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Μήνυμα της Διοίκησης
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Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά, να σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας του
Ομίλου Ευρωκλινικής, η οποία αναδεικνύει την αξία που δημιουργούμε για όλους, συνεργάτες, εργαζόμενους, προμηθευτές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και τις προσπάθειές μας να συνεισφέρουμε
στην αντιμετώπιση καίριων κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Το 2021, με την πανδημία να
συνεχίζει να απειλεί τις ζωές μας, διατηρήσαμε ως μέγιστη προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια
των ανθρώπων μας και παραμείναμε σε εγρήγορση εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας
του προσωπικού και των ασθενών μας. Τηρήσαμε τη δέσμευσή μας για διαμόρφωση κουλτούρας, πρόληψης και ασφαλούς εργασιακής συμπεριφοράς, υιοθετήσαμε αυστηρές διαδικασίες και κανόνες, ενώ
επενδύσαμε σε δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας για ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Παράλληλα φροντίσαμε να διατηρήσουμε
ένα αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον που προάγει τον αλληλοσεβασμό και προσφέρει δυνατότητες
συνεχούς εξέλιξης με στόχο να είμαστε εργοδότης πρώτης επιλογής για εκείνους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, η Ευρωκλινική υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει με συνέπεια το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κατά το 2021 διαθέσαμε συνολικά 60 κλίνες για Covid περιστατικά, τα
οποία νοσηλεύσαμε για περίπου τρεις μήνες, όπως επίσης και για μεγάλο χρονικό διάστημα διαθέσαμε
10 κλίνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 16 κλίνες για non Covid-19 περιστατικά και το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για όλους τους ασθενείς με μη λοιμώδη νοσήματα (όπως καρδιολογικά,
ορθοπαιδικά κ.ά.). Με αυτόν τον τρόπο συμβάλαμε περαιτέρω στην αποδέσμευση κλινών από τα νοσοκομεία αναφοράς του ΕΣΥ. Μέσα από την Έκθεση γίνεται αντιληπτό το δύσκολο έργο και η αφοσίωση
των γιατρών, των νοσηλευτών και των συνάδελφων μας και οι τρόποι με τους οποίους όλοι στον Όμιλο
νοιαζόμαστε για την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε και την οποία υπηρετούμε.
Η ασθενοκεντρική φιλοσοφία μας, η οποία εκφράζεται καθημερινά µε την προσωποποιημένη και εξατομικευμένη κλινική αντιμετώπιση και την άριστη εξυπηρέτηση των ασθενών μας, παραμένει βασικό
στοιχείο που χαρακτηρίζει τον Όμιλό μας. Η διασφάλιση και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
υγείας, μέσω της καινοτομίας και της συνεχούς ενίσχυσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των
υποδομών, είναι διαχρονικές μας προτεραιότητες που μας προσδίδουν δύναμη και ανθεκτικότητα και
συμβάλλουν στη διαμόρφωση του πλαισίου υγείας στη χώρα μας.
Με την κλιματική αλλαγή να αποτελεί το σημαντικότερο περιβαλλοντικό ζήτημα στον πλανήτη, σημαντικός τομέας της επιχειρηματικής μας στρατηγικής είναι η διατήρηση και η προστασία των φυσικών
πόρων και του περιβάλλοντος μέσα από την ανάπτυξη ενός πλαισίου δράσεων περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Το πλαίσιο αυτό, αποτελείται από πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν συνολικά την
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Στον Όμιλο Ευρωκλινικής, καθοδηγούμαστε από ένα κοινό όραμα, να συμβάλλουμε στη βελτίωση της
υγείας και της καθημερινότητας των ανθρώπων, τόσο μέσω της λειτουργίας της Κλινικής, όσο και μέσω
της υλοποίησης ποικίλων δράσεων κοινωνικής συνεισφοράς. Έτσι, το 2021 οργανώσαμε όπως κάθε
χρόνο συνέδρια και ημερίδες, εκδηλώσεις, και ενέργειες πρόληψης με στόχο να ενημερώσουμε και να
ευαισθητοποιήσουμε τους συνανθρώπους μας. Επιπρόσθετα, στηρίξαμε με δωρεές και δράσεις σωματεία και συλλόγους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), και ανθρώπους που στερούνταν από βασικά
αγαθά, προάγοντας την κοινωνική συνοχή και ευημερία.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου, την
ανακύκλωση και γενικότερα την ορθή διαχείριση αποβλήτων καθώς επίσης την ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Θα παραμείνουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη υιοθετώντας ένα
μοντέλο λειτουργίας που επικεντρώνεται στην καινοτομία των υπηρεσιών, τη στήριξη των ανθρώπων
μας, τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία για όλους τους συνεργάτες και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού μας.

Στον Όμιλο Ευρωκλινικής, καθοδηγούμαστε από ένα κοινό όραμα, να συμβάλλουμε στη
βελτίωση της υγείας και της καθημερινότητας των ανθρώπων, τόσο μέσω της λειτουργίας
της Κλινικής, όσο και μέσω της υλοποίησης ποικίλων δράσεων κοινωνικής συνεισφοράς.

Νικόλας Πλακόπητας					Αντώνης Βουκλαρής
Αντιπρόεδρος Ομίλου Ευρωκλινικής			
Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ευρωκλινικής
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Όμιλος Ευρωκλινικής
Με επίκεντρο
τον ασθενή
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Ο Όμιλος Ευρωκλινικής είναι ένα
από τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά,
χειρουργικά και θεραπευτικά κέντρα
της χώρας.
Από την ίδρυσή του το 1998
διαδραματίζει σταθερά πρωταγωνιστικό
ρόλο στο χώρο της ιδιωτικής υγείας
και αποτελεί σημείο αναφοράς για
την ασυναγώνιστη ποιοτικά φροντίδα
υγείας και την ασθενοκεντρική εταιρική
φιλοσοφία που δίνει έμφαση στην
προσωποποιημένη και εξατομικευμένη
κλινική αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση
των ασθενών.

Η συμβολή μας
στους Παγκόσμιους Στόχους
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:
Υποστηρίξαμε έμπρακτα
το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά
τη διάρκεια της πανδημίας
Covid-19 και στο επίκεντρο
των δραστηριοτήτων μας
βρίσκεται ο ασθενής
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Προωθούμε τη βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη και
την απασχόληση,
προσφέροντας υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες υγείας
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Ο Όμιλος Ευρωκλινικής δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, προσφέροντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη της ιδιωτικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Λειτουργώντας με βάση τις αρχές του σεβασμού προς τον άνθρωπο και τη ζωή, την πρωτοπορία και την αξιοπιστία, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στη διαμόρφωση του πλαισίου υγείας στη χώρα.
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Ο οργανισμός μας
Στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου Ευρωκλινικής αποτελεί η διασφάλιση και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, μέσω της καινοτομίας και της συνεχούς ενίσχυσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των υποδομών του. Ο Όμιλος Ευρωκλινικής είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις τεχνολογικές
εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης, στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, προσφέροντας
ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.

175

νοσηλευτικές κλίνες

15

κλίνες στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ)

Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών
24ωρης
λειτουργίας

Η παροχή άριστης ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί προτεραιότητα του Ομίλου. Με σεβασμό
στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών και επισκεπτών και αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα
των υπηρεσιών που παρέχει, ο Όμιλος δεσμεύεται στη συνεχή βελτίωση.
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χειρουργικές
αίθουσες

450
1.000

μόνιμοι ιατροί και

άτομα μόνιμο διοικητικό
και νοσηλευτικό
προσωπικό

Η δέσμευσή του αυτή καλύπτει όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και λειτουργιών του, ανταποκρινόμενος στο σύνολο των ασθενών και επισκεπτών που εμπιστεύονται τον
Όμιλο και τους συνεργάτες ιατρούς του.

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

εξωτερικοί συνεργάτες
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PATIENTS FRIENDLY
HOSPITALS
Νο.:0116393039832

H Ευρωκλινική Αθηνών αποτέλεσε την πρώτη κλινική στην Ελλάδα και την Ευρώπη που πιστοποιήθηκε ως «Φιλική προς τους Ασθενείς Κλινική» (“Patients’ Friendly Hospitals”), εφαρμόζοντας συγκεκριμένες διαδικασίες που αυξάνουν την εμπειρία και ικανοποίηση των ασθενών της κλινικής.
Στο πλαίσιο της πιστοποίησης αυτής, η κλινική επικεντρώνεται στη συνεχόμενη βελτίωση των υπηρεσιών της για καλύτερη εξυπηρέτηση του ασθενή, καταγράφει παράπονα και προβληματισμούς προκειμένου να δίνεται άμεσα η λύση, ενώ φροντίζει για την παρακολούθηση της ικανοποίησης των ασθενών
και των οικείων τους. Το 2017 ακολούθησε και η αντίστοιχη πιστοποίηση της Ευρωκλινικής Παίδων.

Πιστοποίηση Patients’ Friendly Hospitals
Η Ευρωκλινική Αθηνών και η Ευρωκλινική Παίδων, σταθερά πρωτοπόρες στην παροχή υπηρεσιών υγείας
υψηλής ποιότητας και πάντα με επίκεντρο τη φροντίδα του ασθενή, είναι οι πρώτες στην Ελλάδα και την
Ευρώπη που πιστοποιούνται ως «Φιλικές προς τους Ασθενείς Κλινικές» (“Patients’ Friendly Hospitals”). Η
διεθνής κατευθυντήρια οδηγία “Patients’ Friendly Hospitals” αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός
συνόλου πρακτικών σε νοσοκομεία και κλινικές, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα περιβάλλον φιλικό σε
ασθενείς, συγγενείς και συνοδούς, εκφράζοντας με πράξεις την ασθενοκεντρική κουλτούρα.
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Ως πρώτες στην Ελλάδα και την Ευρώπη με τη διεθνή αυτή πιστοποίηση, η Ευρωκλινική Αθηνών και Παίδων φιλοδοξούν να εξασφαλίσουν στους ασθενείς τις καλύτερες δυνατές συνθήκες κατά τη νοσηλεία
τους. Βασικός στόχος είναι να αισθάνονται όλοι οι ασθενείς, αλλά και το υποστηρικτικό τους περιβάλλον,
άνεση, ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται ώστε οι ασθενείς να μην βρίσκονται ποτέ
μόνοι τους σε δύσκολες στιγμές και να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους. Παράλληλα ενθαρρύνονται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και τα παράπονά τους, συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωκλινική Αθηνών καινοτομεί δημιουργώντας το Σημείο Ε.Ν.Α. (Σημείο Εξυπηρέτησης Νοσηλευόμενων Ασθενών), όπου ο κάθε ασθενής, κατά την εισαγωγή του στην κλινική, συναντά
τον προσωπικό του οδηγό. Βασική μέριμνα του προσωπικού οδηγού είναι να βρίσκεται δίπλα στον ασθενή από τη στιγμή που θα κλείσει το ραντεβού μέχρι το εξιτήριό του, για οτιδήποτε χρειαστεί. Ο προσωπικός οδηγός κατευθύνει τον ασθενή σε όλα τα βήματα της διαδικασίας εισαγωγής και νοσηλείας του και
είναι σε θέση να διαχειριστεί όλες τις τυπικές διαδικασίες με ευελιξία και κατανόηση. Η Ευρωκλινική Αθηνών έχει προχωρήσει ακόμη ένα βήμα, και στο πλαίσιο της πιστοποίησης έχει θεσμοθετήσει τη θέση του
Συντονιστή Εξυπηρέτησης στα εξωτερικά ιατρεία, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα και
στους ασθενείς να απολαμβάνουν αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης και φροντίδας υγείας και στα
εξωτερικά ιατρεία των κλινικών. Μέσω του Συντονιστή Εξυπηρέτησης, οι εξωτερικοί ασθενείς έχουν δίπλα τους εξειδικευμένο προσωπικό που τους καθοδηγεί, φροντίζοντας για τη γρήγορη εξυπηρέτησή τους
και επιλύοντας άμεσα τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης, στον Όμιλο χρησιμοποιούνται επίσης δύο σημαντικά εργαλεία αυτοβελτίωσης. Η αποτελεσματική καταγραφή παραπόνων ασθενών και συνοδών, με
στόχο κάθε τεκμηριωμένο παράπονο ή πρόβλημα να βρίσκει τη λύση του, και η μέτρηση της
ικανοποίησης ασθενών μέσω εστιασμένων ερευνών και συγκεκριμένων καναλιών επικοινωνίας για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του προσωπικού.
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ΌΡΑΜΆ

ΑΠΟΣΤΟΛΉ

ΑΞΊΕΣ

To όραμά μας είναι να αποτελούμε για τους ασθενείς μας την πιο αξιόπιστη και ποιοτική επιλογή ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα αλλά και για τους εργαζομένους μας τον καλύτερο εργοδότη του κλάδου μας.

Η αποστολή μας

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Το όραμά μας

Αποστολή μας είναι να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων, εφαρμόζοντας τα πιο σύγχρονα και καινοτόμα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Να υιοθετούμε τις βέλτιστες πρακτικές και να προσφέρουμε στην κοινωνία, δημιουργώντας μακροπρόθεσμες σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης υιοθετώντας ένα πρωτοποριακό, διάφανο και σύγχρονο μοντέλο διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης. Προσβλέπουμε στο:
Να αναβαθμίζουμε συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, πετυχαίνοντας υψηλούς και μετρήσιμους
δείκτες ασφάλειας, ποιότητας και αξιοπιστίας.
Να προάγουμε έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας τόσο με τους ασθενείς όσο και με τους εργαζομένους μας.
Να επενδύουμε σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής.
Να εξελίσσουμε και να εξειδικεύουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας σε καινοτόμα μοντέλα παροχής
υγείας.

Οι αξίες μας
Στον Όμιλο Ευρωκλινικής όλες οι αξίες μας έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τη φροντίδα του.
Αξιοκρατία: Δημιουργούμε ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζομένους μας αποτελώντας ένα ασφαλές,
φιλικό και δίκαιο περιβάλλον εργασίας.
Διαφάνεια: Λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια, καταπολεμώντας κάθε μορφή διαφθοράς, υιοθετώντας
και εφαρμόζοντας ένα πολύ ισχυρό κώδικα ηθικών αξιών.
Καινοτομία: Επενδύουμε συνεχώς σε τεχνολογία αιχμής, πρωτοποριακές ιατρικές υπηρεσίες και μοντέλα υγείας, που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Ομαδικότητα: Πιστεύουμε ότι τo ομαδικό πνεύμα, η ελευθερία έκφρασης και η συνεργατικότητα, εξασφαλίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Υπευθυνότητα: Προσφέρουμε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες μας, υποστηρίζοντας ενεργά ευπαθείς ομάδες και κοινωφελείς οργανισμούς, ενώ παράλληλα συμβάλλουμε στη μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος.

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ποιότητα: Αξιολογούμε και βελτιστοποιούμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας δημιουργώντας υψηλή αξία και
όφελος τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους συνεργάτες μας.

Επιχειρηματικό μοντέλο

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Μία από τις βασικές προτεραιότητες του Ομίλου αποτελεί η οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη δημιουργία αξίας για το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών του, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στη στήριξη των
ευπαθών ομάδων και της ευρύτερης κοινωνίας. Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου Ευρωκλινικής απεικονίζεται ακολούθως και περιλαμβάνει τις κύριες δραστηριότητες, τις σημαντικότερες συνεργασίες και σχέσεις, καθώς και το σύνολο των βασικών πόρων που συνεισφέρουν στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας και
χρησιμότητας στους τελικούς αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει.

Business model canvas
generation by Alexander
Osterwalder
and Yves Pigneur

Κύριες
Συνεργασίες
Ι ατροί και επιστημονικό
Προσωπικό
Σ
 υνεργάτες ιατροί

Κύριες
Δραστηριότητες
Παροχή υπηρεσιών
υγείας

Ι διωτικές ασφαλιστικές
Εταιρείες
Δ
 ημόσιοι Ασφαλιστικοί
Φορείς

Βασικοί πόροι
Ε
 υρωκλινική Αθηνών και Ευρωκλινική Παίδων
Π
 ολυϊατρείο ΣΗΜΕΙΟ Δ.Υ.Ο
Μ
 ισθωμένες εγκαταστάσεις
Ι ατρικός και τεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Διάρθρωση κόστους
Υ
 γειονομικό υλικό / φάρμακα
Α
 μοιβές και λοιπές παροχές εργαζομένων και
συνεργατών ιατρών
Α
 νανεώσεις, αναβαθμίσεις και ανακαινίσεις
εγκαταστάσεων του Ομίλου
Α
 ναβάθμιση ή αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Παραγωγή αξίας
και χρησιμότητα

Σχέσεις με
τους ασθενείς

Π
 αροχή ιατρικών,
διαγνωστικών και
άλλων εξειδικευμένων
υπηρεσιών υγείας

Υ
 ψηλό επίπεδο
εξυπηρέτησης ασθενών

Υ
 ψηλή εξειδίκευση μέσω
των Κέντρων Αριστείας

Δ
 ιαδικασία υποβολής και
διαχείρισης παραπόνων

Σ
 υμμετοχή και
υποστήριξη κλινικών
μελετών
Σ
 υμβολή στη συνεχή
βελτίωση της ποιότητας
των υπηρεσιών και την
ασφάλεια των ασθενών

Έ
 ρευνες ικανοποίησης
ασθενών

Κατηγορίες
ασθενών / πελατών
Ι διώτες ασθενείς
Ε
 ταιρείες – μέσω ειδικών
προγραμμάτων
Δ
 ημόσιο
Α
 σφαλιστικές εταιρείες

Κανάλια
Ε
 υρωκλινική Αθηνών και
Ευρωκλινική Παίδων

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ημερίδες / συνέδρια

Πολυϊατρείο ΣΗΜΕΙΟ Δ.Υ.Ο

Εταιρική ιστοσελίδα

Συστάσεις

Περιοδικό Medlife

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
Σ
 τρατηγική τοποθεσία στο κέντρο της Αθήνας
Π
 ρωτοπορία και καινοτομία στις ιατρικές υπηρεσίες
Α
 σθενοκεντρική φιλοσοφία

Διάρθρωση
εσόδων
Έσοδα από την παροχή
υπηρεσιών υγείας

Υ
 ψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας στο βέλτιστο κόστος για
τον ασθενή
Δ
 ιαφανής εταιρική διακυβέρνηση

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

2021 - Βασικά μεγέθη Ομίλου Ευρωκλινικής

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Η Ευρωκλινική Αθηνών, από την ίδρυσή της το
1998, προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες υγείας με
επίκεντρο τον άνθρωπο. Αποτελεί ένα άρτιο διαγνωστικό, χειρουργικό και θεραπευτικό κέντρο,
ικανό να αντεπεξέλθει στις προσδοκίες των ασθενών της, θέτοντας υψηλότατα στάνταρ και ακολουθώντας αυστηρή πολιτική ποιότητας εφάμιλλη των μεγαλύτερων νοσηλευτικών κέντρων του
εξωτερικού.
Με κορυφαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,
μοναδικές εξειδικεύσεις και διακρίσεις σε πανελλήνιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαδραματίζει σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο
στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Το 2016 έγινε η
πρώτη κλινική στην Ελλάδα και την Ευρώπη που
έλαβε την Πανευρωπαϊκή Πιστοποίηση «Patients’
Friendly Hospitals». Το αυστηρά επιλεγμένο προσωπικό εκπαιδεύτηκε ώστε να βοηθά, να κατευθύνει, να συμπαραστέκεται, να φροντίζει και να εξασφαλίζει απρόσκοπτη νοσηλεία με επιστημονική
γνώση και ουσιαστική φροντίδα.

Η Ευρωκλινική Παίδων έχει εδραιωθεί ως μια από
τις πιο σύγχρονες παιδιατρικές κλινικές στο κέντρο
της Αθήνας. Στα 20 χρόνια λειτουργίας οι καταξιωμένοι ιατροί της και το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό της έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους σε περισσότερα από 54.000 παιδιά που
έχουν νοσηλευτεί και σε περισσότερα από 400.000
παιδιά που έχουν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις
πάντοτε με την ίδια αξιοσημείωτη ευαισθησία και
ακούραστη αγάπη προς αυτά.
Στην Ευρωκλινική Παίδων καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα παιδιατρικών ειδικοτήτων και υποειδικοτήτων
με την υποστήριξη τμημάτων και εξειδικευμένων
κέντρων όπως, το Παιδιατρικό, το Παιδοχειρουργικό, το τμήμα Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής,
το Καρδιολογικό, το Πνευμονολογικό, το Ορθοπαιδικό, το Οφθαλμολογικό, το Ωτορινολαρυγγολογικό, το Γαστρεντερολογικό, το Διαβητολογικό, για
παιδιά ηλικίας από 30 ημερών έως και 16 ετών.
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2021
252.564
Εξωτερικοί
ασθενείς

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Από το 1998 η Ευρωκλινική Αθηνών
έχει προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες
σε περισσότερους από 1.521.406 ασθενείς
συνολικά

7.806
Χειρουργεία

26.859
Ημέρες
νοσηλείας

Η Ευρωκλινική Παίδων, από το 2002
έχει προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες σε
περισσότερα από 478.686 παιδιά
Το 2017, ο Όμιλος Ευρωκλινικής επεκτείνει τις υπηρεσίες του, ιδρύοντας το Πολυιατρείο – Σημείο
ΔΥΟ (Διάγνωση – Υγεία – Ομορφιά). Το Πολυιατρείο της Ευρωκλινικής βρίσκεται λίγα μέτρα μόλις
από την Ευρωκλινική Αθηνών και Ευρωκλινική Παίδων, με εύκολη πρόσβαση και λειτουργεί σε πλήρως ανακαινισμένους χώρους.
Στο Πολυιατρείο παρέχονται επίσης υπηρεσίες
προληπτικής ιατρικής, ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής αλλά και υπηρεσίες αισθητικής δερματολογίας, ενώ στις υπηρεσίες εντάσσονται συνεχώς νέα ιατρεία και πρωτοποριακές θεραπείες.

10.389
Εξωτερικοί
ασθενείς

523
Χειρουργεία

3.073
Ημέρες
νοσηλείας

Στο Πολυιατρείο της Ευρωκλινικής
προσφέρονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας
υγείας, πρόληψης και ομορφιάς
σε όλη την οικογένεια
ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

22.693
Εξωτερικοί ασθενείς

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Σημαντικά σημεία της πορείας μας
Στη μακρόχρονη ιστορία του Ομίλου αποτυπώνεται η δέσμευσή
του στην καινοτομία, η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών υγείας,
καθώς και η αίσθηση ευθύνης απέναντι, όχι μόνο στους ασθενείς,
αλλά και στο σύνολο των εργαζομένων, των συνεργατών του και
των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

2002
Το 2002 ιδρύεται
η Ευρωκλινική Παίδων.

1998

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Η Ευρωκλινική Αθηνών
ιδρύθηκε από την
Interamerican και ξεκίνησε
τη λειτουργία της,
προσφέροντας εξαιρετικές
υπηρεσίες υγείας
με κέντρο τον άνθρωπο.

2008

Ολοκληρώνεται η
μεταβίβαση των μετοχών της
κλινικής στο «South Eastern
Europe Fund (SEEF)» από
την Eureko B.V (μητρική
εταιρεία της Interamerican).
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Η Ευρωκλινική Παίδων
μεταφέρεται σε νέο, πλήρως
ανακαινισμένο κτήριο,
δίπλα στην Ευρωκλινική
Αθηνών και αποτελεί τη
μοναδική ιδιωτική κλινική
για παιδιά στο κέντρο της
Αθήνας, λαμβάνοντας
επίσης την Πανευρωπαϊκή
Πιστοποίηση «Patients’
Friendly Hospitals». Το ίδιο
έτος ξεκινά και η λειτουργία
του Πολυιατρείου της
Ευρωκλινικής, Σημείο
ΔΥΟ (Διάγνωση - Υγεία
- Ομορφιά).

2016

Το 2016 είναι έτος ορόσημο
για την Ευρωκλινική Αθηνών,
καθώς έγινε η πρώτη
κλινική στην Ελλάδα και
την Ευρώπη που έλαβε την
Πανευρωπαϊκή Πιστοποίηση
«Patients’ Friendly Hospital».
Το ίδιο έτος, πιστοποιείται
για την ποιότητα των
παρεχόμενων Υπηρεσιών
Υγείας σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕN
15224:2012, καθώς και βάσει
του διεθνούς προτύπου ISO
22000:2005.

2019

2021

Ξεκινά ο ψηφιακός
μετασχηματισμός
του Ομίλου, με
την εφαρμογή του
πληροφοριακού
συστήματος Document
Management System
(DMS) και της ψηφιακής
υπογραφής.

Συνεχίσαμε να
υποστηρίζουμε το Εθνικό
Σύστημα Υγείας για
την αντιμετώπιση της
πανδημίας COVID-19.

2018

2020

Το 2018, με αφορμή
τον εορτασμό για τα 20
χρόνια από την ίδρυση
της Ευρωκλινικής Αθηνών,
ξεκινάει η υλοποίηση ενός
σημαντικού προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, αναλαμβάνοντας
τη στήριξη της «Κιβωτού
του Κόσμου», της «Ένωσης
Μαζί για το Παιδί» και του
«Χαμόγελου του Παιδιού»,
με δωρεάν ιατρικές
εξετάσεις σε όλα τα παιδιά
που φιλοξενούν στην
Αττική.

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής
στέκεται αρωγός στο
πλευρό του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, από
την αρχή της πανδημίας,
διαθέτοντας κλίνες
ΜΕΘ, κλίνες νοσηλείας
για περιστατικά μη
σχετιζόμενα με COVID-19,
το τμήμα επειγόντων
περιστατικών και
ιατρικό προσωπικό. Την
ίδια χρονιά, ο Όμιλος
Ευρωκλινικής πωλείται
σε ομάδα επενδυτών
με τη συμμετοχή του
management του Ομίλου,
με μεγαλύτερο μέτοχο
την LPE II LP. Συγχρόνως,
η Ευρωκλινική Αθηνών
και η Ευρωκλινική Παίδων
επαναπιστοποιούνται
ως «Patients’ Friendly
Hospitals».

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

2017

Υψηλής ποιότητας
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Υπηρεσίες

Θεμελιώδες μέλημα του Ομίλου είναι η βέλτιστη ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες
των ασθενών και επισκεπτών, μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και του εύρους
των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στις εγκαταστάσεις του. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες περιγράφονται παρακάτω:
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Κέντρα υψηλής εξειδίκευσης
Κέντρο Αριστείας Ολικής Αρτηριακής
Επαναιμάτωσης Μυοκαρδίου, Κέντρο Αριστείας
Χειρουργικής Θυροειδούς και Παραθυροειδών
Αδένων, Κέντρο Μαστού,
Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών

Τμήματα
Αιματολογικό - Ογκολογικό, Αλλεργιολογικό,
Αναισθησιολογικό, Αναπτυξιακό,
Γαστρεντερολογικό, Δερματολογικό,
Διαβητολογικό, Ελάχιστα Επεμβατικής
Χειρουργικής (Λαπαροσκοπική Χειρουργική),
Ενδοκρινολογικό, Ιατρείο θηλασμού, Καρδιολογικό,
Λοιμωξιολογικό, Νευρολογικό, Νεφρολογικό,

Ορθοπαιδικό, Ουρολογικό, Οφθαλμολογικό,
Παιδιατρικό, Πλαστικής Χειρουργικής,
Πνευμονολογικό, Ρευματολογικό, Χειρουργικό ,
Ψυχιατρικό - Ψυχολογικό, Ωτορινολαρυγγολογικό

Ειδικές Μονάδες
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα
Ημερήσιας Νοσηλείας (ODC)

Διαγνωστικά εργαστήρια
Ακτινολογικό, Εργαστήριο Βιοπαθολογίας

Κέντρο Μαστού: Στο υπερσύγχρονο κέντρο
μαστού του Πολυιατρείου της Ευρωκλινικής
πραγματοποιούνται εξειδικευμένες εξετάσεις
όπως ψηφιακή τομογραφία, ψηφιακή
τομοσύνθεση, υπερηχογράφημα μαστών,
ελαστογραφία - 3D απεικόνιση, στερεοτακτική
βιοψία, Mammotome, κ.ά.
Ορθοπαιδικό: Το Ορθοπαιδικό Τμήμα καλύπτει
ένα ευρύ φάσμα ορθοπαιδικών παθήσεων,
ενώ σε αυτό πραγματοποιούνται εξειδικευμένες
ιατρικές εξετάσεις.
Τμήμα Υπερήχων: Το εν λόγω τμήμα διαθέτει
καινοτόμο εξοπλισμό και άριστα καταρτισμένο
προσωπικό, για τη διενέργεια διαγνωστικών
εξετάσεων.

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Τμήματα
Δερματολογικό: Το Δερματολογικό Τμήμα
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δερματολογικών
παθήσεων, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες
Αισθητικής Δερματολογίας.
Διατροφολογικό: To Διατροφολογικό Τμήμα
λειτουργεί με βάση τις πιο σύγχρονες αρχές
διαιτολογίας, παρέχοντας εξατομικευμένα
προγράμματα διατροφής, Διατροφική
Εκπαίδευση και Συμβουλευτική.
Ενδοκρινολογικό:
Στο Τμήμα λειτουργεί Ιατρείο Σακχαρώδη Διαβήτη
και Ιατρείο Παχυσαρκίας.
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας:
Το Εργαστήριο Βιοπαθολογίας αποτελείται από τα
εξής τμήματα:
Αιματολογικό
Βιοχημικό
Ανοσολογικό
Μικροβιολογικό

Διαγνωστικά εργαστήρια
Ακτινολογικό, Εργαστήριο Βιοπαθολογίας,
Υπέρηχοι

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Τμήματα
Checkup, Αγγειοχειρουργικό, Αιματολογικό,
Αισθητικής δερματολογίας, Αλλεργιολογικό,
Αναισθησιολογικό, Αυτοάνοσων νοσημάτων,
Γαστρεντερολογικό, Γναθοπροσωπικής
χειρουργικής, Γυναικολογικό, Δερματολογικό,
Διαιτολογικό, Ενδοκρινολογικό, Επειγόντων
περιστατικών, Επεμβατικής ακτινολογίας και
επεμβατικής νευροακτινολογίας, Επεμβατικής
καρδιολογίας, Ηπατολογικό, Θωρακοχειρουργικό,
Ιατρείο πόνου, Καρδιολογικό, Καρδιοχειρουργικό,
Μεταμόσχευσης μαλλιών - Ιατρείο παθήσεων
τριχών, Νευρολογικό, Νευροχειρουργικό,
Ογκολογικό, Ορθοπαιδικό, Ουρολογικό,
Οφθαλμολογικό, Παθολογικό, Πλαστικής
χειρουργικής, Πνευμονολογικό, Ρομποτικής
Χειρουργικής, Χειρουργικής Παχυσαρκίας,
Χειρουργικής παραρρινίων κόλπων και βάσης
κρανίου, Χειρουργικό,
Ωτορινολαρυγγολογικό

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Κέντρα υψηλής εξειδίκευσης
- Σημεία αναφοράς στην ιατρική περίθαλψη της χώρας
Τα Κέντρα υψηλής εξειδίκευσης της Ευρωκλινικής Αθηνών αποτελούν σημεία αναφοράς για την ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα, καθώς σε αυτά εφαρμόζονται οι πλέον εξελιγμένες θεραπείες και ιατρικές μέθοδοι με στόχο την αντιμετώπιση και των πιο δύσκολων περιστατικών.
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Πρότυπο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Ολικής Αρτηριακής Επαναιμάτωσης
Μυοκαρδίου
Το Κέντρο καλύπτει όλο το φάσμα των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση
στην αρτηριακή επαναιμάτωση του μυοκαρδίου
με τη χρήση δύο έσω μαστικών αρτηριών και της
κερκιδικής αρτηρίας, στη χειρουργική διόρθωση
και αποκατάσταση βαλβιδοπαθειών αλλά και στη
χειρουργική οξέων και χρόνιων ανευρυσμάτων
της αορτής, αλλά και της αριστεράς κοιλίας.
Η ιατρική ομάδα του Κέντρου διαθέτει πολυετή
εμπειρία, έχοντας επιδείξει ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιτυχημένων επεμβάσεων καρδιοχειρουργικής, με ποσοστό επιτυχίας εφάμιλλο των αναγνωρισμένων κέντρων του εξωτερικού. Στα άριστα
αποτελέσματα του κέντρου συντελούν, εκτός

Πρότυπο Κέντρο
βάσει διεθνών προτύπων

από το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των ιατρών,
η υποστήριξη των στελεχών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και της Καρδιολογικής Μονάδας της κλινικής, η πλήρης διεγχειρητική και μετεγχειρητική παρακολούθηση, η περιεγχειρητική
εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα και φυσικά
οι υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας όλων των
τμημάτων της Ευρωκλινικής Αθηνών. Σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση του νοσηλευτικού
προσωπικού της Καρδιολογικής Μονάδας, του
Χειρουργείου, καθώς και της Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας, το Κέντρο προσφέρει υψηλού επιπέδου νοσηλευτική φροντίδα καλύπτοντας πλήρως
τις αυξημένες ανάγκες νοσηλείας των καρδιοχειρουργικών ασθενών.

Συνεχής παρακολούθηση
ασθενών
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Πρότυπο Κέντρο Χειρουργικής Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων

Πρότυπο Κέντρο

υπερσύγχρονων τεχνικών και ειδικό εξοπλισμό μικροχειρουργικής τεχνολογίας αιχμής. Αυτή η πολυετής
ιατρική εμπειρία, καθώς και το σημαντικό κλινικό και
επιστημονικό έργο σε Ελλάδα και εξωτερικό, δίνει τη
δυνατότητα χειρουργικής αντιμετώπισης, ακόμα και
των πιο δύσκολων παθήσεων θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών αδένων και λεμφαδένων τραχήλου.
Στο Κέντρο Αριστείας γίνεται χρήση μιας σύγχρονης
εγχειρητικής τεχνικής, η οποία στοχεύει σε μία ασφαλή, πρακτικά αναίμακτη και ριζική επέμβαση, με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Η μονοήμερη νοσηλεία, χωρίς παροχετεύσεις, χωρίς ράμματα
και χωρίς πόνο, προσφέρει μετεγχειρητικά ελεύθερη ομιλία, διατροφή και δραστηριότητα, με ταχύτατη επάνοδο του ασθενούς στην καθημερινότητά του.
Εντός του 2019, το Κέντρο επαναπιστοποιήθηκε ως
«Center of Excellence» για το υψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει, σημειώνοντας εξαιρετικά υψηλά επίπεδα στις κλίμακες αξιολόγησης και
ποιοτικού ελέγχου που πραγματοποίησαν οι ειδικοί
ελεγκτές του ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης TÜV
Austria Hellas.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Το Κέντρο Αριστείας Χειρουργικής Θυρεοειδούς και
Παραθυρεοειδών Αδένων, αποτελεί κέντρο αναφοράς στην νοτιοανατολική Ευρώπη, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών χειρουργικής ενδοκρινών αδένων. Το Κέντρο Αριστείας έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση
“Center of Excellence”, μετά από αξιολόγηση του υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και εμπειρίας των επιστημόνων ιατρών, της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια του
Ιδιωτικού Πρωτοκόλλου BP02 – Centers of Excellence,
καθώς και για τη δυνατότητά του να αποτελέσει κέντρο
αναφοράς σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός περιστατικών που έχουν εξυπηρετηθεί από το Κέντρο, τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά επιπλοκών σε σύγκριση με τα διεθνή δεδομένα, η
εφαρμογή καινοτόμων χειρουργικών τεχνικών, η ενθάρρυνση της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
των ιατρών και του προσωπικού, αλλά και ο υψηλός δείκτης ασφαλείας του περιβάλλοντος στο οποίο φιλοξενούνται και θεραπεύονται οι ασθενείς, αποτελούν μερικές από τις κλινικές παραμέτρους που οδήγησαν σε
αυτή τη διεθνή αναγνώριση. Στο Κέντρο Αριστείας
της Ευρωκλινικής Αθηνών, πραγματοποιείται ετησίως ένας μεγάλος αριθμός επεμβάσεων, με τη χρήση

Υπερσύγχρονες τεχνικές και ειδικός εξοπλισμός
μικροχειρουργικής και τεχνολογίας αιχμής

Κέντρο Μαστού

Πρόληψη, διάγνωση
και θεραπεία

του μαστού. Οι εξειδικευμένοι ιατροί του Κέντρου
Μαστού συνεργάζονται με το Ογκολογικό Συμβούλιο της Ευρωκλινικής Αθηνών, με στόχο την παροχή
των κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών για
την ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση και
φροντίδα γυναικών με καρκίνο του μαστού, σύμφωνα με επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές.
Στόχος του Κέντρου Mαστού της Ευρωκλινικής
Αθηνών είναι να συμβάλλει στην ποιοτική και
ασφαλή φροντίδα των γυναικών με καρκίνο μαστού παρέχοντας υψηλού επιπέδου, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και φροντίδας που καλύπτουν όλα τα στάδια από τη διάγνωση μέχρι και
τη θεραπεία.

Mέλος του
“Breast Centres Network”

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ένα επίσης σημαντικό κέντρο αναφοράς για τις ιατρικές υπηρεσίες του Ομίλου, αποτελεί το υπερσύγχρονο Κέντρο Μαστού της Ευρωκλινικής Αθηνών, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες υγείας σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων
του μαστού. Αποτελεί επίσης πρότυπο κέντρο το
οποίο στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων, και είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα διαγνωστικά και
απεικονιστικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το Κέντρο Μαστού της Ευρωκλινικής Αθηνών
αποτελεί μέλος του “Breast Centres Network”, ενός
διεθνούς δικτύου, τα μέλη του οποίου είναι άρτια
και εξειδικευμένα κέντρα ανά τον κόσμο τόσο για
τη διάγνωση όσο και για τη θεραπεία του καρκίνου

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Πιστοποιημένη Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών (“Stroke Unit”)
Στο εξειδικευμένο αυτό τμήμα, που αποτελεί και
εξειδικευμένο κέντρο της Ευρωκλινικής Αθηνών,
εφαρμόζονται οι πιο εξελιγμένες θεραπείες για την
αντιμετώπιση του αγγειακού εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, μειώνοντας τα ποσοστά θνησιμότητας και αναπηρίας
στους ασθενείς.
Αρχικά πραγματοποιείται ταχεία εκτίμηση ασθενών
και στη συνέχεια αποφασίζεται η άμεση θεραπευτική προσέγγιση και χορηγείται θρομβολυτική θεραπεία, εφόσον ο έλεγχος με αξονική είναι υποστηρικτικός υπέρ ισχαιμικού εγκεφαλικού. Οι ασθενείς
που θα νοσηλευτούν παρακολουθούνται ανελλιπώς
όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με εντατική φυσικοθεραπεία και λογοθεραπεία.
Η διεπιστημονική ομάδα της Μονάδας Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών αποτελείται από νευρολόγους,

Ταχεία εκτίμηση
ασθενών

νευροχειρουργούς, επεμβατικούς ακτινολόγους,
αναισθησιολόγους, καρδιολόγους, παθολόγους και
εξειδικευμένους νοσηλευτές, ενώ είναι διαθέσιμη
24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Οι νοσηλευτές της Μονάδας είναι άρτια εκπαιδευμένοι
και εξειδικεύονται στη φροντίδα των ασθενών με
εγκεφαλικό, καθώς στη Μονάδα διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις και προσομοιώσεις
περιστατικών κάθε τρίμηνο. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η «Νοσηλεύτρια Μονάδας Εγκεφαλικών» (Stroke
Nurse), η οποία παρέχει φροντίδα και νοσηλευτική
υποστήριξη στους ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, εξηγώντας τι έχει συμβεί και ποια
είναι τα επόμενα βήματα όσον αφορά τη θεραπεία
και την αποκατάσταση. Επιπλέον, η Stroke Nurse κατέχει πιστοποίηση “NIHSS scoring Certification” και
“Stroke Nurse Certification”, ενώ παρακολουθεί και
υποστηρίζει ενεργά το πρόγραμμα εργασιών και εκπαίδευσης της Μονάδας Εγκεφαλικών.

Νοσηλεύτρια Μονάδας
Εγκεφαλικών “Stroke Nurse”
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Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση της πρότυπης Μονάδας Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών
της Ευρωκλινικής Αθηνών
H πρότυπη Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών της Ευρωκλινικής Αθηνών έλαβε την εξαιρετικά τιμητική πιστοποίηση
«ESO Stroke Unit» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εγκεφαλικών
(European Stroke Organisation), εντάσσοντας την Ευρωκλινική και
τη χώρα μας στο επιλεγμένο δίκτυο των νοσοκομείων της Ευρώπης, που διαθέτουν τα υψηλά ποιοτικά κριτήρια παροχής εξειδικευμένης υποστήριξης και θεραπείας σε ασθενείς με εγκεφαλικό.
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Στο πλαίσιο των σχέσεων με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ο Όμιλος Ευρωκλινικής συνεργάζεται με νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά και διαγνωστικά κέντρα, τα οποία οι
ασθενείς μπορούν να επισκέπτονται, ώστε
να επωφελούνται από τις υπηρεσίες υγείας που αυτά παρέχουν. Πιο συγκεκριμένα,
ο Όμιλος συνεργάζεται με:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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•

Τις ΒιοΚλινικές Αθηνών
και Θεσσαλονίκης
Τη Euromedica Γενική Κλινική
Θεσσαλονίκης
Το “Mediterraneo Hospital”
Τη Γενική Κλινική Βόλου – «Ανάσσα»
Το νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»
Το διαγνωστικό κέντρο «Ιατρόπολις»
Τη Γενική Κλινική Δωδεκανήσου
“Euromedica”
Τη Γενική Κλινική Κοζάνης
“Euromedica”
Την κλινική «Κυανούς Σταυρός»,
στη Θεσσαλονίκη
Την κλινική «ΜΗΤΕΡΑ» στην Κρήτη
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Δίκτυο συνεργαζόμενων
νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Καινοτομία και

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Yπεροχή εξοπλισμού
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής επενδύει παραδοσιακά σε νέες τεχνολογίες υψηλής
ποιότητας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και ειδικότερα διαθέτει:
Σύστημα DA Vinci SI HD 4-ARM
Ένα υπερσύγχρονο σύστημα ρομποτικής χειρουργικής τελευταίας γενιάς και επαναστατική
εξέλιξη στον τομέα της λαπαροσκοπικής και ελάχιστα τραυματικής χειρουργικής. Το Da Vinci®-Si
επιτρέπει στο χειρουργό να πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις από απόσταση και χωρίς
να έρχεται ο ίδιος σε επαφή με το σώμα του ασθενή. Παρέχει την ευελιξία των ανοιχτών χειρουργικών επεμβάσεων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει
την επιτυχία και σημαντικά οφέλη για τον ασθενή,
αλλά και τον χειρουργό. Το σύστημα φακών 3D
απεικόνισης παρέχει τη δυνατότητα μεγέθυνσης
του χειρουργικού πεδίου έως και 15 φορές για
πολύ ακριβείς, σταθερές και λεπτομερείς κινήσεις.Το σύστημα φακών 3D απεικόνισης παρέχει
τη δυνατότητα μεγέθυνσης του χειρουργικού πεδίου έως και 15 φορές για πολύ ακριβείς, σταθερές και λεπτομερείς κινήσεις.
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Nέος μαγνητικός τομογράφος
MAGNETOM Aera
Ο μαγνητικός τομογράφος MAGNETOM Aera 1,5 Τ
διαθέτει ένα μοναδικό συνδυασμό προηγμένων τεχνολογιών και καινοτόμων λειτουργιών που εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας διαγνωστικό και απεικονιστικό αποτέλεσμα με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση
του βαθμού άνεσης του ασθενή κατά τη διάρκεια
της εξέτασης. Με τον τομογράφο MAGNETOM Aera
δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης όλης της
γκάμας των απλών μαγνητικών τομογραφιών, ενώ
ταυτόχρονα παρέχονται και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως μεταξύ άλλων, μαγνητική τομογραφία καρδιάς με πρωτόκολλο Τ1 και Τ2 mapping,
φασματοσκοπία (Spectroscopy), δεσμιδογραφία
(Tractography) κ.ά. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα
της χρήσης του νέου τομογράφου είναι:

Απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας
Μειωμένη αίσθηση κλειστοφοβίας
Ειδικό περιβάλλον εξέτασης φιλικό προς τον
ασθενή
Μικρότερος χρόνος εξέτασης
Μειωμένα επίπεδα θορύβου
Καταλληλότητα για όλους τους τύπους
ασθενών
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Αξονικός τομογράφος Aquilion CX
Αποτελεί το πρώτο σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών του κατασκευαστικού οίκου Toshiba
που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα και το 3ο σε
όλη την Ευρώπη, ενώ διαθέτει πρόγραμμα ακτινοσκόπησης σε πραγματικό χρόνο (real time) και
προσφέρει πρόγραμμα ογκομετρικών λήψεων με
ελαχιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας του ασθενούς. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η εξέταση σε ελάχιστο χρόνο (10-30
δευτερόλεπτα), επιτρέποντας τον πλήρη έλεγχο
της καρδιολογικής λειτουργίας. Επιπλέον, φέρει ειδική πρόβλεψη για τα παιδιά, ώστε όταν υποβάλλονται σε αξονική τομογραφία να εκτίθενται στην μικρότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας.

Λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης
«e-Stroke Suite»:

πείας σε 70% περισσότερους ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρέχει
υψηλού επιπέδου αποτελέσματα με λιγότερη επιβάρυνση για τον ασθενή σε ακτινοβολία και χορήγηση σκιαγραφικών ουσιών, συγκριτικά με παρόμοια λογισμικά παγκοσμίως.

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής έφερε για πρώτη φορά
στην Ελλάδα το καινοτόμο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης «e-Stroke Suite» της εταιρείας
Brainomix, για την αποτελεσματικότερη διάγνωση
και θεραπεία των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο. Το «e-Stroke Suite» αποτελεί ένα υπερσύγχρονο διαγνωστικό λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης,
το οποίο παρέχει μεγαλύτερη αξιοπιστία και ταχύτητα στη διαγνωστική προσπέλαση των απεικονιστικών εξετάσεων του εγκεφάλου, προσδιορίζοντας με ακρίβεια το μέγεθος και την περιοχή του
εγκεφάλου που πάσχει από εγκεφαλικό. Με αυτό
τον τρόπο και σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη ιατρική προσέγγιση, επιταχύνεται η διαδικασία
αποφάσεων για παροχή της κατάλληλης θεραπείας, δίνοντας τη δυνατότητα για χορήγηση θερα-

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Ψηφιακός μαστογράφος Selenia
Dimensions
Ο ψηφιακός μαστογράφος αυτού του τύπου διαθέτει μία σειρά από καινοτόμα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν τα αποτελέσματα της εξέτασης περισσότερο αξιόπιστα και ακριβή. Μεταξύ
των πλεονεκτημάτων αυτής της μεθόδου μαστογραφικού ελέγχου είναι η μείωση των ψευδώς θετικών ή ψευδώς αρνητικών ευρημάτων, η ακριβής
οριοθέτηση της διάστασης και επέκτασης της βλάβης παρέχοντας σημαντική βοήθεια και αξιοπιστία
στους χειρουργούς, ενώ αυξάνεται σημαντικά η διαγνωστική ευαισθησία στη διάγνωση του καρκίνου.
Επιπλέον, η σειρά SELENIA, έχει λάβει το βραβείο
“Frost & Sullivan’s Market Leadership and Product
Line Strategy” για την τεχνολογική της υπεροχή
στον τομέα της ψηφιακής μαστογραφίας. H αδιαμφισβήτητη υπεροχή του ψηφιακού μαστογράφου
Selenia έναντι άλλων, επισφραγίζεται και από την
πιστοποίηση “Mammographic Type Test” του Ευ-

ρωπαϊκού οργανισμού EUREF (European Reference
Organization), μια πιστοποίηση η οποία προϋποθέτει ιδιαίτερα απαιτητικούς ελέγχους κλινικής και
φυσικής λειτουργίας.

Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Aixplorer®
MACH 20 Supersonic Imagine – Hologic

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Το νέο Premium σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Aixplorer® MACH 20 του κατασκευαστικού οίκου SuperSonic Imagine - Hologic με πρωτοποριακή τεχνολογία απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας και
την πλέον σύγχρονη τεχνολογία ελαστογραφίας
ShearWave PLUSTM, αποτελεί την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας στην ψηφιακή απεικόνιση του μαστού, προσφέρoντας:
Τρισδιάστατη απεικόνιση με ελαστογραφία σε
πραγματικό χρόνο 3D Imaging, υψηλή ευκρίνεια
και ταχύτητα.
Μειωμένο χρόνο εξέτασης έως και 32%.
Δυνατότητα στον ιατρό να προχωρήσει σε γρηγορότερη διάγνωση και έκδοση των απεικονιστικών
εξετάσεων κάθε ασθενούς.

Σύστημα βιοψίας μαστού σε πρηνή θέση
Με τη βοήθεια του συγκεκριμένου συστήματος
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ανεπιθύμητων κινήσεων κατά τη διαδικασία της βιοψίας, εξασφαλίζοντας ακριβή αποτελέσματα. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο σύστημα HOLOGIC ATEC αποτελεί
ένα κλινικά προηγμένο και με έγκριση FDA σύστημα βιοψίας μαστού, υποβοηθούμενο από αναρρόφηση, για στερεοτακτική ή υπερηχογραφική διαδικασία. Πρόκειται για το πλέον αποδοτικό
σύστημα παγκοσμίως και παρέχει γρηγορότερη,

ασφαλέστερη, ευκολότερη και κλινικά πλεονεκτικότερη μέθοδο βιοψίας μαστού.
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Καρδιοαγγειογραφικό συγκρότημα άμεσης
ψηφιακής λήψης “Allura X-PER FD10”

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Το σύστημα πραγματοποιεί όλο το φάσμα της σύγχρονης Επεμβατικής Καρδιολογίας. Ενσωματώνει την πιο σύγχρονη τεχνολογία Flat Detector για
υψηλής ποιότητας απεικόνιση, καθώς και τεχνολογία XPer, μέσω εξατομικευμένων ρυθμίσεων, με την
οποία το σύστημα προσαρμόζεται στον τρόπο εργασίας κάθε χειριστή εξασφαλίζοντας φιλική χρήση για
τις Καρδιολογικές εφαρμογές (XPer Cardio). Ενσωματώνει επίσης και τη φιλοσοφία Dose Wise, η οποία
περιλαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα για τη διαχείριση της δόσης (μείωση έως και 90%) και την βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας.

Νευροαγγειογραφικό συγκρότημα άμεσης
ψηφιακής λήψης “Allura X-PER FD20”
Tο σύστημα Allura Χ-Per FD20 αποτελεί ένα υπερσύγχρονης τεχνολογίας Νευροαγγειογραφικό συγκρότημα, με ανάρτηση οροφής το οποίο καλύπτει
ένα ευρύτατο φάσμα επεμβατικών αγγειολογικών
και διαγνωστικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων: Εγκεφάλου, Θώρακος, Καρδιάς, Κοιλίας, Περιφερικών, Μη επεμβατικών εφαρμογών.

Ψηφιακό τηλεχειριζόμενο ακτινοσκοπικό
συγκρότημα “LUMINOS DRF”
Πρόκειται για ένα πλήρως ψηφιακό ακτινοσκοπικό συγκρότημα, ενώ διαθέτει εργονομικά χειριστήρια και εξειδικευμένες οθόνες παρακολούθησης
monitor στην κονσόλα χειρισμού και τροχήλατο
monitor 19 ιντσών LCD εντός της αίθουσας εξέτασης. Διαθέτει γεννήτρια πολυκορφών, σύγχρονης
τεχνολογίας, για καλύτερες απεικονίσεις σε ακτινογραφικές και ακτινοσκοπικές εφαρμογές.

Σύστημα νευροχειρουργικού
μικροσκοπίου HS 5-1000

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Περιλαμβάνει σύστημα πλάγιας ομοαξονικής συμπαρατήρησης και σύστημα στερεοσκοπικής αντικριστής συγχειρούργησης για δεύτερο χειρουργό,
ενώ διαθέτει ολοκληρωμένο, έγχρωμο απεικονιστικό σύστημα για καταγραφή και αρχειοθέτηση
εικόνων. Επιπλέον διαθέτει ενσωματωμένη ειδική
ηλεκτρονική οθόνη αφής, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ο έλεγχος του μικροσκοπίου.

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Αναπνευστήρας Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας Evita V600 του οίκου Draeger
Ο επικλινής τροχήλατος αναπνευστήρας Evita
V600 Draeger, ο οποίο είναι βραβευμένος με το IF
Design Award 2020, διαθέτει τρόπους αερισμού
των ασθενών, που βελτιώνουν το κλινικό αποτέλεσμα και είναι εύκολος στη χρήση μέσω της οθόνης
αφής.

Ψηφιακός Ανιχνευτής DR 14e Agfa

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Ο ψηφιακός ανιχνευτής (flat panel) με αυτόματη έκθεση (AED) προσφέρει ένα γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο στις ακτινογραφικές εγκαταστάσεις
ώστε να επωφεληθούν από την υψηλής ποιότητας ψηφιακή απεικόνιση, χρησιμοποιώντας σχεδόν
οποιοδήποτε εξοπλισμό ακτίνων Χ. Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου ανιχνευτή είναι ότι:
Αποτελεί τον ευκολότερο και πιο ευέλικτο τρόπο
για τη τεχνολογική μετάβαση σε απευθείας ψηφιακή ακτινογραφία.
Επιτρέπει μέσω της Αυτόματης Ανίχνευσης Έκθεσης (AED) την απρόσκοπτη χρήση σχεδόν όλων
των ακτίνων Χ συστημάτων, μεγιστοποιώντας τη
χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού.
Προωθεί τη βελτιωμένη ροή εργασίας και την ταχύτητα εξέτασης.
Προσφέρει μέγιστη άνεση και φορητότητα μέσω
του μεγέθους της κασέτας του ανιχνευτή.
Επιτρέπει την συμβατότητα με την επεξεργασία
του προγράμματος Musica και προσφέρει εξαιρετική λεπτομέρεια και αντίθεση, ανεξαρτήτως
εξέτασης με σταθερή ποιότητα εικόνας.

Πλατφόρμα video ενδοσκόπησης EVIS X1
Αποτελεί ένα εξελιγμένο σύστημα ενδοσκόπησης
με νέες τεχνικές απεικόνισης του ιστού που αποδίδει βελτιωμένη, πιο φωτεινή εικόνα ακόμα και
σε δύσκολες περιοχές του βλεννογόνου, βοηθώντας τους χρήστες να διαχωρίσουν, αξιολογήσουν
και ταξινομήσουν σχετικές παθογένειες με ακριβή
αποτελέσματα σε σύντομο χρόνο. Η πλατφόρμα
προσφέρει επιπλέον δυνατότητες όπως λεπτότερο άκρο ενδοσκοπίου, υψηλή ανάλυση εικόνας και
άρα βέλτιστη απεικόνιση αποτελεσμάτων, ενώ η μικρότερη διάμετρος του ενδοσκοπίου προκαλεί τη
λιγότερη δυνατή δυσφορία στον ασθενή.
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Υψηλής ανάλυσης σύστημα μανομετρίας
HRM ESO του οίκου Medtronic

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Πρόκειται για καθετήρα οισοφάγου 36 καναλιών
υψηλής ανάλυσης (high resolution) με ειδικό πρόγραμμα ανάκτησης δεδομένων ManoScan ESO &
AR, ο οποίος παρέχει περιφερειακή αξιολόγηση και
χαρτογράφηση της οισοφαγικής κινητικής λειτουργίας του ασθενούς.

Σύστημα έγχρωμης
υπερηχοκαρδιογραφίας Vivid E95
Ο υπερηχοκαρδιογράφος Vivid Ε95 αποτελεί μια
σύγχρονη επαναστατική πλατφόρμα τετρασδιάστατης (4D) υπερηχοκαρδιογραφίας, που παρέχει
εκατό φορές την ισχύ ενός συμβατικού υπερηχογραφικού συστήματος. Προσφέρει τη δυνατότητα
εκπληκτικής ποιότητας απεικονίσεων, καθώς και
προηγμένα εργαλεία ποσοτικοποίησης 2D και 4D,
αυξάνοντας τη διαγνωστική αξιοπιστία και μειώνοντας την ανάγκη επανεκτιμήσεων.

Συσκευή χορήγησης NO (μονοξειδίου
αζώτου) Servino Gettinge
Η συσκευή Servino παρέχει ακρίβεια και ασφάλεια
στη χορήγηση μονοξειδίου του αζώτου (NO), το
οποίο χορηγείται σαν αγγειοδιασταλτικό, σε πλήρη
εναρμόνιση με μηχάνημα αναπνευστήρα για τη βελτίωση της οξυγόνωσης, προσπαθώντας να αποτρέψει τις πιο επεμβατικές θεραπείες.

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Ενδοσκοπικός Καρδιοχειρουργικός 3D/4K
πύργος Rubina Karl Storz
Αποτελεί ένα σύστημα τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης (4K) που
χρησιμοποιείται σε ελάχιστα επεμβατικές (minimal
invasive) καρδιοχειρουργικές εγχειρήσεις. Τα κυριότερα οφέλη του συγκεκριμένου εξοπλισμού είναι:
Το άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα.
Το αρτιότερο χειρουργικό αποτέλεσμα καθώς
η υψηλής ευκρίνειας μεγέθυνση προσφέρει άριστη απεικόνιση ακόμη και μικροσκοπικών ανατομικών δομών.
Ο σημαντικά μικρότερος κίνδυνος μετεγχειρητικών επιπλοκών.
Ο ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος.
Η μηδενική σχεδόν ανάγκη για μετάγγιση αίματος.
Η μικρότερη παραμονή του ασθενούς στη ΜΕΘ
(μερικές ώρες έναντι των 2 ημερών που κατά
μέσο όρο παραμένουν στις κλασικές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις).
Η ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς (παραμονή
στο Νοσοκομείο κατά μέσον όρο 4-5 ημέρες έναντι των 8 ημερών που απαιτούνται στις επεμβά-

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Σύστημα ρομποτικής αρθροπλαστικής
ROSA Knee System
Το ROSA (Robotic Surgical Assistant) αποτελεί το
πιο εξελιγμένο ρομποτικό σύστημα για τη διενέργεια επεμβάσεων ολικής αρθροπλαστικής. Αποτελεί μια ρομποτική πλατφόρμα που λειτουργεί ως
βοηθός του χειρουργού ορθοπαιδικού, προσφέροντας εργαλεία και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να πραγματοποιηθούν εκτομές οστών με
μεγαλύτερη ακρίβεια, βελτιώνοντας την εξισορρόπηση των μαλακών ιστών και την ευθυγράμμιση των εμφυτευμάτων χωρίς να χαθεί η αίσθηση
φυσικής εφαρμογής και κάμψης. Πλεονεκτήματα
του ROSA© Knee System αποτελούν, μεταξύ άλλων, η λεπτομερής προετοιμασία της επέμβασης
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με χρήση εξατομικευμένων δεδομένων για τον κάθε ασθενή, η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διεγχειρητικών και
μετεγχειρητικών επιπλοκών, η μείωση του χρόνου
παραμονής στο νοσοκομείο, καθώς πρόκειται για
ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, κ.ά.

σεις που διενεργούνται με τις συμβατικές επεμβάσεις στερνοτομής).
Η ταχύτερη επάνοδος του ασθενούς στην εργασία του (σε 3 εβδομάδες έναντι των 3 μηνών που
απαιτούνται για επεμβάσεις που επιτυγχάνονται
με τις συμβατικές επεμβάσεις στερνοτομής)
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Πρωτοποριακό σύστημα ρομποτικής
πλοήγησης “KNEE3”

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Στην Ευρωκλινική Αθηνών εγκαταστάθηκε ο πρώτος στην Ελλάδα ρομποτικός πλοηγός KNEE3 της
Γερμανικής εταιρείας BRAINLAB, η οποία θεωρείται πρωτοπόρος σε συστήματα υποστήριξης χειρουργικών επεμβάσεων υψηλής τεχνολογίας, ακολουθώντας τις εξελίξεις και την πρακτική διεθνών
αναγνωρισμένων κέντρων ορθοπαιδικής. Το KNEE3
αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα πλοήγησης, το
οποίο εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια σε επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος. Ταυτόχρονα επιτρέπει την προσαρμογή της επέμβασης στα ιδιαίτερα
ανατομικά χαρακτηριστικά του ασθενούς, επιτρέποντας στον χειρουργό να τροποποιεί τα βήματά
του και να ελέγχει το αποτέλεσμα, χωρίς να περιορίζει τις κινήσεις του. Στο τμήμα ψηφιακής επανορθωτικής χειρουργικής της Ευρωκλινικής Αθηνών, οι
επεμβάσεις αρθροπλαστικής εκτελούνται ήδη από
το 2011 κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων συστημάτων ψηφιακής τεχνολογίας.

Σύστημα αντιμετώπισης της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης ‘’LINX™’’

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το σύστημα αντιμετώπισης Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης LINX™ αποτελεί τη νεότερη και αποτελεσματικότερη μέθοδο για την οριστική αντιμετώπιση της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης,
είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, που εμφανίζει σημαντικά και πολλαπλά πλεονεκτήματα, συγκριτικά με άλλες χειρουργικές μεθόδους, εξαλείφει τα ενοχλητικά συμπτώματα της ΓΟΠ έως και
99%, δεν μεταβάλλει την ανατομία του στομάχου,
διατηρώντας παράλληλα την ικανότητα ρεψίματος
και εμέτου. Οι ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι τους
σε λιγότερες από 24 ώρες, συνεχίζουν κανονικά τη
διατροφή τους και μπορούν να επιστρέψουν άμεσα στις καθημερινές τους δραστηριότητες, ενώ το
85% των ασθενών μετά τη επέμβαση απαλλάσσεται από την καθημερινή λήψη φαρμακευτικής αγωγής. Με την προσθήκη του LINX™ και σε συνδυασμό
με την χρήση και άλλων καινοτόμων ενδοσκοπικών
μεθόδων η Ευρωκλινική, αποτελεί τη μοναδική ιδιωτική κλινική στην Ελλάδα που παρέχει όλες τις διεθνώς αναγνωρισμένες και πιο εξελιγμένες τεχνικές
διάγνωσης και θεραπείας της γαστροοισοφαγικής
παλινδρόμησης.

Ενημερώσεις
ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

για την υγεία και τις ιατρικές εξελίξεις
Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής διοργανώνει ποικίλα συνέδρια και ημερίδες καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, με
απώτερο στόχο την τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση τόσο των συνεργατών ιατρών, αλλά
και του ενδιαφερόμενου κοινού, σχετικά με θέματα που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών, καθώς και στις εξελίξεις στους τοµείς θεραπείας και τεχνολογίας.

Επιστημονικές συναντήσεις

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Το τμήμα Marketing του Ομίλου Ευρωκλινικής, σε συνεργασία με την
Επιτροπή Εκπαίδευσης, διοργανώνει
κάθε χρόνο εξειδικευμένες επιστημονικές συναντήσεις για τη συνεχή
κατάρτιση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των κλινικών του
Ομίλου σε θέματα που αφορούν:
θεραπευτικές παρεμβάσεις, κανόνες χρήσης φαρμάκων, νέα γνωστικά αντικείμενα, επίκαιρα ιατρικά θέματα κ.ά. Οι συναντήσεις αυτές, οι
οποίες έχουν μεγάλη απήχηση και
συμμετοχή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, λαμβάνουν χώρα
στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου
Παστέρ (κυρίως κατά τους μήνες μεταξύ Οκτωβρίου και Μαΐου), κάθε 15
ημέρες, εξαιρουμένων των αργιών, όπου ομιλητές όλων των ιατρικών ειδικοτήτων παρουσιάζουν τα πιο
σύγχρονα ιατρικά θέματα. Επιπλέον οι συνεργάτες ιατροί της Ευρωκλινικής παρουσιάζουν ενδιαφέροντα περιστατικά τα οποία αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία από το έμπειρο ιατρικό προσωπικό του Ομίλου..
Από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και τον Μάιο του 2021 , καθώς ήταν αδύνατη η διεξαγωγή των επιστημονικών συναντήσεων με φυσική παρουσία, η Επιτροπή Εκπαίδευσης ενημέρωνε τους ιατρούς για τις
τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Covid-19 και σύγχρονα ιατρικά θέματα, μέσω ηλεκτρονικών ενημερώσεων που πραγματοποιούνταν σε συνεργασία με το τμήμα Marketing. Από τον Οκτώβριο του 2021, βάσει των νέων μέτρων του ΕΟΔΥ, οι επιστημονικές συναντήσεις του Ομίλου άρχισαν και πάλι με φυσική παρουσία, με περιορισμένο αριθμό ατόμων και τηρώντας όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα για τον Covid-19.
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, προγραμματίστηακν οι εξής επιστημονικές συναντήσεις:
Πρόγραμμα επιστημονικών συναντήσεων 2021
Ημερομηνία

Θέμα

26.10.2021

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική σήμερα

09.11.2021

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος: Σύγχρονες απόψεις
για μια «Διαφορετική» Πανδημία

23.11.2021

Ένας σημαντικά οιδηματώδης ασθενής

07.12.2021

Covid-19: Τα αισιόδοξα και τα απαισιόδοξα
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Επίσης, όπως κάθε χρονιά, το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 17η Επιστημονική Ημερίδα της Ευρωκλινικής Παίδων σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον
κορωνοϊό. Βασικός στόχος του διαδικτυακού σεμιναρίου ήταν η έγκυρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Covid-19, καθώς και για τα σύγχρονα παιδιατρικά θέματα, πάντα με κέντρο την υγεία του παιδιού.
Περισσότεροι από 300 παιδίατροι και λοιποί επιστήμονες παρακολούθησαν το σεμινάριο και ενημερώθηκαν για το φλέγον ζήτημα του κορωνοϊού και την επίδρασή του στα παιδιά, καθώς και για σύγχρονα θέματα της παιδιατρικής, τα οποία εμφανίζουν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για την παιδιατρική επιστήμη όσο
και για την καθημερινή κλινική πράξη.
Μερικά από τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας ήταν «Εμβόλια Covid-19 στα
παιδιά», «Παρατεινόμενο Εμπύρετο», «Covid-19 και αθλητισμός», «Διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση του παιδιού με δυσλιπιδαιμία από τον παιδίατρο», «Νεότερα δεδομένα για την δυσανεξία στη γλουτένη στα παιδιά» και πολλά ακόμα παιδιατρικά θέματα.
Το Webinar τίμησαν με τις ενδιαφέρουσες επιστημονικές τους παρουσιάσεις, καταξιωμένοι ιατροί της Ευρωκλινικής Παίδων, καθώς και διακεκριμένοι παιδίατροι της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και της Γ’
Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αττικόν».

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021
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Στο επίκεντρο

ο ασθενής
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Απώτερος στόχος του Όμιλου Ευρωκλινικής, από την ίδρυσή του έως και σήμερα, αποτελεί η συνεχής
βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας, διαθέτοντας στην ελληνική κοινωνία μια κλινική με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η διαρκής εξασφάλιση νέου, καινοτόμου τεχνολογικού εξοπλισμού, η χρήση σύγχρονων ιατρικών μεθόδων, η
ανάδειξη των κέντρων αριστείας, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού πλαισιώνουν τη δέσμευση του Ομίλου για διασφάλιση ποιοτικής και ασφαλούς φροντίδας υγείας με επίκεντρο τον ασθενή
και σεβασμό στις ανάγκες του.

Υπηρεσίες
με κέντρο
τον άνθρωπο
Διαφάνεια
και πρόσβαση
στην
πληροφορία

Ολοκληρωμένες
υπηρεσίες υγείας

Οικογενειακό
κλίμα

Φιλικό
περιβάλλον

Μέτρηση
ικανοποίησης
ασθενών

Συνεχής
αναβάθμιση
των ιατρικών
υπηρεσιών

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
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Έρευνες ικανοποίησης ασθενών και οικείων
Προτεραιότητα για τον Όμιλο Ευρωκλινικής αποτελεί η διατήρηση και μεγιστοποίηση της ικανοποίησης
των ασθενών και των συγγενών τους, καθώς η ανταπόκριση στις ανάγκες, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των ασθενών, αποτελεί σημαντικό εργαλείο βελτίωσης των υπηρεσιών του Ομίλου. Προς αυτή την
κατεύθυνση, πραγματοποιείται δειγματοληπτική, τηλεφωνική έρευνα ικανοποίησης ασθενών σε μηνιαία
βάση σε περίπου 700 ασθενείς, από τη Διεύθυνση Συστημάτων Διαχείρισης σε συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη. Οι εσωτερικοί ασθενείς (είτε ενήλικες, είτε οι γονείς παιδιών που νοσηλεύτηκαν στην Ευρωκλινική Παίδων) επιλέγονται μετά το τέλος της διάρκειας νοσηλείας και το εξιτήριο, ενώ οι
εξωτερικοί ασθενείς επιλέγονται μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους. Οι ερωτήσεις για τη μέτρηση
της ικανοποίησης και την καταγραφή τυχόν παραπόνων πραγματοποιούνται βάσει συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες προς αξιολόγηση:
Διαδικασία Εισαγωγής
Συμπεριφορά και εξυπηρέτηση νοσηλευτικού προσωπικού
Συμπεριφορά και εξυπηρέτηση ιατρικού προσωπικού
Συμπεριφορά και εξυπηρέτηση διοικητικού προσωπικού
Καθαριότητα χώρων
Καθαριότητα - συνθήκες/υποδομές δωματίου
Διαδικασία εξιτηρίου
Εξυπηρέτηση από το Λογιστήριο ή το Ταμείο
Επιπλέον κανάλια επικοινωνίας για τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις αποτελεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ή η απευθείας επαφή με το προσωπικό κατά τη διάρκεια παραμονής / νοσηλείας των ασθενών. Σε όλες
τις περιπτώσεις, το προσωπικό ενημερώνει τους προϊσταμένους/Διευθυντές των Τμημάτων, καθώς και
το Τμήμα Παραπόνων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον άμεσο χειρισμό των παραπόνων και την ανάληψη
των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών. Το σύνολο των παρατηρήσεων και προτάσεων των ασθενών
και των οικείων προσώπων τους διαχειρίζονται πάντα με απόλυτη εμπιστευτικότητα και υπευθυνότητα.
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Αποτελέσματα ερευνών ικανοποίησης 2020-2021*
Σχετικά με τα αποτελέσματα
των ερευνών ικανοποίησης,
το 2021 παρατηρείται σχετική
διατήρηση σε υψηλά επίπεδα
ικανοποίησης των εσωτερικών
περιστατικών ενηλίκων
καθώς και εσωτερικών
περιστατικών παίδων. Οριακή
αύξηση σημειώθηκε στα
θέματα «Καθαριότητας –
Υποδομών» (0,10%) καθώς
και «Εξυπηρέτησης από
Λογιστήριο» (1,10%).
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Οριακή αύξηση παρουσιάστηκε
και στα ποσοστά ικανοποίησης
εσωτερικών περιστατικών
παίδων σε θέματα
«Καθαριότητας – Υποδομών»
(0,30%). Γενικά η ικανοποίηση
εσωτερικών περιστατικών
παρέμεινε σε αρκετά υψηλά
επίπεδα και το 2021.

Κατά τη διάρκεια του 2021, τα
ποσοστά ικανοποίησης των
εξωτερικών περιστατικών
τόσο ενηλίκων, όσο και
παίδων, κυμάνθηκαν όπως και
στα εσωτερικά περιστατικά
με σχετική διατήρηση σε
υψηλά επίπεδα ικανοποίησης
παρά τις κατά τόπους
ποσοστιαίες μειώσεις.
Σημαντική άνοδο παρουσίασε
ο τομέας «Εξυπηρέτηση από
Λογιστήριο» (3,30%).

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Στα εξωτερικά περιστατικά
παίδων βαθμολογήθηκαν
ευνοϊκότερα σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά όλα τα
θέματα με εξαίρεση θέματα
«Διαδικασίας Επίσκεψης»
καθώς και «Διοικητικού
Προσωπικού» τα οποία
ωστόσο παρέμειναν σε υψηλά
επίπεδα παρά τις επιμέρους
ποσοστιαίες μειώσεις.
Αντίθετα, η «Καθαριότητα
Χώρων» σημείωσε τη
μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης
του 2,60%.
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Διακρίσεις
O Όμιλος επιβραβεύεται τόσο για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του, όσο και το αίσθημα υπευθυνότητας που επιδεικνύει απέναντι στους ασθενείς και την ευρύτερη κοινωνία. Ενδεικτικά κάποιες βραβεύσεις για το έτος 2021 αποτελούν:

Διπλή Βράβευση του Ομίλου Ευρωκλινικής στα Healthcare Business Awards 2021
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής επιβεβαίωσε για ακόμη μια χρονιά ότι αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, κατακτώντας δύο βραβεία στα Healthcare Business Awards,
ένα χρυσό για την πρωτοποριακή αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου και ένα ασημένιο για την πιστοποίηση της
Μονάδας Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εγκεφαλικών.
Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Ευρωκλινικής απέσπασε το Χρυσό βραβείο
στην κατηγορία «Πρωτοπορία στην Χειρουργική Αντιμετώπιση Παθήσεων», για το Τμήμα Ρομποτικής και ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Παχέος Εντέρου, στο οποίο χρησιμοποιείται η πρωτοποριακή
τεχνική για την αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο του παχέος
εντέρου. Η τεχνική αυτή ξεχωρίζει για τον συνδυασμό της χρήσης
νέων τεχνολογιών (τρισδιάστατη ανασύσταση αγγειακών δομών και
Augmented Reality) και ρομποτικής χειρουργικής για την πραγματοποίηση εξατομικευμένων επεμβάσεων που αυξάνουν την επιβίωση
των ασθενών αυτών έως και 17%. Το συγκεκριμένο Τμήμα, έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παθήσεων Κατωτέρου πεπτικού
για τη διενέργεια της συγκεκριμένης μεθόδου, ενώ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ρομποτικής Χειρουργικής.
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Ευρωπαϊκή Διάκριση για τη Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών
Παράλληλα ο Όμιλος Ευρωκλινικής έλαβε το Ασημένιο βραβείο για
την τιμητική πιστοποίηση της πρότυπης Μονάδας Αντιμετώπισης
Εγκεφαλικών από τον European Stroke Organization. Η Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών επιβραβεύεται για την εξειδικευμένη και σύγχρονη δομή της, και την αναβαθμισμένη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων που παρέχει στους
ασθενείς της.

Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης
Τέλος στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων με θέμα
«Έλεγχος λοιμώξεων στην εποχή του Covid-19» το νοσηλευτικό προσωπικό του Ομίλου που
συμμετείχε, διακρίθηκε με το βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης για την εργασία
με τίτλο «Πυκνότητα επίπτωσης ουρολοίμωξης από καθετήρα και πηλίκο χρησιμοποίησης καθετήρα κύστεως σε ασθενείς μονάδας εντατικής θεραπείας».
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Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της επιδημιολογικής κατάστασης και σε άμεση
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, παραχώρησε το κτίριο της Ευρωκλινικής Παίδων, η οποία διαμορφώθηκε και στελεχώθηκε κατάλληλα, με σκοπό την αποκλειστική νοσηλεία και την αντιμετώπιση ασθενών με Covid-19, χωρίς να επηρεαστεί στο ελάχιστο η λειτουργία της. Το κτίριο της Ευρωκλινικής Παίδων,
αξιολογήθηκε και επιλέχθηκε από την Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, καθώς λειτουργεί σε αυτόνομες κτιριακές εγκαταστάσεις και μπορεί να καλύψει όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και
οδηγίες, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Ομίλου. Αδιαπραγμάτευτος στόχος του Ομίλου ήταν να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των εργαζομένων, συνεργατών ιατρών και ασθενών.
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Yποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή της απόφασης, συγκλήθηκε έκτακτη διεπιστημονική επιτροπή υπό την προεδρία του CEO του οργανισμού. Η επιτροπή αποφάσισε τη διάθεση του κτιρίου Αθανασιάδου 7 το οποίο φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις του Παιδιατρικού τμήματος. Για το χρονικό διάστημα παραχώρησης του κτιρίου, τα παιδιατρικά περιστατικά φιλοξενήθηκαν στην Ευρωκλινική Αθηνών, η οποία
παραμένει σταθερά μια απολύτως ασφαλής κλινική, συνεχίζοντας ανεπηρέαστα και απρόσκοπτα τη λειτουργία της με όλες τις υπηρεσίες της.

Κατά τη διάρκεια
του 2021
διατέθηκαν

60 κλίνες
στο ΕΣΥ για τη νοσηλεία
περιστατικών με Covid- 19

149 ασθενείς
περιθάλφθηκαν

Με άψογη συνεργασία και εξαιρετικό συντονισμό, μέσα σε λίγες ημέρες ετοιμάστηκε μια ολόκληρη πτέρυγα για να υποδεχθεί την ειδική αυτή κατηγορία συνανθρώπων μας. Ειδικότερα η Ευρωκλινική προχώρησε στα ακόλουθα:
Π
 ροετοιμασία 4 ορόφων νοσηλείας από την παιδιατρική σε ειδικούς για τη νοσηλεία Covid-19 περιστατικών.
Διαμόρφωση ειδικού ορόφου όπου εγκαταστάθηκαν ειδικές παροχές οξυγόνου για τις ανάγκες υποστήριξης αερισμού των ασθενών με συσκευές
Οργάνωση ομάδας νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού οι οποίοι μετέβησαν σε εγκαταστάσεις δημοσίου νοσοκομείου για ειδική εκπαίδευση
Διαμόρφωση ειδικού αυστηρού πρωτοκόλλου για την υποδοχή και ολιστική νοσηλευτική φροντίδα των
ασθενών αυτών
Διαμόρφωση πλάνου ροών ασθενών, εργαζομένων, υλικών, φαρμάκων, ιματισμού, γευμάτων και σχεδίου απομόνωσης της πτέρυγας από την υπόλοιπη κλινική σε συνεργασία με την Επιτροπή Πρόληψης και
Ελέγχου Λοιμώξεων
Οργάνωση ειδικής ιατρικής ομάδας, συντονισμού, υποδοχής και ιατρικής φροντίδας των ασθενών με
Covid-19.
Οργάνωση ειδικής ομάδας εκτάκτων αναγκών και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης
Προετοιμασία και εξοπλισμός ειδικού δίκλινου δωματίου με φορητούς αναπνευστήρες για υποστήριξη
ασθενών έως τη διακομιδή τους σε ΜΕΘ Covid-19 του ΕΣΥ.

δεν υπήρξε καμία διάδοση του Covid-19 προς το προσωπικό,
ούτε προς τη non Covid πτέρυγα της κλινικής ούτε προς τους
εξωτερικούς συνεργάτες
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Χάρη στην αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων από όλους,

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Συστήματα Διαχείρισης
Στον Όμιλο Ευρωκλινικής η διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα και κυρίαρχο μέλημα. Η καθολική συμμετοχή του προσωπικού όλων των βαθμίδων στην
εφαρμογή των κανονισμών και διαδικασιών λειτουργίας, που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, του Ομίλου, αποδεικνύει τη δέσμευση της Διοίκησης στην παροχή ασφαλούς και υψηλής ποιότητας ιατρικής
και νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης του Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας
Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ο οποίος αποτελεί τον αρμόδιο εθνικό φορέα σύμφωνα με τον ν. 4468/2017, διαπίστεψε το Εργαστήριο Βιοπαθολογίας του Ομίλου Ευρωκλινικής ως ικανό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 να εκτελεί μικροβιολογικές, μοριακές και μικροσκοπικές δοκιμές, δοκιμές που εκτελούνται σε αυτόματους αναλυτές καθώς και δοκιμές κυτταρομετρίας ροής.

Κλινικές Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 1246

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Στο πλαίσιο της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, στον Όμιλο Ευρωκλινικής εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε απόλυτη συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και το ΕΝ 15224:2012, το οποίο
αφορά αποκλειστικά υπηρεσίες υγείας.

EN ISO 9001:2015
No.: 010150274
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Το πρότυπο EN 15224:2017
Αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο, το οποίο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του προτύπου ISO 9001 και την κάλυψη των αυστηρών απαιτήσεων ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας. Μέσω της εφαρμογής του καθορίζονται θέματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα, την καταλληλόλητα, την ασφάλεια και
την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας. Το πρότυπο
EN 15524 περιλαμβάνει 11 πολύ συγκεκριμένες διαστάσεις ποιότητας, τις οποίες
οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να φροντίζουν συνεχώς να
χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουν, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η κατάλληλη και ορθή φροντίδα, η ισότητα μεταξύ των ασθενών για πρόσβαση στη φροντίδα, καθώς και η ασφάλεια των ασθενών.

EN 15224
No.: 0116372039832

Σύστημα Διαχείρισης και Ασφάλειας Τροφίμων
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, στο πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των τροφίμων τα οποία διατίθενται στους ασθενείς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους επίσημους κανονισμούς, τις βέλτιστες
πρακτικές, τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2018 που ο Όμιλος υιοθέτησε
το 2021, αντικαθιστώντας προϋπάρχων ISO 2200:2005, καθώς και του διατροφικού κώδικα. Μέσω του Συστήματος διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση τυχαίων
κινδύνων από την εστίαση, κατά τη διαμονή των ασθενών και των συνοδών τους
στις κλινικές του Ομίλου, και καλύπτει, μεταξύ άλλων, την ταυτοποίηση α’ υλών
και υλικών συσκευασίας αμέσου επαφής, την ταυτοποίηση των έτοιμων φαγητών,

EN SO 22000:2018
No.:011675039832
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Τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Ποιότητας του Ομίλου, καθώς και το σύνολο των σχετικών διαδικασιών έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου και εφαρμόζονται σε όλα τα ιεραρχικά
επίπεδα και τμήματα του οργανισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών
ποιότητας μέσα από την έγκαιρη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων, την παρακολούθηση και καταγραφή κινδύνων μέσα από μελέτες ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων, την αποτελεσματική διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, καθώς και την ανάρτηση νέων διαδικασιών και την αναθεώρηση αυτών
όταν απαιτείται.
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την καταγραφή των δυνητικών κινδύνων σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και διαχείρισης με δεδομένη την εφαρμογή κανόνων της ορθής υγιεινής πρακτικής, καθώς και τον έλεγχο, την επιτήρηση και την
ανασκόπηση της εφαρμογής των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία και τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

Η Διοίκηση, το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό και το διοικητικό προσωπικό συμμετέχουν ενεργά στην αποτελεσματική διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας και έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή
των επιμέρους απαιτήσεων και διαδικασιών στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.
Επιπλέον, κάθε έτος διενεργείται μελέτη εκτίμησης κινδύνων και συντάσσεται έκθεση ανασκόπησης.

Στόχοι Ποιότητας
Στο πλαίσιο των μελετών επικινδυνότητας, ορίζονται μετρήσιμοι Στόχοι Ποιότητας, τόσο διοικητικοί, όσο και νοσηλευτικοί, οι οποίοι παρακολουθούνται από το κάθε Τμήμα, ενώ σχετικά με την
πορεία της επίτευξής τους ενημερώνεται και η Διοίκηση στην ετήσια ανασκόπηση, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάζονται όλοι οι δείκτες ποιότητας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, γίνεται έλεγχος των
δεικτών που αναφέρονται στις διαδικασίες των επιμέρους τμημάτων, οι οποίες κοινοποιούνται και
στη Διοίκηση.
Οι Δείκτες Ποιότητας, μεταξύ άλλων αφορούν:
Στη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και όλες τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας
Την ανάλυση και σύγκριση με τα εθνικά και διεθνή δεδομένα σχετικά με ποιοτικούς δείκτες και
τα αποτελέσματα αυτών

Την παρακολούθηση και καταγραφή της ικανοποίησης των ασθενών και συνοδών τους, καθώς
και όλων των αποδεκτών των υπηρεσιών φροντίδας του Ομίλου.
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Τη διαχείριση κινδύνων
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Επιτροπές Ποιότητας
Στον Όμιλο λειτουργούν Επιτροπές Ποιότητας με βασικό σκοπό την επισκόπηση όλων των νοσηλευτικών και διοικητικών λειτουργιών των κλινικών, τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
καθώς και τη γνωμοδότηση προς τη Διοίκηση, σε θέματα που αφορούν επίλυση τυχόν θεμάτων και διαχείριση επιμέρους ενεργειών. Οι Επιτροπές Ποιότητας συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα και
η συχνότητα των συνεδριάσεων εξαρτάται από τη σοβαρότητα και τον όγκο των θεμάτων που απασχολούν κάθε φορά την εκάστοτε Επιτροπή.

Ονομασία Επιτροπής
Επιτροπή
Επιστημονικού
Συμβουλίου Ηθικής
και Δεοντολογίας

Κύριες αρμοδιότητες
Κατευθύνει και συντονίζει τη λειτουργία της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Δι-

εύθυνσης και των δραστηριοτήτων αυτών, για την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας της κλινικής.

Εξετάζει και γνωμοδοτεί για κάθε υποψηφιότητα που αφορά ανάληψη θέ-

σης Διευθυντή/Αναπληρωτή Διευθυντή.

Ενεργεί για τη σύσταση και επιβλέπει τη λειτουργία των λοιπών επιτροπών.
Θέτει τις προϋποθέσεις δημιουργίας και λειτουργίας πρότυπων κέντρων ια-

τρικών ειδικοτήτων.

Θέτει τις προϋποθέσεις κάθε αιτούμενης θέσης, αλλά και τη διαδικασία επι-

λογής του Ιατρικού προσωπικού, ενώ δέχεται εισηγήσεις από τους Διευθυντές των Τμημάτων για την κάλυψη των θέσεων.

Εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μέτρα που αφορούν στη βελτίω-

ση της λειτουργίας των επί μέρους μονάδων της κλινικής, αλλά και στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού.

Επιλαμβάνεται θεμάτων επειγούσης φύσεως και γνωμοδοτεί στη Διοίκηση,
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για την έκβαση αυτών. Το Επιστημονικό Συμβούλιο δύναται να μετατραπεί
και σε επιτροπή διαχείρισης κρίσεως, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Επιτροπή
Χειρουργικού Τομέα

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία των χειρουργείων. Επιλύει τα θέματα που ανακύπτουν στα αντίστοιχα τμήματα, με τους συνεργάτες ιατρούς
και το λοιπό προσωπικό. Ως κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζονται η
δημιουργία, τήρηση και εφαρμογή του Κανονισμού Χειρουργείου, της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, των αποφάσεων της Διοίκησης, τις οδηγίες της Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων. Η Επιτροπή φροντίζει επίσης για την
ορθή τήρηση των αρχείων και των εντύπων των χειρουργείων (πρακτικά χειρουργείου, διαδικασίες κλπ.), σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες. Καθορίζει τις ανάγκες και αξιολογεί τον ιατρικό εξοπλισμό και τα χειρουργικά εργαλεία και εισηγείται στο Νοσοκομειακό Συμβούλιο για την αντικατάστασή τους
και προμήθεια νέων.
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Επιτροπή Ελέγχου
Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων

Η Επιτροπή Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, η οποία εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο, σχεδιάζει και προτείνει μέτρα για την πρόληψη και τον
έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ενώ επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Είναι επίσης υπεύθυνη για την κατάρτιση του σχεδίου έκτακτης
ανάγκης που αφορά στην ορθή διαχείριση επιδημίας ή πανδημίας. Ειδικότερα, η Επιτροπή εποπτεύει την τήρηση των κανόνων υγιεινής, καθαριότητας,
αποστείρωσης, απολύμανσης και αντισηψίας σύμφωνα με τις συστάσεις της
Κεντρικής Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΚΕΝΛ), η οποία ακολουθεί και φροντίζει για την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών του ΕΟΔΥ,
την πολιτική χρήσης αντιβιοτικών όπως αυτή καθορίζεται από τον ΕΟΦ, την
τήρηση των κανόνων Υγιεινής των τροφίμων, καθώς και την καταγραφή και
παρακολούθηση των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων της Κλινικής. Η Επιτροπή
επαγρυπνεί και επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση επιδημίας ενδονοσοκομειακής λοίμωξης ή σε περίπτωση κρούσματος λοιμώδους νοσήματος, ενημερώνοντας την ειδική υπηρεσία του ΕΟΔΥ. Είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή
όλων των σχετικών διαδικασιών, την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ επιτηρεί και το πρόγραμμα εμβολιασμού των εργαζομένων στις
κλινικές. Η Επιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για τον καθορισμό της Ομάδας
Εργασίας και Επέμβασης (Ο.Ε.Ε), για την αντιμετώπιση κάποιας ενδονοσοκομειακής λοίμωξης.

Επιτροπή
Παιδιατρικού Τομέα

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, η οποία συνεδριάζει μία φορά τον μήνα,
αφορούν:
Τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας και οργάνωσης του Παιδιατρικού
Τμήματος.
Τη φροντίδα, τη νοσηλεία και την ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής και
νοσηλευτικής φροντίδας στους παιδιατρικούς ασθενείς.
Τη συνεχή εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Παιδιατρικού Τμήματος.
Τη συμμόρφωση του τμήματος με τους νόμους και διατάξεις που αφορούν
τη λειτουργία, το περιβάλλον και την ασφάλεια.
Την εφαρμογή ιατρικών πρωτοκόλλων για τη θεραπεία και διάγνωση ασθενειών, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο.
Η Επιτροπή είναι επίσης επιφορτισμένη με την αξιολόγηση των ιατρών και του
προσωπικού του τμήματος. Ασχολείται με όλα τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και τους ασθενείς και υποβάλλει προτάσεις προς το Επιστημονικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της.

Επιτροπή
Παθολογικού Τομέα

Η Επιτροπή Παθολογικού τομέα, ορίζεται από τη Διοίκηση, αποτελεί συμβουλευτικό όργανο αυτής και μεριμνά για την τήρηση και εφαρμογή των αποφάσεων της Διοίκησης και του Επιστημονικού Συμβουλίου. Κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:
H εισήγηση βελτιωτικών προτάσεων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη λειτουργία των τμημάτων του Παθολογικού Τομέα, προς τη Διοίκηση. Προβαίνει επίσης σε εισηγήσεις τόσο προς τη Διοίκηση όσο και προς
το Επιστημονικό Συμβούλιο σχετικά με την αναγκαιότητα για την ανάπτυξη νέων τμημάτων, νέων υπηρεσιών ή τη διακοπή υπαρχόντων τμημάτων.
Η επίλυση θεμάτων που μπορεί να ανακύπτουν στα τμήματα του Παθολογικού Τομέα, με τους συνεργάτες ιατρούς και το λοιπό προσωπικό.
Ο καθορισμός των αναγκών σε ιατρικό εξοπλισμό και η εισήγηση απόκτησης /αντικατάστασης/επιδιόρθωσης.
Η συμμετοχή στη δημιουργία της στρατηγικής για την ανάπτυξη της κλινικής.
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Κύριες αρμοδιότητες
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Ονομασία Επιτροπής
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Ονομασία Επιτροπής

Κύριες αρμοδιότητες

Ογκολογική Επιτροπή

Η Ογκολογική Επιτροπή σχεδιάζει, συντονίζει και επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες της Κλινικής που σχετίζονται με το αντικείμενο της ογκολογίας, ενώ
αναφέρεται στο Επιστημονικό Συμβούλιο. Στόχος της Ογκολογικής Επιτροπής είναι η παροχή συντονισμένης διατομεακής αντιμετώπισης και διαχείρισης των ασθενών και η εξασφάλιση της ύπαρξης ενός ενεργού και υποστηρικτικού συστήματος παροχής φροντίδας για τους ασθενείς και τις οικογένειές
τους. Επίσης, η Επιτροπή:
Συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή Εθνικών Πολιτικών

σχετικά με την αντιμετώπιση των νεοπλασιών.

Έχει την ευθύνη της ορθής λειτουργίας του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών

(Ε.Α.Ν.) στην κλινική.

Αναπτύσσει και αξιολογεί τους ετήσιους στόχους κλινικής εκπαίδευσης και

προγραμματικών δράσεων.

Ενισχύει τη διατήρηση της ιατρικής δεοντολογίας.
Αξιολογεί την ποιότητα παροχής φροντίδας στους ασθενείς με νεοπλασίες

και τη δημιουργία κριτηρίων και ελέγχων της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής αγωγής.

Ε πιβλέπει τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Ογκολογικού
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Συμβουλίου.

Ογκολογικό
Συμβούλιο

Το Ογκολογικό Συμβούλιο συνεδριάζει προκειμένου να συζητηθούν σοβαρά ογκολογικά περιστατικά και η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους,
ενώ τα μέλη του είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση στους συνεργάτες ιατρούς που το επιθυμούν. Μέσω των συναντήσεων του Ογκολογικού Συμβουλίου καθορίζεται η κατάλληλη θεραπεία για
κάθε περίπτωση, η σειρά εφαρμογής, καθώς και το ακριβές πρωτόκολλο
της κάθε θεραπείας.

Επιτροπή
Εγκεφαλικών

Η λειτουργία της Μονάδας Αντιμετώπισης Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου
(ΑΕΕ) βασίζεται στα διεθνή πρότυπα ποιότητας και αποτελεί μία από τις ελάχιστες εξειδικευμένες μονάδες που λειτουργούν στην Αττική, συμβάλλοντας
σημαντικά στη μείωση της θνησιμότητας και των αναπηριών που συνεπάγονται του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Καθώς η Μονάδα είναι πλέον πιστοποιημένη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εγκεφαλικών (European Stroke
Organization - ESO) ως Stroke Unit, υλοποιείται συλλογική προσπάθεια για την
επίτευξη συγκεκριμένων ποιοτικών στόχων, ενώ στο ίδιο πλαίσιο έχει συσταθεί και η Επιτροπή Εγκεφαλικών. Πραγματοποιούνται συναντήσεις σε τακτική βάση για τον σχεδιασμό της αντιμετώπισης και της φροντίδας των ασθενών, ενώ συνεχώς υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης και εξάσκησης
του προσωπικού.
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Κύριες αρμοδιότητες

Επιτροπή
Νοσηρότητας και
Θνησιμότητας

Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής αποτελούν, μεταξύ άλλων:
H ανάλυση των συστημάτων και διαδικασιών που εφαρμόστηκαν κατά την νοσηλεία/θεραπεία του ασθενή, προτείνοντας βελτιώσεις, με σκοπό την αύξηση
της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.
Ο εντοπισμός και οι προτάσεις διορθωτικών ενεργειών σχετικά με διαδικασίες
και κανονισμούς.
Η συμμετοχή στη βελτίωση των δεικτών ποιότητας της κλινικής.
Η ανάλυση των συμβάντων που μπορεί να έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας όπως τους θανάτους, τον αριθμό και είδος των λοιμώξεων, καθώς
και τον αριθμό των επαναεισαγωγών.
Απώτερος στόχος της λειτουργίας της Επιτροπής είναι η σε βάθος διερεύνηση
όλων των συμβάντων και η εξαγωγή κατάλληλων συμπερασμάτων για τη συνεχή
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της κλινικής.
Η λειτουργία της Επιτροπής στοχεύει αποκλειστικά στη βελτίωση της παρεχόμενης ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας, καθώς και στην έκδοση οδηγιών βέλτιστης κλινικής πρακτικής.

Νοσοκομειακή
Επιτροπή Ιατρικής
των Μεταγγίσεων

Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, είναι:
Η παρακολούθηση κανόνων καλής πρακτικής στις διαδικασίες παραγγελίας
αίματος από το κλινικό τμήμα, λήψης και αποστολής δείγματος αίματος από
τον ασθενή στην αιμοδοσία, διακίνησής του προς μετάγγιση αίματος/προϊόντος
του από την αιμοδοσία στην κλινική ή στο χειρουργείο και μετάγγισής του στον
ασθενή.
Η καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση τυχόν ανεπιθύμητων συμβάντων που
σχετίζονται με τη μετάγγιση των ασταθών συστατικών του αίματος.
Η εκπαίδευση και συνεργασία του προσωπικού της αιμοδοσίας και των κλινικών
τμημάτων στα θέματα της ιατρικής των μεταγγίσεων.
Η διευθέτηση λοιπών ηθικών και δεοντολογικών ζητημάτων που σχετίζονται
με τη μετάγγιση.
Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης όλα τα σχετικά δεδομένα και αξιολογεί τις διαδικασίες αιμοδοσίας-μετάγγισης, σύμφωνα με την αρμόζουσα δεοντολογία. Η
Επιτροπή κοινοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων με εμπιστευτικότητα
(ανωνυμία τμήματος και ασθενούς) στο Επιστημονικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση.

Επιτροπή
Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης παρέχει σε όλα τα τμήματα των κλινικών
ενημέρωση για γενικότερα θέματα, σημαντικές εξελίξεις σε θεραπευτικές παρεμβάσεις, κανόνες χρήσης φαρμάκων, νέα γνωστικά αντικείμενα, επίκαιρα θέματα κ.ά.
Οι επιστημονικές συναντήσεις της Επιτροπής έχουν τη μορφή βιβλιογραφικής ενημέρωσης, ενδιαφέροντος περιστατικού ή διάλεξης από προσκεκλημένο ομιλητή.

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Επιτροπή Διαχείρισης Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής είναι, μεταξύ άλλων, η εξοικονόμηση
Ειδικού Υλικού
κόστους για τη διαχείριση και την προμήθεια των ειδικών υλικών και η συμφωνία
τιμολογιακής πολιτικής που θα υπάρχει για αυτά, η ενημέρωση για νέους ιατρούς
και ανάγκες που προκύπτουν για να γίνονται οι πράξεις που επιθυμούν και συμφωνίες για το κόστος των υλικών. Επιπλέον, μέσω της Επιτροπής ορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε τα τμήματα του Ομίλου που διαχειρίζονται Ειδικά Υλικά να γνωρίζουν όλα τα σχετικά με την καταγραφή τους και την παραγγελία τους,
προκειμένου να υπάρχουν διαθέσιμα άμεσα για τις ανάγκες του Ομίλου.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ονομασία Επιτροπής

Υπευθυνότητα
ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

στην προμηθευτική αλυσίδα

Η προμήθεια των υψηλότερων ποιοτικά αναλωσίμων και καινοτόμου εξοπλισμού, καθώς και η άριστη συνεργασία με τους προμηθευτές αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες του Ομίλου Ευρωκλινικής. Στο πλαίσιο αυτό, στον Όμιλο έχει καταρτιστεί και εφαρμόζεται Πολιτική Προμηθειών, η οποία ορίζει τον τρόπο
με τον οποίο πραγματοποιούνται οι εμπορικές συναλλαγές με τους προμηθευτές. Ο Όμιλος, μέσω της
Πολιτικής, απαιτεί επίσης από τους προμηθευτές να εφαρμόζουν δίκαιες, ηθικές και νόμιμες εμπορικές
πρακτικές κατά τις συναλλαγές με τον Όμιλο.
Επιπλέον της Πολιτικής, εφαρμόζεται και ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία προμηθειών, στην οποία,
μεταξύ άλλων, σκιαγραφούνται τα βασικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τους προμηθευτές για
την επικείμενη συνεργασία τους με τον Όμιλο.
Οι κυριότερες κατηγορίες προμηθειών του Ομίλου Ευρωκλινικής για την απρόσκοπτη λειτουργία της είναι τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα/υλικά και Φάρμακα, τα οποία πληρούν όλες τις προδιάγραφες, που ορίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), το ιατροτεχνολογικό υλικό και υγειονομικό υλικό
(φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα), καθώς και ο πάγιος εξοπλισμός και τα ιατρικά μηχανήματα (ανταλλακτικά, υπηρεσίες συντήρησης και διακρίβωσης αυτών) συγκεκριμένων προδιαγραφών. Την πρώτη κατηγορία διαχειρίζεται το τμήμα Προμηθειών του Ομίλου, ενώ την επίβλεψη των προμηθειών της δεύτερης κατηγορίας έχει η Βιοϊατρική Υπηρεσία. Οποιαδήποτε προμήθεια δεν αφορά στις ιατρικές υπηρεσίες
των κλινικών και αφορά τεχνικές εργασίες ή άλλα αναλώσιμα, αφορά την Τεχνική Υπηρεσία του Ομίλου.

Βιοϊατρική Υπηρεσία
Με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ιατρικού εξοπλισμού, τον αποτελεσματικό έλεγχο και
τη μείωση του κόστους συντήρησης, η Βιοϊατρική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό σύστημα iMaint.
Μέσω του συστήματος, υπάρχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τον εξοπλισμό, παρακολουθούνται οι αλλαγές στη θέση και την κατάσταση του εξοπλισμού, ενώ μπορεί να γίνει αναζήτηση εξοπλισμού με οποιοδήποτε συνδυασμό (τύπο, τοποθεσία / τμήμα όπου είναι τοποθετημένος, ημερομηνία
αγοράς). Επιπλέον, διευκολύνεται ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της συντήρησης γίνεται περισσότερο συστηματική, καθώς το σύστημα εμφανίζει ποιες εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα στο
επόμενο χρονικό διάστημα (π.χ. την επόμενη εβδομάδα, μήνα, έτος) και ποιες εργασίες έχουν καθυστερήσει.
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Η Βιοϊατρική Υπηρεσία εφαρμόζει επίσης τις παρακάτω διαδικασίες:
Διαδικασία προμήθειας παγίου ιατρικού εξοπλισμού
Διαδικασία προμήθειας ανταλλακτικών/αναλωσίμων
Διαδικασία καταστροφής παγίου εξοπλισμού.
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Κεντρική Επιτροπή Προμηθειών
Η Κεντρική Επιτροπή Προμηθειών έχει ως πρωταρχικό στόχο την προάσπιση της διαφάνειας σε θέματα
προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και διαφόρων δαπανών άνω των 30.000 ευρώ. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε περίπτωση που κάποιο τμήμα των κλινικών εισηγηθεί αγορά / προμήθεια αγαθού ή εξοπλισμού, άνω του ποσού αυτού. Κύρια μέλη της επιτροπής είναι ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου, η Οικονομική Διευθύντρια, ο Διοικητικός Διευθυντής, ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και ο Αντιπρόεδρος, ενώ
στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο αρμόδιος Διευθυντής του τμήματος που αιτείται την προμήθεια. Στη
συνεδρίαση πραγματοποιείται έγκριση ή απόρριψη της επιλογής προμηθευτών για αγαθά (Πάγιος εξοπλισμός, υπηρεσίες, κατασκευαστικά έργα, φάρμακα, υγειονομικό και ειδικό υλικό) αξίας άνω του προαναφερθέντος ποσού και η λήψη αποφάσεων για επιπλέον διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές, όπου
κρίνεται σκόπιμο. Η Επιτροπή δεν εξετάζει, κατ’ εξαίρεση υπηρεσίες που από τη φύση τους δεν μπορούν
να αποτελέσουν αντικείμενο διαδικασίας επιλογής προμηθευτή και αξιολόγησης προσφορών (όπως ενδεικτικά οι υπηρεσίες από ιατρούς, συμφωνίες με ασφαλιστικές εταιρείες κ.ά.).
Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Προμηθειών παρατίθενται στην ενότητα «Υπευθυνότητα στη διοίκηση και τη διακυβέρνηση».

Αξιολόγηση προμηθευτών
Σε διετή βάση, το Τμήμα Προμηθειών του Ομίλου της Ευρωκλινικής αξιολογεί τους προμηθευτές αναλωσίμων, και θέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να διέπει το πλαίσιο συνεργασίας με τους προμηθευτές, όπως η υψηλή ποιότητα, η υπευθυνότητα και η αποτελεσματικότητα. Οι προμηθευτές αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως η ποιότητα υλικών και υπηρεσιών, η πιστοποίηση κατά τα
απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας και συμμόρφωσης (ISO, Υ.Α. 1348, CE) και ύπαρξη συστήματος ιχνηλασιμότητας, το επίπεδο της τεχνολογικής επάρκειας του προμηθευτή, αλλά και την πιθανή αποδοχή ελέγχου του προμηθευτή από ομάδα επιθεωρητών του Ομίλου με επίσκεψη στους χώρους του. Βάσει της
βαθμολογίας που συγκεντρώνουν οι προμηθευτές στα κριτήρια αυτά και άλλα περισσότερο συγκεκριμένα, εγκρίνονται ή απορρίπτονται.

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
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ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ
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Επενδύοντας
στους
ανθρώπους μας

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Στον Όμιλο Ευρωκλινικής πιστεύουμε
ότι το σημαντικότερο συστατικό της
επιτυχίας μας αποτελεί το ανθρώπινο
δυναμικό μας. Στόχος μας είναι να
είμαστε εργοδότης επιλογής και
να διατηρούμε ένα αξιοκρατικό
εργασιακό περιβάλλον που προάγει
τον αλληλοσεβασμό και προσφέρει
δυνατότητες συνεχούς εξέλιξης.

Η συμβολή μας
στους Παγκόσμιους Στόχους
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:
Προάγουμε την υγεία
και την ευημερία
για όλους

Δίνουμε έμφαση
στην επίτευξη της ισότητας
των φύλων στο εργασιακό μας
περιβάλλον

Προωθούμε τη βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη,
απασχόληση και αξιοπρεπή
εργασία για όλους
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Μειώνουμε τις ανισότητες
και προσφέρουμε ίσες
και δίκαιες ευκαιρίες σε όλους
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Οι εργαζόμενοι του Ομίλου Ευρωκλινικής αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχημένης επιχειρηματικής του
πορείας, καθώς και της εδραίωσής του, ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας
στην Ελλάδα. Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή και συνεισφορά τους, ο Όμιλος Ευρωκλινικής φροντίζει για τη συνεχή ανάπτυξή τους, την παροχή ενός ασφαλούς και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και την έμπρακτη επιβράβευση των προσπαθειών τους.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Οι Άνθρωποί μας
Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού, οι επιμέρους δράσεις που
αναλαμβάνει ο Όμιλος, βασίζονται στους παρακάτω άξονες:

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ίσες ευκαιρίες
ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

και σεβασμός ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

Στον Όμιλο Ευρωκλινικής, οι πολιτικές, οι διαδικασίες, καθώς και οι πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου
δυναμικού μας, διέπονται από σεβασμό προς τη διαφορετικότητα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχοντας θέσει ως βάση την αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών, το σύνολο των εργαζομένων
αντιμετωπίζεται δίκαια, ενώ δεν γίνεται ανεκτή οποιαδήποτε διάκριση και άνιση συμπεριφορά (βάσει φυλής,
θρησκείας, χρώματος, εθνικής προέλευσης, φύλου ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών).
Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος φροντίζει η πρόσληψη, η διατήρηση και η ανέλιξη των εργαζομένων να εξαρτάται
αποκλειστικά από την εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, καθώς και τις ανάγκες του οργανισμού.
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Γενικά στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού
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και διατήρηση
Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση εξειδικευμένου ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού
προσωπικού με υψηλού επιπέδου προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Βάσει των αυστηρών κριτηρίων επιλογής που θέτει ο Όμιλος, επιδιώκει να εντάσσει στο δυναμικό του άτομα με γνώσεις, ικανότητες,
θέληση και ασθενοκεντρική προσέγγιση, έχοντας ως απώτερο στόχο την άριστη εξυπηρέτηση και φροντίδα των ασθενών. Η στρατηγική στελέχωσης προσωπικού του Ομίλου διέπεται από συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία καλείται να θέσει την κατεύθυνση για βέλτιστη στελέχωση του οργανισμού.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Προσέλκυση

Κατά τη διάρκεια του 2021, ο Όμιλος Ευρωκλινικής εστίασε στην ανεύρεση και προσέλκυση εργαζομένων
με ελάχιστη έως μηδενική προϋπηρεσία και εμπειρία, απόφοιτους νοσηλευτικής, ώστε να τους προσφέρει
τη δυνατότητα εργασίας.

140%

Προσλήψεις και αποχωρήσεις

αύξηση
στις προσλήψεις
σε σχέση
με το 2020

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Επιπρόσθετες παροχές

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Με πρωταρχικό μέλημα τη διατήρηση των ικανών ανθρώπων του, την αύξηση της ικανοποίησής τους, αλλά
και με στόχο την επιβράβευση των προσπαθειών τους, ο Όμιλος προσφέρει επιπρόσθετες παροχές στους
εργαζόμενους, που αφορούν τόσο τους ίδιους, όσο και τις οικογένειές τους.
Περίθαλψη για τους εργαζόμενους και τα μέλη της οικογένειάς τους
Επιδοτήσεις για μεταπτυχιακά προγράμματα και σεμινάρια
Καθημερινό οικονομικό φαγητό, για όλους τους εργαζόμενους
Δωροεπιταγές για το προσωπικό
Εκδηλώσεις με δώρα για τα παιδιά των εργαζομένων
Κάρτα εργαζομένων, για προνομιακές τιμές σε ποικιλία υπηρεσιών ή αγαθών
Σχετικά με τις επιπρόσθετες παροχές, αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του 2021 αυξήθηκε ο
αριθμός των εργαζομένων των οποίων τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιδοτήθηκαν από τον Όμιλο. Στο
ευρύ πλαίσιο των επιπλέον παροχών προστέθηκε επίσης και η διοργάνωση δωρεάν καλοκαιρινών εκδρομών για εργαζόμενους, μετά από κλήρωση για μια εβδομάδα. Η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί προσφορά
της διοίκησης του Ομίλου Ευρωκλινικής, ενώ η κλήρωση διεξάγεται από το Σωματείο και απευθύνεται αποκλειστικά στα εγγεγραμμένα μέλη του. Εντός του 2021, την παροχή αυτή επωφελήθηκαν 39 εργαζόμενοι,
ενώ από το 2022 ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί.
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και Ανάπτυξη

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Εκπαίδευση
Η συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, καθώς ενισχύονται οι επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν επιτυχώς οποιαδήποτε πρόκληση στο εργασιακό περιβάλλον.
Μέσω των εξειδικευμένων προγραμμάτων και της δια βίου μάθησης καλύπτονται οι ανάγκες των εργαζομένων που σχετίζονται με νέα νοσηλευτικά πρωτόκολλα, τη χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας που εφαρμόζεται στον Όμιλο, αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών.

Στοιχεία εκπαιδεύσεων

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Στον Όμιλο εφαρμόζεται συγκεκριμένη διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους τους εργαζόμενους, σύμφωνα με τις ανάγκες προσωπικής ανάπτυξης, τις απαιτήσεις της θέσης και της φύσης της εργασίας του κάθε εργαζόμενου, αλλά και
τις ανάγκες του Ομίλου. Αρμόδιοι για την απρόσκοπτη εφαρμογή της διαδικασίας είναι οι Διευθυντές και
οι Προϊστάμενοι των τμημάτων της Κλινικής, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανάδειξη των ετήσιων αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης, την υποβολή των προτεινόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Με απώτερο στόχο τη συνεχή αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι βασικότερες κατηγορίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στον Όμιλο αφορούν στη(ν):

Πιστοποιήσεις
και παρακολούθηση
ενδοκλινικών
μαθημάτων
νοσηλευτικής
υπηρεσίας

Συνεχή
βελτίωση
των ατομικών
δεξιοτήτων
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Ομαλή ένταξη
και εκπαίδευση
των νεοπροσλαμβανομένων

Διαρκή εκπαίδευση
σε σύγχρονες
μεθόδους και
νοσηλευτικά
πρωτόκολλα

Συμμετοχή
σε πανελλαδικά
ή διεθνή
συνέδρια

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε συνδυασμό με την ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης, διασφαλίζουν τη διαρκή ανάπτυξη των εργαζομένων και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του
Ομίλου.
Εντός του 2021, ξεκίνησε η υλοποίηση εξειδικευμένων ενημερώσεων για τους νέους εργαζόμενους,
απο τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού. Οι ενημερώσεις αυτές, λαμβάνουν χώρα σε εβδομαδιαία
βάση και αφορούν σε πληθώρα θεμάτων, όπως την εξοικείωση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του
οργανισμού, την παρουσίαση του οργανογράμματος, του τρόπου διοίκησης του Ομίλου κ.ά.
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Ποικίλες θεματικές εκπαιδεύσεις σε επίπεδο τμημάτων
Παράλληλα με τις βασικές εκπαιδεύσεις σε επίπεδο Ομίλου και τα εξειδικευμένα προγράμματα υγείας
και ασφάλειας, επιπρόσθετες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες λαμβάνονται και διοργανώνονται σε επίπεδο
τμημάτων, προκειμένου να καλύπτονται με στοχευμένο τρόπο οι επιμέρους ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα, κατά τους θερινούς μήνες αποστέλλεται στους Διευθυντές των Τμημάτων το έντυπο ανίχνευσης
εκπαιδευτικών αναγκών, στο οποίο καταγράφονται ανά τμήμα οι σχετικές ανάγκες των Διευθύνσεων με
σκοπό την ενσωμάτωσή τους στον σχεδιασμό προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς.
Ενδεικτική θεματολογία εκπαιδεύσεων αποτελεί:

Εκπαίδευση leadership για το
επίπεδο Middle Management

5 βήματα
για την υγιεινή των χεριών

Πρόληψη τρυπήματος από
βελόνα και αιχμηρά αντικείμενα

Είδη προφυλάξεων, μέτρων προστασίας
για το προσωπικό και τους ασθενείς

Ορθή διαχείριση
αποβλήτων

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αξιολόγηση
ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

και δυνατότητες εξέλιξης
Έχοντας αναγνωρίσει ότι η αξιολόγηση διασφαλίζει αξιοκρατικά την ανάπτυξη και εξέλιξη των
εργαζομένων, στον Όμιλο εφαρμόζεται σύστημα
αξιολόγησης της απόδοσης, βάσει συγκεκριμένης
διαδικασίας.
Η εν λόγω διαδικασία έχει ως στόχο την αντικειμενική αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συνεχή βελτίωση
των ίδιων, αλλά και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, αναδεικνύονται επιπλέον εκπαιδευτικές ανάγκες για κάθε
εργαζόμενο.
Αρμόδιοι για την ετήσια αξιολόγηση των εργαζομένων, η οποία διεξάγεται το τελευταίο τρίμηνο
κάθε έτους και συνδέεται άμεσα με το budget της
επόμενης χρονιάς, είναι οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των εκάστοτε τμημάτων, στο πλαίσιο
των διοικητικών τους καθηκόντων. Τα συγκεκριμένα στελέχη λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση για
τη λειτουργία και εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης, ενώ ενημερώνονται για τους εταιρικούς
στόχους που θα πρέπει να τεθούν. Στις κλινικές
του Ομίλου, οι ίδιοι οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των τμημάτων αξιολογούνται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
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Εσωτερική επικοινωνία και σχέσεις
εργαζομένων - Διοίκησης
Στον Όμιλο έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλοι μηχανισμοί αμφίδρομης επικοινωνίας και ανοιχτού
διαλόγου, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και
Διοίκησης, καθώς και το πνεύμα συνεργασίας.

Οι εργαζόμενοι
αποτελούν
τη σταθερή
και διαχρονική αξία
στην οποία και
επενδύει ο Όμιλος.

Η διαδικασία
αξιολόγησης βασίζεται
στα παρακάτω βήματα:
Δ΄ Τρίμηνο έτους
Στοχοθεσία

Κατ’ ιδίαν
συναντήσεις με
τους υπεύθυνους
αξιολόγησης

Υποβολή φύλλων
αξιολόγησης
στη Διεύθυνση
Ανθρωπίνου
Δυναμικού (ΔΑΔ)
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Ο Όμιλος Ευρωκλινικής εφαρμόζει πολιτική συνεχούς επικοινωνίας με το προσωπικό, μέσω ενός συνόλου καναλιών που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού, αλλά και στην άμεση ανταπόκρισή του σε τυχόν προβλήματα των εργαζομένων.
Open door policy, που προωθεί την ανοιχτή επικοινωνία
Έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων και ιατρών
Σωματεία εργαζομένων, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας
Exit interview, κατά την παραίτηση ενός εργαζόμενου
Συναντήσεις:
• Οργανωμένες μηνιαίες και εβδομαδιαίες συναντήσεις διευθυντών
• Εβδομαδιαίες συναντήσεις των επιχειρησιακών διευθυντών, με τον διευθύνοντα σύμβουλο
και τον αντιπρόεδρο
• Δια ζώσης ή διαδικτυακές συναντήσεις μεταξύ διοίκησης - managers και managers
- προσωπικού
Περιοδικό Ομίλου, για την ενημέρωση εργαζομένων
Απευθείας επικοινωνία με το τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αμφίδρομη επικοινωνία

Έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων
Ο Όμιλος, μέσω της ετήσιας έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων, ενθαρρύνει με κάθε τρόπο το προσωπικό να εκφράσει ανοιχτά την άποψή του, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κλινικής, τις σχέσεις με συναδέλφους, αλλά και τις συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας. Βασικό στοιχείο της έρευνας
είναι η εξασφάλιση της ανωνυμίας, συμβάλλοντας στην εδραίωση ενός ανοικτού καναλιού επικοινωνίας
μεταξύ των εργαζομένων και των διοικητικών οργάνων, χωρίς περιορισμούς.
Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι υψηλής σημαντικότητας για τον Όμιλο, καθώς αναδεικνύεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος εργασίας, ενώ αναδεικνύονται τα δυνατά σημεία του οργανισμού,
ταυτόχρονα με εκείνα που χρήζουν βελτίωσης.

8,33/10

Η βαθμολογία
του διοικητικού
προσωπικού

8,35/10
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

8,36/10

Η βαθμολογία
του διοικητικού
προσωπικού

7,92/10

Η βαθμολογία
του νοσηλευτικού
προσωπικού

πιστεύει ότι το δυνατό
σημείο του ομίλου είναι
το κλίμα και το
περιβάλλον εργασίας

7,89/10

Η βαθμολογία
του διοικητικού
προσωπικού

7,75/10

Η βαθμολογία
του νοσηλευτικού
προσωπικού

Για το πόσο
ικανοποιημένος
είναι με τις παροχές
υγείας εργαζομένων
και συγγενών που
προσφέρονται
από τον Όμιλο
Ευρωκλινικής
Για το πόσο
η Διεύθυνση
προσωπικού είναι
προσβάσιμη και
βοηθητική
Για το πόσο
ευχαριστημένοι
αισθάνονται που
εργάζονται στον
Όμιλο Ευρωκλινικής

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

52%
Ποσοστό
ανταπόκρισης

Η βαθμολογία
του νοσηλευτικού
προσωπικού

στους
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Προτεραιότητά μας
η υγεία και ασφάλεια
στην εργασία

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Μέσω της υιοθέτησης αυστηρών
διαδικασιών, κανόνων και
πρωτοβουλιών, αποτυπώνεται όχι
μόνο η συντονισμένη προσπάθεια για
εξάλειψη των κινδύνων στην Κλινική
και το σύνολο των δραστηριοτήτων μας,
αλλά και η δέσμευση της Διοίκησης για
διαμόρφωση κουλτούρας πρόληψης και
ασφαλούς εργασιακής συμπεριφοράς.

Η συμβολή μας
στους Παγκόσμιους Στόχους
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:
Φροντίζουμε για την υγεία και
ασφάλεια των εργαζομένων,
των συνεργατών και
των ασθενών μας
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Επιδιώκουμε τη μείωση
ή και την εξάλειψη
των εργασιακών κινδύνων
για όλους τους εργαζόμενους
στον Όμιλο
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Διαχείριση
της πανδημίας του Κορωνοϊού
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του
Ομίλου βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης με γενναιότητα και υπευθυνότητα. Καθώς όμως προτεραιότητα του Ομίλου Ευρωκλινικής είναι η ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων του, συνέχισαν να εφαρμόζονται απρόσκοπτα όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους και συνεπώς την προστασία των ασθενών και των οικείων τους.
Επιπλέον, μέσω του παρακάτω πλαισίου ενεργειών και την εφαρμογή αυστηρών μέτρων και κανόνων από
τους εργαζόμενους, ο Όμιλος συνέβαλε για ακόμη μια χρονιά τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της πανδημίας, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των ανθρώπων του.

Συνεχής
ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση
των εργαζομένων
για την προστασία
της υγείας τους

Ανάπτυξη και
εφαρμογή
κατευθυντήριας
οδηγίας για το
νοσηλευτικό
προσωπικό
σχετικά με τις
ενέργειες για
τη διαχείριση
κρουσμάτων
Κορωνοϊού

Ασκήσεις
ετοιμότητας
προσωπικού για
τη διαχείριση
καταστάσεων
σχετιζόμενων με
την πανδημία

Υλοποίηση
εξειδικευμένων
εκπαιδεύσεων
για τους
εργαζόμενους,
σχετικά με τα
αναγκαία μέτρα
προστασίας,
καθώς και τη
διαχείριση
περιστατικών
Κορωνοϊού

Συνεχείς έλεγχοι
υγιεινής
των χεριών

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Όμιλος παρείχε στο σύνολο των εργαζομένων δωρεάν τεστ ανίχνευσης του ιού
Covid-19, κάθε δυο εβδομάδες, ενώ έθεσε σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης “Covid-19 support
line”, με στόχο την παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών στους εργαζόμενους σχετικά με θέματα διαχείρισης της πανδημίας.
ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ ακολουθούνται πιστά στην Κλινική, ενώ σε όλους τους χώρους υπάρχει διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό σχετικά με την προστασία από τον ιό. Μέσω των καθημερινών ελέγχων, στον Όμιλο εξασφαλίστηκε η εφαρμογή ασφαλών ιατρονοσηλευτικών πρακτικών από το σύνολο του προσωπικού, με σκοπό
την εξάλειψη κινδύνου μετάδοσης του ιού. Στο ίδιο πλαίσιο, αν υπάρξει ασθενής με κρούσμα πραγματοποιείται άμεσα η διαδικασία ιχνηλάτησης για την αποφυγή μετάδοσης και εξάπλωσης του ιού στο προσωπικό,
στους ιατρούς και σε άλλους ασθενείς.

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
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Σημαντικό όργανο λήψης αποφάσεων και αποτελεσματικής διαχείρισης σχετικά με τα θέματα της πανδημίας, αποτελεί η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Από την αρχή της πανδημίας, η εν λόγω επιτροπή συνεδρίασε τέσσερις φορές με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων σχετικά με τον κορωνοϊό, λαμβάνοντας υπόψη
πάντα τις κατευθύνσεις από τους κυβερνητικούς φορείς και αρχές και φυσικά τον ΕΟΔΥ. Κατά τη διάρκεια
των συνεδριάσεων της επιτροπής, και ανάλογα τις συνθήκες σε σχέση με την πανδημία λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις, οι οποίες στη συνέχεια κοινοποιούνται στα νοσηλευτικά τμήματα.

Προστασία από την εποχική γρίπη
Εν όψει της έναρξης της περιόδου της εποχικής γρίπης, ο Όμιλος Ευρωκλινικής διοργανώνει τον εμβολιασμό του προσωπικού της Κλινικής, ενώ ενημερώνει το σύνολο των εργαζομένων σχετικά με τη σπουδαιότητα του εμβολιασμού για την πρόληψη της γρίπης και την υγιεινή των χεριών, που αποτελεί τη βασικότερη
αρχή πρόληψης και ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης διαδικασιών στον Όμιλο και με στόχο την αποτελεσματικότερη οργάνωση του εμβολιασμού και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων χρησιμοποιείται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα με πρόσβαση ανά διεύθυνση / τμήμα των Κλινικών, για τη μηνιαία συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον αντιγριπικό εμβολιασμό του προσωπικού.
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θεμάτων υγείας και ασφάλειας

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Πλαίσιο διαχείρισης
Η προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των συνεργατών ιατρών, καθώς και των ασθενών, σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων του, αποτελεί για τον Όμιλο βασική προτεραιότητα.
Στόχος του Ομίλου είναι η διατήρηση και η ενίσχυση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας,
βάσει της αρχής της πρόληψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης τυχόν περιστατικών ή συμβάντων. Επιπλέον, ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας και επενδύει συνεχώς σε δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης, σχετικά με αυτά
τα ζητήματα.

2,6%

Δείκτης συχνότητας
ατυχημάτων (LTIFR)
για το 2021

27

Ημέρες απουσίας
από την εργασία εξαιτίας
ατυχημάτων

23,8

Δείκτης σοβαρότητας
ατυχημάτων (SR)
για το 2021

Τα βασικά εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας του Ομίλου Ευρωκλινικής, περιλαμβάνουν:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων
και ασφάλειας

Σχέδιο δράσης για την πρόληψη
και τον έλεγχο των λοιμώξεων

Κατευθυντήριες οδηγίες
και μέτρα υγείας και
ασφάλειας

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Συνεχής αξιολόγηση και
καταγραφή συμβάντων

Κανονισμός πρόληψης
και ελέγχου λοιμώξεων

Πολιτική υγείας για το προσωπικό και τις οικογένειές τους

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής παρέχει ένα πλήρες πλαίσιο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων το οποίο προβλέπει την παροχή υπηρεσιών υγείας στους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους. Διασφαλίζοντας ότι το πρόγραμμα παροχών υγείας διατίθεται σε όλους τους εργαζόμενους
και σε όλες τις βαθμίδες, ο Όμιλος παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν τόσο εξωτερικά περιστατικά, όσο
και εσωτερικά. Οι παροχές συμπεριλαμβάνουν νοσηλεία σε κλίνη, με μηδενική ή ελάχιστη συμμετοχή του
εργαζόμενου, όπως και διαγνωστικές εξετάσεις και λοιπές ιατρικές πράξεις.

Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας
Ο Όμιλος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σε όλες τις εγκαταστάσεις του διαδικασία
διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας, με σκοπό τη διασφάλιση της παροχής ασφάλειας στους ασθενείς, συγγενείς, συνοδούς και προσωπικό κατά την παρουσία τους
στην Κλινική, και την προφύλαξη από κάθε δυνητικό κίνδυνο. Η διαδικασία τίθεται
σε εφαρμογή σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των ασθενών, των συνοδών και του προσωπικού, από δολιοφθορά, φυσική
καταστροφή και τρομοκρατικές ενέργειες. Για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας
έχουν οριστεί σχετικοί αρμόδιοι για τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων, καθώς και
την έγκριση για τις οποιεσδήποτε ενέργειες υγείας και ασφάλειας. Τελική έγκριση
στην προαναφερθείσα διαδικασία δίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του οργανισμού για τη φροντίδα της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
Κανονισμός πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων
Ο εσωτερικός κανονισμός πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων αποτελεί βασικό εργαλείο για την προάσπιση της ασφάλειας των επαγγελματιών υγείας του Ομίλου. Ο
κανονισμός ισχύει για όλο το προσωπικό, ασθενείς και επισκέπτες, και δίνει την κατεύθυνση για τη στρατηγική του Ομίλου σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών και κατευθυντήριων οδηγιών σχετικών με την πρόληψη και τον έλεγχο λοιμώξεων. Ο κανονισμός συνοδεύεται από συμπληρωματικές κατευθυντήριες οδηγίες και
εγχειρίδια τα οποία συμβάλλουν στην εφαρμογή προφυλάξεων από τυχόν λοιμώξεις.

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Σύνολο οδηγιών και μέτρων υγείας και ασφάλειας
Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει επιπρόσθετες διαδικασίες, οδηγίες και μέτρα
που αφορούν στην ορθή συμπεριφορά, ενδυμασία και υγιεινή των εργαζομένων, διασφαλίζοντας την απόλυτη τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και μειώνοντας τον επαγγελματικό κίνδυνο στην εργασία. Οδηγίες για σωστή προστατευτική
ενδυμασία του προσωπικού, άμεση φροντίδα σε περιπτώσεις συμβάντων και γενικότερες προφυλάξεις του προσωπικού αποτελούν ενδεικτικές οδηγίες που έχει ο
Όμιλος σε εφαρμογή.
Συνεχής αξιολόγηση κινδύνων και καταγραφή συμβάντων
Η συνεχής αξιολόγηση των κινδύνων και των επιδόσεων του Ομίλου σε θέματα υγείας και ασφάλειας θέτει τη βάση για συνεχή βελτίωση του οργανισμού στον τομέα
αυτόν. Ο Όμιλος, με γνώμονα τη μεθοδική και προδραστική αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων, επικαιροποιεί, όποτε κρίνεται απαραίτητο, τη Μελέτη Εκτίμησης
Επαγγελματικού Κινδύνου, με στόχο την ακριβή καταγραφή των συνθηκών εργασίας και των πιθανών αρνητικών επιδράσων αυτών στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στην Κλινική.
Σχέδιο δράσης για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων
Ο Όμιλος, εφαρμόζοντας αυστηρές διαδικασίες και υλοποιώντας συνεχείς εκπαιδεύσεις, στοχεύει με κάθε δυνατό τρόπο στην προστασία της υγείας τόσο των ασθενών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων, από νοσοκομειακές και άλλου τύπου λοιμώξεις. Έτσι, στον Όμιλο εφαρμόζεται συγκεκριμένο σχέδιο δράσης πρόληψης και
ελέγχου λοιμώξεων, το οποίο απευθύνεται και εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα της
Κλινικής.

66

67

Εγχειρίδιο ελέγχου λοιμώξεων
Εγχερίδιο καθαρισμού και απολύμανσης χώρων και εξοπλισμού
Εγχειρίδιο μέτρων προφύλαξης
Γραπτή ενημέρωση πρόληψης τρυπήματος απο βελόνες και αιχμηρά αντικείμενα
Σχετικές οδηγίες εργασίας, κυρίως σχετικά με την υγιεινή των χεριών, τα
είδη προφυλάξεων που πρέπει να λαμβάνονται, τη νοσηλεία ασθενών με
πολυανθεκτικό μικρόβιο, καθώς και την απαραίτητη προστατευτική ενδυμασία
του νοσηλευτικού προσωπικού και του προσωπικού καθαρισμού
Διαδικασία αντιμετώπισης επαγγελματικής έκθεσης σε αίμα και βιολογικά υγρά
Κατευθύνσεις για την πρόληψη τρυπήματος από βελόντες και αιχμηρά
αντικείμενα
Προφυλάξεις για το προσωπικό σχετικά με τον χειρισμό ακάθαρτου ιματισμού.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του περιορισμού, πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων, εκτός από τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων,
έχουν καθιερωθεί:

Επιπλέον του εξειδικευμένου Ιατρού Εργασίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παροχή υποδείξεων και συμβουλών στους εργαζόμενους, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία και του Τεχνικού Ασφαλείας, στον
Όμιλο έχει καθιερωθεί η θέση του Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ), με ρόλο
υψηλής νοσηλευτικής ευθύνης.

Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ)
Ο Νοσηλευτής επικεντρώνεται στην αναγνώριση, την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων στους ασθενείς, το προσωπικό, τους επισκέπτες και την ευρύτερη κοινότητα,
όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Με την οργανωμένη και έγκαιρη δράση του, συμβάλλει
καίρια στην εφαρμογή των εθνικών και διεθνών κανόνων για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και στη βελτίωση των δεικτών ποιότητας, με απώτερο στόχο την
ασφάλεια των ασθενών. Οι βασικότερες αρμοδιότητες του Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων, μεταξύ άλλων, είναι:

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η επιτήρηση και καταγραφή των λοιμώξεων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και η αποστολή
εντύπων στα σχετικά αρμόδια τμήματα του οργανισμού
Η επίβλεψη της εφαρμογής των διαδικασιών απολύμανσης, αποστείρωσης και αντισηψίας
Η επιτήρηση εφαρμογής των μέτρων ατομικής προστασίας από όλους τους εργαζόμενους
στο νοσοκομείο
Η διενέργεια των εμβολιασμών του προσωπικού σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών,σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας
Η σύνταξη και η επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων και διαδικασιών σε συνεργασία
με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Εκπαίδευση
ευαισθητοποίηση και παρακολούθηση δεικτών υγείας
και ασφάλειας

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της διαχείρισης της
υγείας και της ασφάλειας, καθώς μέσω αυτών διασφαλίζεται η ορθή και ομαλή διεξαγωγή των καθημερινών εργασιών σε όλα τα τμήματα της Κλινικής, ενώ μειώνονται αισθητά όλα τα είδη των συμβάντων.
Στο πλαίσιο αυτό, απώτερο στόχο όλων των τμημάτων αποτελεί η διαμόρφωση κουλτούρας πρόληψης
και ασφαλούς εργασιακής συμπεριφοράς. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Ομίλου Ευρωκλινικής είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, και σε αυτό το πλαίσιο
διοργανώνει ποικίλες εκπαιδεύσεις, παρουσίασεις και συναντήσεις με στόχο να ενημερώνει και να ευαισθητοποιει το νοσηλευτικό προσωπικό.
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Επιπλέον, με στόχο την εντατικοποίηση των δράσεων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Δείκτες υγείας και ασφάλειας
Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται οι δείκτες υγείας και ασφάλειας συνιστά όχι μόνο το αποτέλεσμα των στοχευμένων ενεργειών και δράσεων που αναλαμβάνει ο Όμιλος στον τομέα αυτό, αλλά και
οδηγό για την ανάληψη περαιτέρω βελτιωτικών δράσεων. Μέσω της καταγραφής, παρακολούθησης
και ανάλυσης των δεικτών, εντοπίζονται εγκαίρως σημεία ή περιοχές που χρήζουν βελτιώσεων, ακόμη και παρεμβάσεων.

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

LΤΙs: Lost Time Injuries
Παρ’ ολίγον ατυχήματα (Near misses): Συμβάν που μολονότι δεν προκάλεσε κανένα τραυματισμό ή ζημιά τη στιγμή που σημειώθηκε, δημιούργησε ωστόσο, όλες τις προϋποθέσεις για ένα πραγματικό ατύχημα.
Lost Time Injury Frequency Rate (LTΙFR): αριθμός συμβάντων/ανθρωποώρες εργασίας*106
Severity Rate (SR): αριθμός ημερολογιακών ημερών απουσίας από την εργασία εξαιτίας ατυχήματος/ανθρωποώρες εργασίας*106
Μικροατυχήματα: θεωρούνται τα συμβάντα αυτά που χρήζουν παροχή μόνο Ά βοηθειών και δεν προκαλούν χαμένες
εργατοημέρες

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η στρατηγική
προσέγγισή μας
για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Η υπεύθυνη και βιώσιμη
επιχειρηματικότητα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του μοντέλου
λειτουργίας μας και μοχλό για
τη θέσπιση και την επίτευξη των
επιχειρηματικών μας στόχων.
Τα αποτελέσματα των στόχων
αξιολογούνται συνεχώς και
επανεξετάζονται κάθε χρόνο,
ενσωματώνοντας τα νέα δεδομένα
του Ομίλου καθώς και τις σύγχρονες
τάσεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2015, τα κράτη
μέλη του Ο.Η.Ε., μεταξύ των οποίων και η
Ελλάδα, υιοθέτησαν μία σειρά στόχων ως
μέρος μίας νέας ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης με ορίζοντα δεκαπενταετίας.
Οι στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αποτελούν τη βάση για την επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για
όλους και περιλαμβάνουν τομείς όπως η
κλιματική αλλαγή, η οικονομική ανάπτυξη, η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, η ειρήνη και η δικαιοσύνη.
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής προέβη σε ανάλυση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε όλη την αλυσίδα αξίας του, και
εντόπισε τους 14 Στόχους στους οποίους
συνεισφέρει περισσότερο.

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Στο επίκεντρο της συνεισφοράς του είναι ο στόχος 3 ‘’Καλή Υγεία & Ευημερία’’,
λόγω της αδιαμφισβήτητης συμβολής
του στη διατήρηση της υγείας των ασθενών του και στη μέγιστη ικανοποίηση των
αναγκών τους.
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Η στρατηγική προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου Ευρωκλινικής ευθυγραμμίζεται με το μακροπρόθεσμο όραμά του να αποτελεί για τους ασθενείς την πιο αξιόπιστη και ποιοτική επιλογή ιδιωτικής
υγείας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της δέσμευσής του στις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας έθεσε στόχους που επικεντρώνονται σε τέσσερεις βασικούς άξονες.

Φροντίδα για τους
εργαζόμενους

Προστασία
του περιβάλλοντος

Ο Όμιλος φροντίζει για τους ανθρώπους
του μεριμνώντας για τη δημιουργία
ενός ασφαλούς και εποικοδομητικού
εργασιακού περιβάλλοντος παρέχοντας
ίσες ευκαιρίες και δίκαιες παροχές.

Η προστασία του περιβάλλοντος
αποτελεί ουσιαστικό μέλημα για τον
Όμιλο. Διαχρονικός στόχος αποτελεί η
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος και η συστηματική
ανάπτυξη δράσεων για τη δημιουργία μιας
υπεύθυνης περιβαλλοντικά κουλτούρας.

ΠΛΑΊΣΙΟ
ΔΡΆΣΕΩΝ
ΒΙΏΣΙΜΗΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

Κοινωνική συνεισφορά

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Ο Όμιλος αναπτύσσει δράσεις και
πρωτοβουλίες που προασπίζουν την
κοινωνική ευημερία και συνοχή, επιδιώκει
τη συνεχή επικοινωνία με την τοπική
κοινωνία προκειμένου να ανταποκρίνεται
άμεσα στις ανάγκες της.

Υπεύθυνη λειτουργία
και ποιότητα υπηρεσιών
Κύρια προτεραιότητα του Ομίλου είναι
η υπεύθυνη λειτουργία του με την
παροχή βέλτιστων και υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών στους ασθενείς του.

Η διασφάλιση των επιδόσεων μας
Η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών του Ομίλου στους άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας, υποστηρίζεται από την εφαρμογή πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης, όπως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2015 και το ΕΝ 15224:2012, καθώς και το Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων, πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2018 αλλά και
μέσω της διαπίστευσης του Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας από τον Ε.ΣΥ.Δ. βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ EN
ISO 15189:2012. Με την εφαρμογή των διεθνών αυτών προτύπων και συστημάτων, ο όμιλος Ευρωκλινικής έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση της επίδοσης των κλινικών και της διασφάλισης της
συνεχούς παροχής υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απατήσεις των ασθενών. Επιπροσθέτως, στον Όμιλο
Ευρωκλινικής έχει θεσμοθετηθεί ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία παρακολουθεί και καταγράφει το ετήσιο πλάνο δράσεων και πρωτοβουλιών του Ομίλου, ενώ υποβάλλει προτάσεις προς τη Διοίκηση για την υλοποίηση νέων προγραμμάτων.
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και συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διάλογος
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής έχει δεσμευτεί να αναπτύσσει και να
διατηρεί «ανοιχτή» και αμφίδρομη επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, που αφορούν στο εσωτερικό αλλά και
εξωτερικό του περιβάλλον. Την δέσμευσή του αυτή την υποστηρίζει με συστήματα και μηχανισμούς επικοινωνίας που
λειτουργούν με βάση τις αρχές της ειλικρίνειας και της ισότητας και διευκολύνουν την συμμέτοχη των ενδιαφερομένων. Έχει αναγνωρίσει δέκα βασικές ομάδες ενδιαφερομένων μερών όπου μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά
αλλά και να επηρεαστούν από τις δραστηριότητές του. Ο όμιλος επιδιώκει σταθερή ροή πληροφοριών στα κανάλια επικοινωνίας που έχει καθιερώσει προκειμένου να διασφαλίσει
την αναγνώριση και επικοινωνία όλων των ουσιαστικών θεμάτων που αφορούν σε όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων
μερών και να φροντίσει άμεσα και αποτελεσματικά την υλοποίηση δράσεων για την ανταπόκρισή του σ ’αυτά. Με τον
τρόπο αυτό έχει επιτύχει την ευθυγράμμιση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει αναπτύξει, με τις ανάγκες
και τις προσδοκίες όχι μόνο των ασθενών και των οικογενειών τους αλλά και των εργαζομένων, των μετόχων, των προμηθευτών και όλων των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών.
Στον Όμιλο Ευρωκλινικής διεξάγονται ετησίως ανώνυμες έρευνες που αφορούν στους ασθενείς και
στους οικείους τους αλλά και στο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δίνοντάς τους έτσι την δυνατότητα να εκφράσουν το πώς αισθάνονται πραγματικά για το εργασιακό τους περιβάλλον και τον τρόπο λειτουργίας του Ομίλου. Ο Όμιλος στοχεύει στην ειλικρινή ανατροφοδότηση ιδεών και πληροφοριών
που μπορούν να χρησιμοποιούν ως εργαλεία διαρκούς βελτίωσης της κουλτούρας στο χώρο εργασίας,
των σχέσεων με τους συναδέλφους, της δημιουργίας μακροπρόθεσμων ευκαιριών ανάπτυξης ή σταδιοδρομίας και να ανατροφοδοτήσουν τόσο την επικοινωνία μεταξύ των μερών όσο και τις στρατηγικές
αποφάσεις του Ομίλου.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτει ο Όμιλος
Ευρωκλινικης και χρησιμοποιεί προκειμένου να διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη του.

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ο διάλογος και η συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
αποτελεί θεμελιώδη λίθο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής
Βιώσιμης Ανάπτυξης και τον σχεδιασμό των δράσεων που
υλοποιούνται βάσει αυτής.

Ενδιαφερόμενα μέρη, κανάλια επικοινωνίας, κύρια θέματα και η ανταπόκριση του Ομίλου σε αυτά

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

ΜΈΤΟΧΟΙ
Συχνότητα
επικοινωνίας:
Μηνιαία

Κανάλια επικοινωνίας
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων
Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων
Περιοδική ενημέρωση (3μηνη)
Ετήσια αποτίμηση

Πως
ανταποκρινόμαστε

ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ
Συχνότητα
επικοινωνίας:
Καθημερινά

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου
Επιχειρηματικό σχέδιο και στρατηγικοί
στόχοι του Ομίλου

Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα: «Επιχειρηματικό μοντέλο και Εταιρική
Διακυβέρνηση».
Κανάλια επικοινωνίας

Βασικά θέματα ενδιαφέροντος

Επικοινωνία μέσω emails
ή μέσω προϊσταμένων

Αναγνώριση και ανταμοιβή

Μέσω σωματείου εργαζομένων
Έρευνα ικανοποίησης

Εξειδίκευση νοσηλευτών, επάρκεια
γνώσεων και συνεχής επιμόρφωση

Ετήσια αξιολόγηση

Υγεία & Ασφάλεια

Εκπαιδεύσεις/Ενημερώσεις

Ίσες ευκαιρίες

Ειδικότερες εκπαιδεύσεις στους
εργαζομένους καθαριότητας

Αμοιβές και επιπλέον παροχές

Ανάπτυξη / εξέλιξη

Διαχείριση κρίσεων (λοιμώξεις,
πανδημία)

Ενημερωτικά και εκπαιδευτικά έντυπα

Διαχείριση αποβλήτων υγειονομικής
μονάδας

Προσωπικές – ομαδικές συναντήσεις

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στον Όμιλο εφαρμόζεται ένα ευέλικτο και ανοικτό σύστημα επικοινωνίας μεταξύ της
Διοίκησης, των υπευθύνων τμημάτων και των εργαζόμενων σε όλες τις βαθμίδες, γνωστό
και ως σύστημα «ανοικτών θυρών».
Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα: «Οι άνθρωποί μας, το πολυτιμότερο
κεφάλαιο».

ΑΣΘΕΝΕΊΣ & ΟΙΚΕΊΟΙ Κανάλια επικοινωνίας
Συχνότητα
επικοινωνίας:
Καθημερινά

Διασφάλιση έγκαιρης και έγκυρης
ενημέρωσης

O Όμιλος προχωρά στη δημοσιοποίηση αποφάσεων, ανακοινώσεων και των Οικονομικών
καταστάσεων, προς επαρκή πληροφόρηση των μετόχων και ενίσχυση του πλαισίου
διαφανούς λειτουργίας.

Οδηγοί εργαζομένων, εκπόνηση σχετικών
διαδικασιών

Πως
ανταποκρινόμαστε

Βασικά θέματα ενδιαφέροντος

Βασικά θέματα ενδιαφέροντος

Απευθείας επικοινωνία µε τους ιατρούς

Υψηλή ποιότητα φροντίδας

Έρευνες ικανοποίησης

Φροντίδα ιατρών

Ενημερωτικά έντυπα

Καινοτόμες υπηρεσίες

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης

∆ιαχείριση παραπόνων, παρατηρήσεων
και προτάσεων

Περιοδικό Ομίλου

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Απώτερος στόχος του Ομίλου είναι η παροχή αδιάλειπτης και υψηλού επιπέδου ποιότητας
ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς και επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτό, στον Όμιλο
εφαρμόζονται συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ενώ οι κλινικές είναι πιστοποιημένες ως
Πως
ανταποκρινόμαστε “Patients’ Friendly Hospitals”.
Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στις ενότητες: «Όμιλος Ευρωκλινικής» και
«Οργάνωση και ποιότητα».
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Ενδιαφερόμενα μέρη, κανάλια επικοινωνίας, κύρια θέματα και η ανταπόκριση του Ομίλου σε αυτά
ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ
ΙΑΤΡΟΊ

Προσωπικές συναντήσεις
Επιστημονικές συναντήσεις
Έρευνα ικανοποίησης ιατρών
Εταιρική ιστοσελίδα (ειδική ενότητα
για ιατρούς)
Ενημερώσεις/εκπαιδεύσεις, ειδικότερα
σε σχέση με την πανδημία

Βασικά θέματα ενδιαφέροντος
∆ιασφάλιση των απαραίτητων
προϋποθέσεων για την άσκηση
των ιατρικών καθηκόντων
Νέες τεχνολογίες αιχμής / νέα
μηχανήματα / ενημέρωση για νέους
τύπους εξοπλισμού και νέες μεθόδους
Καλές συνθήκες εργασίας
Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών
Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Συχνότητα
επικοινωνίας:
Καθημερινά

Κανάλια επικοινωνίας

Διαχείριση κρίσεων
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Οι συνεργάτες ιατροί αποτελούν σημαντικό πυλώνα των ποιοτικών υπηρεσιών υγείας
του Ομίλου Ευρωκλινικής. Έτσι, η Διοίκηση φροντίζει για τη δημιουργία των απαραίτητων
Πως
ανταποκρινόμαστε συνθηκών για την άριστη συνεργασία με τους ιατρούς.
Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα: «Οργάνωση και ποιότητα».

ΚΡΆΤΟΣ & ΑΡΧΈΣ
Συχνότητα
επικοινωνίας:
Μηνιαία

Κανάλια επικοινωνίας
Ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
της εκάστοτε online εφαρμογής
Έκτακτη επικοινωνία (λόγω της φύσης
των δραστηριοτήτων του Ομίλου)
Άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο
Υγείας και τους εποπτικούς φορείς
των δραστηριοτήτων του Ομίλου
Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ)

Βασικά θέματα ενδιαφέροντος
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
Ανταπόκριση στις απαιτήσεις
της φορολογικής και
κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας
Ανταπόκριση σε έκτακτες συνθήκες
και περιόδους (όπως η πανδημία)
Προστασία προσωπικών δεδομένων

O Όμιλος φροντίζει για την πλήρη τήρηση της νομοθεσίας, αλλά και την άμεση επικοινωνία
με τις κρατικές και ρυθμιστικές αρχές υπό τις συνθήκες που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Πως
ανταποκρινόμαστε Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα: «Επιχειρηματικό μοντέλο και Εταιρική
Διακυβέρνηση».

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Ενδιαφερόμενα μέρη, κανάλια επικοινωνίας, κύρια θέματα και η ανταπόκριση του Ομίλου σε αυτά
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ
Συχνότητα
επικοινωνίας:
Καθημερινά

Κανάλια επικοινωνίας

Βασικά θέματα ενδιαφέροντος

Τακτική ηλεκτρονική και τηλεφωνική
επικοινωνία

Βιωσιμότητα και οικονομική ευρωστία

Τακτικές συναντήσεις και διαδικτυακές
συνδιασκέψεις

Οικονομική διαπραγμάτευση
προσφορών επισκευής και προμήθειας
ανταλλακτικών ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού

Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών

Διαπραγμάτευση για σύναψη
συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης ή
χρησιδανεισμού Ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού
Συντονισμός και τήρηση του πλάνου
συντηρήσεων του Ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού
Διαθεσιμότητα νέας τεχνολογίας
εξοπλισμού
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του Ομίλου, αποτελεί η δημιουργία αμοιβαίως
επωφελούς συνεργασίας με τους προμηθευτές, καθώς και η προμήθεια των υψηλότερων
Πως
ανταποκρινόμαστε ποιοτικά αναλωσίμων και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού.
Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα: «Οργάνωση και ποιότητα».

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΈΣ
ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ
Συχνότητα
επικοινωνίας:
Καθημερινά

Κανάλια επικοινωνίας

Βασικά θέματα ενδιαφέροντος

Επικοινωνία με την Εμπορική Διεύθυνση

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών υγείας

Συνεχής ηλεκτρονική και τηλεφωνική
επικοινωνία

Ανάπτυξη νέων συμφωνιών

Τακτικές συναντήσεις

Διαχείριση παραπόνων των
ασφαλισμένων

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας
στις υπηρεσίες υγείας
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η συνεργασία και η επικοινωνία με τις ασφαλιστικές εταιρείες αποτελεί σημαντικό μέρος
της καθημερινής λειτουργίας των κλινικών του Ομίλου, όπως και η άριστη εξυπηρέτηση
Πως
ανταποκρινόμαστε των ασθενών.
Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα: «Όμιλος Ευρωκλινικής».
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ΚΟΙΝΩΝΊΑ
Συχνότητα
επικοινωνίας:
Όποτε κρίνεται
απαραίτητο

Κανάλια επικοινωνίας

Βασικά θέματα ενδιαφέροντος

Εταιρική ιστοσελίδα

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

Social Media

Ορθές πρακτικές λειτουργίας του Ομίλου

Εταιρικό περιοδικό

Υποστήριξη και παροχή ιατρικής
φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες

ΜΜΕ
SMS σε τακτική βάση

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ενδιαφερόμενα μέρη, κανάλια επικοινωνίας, κύρια θέματα και η ανταπόκριση του Ομίλου σε αυτά

Μηνιαίο newsletter

Πως
ανταποκρινόμαστε

ΤΡΆΠΕΖΕΣ
Συχνότητα
επικοινωνίας:
Όποτε κρίνεται
απαραίτητο

Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και
ιδιαιτέρως στη στήριξη ΜΚΟ οι οποίες φροντίζουν και φιλοξενούν παιδιά, αναλαμβάνοντας
την πλήρη κάλυψη των ιατρικών αναγκών τους.
Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα: «Η κοινωνική προσφορά του Ομίλου
Ευρωκλινικής».

Κανάλια επικοινωνίας
Περιοδικές συναντήσεις

Βασικά θέματα ενδιαφέροντος
Οικονομική επίδοση Ομίλου

Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Τήρηση των όρων της εκάστοτε σύμβασης

Πλαίσιο επικοινωνίας βάσει συμβάσεων

Δυνατότητα προώθησης τραπεζικών
υπηρεσιών
Πλήρης νομοθετική συμμόρφωση
Τήρηση ασφαλιστικών και φορολογικών
υποχρεώσεων
UBO- οι πραγματικοί δικαιούχοι
Kοινοποίηση του επιχειρηματικού
σχεδίου (Business plan)

Στον Όμιλο προωθείται η διαφανής επικοινωνία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με
τα οποία υπάρχει συνεχής συνεργασία.
Πως
ανταποκρινόμαστε Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα: «Επιχειρηματικό μοντέλο και Εταιρική
Διακυβέρνηση».
ΜΜΕ
Συχνότητα
επικοινωνίας:
Όποτε κρίνεται
απαραίτητο

Κανάλια επικοινωνίας
Δελτία τύπου
Δημοσιεύματα, ανακοινώσεις
& καταχωρήσεις στον Τύπο
Προβολή ιατρών και υπηρεσιών υγείας

Βασικά θέματα ενδιαφέροντος
Προβολή θεμάτων ιατρικού
ενδιαφέροντος (νέες τεχνολογίες,
πρωτοπορίες, εξειδικευμένες υπηρεσίες)
Ορθή ενημέρωση

Συναντήσεις (Press lunches, συμμετοχές
σε συνέδρια)

Πως
ανταποκρινόμαστε Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στις ενότητες: «Όμιλος Ευρωκλινικής» και «Η
κοινωνική προσφορά του Ομίλου Ευρωκλινικής».

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Στο πλαίσιο της ορθής ενημέρωσης και της υπεύθυνης προβολής του Ομίλου Ευρωκλινικής και των
υπηρεσιών του, πραγματοποιείται η κατάλληλη επικοινωνία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Κοινωνικό προϊόν του Ομίλου
Το 2021 ο Όμιλος Ευρωκλινικής παραμένει πιστός στη δέσμευσή του για δημιουργία αξίας μέσω των
επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων αλλά και των κοινωνικών του δράσεων. Κύριος στόχος του Ομίλου
είναι να μεγιστοποιεί την θετική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, να προσφέρει αξία στους
ασθενείς μέσω των υψηλής ποιότητας παροχών υγείας, ενώ φροντίζει να διατηρεί σημαντικό αριθμό θέσεων
εργασίας, επιδρώντας θετικά στην απασχόληση και στηρίζοντας έμπρακτα τους εργαζομένους.
Στον παρακάτω πίνακα, αποτυπώνεται το κοινωνικό προϊόν του Ομίλου για το έτος 2021, καθώς και η
σύνδεση των επιμέρους κατηγοριών με τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών που αυτές αφορούν:

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Δημιουργία αξίας ανά ομάδα ενδιαφερομένων μερών
2020

2021

Αμοιβές και επιπλέον παροχές
προς εργαζόμενους

13.570

13.607

Πληρωμές σε παρόχους
κεφαλαίου

3.394

4.253

Καταβεβλημένοι φόροι

7.767

7.397

Συνολικές επενδύσεις

2.320

1.077

Αγορές από εγχώριους
προμηθευτές

13.649

21.500

124

128

40.824

47.962

Αγορές από προμηθευτές
εξωτερικού

ΣΥΝΟΛΟ (σε χιλ. ευρώ)

Ενδιαφερόμενα
μέρη

Επιπλέον, ο Όμιλος Ευρωκλινικής έχει σχεδιάσει ειδικά προγράμματα και εκπτώσεις που αφορούν σε
εξειδικευμένες προληπτικές εξετάσεις και θεραπείες προκειμένου να δώσει την δυνατότητα πρόσβασης
σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου ακόμα και σε αυτούς που αδυνατούν να καλύψουν τα υψηλά τους
κόστη. Τέλος ο Όμιλος μέσω των υποδομών του, τον εξοπλισμό αιχμής που διαθέτει και την τεχνογνωσία
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του, συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση ενός ευρέως
φάσματος ασθενειών και ποικίλων αναδυόμενων ζητημάτων υγείας.
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Προτεραιοποίηση
και αναγνώριση ουσιαστικών θεμάτων

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της προσέγγισης του Ομίλου στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και
εταιρικής υπευθυνότητας, ο Όμιλος Ευρωκλινικής διεξήγαγε ανάλυση ουσιαστικότητας (2021), ώστε να
αναγνωρίσει, να αξιολογήσει και στην συνέχεια να ιεραρχήσει τα θέματα του Ομίλου που παρουσιάζουν
τις σημαντικότερες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, όχι μόνο στον Όμιλο αλλά
και σε όλους τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς. Επιλέχθηκαν ως σημαντικότερα εκείνα που μπορεί
να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από την ικανότητα δημιουργίας κοινής αξίας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στα πρότυπα του διεθνούς οργανισμού Global Reporting
Initiative (GRI Standards), καθώς και στο πρότυπο ΑΑ1000AP (2018) του διεθνούς οργανισμού
AccountAbility. Η διαδικασία ευθυγραμμίστηκε επίσης με το παγκόσμιο, κλαδικό πλαίσιο αναφοράς
Sustainability Accounting Standards Board (SASB), βάσει του οποίου εντοπίζονται και αξιολογούνται τα
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που είναι σημαντικά, από οικονομικής άποψης, για κάθε κλάδο. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, λήφθηκαν υπόψη ως ουσιαστικά θέματα, εκείνα τα οποία
θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλου εύρους μεταβολές στην επίδοση του Ομίλου, ενώ ενσωματώθηκε σε αυτά και η άποψη των ομάδων ενδιαφερομένων μερών.
Για τον Όμιλο Ευρωκλινικής, η συγκέντρωση και προτεραιοποίηση των ουσιαστικών θεμάτων είναι δυναμική και συμβάλλει:

1
2
3
4

Στην αναγνώριση μελλοντικών κινδύνων και ευκαιριών που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία
και την οικονομία καθώς δεν είναι όλοι οι κίνδυνοι πάντα εμφανείς. Ενώ ο μετριασμός του κινδύνου
είναι ένα προφανές όφελος, η εύρεση ευκαιριών μπορεί να είναι ακόμη πιο πολύτιμη.
 την επιβεβαίωση των προσδοκιών που έχουν οι ομάδες ενδιαφερομένων μερών του Ομίλου ΕυΣ
ρωκλινικής, οι οποίες θέλουν να κατανοήσουν ποια θέματα βιωσιμότητας είναι πιο σημαντικά για
την λειτουργία του. Η επιβεβαίωση αυτή οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση και δέσμευση των ομάδων αυτών με τον Όμιλο.
Στην ενοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και τμημάτων με στόχο την αξιολόγηση των θεμάτων
που αφορούν ολόκληρο τον οργανισμό και την Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης ως σύνολο δημιουργώντας κοινούς στρατηγικούς στόχους και δράσεις.
Στην αξιολόγηση και υλοποίηση της Στρατηγικής βιωσιμότητας συνδέοντας θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και οικονομίας με τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου ενώ ταυτόχρονα ελέγχεται αν οι στόχοι αυτοί είναι επίκαιροι και ουσιαστικοί.

Κατά την διαδικασία Ουσιαστικότητας ο Όμιλος Ευρωκλινικής συνέταξε μια ευρεία λίστα θεμάτων, τα οποία
αξιολογήθηκαν από την ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Προτεραιοποίηση
θεμάτων

Έρευνα
ενδιαφερομένων
μερών

Ανασκόπηση
από τη
Διοίκηση

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εντοπισμός
ουσιαστικών
θεμάτων

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

O Όμιλος σκοπεύει να ελέγχει και να αξιολογεί ετησίως τη λίστα προτεραιοποίησης των ουσιαστικών θεμάτων, ώστε να προλαμβάνονται οι νέοι κίνδυνοι αλλά και να αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα οι πιθανές ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις μεταβολές στις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς επίσης
και να ενσωματώνονται οι διεθνείς τάσεις σε σχέση με τη φροντίδα των ασθενών. Η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε για την σύνταξη του παρόντα Απολογισμού, οδήγησε στην ανάπτυξη του ακόλουθου πίνακα:

Μεγάλη

ΧΑΡΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Υγεία, ασφάλεια και
φροντίδα ασθενών

1

 Υγεία και ασφάλεια
εργαζομένων

Υπεύθυνη διαχείριση
αποβλήτων

Προστασία
προσωπικών 6
δεδομένων

4

2

Αποτελεσματική
διαχείριση
3
κινδύνων

7 Τεχνολογίες αιχμής
Υπεύθυνη διαχείριση
13
της κατανάλωσης
16 Ενημέρωση για θέματα
5 Πανδημία Covid - 19
Στρατηγική
του νερού
και επενδύσεις 9
υγείας και προαγωγή 14
8
Ανάπτυξη και συνεχής
της ιατρικής επιστήμης
Στήριξη τοπικών κοινωνιών
10 11
εξέλιξη εργαζομένων
12
μέσω κοινωνικών δράσεων και
18

Διαχείριση
της
15
17
Ικανοποίηση
εθελοντισμού και Συνεργασία με ΜΚΟ
ενέργειας και
συνεργατών ιατρών
περιορισμός
Ίσες ευκαιρίες
Υπεύθυνες
των εκπομπών Εταιρική διακυβέρνηση και διαφορετικότητα
προμήθειες
των αερίων
πρακτικές επιχειρηματικής
θερμοκηπίου
ηθικής

Μικρή 			

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Σημαντικότητα για τα ενδιαφερόμενα μέρη		

Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών

Μικρή

					

Σημαντικότητα για τον Όμιλο 					

Ο κάθετος άξονας (y) του χάρτη ουσιαστικών θεμάτων απεικονίζει την πίεση που ασκούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε σχέση με τα επιμέρους
ουσιαστικά θέματα, ενώ ο οριζόντιος άξονας (x) απεικονίζει την επίδραση των θεμάτων αυτών στη λειτουργία του Ομίλου

Μεγάλη
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ΑΞΟΝΑΣ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

10. Διαχείριση της
ενέργειας και
περιορισμός
των εκπομπών
των αερίων
θερμοκηπίου
13. Υπεύθυνη
διαχείριση
αποβλήτων
16. Υπεύθυνη
διαχείριση
της κατανάλωσης
του νερού

Θέματα Κοινωνικά
& Ανθρωπίνου
Δυναμικού

Θέματα Εταιρικής
Διακυβέρνησης και
παροχής υπηρεσιών

Εξωγενής
καθοριστικοί
παράγοντες

2. Υγεία και ασφάλεια
εργαζομένων
8. Ανάπτυξη και
συνεχής εξέλιξη
εργαζομένων
12. Ικανοποίηση
συνεργατών
ιατρών
14. Ενημέρωση για
θέματα υγείας και
προαγωγή της
ιατρικής επιστήμης
17. Ίσες ευκαιρίες και
διαφορετικότητα
18. Στήριξη τοπικών
κοινωνιών μέσω
κοινωνικών
δράσεων και
εθελοντισμού
και συνεργασία
με ΜΚΟ

1. Υγεία, ασφάλεια και
φροντίδα ασθενών
3. Αποτελεσματική
διαχείριση κινδύνων
4. Υψηλή ποιότητα
υπηρεσιών
6. Προστασία
προσωπικών
δεδομένων
7. Τεχνολογίες αιχμής
9. Στρατηγική και
επενδύσεις
11. Εταιρική
διακυβέρνηση
- πρακτικές
επιχειρηματικής
ηθικής
15. Υπεύθυνες
προμήθειες

5. Πανδημία Covid - 19

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιβαλλοντικά
θέματα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος προχώρησε στη σύνδεση των αναγνωρισμένων ουσιαστικών θεμάτων με τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ώστε να αναλάβει επιπλέον στοχευμένες δράσεις σχετικά
με το κάθε ένα από αυτά. Η σύνδεση αυτή συμβάλλει στη βαθύτερη αναγνώριση των σημείων των Παγκόσμιων Στόχων στα οποία ο Όμιλος, μέσω της δραστηριότητάς του και των προγραμμάτων που εφαρμόζει, μπορεί να συμβάλλει θετικά.

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Η επίδοσή μας
έναντι των στόχων που θέσαμε

Θέτοντας ως προτεραιότητα τη συνεχή βελτίωση, ο Όμιλος παρακολουθεί στενά την επίδοσή του σε
όλους τους τομείς δραστηριοποίησής του και για τον λόγο αυτό έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους που
είναι συνδεδεμένοι τόσο με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου όσο και με τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών του.
Στόχοι Ομίλου

Επίδοση 2021

Έτος
επίτευξης

Εταιρική Διακυβέρνηση
Εκπαίδευση του συνόλου των
ανώτερων στελεχών σε θέματα
εταιρικής διακυβέρνησης και
καταπολέμησης της διαφθοράς

Βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ομίλου

2022

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών
Πιστοποίηση Μονάδας
Εγκεφαλικών από τον
οργανισμό ESO (European
Stroke Organization)

Επετεύχθη

2021

Πιστοποίηση Εταιρείας Ειδικών
Υλικών

Είναι σε διαδικασία προετοιμασίας πιστοποίησης
καθώς χρειάζεται η οριστικοποίηση
της λειτουργικής δομής

2022

Προετοιμασία με σκοπό την
πιστοποίηση βάσει του διεθνούς
προτύπου ISO 14001

Σε εξέλιξη

2022

Αύξηση ποσοστού ικανοποίησης
ασθενών έως 2%

Τα ποσοστά ικανοποίησης διατηρήθηκαν σε πολύ
υψηλά επίπεδα. Το ποσοστό δεν επιβεβαιώνεται
καθώς τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων της
έρευνας του 2021 δεν είναι συγκρίσιμα

2022

Αύξηση ποσοστού ικανοποίησης
συνεργατών ιατρών έως 2%

Λόγω πανδημίας και διαφοροποίησης των
προτεραιοτήτων, δεν πραγματοποιήθηκε έρευνα
ικανοποίησης ιατρών για το 2021

2022

Ανάπτυξη νέου Κανονισμού
Λειτουργίας βάσει καλών
πρακτικών και διεθνών
προτύπων

Σε εξέλιξη

2022

Ανθρώπινο Δυναμικό
Αύξηση ποσοστού ικανοποίησης
εργαζομένων έως 3%

Επετεύχθη

2021
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Στόχοι Ομίλου

Επίδοση 2021

Έτος
επίτευξης

Ανάπτυξη Εσωτερικού
Κανονισμού Εργασίας
και δημιουργία σχετικού
induction, με στόχο την
παρουσίαση του Ομίλου στους
νεοπροσλαμβανόμενους

Επετεύχθη

2021

Αύξηση συμμετοχής
στην έρευνα ικανοποίησης
εργαζομένων στο 60%

Νέος στόχος

2022

Υλοποίηση ειδικής
εκπαίδευσης σε όλους
τους νεοεισερχόμενους
εργαζόμενους

Νέος στόχος

2022

Προγραμματισμός εκπαίδευσης
του συνόλου του προσωπικού
με αντικείμενο: Productivity Peak performance - Happiness
at work - growth mindset
& customer service

Νέος στόχος

2022

Νοσηλευτική Διεύθυνση
Σε εξέλιξη

2022

Αναθεώρηση Εσωτερικού
κανονισμού Λοιμώξεων

Σε εξέλιξη

2022

Αναθεώρηση Εσωτερικού
κανονισμού Νοσηλευτικής
Διεύθυνσης

Σε εξέλιξη

2022

Εφαρμογή Πρωτοκόλλου
Πρόληψης Πτώσεων Ενηλίκων
(MORSE SCALLE)

Νέος στόχος

2022

Εφαρμογή Πρωτοκόλλου
Πρόληψης Πτώσεων Παίδων
(HUMPTY DUMPTY FALLS)

Νέος στόχος

2022

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ανάπτυξη του Γραφείου
Εκπαίδευσης και σύσταση
ομάδας Κλινικών Εκπαιδευτών

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Στόχοι Ομίλου

Επίδοση 2021

Έτος
επίτευξης

Εφαρμογή εργαλείου έγκαιρης
διάγνωσης επιδείνωσης της
κατάστασης νοσηλευόμενων
(EARLY WARNING SCORE)

Νέος στόχος

2022

Εκπαίδευση στο σύνολο
του νοσηλευτικού προσωπικού,
σε Βασική Καρδιοαναπνευστική
αναζωογόνησή

Νέος στόχος

2022

Υγεία και Ασφάλεια
Αύξηση ωρών εκπαίδευσης σε
θέματα υγείας και ασφάλειας

Επετεύχθη

2021

2ώρη εκπαίδευση όλου
του προσωπικού για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Νέος στόχος

2022

Καταγραφή
του επαγγελματικού κινδύνου
ανά τμήμα

Σε εξέλιξη

2022

Πρόγραμμα ψυχικής υγείας
των εργαζομένων Post covid
treatment για έξι μήνες (Ιούλιος
- Δεκέμβριος) και δημιουργία
workshops με θέματα
διαχείρισης άγχους

Νέος στόχος

2022

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα
Επικαιροποίηση / αναθεώρηση
διαδικασίας διαχείρισης
αποβλήτων

Σε εξέλιξη

2022

Μείωση κατανάλωσης ορυκτών
καυσίμων κατά 2%
σε ετήσια βάση

Επετεύχθη

2021

Μείωση κατανάλωσης νερού

Επετεύχθη

2021

Άμεση αντικατάσταση εταιρικών
οχημάτων σε plug-in hybrid και
ηλεκτρικά
σε βάθος 5ετίας

Σε εξέλιξη

2024

Μείωση εκπομπών ρύπων

Επετεύχθη

2021

Αντικατάσταση των
ανελκυστήρων του κοινού
με νέου τύπου ανελκυστήρες
οι οποίοι εκμεταλλεύονται
την άεργο ισχύ
εξοικονομώντας πάνω από
35% ηλεκτρική ενέργεια

Νέος στόχος

2022
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Επίδοση 2021

Έτος
επίτευξης

Υλοποίηση περιβαλλοντικής
δράσης

Νέος στόχος

2022

Αντικαταστάση αντλιών
κεντρικού συστήματος
κλιματισμού της Κλινικής,
με τεχνολογία inverter
συμβάλλοντας στην
εξοικονόμηση ηλεκτρικής
ενέργειας

Σε εξέλιξη

2022

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Στόχοι Ομίλου

Προμηθευτική αλυσίδα
Ανάπτυξη Κώδικα Δεοντολογίας
Προμηθευτών

Σε εξέλιξη

2022

Μείωση χρήσης και
κατανάλωσης χαρτιού έως 3%

Ο συγκεκριμένος στόχος δεν θα μπορούσε να
επιτευχθεί καθώς δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με
το 2020 διότι τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, η
κλινική είχε μειωμένη ροή ασθενών λόγω των μέτρων
πρόληψης κατά του Covid-19, οπότε και η κατανάλωση
χαρτιού ήταν μειωμένη κατά 70%

2022

Κοινωνική συνεισφορά
Διατήρηση συνεργασίας
με 3 ΜΚΟ

Επετεύχθη

Ετήσιος
στόχος

Στήριξη 1 επιπλέον ΜΚΟ

Νέος στόχος

2022

Διατήρηση συνεργασίας
με Βρεφοκομείο Αθηνών

Επετεύχθη

2021

Υποστήριξη κατοίκων
απομακρυσμένων περιοχών

Νέος στόχος

2022

Στήριξη Γηροκομείου Αθηνών

Λόγω πανδημίας και διαφοροποίησης
των προτεραιοτήτων, επιλέχθηκαν
άλλα ιδρύματα προς ενίσχυση

2021

Συμμετοχή σε εθελοντικές
δράσεις (τουλάχιστον 1)

Επετεύχθη

2021

Συμμετοχή σε τουλάχιστον
2 καινούργιες εθελοντικές
δράσεις

Νέος στόχος

2022

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Προάγοντας
την κοινωνική
ευημερία

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του
Ομίλου Ευρωκλινικής καθοδηγούνται
από ένα κοινό όραμα, να συμβάλλουν
στη βελτίωση της υγείας και της
καθημερινότητας των ανθρώπων, τόσο
μέσω της λειτουργίας της Κλινικής,
όσο και μέσω της υλοποίησης ποικίλων
δράσεων κοινωνικής συνεισφοράς.
Η Ευρωκλινική υλοποιεί προγράμματα
παροχής βοήθειας και υποστήριξης,
ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει συνεχώς νέες
δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος
με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η συμβολή μας
στους Παγκόσμιους Στόχους
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:
Δίνουμε τέλος σε όλες
τις μορφές της φτώχειας,
παντού

Προάγουμε την υγεία
και την ευημερία
για όλους

Διασφαλίζουμε την χωρίς
αποκλεισμούς, ισότιμη και
ποιοτική εκπαίδευση και
προάγουμε τις ευκαιρίες
δια βίου μάθησης για όλους

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Μειώνουμε την ανισότητα
εντός και μεταξύ
των χωρών

Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής
και αναζωογονούμε
την Παγκόσμια Σύμπραξη
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
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Η κοινωνική
συνεισφορά του Ομίλου

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Καθώς o Όμιλος Ευρωκλινικής έχει αναγνωρίσει ότι, μέσω της δραστηριότητάς του, μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην κάλυψη ποικίλων αναγκών των συνανθρώπων μας, οι πρωτοβουλίες έμπρακτης
κοινωνικής προσφοράς και οι στοχευμένες δράσεις έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας
και της καθημερινότητας των ανθρώπων του. Προς την κατεύθυνση αυτή, στην Ευρωκλινική υλοποιείται
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας, στο πλαίσιο των 5 πυλώνων κοινωνικής συνεισφοράς που έχουν πλέον ενσωματωθεί στην κουλτούρα προσφοράς του οργανισμού. Το πρόγραμμα
κοινωνικής υπευθυνότητας του Ομίλου Ευρωκλινικής δομείται στους παρακάτω βασικούς πυλώνες, οι
δράσεις των οποίων απαντούν σε αρκετές σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες.
ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΔΡΆΣΕΩΝ ΣΕ 5 ΠΥΛΏΝΕΣ

Υποστήριξη ευπαθών
κοινωνικά ομάδων
και καταπολέμηση
του κοινωνικού
αποκλεισμού

Ο Όμιλος αναπτύσσει μια σειρά δράσεων προς όφελος κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν
κοινωνικές διακρίσεις και αποκλεισμούς σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η υγεία. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως παροχές ιατρικών και διαγνωστικών εξετάσεων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς παροχής βοήθειας. Ο Όμιλος συμβάλλει επίσης στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Δράσεις
με επίκεντρο
το παιδί

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής βρίσκεται με έμπρακτο τρόπο στο πλευρό όλων των παιδιών που έχουν ανάγκη, προασπίζοντας την υγεία και την ευημερία τους. Η διαρκής και αξιοσημείωτη προσφορά στα
παιδιά, είναι ο λόγος που ο Όμιλος ξεχωρίζει ανάμεσα σε 35 κορυφαίες εταιρείες που συμβάλλουν
στη διαμόρφωση της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα.

Υποστήριξη
του Εθνικού
Συστήματος Υγείας

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, με αίσθημα ευθύνης συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της
πανδημίας Covid-19, υποστηρίζοντας έμπρακτα το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Εθελοντισμός

Ο Όμιλος, καθοδηγούμενος από το όραμα και τις αξίες του, συμμετέχει ενεργά σε εθελοντικές δράσεις και προγράμματα, στηρίζοντας τους συνανθρώπους του που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις.
Η συμμετοχή των εργαζομένων σε εθελοντικές δράσεις δημιουργεί μια αμφίδρομη σχέση αξίας με
την ευρύτερη κοινωνία.

Υποστήριξη
του αθλητισμού

O Όμιλος Ευρωκλινικής αναγνωρίζει την αξία του αθλητισμού για τη σωματική και ψυχική υγεία των
ανθρώπων και τον εντάσσει άρρητα στην πολιτική των δράσεων που προσφέρει. Υποστηρίζει διαχρονικά σχετικές δράσεις, προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις σε αθλητικά σωματεία, ενώ βρίσκεται
ενεργά στο πλευρό των αθλητών μας.

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η δέσμευση για κοινωνική συνεισφορά και η ευαισθητοποίηση για τις κοινωνικές ανάγκες είναι υπόθεση
όλων μας στον Όμιλο Ευρωκλινικής. Βάσει των πέντε παραπάνω πυλώνων, αναγνωρίζουμε έγκαιρα τις ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας και συγκεκριμένων ομάδων ενδιαφερομένων μερών, και σε συνεργασία με
μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) και τοπικούς φορείς, στοχεύουμε στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Yποστήριξη
ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

ευπαθών κοινωνικά ομάδων και καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού
Είμαστε στο πλευρό της Σύμπλευσης
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής για μια ακόμη χρονιά βρίσκεται
στο πλευρό της μη κερδοσκοπικής εταιρείας +Πλεύση (Σύμπλευση), συμμετέχοντας σε μια από τις αξιοσημείωτες
δράσεις της. Ο Διευθυντής Αγγειοχειρουργός της Ευρωκλινικής Αθηνών, κύριος
Αντώνης Ψαρουδάκης, προσέφερε εθελοντικά τις ιατρικές του υπηρεσίες στη
δράση που διοργάνωσε η Σύμπλευση, 13 με 23 Μαΐου του 2021 στην Αστυπάλαια, τους Φούρνους, τη Θύμαινα, τη Νίσυρο και τη Δονούσα, εξετάζοντας περισσότερους από 88 συνανθρώπους μας και συμβάλλοντας στην προσπάθεια
για ισότιμη πρόσβαση στην υγεία των κατοίκων απομακρυσμένων και ακριτικών
νησιών της Ελλάδας.

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε συνεργασία με την Axion Hellas

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Η ιατρική και νοσηλευτική ομάδα της Ευρωκλινικής για άλλη μία φορά
έδωσε τον καλύτερό της εαυτό στην δράση της Axion Hellas στην Ιθάκη.
Ο κ. Ιωάννης Ζελενίτσας, Διευθυντής Παθολόγος, ο κ. Πέτρος Μαλακάσης, Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης Μαστού, Διευθυντής Απεικονιστικού τμήματος Μαστού και Οστεοπόρωσης και η κα Λαμπρινή Κορδάτου, νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη του Πολυιατρείου της Ευρωκλινικής, ,
προσέφεραν δωρεάν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στους κατοίκους του νησιού, αποδεικνύοντας την δέσμευσή τους για παροχή ισόβαθμης περίθαλψης σε άτομα που έχουν δύσκολη πρόσβαση στην υγεία.
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Γίναμε μια #agkaliafrontidas
για τις τρόφιμες του Κέντρου
Κράτησης Γυναικών Ελεώνα
Θήβας. Ο Όμιλος και η Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρεία
μετέδωσαν το μήνυμα της
σπουδαιότητας των ίσων
δικαιωμάτων στην πρόληψη και
στην έγκαιρη διάγνωση
του καρκίνου του μαστού σε όλες
τις γυναίκες, δίχως διακρίσεις
και αποκλεισμούς.

Στηρίζουμε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες χωρίς διακρίσεις
Με κεντρικό μήνυμα #agkaliafrontidas, Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, προσέφερε δωρεάν
προληπτικούς μαστολογικούς ελέγχους σε περισσότερες από 150 τρόφιμες του Κ.Κ. Γυναικών
Ελεώνα Θήβας. Οι εξειδικευμένοι ακτινοδιαγνώστες και χειρουργοί μαστού, ακτινοτεχνικοί και
νοσηλευτές της Κλινικής, καθώς και το ιατρικό
προσωπικό από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία βρέθηκαν στο Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα Θήβας για να πραγματοποιήσουν ψηφιακές μαστογραφίες, υπερήχους μαστών και κλινική εξέταση
στις γυναίκες του σωφρονιστικού καταστήματος. Η πρωτοβουλία αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την προάσπιση της υγείας των γυναικών
που φιλοξενούνται στο εν λόγω σωφρονιστικό
κατάστημα, καθώς στερούνται της πρόσβασης
σε μαστολογικούς ελέγχους, λόγω έλλειψης πόρων και δυσκολιών μεταγωγής τους σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής ή της Αθήνας. Μάλιστα αυτό που ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο τη
συγκεκριμένη δράση είναι ότι οι τρόφιμες είχαν
πολλά χρόνια να κάνουν την τυπική τους μαστογραφία, γεγονός που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης κακοήθειας.
Η δράση για το 2021 υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις,
με τις 2 πρώτες επισκέψεις να πραγματοποιούνται τον Οκτώβριο του 2021, με αφορμή τον μήνα
πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνου
του μαστού, ενώ η τρίτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2021.
ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη συνεισφορά του Κινητού Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες και τηρώντας στο ακέραιο όλα
τα μέτρα πρόληψης για τον COVID-19.

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Δωρεάν εξετάσεις μέσω online δράσεων
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής προσέφερε μια σειρά δωρεάν εξετάσεων και προληπτικών ελέγχων, μέσω
online δράσεων και κληρώσεων, με αφορμή τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.
Οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούσαν σε:
Δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες σε συνεργασία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΑΝΤ1
Δωρεάν προληπτικούς ελέγχους μαστού σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό EASY97,2

Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα βοήθειας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού
Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Ευρωκλινικής ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για βοήθεια του 1ου Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε όσους κρατούμενους το
είχαν ανάγκη. Συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός από καλύμματα, κουρτίνες, μαξιλαροθήκες, πετσέτες,
κουβέρτες, σεντόνια και άλλα είδη, καλύπτοντας σημαντικές βιοτικές ανάγκες των συνανθρώπων τους
που στερούνταν βασικών αγαθών.

Ενισχύσαμε τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
«Η Αποστολή»
Στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, ο Όμιλος Ευρωκλινικής δώρισε αντιγριπικά
εμβόλια στον Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, «Αποστολή», συμβάλλοντας στην προσπάθεια του οργανισμού να κρατήσει υγιείς και
ασφαλείς ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Συγκεκριμένα, μέσω της δράσης
αυτής, η Ευρωκλινική συνέβαλε στην υποστήριξη του Οικοτροφείου Χρόνιων Ψυχικά Πασχόντων στην Κυψέλη και του Καρέλλειου Πρότυπου Κέντρου Alzheimer στο Χαλάνδρι, αποδεικνύοντας με έμπρακτο τρόπο ότι η προστασία και η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ομίλου.

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Αρωγοί στο έργο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών
O Όμιλος Ευρωκλινικής στέκεται δίπλα στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών για άλλη μια χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, η Κλινική έχει δώσει τη δυνατότητα δωρεάν παροχών υγείας σε περισσότερους από 1.000
υπαλλήλους των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αθηναίων. Οι παροχές αυτές καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα ιατρικών υπηρεσιών, όπως πλήρη αιματολογικό έλεγχο, τεστ PAP για τις γυναίκες, έλεγχο PSA για
τους άνδρες, επισκέψεις σε δερματολόγο, ωτορινολαρυγγολόγο και οφθαλμίατρο. Το σύνολο των εξετάσεων πραγματοποιείται με τη χρήση του σύγχρονου και άρτιου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του
Ομίλου,από ιατρούς με υψηλό επιστημονικό επίπεδο και νοσηλευτικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία.

Προσφορές μέσω της ιστοσελίδας του Ομίλου Ευρωκλινικής, σε προνομιακή τιμή:
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, μέσω της ιστοσελίδας του, προσφέρει πληθώρα ιατρικών εξετάσεων σε προνομιακή τιμή. Κλείνοντας online ραντεβού, μέσω της απλής και εύκολης στη χρήση εφαρμογής της ιστοσελίδας, όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων,
έλεγχο Post COVID-19, Check up υγείας εγκεφάλου, θεραπεία ροχαλητού και άπνοιας, κ.ά.
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Δράσεις με επίκεντρο το

Από το 2018, ο Όμιλος στηρίζει έμπρακτα το πιο ευαίσθητο τμήμα της κοινωνίας, το παιδί,
μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσων κοινωνικής συνεισφοράς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Όμιλος υποστηρίζει τρεις από τους μεγαλύτερους κοινωφελείς οργανισμούς με επίκεντρο το παιδί στην Ελλάδα, καλύπτοντας κάθε χρόνο το κόστος όλων των προληπτικών
και διαγνωστικών εξετάσεων για τα παιδιά που φιλοξενούνται στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου»,
της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και του «Χαμόγελου του Παιδιού», στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, από
την έναρξη του προγράμματος στήριξης των οργανισμών αυτών, η Ευρωκλινική Παίδων έχει προσφέρει:

Ιατρική κάλυψη σε περισσότερα από 1.100 παιδιά

Εξετάσεις σε ανασφάλιστα παιδιά

Υπηρεσίες υγείας σε παιδιά αξίας άνω των 500.000 ευρώ σε ετήσια βάση

Προληπτικούς παιδιατρικούς ελέγχους
ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εξειδικευμένες εξετάσεις για χρόνια νοσήματα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Δωρεάν εξετάσεις ανά κατηγορία (%)*

Ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να ενισχύσουμε το Χαμόγελο του Παιδιού

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Τον Δεκέμβριο του 2021,
ο Όμιλος Ευρωκλινικής
συγκέντρωσε περισσότερο από μισό τόνο ειδών πρώτης ανάγκης
για τα σπίτια που υποστηρίζει ο οργανισμός.
Η δράση διήρκησε από
την 1η μέχρι και τις 20
Δεκεμβρίου του 2021 με
τη συμμετοχή όλων των
εργαζομένων του Ομίλου Ευρωκλινικής, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την αξία του εθελοντισμού και της προσφοράς στον συνάνθρωπο. Μερικά από τα είδη που συγκεντρώθηκαν ήταν Είδη βρεφικής φροντίδας, Προϊόντα καθαρισμού,
Είδη προσωπικής φροντίδας, Είδη οικιακής χρήσης κ.ά. Με την πράξη αυτή η Ευρωκλινική αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της για υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών που έχουν ανάγκη.

NN Hellas, Κλινική ΡΕΑ και Ευρωκλινική
Παίδων: Μαζί για τη φροντίδα
των νεογέννητων
Η NN Hellas, σε συνεργασία με τη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική και την Ευρωκλινική Παίδων, ξεκίνησε το 2021,
πρόγραμμα στήριξης των γονέων για τη φροντίδα των νεογέννητων, παρέχοντάς τους τον πρώτο χρόνο ασφάλισης του
μωρού τους χωρίς κόστος. Το πρόγραμμα ασφάλισης της ΝΝ
αφορά όλα τα βρέφη που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ, με
αποκλειστικό πάροχο όλων των υπηρεσιών υγείας την Ευρωκλινική Παίδων.
Στόχος της παραπάνω συνεργασίας είναι η παροχή πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για κάθε νεογνό
από τη πρώτη στιγμή της γέννησής του.
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του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ)
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Υποστήριξη
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής είναι υπερήφανος για το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του, που
από την πρώτη μέρα της πανδημίας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης με γενναιότητα και αληθινό
ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, η Ευρωκλινική υποστηρίζει σταθερά και με συνέπεια το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προσφέροντας συνολικά 60 κλίνες για Covid περιστατικά, 10 κλίνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 16 κλίνες για non Covid-19 περιστατικά, καθώς
και το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για όλους τους ασθενείς με μη λοιμώδη νοσήματα. (όπως καρδιολογικά, ορθοπαιδικά κ.ά.), συμβάλλοντας περαιτέρω στην αποδέσμευση κλινών από τα νοσοκομεία
αναφοράς του ΕΣΥ.

Το 2021, ο Όμιλος Ευρωκλινικής, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της επιδημιολογικής κατάστασης και σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, παραχώρησε το κτίριο της Ευρωκλινικής Παίδων, η οποία διαμορφώθηκε και στελεχώθηκε κατάλληλα, με σκοπό την αποκλειστική
νοσηλεία και την αντιμετώπιση ασθενών που νοσούν με Covid-19. Το κτίριο της Ευρωκλινικής
Παίδων, αξιολογήθηκε και επιλέχθηκε από την Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, καθώς λειτουργεί σε αυτόνομες κτιριακές εγκαταστάσεις και μπορεί να καλύψει όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και οδηγίες, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του
Ομίλου, διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων των εργαζομένων, συνεργατών ιατρών και ασθενών. Για το χρονικό διάστημα παραχώρησης του κτιρίου, τα παιδιατρικά περιστατικά φιλοξενήθηκαν στην Ευρωκλινική Αθηνών, η οποία παραμένει σταθερά μια απολύτως ασφαλής Κλινική, συνεχίζοντας ανεπηρέαστα και απρόσκοπτα τη λειτουργία της με όλες τις υπηρεσίες της.

Μέχρι και σήμερα, ανάλογα με τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο Όμιλος Ευρωκλινικής προσφέρει την έμπρακτη στήριξή του.

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

D R I V E

T H R O U G H

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
ΤΕΣΤ COVID-19

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

T E S T

Ενισχύοντας την πρόληψη
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της προστασίας των επισκεπτών που
προσέρχονται για πραγματοποίηση τεστ Covid-19, δίνει τη δυνατότητα Drive through Covid-19 test, δηλαδή δειγματοληψία και πληρωμή μέσα από το αυτοκίνητό τους με απόλυτη ασφάλεια. Η λήψη του δείγματος πραγματοποιείται σε 10 μόνο λεπτά, η πληρωμή γίνεται ανέπαφα, ενώ η απόδειξη και τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Επιπλέον, η Ευρωκλινική ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας όσων
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τεστ Covid-19, προσφέρει τη δυνατότητα δειγματοληψίας κατ’ οίκον,
χωρίς περιττές μετακινήσεις. Το ραντεβού κλείνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και η κινητή εξειδικευμένη μονάδα δειγματοληψίας της Ευρωκλινικής φτάνει στον χώρο του ενδιαφερόμενου, τηρώντας αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας.
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Κλινικές Ομίλου Ευρωκλινικής - Covid free Hospitals από την 1η μέρα
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας οι κλινικές του Ομίλου οχυρώθηκαν ενάντια στον COVID-19,
φροντίζοντας οι ασθενείς και το
προσωπικό να παραμένουν απόλυτα ασφαλείς, τηρώντας αυστηρά το ισχύον πρωτόκολλο των
εθνικών φορέων. Στις κλινικές
του Ομίλου, πραγματοποιείται
υποχρεωτικός μοριακός έλεγχος
(COVID-19), σε όλο το προσωπικό
πριν την επιστροφή στην εργασία
με την επιστροφή του από άδεια,
τακτικός μοριακός έλεγχος σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και υποχρεωτικός μοριακός έλεγχος των ασθενών πριν
από κάθε χειρουργείο ή/και νοσηλεία. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους ασθενείς, τους
συνοδούς και το προσωπικό, ενώ τηρούνται αυστηρά και πολλαπλά μέτρα ασφαλείας πριν και μετά
την είσοδο στην κλινική.
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Εθελοντισμός
Εθελοντική αιμοδοσία εργαζομένων
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, μεταφέροντας το ισχυρό
μήνυμα «Το να σώζεις μια ζωή είναι στο αίμα σου»,
διοργάνωσε τον Οκτώβριο 2021 Εθελοντική Αιμοδοσία για τους εργαζομένους του, σε συνεργασία
με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και την ευγενική φιλοξενία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
Η Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη ανταπόκριση, τόσο από το προσωπικού του Ομίλου Ευρωκλινικής όσο και του Ινστιστούτου Παστέρ, στον
χώρο υποδοχής του Παστέρ, ακολουθώντας πιστά
τα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή συγχρωτισμού των εθελοντών αιμοδοτών. Στόχος της ενέργειας ήταν η ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου, προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες για αίμα σε όσους συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη.

Εθελοντική
Αιμοδοσία
Το να σώζεις μια ζωή
είναι στο αίμα σου

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
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Υποστήριξη του

Aθλητισμού

Νοῦς ὑγιής
ἐν σώματι ὑγιεῖ

Καθώς ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας, ο Όμιλος Ευρωκλινικής υποστηρίζει διαχρονικά σχετικές δράσεις, προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις σε αθλητικά σωματεία, ενώ βρίσκεται ενεργά στο πλευρό των αθλητών μας.

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής υποστηρίζει αθλητικά σωματεία και ομάδες, μέσω χορηγίας, προσφέροντας ιατρικές, νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες. Σε αρκετές περιπτώσεις και όπου αυτό απαιτείται,καλύπτει τις επεμβάσεις και τα νοσήλια αθλητών, σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αθλητικά σωματεία, τα οποία υποστηρίζει η Ευρωκλινική:
ΑΕΚ ΧΑΝΤΜΠΟΛ
ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΒΟΛΕΙ (ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ (ΝΑΞΟΣ ΑΟΝ ΒΟΛΛΕΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΧΕ)
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ B.C
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
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Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
O Όμιλος Ευρωκλινικής υποστηρίζει και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καλύπτοντας όχι μόνο διαγνωστικές και ιατρικές εξετάσεις, αλλά
και τη νοσηλεία και τις επεμβάσεις (σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος) των αθλητών που συμετείχαν στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε έναν
αθλητή στον δρόμο για το ΤΟΚΥΟ».

101
100

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

102

103

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Φροντίζοντας
για το περιβάλλον
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Δραστηριοποιούμαστε με υπευθυνότητα
καθώς αναγνωρίζουμε την ανάγκη
ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων
όλων μας στο φυσικό περιβάλλον.

Η συμβολή μας
στους Παγκόσμιους Στόχους
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:
Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη
κατανάλωση και παραγωγή

Υλοποιούμε δράσεις
για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής
και των επιπτώσεών της
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Μειώνουμε τις επιπτώσεις μας
στο χερσαίο περιβάλλον
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Περιβαλλοντική
Η προστασία του περιβάλλοντος και η υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής και βασική
προτεραιότητα του Ομίλου Ευρωκλινικής. Μέσω των πρακτικών και
των δράσεων που υλοποιούμε στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των φυσικών πόρων και της παραγωγής αποβλήτων με υπεύθυνο, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
Έχουμε εδώ και χρόνια καταργήσει από όλα τα σημεία υποδοχής τα
έντυπα σε φυσική μορφή και έχουμε εφαρμόσει τη χρήση ηλεκτρονικών tablets. Αποτελέσαμε το πρώτο ελληνικό νοσοκομείο που καταργεί το χαρτί και κάνει το επόμενο βήμα στην εποχή των ψηφιακών
μέσων, βελτιώνοντας σημαντικά τις λειτουργίες του αλλά και τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς ασθενείς και επισκέπτες.
Σημαντικός άξονας για τον Όμιλο Ευρωκλινικής είναι η ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων, τα οποία επιτυγχάνονται μέσω κατευθυντήριων οδηγιών, και εκπαιδεύσεων. Σκοπός των
οδηγιών και των εκπαιδεύσεων είναι η διοίκηση, το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό και το διοικητικό προσωπικό να συμμετέχουν
ενεργά στην αποτελεσματική διαχείριση του περιβαλλοντικού συστήματος του Ομίλου και να έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή και υλοποίησή του στις περιοχές αρμοδιότητας τους, καθώς και για την παρακολούθηση και την επίτευξη των στόχων περιβάλλοντος.
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Πρωτοβουλίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο δράσεων, μέσω των οποίων στοχεύει στη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος του οργανισμού.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αναβάθμιση λογισμικού του Συστήματος
Διαχείρισης Κτιρίων (BMS) για την ταχύτερη
και αποτελεσματικότερη διαχείριση

Η μέτρηση, η παρακολούθηση και
η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών στόχων,
καθώς και του συστήματος περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Εφαρμογή
πιστοποιήσεων σε όλες
τις δραστηριότητες
του Ομίλου
Παρακολούθηση για
την απαρέγκλιτη
συμμόρφωση με την
Εθνική και Κοινοτική
Νομοθεσία

Προσεκτική διαχείριση
των μολυσματικών
απορριμμάτων και
διάθεση-απόρριψη με
ειδική διαδικασία σε
εξειδικευμένη εταιρεία
διαχείρισης
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Ανακύκλωση και μείωση
της κατανάλωσης χαρτιού,
αλουμινίου και πλαστικού,
μειώνοντας την παραγωγή
οικιακών απορριμμάτων
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Μείωση κατανάλωσης
και χρήσης ορυκτών
καυσίμων

2
3

10

4

9
8

Επένδυση σε πράσινη τεχνολογία
αναφορικά με τη λειτουργία
των κτιρίων για τη μείωση ορυκτών
καυσίμων
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6

5

Συνεχής εκπαίδευση
του προσωπικού στις
πολιτικές του Ομίλου
για την προστασία
του περιβάλλοντος
Δημιουργία
περιβαλλοντικής
ευαισθησίας στους
προμηθευτές,
υπεργολάβους και
συνεργάτες μέσω της
εφαρμογής λειτουργικών
διαδικασιών και
ενημέρωσης
Επένδυση για
την ανανέωση του
εταιρικού στόλου
με φιλικότερα προς
το περιβάλλον
οχήματα

Εξουδετέρωση των υγρών
αποβλήτων που προέρχονται
από το μικροβιολογικό εργαστήριο
σε βαθμό κατάλληλο για να
διοχετευθούν στα δημόσια
αποχετευτικά δίκτυα
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επιδόσεις μας

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Οι Περιβαλλοντικές
Με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του, ο Όμιλος Ευρωκλινικής δίνει ιδιαίτερη σημασία στην έλλογη χρήση νερού και στην υπεύθυνη διαχείριση της
ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις του.

Κατανάλωση νερού
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής έχει αναγνωρίσει ως κύριο κομμάτι της περιβαλλοντικής του διαχείρισης
την υπεύθυνη κατανάλωση νερού στις εγκαταστάσεις του. Το νερό που χρησιμοποιείται στον Όμιλο
προέρχεται από το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης της
ΕΥΔΑΠ και χρησιμοποιείται κυρίως για τις ανάγκες
υγιεινής των εγκαταστάσεών του.
Το 2021 η κατανάλωση νερού από τα δίκτυα
ύδρευσης ανήλθε στα 22.295 m3 εμφανίζοντας
μείωση 32% σε σχέση με το προηγούμενο έτος*.

-32%
Μείωση
της κατανάλωσης
νερού σε σχέση
με το 2020

-37%
* Οι καταναλώσεις νερού αφορούν 12 ημερολογιακούς
μήνες (Ιανουάριος 2021 - Ιανουάριος 2022)

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Προκειμένου ο Όμιλος να βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις του στην κατανάλωση νερού, το 2021 προχώρησε σε αντικατάσταση των συμβατικών βρυσών με αυτόματες βρύσες (touch free faucets) στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και στην εγκατάσταση ρυθμιστών ροής στα χειρουργεία και στις μονάδες
εντατικής θεραπείας. Λόγω του ότι οι ρυθμιστές ροής μπορούν δυνητικά να επιτύχουν έως και 30% μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού, στόχος του Ομίλου Ευρωκλινικής για το 2022 αποτελεί η αντικατάσταση
όλων των βρυσών στις εγκαταστάσεις του.

Διαχείριση ενέργειας

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής παρακολουθεί συστηματικά την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις του,
σύμφωνα με το πλαίσιο περιβαλλοντικής υπευθυνότητας που τον διέπει. Στόχος του αποτελεί η βελτίωση της επίδοσής του ως προς την κατανάλωση ενέργειας, και η συνεχής αύξηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Το 2021, η συνολική κατανάλωση ενέργειας του Ομίλου ανήλθε σε 5.856 MWh, και προέκυψε από το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαίου που χρησιμοποιήθηκε στον Όμιλο. To 66%
της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας προέρχεται από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
ανέρχεται στις 3.886 MWh.

-26%

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ (2021)

Ηλεκτρική ενέργεια

Φυσικό αέριο

Πετρέλαιο

3.886 MWh

1.962 MWh

701 lt

Για το 2021, η ειδική κατανάλωση ενέργειας (σύνολο ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων) ανήλθε στις 0,20
MWh/ασθενοημέρα. Η ειδική κατανάλωση φυσικού αερίου διαμορφώθηκε στις 0,07 MWh/αθενοημέρα,
έναντι 0,08 MWh/ασθενοημέρα το 2020. Παράλληλα, η ειδική κατανάλωση πετρελαίου διαμορφώθηκε
στις 0,0002 MWh/ασθενοημέρα.
Συγχρόνως, ο Όμιλος στοχεύοντας στην ενθάρρυνση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από 100% ανανεώσιμες πηγές, το 2021 προμηθεύτηκε εγγυήσεις προέλευσης για το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωκλινική Αθηνών, μέσω του Ομίλου Ήρων. Οι εγγυήσεις προέλευσης διασφαλίζουν
ότι για κάθε μονάδα ενέργειας που καταναλώνει η Ευρωκλινική Αθηνών για τις λειτουργικές ανάγκες της,
ισόποση ποσότητα παράγεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διοχετεύεται στο δίκτυο της χώρας.
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Για το 2021, οι εκπομπές αέριων ρύπων του
Ομίλου Ευρωκλινικής ανέρχονται* σε 0,07
tnCO2 eq. /ασθενοημέρα. Το σύνολο των
εκπομπών διαμορφώθηκε στους 1.960 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.
Οι εκπομπές προέρχονται από χρήση καυσίμων (φυσικό αέριο, πετρέλαιο** ) κατά 20%
(Scope 1) και κατά 80% από την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας (Scope 2).

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ανθρακικό
αποτύπωμα

* Ο υπολογισμός των εκπομπών καυσίμων έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υπολογιστικού εργαλείου του
World Resources Institute Greenhouse Gas Protocol
tool for stationary combustion. Version 4.1. (2015). Για
τον υπολογισμό των εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας
χρησιμοποιείται ο πιο πρόσφατος δημοσιευμένος δείκτης του ΔΑΠΕΕΠ.

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Οι δράσεις μας
ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

για το περιβάλλον
Θερμομόνωση και υγρομόνωση στις εγκαταστάσεις μας
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής συνέχισε τις επενδύσεις του σε νέες πράσινες τεχνολογίες θερμομόνωσης, με
εγκατάσταση θερμοπρόσοψης, προκειμένου να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση των εγκαταστάσεών του. Τα ενεργειακά και κατασκευαστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή η επένδυση είναι:
Μείωση κατανάλωσης 20%* ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, καθώς η θερμοκρασία των
εσωτερικών χώρων διατηρείται σταθερή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
Εξοικονόμηση 6%* ωφέλιμου εσωτερικού χώρου, καθότι δεν είναι αναγκαίο να χτιστεί διπλός εξωτερικός τοίχος
Προστασία του κτιρίου μέσω υγρομόνωσης με κατάλληλα υλικά
Προστασία του φέροντα οργανισμού από θερμικές καταπονήσεις και συμπυκνώσεις υδρατμών, λόγω
θερμομονωτικής ικανότητας και χαμηλής υδατοαπορρόφησης υλικών
Επένδυση προστιθέμενης αξίας, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και της μείωσης της
συνολικής κατανάλωσης σε ενέργεια
Απόσβεση του κόστους κατασκευής της θερμοπρόσοψης σε πέντε έτη.
Επίσης ο Όμιλος προχώρησε στην υγρομόνωση του 50% περίπου της ταράτσας του κτιρίου στην οδό
Αθανασιάδου 9, με ειδικό μονωτικό υλικό το οποίο φράζει τους πόρους του δώματος και αποτρέπει την
υγρασία. Οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου αναμένονται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2022.

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής κατά το 2021 υλοποίησε σημαντικές δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των
εγκαταστάσεων του. Συγκεκριμένα:

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Προχώρησε στην αντικατάσταση της πλειονότητας των λαμπτήρων φωτισμού με νέας τεχνολογίας
LED
Αντικατέστησε μέρος του συστήματος ψύξης – θέρμανσης με τη μέθοδο των αντλιών νερού που
μετά από μελέτη διαπιστώθηκε ότι η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάσει έως και τις
130.000 kWh
Προχώρησε στην χρήση νέου λογισμικού BMS για την παρακολούθηση των ενεργειακών
καταναλώσεων του κτιρίου μέσω του οποίου βελτιστοποιήθηκε η λειτουργία του υφιστάμενου
συστήματος παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων της εγκατάστασης.

* Βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή των υλικών θερμομόνωσης.
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Προστασία
του περιβάλλοντος και μείωση των αποβλήτων
Εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης αποβλήτων
Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας αποτελεί πάγιο στόχο
του Ομίλου, μέσω του οποίου επιδιώκει να ελαχιστοποιεί συνεχώς την επιβάρυνσή του στο φυσικό περιβάλλον. Προς αυτή τη κατεύθυνση, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης αποβλήτων, ο οποίος αποτελεί βασικό συμπληρωματικό στοιχείο του κανονισμού περιβαλλοντικής
διαχείρισης του οργανισμού.

1

2

3

4

5

Καθορίζονται
οι κατηγορίες
αποβλήτων, τα
ειδικά ρεύματα
αποβλήτων
και η μέθοδος
διαχείρισής τους
– όσον αφορά
την παραγωγή,
συλλογή,
μεταφορά και
αποθήκευσή τους

Προσδιορίζονται
τα καθήκοντα και
οι αρμοδιότητες
για τη διαχείριση
των αποβλήτων

Αναπτύσσεται
το πλαίσιο
εκπαίδευσης των
εργαζομένων

Καθορίζονται τα
μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας κατά
την εφαρμογή του
συγκεκριμένου
κανονισμού

Ορίζεται
το σχέδιο
αντιμετώπισης
έκτακτων
περιστατικών

Μέσω της εφαρμογής του συγκεκριμένου κανονισμού, ο Όμιλος έχει σαν στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση της διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων, τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπου αυτό είναι εφικτό και κατ’ επέκταση τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων.

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ασφαλής και ορθή διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων και κυρίως αυτών που θεωρούνται μολυσματικά, αποτελεί έναν από τους βασικότερους προβληματισμούς σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Για το
λόγο αυτό, ο Όμιλος εκτός από τις συνεργασίες με αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων
έχει ορίσει υπεύθυνο διαχείρισης για τα παραγόμενα απόβλητα από τις νοσοκομειακές μονάδες με κύριες αρμοδιότητες:
Την τήρηση των προβλεπόμενων συνοδευτικών εντύπων από την Κοινή Υπουργική Απόφαση για
τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα και για τα διάφορα στάδια διαχείρισής τους, καθώς και πρόσθετων
αρχείων που προκύπτουν από το σύστημα διαχείρισης
Την εισήγηση αναθεώρησης του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης στις περιπτώσεις που κρίνεται
απαραίτητο
Τη διερεύνηση και την καταγραφή όλων των περιστατικών ανεξαρτήτως σοβαρότητας που
σχετίζονται με τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων (π.χ. συμβάντα ή ατυχήματα).

Κατηγοριοποίηση και διαχωρισμός αποβλήτων

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Στον εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης αποβλήτων του Ομίλου, ως απόβλητα υγειονομικών μονάδων
χαρακτηρίζονται αυτά που προκύπτουν από τις Υγειονομικές Μονάδες και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:
Αστικά στερεά απόβλητα: Πρόκειται για οικιακά απόβλητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν
υλικά όπως γυαλί, χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα και υλικά συσκευασίας, απόβλητα από την παρασκευή φαγητών, ή και απόβλητα από τις εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων διοικητικών χώρων.
Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικά: Πρόκειται για απόβλητα που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα,
εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υγρά και μπορούν να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα απόβλητα προερχόμενα από πάσχοντες ασθενείς, απεκκρίματα,
βελόνες, σύριγγες, χειρουργικά εργαλεία και αντικείμενα.
Μικτά επικίνδυνα απόβλητα: Πρόκειται για απόβλητα που προέρχονται από τα Εργαστήρια Βιοπαθολογίας, από Τμήματα που γίνονται χημειοθεραπείες όπως ιστοί, όργανα, μέρη σώματος, απόβλητα
που περιέχουν υδράργυρο, άλλα βαρέα μέταλλα, αμίαντο, κυτταροτοξικά - κυτταροστατικά - χημειοθεραπευτικά και άλλα φάρμακα.
Άλλα επικίνδυνα απόβλητα: Πρόκειται για απόβλητα όπως ληγμένα φάρμακα ή φάρμακα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Ειδικά ρεύματα αποβλήτων: Πρόκειται για απόβλητα ραδιενεργά, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, ρεύματα αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης: μπαταρίες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, απόβλητα έλαια, απόβλητα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις.
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής έχει αναγνωρίσει την κρισιμότητα της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων που
προέρχονται από τη λειτουργία του και στοχεύει στη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθής διαλογής τους και της μείωσης των ποσοτήτων που παράγονται.

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Η χωριστή διαλογή υλικών (χαρτί γραφείου, καθαρές συσκευασίες και περιτυλίγματα υγειονομικού υλικού, πλαστικό, αλουμίνιο) από το κοινό ρεύμα αποβλήτων, αλλά και από τα αμιγώς νοσοκομειακά απόβλητα αποτελεί επιπλέον μέτρο για την αποτελεσματική συλλογή και επεξεργασία των συγκεκριμένων
ποσοτήτων.

126,5 τόνοι οδηγήθηκαν
προς αποστείρωση

48,2 τόνοι οδηγήθηκαν
προς εναλλακτική
διαχείριση

Επικίνδυνα Απόβλητα
Αμιγώς Μολυσματικά
- ΕΑΑΜ

Άλλα επικίνδυνα και μή
επικίνδυνα απόβλητα
- ΜΕΑ

-4%

Η συνολική παραγωγή
αποβλήτων ανά ασθενοήμερα
για το 2021, ανέρχεται
σε 0,0058 τόνους και εμφανίζει
μείωση 4% σε σχέση
με το προηγούμενο έτος.
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Μείωση κατανάλωσης
χαρτιού και ψηφιοποίηση

Περιορισμός χρήσης
χαρτιού
και κατάργηση
εκτυπώσεων

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Με στόχο τη δραστική μείωση του χαρτιού, αποτελέσαμε το πρώτο ελληνικό νοσοκομείο που έκανε
το επόμενο βήμα στην εποχή των ψηφιακών μέσων καταργώντας τις εκτυπώσεις χαρτιού. Η αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών μέσων παράλληλα
με τα περιβαλλοντικά οφέλη, συνέβαλε στην ταχύτητα εξυπηρέτησης ασθενών και στη διασφάλιση υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Αντίστοιχα εκδίδονται και
τα εργαστηριακά αποτελέσματα σε ηλεκτρονική
μορφή, μειώνοντας το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (της Ευρωκλινικής καθώς και του
ασθενή) όπως επίσης και τον χρόνο παραγωγής
του τελικού πιστοποιημένου αποτελέσματος. Ο
ασθενής μπορεί να παραλάβει τα αποτελέσματά
του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επομένως να
συμβάλει και εκείνος στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και να διατηρήσει τα
αποτελέσματα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο
για μελλοντική χρήση.

%

Ενημέρωση και εκπαίδευση

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Προσωπικού
Προκειμένου ο Όμιλος να εφαρμόζει σε συνεχή βάση τις βέλτιστες πρακτικές στην ορθή διαχείριση των
αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητές του, υλοποιεί συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων.
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ενημέρωσή τους επί των θεμάτων υγιεινής, ασφάλειας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εργαζόμενων εκείνων που εμπλέκονται άμεσα στη διαχείρισή τους, όπως
το προσωπικό καθαρισμού ή συντήρησης των μηχανημάτων. Κύριο σημείο της εκπαίδευσης του προσωπικού είναι η ανάδειξη των αρμοδιοτήτων του και η ορθή εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης των αποβλήτων.

Εκπαιδευτικά προγράμματα προσωπικού:
Ενημέρωση για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο στα θέματα διαχείρισης
κάθε κατηγορίας αποβλήτων
Πληροφόρηση σχετικά με τους προβλεπόμενους από τον εσωτερικό
κανονισμό ρόλους και υπευθυνότητες κάθε κατηγορίας εργαζομένων
Οδηγίες εφαρμογής των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων π.χ.
επεξήγηση της έγχρωμης κωδικοποίησης των σάκων, των συμβόλων
και των προφυλάξεων που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τον χειρισμό
των μολυσματικών και επικίνδυνων αποβλήτων κ.ά.
Διαδικασίες ελαχιστοποίησης των αποβλήτων
Ανακύκλωση
Σημασία του σωστού διαχωρισμού των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων
Κινδύνους που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων / επιπτώσεις
στην υγεία
Διαδικασίες αντιμετώπισης ατυχημάτων, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης
ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Επιδημιολογία, τρόποι μετάδοσης και προφύλαξης των HIV, HBV, HCV
Μέτρα προστασίας και ασφάλειας του προσωπικού κατά τη διαχείριση
των αποβλήτων
Οδηγίες για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας (φόρμας, γαντιών,
μάσκας, κ.λπ.)
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ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
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Υπευθυνότητα
στη διοίκηση και
τη διακυβέρνηση

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
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Η υιοθέτηση πρακτικών χρηστής
Εταιρικής Διακυβέρνησης,
η αποτελεσματική διαχείριση
των κινδύνων και η ενίσχυση
των συστημάτων εσωτερικής
οργάνωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένα
με την επιτυχημένη πορεία και εξέλιξη
του Ομίλου Ευρωκλινικής.

Η συμβολή μας
στους Παγκόσμιους Στόχους
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:
Επιδιώκουμε την υπεύθυνη
ανάπτυξή μας και
την επίτευξη διαφάνειας
στον τρόπο διοίκησης
του Ομίλου
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Πλαίσιο Εταιρικής

Προτεραιότητα του Ομίλου Ευρωκλινικής είναι να αποτελεί έναν οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας
αδιαμφισβήτητης αξιοπιστίας και κύρους, ο οποίος επιδεικνύει υπευθυνότητα σε κάθε πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει με επιτυχία τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διακυβέρνησης
Στο παραπάνω πλαίσιο, βασικό πυλώνα της εύρυθμης λειτουργίας του Ομίλου αποτελεί η εφαρμογή των
βέλτιστων αρχών διακυβέρνησης, όπως αυτές απορρέουν τόσο από την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις, όσο και από την απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών, εθελοντικών κωδίκων και κανόνων ηθικής και υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, τους οποίους ο Όμιλος ενστερνίζεται και υιοθετεί.
Η εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου Ευρωκλινικής βασίζεται σε συγκεκριμένους παράγοντες, όπως το εξειδικευμένο ανώτατο management, η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, οι πολιτικές και οι διαδικασίες των επιμέρους τμημάτων, ενώ σημαντικό ρόλο κατέχει και η κανονιστική συμμόρφωση.

Το ευέλικτο και εξειδικευμένο
ανώτατο management

Τους δείκτες
παρακολούθησης
της επίδοσης
H εύρυθμη
λειτουργία
του Ομίλου
υποστηρίζεται
απο:

Τις πολιτικές
και διαδικασίες
των τμημάτων

Το ενισχυμένο
δίκτυο
μηχανισμών
διοικητικής
πληροφόρησης
& επικοινωνίας

Την αποτελεσματική
διαχείριση
κινδύνων

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ορθή πληροφόρηση: Η ανάπτυξη διαδικασιών και πρακτικών ορθής
διακυβέρνησης αποτελούν προϊόν της συνεργασίας όλων των Τμημάτων και Διευθύνσεων του Ομίλους, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματική διοίκησή του, αλλά και τη διαφάνεια στις καθημερινές δραστηριότητες και συναλλαγές την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων,
καθώς και την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών αναφορικά με τη στρατηγική και την επίδοση
του Ομίλου σε όλους τους άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Διοίκηση Ομίλου
Με κύριο στόχο την προαγωγή της επιχειρηματικής ηθικής αλλά και την επαρκή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων των συμμετόχων, η Διοίκηση του Ομίλου Ευρωκλινικής αναγνωρίζει ότι η διαφάνεια και η
ανεξαρτησία στη διοίκηση, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αποτελούν το πλαίσιο
που οδηγεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου διακυβέρνησης.
Ο τρόπος με τον οποίο διοικείται ο Όμιλος χαρακτηρίζεται από:

Σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες
Τα διοικητικά όργανα επιλέγονται σύμφωνα με τα προσόντα και τις εμπειρίες τους
στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης και
έχουν ρόλους σαφώς καθορισμένους.

Διαφάνεια και ακεραιότητα
Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων βασίζονται
στην υπευθυνότητα, με στόχο την προαγωγή
της διαφάνειας σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητας του Ομίλου.

Η δομή διοίκησης παρουσιάζεται στο ακόλουθο οργανόγραμμα:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

DATA PROTECTION
OFFICER
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
MARKETING

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟ
ΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΗΘΙΚΗΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως κύριο ρόλο τη χάραξη της εταιρικής στρατηγικής και την πολιτική ανάπτυξης του Ομίλου, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας του,
την προάσπιση των δικαιωμάτων και της ίσης μεταχείρισης των μετόχων. Επίσης, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τα ενδιαφερόμενα μέρη, των οποίων τα
συμφέροντα συνδέονται με εκείνα του Ομίλου.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενό τους και είναι σε θέση
να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους σχετικούς με τη δραστηριότητα του Ομίλου
κινδύνους, συμβάλλοντας ενεργά στην αποτελεσματική λειτουργία του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο την 31.12.2021 απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη με τις αντίστοιχες ιδιότητές τους:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβούλιου
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Σπύρος Καπράλος

Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος

2

Νικόλαος Πλακόπητας

Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος

3

Αντώνης Βουκλαρής

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

4

Άγγελος Πλακόπητας

Μη εκτελεστικό μέλος

5

Μιχάλης Μαδιανός

Μέλος

Απώτερος στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, προς όφελος
τόσο του Ομίλου, όσο και των μετόχων, διασφαλίζοντας τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων. Στα κύρια θέματα, για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει συλλογικά, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

Η έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων
Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού πλάνου
Η επιλογή των Διευθυντών των Τμημάτων του Ομίλου
Η ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και η παρακολούθηση
της αποτελεσματικότητας του συστήματος διοίκησης του Ομίλου
Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
και στοιχείων του Ομίλου, καθώς και η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας
των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων
Εσωτερικός Έλεγχος
ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, θεωρώντας πρωτίστης σημασίας την εποπτεία των θεμάτων του από ένα ανεξάρτητο όργανο, βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου. Οι δραστηριότητες της συγκεκριμένης Επιτροπής ενισχύουν τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Ομίλου, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού
είναι διαρκώς ενήμερο για τυχόν θέματα εσωτερικής λειτουργίας προκύπτουν στον Όμιλο, μέσω των περιοδικών εκθέσεων που ακολουθούν κάθε εσωτερικό έλεγχο της Επιτροπής.

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Διαφάνεια
και καταπολέμηση της διαφθοράς
Βασικό χαρακτηριστικό της υπεύθυνης λειτουργίας του Ομίλου Ευρωκλινικής αποτελεί η προαγωγή της
διαφάνειας και η αποφυγή κάθε μορφής διαφθοράς, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. Ο Όμιλος καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, μέσω ενός πλαισίου πολιτικών και διαδικασιών που έχει αναπτύξει, βάσει της αρχής της πρόληψης, βασικά στοιχεία του οποίου είναι:

1
2
3

Το αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης, με σαφή διάκριση αρμοδιοτήτων, εφαρμογή δικλείδων
ασφαλείας στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.
Η σύσταση της εξειδικευμένης Κεντρικής Επιτροπής Προμηθειών, η λειτουργία της οποίας διασφαλίζει τη διαφάνεια στις συναλλαγές.
Η ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τα αδικήματα της διαφθοράς, τη σημασία της αναφοράς
τέτοιων συμβάντων, καθώς και τις σχετικές εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες.

Κεντρική Επιτροπή Προμηθειών

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Σημαντικό ρόλο στη χρηστή και υπεύθυνη διακυβέρνηση, καθώς και στην προάσπιση της διαφάνειας των
συναλλαγών διαδραματίζει η Κεντρική Επιτροπή Προμηθειών του Ομίλου. Η Επιτροπή είναι τετραμελής
και τα μέλη της ορίζονται απευθείας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με τριετή θητεία. Η λειτουργία της
διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Προμηθειών. Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

Η διασφάλιση της τήρησης του πλαισίου διαδικασιών προμηθειών παγίων,
αναλώσιμων υλικών, ειδικών υλικών, φαρμάκων, υπηρεσιών και έργων, όπως
ορίζεται από τον Όμιλο.
Η επικύρωση της λίστας εγκεκριμένων προμηθευτών για αγαθά αξίας άνω
συγκεκριμένου ποσού, καθώς και η επιπλέον διαπραγμάτευση με τους
προμηθευτές, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.
Η υποβολή προτάσεων βελτίωσης της διαδικασίας προμηθειών, ανάλογα
με τις ανάγκες του Ομίλου.
Η ανταλλαγή απόψεων με τη Διοίκηση του Ομίλου, αλλά και το Τμήμα
Προμηθειών, σχετικά με θέματα προμηθειών.
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κινδύνων
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Διαχείριση
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, προκειμένου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους οικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτίθεται, λειτουργεί προβλεπτικά καταγράφοντας τους παράγοντες που μπορεί να δημιουργούν τους κινδύνους αυτούς.
Με γνώμονα την αρχή της πρόληψης και στο πλαίσιο των προτύπων και των συστημάτων διαχείρισης που
εφαρμόζει ο Όμιλος, πραγματοποιείται συστηματική καταγραφή και ανάλυση των πιθανών στρατηγικών
κινδύνων που μπορεί να έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία του. Από την καταγραφή
αυτή, οι κίνδυνοι που ξεχώρισαν για την περίοδο 2021 αναλύονται στη συνέχεια:
Κίνδυνος εφοδιασμού: Η πανδημία Covid-19 καθώς και οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο επιβάρυναν την εφοδιαστική αλυσίδα σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Για
τον κλάδο της υγείας, αυτό μπορεί να συνεπάγεται ότι μία πιθανή διατάραξη του εφοδιασμού σε νοσοκομειακό, ιατρικό ή ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό και αναλώσιμα, θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου, καθώς και του συστήματος υγείας της χώρας
συνολικά. Ωστόσο, η ορθή διαχείριση των προμηθειών από τις σχετικές Διευθύνσεις και Τμήματα του Ομίλου, εξασφαλίζουν ότι ο Όμιλος είναι πλήρως εφοδιασμένος ανά πάσα στιγμή.
Κίνδυνος νομοθετικού περιβάλλοντος: Ο τομέας των υπηρεσιών υγείας διέπεται από πολύ αυστηρή νομοθεσία τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την περίοδο της πανδημίας
η ελληνική κυβέρνηση (όπως και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις) εφάρμοσε συγκεκριμένες αποφάσεις,
που αφορούσαν έως και την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υπηρεσιών υγείας, ώστε να λειτουργήσει επικουρικά στο ήδη επιβαρυμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Ενώ αυτή η εξέλιξη θα ήταν πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή λειτουργία του Ομίλου, αυξάνοντας τον φόρτο στο προσωπικό και τις υποδομές
και δυσχεραίνοντας την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στους λοιπούς ασθενείς, ο Όμιλος
Ευρωκλινικής ήταν άριστα προετοιμασμένος και δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για την υποδοχή
ασθενών Covid-19, χωρίς να επηρεαστεί στο ελάχιστο η λειτουργία του.

Κίνδυνος υγείας και ασφάλειας: Σημαντικοί κίνδυνοι ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με την υγεία και
ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο εργασίας, όπως ατυχήματα και τραυματισμοί. Με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση τέτοιου είδους κινδύνων και τη συστηματική παρακολούθηση όλων
των παραμέτρων ασφαλείας, στον Όμιλο Ευρωκλινικής λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
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Κίνδυνος προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού: Ο συγκεκριμένος κίνδυνος έγινε ιδιαίτερα αισθητός κατά την περίοδο της πανδημίας, κυρίως σε σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, η
επιβάρυνση των ωραρίων και συνθηκών εργασίας στον τομέα της υγείας, αυξήθηκε, σε συνδυασμό με
τους κίνδυνους για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Αυτή η συγκυρία οδήγησε σε μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, ή υψηλά ποσοστά ασθενείας εργαζομένων, παράγοντες οι οποίοι μπορούν να
θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των οργανισμών υγείας. Για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου, ο Όμιλος κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες και φρόντισε να υπερκαλύψει τυχόν ελλείψεις προσωπικού που προέκυψαν, προκειμένου να μην επηρεαστεί η λειτουργία του.
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αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση σχετικών θεμάτων. Επιπλέον, η νοσηλευτική υπηρεσία
υλοποιεί συνεχείς εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις με στόχο την ενδυνάμωση της κουλτούρας ασφάλειας.
Κίνδυνος κλιματικής αλλαγής: Η κλιματική αλλαγή θεωρείται πλέον ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια ζητήματα με σημαντική δυσμενή επίδραση τόσο στις δραστηριότητες τόσο του Ομίλου, όσο και στο
ίδιο το φυσικό περιβάλλον και την ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις σήμερα καλούνται να αντιμετωπίσουν κινδύνους μετάβασης και φυσικούς κινδύνους.
Οι κίνδυνοι μετάβασης συνδέονται με τους κινδύνους που προκύπτουν από τη μετάβαση σε μια οικο-

νομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και από τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες απαιτήσεις και πολιτικές, οι
οποίες, μεταξύ άλλων, θέτουν και απαιτούν σημαντικά μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
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Οι φυσικοί κίνδυνοι συνδέονται με κινδύνους σχετικούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις όπως η άνοδος

της στάθμης της θάλασσας και τα πάσης φύσης ακραία καιρικά φαινόμενα. Με στόχο τον περιορισμό
των εν λόγω κινδύνων, ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τις τάσεις και εξελίξεις, ενώ προβαίνει στις απαραίτητες επενδύσεις.

Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδυνότητας
Στον Όμιλο Ευρωκλινικής εφαρμόζεται συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων βάσει της οποίας, και σε περίπτωση εμφάνισης κινδύνου, τίθεται σε εφαρμογή Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδυνότητας. Το
Σχέδιο προβλέπει την καταγραφή άμεσων διορθωτικών ενεργειών, καθώς και τον ορισμό και ενεργοποίηση των υπεύθυνων στελεχών για την εφαρμογή τους. Επίσης, το Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδυνότητας
προβλέπει την εκπαίδευση όλου του προσωπικού για την ευαισθητοποίησή τους έναντι εμφανιζόμενων
κινδύνων και των επιπτώσεων που αυτοί μπορεί να έχουν στη λειτουργία της Κλινικής, καθώς και για την
ετοιμότητά τους στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων. Τέλος, το Σχέδιο προβλέπει τον έλεγχο της
αποτελεσματικότητας των ληφθέντων προληπτικών μέτρων, καθώς και τον έλεγχο ετοιμότητας διαχείρισης κινδύνων σε όλες τις ανασκοπήσεις της Επιτροπής Ποιότητας.
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Προστασία
Στον Όμιλο Ευρωκλινικής εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα και οριζόμενα από την νομοθεσία μέτρα με
στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων εργαζομένων, ασθενών και όλων των συνεργατών.
Επιπλέον, ο Όμιλος Ευρωκλινικής έχει αναθέσει τα καθήκοντα του Data Protection Officer (DPO) σε ειδικά διαπιστευμένο νομικό συνεργάτη, ο οποίος φροντίζει για την τήρηση των όσων προστάζει ο Κανονισμός και το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο. Καθημερινά, οι υπεύθυνοι των Τμημάτων εποπτεύουν και τα
μέτρα φυσικής ασφάλειας – στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό – που αφορούν στα τμήματα ευθύνης
τους, σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές προστασίας και διαδικασίες, όπου προσωπικά δεδομένα ή σχετικές πληροφορίες είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με τρίτα πρόσωπα.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στο πλαίσιο εξασφάλισης της νομιμότητας κάθε είδους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον Όμιλο έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται οι παρακάτω πολιτικές και διαδικασίες:
Πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Περιγράφει τις βασικές αρχές ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, του υλικού, του λογισμικού, των δικτύων και των επικοινωνιών, ενώ θέτει το πλαίσιο που υιοθετείται από τον Όμιλο ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η εμπιστευτικότητα
όλων των δεδομένων που διακινούνται μέσω δικτυακών υποδομών.

Διαδικασία
Αντιμετώπισης
Περιστατικών
Ασφαλείας

Περιγράφει τον τρόπο καταγραφής περιστατικών ασφάλειας, τη διαδικασία διερεύνησης αυτών και τα εφαρμοζόμενα μέτρα για την μείωση και εξάλειψη του κινδύνου για τα υποκείμενα των δεδομένων. Περιλαμβάνει επίσης τον τρόπο παρακολούθησης και υλοποίησης των
ενεργειών αποκατάστασης, καθώς και ενημέρωσης όλων των αρμοδίων στελεχών και Αρχών.

Πολιτική
Αποδεκτής
Χρήσης
Πληροφοριών
& Συστημάτων

Θέτει τους κανόνες και τις αρχές ορθής χρήσης των πληροφοριακών
συστημάτων και πληροφοριών από το σύνολο των εργαζομένων, καθώς και τους συνεργάτες του οργανισμού.

Διαδικασία
Ελέγχου
Πρόσβασης
Πληροφοριακών
Συστημάτων και
Δικτύων

Περιγράφει τις απαραίτητες ενέργειες που πραγματοποιούνται από
το αρμόδιο προσωπικό, σε σχέση με τον έλεγχο στα πληροφοριακά
συστήματα και δίκτυα του Ομίλου.

Πολιτική
Απορρήτου

Αποτελεί έναν οδηγό, ο οποίος παρέχει τα βασικά στοιχεία του νομικού πλαισίου που διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Περιγράφει τις ευθύνες των διευθυντών, των εργαζομένων και των συνεργατών, σε σχέση με την προστασία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, παρέχοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη καθοδήγηση.
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Γενική Πολιτική
Ασφάλειας
Πληροφοριών

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ
ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Διαδικασία
Ελέγχου
Απομακρυσμένης
Πρόσβασης

Περιγράφει τα απαραίτητα βήματα που υλοποιούνται από το αρμόδιο προσωπικό σε σχέση με τον έλεγχο απομακρυσμένης πρόσβασης
στα πληροφοριακά συστήματα και δίκτυα του Ομίλου. Η εν λόγω διαδικασία καλύπτει τον έλεγχο πρόσβασης (παροχής και ανάκλησης)
στα συστήματα και δίκτυα του οργανισμού από όλους τους χρήστες.

Πολιτική
Διατήρησης,
Διαχείρισης και
Καταστροφής
Δεδομένων

Περιγράφει τις αρχές του Ομίλου που διέπουν το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και καταστροφής ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων πληροφοριών και δεδομένων, που διευκολύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες υπηρεσιών υγείας και προστατεύουν τα
προσωπικά δεδομένα των ασθενών.

Πολιτική
Καθαρού
Γραφείου

Θέτει κανόνες και οδηγίες προστασίας των εταιρικών πληροφοριών
που τηρούνται σε έντυπη μορφή και ισχύει για όλους τους υπαλλήλους και συνεργάτες του Ομίλου.
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Οικονομικά
Παρά τις σοβαρές προκλήσεις και την αβεβαιότητα
γύρω από τον Covid-19, το 2021 έκλεισε με θετικό
πρόσημο και αποτέλεσε ένα έτος ισχυρής ανάκαμψης με την Ελληνική Οικονομία. Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 8,3% εντός του 2021, με αποτέλεσμα
η Ελλάδα να συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων των
χωρών της Ευρωζώνης που κατέγραψαν συγκριτικά ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.
Ωστόσο, το 2021 δεν ήταν ένα έτος με σταθερή πορεία. Η πανδημία παρουσίασε διαδοχικές εξάρσεις,
ενώ οι παραλλαγές της Covid-19, όπως η τελευταία
παραλλαγή Όμικρον, καθυστέρησαν την οριστική
λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Σχεδόν
όλο το πρώτο εξάμηνο του 2021 ίσχυαν περιοριστικά μέτρα κυρίως όσον αφορά τις μετακινήσεις.
Και ενώ γίνεται ορατή η αποκλιμάκωση της πανδημικής κρίσης και η σταδιακή επάνοδος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην κανονικότητα, οι
έντονες πληθωριστικές τάσεις που παρατηρούνται
προς το τέλος της χρονιάς και οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας δημιουργούν νέες προκλήσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος Ευρωκλινικής επέδειξε αξιοσημείωτη ευελιξία και δυναμική,
προβαίνοντας σε διορθωτικές κινήσεις όπου αυτό
κατέστη απαραίτητο, με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των οικονομικών του αποτελεσμάτων.
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αποτελέσματα

Kύκλος εργασιών: Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών μετά την αφαίρεση των ποσών επιστροφής διαμορφώνεται σε 53.93 εκ. Ευρώ έναντι
46.84 εκ. Ευρώ το 2020, αυξημένος κατά 15.15%.
Για την Εταιρεία, ο κύκλος εργασιών μετά την αφαίρεση του rebate & clawback ανέρχεται στα 53.12
εκ. Ευρώ, έναντι 46.10 εκ. Ευρώ το 2020, καταγράφοντας αύξηση 15.22%.
Μικτά κέρδη: Σε επίπεδο Ομίλου, τα μικτά κέρδη
μετά από rebate και clawback ανήλθαν σε 8.81 εκ.
Ευρώ έναντι 6.10 εκ. Ευρώ το 2020.
Σε επίπεδο μητρικής Εταιρείας, τα μικτά κέρδη
μετά την αφαίρεση των ποσών επιστροφής Rebate
και Clawback ανέρχονται σε 8.08 εκ. Ευρώ έναντι
5.68 εκ. Ευρώ το 2020.

Οικονομικά Στοιχεία
2020

2021

Συνολικά έσοδα (κύκλος εργασιών)

46.837

53.935

859

651

47.933

52.029

Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)

(237)

2.557

Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου

3.394

4.253

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

(1.456)

812

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

(1.126)

535

Πληρωμές για φόρους - έμμεσοι (ΦΠΑ)

4.673

5.304

Πληρωμές για φόρους - άμεσοι

3.094

2.093

Συνολικές πληρωμές προς τους κρατικούς φορείς
(σύνολο άμεσων και έμμεσων καταβεβλ. φόρων)

7.767

7.397

Ίδια Κεφάλαια

5.520

6.043

Σύνολο επενδύσεων

2.320

1.077

79.626

80.722

Λοιπά Έσοδα
Λειτουργικό κόστος

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
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Οικονομικά (σε χιλ. €)

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την
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Έκθεση
Πεδίο και όριο

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την 2η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τη διαχείριση και την επίδοση των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που
συνδέονται με τις δραστηριότητές του, με απώτερο στόχο να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη του
σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές του επιδράσεις.
Αφορά τις δράσεις και τα προγράμματα που πραγματοποίησε την περίοδο από 1/1/2021 έως και 31/12/2021
και καλύπτει πλήρως το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Ελλάδα. Ο όρος «Όμιλος» αναφέρεται στην «Ευρωκλινική Αθηνών», στην «Ευρωκλινική Παίδων» και στο Πολυιατρείο ΣΗΜΕΙΟ ΔΥΟ. Με
απώτερο στόχο την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, καθώς και
για λόγους συγκρισιμότητας, τα ποσοτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ενότητες της παρούσας Έκθεσης παρουσιάζονται και για το έτος 2020.
Σημειώνεται πως τόσο στις δράσεις, όσο και στη στοχοθεσία του Ομίλου, δεν περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν σε θυγατρικές εταιρίες, ενδεχόμενες κοινοπραξίες, συνεργάτες, προμηθευτές ή άλλους τρίτους.νεργάτες, προμηθευτές ή άλλους τρίτους.

Μεθοδολογία
Η σύνταξη του παρόντος Απολογισμού βασίστηκε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI Standards (2016). Ειδικότερα, εφαρμόστηκαν οι βασικές αρχές καθορισμού του περιεχομένου του Απολογισμού:
Αρχή της «Ουσιαστικότητας και καθορισμού των σημαντικών ζητημάτων»
Αρχή της «Ανταπόκρισης στις ανάγκες των συμμετόχων»
Αρχή του «Συνολικού πλαισίου επίδοσης του οργανισμού στη Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Αρχή της «Πληρότητας των στοιχείων που παρουσιάζονται και καθορισμού των ορίων του Απολογισμού», όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards.
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Επιπλέον, έχουν ληφθεί υπόψη οι κατευθύνσεις του κλαδικού προτύπου SASB, συγκεκριμένοι δείκτες του
Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals, SDGs).
Για την παροχή αντικειμενικής πληροφόρησης και την ακριβέστερη αποτύπωση των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών, πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Ουσιαστικότητας (Materiality Analysis), βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας και με σκοπό την αναγνώριση των πιο σημαντικών θεμάτων του οργανισμού. Η
σχετική διαδικασία και τα αποτελέσματά της παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα «Η στρατηγική προσέγγισή μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Για την ακρίβεια, την πληρότητα και την αξιοπιστία των επιλεγμένων στοιχείων επίδοσης στις ενότητες «Η περιβαλλοντική μας υπευθυνότητα», «Επενδύοντας στους ανθρώπους μας» και «Προτεραιότητά μας η υγεία και
ασφάλεια στην εργασία», τα οποία αφορούν και μέρος των ουσιαστικών θεμάτων του Ομίλου Ευρωκλινική,
έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ανεξάρτητο φορέα. Η επιστολή του ανεξάρτητου φορέα που πραγματοποίησε τον εξωτερικό έλεγχο, παρατίθενται στις σελίδες 132-134 πριν από τον πίνακα GRI του Απολογισμού.
Η δημιουργία της παρούσας Έκθεσης πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση της εταιρίας Grant Thornton (http://www.grant-thornton.gr).
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Για τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης έχει συσταθεί ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία αποτελείται από στελέχη όλων των εμπλεκομένων στην Έκθεση διευθύνσεων και τμημάτων. Βασικό έργο της
ομάδας αποτελεί η συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών που αφορούν στους τομείς Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Ευρωκλινικής. Τα μέλη της ομάδας, τα οποία συνεργάστηκαν για την παρούσα έκδοση, είναι:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ομάδα έργου

Νικόλας Πλακόπητας Αντιπρόεδρος Ομίλου Ευρωκλινικής
Αντώνης Βουκλαρής Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ευρωκλινικής
Μαρίνα Μαζαράκη

Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου Ευρωκλινικής

Γεωργία Ζάβρα

Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας Ομίλου Ευρωκλινικής

Ιωάννα Κατσίκη

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου Ευρωκλινικής

Αγορή Καντζιά

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης Ομίλου Ευρωκλινικής

Εύα Τσιλίκουνα

Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας Ομίλου Ευρωκλινικής

Μάριος Πάλλης

Senior Project Engineer Ομίλου Ευρωκλινικής

Σοφία Φαραζή

Προϊσταμένη Συστημάτων Διαχείρισης Ομίλου Ευρωκλινικής

Θωμάς Τσίκος

Προϊστάμενος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ομίλου Ευρωκλινικής

Eduart Zuma

Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Ομίλου Ευρωκλινικής

Αλεξάνδρα Γεώργα

Project Coordinator, Marketing Αccount Εxecutive, Ομίλου Ευρωκλινικής

Πηγές πληροφόρησης και σημαντικές αλλαγές
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Έκθεση έχουν συλλεχθεί βάσει των διαδικασιών και συστημάτων καταγραφής που εφαρμόζονται στον Όμιλο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των
κατευθυντήριων οδηγιών GRI Standards. Σε σημεία όπου παρατίθενται δεδομένα μετά από επεξεργασία
ή βασίζονται σε παραδοχές, αναφέρεται πάντοτε η μέθοδος υπολογισμού τους.

Επιπρόσθετες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τη δραστηριότητα του Ομίλου,
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.euroclinic.gr

Στοιχεία επικοινωνίας

Όμιλος Ευρωκλινικής, Αθανασιάδου 7-9, Αθήνα, 115 21
Τηλ.: 210 6416173, E-mail: mkt@euroclinic.gr

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής θεωρεί τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μελών του πολύτιμη και συνεπώς ενθαρρύνει οποιαδήποτε σχόλια που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη συνεχή προσπάθειά του για βελτίωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έκθεση καθώς και για πιθανές ερωτήσεις σχετικά με
το περιεχόμενο της, επικοινωνήστε στα ακόλουθα στοιχεία:

Πίνακας βασικών

δεικτών επίδοσης
Μονάδα
μέτρησης

2019

2020

2021

GRI
Standards

Συνολικά έσοδα (κύκλος εργασιών)

χιλ. ευρώ

48.165

46.837

53.935

201-1

Λοιπά Έσοδα

χιλ. ευρώ

1.573

859

651

201-1

Λειτουργικό κόστος

χιλ. ευρώ

46.033

47.934

52.029

201-1

Λειτουργικά κέρδη /(ζημίες)

χιλ. ευρώ

3.706

(237)

2.557

201-1

Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου

χιλ. ευρώ

2.785

3.394

4.253

201-1

Κέρδη / (ζημιές) προφόρων

χιλ. ευρώ

1.724

(1.456)

812

201-1

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) μετά από
φόρους

χιλ. ευρώ

1.414

(1.126)

535

201-1

Πληρωμές για φόρους - έμμεσοι
(ΦΠΑ)

χιλ. ευρώ

5.817

4.673

5.304

201-1

Πληρωμές για φόρους - άμεσοι

χιλ. ευρώ

2.277

3.094

2.093

201-1

Συνολικές πληρωμές προς τους
κρατικούς φορείς
(σύνολο άμεσων και έμμεσων
καταβεβλ. φόρων)

χιλ. ευρώ

8.095

7.767

7.397

201-1

Ίδια Κεφάλαια

χιλ. ευρώ

1.659

5.520

6.043

201-1

Σύνολο επενδύσεων

χιλ. ευρώ

1.478

2.320

1.077

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

χιλ. ευρώ

72.152

79.626

80.722

201-1

Σύνολο άμεσων εκπομπών (scope 1)

tn CO2

-

-

398

305-1

Σύνολο έμμεσων εκπομπών (scope 2)

tn CO

1.794

1.961

1.562

305-2

Ειδικές εκπομπές (scope 1 + scope 2)

tnCo2 eq./
ασθενοημέρα

-

-

0,07

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας

MWh

4.465

4.880

3.886

302-1

Ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας

MWh /
ασθενοημέρα

0,14

0,18

0,13

302-1

Ειδική κατανάλωση θερμικής
ενέργειας

MWh /
ασθενοημέρα

-

-

0,07

302-1

Επικίνδυνα απόβλητα

tn

-

167,00

153,34

306-3

Αποστείρωση

tn

-

135,00

126,47

306-4

Εναλλακτική διαχείρισης (ανακύκλωση,
αποτέφρωση)

tn

-

32,22

26,79

306-4

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Δείκτες επίδοσης
Οικονομικά στοιχεία (σε χιλ. ευρώ)

Οικονομική
επίδοση

Περιβάλλον
Ατμοσφαιρικές
εκπομπές

Ενέργεια

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Διαχείριση
αποβλήτων

Κατανάλωση
νερού

2

Μη Επικίνδυνα απόβλητα

tn

-

0.22

21,34

306-3

Κατανάλωση νερού

m3

31.300

32.800

22.295

303-5

m/
ασθενοημέρα

961

1.187

745

303-5

Συνολικός αριθμός εργαζομένων

#

570

563

619

102-8

Άνδρες

%

190

199

219

102-8

Γυναίκες

#

380

364

400

102-8

Ποσοστό εργαζομένων πλήρους
απασχόλησης

%

92,98

93,43

93,54

102-8

Γυναίκες εργαζόμενες σε
διευθυντικές θέσεις

%

54,00

54,72

50,00

405-1

Εργαζόμενοι κάτω των 30 ετών

#

116

92

129

405-1

Ειδική κατανάλωση νερού

3

Ανθρώπινο δυναμικό

Βασικά
στοιχεία
ανθρώπινου
δυναμικού

130

131

2019

2020

2021

GRI
Standards

Εργαζόμενοι μεταξύ 30 και 50 ετών

#

371

401

406

405-1

Εργαζόμενοι άνω των 50 ετών

#

83

70

84

405-1

Εισερχόμενοι

#

119

99

238

401-1

Εισερχόμενοι κάτω των 30 ετών
(Αριθμός εισερχομένων ηλικιακής
ομάδας / συνολικό αριθμό
εισερχομένων)

%

46,22

40,40

52,52

401-1

Εισερχόμενοι μεταξύ 30 και 50 ετών
(Αριθμός εισερχομένων ηλικιακής
ομάδας / συνολικό αριθμό
εισερχομένων)

%

46,22

55,56

44,54

401-1

Εισερχόμενοι άνω των 50 ετών
(Αριθμός εισερχομένων ηλικιακής
ομάδας / συνολικό αριθμό εισερχομένων)

%

7,56

4,04

2,94

401-1

Εξερχόμενοι

#

78

104

183

401-1

Βασικά
στοιχεία
ανθρώπινου
δυναμικού

Εξερχόμενοι κάτω των 30 ετών
(Αριθμός εξερχομένων ηλικιακής
ομάδας / συνολικό αριθμό
εξερχομένων)

%

24,36

39,42

38,25

401-1

Εξερχόμενοι μεταξύ 30 και 50 ετών
(Αριθμός εξερχομένων ηλικια-κής
ομάδας / συνολικό αριθμό
εξερχομένων )

%

64,10

45,19

55,19

401-1

Εξερχόμενοι άνω των 50 ετών
(Αριθμός εξερχομένων ηλικιακής ομάδας / συνολικό αριθμό εξερχομένων )

%

11,54

15,38

6,56

401-1

Αριθμός εργαζομένων που
εκπαιδεύτηκαν

#

570

563

197

404-1

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης

#

13.680

13.512

3.463

404-1

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Μονάδα
μέτρησης

Δείκτες επίδοσης

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης ανά βαθμίδα ιεραρχίας:

Υγεία και
ασφάλεια

ώρες

264

148

270

404-1

Προϊστάμενοι Τμημάτων

ώρες

936

1.218

271

404-1

Συνεργάτες Ιατροί

ώρες

912

100

186

404-1

Νοσηλευτικό Προσωπικό

ώρες

6.336

948

1.270

404-1

Διοικητικό Προσωπικό &
Παραιατρικό

ώρες

5.232

878

1.466

404-1

LTIFR: Δείκτης συχνότητας
συμβάντων

#

0,88

3,47

2,64

403-9

SR (Severity Rate): Δείκτης σοβαρότητας συμβάντων

#

-

85,07

23,79

403-9

Αριθμός συμβάντων που οδήγησαν
σε απουσία από την εργασία (LTis)

#

1

4

3

403-9

Aριθμός ατυχημάτων που δεν
προκάλεσαν απουσία από την
εργασία

#

-

24

25

403-9

Ποσοστό αγορών προς τοπικούς
προμηθευτές

%

-

99,2

99,2

204-1

Ποσοστό αγορών προς προμηθευτές
εξωτερικού

%

0,8

0,8

204-1

Παρουσία στην αγορά

Προμηθευτές

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διευθυντές
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ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Εξωτερική

διασφάλιση
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132
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ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
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ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Εξωτερική

διασφάλιση

134

Πίνακας περιεχομένων

135

Δημοσιοποίηση

Αριθμός σελίδας / παραπομπή

GRI 101: Foundation 2016
GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις 2016 (επιλογή "core")
ΠΡΟΦΊΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ
102-1

Επωνυμία του οργανισμού

Γενική Κλινική, Διαγνωστικό, Θεραπευτικό, Χειρουργικό Κέντρο
Ευρωκλινική Αθηνών Ανώνυμος Εταιρεία. Στον παρόντα Απολογισμό χρησιμοποιούνται επίσης ο όρος «Όμιλος Ευρωκλινικής».

102-2

Δραστηριότητες, μάρκες, προϊόντα και
υπηρεσίες

Σελ. 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 18-19, 20-21, 22-23, 24-25, 26-27,
28-29, 30-31, 32-33, 34-35

102-3

Τοποθεσία της έδρας του οργανισμού

Αθανασιάδου 7-9, πάροδος Δ. Σούτσου, 115 21 Αθήνα

102-4

Τοποθεσία δραστηριοτήτων

Σελ. 6-7, 14-15

102-5

Ιδιοκτησιακό καθεστώς και νομική μορφή

Σελ. 4-5, 16-17

102-6

Αγορές που εξυπηρετούνται

Σελ. 8-9, 14-15, 18-19, 20-21, 22-23, 24-31

102-7

Μέγεθος του οργανισμού

Σελ. 8-9, 14-15, 126

102-8

Πληροφορίες για υπαλλήλους και άλλους
εργαζομένους

Σελ. 8-9, 50-51, 52-53

102-9

Εφοδιαστική αλυσίδα

Σελ. 47-47, 125

102-10

Σημαντικές αλλαγές του οργανισμού και
της εφοδιαστικής αλυσίδας

Δεν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές σχετικά με το μέγεθος,
τη δομή, το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή την εφοδιαστική
αλυσίδα του Ομίλου, κατά την περίοδο αναφοράς της
Έκθεσης

102-11

Αρχή της πρόληψης

Σελ. 4-5, 18-23, 56-57, 62-63, 64-65, 66-67, 68-69, 93, 96-96,
98, 104-107, 111-113, 119

102-12

Εξωτερικές πρωτοβουλίες

UN Sustainable Development Goals (Παγκόσμιοι Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης), GRI Standards

102-13

Συμμετοχή σε οργανώσεις

Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινών (ΣΕΚ), Ελληνοαμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

GRI
Standards

GRI

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ
102-14

Δήλωση Διοίκησης

Σελ. 4-5
ΗΘΙΚΉ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ

102-16

Εσωτερικός κανονισμός πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων,
διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας, εσωτερικός
κανονισμός νοσηλευτικής διεύθυνσης, εσωτερικός κανονισμός
διαχείρισης αποβλήτων, Πολιτική Ποιότητας, Πολιτική
Προμηθειών, Πλαίσιο πολιτικών και διαδικασιών για την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες
συμπεριφοράς

102-18

Δομή διακυβέρνησης

Σελ.120

ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΑ ΜΈΡΗ
102-40

Κατάλογος ομάδων ενδιαφερόμενων μερών

Σελ. 75, 76-79

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ

Πίνακας περιεχομένων

GRI
Standards

Δημοσιοποίηση

Αριθμός σελίδας / παραπομπή

102-41

Συλλογικές συμβάσεις

Σελ. 52-53
Το σύνολο των εργαζομένων καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας

102-42

Αναγνώριση και επιλογή ενδιαφερόμενων
μερών

Σελ. 75, 76-79

102-43

Προσέγγιση στη διαβούλευση
με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Σελ. 75, 76-79

102-44

Βασικά θέματα και προβληματισμοί
που προέκυψαν

Σελ. 82-83

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

GRI

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΣΎΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ
102-45

Οντότητες που περιλαμβάνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Σελ. 128-129

102-46

Καθορισμός του περιεχομένου
της έκθεσης και των ορίων των θεμάτων

Σελ. 82-83, 128-129

102-47

Λίστα ουσιαστικών θεμάτων

Σελ. 82-83

102-48

Αναδιατυπώσεις πληροφοριών

Σελ. 128-129

102-49

Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης έκθεσης
εταιρικής υπευθυνότητας

Σελ. 128-129

102-50

Περίοδος αναφοράς

1/1/2021 – 31/12/2021

102-51

Ημερομηνία πιο πρόσφατου
προηγούμενου απολογισμού

Αύγουστος 2021

102-52

Κύκλος απολογισμού

Ετήσιος

102-53

Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήματα
αναφορικά με τον απολογισμό

Σελ. 128-129

102-54

Ισχυρισμός για τα κριτήρια συμφωνίας

Σελ. 128-129

102-55

Πίνακας περιεχομένων GRI

Σελ. 135-139

102-56

Εξωτερική διασφάλιση

Σελ. 132-134

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΗΘΙΚΉΣ
Σημαντικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς,
κράτος και αρχές, προμηθευτές, ασφαλιστικές εταιρείες, κοινωνία, τράπεζες
103: Διοικητική
πρακτική

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 9, 42-45, 74-79, 81-83, 118-127

GRI 205: Καταπολέμηση της
διαφθοράς

205-3 Επιβεβαιωμένα περιστατικά
διαφθοράς και σχετικές ενέργειες για
την αντιμετώπισή τους

Κατά το έτος αναφοράς (2021) δεν σημειώθηκε/ αναφέρθηκε
κανένα περιστατικό διαφθοράς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΙΝΔΎΝΩΝ
Σημαντικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς,
κράτος και αρχές, προμηθευτές, ασφαλιστικές εταιρείες, κοινωνία, τράπεζες
103: Διοικητική
πρακτική

103-1, 103-2, 103-3

Σελίδες 3-4, 41, 42-43, 48, 52-55, 57, 64-65, 85, 86-87, 89, 115116, 117

Δείκτης Ομίλου

Σύνολο δεικτών παρακολούθησης και
συνεχούς βελτίωσης των συστημάτων
διαχείρισης κίνδυνων

40-41, 123

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
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Δημοσιοποίηση

Αριθμός σελίδας / παραπομπή

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ
Σημαντικά θέματα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς,
κράτος και αρχές, προμηθευτές, ασφαλιστικές εταιρείες, κοινωνία, τράπεζες
103: Διοικητική
πρακτική
Δείκτης Ομίλου

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 9, 14-15, 18-23, 24-31, 74-79, 84-85, 106, 110,113

Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες
και εξοπλισμό

Σελ. 20-23, 24-31, 106, 110, 113

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

GRI
Standards

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Σημαντικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς,
κράτος και αρχές, προμηθευτές, ασφαλιστικές εταιρείες, κοινωνία, τράπεζες
103: Διοικητική
πρακτική
GRI 418:
Ιδιωτικότητα
πελατών

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 70-73, 76-79, 122-126

418-1 Συνολικός αριθμός τεκμηριωμένων
αναφορών που αφορούν σε παραβιάσεις
της ιδιωτικότητας των πελατών και σε
απώλειες δεδομένων πελατών

Κατά την περίοδο αναφορά του Απολογισμού (2021) δεν υπήρξε κανένα καταγεγραμμένο σχετικό παράπονο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΑΙΧΜΉΣ
Σημαντικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς, κράτος και αρχές, προμηθευτές,
ασφαλιστικές εταιρείες, κοινωνία, τράπεζες
103: Διοικητική
πρακτική

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 9, 14-15, 18-23, 24-31, 74-79, 84-85, 106, 110,113

Δείκτης Ομίλου

Παροχή υψηλής ποιότητας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Σελ. 24-31

ΥΓΕΊΑ, ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΑΣΘΕΝΏΝ
Σημαντικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς,
κράτος και αρχές, προμηθευτές, ασφαλιστικές εταιρείες
103: Διοικητική
πρακτική

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 8-9, 10-11, 14-23, 24-31, 40-41, 42-45, 62-67, 76-79, 86,
98

Δείκτης Ομίλου

Σύνολο δεικτών παρακολούθησης και
συνεχούς βελτίωσης του πλαισίου υγείας
και ασφάλειας ασθενών

Σελ. 40-41

ΥΨΗΛΉ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΣΗΜΑΝτικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς, προμηθευτές,
ασφαλιστικές εταιρείες
103: Διοικητική
πρακτική

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 9, 10-11, 14-15, 18-23, 24-31, 32-33, 74-79, 84-85, 106,
110,113

Δείκτης Ομίλου

Πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης
ποιότητας και αριθμός επιτροπών

Σελ. 40-41, 42-45

ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ ΙΑΤΡΏΝ
Σημαντικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς, ασφαλιστικές εταιρείες
103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 10-11, 14-15, 18-23, 24-31, 38-39, 40-47, 50-59, 62-69,
76-79, 84

Δείκτης Ομίλου

Μέτρηση ικανοποίησης συνεργατών
ιατρών

Σελ. 36-37

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

103: Διοικητική
πρακτική

Πίνακας περιεχομένων

GRI
Standards

Δημοσιοποίηση

Αριθμός σελίδας / παραπομπή

ΥΠΕΎΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ
Σημαντικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς,
κράτος και αρχές, προμηθευτές, ασφαλιστικές εταιρείες
103: Διοικητική
πρακτική
GRI 204:
Πρακτικές
προμηθειών

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 14-15, 18, 20-23, 24-31, 46-47, 76-79, 122

204-1 Ποσό δαπανών σε τοπικούς προμηθευτές στις σημαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης του οργανισμού

Σελ 46-47

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

GRI

ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ
Σημαντικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς, κράτος και αρχές
103: Διοικητική
πρακτική
GRI 403:
Υγεία και
ασφάλεια στην
εργασία

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 10-11, 14-15, 16-17, 18-23, 24-31, 40-41, 42-45, 62-67,
75-79, 80, 98

403-5 Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Σελ 68-69, 114

403-9 Τραυματισμοί που σχετίζονται με
την εργασία

Σελ. 65-67

ΊΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌΤΗΤΑ
Σημαντικό θέμα για: Εργαζομένους, συνεργάτες ιατρούς
103: Διοικητική
πρακτική
401:
Απασχόληση

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 11, 18-19, 20-23, 40, 50-59, 62-69, 76-79, 85

401-1 Προσλήψεις και αποχωρήσεις
εργαζόμενων

Σελ 50-54, 59

ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΞΈΛΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ
Σημαντικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς, ασφαλιστικές εταιρείες
103: Διοικητική
πρακτική

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 11, 18-19, 20-23, 40, 50-59, 62-69, 76-79, 85, 114

Δείκτης Ομίλου

Παρακολούθηση συνόλου ωρών
εκπαίδευσης

Σελ. 55-57

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΏΝ ΤΩΝ ΑΕΡΊΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ
Σημαντικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς, κράτος και αρχές

GRI 302:
Ενέργεια

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 11, 18-19, 20-23, 76-79, 80, 104-106, 108-109, 110, 114-115

302-1 Συνολική κατανάλωση εντός του
οργανισμού

Σελ. 112

302-4 Πρωτοβουλίες για τη μείωση
κατανάλωσης ενέργειας

Σελ. 106, 108-109

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ
Σημαντικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς,
κράτος και αρχές, προμηθευτές, κοινωνία
103: Διοικητική
πρακτική
GRI 306:
Απόβλητα

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 11, 18-19, 20-23, 76-79, 80, 104-106, 111-113, 114-115

306-3 Ποσότητες παραγόμενων
αποβλήτων

Σελ. 111-113

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

103: Διοικητική
πρακτική
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Δημοσιοποίηση

Αριθμός σελίδας / παραπομπή

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ
Σημαντικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς, κράτος και αρχές
103: Διοικητική
πρακτική
GRI 303:
Νερό και υδάτινα
απόβλητα

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 11, 18-19, 20-23, 76-79, 80, 104-107, 114-115

303-5 Κατανάλωση νερού

Σελ. 107

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

GRI
Standards

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΉ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ
Σημαντικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς, κράτος και αρχές,
προμηθευτές, ασφαλιστικές εταιρείες, κοινωνία, ΜΜΕ
103: Διοικητική
πρακτική

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 11, 18-19, 20-23, 32-33, 76-79

Δείκτης Ομίλου

Αριθμός ιατρικών συνεδρίων και ημερίδων

Σελ 32-33

ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΠΙΚΏΝ ΚΟΙΝΩΝΙΏΝ ΜΈΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΔΡΆΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΜΚΟ
Σημαντικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς, κράτος και αρχές, προμηθευτές,
ασφαλιστικές εταιρείες, κοινωνία, ΜΜΕ
103: Διοικητική
πρακτική
413: Τοπικές
κοινότητες

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 11, 18-19, 20-23, 32-33, 76-79, 87, 90-100

413-1 Δραστηριότητες του οργανισμού,
όπου έχει υλοποιηθεί διαβούλευση με την
τοπική κοινότητα, αξιολογήσεις επιδράσεων και αναπτυξιακά προγράμματα

Σελ. 90-100

ΠΑΝΔΗΜΊΑ COVID-19
Σημαντικό θέμα για: Μετόχους, εργαζομένους, ασθενείς και οικείους, συνεργάτες ιατρούς, κράτος και αρχές, προμηθευτές,
ασφαλιστικές εταιρείες, κοινωνία, ΜΜΕ
103: Διοικητική
πρακτική

103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5,

Δείκτης Ομίλου

Yποστήριξη του Εθνικού Συστήματος
Υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Σελ. 39, 62-63, 97-98

Όρια επίδρασης:

Εντός ορίων Ομίλου

Εντός και εκτός ορίων Ομίλου

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Έντυπο αξιολόγησης
ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ

Έκθεσης και επικοινωνίας

Συμπληρώνοντας το παρόν έντυπο, αποτυπώνετε την άποψή σας για την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Ευρωκλινικής 2021. Καθώς διαχρονικός στόχος του Ομίλου είναι ο αμφίδρομος διάλογος
με όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών, μέσω του παρακάτω ερωτηματολογίου, προσβλέπει στην καταγραφή προτάσεων, αλλά και τυχόν προβληματισμών για τη συνεχή βελτίωσή του.

Σε ποια ομάδα ενδιαφερομένων μερών του Ομίλου ανήκετε;

Μέτοχοι

Εργαζόμενοι

Ασθενείς και οικείοι

Συνεργάτες ιατροί

Κράτος και αρχές

Προμηθευτές

Ασφαλιστικές εταιρείες

Κοινωνία

Τράπεζες

ΜΜΕ

Άλλο, παρακαλώ αναφέρετε:

Πώς θα αξιολογούσατε την κάθε ενότητα της παρούσας Έκθεσης σε σχέση με την έκταση της πληροφόρησης και τη σαφήνεια για την υπεύθυνη δραστηριοποίηση του Ομίλου;

Ενότητες της Έκθεσης
Όμιλος Ευρωκλινικής
- Με επίκεντρο τον ασθενή

ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2021

Επενδύοντας στους ανθρώπους μας
Προτεραιότητά μας η υγεία και ασφάλεια
στην εργασία
Η στρατηγική προσέγγισή μας για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Προάγοντας την κοινωνική ευημερία
Η περιβαλλοντική μας υπευθυνότητα
Υπευθυνότητα στη διοίκηση
και τη διακυβέρνηση

Εξαιρετική

Ικανοποιητική

Χρειάζεται
βελτίωση
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Τη σύνταξη των κειμένων

Εξαιρετική

Ικανοποιητική

Μέτρια

Χρειάζεται βελτίωση

Ικανοποιητική

Μέτρια

Χρειάζεται βελτίωση

Μέτρια

Χρειάζεται βελτίωση

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ποια η γνώμη σας για την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, σε σχέση με:

Την εικαστική παρουσίαση

Εξαιρετική

Την κάλυψη των σημαντικών θεμάτων

Εξαιρετική

Ικανοποιητική

Πώς θα βαθμολογούσατε συνολικά την παρούσα Έκθεση, χρησιμοποιώντας την κλίμακα από το 1 έως το 5;
1= Χρειάζεται βελτίωση, 5= Εξαιρετική

1

2

3

4

5

Υπάρχει κάποια πληροφορία ή άλλα στοιχεία για τον Όμιλο της Ευρωκλινικής που αναζητήσατε και δε
βρήκατε στην Έκθεση;
Παρακαλούμε όπως αναφέρατε:

Με στόχο να ανταποκριθεί πληρέστερα στις προσδοκίες σας, θα προτείνατε κάποιες δράσεις
να υλοποιήσει;
Παρακαλούμε όπως αναφέρατε:
ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παρακαλούμε αποστείλατε συμπληρωμένο το παρόν ερωτηματολόγιο, ή επικοινωνήστε απευθείας
στην παρακάτω διεύθυνση:
Όμιλος Ευρωκλινικής, Αθανασιάδου 7-9, Αθήνα, 115 21, Τηλ.: 21 0641 6173 • Email: mkt@euroclinic.gr
Υπόψιν Γεώργα Αλεξάνδρας
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ΌΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉΣ
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αθανασιάδου 7-9, πάροδος Δ. Σούτσου,
115 21, Αθήνα

www.euroclinic.gr

