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ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
Είκοσι χρόνια στην πρωτοπορία της Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα

Ο απολογισμός για τη συμπλήρωση 20 χρόνωνλειτουργίας Η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής
τα σχέδια και το όραμα για τον καινούργιο κύκλο των επόμενων 20 χρόνων

Είκοσι χρόνια ζωής και κοινωνικής προσφοράς
συμπληρώνει εφέτοςτο Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης καθιστώντας τη Θεσσαλονίκη
υγειονομική πρωτεύουσα όχι μόνο της Βόρειας
Ελλάδος αλλά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
γενικότερα

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στις 15 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

παρουσία της πολιτικής ηγεσίας
και της ιατρικής επιστημονικής κοινότητας
ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών δρ Γιώργος Αποστολόπουλος ανέφερε

ότι το 2000 ήταν η χρονιά-ορόσημο καθώς
άλλαξε ο χάρτηςτων υπηρεσιών υγείας στη Βόρεια

Ελλάδα με την ίδρυση του Διαβαλκανικού
απόφαση η οποία δεν ήταν μόνο επιχειρηματική

πρόκειται για μια επένδυση 200 εκατ ευρώ
αλλά και εθνική καθώς σκοπός τους ήταν

να μην καταφεύγουν οι έλληνες ασθενείς στο
εξωτερικό για να νοσηλευθούν

Μπορώ να πω ότι τους στόχους μας τους
πετύχαμε Και το βασικό σημείο που είπαμε
ότι θα κάνουμε τη Θεσσαλονίκη υγειονομική
πρωτεύουσα των Βαλκανίων πιστεύω ότι το
έχουμε επιτύχει Διότι οι διεθνείς ασθενείς που
μας επισκέπτονται είναι πάρα πολλοί Είμαι ειλικρινά

χαρούμενος διότι η Θεσσαλονίκη για
μένα πάντα είχε μια ιδιαίτερη αξία Υπήρχαν
στοιχεία πέρα από το καθαρά επιχειρηματικό
τη Θεσσαλονίκη την έβλεπα σαν έναν κόμβο
στην καρδιά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Εχει όλες τις προοπτικές Το ατύχημα είναι ότι
δυστυχώς οι επενδύσεις που έπρεπε να γίνουν
στη χώρα και στη Θεσσαλονίκη γενικά τα τελευταία

χρόνια δεν έχουν γίνει Εμείς με τις
δυνάμεις μας με τους 1.000 εργαζομένους
που έχουμε και με τους γιατρούς μας νομίζω
ότι δώσαμε μια ανάσα στην οικονομική ζωή
της Θεσσαλονίκης ανέφερε ο πρόεδρος του
Ομίλου μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν
από την έναρξη της εκδήλωσης

Ο απολογισμός
Οπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης

σε αυτά τα 20 χρόνια ζωής περισσότεροι
από 2 εκατ ασθενείς έχουν κάνει χρήση

των υπηρεσιών του ενώ έχουν δαπανηθεί 325
εκατ ευρώ σε μισθοδοσίες και 300 εκατ ευρώ
σε εισφορές και φόρους στο Ελληνικό Δημόσιο

Σήμερα το Διαβαλκανικό μία από τις μεγαλύτερες

επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας
απασχολεί 1.000 άτομα μόνιμο προσωπικό
και περισσότερους από 1.000 καταξιωμένους
συνεργάτες γιατρούς δίνοντας οικονομική
πνοή στην ευρύτερη περιοχή Κατά τη διάρκεια

της εκδήλωσης προβλήθηκε ντοκιμαντέρ
με αναφορές σε ιστορικές στιγμές δίνοντας
έμφαση στο έργο του Ομίλου και ιδιαίτερα
του προέδρου σε θέματα εθνικής σημασίας

Από αριστερά προς τα δεξιά Ο
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών Δρ Βασίλης
Αποστολόπουλος ο Πρόεδρος
του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
Δρ Γεώργιος Αποστολόπουλος
και ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών κ Χρήστος
Αποστολόπουλος

Ο Πρόεδρος του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών Δρ Γεώργιος
Αποστολόπουλος και ο Δήμαρχος
θεσσαλονίκης κ Γιάννης
Μπουτάρης

Από Αριστερά προς τα δεξιά Ο
Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη κ I

Καϊτατζίδης ο Πρόεδρος του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών Δρ Γεώργιος
Αποοτολόπουλος ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας κ
Απόστολος Τζιτζικώστας ο κ Ε

Αποοτολόπουλος Δικηγόρος

και κοινωνικής προσφοράς στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό

Τα επόμενα 20 χρόνια
Ο αντιπρόεδρος κ Χρήστος Αποοτολόπουλος
και ο διευθύνων σύμβουλος δρ Βασίλης Αποοτολόπουλος

στις ομιλίες τους αναφέρθηκαν
στους στρατηγικούς στόχους και στο όραμα
του Ομίλου υπογραμμίζοντας πως ο Ομιλος
Ιατρικού Αθηνών αλλά και το Διαβαλκανικό
που αποτελεί βασικό μέρος αυτού θα συνε

Η ανάπτυξη
του Διαβαλκανικού
σε αριθμούς
Στα 20 χρόνια από την ίδρυσή του το
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμα
του στην Οικονομία στην Κοινωνία και
στην Υγεία Οι αριθμοί είναι χαρακτηριστικοί

• 325.000.000 ευρώ σε δαπάνες
μισθοδοσίας

• 180.000.000 ευρώ σε καταβολές
στο Ελληνικό Δημόσιο

• 131.000.000 ευρώ σε καταβολές
σε ασφαλιστικά ταμεία

• 683.000.000 ευρώ σε προμήθειες
από ελληνικές εταιρείες

• 200.000.000 ευρώ σε επενδύσεις

αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη

επένδυση στον ιδιωτικό
τομέα στη Βόρεια Ελλάδα

• 60.000.000 ευρώ σε εισροή συναλλάγματος

από διεθνείς ασθενείς
• 450.000 εισαγωγές ασθενών προς

νοσηλεία
• 1.750.000 επισκέψεις στα εξωτερικά

ιατρεία
• 500.000 ακρίτες εξυπηρετούνται

με τηλεϊατρική μέσω Vodafone
• 1.700 εργαζόμενοι και γιατροί συνεργάτες

• 35 ΜΚΟ ακριτικές περιοχές και φορείς

στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής

Ευθύνης
• Χιλιάδες αθλητές στο πρόγραμμα

ιατρικής χορηγίας ομοσπονδιών
ομάδων και συλλόγων

χίσει να είναι ο πρωταγωνιστής στις εξελίξεις
στον κλάδο ο κυρίαρχος ελληνικός πόλος και
το διαχρονικό σημείο σταθερότητας και αναφοράς

στον χώρο της ελληνικής Υγείας προς
όφελος των ελλήνων γιατρών και ασθενών

Ειδικότερα ο αντιπρόεδρος έδωσε έμφαση
στις νέες επενδύσεις σε τεχνολογία και εξοπλισμό

αιχμής που συνεχίζονται δυναμικά σε
όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου Εστίασε παράλληλα

στη μετάβαση από τη θεραπευτική
στην προληπτική Ιατρική εξηγώντας πώς

εφαρμόζεται ένα νέο ολοκληρωμένο μοντέλο
όπου προτεραιότητα γίνεται πλέον η πρόληψη
και η προαγωγή της υγείας préventive and
promotive healthcare

Από το βήμα του Μεγάρου Μουσικής θεσσαλονίκης

ο διευθύνων σύμβουλος εστίασε
κυρίως στη στρατηγική και στα μελλοντικά
σχέδια του Ομίλου τονίζοντας τη δέσμευση
του για περαιτέρω επέκταση του Ιατρικού
Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης με τη δημιουργία

πρότυπης ιατρικής πανεπιστημιακής
σχολής μόλις το νομικό και θεσμικό πλαίσιο
το επιτρέψουν Το όνειρο μας είναι όπως
ακριβώς καταστήσαμε το Ιατρικό Διαβαλκανικό

Κέντρο στην παροχή υπηρεσιών υγείας
για την περιοχή να καταστήσουμε αυτή την
ιδιωτική πανεπιστημιακή ιατρική σχολή σημείο
αναφοράς για την εκπαίδευση Το νομικό και
το θεσμικό πλαίσιο δεν εξαρτώνται από εμάς
έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες και οι συζητήσεις

με μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα
του εξωτερικού με τα οποία θα συνεργαστούμε

καθώς επίσης κάποιες συζητήσεις με τους
ανθρώπους που θα στελεχώσουν επιστημονικά

το εγχείρημά μας τόνισε μεταξύ άλλων
ο διευθύνων σύμβουλος

Ο κ Βασίλης Αποστολόπουλος αναφέρθηκε
επ ίσης στην ενίσχυση της εξωστρέφειας με

επέκταση στον ιατρικό τουρισμό και στη δημιουργία

νέου υπερσύγχρονου τμήματος IVF

εξωσωματικής γονιμοποίησης με αναφορά
τη ΝΑ Ευρώπη καθώς και στη στρατηγική

δέσμευση του Ομίλου για brain gain με τη
συνεχιζόμενη προσέλευση στον Ομιλο νέων
κορυφαίων γιατρών από το εξωτερικό

Τέλος ο πρόεδρος του Ομίλου έκανε ιδιαίτερη

αναφορά στους εκλιπόντες βασικούς
συνεργάτες-γιατρούς του Διαβαλκανικού Παναγιώτη

Συμεωνίδη Παναγιώτη Λαμπανάρη
Χρήστο Αντωνιάδη Παναγιώτη Σπύρου και
Κωνσταντίνο Σαμαρά στη μνήμη των οποίων
θα δοθούν τα ονόματά τους στις χειρουργικές
αίθουσεςτου Κέντρου όπου προσέφεραν τις
υπηρεσίες τους Την ίδια στιγμή θα δοθούν
και 3 υποτροφίες σε φοιτητές της Ιατρικής
Σχολής του ΑΠΟ εις μνήμην των Παναγιώτη
Συμεωνίδη Παναγιώτη Λαμπανάρη και Χρήστου

Αντωνιάδη
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρευρέθησαν

και χαιρέτισαν ο περιφερειάρχης Κεντρικής

Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας
ο δήμαρχος θεσσαλονίκης κ Γιάννης Μπουτάρης

ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη κ Ιγνάτιος
Καϊτατζίδης ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη
αρχιμανδρίτης Φώτιος Ζαρζαβατσάκης και η
καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιματολογίας της
Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και επιστημονική
διευθύντρια του Διαβαλκανικού κυρία Φανή
Αθανασιάδου-Π ιπεροπούλου
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