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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ

Διευθύνων σύμβουλος
Ομίλου Ευρωκλινικής

Αλλάζει πρόσωπο
η Ευρωκλινική
και ανεβάζει
τον πηχη
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΒΟΥΚΛΑΡΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΒΙΚΥ ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ

Ο
Ομιλος έχει εστιάσει tous
τελευταίους μήνεε σε
επενδύσει s τόσο σε υποδομές

όσο και σε εξοπλισμό

Σε ποιο σημείο βρίσκεται

το επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιείτε
ΟΌμιλος Ευρωκλινικής ξεκινώντας από ιο 2017 αναβαθμίζει
συνεχώς tis κτιριακές ίου υποδομές και τον πάγιο ιατροτεχνο

λογικό του εξοπλισμό με επενδύσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν

τα 3 εκατομμύρια ευρώ
Αρχικά προχωρήσαμε σε σημαντικές κτιριακές παρεμβάσεις

που περιλαμβάνουν ριζική ανακαίνιση ορόφων χειρουργείων
και ΜΕΘ Στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή αποστείρωση
των χώρων εγκαταστάθηκαν ειδικές θύρες ερμητικά κλειστές

και έγινε σημαντική αναβάθμιση στα συστήματα κλιματισμού

των χειρουργείων με σκοπό την καλύτερη ρύθμιση της

θερμοκρασίας αλλά και την προστασία των εργαζομένων και
των ασθενών από αερόβιες μολύνσεις Με σκοπό την ασφάλεια
των νοσηλευόμενων ασθενών στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας

προστέθηκε ειδική μονάδα τεχνητού νεφρού τελευταίας τεχνολογίας

Μειώσαμε το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου με
τη χρήση φωτισμού LED και την εξωτερική θερμομόνωση του

κτιρίου Επιπλέον γίνεται παραγωγή και διαχείριση ιατρικού
οξυγόνου απευθείας στις εγκαταστάσεις μας με χρήση ειδικών
ηλεκτρονικών υπολογιστών έχοντας ως αποτέλεσμα τη μέγιστη
ασφάλεια των ασθενών μας

Οι επενδύσεις συνεχίστηκαν με την αγορά του νέου συστήμα¬

τος ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci Si καθώς και
νέου υπερσύγχρονου εξοπλισμού για τα κεντρικά μας
εργαστήρια το τμήμα υπερήχων το ενδοσκοπικό τμήμα

καθώς και τη ΜΕΘ Εγκαταστήσαμε νέα Μονάδα
ΩΡΛ στην Ευρωκλινική Παίδων και εγκαινιάσαμε μια
νέα στρατηγική συνεργασία με το οφθαλμολογικό ινστιτούτο

LaserVision η οποία είχε ως αποτέλεσμα την
πλήρη αναβάθμιση του εξοπλισμού του Οφθαλμολογικού

Τμήματος και των οφθαλμολογικών χειρουργείων
της Ευρωκλινικής Αθηνών με νέα μηχανήματα όπως
Οπτική Τομογραφία Συνοχής OCT Τοπογραφία κερατοειδούς

και εγκατάσταση νέου μηχανήματος φακοθρυψίας
συνοδευόμενο από πλήρη εξοπλισμό χειρουργείου για επεμβάσεις

καταρράκτη
Οι επενδύσεις στις υποδομές συνεχίζονται και το 20 1 8 με την

εγκατάσταση νέου δεύτερου μαγνητικού τομογράφου νέας γενιάς

και νέου μαστογράφου με δυνατότητα τομοσύνθεσης Ο
Όμιλος φυσικά και θα συνεχίσει τις επενδύσεις σε εξοπλισμό τελευταίας

τεχνολογίας και αναβάθμιση χώρων και κτιριακών
υποδομών παραμένοντας πιστός στην παροχή υπηρεσιών υψηλής

ποιότητας και έχοντας τον ασθενή στο κέντρο της φροντίδας
και των εξελίξεων

Ως συνέπεια των παραπάνω έχουν αυξηθεί τα μερίδια aas
στην αγορά τη παροχής υπηρεσιών υγείας

Τα τελευταία τρία χρόνια με όλες τις επενδύσεις που πραγματοποιήσαμε

τις βραβεύσεις και τις πιστοποιήσεις που κατακτή
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σαμε σε συνδυασμό με ιο άριστα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο

προσωπικό μας έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε ακόμα περισσότερο

την εμπιστοσύνη του κόσμου με αξιοσημείωτο αντίκτυπο

στα οικονομικά μας αποτελέσματα και στην κερδοφορία
μαs Σπουδαίο ρόλο σε αυτό έπαιξε και η ανάπτυξη των σχέσεων

με όλες Tis ασφαλιστικές εταιρείες και τα δημόσια ταμεία καθώς

και η ευελιξία μας να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις
απαιτήσεις τις αγοράς

Επιπλέον ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά μας σε επίπεδο

επένδυσης έχει να κάνει με τη μεταφορά της Παιδιατρικής
μας κλινικής από τη Λ Αχαρνών στο νέο πενταώροφο κτίριο δίπλα

ακριβώς από την Ευρωκλινική Αθηνών τον περασμένο χρόνο

Η μεταφορά της Ευρωκλινικής Παίδων στο πιο κεντρικό σημείο

της Αθήνας 50 μέτρα από το Μετρό των Αμπελοκήπων σε

συνδυασμό με τη μείωση του λειτουργικού κόστους από τη γειτνίαση

με την Ευρωκλινική Αθηνών οδήγησαν σε σημαντική αύ¬

ξηση εσόδου σε συνδυασμό με τη δημιουργία

οικονομιών κλίμακας
Η νέα τοποθεσία είναι πολύ εύκολα

προσβάσιμη από όλες τις περιοχές της
Αττικής και σε συνδυασμό με νέες συνεργασίες

με εξειδικευμένους ιατρούς
παιδιατρικών ειδικοτήτων και με ακόμα
μεγαλύτερη ενδυνάμωση των σχέσεων
με τις ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αρχίσει

να φαίνονται τα πρώτα πολύ θετικά
αποτελέσματα

Τέλος το 2017 εγκαινιάστηκε και η

λειτουργία του νέου πολυιατρείου της

Ευρωκλινικής ΣΗΜΕΙΟ Δ.Υ.Ο σε
ένα νέο κτίριο κατάλληλα διαμορφωμένο

ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υγείας

πρόληψης και ομορφιάς δημιουργώντας
νέες ευκαιρίες ανάπτυξης

Πρόσφατα φέρατε το τελευταίοι γε
vias σύστημα ρομποτικής χειρουργική

Da Vinci Si Ποιες δυνατότητες
ανοίγονται πλέον για tous ασθενείς

Με την απόκτηση του νέου συστήματος

ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci Si
η Ευρωκλινική Αθηνών βελτιώνει ακόμη

περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών

που παρέχει στους ασθενείς καθώς
πρόκειται για ένα από τα πλέον σύγχρονα
και άρτια εξοπλισμένα συστήματα ρομποτικής

χειρουργικής παγκοσμίως
Έπειτα από 10 χρόνια εμπειρίας στη

ρομποτική χειρουργική και περισσότερες
από 200 χειρουργικές επεμβάσεις

τον χρόνο οι πιστοποιημένοι χειρουργοί
μας αξιοποιούν τις δυνατότητες του νέου
συστήματος Da Vinci Si έχοντας πλέον
νέες εναλλακτικές στην ελάχιστα επεμβατική

χειρουργική σε σχέση με τις λύ

DJJJJJJJJJJJJJJJJJI σεις που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια

σε επεμβάσεις καρκίνου του προστάτη

γυναικολογίας παχυσαρκίας γενικής χειρουργικής Τα πλεονεκτήματα

για τον ασθενή σε σχέση με τα συμβατικά χειρουργεία

είναι πολύ σημαντικά και συνοψίζονται σε σημαντικά μειωμένο

χρόνο νοσηλείας μηδαμινή απώλεια αίματος ελάχιστο
μετεγχειρητικό

πόνο και δυσφορία πολύ μικρότερο κίνδυνο μόλυνσης

καθώς και άρτια αισθητικά αποτελέσματα

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει το ΣΗΜΕΙΟ Δ.Υ.Ο
Το ΣΗΜΕΙΟ Δ.Υ.Ο Διάγνωση Υγεία Ομορφιά αποτελεί

ένα σύγχρονο πολυιατρείο το οποίο προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας

υγείας πρόληψης και ομορφιάς Λειτουργούν εξειδικευμένα

ιατρεία ενώ οι υπηρεσίες του εμπλουτίζονται συνεχώς

με νέα εξειδικευμένα τμήματα Με την προσθήκη του ΣΗΜΕΙΟΥ

Δ.Υ.Ο στον'Ομιλο Ευρωκλινικής φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε

ένα κέντρο φροντίδας και υγείας για όλη την οικογένεια

στο κέντρο της πόλης θ

Είμαστε
έτοιμοι
— Ποια είναι τα επόμενα

aas βήματα δεδο
pévns Tns κινητικότη
tos που υπάρχει στον
χώρο ms lôiGHiKhs πε

ρίθαλψηβ
Πιστεύουμε ότι στο

απαιτητικό περιβάλλον
που διαμορφώνεται
το μέλλον ανήκει σε
ôoous μπορούν να καταλάβουν

και να υιοθετήσουν

Tis σύγχρονε5
μεθόδου ôioÎKnons
και επιχειρείν.Ύστερα
από τρία χρόνια σκλη

pns και συντεταγμέ
vns προσπάθεια καταφέραμε

να είμαστε μια
uyms και συνεχώε αναπτυσσόμενη

επιχείρηση
που πρωτοπορεί σε

πολλού τομει διαθέ
Tovras μια ομάδα στελεχών

που έχουν αποδείξει

την αξία tous και
την προσήλωση tous
Exovras αυτά ακριβά
τα εχέγγυα νομίζουμε
ότι είμαστε έτοιμοι να

παίξουμε τον ρόλο που

μα5 αναλογεί oris επό

μενε5 εξελίξει στον
κλάδο

Κι ΙΟΥΝΙΟΥ 20ΙΚ FORBES 93


	ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΗΧΗ
	01/06/2018 ΚΕΦΑΛΑΙΟ_FORBES σελ. 92
	01/06/2018 ΚΕΦΑΛΑΙΟ_FORBES σελ. 93


