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ME ΝΕΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TO ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ιατρικός τουρισµός 
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη 

Την πεποίθηση ότι ο 
όµιλος του Ιατρικού 

Αθηνών βρίσκεται ένα βήµα 
πριν από την υπογραφή συµφωνιών 

µε ξένα κράτη για 
παροχή υπηρεσιών Υγείας, 
ένα εκ των οποίων είναι η Λιβύη, 

εξέφρασε ο πρόεδρος 
του Οµίλου, Γιώργος Αποοτολόπουλος, 

κατά την προχθεσινή 
τακτική γενική συνέλευση 
των µετόχων. 

«Προσανατολιζόµαστε να 
προχωρήσουµε και σε επέν- 

∆εν τιταν τυχαία 
n συµµετοχή του 
οµίλου στο 
«Greek Medical 
Tourism 
Roadshow», στην 
ηρώτη προσπάθεια 

παρουσίασης 
των υπηρεσιών 
Υγείας της 

Ελλάδας στην 
αγορά της Ρωσίας, 

που έλαβε 
χώρα τον Μάιο 

δυση στη Λιβύη, η οποία θα 
λειτουργήσει ως "προθάλα- 

0 πρόεδρος του Ιατρικού Αθηνών 
κ. Γιώργος Αποστολόπουλος και ο διευθύνων σύµβουλος 
κ. Βασίλης Αττοστολόπουλος 

µος" για την εισροή ασθενών 
στις εδώ εγκαταστάσεις» ανέφερε 

ο κ. Αποστολόπουλος, 
για να σηµειώσει ότι ήδη λειτουργεί 

στη Λιβύη γραφείο εκπροσώπησης 
του οµίλου, το 

οποίο προτίθεται να εκµεταλλευτεί 
οτό έπακρον την πρότερη 

εµπειρία ano την περίθαλψη 
των περίπου 3.500 Λίβυων 

τραυµατιών πολέµου 
που δέχτηκε. «Σκοπός µας δεν 
είναι απλά να αναπτύξουµε το 
κοµµάτι του ιατρικού τουρισµού, 

στον οποίο έχουν στραφεί 
οι περισσότεροι όµιλοι 

Υγείας εξαιτίας της δεινής οικονοµικής 
κατάστασης που 

προκαλούν οι συσσωρευµένες 
οφειλές του ΕΟΠΥΥ κάι η 

στροφή των ασφαλισµένων 
προς τα δηµόσια νοσοκοµεία, 
αλλά και η βελτίωση των παρεχόµενων 

ιατρικών υπηρεσιών 
ώστε οι ξένοι ασθενείς 

να επιλέγουν στοχευµένα την 
Ελλάδα για τη νοσηλεία τους», 
συµπλήρωσε ο κ. Αποστολόπουλος. 

Αναφορικά µε την οικονοµική 
κατάσταση του οµίλου, 

το εξάµηνο προβλέπεται 
ότι θα παρουσιάσει αρνητικό 

πρόσηµο. Παρόλα αυτά, εκφράζεται 
η αισιοδοξία ότι το 

έτος δεν θα κλείσει µε ζηµιές, 
αφού αναµένεται αύξηση του 
τζίρου λόγω της σηµαντικής 
βελτίωσης σε εισαγωγές 
ασθενών. 

Όσον αφορά τα προβλήµατα 
εξαιτίας των χρεών του ΕΟΠΥΥ, 

ο κ. Αποστολόπουλος 
αφού επεσήµανε ότι βλέπει το 
µέλλον µε ανοιχτούς ορίζοντες, 

τόνισε ότι αυτά παραµένουν 
εξηγώντας ότι τα ληξιπρόθεσµα 

χρέη των ασφαλιστικών 
ταµείων µέχρι το τέλος 

του 2011 ανέρχονται σε 80 
εκατ. ευρώ, ενώ δηµιουργήθηκαν 

και νέα χρέη ύψους 50 
εκατ., δεδοµένου on ο όµιλος 
έχει πληρωθεί µέχρι και το Νοέµβριο 

του 2012. Καταλήγοντας 
τόνισε ότι η πεποίθησή 

του είναι πως η αποπληρωµή 
των οφειλών, που εκτιµάται 
ότι θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι 

το τέλος του 2013, θα 
προσδώσει στον όµιλο την 
απαραίτητη ρευστότητα προκειµένου 

να προχωρήσει στην 
υλοποίηση των µελλοντικών 
σχεδίων του. 

Εν τω µεταξύ, δεν ήταν τυχαία 
η συµµετοχή του οµίλου 

στο «Greek Medical Tourism 
Roadshow», στην πρώτη προσπάθεια 

παρουσίασης των 
υπηρεσιών Υγείας της Ελλάδας 

στην αγορά της Ρωσίας, 
που έλαβε χώρα τον Μάιο. 
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