
 
 
 
Επισκόπηση 
 
Στη Siemens Healthineers, ο σκοπός μας είναι να συνδράμουμε τους παρόχους υπηρεσιών 
Υγείας να ενισχύσουν την αξία τους, υποστηρίζοντάς τους στην πορεία τους προς τη 
διεύρυνση της εξατομικευμένης θεραπείας, την εξέλιξη της ιατρικής φροντίδας και τη 
βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών, μέσω της ψηφιοποίησης της Υγείας. 

Εκτιμάται ότι περίπου πέντε εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως επωφελούνται 
καθημερινά από τις καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες μας, στους τομείς, της 
διαγνωστικής και θεραπευτικής ιατρικής απεικόνισης, των διαγνωστικών εργαστηρίων, της 
μοριακής ιατρικής καθώς επίσης της ψηφιοποίησης της Υγείας και των επιχειρηματικών 
υπηρεσιών. 

 

 

Siemens Healthcare  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία 
Ελλάδος 

Η Siemens Healthcare ABEE ιδρύθηκε το 1996 και έχει την έδρα της στο Χαλάνδρι Αττικής. 
Η Siemens Healthineers απασχολεί στην Ελλάδα περίπου 130 κατάλληλα καταρτισμένους 
εργαζόμενους, με παροχές και υπηρεσίες σε όλους τους τομείς των δραστηριoτήτων της. 
Επενδύοντας στους ανθρώπους της με συνεχή εκπαίδευση και ειδίκευση, στοχεύει στην 
παροχή καινοτόμων λύσεων στον κλάδο της Υγείας. 
Στη Siemens Healthineers Ελλάδος έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον εργασίας, όπου η 
εμπιστοσύνη, η υπερηφάνεια και η συναδελφικότητα έχουν τον καθοριστικό ρόλο. 
 



 

Αξίες  
 
 

Επέκταση    
της ιατρικής ακριβείας  
Παροχή της σωστής θεραπείας,    
την κατάλληλη στιγμή, για κάθε ασθενή.  
4 πυλώνες για την «επέκταση της ιατρικής ακριβείας»  
•  Βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας  
•  Μείωση των λανθασμένων αποκλίσεων  
•  Εξατομίκευση εφόσον χρειάζεται   
•  Βελτίωση των αποτελεσμάτων της θεραπείας  

Εξέλιξη Ιατρικής Περίθαλψης 
Αυξανόμενη σημασία στην περίθαλψη -   
καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία    
με μικρότερο κόστος.  
4 βασικοί τομείς για την αναδιαμόρφωση    
της ιατρικής περίθαλψης  
•  Βελτίωση της πρόσβασης στην περίθαλψη  
•  Αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού   

δυναμικού  
•  Βελτιστοποίηση των κλινικών διαδικασιών  
•  Διαχείριση των αποτελεσμάτων υγείας   

πληθυσμού(population health)  

Βελτίωση της εμπειρίας    
των ασθενών  
Πώς να βελτιώσετε την περίθαλψη των   ασθενών 
και γιατί  αυτό είναι σημαντικό.  
4 τομείς για τη βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών  
•  Εμπλοκή ασθενών και οικογενειών  
•  Βελτιστοποίηση της διαγνωστικής εμπειρίας  
•  Επίτευξη αποτελεσμάτων που είναι σημαντικά    

για τους ασθενείς  
•  Διατήρηση της εμπιστοσύνης των ασθενών  

Ψηφιοποίηση της υγειονομικής  
περίθαλψης  
Η ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης  
είναι ο βασικός παράγοντας για την επέκταση  
της εξατομικευμένης θεραπείας, την εξέλιξη  της 
ιατρικήςπερίθαλψης και τη βελτίωση της  
εμπειρίας των ασθενών.  
Πώς να δημιουργήσετε μια ψηφιακή επιχείρηση;  
•  Διαχείριση δεδομένων ως στρατηγικό πλεονέκτημα  
•  Ενίσχυση αποφάσεων που βασίζονται στα δεδομένα  
•  Σύνδεση Υγειονομικού προσωπικού και ασθενών  
•  Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος υγείας  
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Είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε ένα  
μοναδικό χαρτοφυλάκιο καινοτομιών. Όταν  
σχεδιάζουμε νέες υπηρεσίες και προϊόντα, το  
κλειδί  για εμάς είναι η δύναμη της καινοτομίας  
και οι  δυνατότητες για βελτίωση της κλινικής  
υπεροχής, της επιχειρησιακής αποτελεσματικό- 
τητας και της οικονομικής αποδοτικότητας.  

Απεικόνιση  
Είμαστε πρωτοπόροι στην αγορά της διαγνω- 
στικής απεικόνισης με τα συστήματά μας για  
αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία,  
μοριακή απεικόνιση, τα ακτινολογικά προϊό-  
ντα μας, τα συστήματα υπερήχων και τις  
ψηφιακές υπηρεσίες.  

Διαγνωστικά  
Παρέχουμε άριστα κλινικά αποτελέσματα και  
υπεροχή στη ροή εργασίας σε εργαστήρια  
οποιουδήποτε μεγέθους με τα διαγνωστικά  μας 
συστήματα , τα συστήματα αυτοματισμού  και 
τις λύσεις πληροφορικής.  Επίσης με τα  
διαγνωστικά συστήματα Point-of-Care, παρέ- 
χουμε άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα   
-αντίστοιχα του  εργαστηρίου - οπουδήποτε.  

Προηγμένες θεραπείες  
Ενισχύουμε τις πρωτοπόρες θεραπευτικές  
διαδικασίες και τις επεμβατικές διαδικασίες  με 
τα συστήματα αγγειογραφίας, τα κινητά  C-arms 
και τα υβριδικά χειρουργεία για την  
καθοδηγούμενη απεικονιστική θεραπεία.  

Υπηρεσίες  
Με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας   
επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι  τα συστή- 
ματά μας λειτουργούν άρτια και ότι  το προ- 
σωπικό είναι καταρτισμένο. Οι επιχειρηματι- 
κές και ψηφιακές υπηρεσίες μας βοηθούν  τους 
παρόχους υγείας να μεγιστοποιούν τις  
ευκαιρίες και να ελαχιστοποιούν τους κινδύ- 
νους στον συνεχώς μεταλλασσόμενο κλάδο  της 
Υγείας.   


