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Y-Logimed: Πιστοποίηση από Lloyd’s για συνεχή
προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών στα νοσοκομεία
H Y-Logimed Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο εμπορίας και διανομής νοσοκομειακού
υλικού που έλαβε πιστοποίηση για τη Διαχείριση της Επιχειρηματικής της Συνέχειας (Business
Continuity Management - BCM), διασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητές της δεν επηρεάζονται από
απρόβλεπτους κινδύνους και έκτακτα γεγονότα.
Η πιστοποίηση αφορά στο πρότυπο BS 25999-2:2007 και χορηγήθηκε από τη Lloyd’s RQA
Ελλάδας, και απονεμήθηκε σε συνέχεια σειράς άλλων που έχουν ληφθεί στο παρελθόν και
αφορούν τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, αλλά και την Υπουργική
Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π./1348.
Η Y-Logimed είναι θυγατρική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ που αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα στον
τομέα της υγείας της Marfin Investment Group (MIG) και δραστηριοποιείται στο χώρο των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προμηθεύοντας κεντρικά τα νοσοκομεία του Ομίλου με το σύνολο
των απαραίτητων ιατροτεχνολογικών υλικών. Παράλληλα ασκεί και εμπορικές δραστηριότητες,
διοχετεύοντας προϊόντα σε νοσοκομεία και κλινικές της ευρύτερης αγοράς υγείας. Διατηρεί,
επίσης, μια υπερσύγχρονη μονάδα βιομηχανικής πλύσης, αναλαμβάνοντας τόσο το νοσοκομειακό
ιματισμό του Ομίλου ΥΓΕΙΑ όσο και τον ιματισμό ξενοδοχειακών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Y-Logimed, κ. Μιχάλης Σταύρου τονίζει ότι «Με τη
συγκεκριμένη πιστοποίηση, η Y-Logimed μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς διακοπή των
δραστηριοτήτων της, σειρά έκτακτων γεγονότων και απρόβλεπτων κινδύνων, όπως σεισμό,
πλημμύρα, πυρκαγιά, απώλεια του data center της εταιρείας, σοβαρό ανθρώπινο λάθος ή
υπαιτιότητα. Παράλληλα, μέσα από εξειδικευμένα Σχέδια Ανάκαμψης, μπορεί να αντισταθμίσει
με συγκεκριμένες εναλλακτικές, τη μερική ή ολική καταστροφή των κεντρικών γραφείων, των
αποθηκευτικών χώρων, των βιομηχανικών πλυντηρίων της, την έλλειψη διαθεσιμότητας
προσωπικού κ.α.».
Έτσι, η εταιρεία:
διασφαλίζει την αδιάλειπτη προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων στα νοσοκομεία του
Ομίλου ΥΓΕΙΑ αλλά και στους υπόλοιπους πελάτες της, προκειμένου να μη διαταραχθεί η
προσφορά υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς τους
εγγυάται ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό της
επιτυγχάνει μια καινοτόμα προσέγγιση αποτελεσματικής λειτουργίας μεταξύ των εταιρειών του
χώρου της.

