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Κύριε Γιαννακουλάκο, ο όμιλος Medione 
ξεκίνησε το 2015 με την ίδρυση του πρώ-
του διαγνωστικού σας κέντρου. Θέλετε να 
μας πείτε εάν συνεχίσατε μέχρι και σήμερα 
στην ίδρυση νέων Μονάδων και σε ποιες
περιοχές;
 
Η ιδέα της δημιουργίας ενός ομίλου υπήρχε 
πάντα. Όντας αυτοδημιούργητος και ξεκινώ-
ντας από το μηδέν, τίποτα δεν είναι εύκολο. 
Από την περίοδο του Αγροτικού μου οι λέξεις
«θυσία» και «οικονομική διαχείριση», είχαν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ζωή μου. Χρειά-
στηκε πολύ προσωπική εργασία, στερήσεις 
και αγώνα σε αντίξοες συνθήκες, δεδομένης 
της οικονομικής κρίσης που βίωνε η χώρα μας 
εκείνη την περίοδο . Το στοίχημα κερδήθηκε, 
το 2015, όταν ακόμα ήμουν ειδικευόμενος στο 
Κρατικό Νοσοκομείο Νικαίας με την ίδρυση 
του πρώτου μου Διαγνωστικού Κέντρου, στην
περιοχή της Άνω Γλυφάδας. Κάπως έτσι ξε-
κίνησε λοιπόν το παρθενικό μου ταξίδι στον 
κλάδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
με πολλές άγνωστες, για μένα ως τότε, πτυ-
χές. Επόμενος στόχος, ήταν η καθιέρωση και 
η αναγνώρισή μας στον κλάδο αυτόν. Χρειά-
στηκε να
μεσολαβήσουν τέσσερα χρόνια, με πολύ δου-
λειά και υπομονή για να αρχίσει να υλοποιεί-
ται το όραμα αυτό, επί της ουσίας. Υπήρξα βέ-
βαια και πολύ τυχερός, γιατί είχα πάντα δίπλα 
μου, εξαιρετικούς συνεργάτες, οι οποίοι μπο-
ρούσαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσε-
ων και να διαχειριστούν, την όποια απρόοπτη 
δύσκολη και πρωτόγνωρη για εμένα,
κατάσταση.

Σήμερα, ο Όμιλος MediOne HealthCare, έχο-
ντας κερδίσει επάξια τον αγώνα αυτόν, με-
τράει συνολικά οκτώ Διαγνωστικές Μονάδες, 
πέντε στην Αττική, Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, 
Δραπετσώνα, Πέραμα, Σαλαμίνα και τρία στην
Περιφέρεια, Αταλάντη, Λαμία, Κεφαλονιά, στα 
οποία σύντομα θα προστεθούν και άλλα.

Πείτε μας αναλυτικά τις υπηρεσίες που 
προσφέρει ο όμιλος Medione HealthCare.

Ο Όμιλος MediOne HealthCare, με κοινό παρο-
νομαστή όλων των Μονάδων του, τους άρτια 
εκπαιδευμένους και έμπειρους ιατρούς, τεχνο-
λόγους, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπι-
κό, ώστε να ανταπεξέρχεται καθημερινά στην 
υγειονομική φροντίδα των συνανθρώπων 
μας, σε συνδυασμό με τα τελευταίας τεχνολο-

γίας μηχανήματά μας, μπορεί και προσφέρει, 
αξιόπιστα αποτελέσματα σε αιματολογικές και 
απεικονιστικές εξετάσεις, όπως ακτινογραφί-
ες, triplex και υπερήχους. Να σας ενημερώσω 
πως διαθέτουμε τέσσερις (4) υπερσύγχρονους 
Μαγνητικούς Τομογράφους και τέσσερις (4), 
επίσης τελευταίας τεχνολογίας Αξονικούς Το-
μογράφους, σε Γλυφάδα, Σαλαμίνα, Αταλάντη 
και Κεφαλονιά.
Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα, να πραγματο-
ποιούνται στις Μονάδες μας, πιο ιδιαίτερες 
πράξεις όπως η Μαγνητική Καρδιάς, η Μαγνη-
τική Εμβρύου, οι εγκυρότερες κατευθυνόμενες 
Παρακεντήσεις Μαστού και Θυροειδούς με
την μέθοδο αναρροφητικής βιοψίας, η δυνα-
τότητα 3D οστικής απεικόνισης των αξονικών 
μας, πράξεις όπως η γαστροσκόπηση και η κο-
λονοσκόπηση με χρήση μέθης και η καρδιολο-
γική εξέταση Stress Echo.

Τέλος διαθέτουμε τον Θάλαμο της Υπερβαρι-
κής Καταδυτικής Ιατρικής, ο οποίος βρίσκεται 
στην Μονάδα μας, στην Γλυφάδας και είναι 
γνωστός για τη νόσο των δυτών, ενώ έχει εν-
δείξεις για αρκετές παθήσεις, πιο ιδιαίτερες 
και δύσκολες.

Για τον λόγο αυτό, στο συγκεκριμένο τμήμα, 
δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα. Με βάση την ιδιό-
τητα μου ως γιατρός και την χρόνια εμπειρία 
μου, πλέον, στον χώρο, γνωρίζω πως το επί-
πεδο της κλίμακας του ανταγωνισμού, είναι 
αρκετά υψηλό για εμάς και νοιώθω πολύ υπε-
ρήφανος γι’ αυτό.

Κύριε Γιαννακουλάκο ποιοι είναι οι λόγοι 
που δίνετε ιδιαίτερη βαρύτητα στην Υπερ-
βαρική Ιατρική;
 
Όπως προανέφερα, ο Θάλαμος της Υπερβαρι-
κής Καταδυτικής Ιατρικής, είναι γνωστός για 
τη νόσο των δυτών.

Οι θεραπευτικές του δυνατότητές όμως, δεν 
σταματούν εκεί. Ενδείκνυται για την ανώδυνη 
αποκατάσταση δύσκολων και χρόνιων Παθή-
σεων, όπως είναι οι Μετακτινικές Διαταραχές,
οι Αθλητικές Κακώσεις, το Διαβητικό Πόδι, η 
Αιφνίδια Βαρηκοΐα, η Οστεονέκρωση, η Επού-
λωση Τραυμάτων, Εγκαυμάτων και Δερματι-
κών Μοσχευμάτων. Η αποθεραπεία στηρίζε-
ται αποκλειστικά στην εισπνοή 100% καθαρού 
Οξυγόνου. Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος τις 
επιπτώσεις που έχει ο Ανθρώπινος Οργανι-
σμός όταν μειώνεται το οξυγόνο του, για να 
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αξιολογήσει πόσο επωφελείται με την συγκε-
κριμένη θεραπεία. Τα αποτελέσματα είναι επι-
στημονικά αναγνωρισμένα και εντυπωσιακά.
Στην Ελλάδα οι Θάλαμοι Υπερβαρικού Οξυγό-
νου είναι ελάχιστοι σε σχέση με το φάσμα των 
παθήσεων που μπορούν να αντιμετωπίσουν.
Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, όταν έχεις 
στην κατοχή σου ένα Επίτευγμα της Ιατρικής 
σαν και αυτό, επιβάλλεται να δώσεις βαρύτη-
τα, αρχικά στον Ιατρό που θα καθοδηγήσει
τον εξεταζόμενο όσον αφορά την αποθερα-
πεία και κατ’επέκταση, στους νοσηλευτές – 
χειριστές, οι οποίοι έχουν οπτική και ακου-
στική επαφή με τους ασθενείς, καθ’ όλη την 
διάρκεια της συνεδρίας.

Με την ιδιότητά σας ως γιατρός θέλουμε να 
μας περιγράψετε αναλυτικά τα Προγράμ-
ματα Προληπτικού Ελέγχου Υγείας.
 
Ο προληπτικός έλεγχος δεν είναι ίδιος για 
όλους. Εξαρτάται από την πάθηση του καθε-
νός και την ηλικία που θα ορίσουν και την 
συχνότητα της επανάληψής του. Είναι όμως 
σημαντικό να γίνει αντιληπτή η αναγκαιό-
τητά του. Με βάση την ιδιότητά μου και την 
εμπειρία μου ως γιατρός, πολλοί αναβάλλουν 
διαρκώς να προβούν σε εξετάσεις λόγω κά-
ποιου οικογενειακού ιστορικού και του απο-
τελέσματος που θα λάβουν. Είναι λάθος. Ο 
προληπτικός έλεγχος μπορεί να σώσει ζωές. 
Εμείς στον Όμιλο MediOne HealthCare, θέλο-
ντας να δώσουμε ένα κίνητρο, έχουμε φτιάξει 
οικονομικά ιδιωτικά Πακέτα Εξετάσεων που 
στοχεύουν, εκτός από τον Ετήσιο Προληπτικό 
Έλεγχο ρουτίνας και σε συγκεκριμένες παθή-
σεις ξεχωριστά.

Στην οργανωτική δομή της Medione υπάρ-
χει ξεχωριστό ναυτιλιακό τμήμα. Για ποιο 
λόγο κάνατε αυτό τον διαχωρισμό;
 
Η ιδέα ήρθε με αφορμή την θέση των Μονά-
δων μας γύρω από την περιοχή του Πειραιά. 
Η απόφαση για την επέκταση των δραστηρι-

οτήτων όμως, ήταν εξαρχής πολύ δύσκολη. Η 
Ναυτιλία αποτελεί μία κοινωνία αρκετά κλει-
στή και δύσβατη λόγω της ανταγωνιστικότη-
τας που υπάρχει σ ’αυτήν και εμείς ως Όμιλος 
αν κάναμε την αρχή, ήταν υποχρέωσή μας να
φτάσουμε ως το τέλος, εξαντλώντας κάθε πε-
ριθώριο. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και 
τον όρο «ΡΙΣΚΟ» για την φήμη μας και το όνο-
μά μας. Από την στιγμή που ξεκινήσαμε λοι-
πόν, έπρεπε να το κάνουμε και σωστά. Ως εκ 
τούτου, δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό τμήμα 
στελεχομένο με έμπειρο διοικητικό προσω-
πικό και εξειδικευμένους ιατρούς, σχετικά με 
την Ναυτιλία και τις απαιτήσεις της.

Δεν σας κρύβω πως η εξέλιξή του όσο περνά-
ει ο καιρός με δικαιώνει ακόμα περισσότερο, 
έχοντας πετύχει ήδη αρκετά υψηλούς στόχους 
και εμπειρία ώστε να μπορούμε να επεκτα-
θούμε, στην διεθνή αγορά, καθώς η χώρα μας 
έχει το προτέρημα να φιλοξενεί ναυτιλιακές 
εταιρείες υπό ξένη σημαία , όπως επίσης και 
στα παρελκόμενα επαγγέλματα που εξαρτώ-
νται από αυτήν.

Στους μελλοντικούς στόχους προβλέπο-
νται ίδρυση και νέων Μονάδων στην Αττι-
κή ή και στην υπόλοιπη Ελλάδα;
 
Εννοείται πως δεν σταματάμε εδώ. Όπως προ-
είπα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι συζητήσεις για 
επόμενες Μονάδες, εντός και εκτός Αττικής. 
Θα μου επιτρέψετε όμως να μην αναφερθώ 
σχετικά πριν την υλοποίησή τους. Έχω ως 
αρχή ο λόγος μου να ακολουθεί τις πράξεις 
μου και όχι το αντίστροφο.
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