ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Menno Aarnout εντάσσεται στο δυναμικό της ΑΙΜ
ως νέος Εκτελεστικός Διευθυντής
Η ΑΙΜ, η Διεθνής Ένωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, έχει τη χαρά να
καλωσορίσει επισήμως τον κ. Menno Aarnout, ως το νέο Εκτελεστικό
Διευθυντή της. Ο κ. Christian Zahn, Πρόεδρος της ΑΙΜ, δήλωσε: « - Είμαστε
ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο Menno Aarnout θα είναι ο νέος Εκτελεστικός
Διευθυντής της ΑΙΜ˙ με την εμπειρία και τα προσόντα του, είναι ακριβώς το
πρόσωπο που η ΑΙΜ χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Είμαι βέβαιος πως θα
βοηθήσει την ΑΙΜ στο να θεωρείται πολύτιμος συνεργάτης από κάθε
σχετιζόμενο φορέα-‘συνομιλητή’.»
Ο Menno Aarnout είναι Οικονομολόγος βάσει κατάρτισης. Ξεκίνησε την
καριέρα του από το Υπουργείο Υγείας της Ολλανδίας, ενώ εν συνεχεία ανέλαβε
διάφορες θέσεις στον τομέα φροντίδας υγείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: στη
Γενική Διεύθυνση για την Υγεία και τους Καταναλωτές (SANCO), όπου
εργάσθηκε στο πεδίο της φαρμακευτικής πολιτικής και της διασυνοριακής
περίθαλψης υγείας, τη Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία
(DEVCO), πάνω σε θέματα ενίσχυσης των συστημάτων φροντίδας υγείας στις
αναπτυσσόμενες
χώρες,
στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
και
Χρηματοπιστωτικών Υποθέσεων (ECFIN), όπου ασχολήθηκε με τη βιωσιμότητα
των συστημάτων υγείας, καθώς και στο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» και τα κεφάλαια
υγειονομικής φροντίδας για τις χώρες που εφαρμόζουν προγράμματα
οικονομικής προσαρμογής.
Ο Menno Aarnout δήλωσε: « - Τα Αυτοδιαχειριζόμενα Αλληλοβοηθητικά
Ασφαλιστικά Ταμεία Υγείας σε όλο τον κόσμο αποτελούν το ‘κλειδί’ στην
παροχή πρόσβασης σε καλής ποιότητας και προσιτή οικονομικά υγειονομική
περίθαλψη για όλους και συμβάλλουν, ως εκ τούτου, σε έναν από τους
σημαντικότερους στόχους της Ευρώπης. Ανυπομονώ να συνεισφέρω στους
σπουδαίους αυτούς στόχους και την εδραίωση της παγκόσμιας κοινής
κίνησης, που θα προωθήσει τις αξίες της αλληλεγγύης και της καθολικής
πρόσβασης στην φροντίδα υγείας.»
_____________________
Σχετικά με την ΑΙΜ:
Η Διεθνής Ένωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (AIM) είναι η οργάνωση-ομπρέλα
των Αυτοδιαχειριζόμενων Φορέων και Ασφαλιστικών Ταμείων Υγείας στην Ευρώπη και τον
κόσμο. Μέσω των 59 μελών της από 27 χώρες, παρέχει κάλυψη υγείας σε 230 εκ. πολίτες
στον κόσμο και 160 εκ. πολίτες στην Ευρώπη, με υποχρεωτική και/ή συμπληρωματική
ασφάλιση υγείας, καθώς και με τη διαχείριση κοινωνικών και υγειονομικών δομών.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.aim-mutual.org/healthcare-and-socialbenefit-for-all, Επικοινωνία: aim.secretariat@aim-mutual.org
Μτφ.: Ροζαλία Πιπέρη/Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

