Μ

ε στόχο την εξωστρέφεια δηλαδή τον ιατρικό τουρισμό και την καινοτομία
για την ίδρυση εξειδικευμένων νέων τμημάτων συνεχίζει τις επενδύσεις και
το 2016, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. Την τελευταία διετία, ο Όμιλος έχει
επενδύσει πάνω από €18 εκατομμύρια στη στελέχωση, τον εξοπλισμό
και τις υποδομές των υπερσύγχρονων μονάδων Υγείας που διαθέτει.

Η επέκταση στα διαγνωστικά κέντρα και στον ιατρικό τουρισμό χαρακτήρισε το 2015,
κατά το οποίο ο όμιλος απέκτησε το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων Διαγνωστικών
Κέντρων και Ιατρών στην Ελλάδα, μέσα από την επέκταση των συνεργασιών στην
επαρχία. Σε αυτό το πλαίσιο, εγκαινίασε επιλεκτικές αποκλειστικές συνεργασίες (cobranding) με παρόχους ανά την Ελλάδα. Επίσης, μέσα από νέες στρατηγικές συνεργασίες,
κατάφερε να ενισχύσει την κορυφαία θέση που κατέχουμε στο πεδίο του Ιατρικού
Τουρισμού, επιβεβαιώνοντας την εξωστρέφεια του Ομίλου.
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεχίζει να επενδύει σταθερά και δυναμικά
στην ανάπτυξη, μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον και παρά τα δεδομένα προβλήματα με
τις πληρωμές του ΕΟΠΠΥ, όπου περικόπτεται σχεδόν το 1 στα 2 ευρώ που
τιμολογείται. ” Το 2015, καταφέραμε να αυξήσουμε το τζίρο μας προ rebate & clawback

κατά 2,6% , διατηρώντας, έτσι, την ηγετική του θέση και ανεβάζοντας διαρκώς τον
πήχη των υπηρεσιών της ιδιωτικής υγείας”.
Στρατηγική του ομίλου το 2015 ήταν η σύναψη επιστημονικών συνεργασιών και η
δημιουργία νέων τμημάτων. Πραγματοποίησε συμφωνία, με διεθνείς καταξιωμένους
οργανισμούς, όπως με το διεθνούς φήμης Πανεπιστημιακό Αντικαρκινικό Κέντρο της
Αμερικής, MD Anderson Cancer Center. Παράλληλα, η Παγκόσμια Αθλητιατρική
Ομοσπονδία (FIMS) επέλεξε το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης ως συνεργαζόμενο
Κέντρο Αριστείας.
Μεταξύ των νέων εξειδικευμένων τμημάτων που ξεκίνησαν το 2015, ήταν Tο Πρότυπο
Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων (Athens Heart Center), το πρώτο Εργαστήριο Πυελικού
Εδάφους στην Ελλάδα και το νέο εξειδικευμένο τμήμα Χειρουργικής Εντέρου – Ορθού
καθώς και το νέο Τμήμα Γλαυκώματος Ενηλίκων και Παίδων στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
Tο εξειδικευμένο Κέντρο Μαστού και το Ιατρείο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ισχίου στο
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.
Tο Νέο Κέντρο Αντιμετώπισης Σχιστιών του Χείλους και της Υπερώας, το πρώτο Ιατρείο
Σπάνιων Νόσων στην Ελλάδα, το πρώτο Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής στον ιδιωτικό τομέα
Υγείας αλλά και το νέο Κέντρο Πρόληψης Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας στο
Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών.
Tο Νέο Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής Ευεξίας και Μακροζωίας στο Ιατρικό Παλαιού
Φαλήρου.
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