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Εταιρεία
Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ ιδρύθηκε το 1970 και 
δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ μιας περί-
θαλψης. Τον Ιανουάριο του 2006 η «MARFIN 
INVESTMENT GROUP» (MIG) απέκτησε τον 
έλεγχο του ΥΓΕΙΑ και προχώρησε σε μια 
σειρά από επενδυτικές πρωτοβουλίες  με 
στρατηγικό στόχο τη δημιουργία του μεγα-
λύτερου ομίλου παροχής ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υγείας. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, σήμερα 
διαθέτει 3 νοσοκομεία στην Ελλάδα (ΥΓΕΙΑ, 
ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ) και ένα στην Αλβανία 
(ΥΓΕΙΑ ΤΙΡΑΝΩΝ). Παράλληλα, έχει παρου-
σία στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας με δύο Διαγνωστικά Kέντρα (ΥΓΕΙΑ-
ΝΕΤ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), ένα  Κέντρο 
Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής 
(ΑΛΦΑLAB), ενώ διαθέτει εταιρεία εμπορί-
ας ειδικών υλικών, αναλωσίμων, φαρμα-
κευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής 
χρήσης (Y-LOGIMED). Επιπλέον, δραστηρι-
οποιείται στον τομέα της έρευνας, παραγω-
γής και εμπορίας ιατρικών καλλυντικών 
προϊόντων (BEATIFIC). 

Βραβεύσεις- Πιστοποιήσεις
Το ΥΓΕΙΑ διακρίθηκε με το Βραβείο καλύτε-
ρης Εταιρείας στην Ελλάδα στον τομέα Εται-
ρικής Διακυβέρνησης για το 2011, από το 
έγκριτο διεθνές περιοδικό «World Finance». 
Παράλληλα, είναι το πρώτο νοσοκομείο στην 
Ελλάδα που βραβεύθηκε το 2011 και το 2013 
για το εργασιακό του περιβάλλον (κατάτα-
ξη Best Workplaces). Το 2013 αναδείχτηκε 
κορυφαίος εργοδότης της Ευρώπης, καθώς 
κατέκτησε το 1ο βραβείο στην κατηγορία 
Employer of the Υear για τον καλύτερο εργο-
δότη της χρονιάς, στο διαγωνισμό European 
Business Awards 2012/2013. Το 2014, συ-
γκαταλέχθηκε στα καλύτερα νοσοκομεία 
διεθνώς, καθώς περιελήφθη στον κατάλογο 
των «Best Hospitals Worldwide 2014», από 
το Diplomatic Council (DC), διεθνή οργανι-
σμό που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. 

Το ΥΓΕΙΑ, επενδύοντας στον Τομέα της Πι-
στοποίησης και Ποιότητας παρεχόμενων 
Υπηρεσιών,  παραμένει το Πρώτο και Μο-
ναδικό Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα 
που έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το Διε-
θνές Πρότυπο Ποιότητας Joint Commission 

International (JCI) και παράλληλα έχει 
πιστο ποιηθεί κατά ISO 9001: 2008, 14001: 
2004, OHSAS 18001: 2007, καθώς και με το 
Technical Specification PASS 99: 2012 για 
την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Επιπλέ-
ον, τα Κλινικά Εργαστήρια του ΥΓΕΙΑ έχουν 
διαπιστευθεί με ISO 15189: 2012. 

Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, μέλος του Ομίλου MIG, είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό δρυμα 
που λειτούργησε στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Νοσοκομειακές Μονάδες 
της χώρας μας, ενώ είναι το πρώτο και μοναδικό Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει 
διαπιστευθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας Joint Commission International (JCI), 
την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για την Ποιότητα και Ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας. 

Προ όντα - Υπηρεσίες 
Στα 40 και πλέον χρόνια λειτουργίας του, 
το ΥΓΕΙΑ ενισχύει συνεχώς τις υπηρεσίες 
του, με κύριο στόχο την πλήρη ανταπόκρι-
σή του στις υψηλές απαιτήσεις των ασθε-
νών. Συνεχίζοντας και σήμερα να πρωτο-
πορεί, μεταξύ άλλων, διαθέτει:

• Το πρώτο Yβριδικό Xειρουργείο στη 
χώρα, για την ταυτόχρονη διενέργεια όλων 
των ενδαγγειακών και ανοιχτών επεμβά-
σεων. (Photo 2)

• Το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Ακτινο-
χειρουργικής Εγκεφάλου GAMMA-KNIFE 
με το Leksell Gamma Knife PerfexionTM.

• Το πρώτο PET/CT (Τμήμα Τομογραφίας 
Εκπομπής Ποζιτρονίων) που λειτούργησε 
στη χώρα μας.

• Το πιο σύγχρονο και μεγαλύτερο - σε 
όγκο ασθενών-Κέντρο Ακτινοθεραπευ-
τικής Ογκολογίας με τους πλέον σύγχρο-
νους γραμμικούς επιταχυντές της ELEKTA 
(Versa HDTM, Axesse και Synergy Αgility).

•Εξειδικευμένο Τμήμα Διαδερμικών 
Καρδιακών Βαλβίδων, στο οποίο πραγ-
ματοποιούνται επεμβάσεις διαδερμικής 
αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας, διόρ-
θωσης ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλ-
βίδας και σύγκλεισης παραβαλβιδικών 
διαφυγών.

• Το μεγαλύτερο Τμήμα Επεμβατικής Νευ-
ροακτινολογίας, Εμβολισμών Ανευρυσμά-
των Εγκεφάλου. (Photo 1)

• Απεικονιστικά Τμήματα με υπερσύγχρο-
νο εξοπλισμό,όπως αξονικό τομογράφο 
διπλής πηγής 128 τομών/sec και μαγνητι-
κό τομογράφο 3 Tesla, ανοιχτό μαγνητικό 
τομογράφο, υβριδικά συστήματα απεικό-
νισης κ.ά.

Πρόσ ατες Εξελίξεις  
Το 2007 ξεκίνησε η συγκρότηση του με-
γαλύτερου και ισχυρότερου Ιδιωτικού 
Ομίλου παροχής υπηρεσιών Υγείας, του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ με τη συνένωση των νοσο-
κομείων ΥΓΕΙΑ- ΜΗΤΕΡΑ- ΛΗΤΩ και την 
είσοδο στο χώρο της πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας υγείας μέσω των Διαγνωστικών 
Κέντρων Υγείαnet Αθηνών και Περιστε-
ρίου.  Παράλληλα, το 2010 ξεκίνησε η λει-
τουργία του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ Τιράνων 
στην Αλβανία. 

Την τελευταία 5ετία, στο ΥΓΕΙΑ διενεργή-
θηκαν, μεταξύ άλλων, πρωτοποριακές δι-
αδερμικές μέθοδοι για την επιδιόρθωση 
της μιτροειδούς βαλβίδας (με το σύστημα 
Mitraclip) και της αορτικής, η πρώτη εμ-
φύτευση βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια, 
ενώ εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα πρωτοποριακή μέθοδος ακτινο-
βόλησης μαστού που ελαχιστοποιεί τις 
παρενέργειες στην καρδιά και τον πνεύ-
μονα, καθώς και η πλέον σύγχρονη, αναί-
μακτη και ανώδυνη θεραπεία για τη ριζι-
κή αντιμετώπιση των κιρσών με «super 
κόλλα» (Venaseal). Με το ρομποτικό Σύ-
στημα  da Vinci® S πραγματοποιήθηκαν 
πληθώρα επεμβάσεων, πρωτοποριακές 
για τα ελληνικά δεδομένα, όπως επεμ-
βάσεις θωρακοχειρουργικής, αφαίρεσης 
όγκου από μονήρη νεφρό, αφαίρεσης θύ-
μου αδένα και κάθετης μερικής λαρυγγε-
κτομής. Επιπλέον, το ΥΓΕΙΑ εγκαινίασε το 
πρώτο στην Ελλάδα ολοκληρωμένο τμή-
μα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρ-
ρινίων και Βάσης Κρανίου, καθώς και 
την εγκατάσταση και λειτουργία του πρώ-
του στην Ελλάδα συστήματος VITEK MS 
MALDI TOF στα Κεντρικά του Εργαστήρια 
για αποτελέσματα μικροβιολογικών εξε-

σως δεν γνωρίζατε ότι…  
• Το ΥΓΕΙΑ ηγείται στην ολοκληρωμέ-
νη διαχείριση των ογκολογικών ασθε-
νών και πρωτοπορεί στον τομέα των 
παθήσεων της καρδιάς.

• To ΥΓΕΙΑ εφαρμόζει Εκτεταμένο 
Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης. Μόνο από τις 6 εθελοντικές 
εκστρατείες του Προγράμματος «Ταξι-
δεύουμε για την ΥΓΕΙΑ», έχουν εξετα-
στεί περισσότεροι από 8.000 κάτοικοι 
και έχουν διενεργηθεί περισσότερες 
από 31.000 ιατρικές και διαγνωστικές 
εξετάσεις.

 δρυση του ΥΓΕΙΑ από 
μία ομάδα Ελλήνων 
ιατρών, με στόχο 
τη δημιουργία ενός 
προτύπου για τη 
χώρα μας Ιδιωτικού 
Νοσοκομείου.
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στην Κύρια Αγορά του 
Χ.Α.
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τάσεων σε λίγα μόλις λεπτά. Παράλληλα, 
το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολο-
γίας του ΥΓΕΙΑ κατέστη Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο Αναφοράς, λόγω του μοναδικού και 
τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού που 
διαθέτει, καθώς και της υψηλής ποιότη-
τας υπηρεσίες που παρέχει για τη θερα-
πεία του καρκίνου.

Αξίες - ραμα   
Το όραμά μας: 

Nα είμαστε το σημείο αναφοράς στην Ελ-
λάδα για την παροχή υπηρεσιών υγείας 
υψηλής ποιότητας και να είμαστε ένα από 
τα καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης.

Η αποστολή μας:

Να εργαζόμαστε διαρκώς με συνέπεια
και επιμονή για την υλοποίηση του οράμα-
τος μας μέσω:
• Της παροχής άριστης ποιότητας υπηρε-
σιών, με διεθνή διαπίστευση και για το σύ-
νολο αυτών.
• Της εκπαίδευσης και της συνεχούς ενη-
μέρωσης του επιστημονικού και λοιπού 
προσωπικού μας, καθώς και των άμεσων 
συνεργατών μας.
• Της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες και 
τεχνικές, βασισμένες σε διεθνείς αναγνω-
ρισμένες πρακτικές.
• Των πρακτικών άριστου εργοδότη για το 
προσωπικό μας.
• Της εταιρικής μας υπευθυνότητας και 
των στοχευμένων δράσεων που την απο-
δεικνύουν, αναλαμβάνοντας ευθύνη για 
το ρόλο μας στην αγορά, το περιβάλλον, το 
προσωπικό και τη χώρα μας.
• Της διάχυσης των καλών μας πρακτικών 
όπου και όποτε κρίνουμε χρήσιμο ή ανα-
γκαίο.
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στην Αλβανία. 

Την τελευταία 5ετία, στο ΥΓΕΙΑ διενεργή-
θηκαν, μεταξύ άλλων, πρωτοποριακές δι-
αδερμικές μέθοδοι για την επιδιόρθωση 
της μιτροειδούς βαλβίδας (με το σύστημα 
Mitraclip) και της αορτικής, η πρώτη εμ-
φύτευση βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια, 
ενώ εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα πρωτοποριακή μέθοδος ακτινο-
βόλησης μαστού που ελαχιστοποιεί τις 
παρενέργειες στην καρδιά και τον πνεύ-
μονα, καθώς και η πλέον σύγχρονη, αναί-
μακτη και ανώδυνη θεραπεία για τη ριζι-
κή αντιμετώπιση των κιρσών με «super 
κόλλα» (Venaseal). Με το ρομποτικό Σύ-
στημα  da Vinci® S πραγματοποιήθηκαν 
πληθώρα επεμβάσεων, πρωτοποριακές 
για τα ελληνικά δεδομένα, όπως επεμ-
βάσεις θωρακοχειρουργικής, αφαίρεσης 
όγκου από μονήρη νεφρό, αφαίρεσης θύ-
μου αδένα και κάθετης μερικής λαρυγγε-
κτομής. Επιπλέον, το ΥΓΕΙΑ εγκαινίασε το 
πρώτο στην Ελλάδα ολοκληρωμένο τμή-
μα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρ-
ρινίων και Βάσης Κρανίου, καθώς και 
την εγκατάσταση και λειτουργία του πρώ-
του στην Ελλάδα συστήματος VITEK MS 
MALDI TOF στα Κεντρικά του Εργαστήρια 
για αποτελέσματα μικροβιολογικών εξε-

σως δεν γνωρίζατε ότι…  
• Το ΥΓΕΙΑ ηγείται στην ολοκληρωμέ-
νη διαχείριση των ογκολογικών ασθε-
νών και πρωτοπορεί στον τομέα των 
παθήσεων της καρδιάς.

• To ΥΓΕΙΑ εφαρμόζει Εκτεταμένο 
Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης. Μόνο από τις 6 εθελοντικές 
εκστρατείες του Προγράμματος «Ταξι-
δεύουμε για την ΥΓΕΙΑ», έχουν εξετα-
στεί περισσότεροι από 8.000 κάτοικοι 
και έχουν διενεργηθεί περισσότερες 
από 31.000 ιατρικές και διαγνωστικές 
εξετάσεις.

 δρυση του ΥΓΕΙΑ από 
μία ομάδα Ελλήνων 
ιατρών, με στόχο 
τη δημιουργία ενός 
προτύπου για τη 
χώρα μας Ιδιωτικού 
Νοσοκομείου.

Εισαγωγή του ΥΓΕΙΑ 
στην Κύρια Αγορά του 
Χ.Α.

Το ΥΓΕΙΑ αναδείχτηκε 
κορυφαίος εργοδότης της 
Ευρώπης στο διαγωνισμό 
European Business 
Awards 2012/2013. 

Ο Όμιλος MARFIN 
INVESTMENT GROUP 
εξαγοράζει το 49% του 
Μ.Κ. του ΥΓΕΙΑ.

Το ΥΓΕΙΑ παραμένει το 
μοναδικό νοσοκομείο 
στην Ελλάδα που έχει 
διαπιστευθεί σύμφωνα 
με το πρότυπο JCI. 

ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και 
ΛΗΤΩ: Συγκροτήθηκε 
ο μεγαλύτερος και 
ισχυρότερος Ιδιωτικός 
όμιλος παροχής 
υπηρεσιών Υγείας, ο 
Όμιλος ΥΓΕΙΑ.

Πρώτη διαπίστευση του 
ΥΓΕΙΑ κατά το Διεθνές 
Πρότυπο Ποιότητας 
Joint Commission 
International (JCI).  
Έναρξη λειτουργίας του 
Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ 
Τιράνων στην Αλβανία.

Εγκαινιάστηκε η πρώτη 
στην Ελλάδα, Υβριδική 
Χειρουργική αίθουσα 
τελευταίας γενιάς.
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τάσεων σε λίγα μόλις λεπτά. Παράλληλα, 
το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολο-
γίας του ΥΓΕΙΑ κατέστη Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο Αναφοράς, λόγω του μοναδικού και 
τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού που 
διαθέτει, καθώς και της υψηλής ποιότη-
τας υπηρεσίες που παρέχει για τη θερα-
πεία του καρκίνου.

Αξίες - ραμα   
Το όραμά μας: 

Nα είμαστε το σημείο αναφοράς στην Ελ-
λάδα για την παροχή υπηρεσιών υγείας 
υψηλής ποιότητας και να είμαστε ένα από 
τα καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης.

Η αποστολή μας:

Να εργαζόμαστε διαρκώς με συνέπεια
και επιμονή για την υλοποίηση του οράμα-
τος μας μέσω:
• Της παροχής άριστης ποιότητας υπηρε-
σιών, με διεθνή διαπίστευση και για το σύ-
νολο αυτών.
• Της εκπαίδευσης και της συνεχούς ενη-
μέρωσης του επιστημονικού και λοιπού 
προσωπικού μας, καθώς και των άμεσων 
συνεργατών μας.
• Της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες και 
τεχνικές, βασισμένες σε διεθνείς αναγνω-
ρισμένες πρακτικές.
• Των πρακτικών άριστου εργοδότη για το 
προσωπικό μας.
• Της εταιρικής μας υπευθυνότητας και 
των στοχευμένων δράσεων που την απο-
δεικνύουν, αναλαμβάνοντας ευθύνη για 
το ρόλο μας στην αγορά, το περιβάλλον, το 
προσωπικό και τη χώρα μας.
• Της διάχυσης των καλών μας πρακτικών 
όπου και όποτε κρίνουμε χρήσιμο ή ανα-
γκαίο.
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