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το νζο πλαίςιο Α’ βάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ και ςε κακεςτϊσ 
πρωτόγνωρθσ κρίςθσ, ο υνεταιριςμόσ Εργαςτθριακϊν Ιατρϊν 

MEDISYN ΘΕΛΕΙ & ΜΠΟΡΕΙ να δϊςει λφςεισ και να ςτθρίξει τα ιατρεία 
ϊςτε να γίνουν βιϊςιμα και ανταγωνιςτικά 

Διαβάςτε τισ προτάςεισ μασ! 
                                                     
 

 

Αξιότιμα  Μζλθ και Συνεργάτεσ του Συνεταιριςμοφ MEDISYN,  

Το πρόςφατo Πολυνομοςχζδιο για τθ Υγεία, που αφορά και τουσ εργαςτθριακοφσ 
ιατροφσ, ψθφίςτθκε ςτισ 18-Οκτωβρίου-2011 βάηοντασ  νζεσ απαιτιςεισ για τθν 
λειτουργία των ιατρείων τουσ. Παράλλθλα, απαιτεί τθν διαπίςτευςθ κατά ISO 15189 για 
εργαςτιρια που παρζχουν υπθρεςίεσ προσ τρίτουσ, όπωσ είναι τα κεντρικά εργαςτιρια 
του υνεταιριςμοφ ςασ . 

Δεν επικυμοφμε οφτε να κινδυνολογοφμε για αφξθςθ πωλιςεων και εςόδων, οφτε 
όμωσ να εκελοτυφλοφμε όταν οι αλλαγζσ είναι ζξω από τθν πόρτα του κακζνα. Η πιο 
ςθμαντικι αλλαγι ςτθν κακθμερινότθτα των ιατρείων  είναι θ ςυρρίκνωςθ τθσ  αγοράσ, θ 
μείωςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ των πολιτϊν, θ ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ- με τθν 
είςοδο και νζων κεφαλαίων ςτθν Υγεία και ζπονται τα πολυνομοςχζδια, ο κανονιςμόσ και 
τα ποιοτικά κριτιρια επιλογισ των ιατρείων  για τισ ςυμβάςεισ με τον ΕΟΠΥΥ, που κα 
παγιϊςουν τα νζα δεδομζνα. 

Και επειδι δεν είναι ςκοπόσ μασ οφτε θ ερμθνεία του κάκε άρκρου αλλά οφτε και θ 
κινδυνολογία, ςασ το παρακζτουμε αυτοφςιο και το αφινουμε ςτθν κρίςθ ςασ. 

 

Άρκρο 34  
Ποιοτικόσ ζλεγχοσ ιδιωτικϊν φορζων Τγείασ 
Στο άρκρο 13 του ν. 2071/1992 (Αϋ 123 ), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 4 του ν. 
2256/1994 (Αϋ 196), ςυμπλθρϊκθκε με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 33 του ν.3329/2005 
(Αϋ 81) και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 28 
του ν. 3846/2010 (Αϋ 66), προςτίκενται παράγραφοι 10και 11 ωσ εξισ: 
«10.A. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τουσ φορείσ παροχισ 
υπθρεςιϊν υγείασ είναι υποχρεωτικόσ και διενεργείται από εξουςιοδοτθμζνο φορζα του 
Δθμοςίου ι οποιονδιποτε άλλον διαπιςτευμζνο φορζα του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ. 
Β. Τα διαγνωςτικά εργαςτιρια βιολογικϊν υλικϊν και κάκε φορζασ υγείασ που διακζτει 
εργαςτιριο επεξεργαςίασ βιολογικϊν υλικϊν, υποχρεοφνται να εφαρμόηουν μεκόδουσ 
εςωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου και να λαμβάνουν μζροσ ςε προγράμματα εξωτερικοφ 
ποιοτικοφ ελζγχου που εφαρμόηονται από πιςτοποιθμζνουσ ιδιωτικοφσ ι δθμόςιουσ φορείσ 
που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό για όλεσ τισ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 
που εκτελοφνται από τα εργαςτιρια τουσ και υπάγονται ςτα ανωτζρω προγράμματα. 
Γ. Τα εργαςτιρια επεξεργαςίασ βιολογικϊν δειγμάτων για λογαριαςμό άλλων φορζων 
υγείασ υποχρεοφνται εντόσ διετίασ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ από τθν ζναρξθ 
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ιςχφοσ του παρόντοσ να διαπιςτευτοφν για τισ εξετάςεισ που εκτελοφν με ISO 15189 ι 
οποιαδιποτε νεότερθ ζκδοςι του. 
11. Για τα ιδιωτικά διαγνωςτικά εργαςτιρια (βιολογικϊν υλικϊν, απεικονίςεων και 
πυρθνικισ ιατρικισ) και τισ ιδιωτικζσ κλινικζσ απαιτείται βεβαίωςθ τθσ οικείασ Δ.Υ.ΠΕ. προσ 
τθν αρμόδια Περιφζρεια ωσ προσ τθν πλιρωςθ των κριτθρίων τθσ ανωτζρω παραγράφου, 
ςτουσ φορείσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 του ν. 2071/1992 και του άρκρου 28 του ν. 
3846/2010. Η βεβαίωςθ αυτι απαιτείται και ςε περίπτωςθ επζκταςθσ ι μεταςτζγαςθσ των 
ιδιωτικϊν φορζων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.» 

 
 

Αγαπθτά Μζλθ και Συνεργάτεσ Εργαςτθριακοί Ιατροί , 

Εξοπλίςτε τα ιατρεία ςασ για να είναι πιο ανταγωνιςτικά! 

 Ο Συνεταιριςμόσ κζλει τα ιατρεία ςασ να είναι εξοπλιςμζνα και ανταγωνιςτικά 
(ζχει ιδθ διαμορφωμζνεσ προτάςεισ εξοπλιςμοφ)  και όχι αιμολθπτικά κζντρα 
όπωσ κζλουν και ζχουν  ςυμφζρον «άλλοι» . 

 Ο Συνεταιριςμόσ ςασ Διαπιςτεφτθκε με ISO 15189 και ζχει ςιμερα ζνα  
υπερςφγχρονο εργαςτιριο παροχισ υπθρεςιϊν, που καλφπτει πλιρωσ τα Μζλθ 
του ςε κζματα υψθλϊν προδιαγραφϊν ποιότθτασ. Με 61  διαπιςτευμζνεσ 
εξετάςεισ ςιμερα και ςυνολικά περιςςότερεσ από 300 εξετάςεισ που πρόκειται 
να διαπιςτευτοφν ςτο άμεςο μζλλον, ζχει ςαν ςτόχο να αποτελεί το εργαςτιριο 
με το ςφνολο των εργαςτθριακϊν του αναλφςεων διαπιςτευμζνο τα προςεχι 
ζτθ. 

 Ακόμθ και για τισ εξωτερικζσ του ςυνεργαςίεσ ζχει επιλζξει ςυνεργάτεσ με 
γνϊμονα το επίπεδο διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςε όλα τα επίπεδα. 

 Το εργαςτιριο του ςυνεταιριςμοφ ςασ, ςτο οποίο είςτε μζτοχοι, φροντίηει ζτςι 
ϊςτε να είςτε καλυμμζνοι όςον αφορά τισ νζεσ νομοκετικζσ απαιτιςεισ. 

Ο Συνεταιριςμόσ ζγκαιρα πρόβλεψε αυτζσ τισ αλλαγζσ και διαμόρφωςε ανταγωνιςτικζσ 
λφςεισ για το κάκε ιατρείο. 

Ο Συνεταιριςμόσ διακζτει ολοκλθρωμζνο φςτθμα Εξωτερικοφ Ελζγχου Ποιότθτασ για τα 
Βιοπακολογικά ιατρεία! Το πιο ςθμαντικό από όλα είναι ότι ζχει ςυγκροτιςει ζγκαιρα 
τμιμα ποιότθτασ όπου ζχει τθν εμπειρία και τθν  τεχνογνωςία να ςασ υποςτθρίηει ςτθν 
ειςαγωγι και διαχείριςθ των προγραμμάτων Εξωτερικοφ Ελζγχου Ποιότθτασ, παρζχοντασ 
ςυμβουλζσ και κακοδιγθςθ. Μζχρι και ςιμερα το 25% τω μελϊν μασ ζχουν το ςχετικό 
πιςτοποιθτικό. 

Μπορείτε να ξεκινιςετε με τθν ςυμμετοχι ςε Πρόγραμμα Εξωτερικοφ Ποιοτικοφ Ελζγχου 
για βιοχθμικζσ εξετάςεισ που εκτελείτε  

από 250 Euro ςε 51 Βιοχθμικζσ παραμζτρουσ-2- επιπζδων 

από 350 Εuro  ςε 12 Αιματολογικζσ παραμζτρουσ -2- επιπζδων 

από 380 Euro ςε 32 Ανοςολογικζσ παραμζτρουσ  

Δυνατότθτα Πιςτοποίθςθσ για περιςςότερεσ από 120 παραμζτρουσ ςυνολικά 

και Πιςτοποιθτικό υμμετοχισ 

Δθλϊςτε ζγκαιρα ςυμμετοχι για το πρόγραμμα που ξεκινά άμεςα τουσ επόμενουσ μινεσ! 

 Ζχει λφςεισ για φςτθμα ISO 9001 (διαςφάλιςθ και ζλεχγο τθσ ποιότθτασ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν) αλλά και τθν εμπειρία να ςασ βοθκιςει ςτθν εφκολθ 
ειςαγωγι του . Μζχρι και ςιμερα το 22% τω μελϊν μασ ζχουν πιςτοποιθκεί. 
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Είτε μζςα από το Δίκτυο iatrica, είτε ανεξάρτθτα μποροφμε να ςασ δϊςουμε αξιόπιςτεσ 
λφςεισ και βοικεια ςε ότι οτιδιποτε από τα παραπάνω.  

Απευκυνκείτε για πλθροφορίεσ ςτο τμιμα Πωλιςεων ςτο 801-11-26200 
(Πανελλαδικι Γραμμι) 

 

Ζχουμε διαμορφϊςει δφο προτάςεισ για πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001. 

A. Ομαδικι Πιςτοποίθςθ ISO 9001 (group certification)  υπό τθν αιγίδα και ευκφνθ του 
MEDISYN, με ανταγωνιςτικό ςυνολικό κόςτοσ. Προχπόκεςθ να είναι νόμιμα ιατρεία (Mζλθ 
του Συνεταιριςμοφ),  ςφμφωνα με τθν υπάρχουςα νομοκεςία λειτουργίασ και τουλάχιςτον 
να υπάρχει και λειτουργεί  βαςικόσ εξοπλιςμόσ (βιοχθμικόσ-αιματολογικόσ αναλυτισ και o 
βαςικόσ εξοπλιςμόσ του ΠΔ), κακϊσ και ςυμμετοχι ςε κάποιο πρόγραμμα εξωτερικοφ 
ποιοτικοφ ελζγχου. Ο λόγοσ των ςυγκεκριμζνων κριτθρίων είναι , ότι οι διαδικαςίεσ είναι 
τυποποιθμζνεσ για τθν κάκε ομάδα και ελζγχονται από τον Φορζα Πιςτοποίθςθσ  ςτο 
ςφνολο και γίνονται με τθν ευκφνθ του MEDISYN.  

Με τθν ςυμπλιρωςθ τθσ πρϊτθσ ομάδασ ξεκινάμε! 

υνολικό Κόςτοσ (Αμοιβι υμβοφλου, Αμοιβι Φορζα Πιςτοποίθςθσ ) τριετίασ 2400 
ευρϊ +ΦΠΑ (ςυν ζξοδα μετακίνθςθσ για τθν επαρχία), όπου περιλαμβάνει και τθν 
πιςτοποίθςθ από Διαπιςτευμζνο φορζα (όπωσ αναφζρει το Πολφ-νομοχζδιο ) και με 
ςφμβουλο εμπειρότατο ςτον χϊρο τθσ υγείασ με παρουςία Ακινα – Θεςςαλονίκθ- 
Ηράκλειο-Πάτρα, για να μειωκοφν και τα όποια ζξοδα μετακίνθςθσ. Όροι πλθρωμισ 
μετρθτοίσ με τθν παραλαβι του πιςτοποιθτικοφ, ι τρίμθνθ επιταγι. Εναλλακτικά 
πλθρωμι 1000 ευρϊ + ΦΠΑ με τθν παραλαβι του πιςτοποιθτικοφ και  900 ευρϊ + ΦΠΑ 
το δεφτερο και τρίτο ζτοσ.  

Στισ ανωτζρω τιμζσ περιλαμβάνονται κατ ελάχιςτον οι κάτωκι εργαςίεσ:  
1. Ανάπτυξθ με πολλαπλζσ (κατ’ ελάχιςτον δφο) φυςικζσ παρουςίεσ του ςυμβοφλου ςτισ 
εγκαταςτάςεισ εκάςτου Ιατρείου.  

2. Πιςτοποίθςθ από τον Φορζα Πιςτοποίθςθσ όπωσ κακορίηεται  από τισ Διεκνείσ 
εφαρμοςτζεσ διαδικαςίεσ και κανονιςμοφσ. Στισ Επικεωριςεισ κα παρευρίςκεται και το 
αντίςτοιχο ςτζλεχοσ του Συμβοφλου Προετοιμαςίασ του ιατρείου.  

3. Εκτζλεςθ εκ μζρουσ του Συμβοφλου Προετοιμαςίασ  του ρόλου του Τπευκφνου 
ποιότθτασ του Ιατρείου. Αυτό κα γίνεται με τισ εξισ ενζργειεσ:  
 

 Σακτικζσ τθλεφωνικζσ επαφζσ με τα Ιατρεία για τθν υποβοικθςθ ςτθν επίλυςθ 
πικανϊν προβλθμάτων που ςχετίηονται με κζματα ποιότθτασ. Μελζτθ των 
αποτελεςμάτων των εξωτερικϊν ποιοτικϊν ελζγχων και προτάςεισ βελτίωςθσ.  

 Κατά ελάχιςτον μίασ επίςκεψθσ το ζτοσ ςτο Ιατρείο για τθν ετιςια εςωτερικι 
επικεϊρθςθ.  

4. Φυςικι παρουςία ςου υμβοφλου  κατά τισ επικεωριςεισ των Ιατρείων από τον Φορζα 
Πιςτοποίθςθσ  

 

Β. Ατομικι Πιςτοποίθςθ ISO 9001, ανά εργαςτιριο με βάςθ τισ επιλογζσ και τισ 
προτεραιότθτεσ του κάκε ιατρείου χωρίσ κριτιρια. Ζχουμε ιδθ τουλάχιςτον 4 προςφορζσ, 
για τα Μζλθ του Συνεταιριςμοφ ι τουσ Συνεργάτεσ και μποροφμε να ςασ ενθμερϊςουμε για 
να επιλζξετε εςείσ. 
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Επιπλζον προγράμματα αςτικισ ευκφνθσ ,αςφάλιςθσ γενικά ,ςυμβουλζσ οργάνωςθσ 
και εξοπλιςμοφ ιατρείων, λογιςμικά και ςφγχρονα εργαλεία, εκπαίδευςθ ςτθν χριςθ 
προγραμμάτων internet πχ για τθν θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ κτλ είναι διακζςιμα ςε 
όλα μζλθ (μαηί με το ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ Biomember και το On Line) για ότι 
ενδιαφζρει τουσ εργαςτθριακοφσ . 

 

Επιπρόςκετα ο ςυνεταιριςμόσ εργαςτθριακϊν  ιατρϊν MEDISYN ζγκαιρα ζςτθςε το 
δίκτυο υνεταιρικϊν Ιατρείων iatrica μζςα από τα μζλθ του και με ανοικτι πρόςκλθςθ ςε 
όλα τα μζλθ που επικυμοφν να επενδφςουν και να κινθκοφν ςυντεταγμζνα ωσ ομάδα ςτισ 
προκλιςεισ που ζρχονται και να δθμιουργιςουν ζνα ιατρικό εναλλακτικό πανελλαδικό 
δίκτυο εργαςτθριακισ Α’  βάκμιασ φροντίδασ Τγείασ, ωσ ολοκλθρωμζνθ απάντθςθσ ςτισ 
αλλαγζσ και ςτον ανταγωνιςμό των  διαγνωςτικϊν κζντρων και των εμπορευματικϊν 
αλυςίδων υγείασ. 

Όλοι τθν ςχετικι πλθροφόρθςθ κα τθν βρείτε και ςτο  www.medisyn.eu . 

Στθν διάκεςθ ςασ για όποιεσ ςχετικζσ διευκρινίςεισ 

Η Διεφκυνςθ, 
Το εμπορικό Τμιμα 
 
 

Θα αφιςουμε τισ εξελίξεισ  
να μασ προςπεράςουν; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΖΙ με τον MEDISYN κα απαντιςουμε ΘΕΣΙΚΑ ςτισ 
προκλιςεισ του νζου χάρτθ τθσ Πρωτοβάκμιασ Τγείασ! 

 

http://www.medisyn.eu/

