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ΥΓΕΙΑ: Μέλος του ομίλου International Assistance Group  
 

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που αναγνωρίστηκε  ως  προτιμώμενος πάροχος υγείας 
για τα μέλη του διεθνούς ομίλου IAG (International Assistance Group), ενός παγκόσμιου δικτύου εταιρειών 
ιατρικής και ταξιδιωτικής βοήθειας, αεροδιακομιδής ασθενών και νοσοκομείων.  
 
Στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου του IAG που διοργανώθηκε με επιτυχία στην Αθήνα έγινε η επίσημη 
παρουσίαση του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ ως νέος προτιμώμενος πάροχος υγείας, προκειμένου να παρέχει με 
αξιοπιστία και ασφάλεια, υπηρεσίες υγείας.  
 
Ο Όμιλος IAG προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης περιστατικών για πάνω από 182 εκατομμύρια 
ασφαλισμένα μέλη διεθνώς. Το εύρος των υπηρεσιών του Ομίλου IAG περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- την 
παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας, την αεροδιακομιδή ασθενών και τον επαναπατρισμό τους, την ιατρική 
συνοδεία, τη συγκράτηση κόστους ιατρικών εξόδων αλλά και τη συνολική διαχείριση περιστατικών. Για το 
2014, τα μέλη του IAG διαχειρίστηκαν πάνω από 548.000 ιατρικές περιπτώσεις και 32.000 
επαναπατρισμούς ασθενών. 
 
Η επιλογή του ΥΓΕΙΑ ως μέλος του IAG ήταν αποτέλεσμα μίας λεπτομερούς διαδικασίας  κατά την οποία το 
νοσοκομείο αξιολογήθηκε σε μία σειρά από παράγοντες διαχείρισης ασθενών όπως: τη διαχείριση 
επειγόντων περιστατικών, την επιστημονική επάρκεια των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού στα 
εξωτερικά ιατρεία, τις διαγνωστικές και απεικονιστικές υλικοτεχνικές υποδομές των εξωτερικών ιατρείων 
αλλά και τον εξοπλισμό των χειρουργείων. Παράλληλα συνεκτιμήθηκαν οι διεθνείς διαπιστεύσεις και 
πιστοποιήσεις του ΥΓΕΙΑ κατά Joint Commission International (JCI), ISO και BSI (British Standard Ιnstitute), 
οι υποδομές των δωματίων νοσηλείας καθώς και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες διεθνών ασθενών 
(International Patient Services) που διασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες νοσηλείας των ασθενών 
που προέρχονται από το εξωτερικό.  
 
Σχολιάζοντας τη διάκριση ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης δήλωσε «Η 
συμμετοχή του ΥΓΕΙΑ ως επίσημο μέλος του διεθνούς ομίλου IAG επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την 
υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η οποία είναι εφάμιλλη με μεγάλα νοσοκομεία του 
εξωτερικού. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, καθώς η διάκριση αυτή αποτελεί μια επιπλέον αναγνώριση των 
προσπαθειών που καταβάλλει η διοίκηση, το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, με στόχο 
την αναβάθμιση του επιπέδου υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε, και για τους ασθενείς που 
προέρχονται από το εξωτερικό». 
 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε παράλληλα και ξενάγηση των μελών του IAG 
στους χώρους του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ όπου και παρουσιάστηκαν μερικές από τις Ιατρικές Υπηρεσίες 
Αιχμής του νοσοκομείου, όπως το Υβριδικό Χειρουργείο Πολλαπλών Ειδικοτήτων Τελευταίας Γενιάς, η 
Ρομποτική Χειρουργική με το υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα DA VINCI και το μοναδικό στην 
Ελλάδα Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου Gamma Knife. 
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