
ας, η Ευρωκλινική έλαβε από την tüv Austria Hellas 
τη σηµαντική πιστοποίηση «Φιλική προς τους Ασθε-
νείς Κλινική» («Patients’ Friendly Hospital»). 

Η ∆ιεθνής Κατευθυντήρια Οδηγία «Patients’ 
Friendly Hospitals» αφορά τον σχεδιασµό και την 
εφαρµογή πρακτικής σε νοσοκοµεία και κλινικές έτσι 
ώστε να δηµιουργείται ένα περιβάλλον φιλικό σε 
ασθενείς, συγγενείς και συνοδούς. Πρόκειται για µια 
πιστοποίηση µε διπλή αξία, καθώς η Ευρωκλινική 
είναι η πρώτη κλινική στην Ελλάδα και την Ευρώπη 
που αξιολογήθηκε και έλαβε αυτή τη διάκριση. 

«Για τη δηµιουργία των συνθηκών που την πιστο-
ποιούν ως κλινική “Φιλική προς τους Ασθενείς”, η Ευ-
ρωκλινική Αθηνών επιλέγει µε συγκεκριµένα κριτήρια 
το προσωπικό της και φροντίζει για τη συνεχή εκπαί-
δευσή του. Επίσης, έχει δηµιουργήσει σηµεία εξυπηρέ-
τησης για εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, ενώ 
“εκπαιδεύει” και ενηµερώνει τους συγγενείς και συνοδούς 
για τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες», εξηγεί ο 
κ. Βουκλαρής. 

Μάλιστα τονίζει ότι «βασικός στόχος είναι να αισθά-
νονται όλοι οι ασθενείς, αλλά και το υποστηρικτικό τους 
περιβάλλον, άνεση, ασφάλεια και εµπιστοσύνη. Ειδική 
µέριµνα λαµβάνεται ώστε οι ασθενείς να µη βρίσκονται 
ποτέ µόνοι τους σε δύσκολες στιγµές και να ικανοποιού-
νται οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους. Παράλληλα εν-
θαρρύνονται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και τα 
παράπονά τους συµµετέχοντας ενεργά στη διαδικασία 
διαρκούς βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών». 

Προτεραιότητα στα 
ποιοτικά γεύµατα 
και στην Παιδιατρική 

Αλλες σηµαντικές πιστοποιήσεις 
που έχει λάβει η Ευρωκλινική 
Αθηνών -όπως και η Ευρωκλινι-
κή Παίδων- αφορούν το σύστη-
µα διαχείρισης ποιότητας, τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας 
και την ασφάλεια των γευµάτων 
που παρασκευάζονται, διακινού-
νται και διανέµονται εντός της 
κλινικής.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο για την 
Ευρωκλινική αποτελεί η Ευρω-
κλινική Παίδων. Από το 2002 που 
ιδρύθηκε µέχρι σήµερα έχει 
προσφέρει υπηρεσίες υγείας 
µέσα από ένα ευρύ φάσµα παι-

διατρικών ειδικοτήτων και υποειδικοτήτων σε περισ-
σότερα από 45.000 παιδιά που έχουν νοσηλευτεί και 
σε περισσότερα από 260.000 παιδιά που έχουν 
υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Τον περασµένο 
Φεβρουάριο η Ευρωκλινική Παίδων µεταφέρθηκε 
από το κτίριο της οδού Αχαρνών σε καινούριο, πλήρως 
ανακαινισµένο, δίπλα ακριβώς από την Ευρωκλινική 
Αθηνών, δίνοντας επιπλέον υπεραξία στην ιδιωτική 
µονάδα υγείας.
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Με συνεχή αλλά σταθερά και προσεκτικά βήµα-
τα προχωρά η Ευρωκλινική Αθηνών µέσα στο 
διαρκώς µεταβαλλόµενο και εύθραυστο τοπίο 
της ιδιωτικής νοσηλείας και περίθαλψης. 

Ο
δεύοντας προς τη συµπλήρωση των 20 
χρόνων λειτουργίας της, η ιδιωτική Ευ-
ρωκλινική Αθηνών συνεχίζει να δίνει 
ιδιαίτερη έµφαση στον ασθενή και στην 

παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας, διευ-
ρύνοντας τα ιατρικά τµήµατα, καλύπτοντας στοχευ-
µένα τις ανάγκες του παιδικού και του γυναικείου 
πληθυσµού και ενισχύοντας το δυναµικό της µε 
καταξιωµένους γιατρούς, ενώ  αυξάνει και το δίκτυο 
των συνεργασιών µε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες 
για ακόµη µεγαλύτερη κάλυψη και εξυπηρέτηση του 
πληθυσµού. 

Παράλληλα, προετοιµάζεται δυναµικά για την 
επόµενη µέρα σε ένα ευµετάβλητο επιχειρηµατικό 
πεδίο για τις ιδιωτικές µονάδες υγείας, όπως αυτό 
διαµορφώνεται από την πολιτική του ΕΟΠΥΥ, τη 
δραµατικά µειωµένη ρευστότητα, τα νέα δεδοµένα 
για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα προϊόντα τους 
και κυρίως τις κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων 
από εγχώριους και διεθνείς παίκτες, κινήσεις τις 
οποίες παρακολουθεί µε πρόθεση να συµµετάσχει 
ή ακόµη και να καθορίσει την πορεία τους. 

«Η Ευρωκλινική Αθηνών ξεκίνησε τη λειτουργία 
της το 1998 προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες υγεί-
ας µε επίκεντρο τον άνθρωπο. Αποτελεί ένα άρτιο δια-
γνωστικό, χειρουργικό και θεραπευτικό κέντρο 175 
κλινών, ικανό να αντεπεξέλθει στις προσδοκίες των 
ασθενών του, θέτοντας υψηλότατα στάνταρ και αυστη-
ρή πολιτική ποιότητας, εφάµιλλη των µεγαλύτερων 
νοσηλευτικών κέντρων του εξωτερικού. ∆ιαθέτει κο-
ρυφαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό µε υψηλού 
επιστηµονικού επιπέδου εκπαίδευση και µοναδικές 
εξειδικεύσεις και διακρίσεις σε πανελλήνιο και ευρω-
παϊκό επίπεδο. Επίσης, διαθέτει υπερσύγχρονο ιατρο-
τεχνολογικό εξοπλισµό και σύγχρονες εγκαταστάσεις 
που της επιτρέπουν να αντιµετωπίζει και τα πιο σοβα-
ρά περιστατικά», λέει στο «business stories» ο διευ-
θύνων σύµβουλος της Ευρωκλινικής Αθηνών Αντώ-
νης Βουκλαρής. 

Η ειδοποιός διαφορά της συγκεκριµένης ιδιωτικής 
κλινικής και το γνώρισµα που τη διακρίνει από τις 
άλλες, σύµφωνα µε τον διευθύνοντα σύµβουλο της 
Ευρωκλινικής, είναι η ασθενοκεντρική εταιρική φι-
λοσοφία της, όπως αυτή εκφράζεται καθηµερινά µε 
την προσωποποιηµένη και εξατοµικευµένη κλινική 
αντιµετώπιση και την εξυπηρέτηση των ασθενών. 
Μάλιστα, το 2016, και έπειτα από 18 χρόνια συνέπει-
ας στην υιοθέτηση της ασθενοκεντρικής φιλοσοφί-

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

Με επίκεντρο τον άνθρωπο 
ΜΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ «Φιλικής προς τους Ασθενείς Κλινικής», το ιδιωτικό θεραπευτήριο 
πρωτοστατεί σε ολόκληρη την Ευρώπη µε ειδική µέριµνα για την ενηµέρωση και την ψυχολογία ασθενών και συνοδών, 
ενώ προετοιµάζεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στο νέο τοπίο εξαγορών και συγχωνεύσεων  

Πολιτική στενής 
συνεργασίας 
µε τις ασφαλιστικές
Ανάµεσα στους στρατηγικούς στόχους της 
Ευρωκλινικής Αθηνών περιλαµβάνεται η στενή 
συνεργασία µε τις 
ασφαλιστικές εταιρείες. 
«Καθηµερινά αφουγκραζόµαστε 
τις ανάγκες της ασφαλιστικής 
αγοράς και προσπαθούµε να 
ανταποκριθούµε στις 
προκλήσεις των καιρών 
κάνοντας κάθε δυνατή 
προσπάθεια να βοηθήσουµε τις 
ασφαλιστικές εταιρείες, όχι µόνο 
κρατώντας χαµηλά το κόστος 
των υπηρεσιών µας, αλλά και 
παίρνοντας ένα µέρος της 
διαχείρισης της ζηµιάς και του 
κινδύνου είτε µε προγράµµατα 
Capitation είτε µε τιµές-πακέτο 
για κάποιες υπηρεσίες», 
αναφέρει ο κ. Βουκλαρής. Ηδη 
το 50% - 55% των ασθενών της 
κλινικής καλύπτεται µε 
ασφαλιστήρια συµβόλαια. Ο διευθύνων 
σύµβουλος της Ευρωκλινικής εκτιµά ότι το 
ποσοστό θα αυξηθεί διότι «ολοένα περισσότεροι 
Ελληνες αντιλαµβάνονται την ανάγκη και τη 
χρησιµότητα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και 
σπεύδουν να ασφαλιστούν, αλλά και γιατί η 
ασφαλιστική αγορά προσφέρει προϊόντα φθηνότερα 
είτε λόγω µεγαλύτερων συµµετοχών είτε λόγω 
κλειστού δικτύου παροχών». 

Τ η ς  Π Α Ν Α Γ Ι Ω ΤΑ Σ  Κ Α Ρ Λ ΑΤ Η ΡΑ
kar la t i ra to ta@yahoo.gr

Η Ευρωκλινική Αθηνών συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον ασθενή και στην παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας διευρύνοντας τα ιατρικά 
τµήµατα, καλύπτοντας στοχευµένα τις ανάγκες του παιδικού και του γυναικείου πληθυσµού και ενισχύοντας το δυναµικό της µε καταξιωµένους γιατρούς

O διευθύνων σύµβουλος 
της Ευρωκλινικής Αθηνών 
Αντώνης Βουκλαρής


