
ελέγχεται περιοδικά με σκοπό τη λήψη των
εκάστοτε αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών

❚

όλοι οι εμπλεκόμενοι να τηρούν τις Διαδικασίες του

την κατάλληλη σειρά, Προσβασιμότητα ασθενών

Συστήματος ISO 22000:2005 και να συμβάλουν

Timeliness / accessibility)

στη διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του

Για τη διασφάλιση της Υγιεινής και Ποιότητας των
τροφίμων ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εγκατέστησε
το Σύστημα Διαχείρισης Επισιτιστικών Υπηρεσιών, με
υψηλούς επιμέρους στόχους διασφάλισης και ελέγχου,
σύμφωνους με τους ευρύτερους ποιοτικούς στόχους του
Κλινικών, ως ηγέτης στο χώρο της Υγείας.
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το σύστημα ISO 22000:2005 να λειτουργεί

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, προσφέρει, σήμερα, το
σύνολο των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών μέσω
των Γενικών Κλινικών που διαθέτει, έχει αναπτύξει ένα
δίκτυο 6 κλινικών υψηλών προδιαγραφών που καλύπτουν
εξειδικευμένους τομείς της ιατρικής, χρησιμοποιώντας
τεχνολογία αιχμής.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Σύστημα διαχείρισης και οι διαδικασίες αυτού
Το Σύστημα Διαχείρισης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών έχει αναπτυχθεί
με τέτοιο τρόπο ώστε να υλοποιείται η Πολιτική για την Ποιότητα και την
Προστασία του Περιβάλλοντος και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα
και αποδοτικότητα των επιδόσεών του, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες
και απαιτήσεις των πελατών και των άλλων ενδιαφερομένων μερών
καθώς και τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις..

Γ

ια το σκοπό αυτό, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει
εντοπίσει τις διεργασίες που εκτελούνται κατά

την λειτουργία του, στοχεύοντας στην ανάπτυξη όλης
της απαραίτητης τεκμηρίωσης για την εφαρμογή του

Σημαντική θέση στο ΣΠ διατηρούν οι διεργασίες:

❚

Αναφορά κρίσιμων συμβάντων με σκοπό:

❚

Η παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος για τους
χρήστες υπηρεσιών και εγκαταστάσεων

Συστήματος Διαχείρισης. Οι διεργασίες που έχουν
καθοριστεί και η σχετική διασύνδεσή τους, αναλύονται
σε:

❚

Η δημιουργία κουλτούρας που προάγει την
αναφορά κρίσιμων περιστατικών εξασφαλίζοντας

❚

την υποστήριξη των εργαζομένων

Διεργασίες Δομής – Διοικητικές και Λειτουργικές
Διαδικασίες που αφορούν όλα εκείνα τα στάδια

❚

που ο ασθενής θα προστρέξει σε πρωτοβάθμια
ή δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας στις κλινικές
του Ομίλου

❚

τα στάδια εντός των κλινικών του Ομίλου

❚

❚

πόρων, πολιτικές του ομίλου και διαδικασίες
για την διασφάλιση των απαιτήσεων από τους
πελάτες ασθενείς (λογιστήρια ασθενών), καθώς
και διαδικασίες προμηθειών και αξιολόγησης των
προμηθευτών του Ομίλου
Διαχειριστικές διεργασίες, οι οποίες
περιλαμβάνουν δραστηριότητες με τις οποίες
η Διοίκηση του Ομίλου υποστηρίζει όλες
τις επιχειρησιακές διεργασίες (κύριες και
υποστηρικτικές).

❚

Ιατρικά Πρωτόκολλα

❚

Φαρμακευτικά Πρωτόκολλα

❚

Κανονισμούς

❚

Νομοθεσία

Η προώθηση μιας συστηματο-κεντρικής
προσέγγισης και όχι μιας προσωπο-κεντρικής
προσέγγισης επίλυσης των προβλημάτων

❚

Ο εντοπισμός των τμημάτων που έχουν την τάση
να συγκεντρώνουν παράπονα και δυσάρεστα

Διεργασίες Ομιλικές που αφορούν το ανθρώπινο
προσωπικό, την εκπαίδευση των ανθρώπινων

❚

διαχείρισης κρίσιμων συμβάντων/περιστατικών

Διεργασίες Κλινικές που έχουν απόλυτη
συσχέτιση με την φροντίδα και θεραπεία σε όλα

Η ύπαρξη διαφανούς και δομημένης διαδικασίας

γεγονότα

❚

Η αναγνώριση ευκαιριών για ανάπτυξη και
αξιοποίηση αυτών στο μέγιστο βαθμό

και η Διεργασία Διαχείρισης Κινδύνων που έχει αναπτυχθεί
με σκοπό την παρουσίαση του ελέγχου των κινδύνων σε
ένα ενοποιημένο σύστημα εκτίμησης και αξιολόγησης
τους, έτσι αρθρώνεται στην ανάπτυξη των διαχειριστικών,
κλινικών και διοικητικών διαδικασιών του ΣΠ του Ομίλου
Ιατρικό Αθηνών και αποτελεί την βάση ανάπτυξης του
εργαλείου Διαχείρισης Κρίσεων και Εκτίμησης των
δυνητικών κινδύνων.
Οι διεργασίες αναπτύχθηκαν βάσει του κάτωθι σχήματος
όπου απεικονίζεται η αλληλεπίδραση των στοιχείων
μιας όποιας διεργασίας. Τα σημεία παρακολούθησης
και μέτρησης που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο
εξαρτώνται από την συγκεκριμένη διεργασία και τη σχετική
διακινδύνευση.
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Health care activities,
care plans and associated health
conditions and activity management

Operative resource
management
❚ Resource coordination

Strategic resource management
❚ Persons
❚ Material / devices
❚ Organizational structure
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CU

RI

TY

Operative process management
❚ Compulsory rules
❚ Ethical guidelines
❚ Knowledge based clinical guidelines

Operative process management
❚ Compulsory rules
❚ Ethical guidelines
❚ Knowledge based clinical guidelines

Αναλυτικά οι τίτλοι των Διαδικασιών και Οδηγιών του Συστήματος Διαχείρισης
του Ομίλου, παρουσιάζονται στο έγγραφο ελεγχόμενων εγγράφων και είναι
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΣΠ των κλινικών του Ομίλου στην οποία
έχουν αδιαβάθμητη πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου.
Αυτές είναι:

SE

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Έναρξη
Λήξη

π.χ. σε παρόχους
(εσωτερικούς ή
εξωτερικούς)
σε πελάτες,
σε άλλα σχετικά
ενδιαφερόμενα μέρη

π.χ. με μορφή υλικών,
πόρων απαιτήσεων

Περιβαλλοντική Ανάλυση

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ &
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

π.χ. με μορφή
του προϊόντος,
της υπηρεσίας,
της απόφασης

Πιθανοί έλεγχοι
και σημεία
εξέτασης για την
παρακολούθηση
και τη μέτρηση
επιδόσεων

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ &
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σχεδιασμός
Προληπτικών
Μέτρων και
Σχεδίων Έκτακτης
Ανάγκης

ΥΛΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Διαδικασίες
& Οδηγίες
Πριβαλλοντικής
Διαχείρησης

Προσδιορισμός
Περιβαλλοντικών
Προγραμμάτων

Περιβαλλοντικά
Προγράμματα

Εκπαίδευση
Ευαισθητοποίηση
προσωπικού

Εκπαιδευτικό
Υλικό

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

π.χ. σε πελάτες
(εσωτερικούς ή
εξωτερικούς),
σε άλλα σχετικά
ενδιαφερόμενα μέρη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διοικητικές
Διαδικασίες

Σχέδια
Έκτακτης
Ανάγκης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΥΛΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ &
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ

AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΕΙΣΕΡΧΌΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΠΗΓΈΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΈΝΩΝ
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ
❚

Δ.ΣΔΠ.01 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

❚

Δ.ΣΔΠ.02 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣ
❚

Δ.Δ.01 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (μεικτή

❚

κλινική διεργασία)

❚

Δ.Δ.02 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

❚

Δ.Δ.03 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

❚

Δ.Δ.04 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

❚

Δ.Δ.05 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

ΙΑΤΡΩΝ

❚

Δ.Δ.06 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

❚

Δ.Δ.10 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ EMS

❚

Δ.Δ.11 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

❚

Δ.ΤΔ.01 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ

ΦΑΚΕΛΟΥ

❚

Δ.Δ.09 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ- ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΠΛΕ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

❚

Δ.Δ.08 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΌΚΚΙΝΟΣ

Δ.Δ.07 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
❚

Δ.ΝΔ.01 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

❚

Δ.ΝΔ.10 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

❚

Δ.ΝΔ.02 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ

❚

Δ.ΝΔ.11 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝHΤΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

❚

Δ.ΝΔ.03 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΕΦΡΟΥ

❚

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

❚

Δ.ΝΔ.04 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

❚

Δ.ΝΔ.05 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

❚

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Δ.ΝΔ.06 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

❚

Δ.ΝΔ.15 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΝΝ

❚

Δ.ΝΔ.16 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΠΑ

❚

Δ.ΝΔ.17 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ

Δ.ΝΔ.07 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Δ.ΝΔ.08 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Δ.ΝΔ.09 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Δ.ΝΔ.13 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Δ.ΝΔ.14 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ODC)

❚

❚

❚

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

❚

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΕΠ

❚

Δ.ΝΔ.12 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΘΗΛΑΣΜΟΥ

❚

Δ.ΝΔ.18 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΝΟΥ

❚

Δ.ΝΔ.19 EARLY WARNING SYSTEM

❚

Δ.ΝΔ.20 ΑΠΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΖ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

ΟΜΙΛΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
❚

Δ.Ο.01 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ

❚

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

❚

Δ.Ο.2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Δ.Ο.3 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

❚

Δ.Ο.4 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ(ΚΙΝΗΤΑΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ)

ΟΜΙΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
❚

Δ.Ο.ΤΔ.01 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

❚

- ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ - ΠΑΓΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
IMAINT

❚

Δ.Ο.ΤΔ.03 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΖ

❚

Δ.Ο.ΤΔ.04

Δ.Ο.ΤΔ.02 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ-

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΤΗΡΑ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΨΥΚΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
❚

Δ.Ο.ΓΔΠ.01 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

❚

ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

❚

Δ.Ο.ΓΔΠ.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

❚

ΑΓΑΘΩΝ

❚

Δ.Ο.ΓΔΠ.03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

❚

Δ.Ο.ΓΔΠ.04 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ

❚

Δ.Ο.ΓΔΠ.06 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Δ.Ο.ΓΔΠ.07 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

❚

Δ.Ο.ΓΔΠ.08 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ,ΥΛΙΚΩΝ,ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

❚

Δ.Ο.ΓΔΠ.09 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Δ.Ο.ΓΔΠ.05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

❚

Δ.Ο.ΓΔΠ.10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΜΙΛΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ
❚

❚

Δ.Ο.ΔΧ.01 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-

❚

Δ.Ο.ΔΧ.05 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δ.Ο.ΔΧ.02 ΣΥΝΤΑΞΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ –

❚

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

❚

Δ.Ο.ΔΧ.03 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

❚

Δ.Ο.ΔΧ.04 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δ.Ο.ΔΧ.06 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

❚

Δ.Ο.ΔΧ.07 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

❚

Δ.Ο.ΔΧ.08 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
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❚

Δ.Ο.ΔΧ.09 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ –

❚

Δ.Ο.ΔΧ.12 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ,

❚

Δ.Ο.ΔΧ.10 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ

❚

Δ.Ο.ΔΧ.11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

❚

Δ.Ο.ΔΧ.13 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
❚

Δ.Ο.IPD 01 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
❚

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

❚

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ:

❚

ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

❚

α. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

❚

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

❚

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

❚

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

❚

β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

❚

γ. ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΝΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

❚

δ. ΛΗΨΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ,ΗΚΓ,ΗΕΓ

❚

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

❚

ε. ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ

❚

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

❚

στ. ΠΕΡΙ-ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΗ

❚

ΕΟΠΥΥ

❚

ζ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
της εταιρείας περιλαμβάνει τις εξής Διαδικασίες:
❚

Δ.Ο.Π 01
Πλευρών

Ο

Δ.Ο.Π 02

της λειτουργίας των διεργασιών. Η παρακολούθηση

Προετοιμασία και Ανταπόκριση σε Επείγοντα

της αποτελεσματικότητας των ελέγχων γίνεται τόσο

Περιστατικά

προληπτικά όσο και διορθωτικά.

Δ.Ο.Π 03

Η προληπτική δράση για την εξασφάλιση της

Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών

❚

❚

Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Νομικών και
Άλλων Απαιτήσεων

❚
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Όμιλος Ιατρικού Αθηνών φροντίζει μέσα
από ένα πλέγμα διαδικασιών πρόληψης και

ελέγχου να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα

αποτελεσματικότητας των ελέγχων αφορά κατά κύριο
λόγο την ένταξη αυτών σε διεργασίες που έχουν

Δ.Ο.Π 04

υποστεί μεταβολές και ως εκ τούτου υπάρχει αυξημένος

Εσωτερική και Εξωτερική Επικοινωνία

κίνδυνος για τη λανθασμένη εκτέλεσή τους.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Επιπρόσθετα, παρατηρήσεις που αφορούν την
εμφάνιση προβλημάτων, οδηγούν στην επανεξέταση
των ελέγχων που διενεργούνται στις σχετιζόμενες
διεργασίες, και όπου κρίνεται απαραίτητο, στην
αναμόρφωση των χρησιμοποιούμενων ελέγχων με
νέες μεθόδους και στην αύξηση της συχνότητας
διενέργειας τους.

δράσεις για την επίτευξη των προγραμματισμένων

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εξασφαλίζει
τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων
και πληροφοριών για τη λειτουργία και την
παρακολούθηση των διεργασιών του.

στο Σύστημα Διαχείρισης η απαραίτητη τεκμηρίωση

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει καθορίσει δείκτες
ποιότητας και την αντίστοιχη μεθοδολογία για τη
μέτρησή τους με στόχο την παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των
υφιστάμενων διεργασιών. Οι συγκεκριμένοι δείκτες
αναλύονται από τη Διοίκηση του Ομίλου σύμφωνα
με καθορισμένες Διαδικασίες.

τεκμηριωμένες πληροφορίες για την υποστήριξη των

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών χρησιμοποιώντας όλες
τις διαθέσιμες μετρήσεις (συμπεριλαμβανομένων
των Δεικτών Ποιότητας) αναλαμβάνει τις αναγκαίες

2020

αποτελεσμάτων καθώς και τη συνεχή βελτίωση των
διεργασιών.
Τέλος, για τις περιπτώσεις στις οποίες ο Όμιλος
Ιατρικού Αθηνών αναθέτει σε εξωτερικούς
προμηθευτές/ υπεργολάβους/εξωτερικούς
παρόχους την εκτέλεση διεργασιών αναπτύσσεται
για την εξασφάλιση της διενέργειας των
απαιτούμενων ελέγχων.
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διατηρεί ενήμερες
λειτουργιών του και για την παροχή εμπιστοσύνης
ότι οι διεργασίες υλοποιούνται σύμφωνα με
τον σχεδιασμό με εργαλεία τις εσωτερικές και
εξωτερικές επιθεωρήσεις και κάθε εισερχόμενη νέα
πληροφορία που προκύπτει είτε ως κανονιστική,
νομοθετική εισροή, είτε μέσω αναζήτησης στην
βιβλιογραφία, είτε μέσω της ενεργοποίησης
βελτίωσης και τροποποιητικών ενεργειών, όπως
καθορίζεται από το ΣΠ.

Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την καθιέρωση και την εποπτεία του
πλαισίου για τη διαχείριση του κινδύνου της Εταιρείας και του Ομίλου.

Η

διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου έχει
ως στόχο τον περιορισμό των προαναφερθέντων

ανάπτυξη ενός πειθαρχημένου και εποικοδομητικού
περιβάλλοντος ελέγχου, στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι

κινδύνων από τη συνεχή λειτουργία και τη

να καταλαβαίνουν πλήρως τους ρόλους και τις

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων. Οι πολιτικές

υποχρεώσεις τους, με σαφή ορισμό της ανάληψης των

διαχείρισης έχουν συσταθεί για τον εντοπισμό και την

κινδύνων και των σχετικών αντίμετρων που μειώνουν

ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν η Εταιρεία

τους κινδύνους. Η Επιτροπή Ελέγχου επιθεωρεί τον

και ο Όμιλος, ώστε να καθορισθούν τα κατάλληλα όρια

τρόπο με τον οποίο η Διοίκηση παρακολουθεί τη

αυτών και οι διαδικασίες ελέγχου, καθώς και για την

συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες

παρακολούθησή τους και για την τήρηση των ορίων που
έχουν τεθεί. Μαζί με τα συστήματα, οι συγκεκριμένες
πολιτικές διαχείρισης εξετάζονται τακτικά, ώστε να
αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές στις συνθήκες της
αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας και του
Ομίλου.

διαχείρισης κινδύνων, ενώ παράλληλα, εξετάζει την
επάρκεια του πλαισίου, σε σχέση με τους κινδύνους που
αντιμετωπίζουν τόσο η Εταιρεία, όσο και ο Όμιλος. Η
Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί, επίσης, το έργο της
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, όπου, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της, διενεργεί ελέγχους των δικλείδων

Παράλληλα, μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού

ασφαλείας και των διαδικασιών, τα αποτελέσματα των

και των προτύπων διοίκησης, στόχος είναι η

οποίων της γνωστοποιούνται. .
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Ποιότητα
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών με τις κλινικές του στα πλαίσια της προσπάθειάς του
για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του και για τη
συνεχή βελτίωση των λειτουργιών του, διαθέτει Διεύθυνση Διεθνών Ασθενών
είναι πιστοποιημένος με πεδίο εφαρμογής τα εξής εθνικά και διεθνή πρότυπα:

Ο

ργάνωση και διαχείριση υπηρεσιών Ιδιωτικής
Κλινικής: (Νοσηλευτικές, Εργαστηριακές και
Απεικονιστικές Διεργασίες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
σε Παθολογικά, Χειρουργικά, Μαιευτικά και Παιδιατρικά
τμήματα και Ειδικές Μονάδες. | Διαχειριστικές,
Διοικητικές και Τεχνικές Διεργασίες Υποστήριξης ) για
τις κλινικές Αμαρουσίου, Διαβαλκανικού, Ψυχικού,
Περιστερίου και Φαλήρου ενώ για την Κλινική της
Δάφνης με πεδίο εφαρμογής: Οργάνωση και διαχείριση
υπηρεσιών Ιδιωτικής Κλινικής: (Νοσηλευτικές,
Εργαστηριακές και Απεικονιστικές Διεργασίες Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού
|Διαχειριστικές, Διοικητικές και Τεχνικές Διεργασίες
Υποστήριξης ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
από την εταιρεία TUV Hellas – Nord.
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Πιστοποίηση για τις κεντρικές κουζίνες της Κλινικής
Αμαρουσίου και του ΙΔΚ με ΕΝ ISO 22000:2005,
με πεδίο εφαρμογής: Παροχή Ολοκληρωμένων
Υπηρεσιών Εστίασης στους Νοσηλευόμενους
και το Προσωπικό του Νοσοκομείου (Προμήθεια,
Παραλαβή, Αποθήκευση, Επεξεργασία και
Τελική Διάθεση Τροφίμων) στοχεύοντας μέσω
του συγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης,
προληπτικά να αναγνωρίζονται, να αναλύονται και
να αποτρέπονται όλοι οι σχετικοί με την Ποιότητα,
Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων κίνδυνοι. Για τον
καθορισμό και διαχείριση των σχετικών κινδύνων,
των Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων (Operational
Prerequisite Programmes -oPRP’s) και των Κρισίμων
Σημείων Ελέγχου (Critical Control Points - CCP’s),

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

λαμβάνονται πρωτίστως υπόψη η ανάγκη φροντίδας
των νοσηλευομένων, η ισχύουσα νομοθεσία, οι
υποδείξεις των αρμοδίων αρχών, καθώς και τα νεότερα
επιστημονικά δεδομένα.
Περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001:2015 για την Κλινική
Αμαρουσίου και ΙΔΚ με πεδίο εφαρμογής: Organization,
management, operation and provision of Private Clinic
services. Preparation and provision of meals. Facilities
and equipment operation and maintenance.
Tο ΙΔΚ είναι πιστοποιημένο από τον Αμερικανικό
Οργανισμό GHA Global Healthcare Accreditation (ISQUA) με πεδίο εφαρμογής: Medical Travel Services.
H Κλινική Αμαρουσίου (Γενική, Παιδιατρική και
Μαιευτική Κλινική) και ΙΔΚ (Γενική, Παιδιατρική και
Μαιευτική Κλινική) είναι πιστοποιημένες από το Διεθνή
Οργανισμό Temos (ISQUA) για την Ποιότητα στη
Φροντίδα των Διεθνών Ασθενών (“Quality in International Patient Care”) από το 2013 και κατέχουν και την
αναβάθμιση της «Αριστείας» (“Excellence in Medical
Tourism”,) από τον ίδιο οργανισμό.
Η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF) του
Ιατρικού Διαβαλκανικού είναι πιστοποιημένη με ISO
15224:2016 με πεδίο εφαρμογής: ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η Αίθουσα Τοκετών του Ι.Δ.Θ. είναι πιστοποιημένη
για συλλογή βλαστοκυττάρων ομφαλιοπλακουντικού
αίματος από τη Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων
ΟΠΑ.
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To Σύστημα Διαχείρισης είναι ολικό και οι διεργασίες
που έχουν καθοριστεί και η σχετική διασύνδεσή τους,
αναλύονται σε:

❚

Διεργασίες Δομής – Διοικητικές και Λειτουργικές
Διαδικασίες που αφορούν όλα εκείνα τα στάδια
που ο ασθενής θα προστρέξει σε πρωτοβάθμια
ή δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας στις κλινικές
του Ομίλου

❚

Διεργασίες Κλινικές που έχουν απόλυτη
συσχέτιση με την φροντίδα και θεραπεία σε όλα
τα στάδια εντός των κλινικών του Ομίλου

❚

Διεργασίες Ομιλικές που αφορούν το ανθρώπινο
προσωπικό, την εκπαίδευση των ανθρώπινων
πόρων, πολιτικές του ομίλου και διαδικασίες
για την διασφάλιση των απαιτήσεων από τους
πελάτες ασθενείς (λογιστήρια ασθενών), καθώς
και διαδικασίες προμηθειών και αξιολόγησης των
προμηθευτών του Ομίλου

❚

Διαχειριστικές διεργασίες, οι οποίες
περιλαμβάνουν δραστηριότητες με τις οποίες
η Διοίκηση του Ομίλου υποστηρίζει όλες
τις επιχειρησιακές διεργασίες (κύριες και
υποστηρικτικές).

❚

Ιατρικά Πρωτόκολλα

❚

Φαρμακευτικά Πρωτόκολλα

❚

Κανονισμούς

❚

Νομοθεσία

Κανονισμοί και Μελέτες
Για τη συναρμογή με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο Όμιλος
Ιατρικού Αθηνών συμπληρώνει το Ολικό Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας με τους εξής κανονισμούς και μελέτες:
❚

1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής

ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Υγείας», με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο τόσο

(σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Υγείας

της πρόληψης όσο και της αντιμετώπισης των
λοιμώξεων σε εθνικό επίπεδο).

Υ1.Γ.Π.114971/18 – 02 – 2014 (ΦΕΚ 388 Β’/2014),
«Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και
τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη

❚

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ σύμφωνα με την ΚΤΑ με αριθμό
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πρωτ.: 146163 ΦΔΚ 1537/Β/8-5-2012 «Μέτρα και

❚

❚

όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Υγειονομικών

Μονάδων»

Μονάδων

3. ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ
17/96 που αναφέρεται στην υποχρέωση των
εργοδοτών να συντάσσουν τη συγκεκριμένη μελέτη
παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα μέσα γι’ αυτό το

ενώ συνεπικουρείται από το Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης 14001:2015 της εταιρείας περιλαμβάνει τις
εξής Διαδικασίες:

❚

Ορισμούς και διασαφηνίσεις μέσα από την

❚

Παρουσίαση της κλινικής σε επίπεδο κτιριολογικής

❚

❚

Περιγραφή της επιλεγείσας μεθοδολογίας
προσέγγισης με βάση τις ειδικές απαιτήσεις της
κλινικής και σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία

❚

Ανάλυση και εκτίμηση της επικινδυνότητας ανά
τμήμα και θέση εργασίας και σύμφωνα με τις
σχετικές νομοθετικές διατάξεις με στόχο την
κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων

❚

4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ:

❚

❚

❚

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε

❚

❚

for Accession Countries. Second edition 2009.

❚

978 92 9022397 9.

Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

❚

❚

management, maintenance and use of blood cold

άρθρο 4 του ν. 1650/86 (160/Α).

chain equipment.2005. ISBN 92 4 1546735.

Υ.Α. 1958/12 (21/Β/13.1.12) Κατάταξη δημοσίων
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το
άρθρο 1§4 του Ν. 4014/21.9.11.

❚

World Health Organization. ICD-10 online
versions.

❚

World Health Organization. 2016. Minimal
Information Model for Patient Safety Incident

Κ.Υ.Α Αριθμ. οικ.146163 - Μέτρα και Όροι για τη
Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων.
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World Health Organization. Manual on the

Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το

και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε

❚

World Health Organization. Laboratory quality
standards and their implementation. 2011. ISBN

Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 - Διαδικασία
και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης

World Health Organization. European Union
Standards for Nursing and Midwifery: Information

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

❚

World Health Organization. WHO Generic
Essential Emergency Equipment List.

συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
Υπουργείου περιβάλλοντος.

World Health Organization. Clean Care Is Safer
Care. Five moments for hand hygiene.

Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α`/21.9.2011)
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και

Εσωτερική και Εξωτερική Επικοινωνία

Από το 2011 ως σήμερα ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ενσωμάτωσε σε όλες τις
διεργασίες του τα διεθνή πρωτόκολλα και τους κανόνες
έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ηγέτης στην αγορά του
Ιατρικού Τουρισμού στη χώρα μας. Τα κύρια πρωτόκολλα
και οι διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από την
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είναι τα εξής:

που έχει συνταχθεί για κάθε κλινική του ομίλου
σύμφωνα με :

Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Νομικών και Άλλων
Απαιτήσεων

διάρθρωσης και εξοπλισμού για να γίνει αντιληπτό
το μέγεθος και το είδος της δραστηριότητας

Προετοιμασία και Ανταπόκριση σε Επείγοντα
Περιστατικά

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

❚

Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών
Πλευρών

σκοπό με την εξής δομή:

❚

Κ.Υ.Α Αριθμ. οικ. 172425 - Πρότυπες

Reporting and Learning Systems. User Guide.

❚

WHO Collaborating Centre for Patient Safety

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

❚

❚
❚

Solutions. Look-Alike, Sound-Alike medication

λειτουργίας των διεργασιών. Η παρακολούθηση της

names.

αποτελεσματικότητας των ελέγχων γίνεται τόσο

World Alliance for Patient Safety, World Health

προληπτικά όσο και διορθωτικά.

Organization. WHO Surgical Safety Checklist and

Η προληπτική δράση για την εξασφάλιση της

implementation manual.2008.

αποτελεσματικότητας των ελέγχων αφορά, κατά

World Health Organization. Infection prevention

κύριο λόγο, την ένταξη αυτών σε διεργασίες που

and control.

έχουν υποστεί μεταβολές και ως εκ τούτου υπάρχει

World Health Organization. 2011. Report on
the Burden of Endemic Health Care-Associated
Infection Worldwide.

❚

World Health Organization Collaborating Centre
for Patient Safety Solutions. 2007. Patient Safety
Solutions 1 -9.

❚

World Health Organization. 2002. Prevention of
hospital-acquired infections. A practical guide.
2nd edition.

❚

World Health Organization.2018. Health-care
waste.

❚

World Health Organization. HealthCare Waste
Management (HCWM).

❚

Centers for Disease Control and Prevention. 2008,
updated 2016. Guideline for Disinfection and
Sterilization in Healthcare Facilities.

❚
❚

World Health Organization.2019. Surveillance of

αυξημένος κίνδυνος για τη λανθασμένη εκτέλεσή τους.
Επιπρόσθετα, παρατηρήσεις που αφορούν την εμφάνιση
προβλημάτων, οδηγούν στην επανεξέταση των ελέγχων
που διενεργούνται στις σχετιζόμενες διεργασίες, και
όπου κρίνεται απαραίτητο, στην αναμόρφωση των
χρησιμοποιούμενων ελέγχων με νέες μεθόδους και στην
αύξηση της συχνότητας διενέργειας τους.
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα
των απαραίτητων πόρων και πληροφοριών για τη
λειτουργία και την παρακολούθηση των διεργασιών του.
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει καθορίσει δείκτες
ποιότητας και την αντίστοιχη μεθοδολογία για τη
μέτρησή τους, με στόχο την παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των
υφιστάμενων διεργασιών. Οι συγκεκριμένοι δείκτες
αναλύονται από τη Διοίκηση του Ομίλου σύμφωνα με

antimicrobial use.

καθορισμένες Διαδικασίες.

World Health Organization. Management of health

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών χρησιμοποιώντας όλες τις

facilities: Hospitals.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών φροντίζει, μέσα από
ένα πλέγμα διαδικασιών πρόληψης και ελέγχου,
να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της

2020

διαθέσιμες μετρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των Δεικτών
Ποιότητας) αναλαμβάνει τις αναγκαίες δράσεις για την
επίτευξη των προγραμματισμένων αποτελεσμάτων καθώς
και τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών.

Διαδικασία Συλλογής και Διαχείρισης παραπόνων
Για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, η αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων
είναι θεμελιώδης για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και αποτελεί
ουσιαστικό μηχανισμό για τροφοδότηση από τους πελάτες του, με σκοπό
τον εντοπισμό αδυναμιών στις πολιτικές και στις διαδικασίες.

Γ

ι’ αυτό το σκοπό, ο Όμιλος έχει καθιερώσει και
αναπτύξει Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων και έχει
ορίσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο
που θα παραλαμβάνει και θα διαχειρίζεται τα παράπονα.
Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής διασφαλίζει ότι τα
παράπονα που υποβάλλονται θα τύχουν δίκαιης και
γρήγορης διεκπεραίωσης, με αποτελεσματικότητα και

εμπιστευτικότητα.
Ο Όμιλος και οι κλινικές διαθέτουν μηχανισμό
καταγραφής και διερεύνησης των παραπόνων ή/και των
προτάσεων βελτίωσης, που υποβάλλονται από ασθενείς,
επισκέπτες, εξωτερικούς συνεργάτες και προσωπικό με
σκοπό:
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❚

την ανελλιπή ενημέρωση των κλινικών για όλα τα
πιθανά παράπονα ή/και τις προτάσεις βελτίωσης
που σχετίζονται με τις προσφερόμενες από τις
κλινικές υπηρεσίες,

❚

τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των αιτιών που
προκάλεσαν τα παράπονα και την υλοποίηση των
απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών για την
εξάλειψή τους,

❚

την ανάπτυξη κάθε δυνατού τρόπου επικοινωνίας
των κλινικών με ασθενείς, επισκέπτες ή
εξωτερικούς συνεργάτες και το προσωπικό του,

❚

τη θεσμικά κατοχυρωμένη διυπηρεσιακή /
διατμηματική ενημέρωση και συνεργασία, με στόχο
τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων από τις
κλινικές υπηρεσιών,

❚

τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του
προσωπικού,

❚

την πρόληψη αιτιών που οδηγούν σε έκφραση
παραπόνων ασθενών, επισκεπτών, εξωτερικών
συνεργατών και του προσωπικού των κλινικών.

Η καταγραφή παραπόνων ή/και προτάσεων βελτίωσης
μπορεί να γίνει από ασθενείς, επισκέπτες, εξωτερικούς
συνεργάτες και προσωπικό των κλινικών.
Τα παράπονα ή/και οι προτάσεις γίνονται μέσω της
ρίψης του σχετικού εγγράφου στα κουτιά υποβολής
παραπόνων – προτάσεων βελτίωσης που βρίσκονται στο
χώρο του Λογιστηρίου Ασθενών, στο χώρο της Κεντρικής
Γραμματείας Ε.Ι., στο χώρο του ΤΕΠ και στο Γραφείο
Κίνησης.
Σε περίπτωση προφορικών παραπόνων, οι ασθενείς ή οι
επισκέπτες ή το προσωπικό, μπορούν να απευθυνθούν
σε οποιονδήποτε από το προσωπικό των κλινικών, ο
οποίος τους παραπέμπει στο Γραφείο Παραπόνων, που
λειτουργεί από τις 7:00 έως τις 17:00 καθημερινά εκτός
Σαβ/κου, υπό την καθοδήγηση του Τμήματος Ποιότητας και
Εκπαίδευσης.
Κάθε πρωί, το αρμόδιο προσωπικό του Γραφείου
Παραπόνων (Διεύθυνση Συστημάτων Διαχείρισης
Ποιότητας και Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών
Ομίλου) συγκεντρώνει τα υποβληθέντα παράπονα ή/
και προτάσεις βελτίωσης από όλα τα σημεία υποβολής
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τους. Στη συνέχεια ακολουθείται λεπτομερής διαδικασία
για την καταγραφή και επεξεργασία των παραπόνων
και προτάσεων βελτίωσης, τη χάραξη διορθωτικών
ενεργειών, την ενημέρωση των αρμόδιων υλοποίησης, την
υλοποίηση και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.
Στην διαδικασία εμπλέκονται, σε διάφορα στάδιά της,
ο Υπεύθυνός Διαχείρισης Παραπόνων-Προτάσεων
Βελτίωσης, ο Διευθυντής Συστημάτων Διαχείρισης
Ποιότητας και Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών
Ομίλου, ο Γενικός Διευθυντής (ή νόμιμος εκπρόσωπος
του), το Τμήμα Ποιότητας και Εκπαίδευσης, και το Αρμόδιο
Προσωπικό του Ομίλου. Τα παράπονα απαντώνται γραπτώς
ή τηλεφωνικώς, το αργότερο εντός είκοσι ημερών από
την λήψη τους, με ευθύνη του Υπεύθυνου Διαχείρισης
Παραπόνων και κατόπιν έγκρισης του Γενικού Διευθυντή,
ανάλογα με την κρισιμότητα του παραπόνου.
Παράλληλα, δεν υπήρχε καμία αναφορά ή καταγγελία
σχετικά με τη μη-συμμόρφωση με τη νομοθεσία και
τους κανονισμούς περί ανταγωνισμού ή την παροχή
υπηρεσιών υγείας.
Η συλλογή των ερωτηματολογίων ικανοποίησης
στις κλινικές του Ομίλου αποδεικνύει την άριστη
αξιολόγηση από τους πελάτες- ασθενείς και δεν
εμφανίζει διακυμάνσεις σχετικά με τα προηγούμενα έτη.
Ωστόσο ο Όμιλος τοποθέτησε σε όλες τις κλινικές του
Ομίλου συσκευές Push-buttons και Touchscreen για τη
μέτρηση της ικανοποίησης οι οποίες λόγω του μεγάλου
πληθυσμιακού δείγματος καταγράφουν αρτιότερα την
ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών.
Το συγκεκριμένο εργαλείο βασίζεται στη συλλογή και
στον υπολογισμό στοιχείων βάσει του Net Promoter
Score (NPS) και είναι μία μεθοδολογία αξιολόγησης
της σχέσης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μίας εταιρίας ή
ενός brand και των πελατών της.
Ο συγκεκριμένος δείκτης εξάγει το ποσοστό των
πελατών οι οποίοι είναι πρόθυμοι να προτείνουν το
προϊόν ή τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν, σε άλλους,
δυνητικούς πελάτες.
Το NPS στηρίζεται στη βάση μίας και μόνο ερώτησης:
“Αξιολογήστε μας”. Η απάντηση στην ερώτηση
περιορίζεται συνήθως σε μία κλίμακα που κυμαίνεται
από το 0 μέχρι το 10 και βάσει του βαθμού που θα
δώσουν οι πελάτες ως απάντηση, κατηγοριοποιούνται
ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

❚

0 – 6: Detractors. Πρόκειται για
δυσαρεστημένους πελάτες, οι οποίοι δεν
πρόκειται να προτείνουν το προϊόν σε

❚

100.951 πελάτες είναι promoters (68%)

δυσφημίσουν το brand, μέσα από αρνητικά

❚

15.460 πελάτες είναι passives (10%)

σχόλια που θα κάνουν στον κύκλο τους.

❚

32.911 πελάτες είναι detractors (22%)

7 – 8: Passives. Είναι οι ουδέτεροι πελάτες,
εκείνοι που έχουν ικανοποιηθεί από το προϊόν,
αλλά δεν έχουν ενθουσιαστεί και είναι πιθανό να
το αλλάξουν με κάποιο άλλο ανταγωνιστικό που
θα τους προσφερθεί.

❚

Εξυπηρετήσης Ασθενών – Παραπόνων που θα είναι
διασυνδεδεμένο με τη Διεύθυνση Ποιότητας.

❚

κάποιον άλλον, ενώ είναι πιθανό ακόμα και να

2020

9 – 10: Promoters. Στην τελευταία κατηγορία
συναντάμε τους αφοσιωμένους πελάτες. Είναι
απόλυτα ικανοποιημένοι από το προϊόν ή την

Ενώ αναλύοντας την ωριαία καταχώρηση των detractors αυτοί εμφανίζονται από τις 10:00 π.μ μέχρι
και τις 21.00 μ.μ διαπιστώνοντας σε νέες μετρήσεις
πως το πρόβλημα υφίεται με τον αυστηρό πια
καθορισμό επισκεπτηρίου στην πυρηνική κλινική
Αμαρουσίου και τις μεγαφωνικές υπομνήσεις κατά
τη διάρκεια της λήξης του.

υπηρεσία που έχουν χρησιμοποιήσει και θα
συνεχίσουν να αγοράζουν υπηρεσίες από το
συγκεκριμένο brand ή να τις προτείνουν σε
τρίτους.

Το NPS χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει μία
επιχείρηση το πόσο αφοσιωμένοι είναι οι πελάτες
απέναντί της. Η αφοσίωση αυτή είναι αντίστοιχα
ενδεικτική του πόσο πιθανό είναι οι πελάτες της
να ανανεώσουν ή να αγοράσουν τις υπηρεσίες ή
τα προϊόντα τους από την επιχείρηση αυτή ξανά,
πόσο πιθανό να την προωθήσουν σε τρίτους,
αλλά και πόσο πιθανό να αγνοήσουν αντίστοιχα
ανταγωνιστικά προϊόντα. Βάσει ερευνών, ένα
μεγάλο ποσοστό αγοραστών στις επιχειρήσεις
φαίνεται να προέρχεται από υπάρχοντες πελάτες
της που έχουν λειτουργήσει ως Promoters.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί βλέπουμε πως
ο μέσος NPS δείκτης είναι 53 σε 66.925 ratings ενώ ουσιαστικά αν κάναμε μια αναγωγή θα
διαπιστώναμε τα εξής:

❚

45.543 πελάτες είναι promoters (68%)

❚

5.609 πελάτες είναι passives (10%)

❚

12.773 πελάτες είναι detractors (22%)

Περαιτέρω έχει αποφασιστεί με τη Γενική
Διεύθυνση της Κλινικής Αμαρουσίου λόγω
του όγκου των επισκεπτών, πελατών και
ασθενών να δημιουργηθεί αυτόνομο Τμήμα

Η κατανομή των παραπόνων –
προτάσεων βελτίωσης για
το 2020 είναι η εξής:

25%

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

21%

Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης

19%

Ιατρικό Φαλήρου

18%

Ιατρικό Περιστερίου

17%

Ιατρικό Ψυχικού
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Περαιτέρω έχει αποφασιστεί με τη Γενική
Διεύθυνση της Κλινικής Αμαρουσίου λόγω
του όγκου των επισκεπτών, πελατών και
ασθενών να δημιουργηθεί αυτόνομο Τμήμα

Εξυπηρετήσης Ασθενών – Παραπόνων που θα είναι
διασυνδεδεμένο με τη Διεύθυνση ΠοιότηταςΟ
στόχος μας για το 2020 είναι το ποσοστό των detractors από 22% να φθάσει στο 15%

Ενάντια στη Διαφθορά και τη Δωροδοκία
Η Διοίκηση ασκείται σε όλα της τα επίπεδα με γνώμονα την ηθική, τη διαφάνεια
και τις ανοικτές διαδικασίες. Η συμμετοχή των διευθυντικών στελεχών και των
εργαζομένων για την επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής του Ομίλου είναι άμεση και
ουσιαστική και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε το στόχο μας, υπογραμμίζοντας
ότι η διαφθορά και η δωροδοκία δεν είναι αποδεκτές στον Όμιλό μας.

Η

προμήθεια του ιατροτεχνολογικού και
μηχανολογικού εξοπλισμού γίνεται από τη
Διεύθυνση Προμηθειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των κλινικών του Ομίλου.
Οι προμηθευτές και τα προμηθευόμενα προϊόντα
αξιολογούνται ετησίως, με βάση πιστοποιημένες
διαδικασίες. Προτεραιότητα του Ομίλου αποτελεί
η διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος
εσωτερικού ελέγχου.
Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει σειρά μέτρων με
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έμφαση σε θέματα ασφάλειας και πρόσβασης των
πληροφοριακών συστημάτων, σαφή και επαρκή
διαχωρισμό καθηκόντων μεταξύ των εργαζομένων,
εγκριτικά όρια, λεπτομερή παρακολούθηση των
εργασιών, απόλυτη διαφάνεια στις προμήθειες,
προστασία κεφαλαίων και εταιρικών περιουσιακών
στοιχείων, διασφάλιση των συναλλαγών και
προστασία προσωπικών δεδομένων. Δεν έχουν
καταγραφεί ή αναφερθεί περιπτώσεις διαφθοράς ή
ισχυρισμοί για πιθανή δωροδοκία, κατάχρηση, απάτη
ή εξαγορά.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
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Διαχείριση Κινδύνων και κλινικής διακινδύνευσης
Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών έχουμε εκπονήσει συγκεκριμένη διεργασία με
σκοπό την παρουσίαση του ελέγχου των κινδύνων και κλινικής διακινδύνευσης
σε ένα ενοποιημένο σύστημα εκτίμησης και αξιολόγησής τους.

Η

εκτίμηση κινδύνου είναι μια συστηματική
και αποτελεσματική μέθοδος αναγνώρισης
των κινδύνων και εύρεσης του πιο οικονομικά
αποτελεσματικού τρόπου μείωσης ή εξάλειψής του.
Οι κίνδυνοι αναλύονται, συνήθως, συνδυάζοντας
τη σοβαρότητα του αποτελέσματος που μπορεί να

επιφέρει, με τη συχνότητα ή την πιθανότητα εμφάνισής
τους.
Η σοβαρότητα του αποτελέσματος αξιολογείται σε
διαβαθμισμένη κλίμακα πέντε τιμών (από αμελητέα έως
καταστροφική), ενώ η συχνότητα σε διαβαθμισμένη
κλίμακα πέντε τιμών (από απίθανο έως σχεδόν βέβαιο).

Διεργασία Αναφοράς Κρίσιμων Συμβάντων (CIRS)
Υψίστης σημασίας στο πεδίο της ασφάλειας του ασθενή είναι η πρόληψη
της πρόκλησης βλάβης κατά τη διάρκεια της εφαρμοζόμενης θεραπείας
ή/ και της παρεχόμενης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας.

Σ

κοπός της Διεργασίας Αναφοράς Κρίσιμων
Συμβάντων (CIRS) είναι:

❚

Η παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος για τους
χρήστες υπηρεσιών και εγκαταστάσεων.

❚

Η δημιουργία κουλτούρας που προάγει
την αναφορά κρίσιμων περιστατικών
εξασφαλίζοντας την υποστήριξη των

βασικές λειτουργίες της Διεργασίας Αναφοράς
Κρίσιμων Συμβάντων:

❚

Καταχώρηση δεδομένων.

❚

Συλλογή/διαχείριση δεδομένων.

❚

Ανάλυση.

❚

Ανάδραση (feedback).

εργαζομένων.

❚

Η ύπαρξη διαφανούς και δομημένης διαδικασίας
διαχείρισης κρίσιμων συμβάντων/περιστατικών.

❚

Η προώθηση μιας συστηματο-κεντρικής
προσέγγισης και όχι μιας προσωποκεντρικής
προσέγγισης επίλυσης των προβλημάτων.

❚

διαδικασία (συμπεριλαμβανόμενης της εμπλεκόμενης
τεχνολογίας) τυποποίησης, μορφοποίησης,
επικοινωνίας, ανατροφοδότησης, ανάλυσης, μάθησης
και ανταπόκρισης στην αναφορά των κρίσιμων
συμβάντων καθώς επίσης και η κοινοποίηση της

Ο εντοπισμός των τμημάτων που έχουν την τάση

αποκτηθείσας γνώσης από τα συμβάντα.

να συγκεντρώνουν παράπονα και δυσάρεστα

Η πιο σημαντική λειτουργεία του CIRS είναι η

γεγονότα.

❚

Σύστημα αναφοράς κρίσιμων συμβάντων (CIRS) είναι η

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης

Η αναγνώριση ευκαιριών και η ανάπτυξη και

των δεδομένων και της διερεύνησης με σκοπό την

αξιοποίηση αυτών στο μέγιστο βαθμό.

δημιουργία και την επικοινωνία προτάσεων αλλαγής
του συστήματος. Η αναφορά από μόνη της δεν αρκεί

Η επιτυχής μετάβαση από την αναφορά των κρίσιμων
συμβάντων στην απόκτηση γνώσης και εμπειρίας, και
κατά συνέπεια στη βελτίωση, εξαρτάται από τέσσερις

για την βελτίωση της ασφάλειας του ασθενή, αλλά
η ενέργεια που πραγματοποιείται ως ανταπόκριση
στην αναφορά είναι αυτή που οδηγεί στην αλλαγή.

111

08

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

112

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Τα αντικείμενα του CIRS τείνουν να εξετάζουν την
αναφορά και την υπαιτιότητα με στόχο τη γνώση και τη
βελτίωση και περιλαμβάνουν τα εξής:

θεραπείας, καθώς επίσης και όλα τα συστήματα και
ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στην παροχή
ιατρονοσηλευτικής φροντίδας.

Κρίσιμο συμβάν: Κρίσιμο συμβάν είναι κάθε παρέκκλιση
από τη συνήθη παρεχόμενη φροντίδα υγείας η οποία
προκαλεί βλάβη στον ασθενή ή δύναται να προκαλέσει
βλάβη (παρουσία κινδύνου).

Παρ’ ολίγο συμβάν: Παρ’ ολίγο συμβάν είναι το συμβάν
που δύναται να προκαλέσει δυσάρεστο γεγονός αλλά
δεν εκδηλώνεται λόγω τύχης ή λόγω παρεμπόδισης του
από ανθρώπινο παράγοντα.

Δυσάρεστο γεγονός: Δυσάρεστο γεγονός είναι κάθε
συμβάν σχετιζόμενο με την παρεχόμενη φροντίδα
υγείας που προκαλεί βλάβη στον ασθενή. Στην
παρεχόμενη φροντίδα υγείας περιλαμβάνονται η
διάγνωση και η θεραπεία, η αποτυχία διάγνωσης ή

Απευκταίο συμβάν (Never event): Απευκταίο συμβάν
είναι ένα κρίσιμο συμβάν το οποίο προκαλεί σοβαρή
βλάβη ή θάνατο και το οποίο θα μπορούσε να είχε
αποφευχθεί αν είχαν εφαρμοστεί τα διαθέσιμα
προληπτικά μέτρα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 2016/679
για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας
των Προσωπικών Δεδομένων τους (GDPR) και τηρεί όλες τις αρχές που
πρέπει να διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Μ

ε κριτήριο τη βασική διάκριση των προσωπικών
δεδομένων, σε απλά και ειδικών κατηγοριών
(ευαίσθητα), τα δεδομένα που συνδέονται με τη σωματική ή
ψυχική υγεία ενός ατόμου και αποκαλύπτουν πληροφορίες
σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, συνιστούν
προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα).
Ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα είναι επίσης τα
γενετικά δεδομένα (δηλ. τα δεδομένα που αφορούν τα
γενετικά χαρακτηριστικά του ατόμου που κληρονομήθηκαν

συλλέγει και τηρεί για τον οριζόμενο από τη νομοθεσία

ή αποκτήθηκαν και τα οποία παρέχουν μοναδικές
πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του
ατόμου), καθώς επίσης και τα βιομετρικά δεδομένα (δηλ. τα
δεδομένα που προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία
φυσικών, βιολογικών ή συμπεριφορικών χαρακτηριστικών
του ατόμου και τα οποία επιτρέπουν την αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση του εν λόγω ατόμου).

ισχύουσα νομοθεσία όπως π.χ. το δικαίωμα διαφανούς

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών επεξεργάζεται κατά κανόνα
προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, τα οποία

χρόνο και για καθορισμένους νόμιμους σκοπούς. Θεωρεί
άκρως σημαντική την ιδιωτικότητα των προσώπων των
οποίων επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (ασθενών,
εργαζομένων, συνεργατών κλπ) και καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την προστασία τους.
Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών εξασφαλίζουμε ότι κάθε
πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα
απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στην
ενημέρωσης (άρθρα 13-14 GDPR), το δικαίωμα πρόσβασης
στα προσωπικά δεδομένα του (άρθρο 15 GDPR) κτλ. Ο
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών λαμβάνει όλα τα κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία επανεξετάζει και
επικαιροποιεί διαρκώς, προκειμένου να διασφαλίζει ένα
υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων
και ταυτόχρονα να τηρεί τις αρχές της ακεραιότητας, της
διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας. Στο πλαίσιο
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αυτό, ο Όμιλος εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης και
Ασφάλειας των Πληροφοριών, το οποίο ακολουθεί τις
βέλτιστες πρακτικές του διεθνούς προτύπου ISO 27001.
Εκτός των ανωτέρω, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει
συντάξει και δημοσιεύσει την Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει, η οποία παρέχει
σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να λάβει ιατρικές
υπηρεσίες σε οποιαδήποτε κλινική του Ομίλου και σε
κάθε επισκέπτη/χρήστη των διαδικτυακών ιστοσελίδων
της Εταιρείας, συνοπτική και διαφανή πληροφόρηση
αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη
διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Σύμφωνα με τις επιταγές του GDPR, ο Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών τηρεί αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας των

προσωπικών δεδομένων, το οποίο είναι στη διάθεση της
εποπτικής αρχής. Επιπλέον, από τον Οκτώβριο του 2017 έχει
ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
ο οποίος συμβουλεύει την εταιρεία για τις υφιστάμενες
υποχρεώσεις της αναφορικά με την προστασία των
προσωπικών δεδομένων και παρακολουθεί τη συμμόρφωση
της εταιρείας με το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο για
την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Όλοι οι εργαζόμενοι στον Όμιλο έχουν δεσμευτεί να
τηρούν, αυστηρά, απόλυτη εχεμύθεια για οποιοδήποτε
στοιχείο πέφτει στην αντίληψή τους, ή τους αποκαλύπτει
ο ασθενής ή τρίτοι, στο πλαίσιο της άσκησης των
καθηκόντων τους και το οποίο αφορά τον ασθενή ή τους
οικείους του.

Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ο εφοδιασμός και η προμήθεια πάσης φύσεως υλικών, που είναι αναγκαία για την
παροχή ιατρικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται είτε μέσα από θυγατρική εταιρία του
Ομίλου επιφορτισμένη για αυτό, είτε απευθείας στις κλινικές από τους προμηθευτές.

Η

προμήθεια του ιατροτεχνολογικού και
μηχανολογικού εξοπλισμού γίνεται από τη

Διεύθυνση Προμηθειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των επιμέρους κλινικών του Ομίλου.

Αξιολόγηση και Διαδικασία Προμηθειών
Προκειμένου να διασφαλιστεί στο μεγαλύτερο βαθμό η παροχή κορυφαίων,
ποιοτικών υπηρεσιών στον ασθενή/πελάτη, οι προμηθευτές και τα προμηθευόμενα
προϊόντα αξιολογούνται με βάση πιστοποιημένες διαδικασίες.

Γ

ια την αξιολόγηση των προμηθευτών είναι
υπεύθυνη η Επιτροπή

Αξιολόγησης Προμηθευτών στην οποία συμμετέχουν
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προμηθειών & Λειτ.
Υποστήριξης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Προμηθειών & Λειτ. Υποστήριξης, η Υπεύθυνη για τη

Στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προμηθευτών είναι
δυνατόν να κληθούν οι Γενικοί Διευθυντές των
Κλινικών ή και άλλα στελέχη των κλνικών κατά
περίπτωση.
Το κύριο έργο της επιτροπής είναι:

❚

Διασφάλισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Προμηθειών
& Λειτ. Υποστήριξης, ενώ για την αξιολόγηση
προμηθειών τροφίμων συμμετέχουν ο Προϊστάμενος

προμηθευτών,

❚

πιστοποιημένες με ISO22000:2005.
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Η επαναξιολόγηση και έγκριση υφιστάμενων
προμηθευτών,

Λοιμώξεων, ο Διευθυντής Ποιότητας και Εκπαίδευσης
και ο Σεφ της εκάστοτε κλινικής του Ομίλου, που είναι

Η αξιολόγηση και έγκριση υποψηφίων

❚

Η έγκριση των «Καταλόγων Εγκεκριμένων
Προμηθευτών» του Ομίλου.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προμηθευτών συγκαλείται
τακτικά μια φορά τον χρόνο (για την ανασκόπηση
των επιδόσεων των υφιστάμενων προμηθευτών) και
έκτακτα όποτε κρίνεται σκόπιμο.
Η διαδικασία αξιολόγησης προμηθευτών
περιλαμβάνει την αποστολή ειδικά διαμορφωμένου
ερωτηματολογίου, την επιτόπια αξιολόγηση
του προμηθευτή (όποτε κρίνεται αναγκαίο), την
παραλαβή των αποδεικτικών εγγράφων, την
αξιολόγησή τους, τη σύνταξη σχετικής έκθεσης και
την τελική απόφαση.
Η αξιολόγηση γίνεται βάσει συγκεκριμένων
κριτηρίων, όπως, της φήμης στην αγορά, του
μεγέθους της εταιρείας του προμηθευτή, της
επάρκειας μέσων για την παροχή υπηρεσίας
(έμψυχων ή μη), της ύπαρξης ή μη Συστήματος
Ποιότητας και των παρεχόμενων ευκολιών σχετικά με
τον τρόπο πληρωμής.
Ανά περίσταση είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν
ειδικές απαιτήσεις και κριτήρια που απορρέουν από
το είδος της υπηρεσίας και το ύψος της δαπάνης. Σε
περίπτωση που κατά την πρώτη αξιολόγηση του
προμηθευτή δεν καλύπτονται πλήρως τα κριτήρια
που έχουν τεθεί, αλλά δεν έχουν παρατηρηθεί μησυμμορφώσεις στα προϊόντα του, τότε δίνεται χρονικό
διάστημα ενός έτους για την πλήρη συμμόρφωση.
Κατά τη διάρκεια του έτους ο συγκεκριμένος
προμηθευτής κρίνεται ως «εγκεκριμένος με
επιφύλαξη» και κατά την επόμενη αξιολόγηση είτε
εγκρίνεται είτε απορρίπτεται. Οι επιδόσεις των
προμηθευτών ανασκοπούνται τουλάχιστον σε ετήσια
βάση από τον αρμόδιο, ανά κατηγορία, προμηθευτή,
από το προσωπικό του Ομίλου. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στην ανασκόπηση του Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας από τη Διοίκηση, με σκοπό τη

2020

λήψη αποφάσεων που αφορούν τις συνεργασίες με
τους προμηθευτές.
Ο Όμιλος έχει καθιερώσει πιστοποιημένες διαδικασίες
για την εκτέλεση παραγγελιών, την αξιολόγηση
δειγμάτων υλικών/ προϊόντων, την αξιολόγηση
προσφορών από διαγωνισμούς, τους τρόπους αγορών
και την υπογραφή συμβάσεων με προμηθευτές. Η
διαδικασία (Διαδικασία Παραγγελίας Υλικών από
Προμηθευτές) εφαρμόζεται από όλες τις κλινικές του
Ομίλου και περιγράφει τις ενέργειες που ακολουθούνται
για την παραγγελία υλικών από τους προμηθευτές. Σε
επίπεδο εξουσιοδοτήσεων και εγκρίσεων η διαδικασία
αφορά τους Οικονομικούς Διευθυντές και τους Γενικούς
Διευθυντές των Κλινικών.
Η προμήθεια υλικών πραγματοποιείται:

❚

Προκειμένου να συμπληρώνονται τα
αποθέματα υλικών της Αποθήκης. Στην
περίπτωση αυτή, οι εντολές αγοράς γίνονται
από το Τμήμα Προμηθειών των κλινικών, σε
συνεργασία με την Αποθήκη.

❚

Προκειμένου να συμπληρώνονται οι
παρακαταθήκες των ειδικών υλικών που
χρησιμοποιούνται από τα επιμέρους Τμήματα
των κλινικών (π.χ. Χειρουργείο). Στην
περίπτωση αυτή, οι εντολές αγοράς γίνονται
απευθείας από τα Τμήματα.

Οι περιπτώσεις επιλογής και προμήθειας νέων υλικών,
δηλαδή, υλικών τα οποία δεν περιλαμβάνονται
στον υπάρχοντα Τιμοκατάλογο της Διεύθυνσης
Προμηθειών, καλύπτονται από τα προβλεπόμενα
στη διαδικασία «Προμήθειες νέων υλικών μέσω της
Διεύθυνσης Προμηθειών». Ο Όμιλος συνεργάζεται
με τοπικούς προμηθευτές, οι οποίοι ορίζονται ως
ελληνικές επιχειρήσεις και ελληνικές θυγατρικές
πολυεθνικών επιχειρήσεων, σε ποσοστό 100%.
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Επιστημονικά Πρωτόκολλα
Τα επιστημονικά (κλινικά) πρωτόκολλα είναι ολοκληρωμένα σχέδια που περιγράφουν
βήμα-βήμα, με κάθε λεπτομέρεια, λιτότητα και ακρίβεια όλη τη διαδικασία που ακολουθεί
ο Γιατρός/Νοσηλευτής σε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ανανεώνονται διαρκώς και
τροποποιούνται ανάλογα με την τρέχουσα έγκυρη και αξιόπιστη επιστημονική πληροφορία.

Τ

α οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των
επιστημονικών πρωτοκόλλων είναι πολλαπλά::

❚

Εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ασθενή,

❚

Συμβάλλουν στη θετική εργασιακή κουλτούρα με
βάση το όραμα, την αποστολή, τις αξίες του Ομίλου,

❚

αναγνωρισμένα πρωτόκολλα, από τη διάγνωση ως τη
θεραπεία και την αποκατάσταση. Με αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζουμε την παροχή υπηρεσιών με βασικό
κριτήριο την ασφάλεια του ασθενή.
Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών εφαρμόζονται, μεταξύ
άλλων, τα παρακάτω πρωτόκολλα

Συμβάλλουν στην βελτίωση της απόδοσης, ατομικά
και ομαδικά,

❚

Συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των ανθρώπινων
σχέσεων που βασίζονται στην αξιοπιστία και
εμπιστοσύνη,

❚

Διευκολύνουν την εκπαίδευση του νέου
προσωπικού,

❚

Μειώνεται η πιθανότητα σφάλματος κατά την
εφαρμογή νοσηλευτικών πράξεων.

❚

Γυναικολογικά Πρωτόκολλα

❚

Μαιευτικά Πρωτόκολλα

❚

Νεφρολογικά Πρωτόκολλα

❚

Αναισθησιολογικά Πρωτόκολλα

❚

Φαρμακευτικά

❚

Λοιμώξεων

❚

Νόρμες Ασφαλείας της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Υγείας (WHO)

Σε όλες τις υπηρεσίες μας ακολουθούνται διεθνώς

Επικοινωνία της πολιτικής ποιότητας
Η πολιτική ποιότητας είναι:

❚

α) διαθέσιμη και τεκμηριωμένη

❚

β) αναρτημένη σε όλες τις κλινικές του Ομίλου
στις κεντρικές εισόδους και διαθέσιμη μέσω της
επίσης ιστοσελίδας του Ομίλου

❚

γ) διαθέσιμη στη διάθεση των σχετικών
ενδιαφερόμενων μερών
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2020

ESG Data Scorecard
Θέμα / Δείκτης

2019

2020

Αριθμός Εξωτερικών Ασθενών

682.030

680.998

Αριθμός Εσωτερικών Ασθενών

90.516

83.373

Μισθοδοσία Εργαζομένων

€58.441 εκ.

€58.308 εκ.

Ασφαλιστικές Εισφορές

€23.669

€22.760

Ποσοστό τοπικών προμηθευτών

100%

100%

Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. €)

197.273

196.866

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) (σε χιλ. €)

27.691

22.110

Επενδύσεις (σε εκ. €)

16,3

7,1

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

7

7

Σύνολο Αποβλήτων (τόνοι)

1377

1344

Ανακύκλωση (τόνοι)

219,8

223,7

Συνολική Κατανάλωση Νερού

131.640

145.704

Σύνολο Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (τόνοι CO2)

24.817

25.192

Σύνολο της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας (KWh)

12.413.858

12.082.662

Σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (KWh)

22,633,341

24,460,780

Κατανάλωση ενέργειας ανά ημέρα νοσηλείας (KWh/ημέρα)

984

779

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά ημέρα (kg/ημέρα)

-

861

Αριθμός Εργαζομένων

3.105

3.084

Ποσοστό Γυναικών Εργαζομένων

63,25%

63,52%

Σύνολο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

224

130

Συνολικές Ώρες Εκπαίδευσης

12.342

3.703

Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων

26

31

Αριθμός Παραπόνων

163

Επιβεβαιωμένα Περιστατικά Διαφθοράς

0

0

Επιβεβαιωμένα Περιστατικά Αντί-ανταγωνιστικής Συμπεριφοράς

0

0

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΠΊΝΑΚΑΣ GRI

10

Στόχοι

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών μένοντας πιστός στις αρχές
του υλοποιεί μία στρατηγική βασισμένη σε τέσσερις πυλώνες:
«Επενδύσεις – Εκσυγχρονισμός υποδομών-Ισχυροποίηση-Προσφορά».
Παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας, κατά το
2020, υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 7,1 εκ. ευρώ.
Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δίδουμε το στίγμα των εξελίξεων στην
Ελλάδα, σε έναν υγειονομικό «χάρτη» που υφίσταται συνεχείς ανακατατάξεις.
Ένα σταθερό, διαχρονικό σημείο αναφοράς στον κλάδο της υγείας,
παρέχοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας
στους εργαζομένους μας και την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών
για τον επαναπατρισμό Ελλήνων, λαμπρών επιστημόνων που διαπρέπουν
στο εξωτερικό. Κυρίως, όμως, να προσφέρουμε υγειονομική περίθαλψη
σε όλους τους Έλληνες και Διεθνείς ασθενείς, εφάμιλλη με αυτήν των
μεγαλύτερων νοσοκομείων στη Δυτική Ευρώπη και Αμερική.
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ΑΓΟΡΑ

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΊΑ

ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ

ΣΤΌΧΟΣ 2020

ΠΡΌΟΔΟΣ

2020

ΣΤΌΧΟΣ 2021

Ενίσχυση κάρτα «ιατρικός κόσμος», μέσα από ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα κάλυψης «πραγματικών»
αναγκών των εργαζομένων και διεύρυνση των εμπορικών
συνεργειών

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Διατήρηση και εμπλουτισμός

Συνέχιση της τακτικής αποστολής ηλεκτρονικού
ενημερωτικού newsletter σε όλο το προσωπικό

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Διατήρηση και Εμπλουτισμός

Εκπαίδευση στελεχών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μεταφορά για 2021-2022

Εκπαίδευση στελεχών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παροχή online εκπαιδευτικού προγράμματος για την
εταιρική υπευθυνότητα στους εργαζόμενους

Μεταφορά για 2021-2022

Παροχή online εκπαιδευτικού προγράμματος
για την εταιρική υπευθυνότητα στους
εργαζόμενους

Εισαγωγή κριτηρίων εταιρικής υπευθυνότητας στις
αξιολογήσεις προσωπικού με λειτουργική ευθύνη και
παροχή σχετικής εκπαίδευσης

Μεταφορά για 2021-2022

Εισαγωγή κριτηρίων εταιρικής υπευθυνότητας
στις αξιολογήσεις προσωπικού με λειτουργική
ευθύνη και παροχή σχετικής εκπαίδευσης

Συνέχιση προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές
σπουδές

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Δημιουργία προγράμματος υποτροφιών για
μεταπτυχιακές σπουδές

Εμπλουτισμό υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Διατήρηση και εμπλουτισμός

Εμπλουτισμός προγράμματος ιατρικής υιοθεσίας

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Περαιτέρω εμπλουτισμός προγράμματος
ιατρικής υιοθεσίας

Εμπλουτισμός προβολής προγράμματος «Παγκόσμιων
Ημερών»

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Διατήρηση και εμπλουτισμός

Ενίσχυση δράσεων εθελοντισμού, σε συνεργασία με
επιλεγμένες ΜΚΟ

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Διατήρηση και εμπλουτισμός

Βελτίωση επίδοσης στην εταιρική υπευθυνότητα μέσω
αξιολόγησης από εξωτερικούς φορείς

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Βελτίωση επίδοσης στην εταιρική
υπευθυνότητα

Συνέχιση και διατήρηση υπαρχόντων προγραμμάτων και
διαδικασιών

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Διατήρηση

Συνέχιση ασφαλούς διαχείρισης αποβλήτων

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Διατήρηση

Συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με την
αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Διατήρηση

Μείωση εκπομπών CO2

Υπό υλοποίηση (καθυστερήσεις
λόγω πανδημίας και μέτρων)

Μείωση εκπομπών CO2

Μείωση κατανάλωσης νερού

Υπό υλοποίηση (καθυστερήσεις
λόγω πανδημίας και μέτρων)

Διατήρηση

Μείωση παραγωγής αποβλήτων

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Μείωση παραγωγής αποβλήτων

Πιστοποίηση κτιρίων του Ομίλου ως κλιματικά ουδέτερων

Μεταφορά για 2021-2022

Πιστοποίηση κτιρίων του Ομίλου ως Κλιματικά
Ουδέτερων

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Υπό υλοποίηση (καθυστερήσεις
λόγω πανδημίας και μέτρων)

Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Συνέχιση και διατήρηση υπαρχόντων προγραμμάτων και
διαδικασιών

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Αξιολόγηση προμηθευτών και με κοινωνικά και
περιβαλλοντικά κριτήρια, όπου διατίθενται οι κατάλληλες
πληροφορίες

Μεταφορά για 2021-2022

Αξιολόγηση προμηθευτών και με κοινωνικά και
περιβαλλοντικά κριτήρια, όπου διατίθενται οι
κατάλληλες πληροφορίες

Παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλών σε προμηθευτές
για την βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής τους
επίδοσης

Υπό υλοποίηση (καθυστερήσεις
λόγω πανδημίας και μέτρων)

Παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλών σε
προμηθευτές για την βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής τους επίδοσης

Μέσα από το επενδυτικό του πλάνο, να παραμείνει ο
κορυφαίος Όμιλος υγείας στον κλάδο της Ιατρικής
Τεχνολογίας

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Μέσα από το επενδυτικό του πλάνο, να παραμείνει ο κορυφαίος Όμιλος υγείας στον κλάδο
της Ιατρικής Τεχνολογίας

Παρά την κρίση, να διατηρηθεί το θετικό πρόσημο
ανάπτυξης σε οικονομικά μεγέθη και προσωπικό

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Παρά την κρίση, να διατηρηθεί το θετικό
πρόσημο ανάπτυξης σε οικονομικά μεγέθη και
προσωπικό

Περαιτέρω προώθηση και προβολή των υπηρεσιών
ιατρικού τουρισμού

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Περαιτέρω προώθηση και προβολή των υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού

Πιστοποίηση με πρότυπα ποιότητας αποκλειστικά
εστιασμένα στον τομέα της υγείας (π.χ. DIN EN 15224)

Υπό υλοποίηση (καθυστερήσεις
λόγω πανδημίας και μέτρων)

Πιστοποίηση με πρότυπα ποιότητας αποκλειστικά εστιασμένα στον τομέα της υγείας (π.χ.
DIN EN 15224)

Εξωτερική διασφάλιση της έκθεσης εταιρικής
υπευθυνότητας για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και
διαφάνειας

Επίτευξη – Διαρκής Στόχος

Εξωτερική διασφάλιση της έκθεσης εταιρικής
υπευθυνότητας για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και διαφάνειας
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Έκθεση Ανεξάρτητης
Διασφάλισης

Η Έκθεση ανεξάρτητης διασφάλισης που υλοποιήθηκε από το Κέντρο
Αειφορίας («CSE») προς τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών («Όμιλος»)
αφορά την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020 («Έκθεση») για την
περίοδο 1η Ιανουαρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σ

κοπός της διαδικασίας είναι να δοθεί επαναβεβαίωση
προς τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την
αντικειμενικότητα των πληροφοριών στην Έκθεση και
ότι αυτή καλύπτει όλα τα ουσιαστικά θέματα για τον

2020

Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και για τα βασικά ενδιαφερόμενα
μέρη της. Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας του
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών έχει συνταχθεί με βάση τις
κατευθυντήριες οδηγίες «in accordance-core» του Global
Reporting Initiative STANDARDS.

Εύρος Εργασίας
Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας έχει συνταχθεί με βάση τα πρότυπα του GRI (GRI
Standards in accordance core). Συγκεκριμένα, το εύρος εργασίας συμπεριελάμβανε:
❚

1. Τις διαδικασίες για τον καθορισμό των ουσιαστικών
θεμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην Έκθεση,
καθώς και την προσέγγιση της διοίκησης προς τα

παρέχοντας σχετικά συμπεράσματα.

❚

πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος των

ουσιαστικά θέματα.

❚

2. Τη διαδικασία εξωτερικής διασφάλισης που έχει
πραγματοποιηθεί με βάση το πρότυπο AA1000AS v3

εξής διαδικασιών και πληροφοριών:

❚

❚

❚

❚

τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων οδηγιών του

των πληροφοριακών συστημάτων που

παρουσιάζονται στον Πίνακα GRI.

χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή και επεξεργασία
των δεδομένων) .

a. Το συγκεκριμένο επίπεδο διασφάλισης απαιτεί τη
συμμόρφωση με τις τέσσερις αρχές του προτύπου
AA1000AS v3 (Συμμετοχικότητα, Ουσιαστικότητα,

❚

iv. Επισκόπηση πληροφοριών και δηλώσεων
που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Εταιρικής

Ανταπόκριση, Επιπτώσεις), ενώ παράλληλα εξετάζει την

Υπευθυνότητας.

αξιοπιστία και ποιότητα των πληροφοριών επίδοσης
στα ουσιαστικά θέματα εταιρικής υπευθυνότητας,

iii. Δείκτες επίδοσης (δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση
- επαλήθευση της λειτουργικής αποδοτικότητας

Global Reporting Initiative (GRI) STANDARDS, όπως

❚

ii. Αναγνώριση και καθορισμός ουσιαστικών
θεμάτων.

3. Τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
συμπεριλαμβάνονται στην Έκθεση σύμφωνα με

i. Αναγνώριση και επικοινωνία με τα βασικά
ενδιαφερόμενα μέρη.

και το επίπεδο διασφάλισης όπως ορίζεται σε ‘Type 2
(moderate)’

b. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διασφάλισης

❚

c. Επισκόπηση της συμμόρφωση με τα πρότυπα GRI.

Γενικά Συμπεράσματα
Με βάση το εύρος εργασίας, παρατηρήθηκε ότι:
❚

Η περιγραφή των δραστηριοτήτων και της

επιπτώσεων, όπως αυτές ορίζονται από το

επίδοσης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κατά

AA1000AS v3.

το 2020, καθώς και ο τρόπος που έχουν

❚

παρουσιαστεί στην Έκθεση, είναι ακριβείς.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας στη

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συμμορφώνεται

μετάφραση μεταξύ της ελληνικής και αγγλικής

με τις αρχές της συμμετοχικότητας,

έκδοσης της Έκθεσης, θα υπερισχύει η ελληνική

ουσιαστικότητας, ανταπόκρισης και

έκδοση όσον αφορά τα συμπεράσματά μας.
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Μεθοδολογία
Για τη διεξαγωγή της ανεξάρτητης διασφάλισης ακολουθήθηκαν οι εξής διαδικασίες:
❚

❚

❚

Αναλύθηκαν και ελέγχθηκαν

Ιατρικού Αθηνών να διατηρήσει και να

δειγματοληπτικά οι διαδικασίες που

στοχεύσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του

σχετίζονται με την αναγνώριση και

υφιστάμενου μοντέλου εμπλοκής και

επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επισκοπήθηκαν οι διαδικασίες εντοπισμού

❚

θα πρέπει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών να

που συμπεριλήφθησαν στην Έκθεση.

διατηρήσει τις υπάρχουσες διαδικασίες για
την αναγνώριση των ουσιαστικών θεμάτων

Πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός

και να στοχεύσει στην επικαιροποίηση τους,

έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και

όπως για παράδειγμα με την διεξαγωγή

αρχείων που σχετίζονται με τους βασικούς

νέας έρευνας ουσιαστικότητας, και με την

δείκτες επίδοσης της Εταιρείας. Ο

αύξηση των ομάδων ενδιαφερόμενων

συγκεκριμένος έλεγχος δεν περιλαμβάνει

μερών που συμμετέχουν στον καθορισμό

αξιολόγηση/επαλήθευση της λειτουργικής

των ουσιαστικών θεμάτων.

αποδοτικότητας των πληροφοριακών
συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη
συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων.

❚

❚

να διατηρήσει και να στοχεύσει στην

Επισκοπήθηκαν οι πληροφορίες και οι

περαιτέρω ενίσχυση της υπάρχουσας
προσέγγισης σχετικά με την ενσωμάτωση

ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην

των προσδοκιών και αναγκών των

Έκθεση.

ενδιαφερόμενων μερών στα προϊόντα,
στις υπηρεσίες και στα προγράμματα που

Έγινε επισκόπηση της Έκθεσης σε σχέση

αναπτύσσει.

με τις αρχές του προτύπου ανεξάρτητης
διασφάλισης και των οδηγιών του GRI
Standards προκειμένου να επιβεβαιωθεί η

❚

❚

Με δεδομένη την αυξανόμενη σημασία της
διαχείρισης μιας βιώσιμης εφοδιαστικής

συμμόρφωση με τις εν λόγω αρχές.

❚

Σε σχέση με την αρχή της ανταπόκρισης,
ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θα πρέπει

επεξηγήσεις που υποστηρίζουν τους

❚

Σε σχέση με την αρχή της ουσιαστικότητας,

και καθορισμού των ουσιαστικών θεμάτων

αλυσίδας, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θα

Βασικές παρατηρήσεις και προτάσεις

πρέπει να διατηρήσει και να συνεχίσει

Με βάση τις παρατηρήσεις και τα

πολιτικής βιωσιμότητας και εταιρικής

την ενδυνάμωση της ενσωμάτωσης της

συμπεράσματα από τη διαδικασία της

υπευθυνότητάς του στην εφοδιαστική

ανεξάρτητης διασφάλισης, οι βασικές

αλυσίδα.

παρατηρήσεις και προτάσεις μας για τη
βελτίωση των μελλοντικών Εκθέσεων

❚

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θα πρέπει

Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου

να διατηρήσει και να συνεχίσει την

Ιατρικού Αθηνών είναι:

ενδυνάμωση των περιβαλλοντικών
προσπαθειών του, οι οποίες είναι μέρος

❚
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Σε σχέση με την αρχή της

της μακροχρόνιας δέσμευσής του προς

συμμετοχικότητας, θα πρέπει ο Όμιλος

την περιβαλλοντική προστασία.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Ευρήματα και συμπεράσματα σχετικά με τις αρχές
❚

Tης συμμετοχικότητας – πώς αναγνωρίστηκαν

δείκτες των οδηγιών GRI έχουν συλλεχθεί

τα ενδιαφερόμενα μέρη και πώς έγινε η

και παρουσιαστεί στην έκθεση με τον πλέον

επικοινωνία μαζί τους σχετικά με θέματα

ενδεδειγμένο και κοινά αποδεκτό τρόπο.

εταιρικής υπευθυνότητας. Οι δραστηριότητες

Κατά τη διαδικασία εξωτερικής διασφάλισης

επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα

ελέγχθηκαν, μέσω επιβεβαίωσης στοιχείων

μέρη περιλαμβάνουν όλα τα βασικά

και δηλώσεων, οι εξής δείκτες:

ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών. Επίσης, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
έχει εφαρμόσει τις κατάλληλες αρχές κατά
την ανάπτυξη της προσέγγισής του προς τη

Οι δείκτες General Standard Disclosures σχετικά με:

❚

102-13).

βιώσιμη ανάπτυξη.

❚

❚

Τη Στρατηγική (GRI 102-14 & 102-15).

❚

Την Ηθική και Ακεραιότητα (GRI 102-16).

υπευθυνότητας. H διαδικασία του καθορισμού

❚

Τη Διακυβέρνηση (GRI 102-18).

των ουσιαστικών θεμάτων από τον Όμιλο

❚

Τη Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα

Της ουσιαστικότητας – πώς έγινε η
αξιολόγηση της σημαντικότητας για την
επιλογή των ουσιαστικών θεμάτων εταιρικής

Ιατρικού Αθηνών παρέχει μια ισορροπημένη
απεικόνιση των ουσιαστικών θεμάτων σχετικά
με την επίδοση στο πλαίσιο της βιώσιμης

Μέρη (GRI102-40 – GRI 102-44).

❚

Της ανταπόκρισης – πώς ανταποκρίθηκε ο
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στα θέματα που
τέθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη και

Οι δείκτες Specific Disclosures σχετικά με::

❚

❚

εφαρμόσει την αρχή της ανταπόκρισης κατά

❚

❚

Τις έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις (GRI
203-2)

Των Επιπτώσεων – πώς ο Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών παρακολουθεί και καταγράφει

❚

Την ενέργεια (GRI 302-1)

τις επιπτώσεις στο ευρύτερο φυσικό και

❚

Την κατανάλωση νερού (GRI 303-1)

Αθηνών έχει αναγνωρίσει όλα τα θέματα

❚

Τις εκπομπές (GRI 305-1)

εταιρικής υπευθυνότητας και επικοινωνεί την

❚

Την διαχείριση αποβλήτων (306-2, 306-4)

GRI. Παράλληλα, η μακροχρόνια στρατηγική

❚

Τις παροχές προς του εργαζόμενους (GRI 401-2)

και στοχοθεσία της εταιρείας καλύπτει τις

❚

Την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων

ανθρώπινο οικοσύστημα. Ο Όμιλος Ιατρικού

επίδοσή του μέσω της χρήσης των προτύπων

βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις,

(GRI 403-2)

και στοχεύει στην προσαρμογή και στην

❚

Την παρουσία στην τοπική αγορά (GRI 2021)

την επιλογή των θεμάτων που απεικονίζονται
στην Έκθεση.

Την οικονομική επίδοση του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών (GRI 201-1)

πώς αυτή η διαδικασία περιγράφεται στην
Έκθεση. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει

Τις Πρακτικές Έκθεσης (GRI 102-45 – GRI
102-56).

ανάπτυξης.

❚

Το Προφίλ της Εταιρείας (GRI 102-1 – GRI

μείωσή τους.

❚

Την εκπαίδευση των εργαζομένων (GRI 404-1)

Τις Συγκεκριμένες Πληροφορίες Επίδοσης.

❚

Την υγεία και ασφάλεια των πελατών και

Tα ποσοτικά στοιχεία που σχετίζονται με

επισκεπτών (GRI 416-1)
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❚

❚

Το marketing και την σήμανση των υπηρεσιών και

επιστημονικά πρωτόκολλα, και την εκπαίδευση και

προϊόντων του Ομίλου (GRI 417-2, GRI 417-3)

ενημέρωση του κοινού.

Την ιδιωτικότητα των πελατών και την προστασία

❚

των προσωπικών δεδομένων (GRI 418-1)

❚

Η ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 στην Έκθεση,

Τα προγράμματα προσφοράς στην κοινωνία,

καθώς και η διασύνδεσή τους με τους δείκτες των

τις διαδικασίες ποιότητας υπηρεσιών υγείας, τα

οδηγιών GRI.

Εξαιρέσεις και Περιορισμοί
Από την εργασία εξαιρέθηκαν πληροφορίες που σχετίζονται με:
❚

❚

Δραστηριότητες εκτός της χρονικής περιόδου της

Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου Ιατρικού

Έκθεσης ή των ορίων της.

Αθηνών η οποία διασφαλίζεται από εξωτερικό

Δηλώσεις σχετικά με τις θέσεις του Ομίλου

οικονομικό ελεγκτή.

Ιατρικού Αθηνών.

❚
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Οικονομικά στοιχεία που έχουν προκύψει από την

❚

Περιεχόμενο ιστοσελίδων ή κειμένων από τρίτους
φορείς.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Υποχρεώσεις του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και του Παρόχου Εξωτερικής Διασφάλισης
Η προετοιμασία, παρουσίαση και το περιεχόμενο των διαδικτυακών εκδόσεων
της Έκθεσης είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

H

υποχρέωση του CSE είναι να παρέχει ανεξάρτητη
διασφάλιση στα ενδιαφερόμενα μέρη για την
ακρίβεια, την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα
των πληροφοριών που περιέχονται στην Έκθεση,
και να εκφράζει τη συνολική άποψή του με βάση το
εύρος της εμπλοκής διασφάλισης όπως ορίζεται στην
παρούσα έκθεση. Το CSE αναγνωρίζει την ανάγκη
για μια επισταμένη, διαφανή διαδικασία διασφάλισης
προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και

να λειτουργεί σαν εργαλείο για τη βελτίωση της
απόδοσης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών σχετικά με
τη στρατηγική της για τη βιώσιμη ανάπτυξη και με τη
διαδικασία έκδοσης εκθέσεων.
Αυτό επιτυγχάνεται παρέχοντας αμερόληπτο
σχολιασμό, μέσω της παρούσας έκθεσης, πάνω στη
διαδικασία έκδοσης της Έκθεσης και προτάσεων για
την περαιτέρω βελτίωση.

Δήλωση της Ανεξαρτησίας, Αμεροληψίας και Ικανότητας του CSE
Το CSE και η ομάδα εξωτερικής διασφάλισης επιβεβαιώνουν προς τον Όμιλο Ιατρικού
Αθηνών ότι έχουν διατηρήσει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά τους και,
ειδικότερα, ότι δεν υπήρξαν γεγονότα και δεν παρασχέθηκαν υπηρεσίες τα οποία
θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα αυτή.

Η

ομάδα εξωτερικής διασφάλισης του
CSE έχει εκτεταμένη διεθνή γνώση
στη διεξαγωγή διασφάλισης, ελέγχων και
αξιολογήσεων σε θέματα και συστήματα
σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία, τους
εργαζόμενους, την αναγνώριση και επικοινωνία
με ενδιαφερόμενα μέρη, την αναγνώριση και
απεικόνιση ουσιαστικών θεμάτων και, μέσω της
συνδυασμένης εμπειρίας σε αυτόν τον τομέα,

μια εξαιρετική κατανόηση καλών πρακτικών
στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στη
διασφάλιση.
Εκ Μέρους της Ομάδας Διασφάλισης
Γιώργος Μαρκεζίνης
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ΠίνακαςGRI

Η παρούσα είναι η πέμπτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών και καλύπτει τις ενέργειες που υλοποίησε ο Όμιλος
το 2020. Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) αξιολόγησε την Έκθεση Εταιρικής
Υπευθυνότητας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, σύμφωνα με τις οδηγίες του
GRI STANDARDS, και βεβαιώνει ότι είναι σε επίπεδο συμμόρφωσης “Core”.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΊΚΤΗΣ GRI
STANDARDS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

ΑΝΑΦΟΡΆ

2020

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ΠΡΟΦΊΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
GRI 102-1

Επωνυμία του οργανισμού

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

√

GRI 102-2

Κύριες εμπορικές επωνυμίες, προϊόντα και υπηρεσίες

Σελ. 8-13

√

GRI 102-3

Τοποθεσία έδρας του οργανισμού

Διστόμου 5-7, Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα

√

GRI 102-4

Χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο οργανισμός

Σελ. 8

√

GRI 102-5

Καθεστώς ιδιοκτησίας και νομική μορφή

https://www.iatriko.gr/sites/default/files/
pdf/etisia_oikonomiki_ekthesi_2020.pdf

√

GRI 102-6

Αγορές που εξυπηρετούνται

Σελ. 8-13

√

GRI 102-7

Μεγέθη του οργανισμού που εκδίδει την έκθεση

Σελ. 38-39, 73, 134-135

√

GRI 102-8

Στοιχεία εργατικού δυναμικού ανά κατηγορία, φύλο, ηλικιακή
ομάδα, κινητικότητα και άλλους δείκτες διαφοροποίησης

Σελ. 73

√

GRI 102-9

Περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας της Εταιρείας

Σελ. 114-115

√

GRI 102-10

Σημαντικές μεταβολές στον οργανισμό και στην εφοδιαστική
αλυσίδα

Σε. 30-31

√

GRI 102-11

Εξηγήσεις για την εφαρμογή της αρχής της πρόληψης

Σε. 32-35, 80-81, 93-105, 111, 116

√

GRI 102-12

Εξωτερικές εθελοντικές πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη
στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία

Σελ. 56-57, 59-69

√

GRI 102-13

Συμμετοχή σε σωματεία/οργανώσεις

Σελ. 36-37

√

Μήνυμα Διοίκησης

Σελ. 4-5

√

Περιγραφή των κύριων επιδράσεων, κινδύνων και ευκαιριών

Σελ. 43
https://www.iatriko.gr/sites/default/files/
pdf/etisia_oikonomiki_ekthesi_2020.pdf

√

Σελ. 4-5, 44-45

√

Σελ. 40-43

√

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ
GRI 102-14
GRI 102-15

ΗΘΙΚΉ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ
GRI 102-16

Δηλώσεις αποστολής και αξιών και εταιρικές πολιτικές σχετικά με
τη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη

ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ
GRI 102-18

Δομή εταιρικής διακυβέρνησης

ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΑ ΜΈΡΗ
GRI 102-40

Λίστα ενδιαφερόμενων μερών

Σελ. 47

√

GRI 102-41

Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτεται από συλλογικές
συμβάσεις εργασίας

Σελ. 72

√

GRI 102-42

Αναγνώριση και επιλογή ενδιαφερόμενων μερών

Σελ. 47-49

√

GRI 102-43

Αντιμετώπιση του θέματος της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων
μερών

Σελ. 47-49

√

GRI 102-44

Βασικά θέματα και προβληματισμοί που τέθηκαν από τα
ενδιαφερόμενα μέρη

Σελ. 47-49

√

ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΈΚΘΕΣΗΣ
GRI 102-45

Λίστα των οντοτήτων (μερών) που συμπεριλαμβάνονται στις
οικονομικές εκθέσεις της Εταιρείας

https://www.iatriko.gr/sites/default/files/
pdf/etisia_oikonomiki_ekthesi_2020.pdf

√

GRI 102-46

Καθορισμός του περιεχομένου της έκθεσης

Σελ. 50-54

√

GRI 102-47

Ουσιαστικά θέματα

Σελ. 50-54

√

GRI 102-48

Εξηγήσεις για τις επιπτώσεις αναθεώρησης πληροφοριών

Δεν υπάρχουν αναθεωρήσεις
πληροφοριών

√

GRI 102-49

Σημαντικές αλλαγές σε σχέση με προγενέστερες εκθέσεις

Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές με
προγενέστερες εκθέσεις

√
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ΔΕΊΚΤΗΣ GRI
STANDARDS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

ΑΝΑΦΟΡΆ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
GRI 102-50

Περίοδος έκθεσης

1/1/2020 – 31/12/2021

√

GRI 102-51

Προγενέστερη έκθεση

2019

√

GRI 102-52

Κύκλος έκθεσης

Ετήσιος

√

GRI 102-53

Σημείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτημάτων

Σελ. 46

√

GRI 102-54

Δήλωση για την επιλογή επιπέδου in-accordance της έκθεσης

This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core Option

√

GRI 102-55

Πίνακας GRI

Σελ. 128-133

√

GRI 102-56

Εξωτερική πιστοποίηση

Σελ. 122-127

√

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΊΔΟΣΗ (ΚΕΡΔΟΦΟΡΊΑ)

ΑΝΑΦΟΡΆ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

√

GRI STANDARD: GRI 201 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΊΔΟΣΗ (2016)
ΔΕΊΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 38-39
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 38-39, 121
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020

GRI 201-1

Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και διανέμεται

Σελ. 38-39
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΑΓΟΡΆ
GRI STANDARD: GRI 202 ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΑΓΟΡΆ (2016)

√

ΑΝΑΦΟΡΆ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 71-77

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 71-77

√

GRI 202-1

Ποσοστό του διοικητικού προσωπικού που έχει προσληφθεί
από την τοπική κοινωνία

100%

√

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ:
ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΊΑ
GRI STANDARD: GRI 203 ΈΜΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ (2016)

ΑΝΑΦΟΡΆ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 38-39

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

GRI 203-2

Σημαντικές έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις

√
Σελ. 38-39, 121

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
GRI STANDARD: GRI 204 ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ (2016)
ΔΕΊΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

GRI 103

Διοικητική Προσέγγιση

GRI 302-1

Κατανάλωση ενέργειας εντός της Εταιρείας

130

ΑΝΑΦΟΡΆ
Περιβάλλον
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Κατανάλωση Ενέργειας και Εκπομπές
Αερίων του Θερμοκηπίου

√
ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

√
√

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ
GRI STANDARD: GRI 303 ΝΕΡΌ (2016)

2020

ΑΝΑΦΟΡΆ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ
√

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 114-115

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 114-115, 121

GRI 204-1

Ποσοστό προμηθευτικών δαπανών σε τοπικούς
προμηθευτές

Σελ. 114-115

√

ΑΝΑΦΟΡΆ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΆΣ
GRI STANDARD:
GRI 205 ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΆΣ (2016)
ΔΕΊΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 93-103, 110

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 93-103, 110

√

GRI 205-3

Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και διορθωτικές
ενέργειες

Κατά την περίοδο αναφοράς δεν υπήρξαν
περιστατικά διαφθοράς

√

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ
GRI STANDARD: GRI 302 ΕΝΈΡΓΕΙΑ (2016)

ΑΝΑΦΟΡΆ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 80-81, 86-88

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 80-81, 86-88, 120

√

GRI 302-1

Κατανάλωση ενέργειας εντός της Εταιρείας

Σελ. 87

√

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ
GRI STANDARD: GRI 303 ΝΕΡΌ (2016)

ΑΝΑΦΟΡΆ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 80-81, 85

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 80-81, 85, 120

√

GRI 303-1

Κατανάλωση Νερού

Σελ. 85

√

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ
GRI STANDARD: GRI 305 ΕΚΠΟΜΠΈΣ (2016)
ΔΕΊΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

ΑΝΑΦΟΡΆ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 80-81, 86-88

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 80-81, 86-88, 120

√

GRI 305-1

Άμεσες (Scope 1) εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Σελ. 87

√

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ
GRI STANDARD: GRI 306 ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ (2016)

ΑΝΑΦΟΡΆ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 80-84

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 80-84, 120

√

GRI 306-2

Συνολική απόρριψη αποβλήτων ανά τύπο και μέθοδο

Σελ. 84

√
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΠΑΡΟΧΈΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ
GRI STANDARD: GRI 401 ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ (2016)

ΑΝΑΦΟΡΆ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 72, 77

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 72, 77, 120

√

GRI 401-2

Παροχές προς τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης
που δεν παρέχονται σε προσωρινούς εργαζόμενους ή σε
εργαζόμενους μερικής απασχόλησης

Σελ. 77

√

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ
GRI STANDARD: GRI 403 ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ (2016)

ΑΝΑΦΟΡΆ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 72, 76

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 72, 76

√

GRI 403-2

Τύπος και ρυθμός εργατικών ατυχημάτων, ασθενειών,
απουσιών, χαμένων ημερών, θανάτων

Σελ. 76

√

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ
GRI STANDARD: GRI 404 ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗ (2016)

ΑΝΑΦΟΡΆ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 72, 74-75

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 72, 74-75, 120

√

GRI 404-1

Μέσες ώρες εκπαίδευσης ανά έτος ανά εργαζόμενο

Σελ. 75

√

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ
GRI STANDARD: GRI 412 ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ (2016)

√
√

ΑΝΑΦΟΡΆ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 92-111

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 92-111

√

Διαδικασίες που έχουν αξιολογηθεί ως προς το ρίσκο
παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Όλες οι διαδικασίες του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών έχουν αξιολογηθεί ως προς το
ρίσκο παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων
(παιδική εργασία, καταναγκαστική εργασία,
διακρίσεις)

√

GRI 412-2

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΉ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΏΝ/ΣΥΝΟΔΏΝ
GRI STANDARD: GRI 416 ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΏΝ (2016)

ΑΝΑΦΟΡΆ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 92-116

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 92-116

√

GRI 416-1

Συνολικός αριθμός περιστατικών μη-συμμόρφωσης με
κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες σχετικά με τις
επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των προϊόντων και
υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει η
παρούσα έκθεση δεν υπήρξαν περιστατικά
μη-συμμόρφωσης με κανονισμούς και
εθελοντικούς κώδικες σχετικά με τις
επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των
προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών

√
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: MARKETING ΚΑΙ ΣΉΜΑΝΣΗ
GRI STANDARD: GRI 417 MARKETING ΚΑΙ ΣΉΜΑΝΣΗ (2016)

ΑΝΑΦΟΡΆ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 92-111

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 92-111

√

GRI 417-2

Περιστατικά μη-συμμόρφωσης σχετικά με τη σήμανση των
προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει η
παρούσα έκθεση δεν υπήρξαν περιστατικά
μη-συμμόρφωσης σχετικά με τη σήμανση
των υπηρεσιών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

√

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΖΩΉΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

2020

ΑΝΑΦΟΡΆ

GRI STANDARD: GRI 418 ΙΔΙΩΤΙΚΌΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΏΝ (2016)
GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 113-114

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 113-114

√

Επιβεβαιωμένα παράπονα για παραβιάσεις προσωπικών
δεδομένων και απώλεια δεδομένων πελατών

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει η
παρούσα έκθεση δεν υπήρξαν παράπονα
για παραβιάσεις ή απώλεια των προσωπικών
δεδομένων πελατών του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών

√

GRI 418-1

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ

ΑΝΑΦΟΡΆ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 58-69

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 58-69, 120

√

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΓΕΊΑΣ

ΑΝΑΦΟΡΆ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 92-116

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 92-116

√

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

ΑΝΑΦΟΡΆ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σελ. 47-54

√

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σελ. 32-35

√

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελ. 32-35

√

Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE).
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