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Όμιλος ΤΓΕΙΑ: Άνοιγμα και στον Ιατρικό Σουρισμό
Πιστοποίηση ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ κατά TEMOS
τη Διεθνή Αγορά του Ιατρικού Σουρισμού εισέρχεται ο Όμιλος ΤΓΕΙΑ, μετά την
πιστοποίηση των δύο μεγαλύτερων νοσοκομείων του, ΤΓΕΙΑ και ΜΗΣΕΡΑ από τονμοναδικό παγκοσμίως- Οργανισμό Πιστοποίησης Τπηρεσιών Ιατρικού Σουρισμού TEMOS
με σκοπό την διεύρυνση της αγοράς των υπηρεσιών υγείας της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.
Σα νοσοκομεία ΤΓΕΙΑ και ΜΗΣΕΡΑ είναι τα μοναδικά στην Ελλάδα και μεταξύ των 20
διακεκριμένων υγειονομικών οργανισμών διεθνώς που έχουν πιστοποιηθεί κατά TEMOS
για τη δυνατότητα και επάρκειά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ξένων ασθενών,
ενώ ταυτόχρονα με τις ιατρικές ειδικότητες και τα Σμήματα που διαθέτουν, καλύπτουν το
σύνολο των υπηρεσιών υγείας.
Επιπλέον, ο Όμιλος ΤΓΕΙΑ προχώρησε στη δημιουργία εξειδικευμένου Σμήματος
Εξυπηρέτησης Διεθνών Ασθενών, για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών
και των οικείων τους.
Όπως δήλωσε η Διευθύνουσα ύμβουλος του Ομίλου ΤΓΕΙΑ, κα Αρετή ουβατζόγλου,
«Η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας και η ανταγωνιστική εμπορική πολιτική
του Ομίλου ΤΓΕΙΑ σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα συνεχίζει εν μέσω κρίσης να
αποτελεί ελκυστικό τουριστικό προορισμό, μας καθιστά την ιδανική επιλογή για τους
ασθενείς που μας εμπιστεύονται την υγεία τους. Η επιτυχής έκβαση της επιθεώρησης και
η επίτευξη της πιστοποίησης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα νοσοκομεία μας, καθώς μας
παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύ δίκτυο φορέων της διεθνούς αγοράς του
Ιατρικού Σουρισμού, με απώτερο στόχο τη διεύρυνση της αγοράς των πελατών μας και την
προσέλκυση ασθενών του εξωτερικού».
Σο ύστημα Πιστοποίησης TEMOS αποτελεί «σφραγίδα εμπιστοσύνης» για τις διεθνείς
ασφαλιστικές εταιρίες και τους οργανισμούς ιατρικής βοήθειας παγκοσμίως, ενώ
ταυτόχρονα διασφαλίζει την υιοθέτηση προδιαγραφών ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας,
σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές και παράλληλα την κάλυψη των απαιτήσεων όλων των
ενδιαφερομένων στον Ιατρικό Σουρισμό και τη Διασυνοριακή φροντίδα, με στόχο την
αναβάθμιση της διαχείρισης του Διεθνή Ασθενή.
Ο Ιατρικός Σουρισμός είναι από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες υπηρεσίες στον κόσμο.
Περίπου 14,5 εκατομμύρια αφίξεις τουριστών καταγράφονται ανά έτος στην Ελλάδα,
αναδεικνύοντας έτσι τη δυνατότητα προβολής του Ιατρικού Σουρισμού ως μιας νέας - προς
ανάπτυξη- υπηρεσίας.

