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∆ήλωση∆ήλωση ΑποποίησηςΑποποίησης ΕυθύνηςΕυθύνης

ΣεΣε αυτήαυτή τηντην παρουσίασηπαρουσίαση ενδέχεταιενδέχεται νανα περιέχονταιπεριέχονται µελλοντικέςµελλοντικές
προβλέψειςπροβλέψεις, , οιοι οποίεςοποίες βασίζονταιβασίζονται σεσε εκτιµήσειςεκτιµήσεις καικαι υποθέσειςυποθέσεις
σχετικάσχετικά µεµε αναµενόµενεςαναµενόµενες εξελίξειςεξελίξεις καικαι άλλουςάλλους παράγοντεςπαράγοντες πουπου
επηρεάζουνεπηρεάζουν τηντην εταιρείαεταιρεία καικαι τοντον όµιλοόµιλο. . ΟιΟι εκτιµήσειςεκτιµήσεις αυτέςαυτές δενδεν
αποτελούναποτελούν ιστορικάιστορικά γεγονόταγεγονότα ούτεούτε εγγύησηεγγύηση γιαγια τητη µελλοντικήµελλοντική
απόδοσηαπόδοση τηςτης εταιρείαςεταιρείας. . ΑυτέςΑυτές οιοι µελλοντικέςµελλοντικές εκτιµήσειςεκτιµήσεις
εµπεριέχουνεµπεριέχουν κινδύνουςκινδύνους καικαι αβεβαιότητεςαβεβαιότητες καθώςκαθώς υπάρχουνυπάρχουν
παράγοντεςπαράγοντες πουπου µπορούνµπορούν νανα δηµιουργήσουνδηµιουργήσουν σηµαντικήσηµαντική
παρέκκλισηπαρέκκλιση τωντων µελλοντικώνµελλοντικών αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων απόαπό τιςτις εκτιµήσειςεκτιµήσεις
αυτέςαυτές..
ΠερισσότερεςΠερισσότερες πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια τουςτους πιθανούςπιθανούς κινδύνουςκινδύνους καικαι τιςτις
αβεβαιότητεςαβεβαιότητες πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν τηντην ΙΑΣΩΙΑΣΩ ΑΑ..ΕΕ. . καικαι τοντον όµιλοόµιλο ΙΑΣΩΙΑΣΩ
περιγράφονταιπεριγράφονται στιςστις ανακοινώσειςανακοινώσεις πουπου έχειέχει κάνεικάνει ηη ΙΑΣΩΙΑΣΩ ΑΑ..ΕΕ. . στοστο
ΧρηµατιστήριοΧρηµατιστήριο ΑθηνώνΑθηνών. . ΠιθανέςΠιθανές µελλοντικέςµελλοντικές εκτιµήσειςεκτιµήσεις αφορούναφορούν
µόνοµόνο τηντην ηµεροµηνίαηµεροµηνία τηςτης συγκεκριµένηςσυγκεκριµένης παρουσίασηςπαρουσίασης..



Η αγορά της Υγείας στην Ελλάδα



ΗΗ ΙδιωτικήΙδιωτική ΑγοράΑγορά ΥγείαςΥγείας στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα

•• ΤοΤο µέγεθοςµέγεθος τηςτης αγοράςαγοράς τουτου ιδιωτικούιδιωτικού τοµέατοµέα υγείαςυγείας, , τοτο
2004, 2004, ανήλθεανήλθε σεσε 1.190 1.190 εκατεκατ. . €€

Γενικές Κλινικές
61%

∆ιαγνωστικά 
Κέντρα

23%

Μαιευτήρια
16%

* * ΠηγήΠηγή: ICAP 2004: ICAP 2004



ΗΗ ΙδιωτικήΙδιωτική ΑγοράΑγορά ΥγείαςΥγείας στηνστην
ΕλλάδαΕλλάδα

•• ΜέσοςΜέσος ΡυθµόςΡυθµός ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης: 1: 122,,99%% (1997(1997--2004)2004)

•• ΜερίδιοΜερίδιο ΑγοράςΑγοράς ΟµίλουΟµίλου ΙΑΣΩΙΑΣΩ:: 1010,,77% % (2004)(2004)

•• ΤοΤο ΜαιευτήριοΜαιευτήριο ΙΑΣΩΙΑΣΩ παραµένειπαραµένει σταθεράσταθερά στηνστην
11ηη θέσηθέση µεταξύµεταξύ τωντων ΜαιευτικώνΜαιευτικών--
ΓυναικολογικώνΓυναικολογικών κλινικώνκλινικών µεµε βάσηβάση τοτο µερίδιοµερίδιο
αγοράςαγοράς καικαι τουςτους δείκτεςδείκτες κερδοφορίαςκερδοφορίας..

* * ΠηγήΠηγή: ICAP 2004: ICAP 2004



ΗΗ ΙδιωτικήΙδιωτική ΑγοράΑγορά ΥγείαςΥγείας στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα

ΗΗ αγοράαγορά χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται απόαπό::

–– ΥψηλήΥψηλή τµηµατοποίησητµηµατοποίηση

•• ΟΟ µεγαλύτεροςµεγαλύτερος παροχέαςπαροχέας κατέχεικατέχει 15% 15% τηςτης συνολικήςσυνολικής ιδιωτικήςιδιωτικής
αγοράςαγοράς

•• ΟιΟι µικρότεροιµικρότεροι παροχείςπαροχείς είναιείναι λιγότερολιγότερο ανταγωνιστικοίανταγωνιστικοί κυρίωςκυρίως
λόγωλόγω τηςτης χαµηλήςχαµηλής ποιότηταςποιότητας τωντων υπηρεσιώνυπηρεσιών τουςτους καικαι τηςτης
αδυναµίαςαδυναµίας τουςτους νανα επενδύσουνεπενδύσουν σεσε εξοπλισµόεξοπλισµό καικαι ανθρώπινοανθρώπινο
δυναµικόδυναµικό..

–– ΑυξανόµενηΑυξανόµενη ζήτησηζήτηση γιαγια ποιοτικέςποιοτικές υπηρεσίεςυπηρεσίες υγείαςυγείας
–– ΑλλαγήΑλλαγή τηςτης σύνθεσηςσύνθεσης τηςτης ζήτησηςζήτησης λόγωλόγω µεταβολήςµεταβολής τωντων

δηµογραφικώνδηµογραφικών στοιχείωνστοιχείων ((γήρανσηγήρανση πληθυσµούπληθυσµού , , εισροήεισροή
µεταναστώνµεταναστών))

–– ΠεριορισµένηΠεριορισµένη καικαι χαµηλήςχαµηλής ποιότηταςποιότητας παροχήπαροχή υπηρεσιώνυπηρεσιών
εκτόςεκτός ΑθήναςΑθήνας καικαι ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης..



ΟΟ ΌµιλοςΌµιλος ΙΑΣΩΙΑΣΩ



ΟΟ ΌµιλοςΌµιλος ΙΑΣΩΙΑΣΩ, , ωςως πρότυποςπρότυπος, , σύγχρονοςσύγχρονος
οργανισµόςοργανισµός ΥγείαςΥγείας, , εφάµιλλοςεφάµιλλος ανάλογωνανάλογων
οργανισµώνοργανισµών διεθνούςδιεθνούς επιπέδουεπιπέδου, , έχειέχει ήδηήδη

καθιερωθείκαθιερωθεί ωςως µιαµια ηγετικήηγετική επιχείρησηεπιχείρηση στοστο χώροχώρο τηςτης
ΥγείαςΥγείας καικαι συνεχίζεισυνεχίζει τηντην αναπτυξιακήαναπτυξιακή τουτου πορείαπορεία

ΠροτεραιότηταΠροτεραιότητα µαςµας είναιείναι ηη συνεχήςσυνεχής βελτίωσηβελτίωση τωντων
προσφερόµενωνπροσφερόµενων υπηρεσιώνυπηρεσιών µαςµας, , ηη ανάπτυξηανάπτυξη
καινοτόµωνκαινοτόµων υπηρεσιώνυπηρεσιών καικαι ηη συνεργασίασυνεργασία µεµε
κορυφαίακορυφαία νοσηλευτικάνοσηλευτικά ιδρύµαταιδρύµατα παγκοσµίωςπαγκοσµίως



ΌραµαΌραµα & & ΑξίεςΑξίες
ΤοΤο ΌραµαΌραµα µαςµας
•• ΟικοδοµούµεΟικοδοµούµε έναένα ΠρότυποΠρότυπο ΣύστηµαΣύστηµα ΠαροχήςΠαροχής

ΟλοκληρωµένωνΟλοκληρωµένων ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών ΥγείαςΥγείας..

ΟιΟι ΑξίεςΑξίες µαςµας
•• ΠροσήλωσηΠροσήλωση στιςστις ανάγκεςανάγκες τωντων ασθενώνασθενών µαςµας

•• ΣεβασµόςΣεβασµός στηνστην ιατρικήιατρική δεοντολογίαδεοντολογία καικαι προαγωγήπροαγωγή
τηςτης επιστηµονικήςεπιστηµονικής γνώσηςγνώσης

•• ∆ηµιουργικές∆ηµιουργικές πρωτοβουλίεςπρωτοβουλίες στουςστους ανθρώπουςανθρώπους
µαςµας

•• ΚοινωνικήΚοινωνική υπευθυνότηταυπευθυνότητα καικαι σεβασµόςσεβασµός στοστο
περιβάλλονπεριβάλλον

•• ΥψηλέςΥψηλές αποδόσειςαποδόσεις στουςστους µετόχουςµετόχους µαςµας



ΗΗ ιστορίαιστορία µαςµας µεµε µιαµια µατιάµατιά

ΑπρίλιοςΑπρίλιος 1996  1996  

19991999

ΙούνιοςΙούνιος 20002000

20022002

∆εκέµβριος∆εκέµβριος 20022002

ΑπρίλιοςΑπρίλιος 20032003

∆εκέµβριος∆εκέµβριος 20052005

Έναρξη λειτουργίας του Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ

Εξαγορά του Μαιευτηρίου
ΗΡΑ (δυναµικότητας 220 κλινών)

Εισαγωγή στην κύρια αγορά του Χ.Α.

Αναδιοργάνωση του Μαιευτηρίου ΗΡΑ και
µετατροπή του σε υπερσύγχρονη Γενική

Κλινική µε την επωνυµία ΙΑΣΩ General Α.Ε.

∆ηµιουργία των νέων θυγατρικών
“ΙΑΣΩ Παιδιατρική”, “ΙΑΣΩ Services” (σήµερα

Medstem Services ) and “ΙΑΣΩ Θεσσαλίας”

Επίσηµα εγκαίνια
του ΙΑΣΩ General

Τα ενοποιηµένα έσοδα
αγγίζουν τα 117 εκ. €

Έναρξη κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων του
ΙΑΣΩ ΘεσσαλίαςΙανουάριοςΙανουάριος 20020066



ΤοΤο ανταγωνιστικόανταγωνιστικό µαςµας πλεονέκτηµαπλεονέκτηµα ::
ΤοΤο ΕπιχειρηµατικόΕπιχειρηµατικό ΜοντέλοΜοντέλο ΙΑΣΩΙΑΣΩ

•• ΠολυµετοχικόΠολυµετοχικό ΣχήµαΣχήµα

•• ΕπαγγελµατικήΕπαγγελµατική ∆ιοίκηση∆ιοίκηση

•• ΣυνεχήςΣυνεχής ΕπένδυσηΕπένδυση σεσε υψηλήυψηλή τεχνολογίατεχνολογία καικαι καινοτοµίεςκαινοτοµίες

Ιατρός Συνεργάτης Μέτοχος

ΑνθρώπινοΑνθρώπινο
δυναµικό

ΣυνεχήςΣυνεχής
εκπαίδευσηεκπαίδευση

ΥψηλούΥψηλού επιπέδουεπιπέδου
managementmanagementδυναµικό

ΕφαρµογήΕφαρµογή
πρωτοποριακώνπρωτοποριακών

µεθόδωνµεθόδων

ΣυνεχήςΣυνεχής
ΑναβάθµισηΑναβάθµιση
ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών

ΕπενδύσειςΕπενδύσεις σεσε
υψηλήυψηλή τεχνολογίατεχνολογία



ΠολυµετοχικόΠολυµετοχικό ΣχήµαΣχήµα

•• ΤοΤο επιχειρηµατικόεπιχειρηµατικό µοντέλοµοντέλο ΙΑΣΩΙΑΣΩ βασίζεταιβασίζεται στοστο γεγονόςγεγονός ότιότι οο
ΙατρόςΙατρός, , εκτόςεκτός απόαπό τηντην ιδιότητάιδιότητά τουτου νανα παρέχειπαρέχει ιατρικήιατρική
φροντίδαφροντίδα, , είναιείναι καικαι µέτοχοςµέτοχος καικαι εποµένωςεποµένως συµµετέχεισυµµετέχει ενεργάενεργά
στηνστην λήψηλήψη αποφάσεωναποφάσεων

•• ΗΗ επιτυχίαεπιτυχία κάθεκάθε εταιρείαςεταιρείας βασίζεταιβασίζεται στηνστην ικανοποίησηικανοποίηση τουτου
πελάτηπελάτη. . ΟιΟι ιατροίιατροί µαςµας , , µεµε τηντην συµµετοχήσυµµετοχή τουςτους στηνστην λήψηλήψη τωντων
αποφάσεωναποφάσεων, , φροντίζουνφροντίζουν οιοι παρεχόµενεςπαρεχόµενες υπηρεσίεςυπηρεσίες νανα είναιείναι
υψηλήςυψηλής ποιότηταςποιότητας καικαι νανα ανταποκρίνονταιανταποκρίνονται στιςστις ανάγκεςανάγκες τωντων
πελατώνπελατών µαςµας..

•• ΤαΤα ανωτέρωανωτέρω, , σεσε συνδυασµόσυνδυασµό µεµε, , τηντην εφαρµογήεφαρµογή τωντων αρχώναρχών τηςτης
εταιρικήςεταιρικής διακυβέρνησηςδιακυβέρνησης καικαι τοτο υψηλούυψηλού επιπέδουεπιπέδου στελεχιακόστελεχιακό
µαςµας δυναµικόδυναµικό , , αποτελούναποτελούν τοντον ακρογωνιαίοακρογωνιαίο λίθολίθο τηςτης επιτυχίαςεπιτυχίας
µαςµας

Ιατρός Συνεργάτης Μέτοχος



ΕπαγγελµατικήΕπαγγελµατική ∆ιοίκηση∆ιοίκηση

ΗΗ οργανωτικήοργανωτική µαςµας δοµήδοµή δίνειδίνει ιδιαίτερηιδιαίτερη έµφασηέµφαση στηνστην ευέλικτηευέλικτη
καικαι αποτελεσµατικήαποτελεσµατική λειτουργίαλειτουργία τηςτης κλινικήςκλινικής, , ηη οποίαοποία
επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται µέσωµέσω ::

•• ΤηςΤης συνεχούςσυνεχούς εκπαίδευσηςεκπαίδευσης τουτου ανθρώπινουανθρώπινου δυναµικούδυναµικού

•• ΤηςΤης εφαρµογήςεφαρµογής σύγχρονωνσύγχρονων µεθόδωνµεθόδων λειτουργίαςλειτουργίας

•• ΤηςΤης εφαρµογήςεφαρµογής ΣυστηµάτωνΣυστηµάτων ΜέτρησηςΜέτρησης ΑποδοτικότηταςΑποδοτικότητας
―― Activity Based CostingActivity Based Costing
―― Business Intelligence systemsBusiness Intelligence systems

ΑνθρώπινοΑνθρώπινο
δυναµικόδυναµικό

ΣυνεχήςΣυνεχής
εκπαίδευσηεκπαίδευση

ΥψηλούΥψηλού επιπέδουεπιπέδου
managementmanagement



ΣυνεχήςΣυνεχής ΕπένδυσηΕπένδυση σεσε υψηλήυψηλή τεχνολογίατεχνολογία καικαι
καινοτοµίεςκαινοτοµίες

ΗΗ αναβάθµισηαναβάθµιση τωντων προσφερόµενωνπροσφερόµενων υπηρεσιώνυπηρεσιών µαςµας βασίζεταιβασίζεται
στηνστην παροχήπαροχή καινοτόµωνκαινοτόµων υπηρεσιώνυπηρεσιών, , στηστη χρήσηχρήση
υπερσύγχρονωνυπερσύγχρονων µηχανηµάτωνµηχανηµάτων καικαι στηνστην εφαρµογήεφαρµογή
συστηµάτωνσυστηµάτων οργάνωσηςοργάνωσης καικαι διοικητικήςδιοικητικής πληροφόρησηςπληροφόρησης όπωςόπως::

●● ΟλοκληρωµένουΟλοκληρωµένου ERP(SAP R/3)ERP(SAP R/3)
●● ΕξειδικευµένουΕξειδικευµένου ΙατρικούΙατρικού λογισµικούλογισµικού , , µοναδικούµοναδικού στηνστην
ΕλλάδαΕλλάδα (USS+GP,PACS , LIS ,  RIS , MUSE,QS (USS+GP,PACS , LIS ,  RIS , MUSE,QS κλπκλπ.)

ΕφαρµογήΕφαρµογή
πρωτοποριακώνπρωτοποριακών

µεθόδωνµεθόδων

ΣυνεχήςΣυνεχής
ΑναβάθµισηΑναβάθµιση
ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών

ΕπενδύσειςΕπενδύσεις σεσε
υψηλήυψηλή τεχνολογίατεχνολογία

.)



ΕπιστηµονικέςΕπιστηµονικές ∆ιακρίσεις∆ιακρίσεις

•• ΠρωτοπορούµεΠρωτοπορούµε µεµε τητη σύστασησύσταση ΕπιτροπήςΕπιτροπής ∆εοντολογίας∆εοντολογίας
εφαρµόζονταςεφαρµόζοντας τιςτις υψηλότερεςυψηλότερες προδιαγραφέςπροδιαγραφές διασφάλισηςδιασφάλισης τηςτης
ποιότηταςποιότητας τωντων παρεχόµενωνπαρεχόµενων υπηρεσιώνυπηρεσιών

•• ΕφαρµόζουµεΕφαρµόζουµε τατα πρότυπαπρότυπα λειτουργίαςλειτουργίας αντίστοιχωναντίστοιχων επιτροπώνεπιτροπών
ιδρυµάτωνιδρυµάτων όπωςόπως HarefieldHarefield NHS Trust, Royal NHS Trust, Royal BromptonBrompton καικαι τοτο ΕθνικόΕθνικό
ΚαρδιοαναπνευστικόΚαρδιοαναπνευστικό ΙνστιτούτοΙνστιτούτο τουτου ΗνωµένουΗνωµένου ΒασιλείουΒασιλείου

•• ΣυµµετέχουµεΣυµµετέχουµε σεσε διεθνήδιεθνή ενδοενδο--νοσοκοµειακάνοσοκοµειακά ερευνητικάερευνητικά προγράµµαταπρογράµµατα
((HarefieldHarefield Hospital, Imperial College of London etc) Hospital, Imperial College of London etc) γιαγια τηντην
εξασφάλισηεξασφάλιση τηςτης συνεχούςσυνεχούς βελτίωσηςβελτίωσης τωντων υπηρεσιώνυπηρεσιών µαςµας

•• ΣυµµετέχουµεΣυµµετέχουµε στοστο ερευνητικόερευνητικό πρόγραµµαπρόγραµµα ««ΣύστηµαΣύστηµα ΥποστήριξηςΥποστήριξης
ΙατρούΙατρού: : ∆ια∆ια--γλωσσικήγλωσσική ΑνάκτησηΑνάκτηση ΠληροφορίαςΠληροφορίας–– ΑνάκτησηΑνάκτηση ΙατρικήςΙατρικής
ΕικόναςΕικόνας γιαγια ∆ιάγνωση∆ιάγνωση, , MedicalMedical AssistAssistanceance SystemSystem: : CrossCross LanguageLanguage
InformationInformation retrievalretrieval & & ImageImage ProcessingProcessing forfor diagnosisdiagnosis ((MEDASMEDAS))»» , , σεσε
συνεργασίασυνεργασία µεµε τοτο ΟικονοµικόΟικονοµικό ΠανεπιστήµιοΠανεπιστήµιο ΑθηνώνΑθηνών καικαι τοτο ΕθνικόΕθνικό
ΚαποδιστριακόΚαποδιστριακό ΠανεπιστήµιοΠανεπιστήµιο ΑθηνώνΑθηνών..



ΕπιστηµονικέςΕπιστηµονικές ∆ιακρίσεις∆ιακρίσεις

•• ΛειτουργούµεΛειτουργούµε τηντην αρτιότερηαρτιότερη επιστηµονικάεπιστηµονικά καικαι
τεχνολογικάτεχνολογικά εξοπλισµένηεξοπλισµένη τράπεζατράπεζα
οµφαλοπλακουντιακούοµφαλοπλακουντιακού αίµατοςαίµατος στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα, , σεσε
συνεργασίασυνεργασία µεµε µιαµια απόαπό τιςτις µεγαλύτερεςµεγαλύτερες τράπεζεςτράπεζες τηςτης
ΑµερικήςΑµερικής

•• ΈχουµεΈχουµε λάβειλάβει ειδικήειδική άδειαάδεια καικαι πραγµατοποιούµεπραγµατοποιούµε επιτυχείςεπιτυχείς
επεµβάσειςεπεµβάσεις τοποθέτησηςτοποθέτησης µηχανικήςµηχανικής καρδιάςκαρδιάς

•• ΈχουµεΈχουµε πολυεπίπεδηπολυεπίπεδη συνεργασίασυνεργασία τουτου τµήµατοςτµήµατος
ΥποβοηθούµενηςΥποβοηθούµενης ΑναπαραγωγήςΑναπαραγωγής µεµε τοτο SymbionSymbion
Institute of Human ReproductionInstitute of Human Reproduction,, τοτο οποίοοποίο βρίσκεταιβρίσκεται
στηνστην ΚοπεγχάγηΚοπεγχάγη τηςτης ∆ανίας∆ανίας, , σεσε θέµαταθέµατα in vitroin vitro
ωρίµανσηςωρίµανσης ωαρίωνωαρίων



∆ιεθνείς∆ιεθνείς ΣυνεργασίεςΣυνεργασίες

•• ΠροτεραιότητάΠροτεραιότητά µαςµας είναιείναι ηη προαγωγήπροαγωγή τηςτης ιατρικήςιατρικής
επιστήµηςεπιστήµης, , ηη οποίαοποία δενδεν γνωρίζειγνωρίζει σύνορασύνορα. . ΓιαΓια τοτο λόγολόγο
αυτόαυτό, , τοτο ΙΑΣΩΙΑΣΩ έχειέχει ήδηήδη συνάψεισυνάψει συνεργασίεςσυνεργασίες µεµε
κορυφαίακορυφαία νοσηλευτικάνοσηλευτικά ιδρύµαταιδρύµατα παγκοσµίωςπαγκοσµίως καικαι έχειέχει
εξασφαλίσειεξασφαλίσει τητη συµµετοχήσυµµετοχή τουτου σεσε διάφοραδιάφορα
πρωτοποριακάπρωτοποριακά ερευνητικάερευνητικά προγράµµαταπρογράµµατα

•• ΤοΤο ΙΑΣΩΙΑΣΩ είναιείναι µέλοςµέλος διεθνώνδιεθνών οργανισµώνοργανισµών όπωςόπως::
–– The American Hospital Association InternationalThe American Hospital Association International
–– The Society for Quality Assurance in HealthcareThe Society for Quality Assurance in Healthcare
–– The International Hospital FederationThe International Hospital Federation
–– The European Healthcare Management AssociationThe European Healthcare Management Association
–– ΕλληνικόςΕλληνικός ΝοσοκοµειακόςΝοσοκοµειακός σύνδεσµοςσύνδεσµος
–– ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΚοινωνικήςΚοινωνικής καικαι ΠροληπτικήςΠροληπτικής ΙατρικήςΙατρικής



ΕξέλιξηΕξέλιξη βασικώνβασικών µεγεθώνµεγεθών οµίλουοµίλου
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Βασικά οικονοµικά στοιχεία οµίλου - 2005

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
2005 2004 ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 116.744,47 97.801,75 19,4%

EBITDA 19.966,84 17.412,66 14,7%

EBIT 11.803,34 9.582,57 23,2%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 9.052,15 7.530,01 20,2%

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 5.766,19 4.216,99 36,7%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ
2005 2004 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

EBITDA 17,10% 17,80% -0,70%

EBIT 10,11% 9,80% 0,31%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 7,75% 7,70% 0,05%

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 4,94% 4,31% 0,63%



Βασικά οικονοµικά στοιχεία οµίλου – Α’ Τρίµηνο
2006

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α΄ΤΡΙΜ.2006 Α΄ΤΡΙΜ.2005
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 34.528,82 27.641,31 24,9%

EBITDA 7.116,65 5.263,85 35,2%

EBIT 5.158,87 3.245,72 58,9%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 4.957,24 2.427,47 104,2%

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 3.433,64 1.953,36 75,8%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ
Α΄ΤΡΙΜ.2006 Α΄ΤΡΙΜ.2005 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

EBITDA 20,61% 19,04% 1,57%

EBIT 14,94% 11,74% 3,20%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 14,36% 8,78% 5,57%

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 9,94% 7,07% 2,88%



Αναπτυξιακό & Επενδυτικό Πλάνο

••ΟΟ ΌµιλοςΌµιλος ΙΑΣΩΙΑΣΩ συνεχίζεισυνεχίζει τηντην αναπτυξιακήαναπτυξιακή τουτου πορείαπορεία µεµε ιδιαίτερηιδιαίτερη
έµφασηέµφαση σταστα εξήςεξής::

–– ΚάλυψηΚάλυψη πλήρουςπλήρους φάσµατοςφάσµατος τωντων υπηρεσιώνυπηρεσιών υγείαςυγείας ((ππ..χχ.. γενικήγενική
κλινικήκλινική, , παιδιατρικήπαιδιατρική κλινικήκλινική, , κέντροκέντρο αποκατάστασηςαποκατάστασης))

–– ΓεωγραφικήΓεωγραφική επέκτασηεπέκταση στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα καικαι στοστο ΕξωτερικόΕξωτερικό

–– ΣυνεργασίεςΣυνεργασίες µεµε διακεκριµένουςδιακεκριµένους επιστήµονεςεπιστήµονες καικαι κορυφαίακορυφαία
νοσηλευτικάνοσηλευτικά καικαι ερευνητικάερευνητικά κέντρακέντρα

–– ΑναβάθµισηΑναβάθµιση τωντων προσφερόµενωνπροσφερόµενων υπηρεσιώνυπηρεσιών τηςτης κλινικήςκλινικής

••ΟΟ ΌµιλοςΌµιλος ΙΑΣΩΙΑΣΩ πραγµατοποιείπραγµατοποιεί έναένα επενδυτικόεπενδυτικό πλάνοπλάνο άνωάνω τωντων
100 100 εκατεκατ. . ευρώευρώ, , µεµε στόχοστόχο µέχριµέχρι τοτο τέλοςτέλος τουτου 2009 2009 οιοι
νοσοκοµειακέςνοσοκοµειακές τουτου µονάδεςµονάδες νανα καλύπτουνκαλύπτουν έναένα ευρύευρύ φάσµαφάσµα
υπηρεσιώνυπηρεσιών υγείαςυγείας σεσε στρατηγικάστρατηγικά γεωγραφικάγεωγραφικά σηµείασηµεία τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας..





•• ΤοΤο ΙΑΣΩΙΑΣΩ είναιείναι µίαµία απόαπό τιςτις µεγαλύτερεςµεγαλύτερες καικαι πιοπιο σύγχρονεςσύγχρονες
κλινικέςκλινικές παγκοσµίωςπαγκοσµίως. . ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια έναένα άρτιαάρτια
επανδρωµένοεπανδρωµένο καικαι πλήρωςπλήρως οργανωµένοοργανωµένο διαγνωστικόδιαγνωστικό, , 
µαιευτικόµαιευτικό, , νοσηλευτικόνοσηλευτικό καικαι θεραπευτικόθεραπευτικό κέντροκέντρο..

•• ΣτατιστικάΣτατιστικά ΣτοιχείαΣτοιχεία (2005)(2005)
–– 333300 κλίνεςκλίνες ((συµπερσυµπερ.. ΜΜ..ΕΕ..ΘΘ..))
–– ΠάνωΠάνω απόαπό 1144..0000 00 ΤοκετούςΤοκετούς
–– ΠάνωΠάνω απόαπό 2244..8800 00 ΕσωτερικούςΕσωτερικούς ΑσθενείςΑσθενείς
–– ΠάνωΠάνω απόαπό 119999.000 .000 ΕξωτερικούςΕξωτερικούς ΑσθενείςΑσθενείς
–– ΠάνωΠάνω απόαπό 720720.000 .000 ∆ιαγνωστικές∆ιαγνωστικές ΕξετάσειςΕξετάσεις
–– ΓυναικολογικόςΓυναικολογικός & & ΜαιευτικόςΜαιευτικός ΤοµέαςΤοµέας::

4040,,00 % % µερίδιοµερίδιο αγοράςαγοράς στηνστην ΕλληνικήΕλληνική ΕπικράτειαΕπικράτεια**
49,949,9 % % µερίδιοµερίδιο αγοράςαγοράς στοστο ΝοµόΝοµό ΑττικήςΑττικής**

•• ΤοΤο ΙΑΣΩΙΑΣΩ απασχολείαπασχολεί καικαι συνεργάζεταισυνεργάζεται µεµε περισσότερουςπερισσότερους
απόαπό 2.5002.500 εξειδικευµένουςεξειδικευµένους ιατρούςιατρούς καικαι νοσηλευτέςνοσηλευτές σεσε
µονάδεςµονάδες µεµε τοντον πλέονπλέον σύγχρονοσύγχρονο εξοπλισµόεξοπλισµό..

* * ΠηγήΠηγή: ICAP 2004: ICAP 2004



•• ∆ιαθέτει∆ιαθέτει πλήρωςπλήρως εξοπλισµένεςεξοπλισµένες αίθουσεςαίθουσες τοκετώντοκετών, , έναένα
πλήρεςπλήρες συγκρότηµασυγκρότηµα πουπου καλύπτεικαλύπτει όλαόλα τατα στάδιαστάδια τουτου
τοκετούτοκετού απόαπό τηντην παρακολούθησηπαρακολούθηση τηςτης επιτόκουεπιτόκου έωςέως τηντην
γέννησηγέννηση τουτου βρέφουςβρέφους

ΣτοΣτο ΙΑΣΩΙΑΣΩ λειτουργούνλειτουργούν οιοι κάτωθικάτωθι µονάδεςµονάδες τελευταίαςτελευταίας
τεχνολογίαςτεχνολογίας

–– ΚέντροΚέντρο ΜαστούΜαστού εξοπλισµένοεξοπλισµένο µεµε µηχανήµαταµηχανήµατα υψηλήςυψηλής
ευκρίνειαςευκρίνειας καικαι χαµηλήςχαµηλής ακτινοβολίαςακτινοβολίας

–– ΜονάδαΜονάδα ΕντατικήςΕντατικής ΝοσηλείαςΝοσηλείας ΝεογνώνΝεογνών, , ηη πιοπιο σύγχρονησύγχρονη
στηστη χώραχώρα µαςµας καικαι µίαµία απόαπό τιςτις πλέονπλέον σύγχρονεςσύγχρονες στονστον
κόσµοκόσµο

–– ΜίαΜία απόαπό τιςτις µεγαλύτερεςµεγαλύτερες µονάδεςµονάδες ΚαρδιοτοκογραφίαςΚαρδιοτοκογραφίας
στηνστην ΕυρώπηΕυρώπη µεµε κεντρικόκεντρικό σύστηµασύστηµα παρακολούθησηςπαρακολούθησης



•• ΣτοΣτο ΙΑΣΩΙΑΣΩ επίσηςεπίσης λειτουργούνλειτουργούν::

–– ΤµήµαΤµήµα ΕνδοσκοπικήςΕνδοσκοπικής ΧειρουργικήςΧειρουργικής καικαι ΛαπαροσκοπήσεωνΛαπαροσκοπήσεων
εξοπλισµένοεξοπλισµένο µεµε τατα πλέονπλέον σύγχρονασύγχρονα ιατρικάιατρικά εργαλείαεργαλεία

–– ΜονάδαΜονάδα ΓυναικολογικήςΓυναικολογικής ΟγκολογίαςΟγκολογίας, , έναένα απόαπό τατα πιοπιο
σύγχρονασύγχρονα καικαι άρτιαάρτια εξοπλισµέναεξοπλισµένα τµήµατατµήµατα πουπου καλύπτεικαλύπτει
όλοόλο τοτο φάσµαφάσµα τηςτης διάγνωσηςδιάγνωσης καικαι θεραπείαςθεραπείας τουτου
γυναικολογικούγυναικολογικού καρκίνουκαρκίνου

–– ΜονάδαΜονάδα ΥποβοηθούµενηςΥποβοηθούµενης ΑναπαραγωγήςΑναπαραγωγής µεµε
υπερσύγχρονουπερσύγχρονο τεχνολογικότεχνολογικό εξοπλισµόεξοπλισµό καικαι πρωτοποριακέςπρωτοποριακές
µεθόδουςµεθόδους εφάµιλλεςεφάµιλλες τωντων καλύτερωνκαλύτερων µονάδωνµονάδων διεθνώςδιεθνώς

–– ΑκτινοθεραπευτικήΑκτινοθεραπευτική ογκολογίαογκολογία,, ΒραχυθεραπείαΒραχυθεραπεία, , ΜονάδαΜονάδα
ΙωδίουΙωδίου, , ΧηµειοθεραπείαΧηµειοθεραπεία, , ΣτερεοτακτικήΣτερεοτακτική -- xx--knife knife 
ακτινοθεραπείαακτινοθεραπεία
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Βασικά οικονοµικά στοιχεία ΙΑΣΩ Α.Ε. - 2005

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
2005 2004 ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 76.681,33 73.854,11 3,8%

EBITDA 23.941,33 24.854,15 -3,7%

EBIT 20.160,03 21.104,69 -4,5%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 20.149,44 21.190,76 -4,9%

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 13.297,78 13.077,45 1,7%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ
2005 2004 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

EBITDA 31,22% 33,65% -2,43%

EBIT 26,29% 28,58% -2,29%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 26,28% 28,69% -2,42%

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 17,34% 17,71% -0,37%



Βασικά οικονοµικά στοιχεία ΙΑΣΩ Α.Ε. – Α’
Τρίµηνο 2006

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Α΄ΤΡΙΜ.2006 Α΄ΤΡΙΜ.2005 ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 21.019,29 18.067,45 16,3%

EBITDA 6.855,63 6.219,87 10,2%

EBIT 5.927,79 5.302,75 11,8%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 6.213,56 5.113,17 21,5%

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 4.379,26 3.562,32 22,9%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ
Α΄ΤΡΙΜ.2006 Α΄ΤΡΙΜ.2005 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

EBITDA 32,62% 34,43% -1,81%

EBIT 28,20% 29,35% -1,15%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 29,56% 28,30% 1,26%

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 20,83% 19,72% 1,12%





•• ΤοΤο ΙΑΣΩΙΑΣΩ General General αποτελείαποτελεί µιαµια πρότυπηπρότυπη, , υπερσύγχρονηυπερσύγχρονη νοσοκοµειακήνοσοκοµειακή
µονάδαµονάδα στρατηγικάστρατηγικά τοποθετηµέντοποθετηµένηη στηνστην περιοχήπεριοχή τηςτης ΒόρειοΒόρειο ––
ΑνατολικήςΑνατολικής ΑττικήςΑττικής, , πουπου::

–– ΑποτελείΑποτελεί τηντην ταχύτεραταχύτερα αναπτυσσόµενηαναπτυσσόµενη σεσε υποδοµέςυποδοµές περιοχήπεριοχή στοστο ΝοµόΝοµό
ΑττικήςΑττικής

–– ΒρίσκεταιΒρίσκεται κοντάκοντά στονστον κόµβοκόµβο τηςτης ΑττικήςΑττικής ΟδούΟδού, , εξασφαλίζονταςεξασφαλίζοντας άµεσηάµεση
σύνδεσησύνδεση µεµε τοτο ∆ιεθνές∆ιεθνές ΑεροδρόµιοΑεροδρόµιο ΕΕλλ. . ΒενιζέλοςΒενιζέλος καικαι τατα λιµάνιαλιµάνια ΛαυρίουΛαυρίου καικαι
ΡαφήναςΡαφήνας

•• ΈχειΈχει συνάψεισυνάψει σηµαντικότατεςσηµαντικότατες ΕπιστηµονικέςΕπιστηµονικές ΣυνεργασίεςΣυνεργασίες µεµε
κορυφαίουςκορυφαίους ΈλληνεςΈλληνες καικαι ξένουςξένους ΙατρούςΙατρούς καθώςκαθώς καικαι διεθνήδιεθνή
ΝοσηλευτικάΝοσηλευτικά καικαι πανεπιστηµιακάπανεπιστηµιακά ιδρύµαταιδρύµατα ((HarefieldHarefield Hospital, Imperial Hospital, Imperial 
CollegeCollege))

•• ΣτατιστικάΣτατιστικά ΣτοιχείαΣτοιχεία (2005):(2005):
–– 168168 κλίνεςκλίνες (222 (222 πλήρηπλήρη ανάπτυξηανάπτυξη))
–– ΠάνωΠάνω απόαπό 1010..0000 00 ΕσωτερικούςΕσωτερικούς ΑσθενείςΑσθενείς
–– ΠάνωΠάνω απόαπό 3434.000 .000 ΕξωτερικούςΕξωτερικούς ΑσθενείςΑσθενείς
–– ΠάνωΠάνω απόαπό 413413.000 .000 ∆ιαγνωστικές∆ιαγνωστικές ΕξετάσειςΕξετάσεις

•• ΕπανδρωµένοΕπανδρωµένο µεµε εξειδικευµένοεξειδικευµένο ιατρικόιατρικό καικαι νοσηλευτικόνοσηλευτικό προσωπικόπροσωπικό , , 
υψηλούυψηλού επιπέδουεπιπέδου



•• ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια τοτο µόνοµόνο νοσοκοµείονοσοκοµείο στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα κικι έναένα απόαπό τατα
ελάχισταελάχιστα στηνστην ΕυρώπηΕυρώπη καικαι τηντην ΑµερικήΑµερική πουπου διαθέτουνδιαθέτουν έναένα
πλήρωςπλήρως ανεπτυγµένοανεπτυγµένο σύστηµασύστηµα διαχείρισηςδιαχείρισης ιατρικήςιατρικής εικόναςεικόνας
((P.A.C.S.).P.A.C.S.).

•• ∆ιαθέτει∆ιαθέτει τηντην πλέονπλέον σύγχρονησύγχρονη καρδιολογικήκαρδιολογική καικαι
καρδιοχειρουργικήκαρδιοχειρουργική µονάδαµονάδα µεµε πρωτοποριακάπρωτοποριακά γιαγια τητη χώραχώρα
συστήµατασυστήµατα εφαρµογώνεφαρµογών ((Q.S. Q.S. καικαι M.U.S.E.)M.U.S.E.), , καθώςκαθώς καικαι τηντην
πλέονπλέον σύγχρονησύγχρονη ΜΕΘΜΕΘ γιαγια καρδιοχειρουργικάκαρδιοχειρουργικά περιστατικάπεριστατικά..

•• ∆ιαθέτει∆ιαθέτει 10 10 υπερσύγχρονεςυπερσύγχρονες χειρουργικέςχειρουργικές αίθουσεςαίθουσες, , ΜΕΘΜΕΘ, , 
ΜΑΦΜΑΦ, , ODC, ODC, ΜονάδαΜονάδα ΣτηθάγχηςΣτηθάγχης καικαι ∆ιαγνωστική∆ιαγνωστική ΜονάδαΜονάδα..

•• ΕξοπλισµένοΕξοπλισµένο µεµε πλήρεςπλήρες δίκτυοδίκτυο δοµηµένηςδοµηµένης καλωδίωσηςκαλωδίωσης καικαι
οπτικώνοπτικών ινώνινών ((CATCAT--5)5), , συστήµατασυστήµατα τηλεµετρίαςτηλεµετρίας, , καθώςκαθώς καικαι µεµε
συστήµατασυστήµατα επιχειρησιακήςεπιχειρησιακής διαχείρισηςδιαχείρισης δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων..
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Βασικά οικονοµικά στοιχεία ΙΑΣΩ General Α.Ε. - 2005
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2005 2004 ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 39.848,62 23.734,15 67,9%

EBITDA -3.706,03 -6.689,97 44,6%

EBIT -8.066,03 -10.745,84 24,9%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -10.808,06 -12.919,52 16,3%

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ -7.385,85 -8.384,59 11,9%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ

2005 2004 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
EBITDA -9,30% -28,19% 18,89%

EBIT -20,24% -45,28% 25,03%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -27,12% -54,43% 27,31%

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ -18,53% -35,33% 16,79%



Βασικά οικονοµικά στοιχεία ΙΑΣΩ General Α.Ε. –
Α’ Τρίµηνο 2006
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α΄ΤΡΙΜ.2006 Α΄ΤΡΙΜ.2005 ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 13.052,53 9.558,62 36,6%

EBITDA 163,03 -907,74 118,0%

EBIT -861,85 -1.994,40 56,8%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -1.346,55 -2.621,58 48,6%

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ -997,89 -1.520,95 34,4%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ
Α΄ΤΡΙΜ.2006 Α΄ΤΡΙΜ.2005 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

EBITDA 1,25% -9,50% 10,75%

EBIT -6,60% -20,86% 14,26%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -10,32% -27,43% 17,11%

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ -7,65% -15,91% 8,27%





•• ΣεΣε όµοροόµορο οικόπεδοοικόπεδο τουτου ΙΑΣΩΙΑΣΩ κατασκευάστηκεκατασκευάστηκε
υπερσύγχρονηυπερσύγχρονη κλινικήκλινική αποκλειστικάαποκλειστικά γιαγια παιδιάπαιδιά, , 
δυναµικότηταςδυναµικότητας 60 60 κλινώνκλινών..

•• ΣκοπόςΣκοπός τηςτης είναιείναι ηη παροχήπαροχή ιατρικήςιατρικής φροντίδαςφροντίδας, , 
θεραπείαςθεραπείας καικαι νοσηλείαςνοσηλείας άριστηςάριστης ποιότηταςποιότητας, , σεσε έναένα
ευχάριστοευχάριστο περιβάλλονπεριβάλλον, , φιλικόφιλικό προςπρος τοτο παιδίπαιδί..

•• ΘαΘα διαθέτειδιαθέτει εξειδικευµέναεξειδικευµένα τµήµατατµήµατα καικαι µονάδεςµονάδες, , κλινικήκλινική
µιαςµιας ηµέραςηµέρας, , εξωτερικάεξωτερικά ιατρείαιατρεία, , χειρουργικέςχειρουργικές αίθουσεςαίθουσες
µεµε ιατρικόιατρικό εξοπλισµόεξοπλισµό τελευταίαςτελευταίας τεχνολογίαςτεχνολογίας..

•• ΈναρξηΈναρξη λειτουργίαςλειτουργίας τηςτης κλινικήςκλινικής , , εντόςεντός τουτου εποµένουεποµένου
έτουςέτους..

•• ΠροβλέπεταιΠροβλέπεται νανα επενδυθούνεπενδυθούν επιπλέονεπιπλέον 66--8 8 εκεκ. . €€ γιαγια τοντον
εξοπλισµόεξοπλισµό τηςτης..





•• ΤοΤο ΙΑΣΩΙΑΣΩ ΘεσσαλίαςΘεσσαλίας, , ιδρύθηκειδρύθηκε µεµε τητη συµµετοχήσυµµετοχή πλέονπλέον
τωντων 100 100 ιατρώνιατρών απόαπό τηντην περιοχήπεριοχή τηςτης ΘεσσαλίαςΘεσσαλίας, , µεµε
σκοπόσκοπό τηντην ανέγερσηανέγερση πολυκλινικήςπολυκλινικής, , δυναµικότηταςδυναµικότητας 130 130 
κλινώνκλινών, , µεµε υποδοµήυποδοµή γιαγια συνολικήσυνολική µελλοντικήµελλοντική
δυναµικότηταδυναµικότητα 200 200 κλινώνκλινών

•• ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια µιαµια γενικήγενική καικαι µαιευτικήµαιευτική κλινικήκλινική, , εξοπλισµένηεξοπλισµένη
µεµε µονάδεςµονάδες εντατικήςεντατικής νοσηλείαςνοσηλείας ενηλίκωνενηλίκων καικαι νεογνώννεογνών. . 
ΘαΘα διαθέτειδιαθέτει διαγνωστικόδιαγνωστικό κέντροκέντρο υψηλήςυψηλής τεχνολογίαςτεχνολογίας
καθώςκαθώς καικαι µονάδαµονάδα τεχνητούτεχνητού νεφρούνεφρού

•• ΑποτελείΑποτελεί τοτο πρώτοπρώτο στρατηγικόστρατηγικό βήµαβήµα τουτου ΟµίλουΟµίλου στηνστην
παροχήπαροχή ΙατρικώνΙατρικών υπηρεσιώνυπηρεσιών εκτόςεκτός τουτου ΝοµούΝοµού ΑττικήςΑττικής..

•• ΑναµένεταιΑναµένεται ότιότι θαθα λειτουργήσειλειτουργήσει πλήρωςπλήρως εντόςεντός τουτου έτουςέτους
2009 , 2009 , ενώενώ υπολογίζεταιυπολογίζεται ότιότι , , στηνστην µέγιστηµέγιστη πληρότηταπληρότητα
τηςτης θαθα εξυπηρετείεξυπηρετεί πάνωπάνω απόαπό 9.000 9.000 περιστατικάπεριστατικά
εσωτερικώνεσωτερικών ασθενώνασθενών



•• ΠροβλέπεταιΠροβλέπεται νανα επενδυθούνεπενδυθούν συνολικάσυνολικά άνωάνω τωντων 3838εκεκ. . €€
µέχριµέχρι τηντην ολοκλήρωσηολοκλήρωση τηςτης κλινικήςκλινικής

•• ΗΗ επένδυσηεπένδυση θαθα χρηµατοδοτηθείχρηµατοδοτηθεί µεµε συνδυασµόσυνδυασµό ιδίωνιδίων
κεφαλαίωνκεφαλαίων καικαι τραπεζικούτραπεζικού δανεισµούδανεισµού..

•• ΒασικόςΒασικός στόχοςστόχος τουτου οµίλουοµίλου είναιείναι νανα αυξηθείαυξηθεί ηη
συµµετοχήσυµµετοχή στοστο µετοχικόµετοχικό σχήµασχήµα τωντων ΙατρώνΙατρών απόαπό τηντην
περιοχήπεριοχή..

•• ΈχειΈχει ήδηήδη χορηγηθείχορηγηθεί ηη άδειαάδεια ίδρυσηςίδρυσης τηςτης κλινικήςκλινικής καικαι
είναιείναι σεσε εξέλιξηεξέλιξη ηη ΑΑ’’ ΦάσηΦάση τωντων κατασκευαστικώνκατασκευαστικών
εργασιώνεργασιών..





•• ΤοΤο κύριοκύριο αντικείµενοαντικείµενο τηςτης εταιρείαςεταιρείας είναιείναι ηη επεξεργασίαεπεξεργασία καικαι
αποθήκευσηαποθήκευση βλαστοκυττάρωνβλαστοκυττάρων οµφαλοπλακουντιακούοµφαλοπλακουντιακού αίµατοςαίµατος
((stem cells)stem cells) ..

•• ΑποτελείΑποτελεί τηντην αρτιότερηαρτιότερη επιστηµονικάεπιστηµονικά καικαι τεχνολογικάτεχνολογικά εξοπλισµένηεξοπλισµένη
µονάδαµονάδα συλλογήςσυλλογής, , επεξεργασίαςεπεξεργασίας, , φύλαξηςφύλαξης καικαι κρυοσυντήρησηςκρυοσυντήρησης
βλαστοκυττάρωνβλαστοκυττάρων στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα. . 

•• ΕίναιΕίναι πιστοποιηµένηπιστοποιηµένη απόαπό τοτο ΑΑΒΒΑΑΒΒ ((American Association of Blood American Association of Blood 
BanksBanks)  )  καικαι τοτο FDAFDA ((Food and Drugs AdministrationFood and Drugs Administration). ). 

•• ΕπιπλέονΕπιπλέον , , ηη MedstemMedstem Services Services δραστηριοποιείταιδραστηριοποιείται στηνστην
εκµετάλλευσηεκµετάλλευση τωντων καταστηµάτωνκαταστηµάτων πουπου λειτουργούνλειτουργούν στιςστις κλινικέςκλινικές τουτου
οµίλουοµίλου..

•• ΗΗ MMedstemedstem SServiceservices σεσε συνεργασίασυνεργασία µεµε τηντην ΕθνικήΕθνική ΤράπεζαΤράπεζα, , 
κυκλοφορείκυκλοφορεί µιαµια νέανέα πιστωτικήπιστωτική κάρτακάρτα visavisa µεµε πολλάπολλά προνόµιαπρονόµια γιαγια
τουςτους κατόχουςκατόχους τηςτης, , τόσοτόσο στιςστις επιχειρήσειςεπιχειρήσεις τουτου ΟµίλουΟµίλου ΙΑΣΩΙΑΣΩ, , όσοόσο καικαι
στιςστις συνεργαζόµενεςσυνεργαζόµενες επιχειρήσειςεπιχειρήσεις. . 



ΣαςΣας ΕυχαριστούµεΕυχαριστούµε
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