
 
 

 

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών 
 
 
Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται 
από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ ςυνεταίρουσ που 
λειτουργοφν Ιδιωτικά Διαγνωςτικά ιατρεία  ςε όλθ τθν Ελλάδα. Επιπλζον υποςτθρίηει και 
παρζχει υπθρεςίεσ  ςε πάνω από  700 μονάδεσ εργαςτθριακισ ΠΦΤ. 
 
“Εταιρικι ςτρατθγικι του 2014 αποτελεί θ προςαρμογι του MEDISYN και θ αναδιάταξθ 
δυνάμεων με ςτόχο τθν ανακατανομι και εξοικονόμθςθ πόρων ζτςι ϊςτε να ςτθρίξει 
οικονομοτεχνικά, επιςτθμονικά, οργανωτικά και επιχειρθςιακά τα ιατρεία μζλθ  που μποροφν 
και κζλουν να παίξουν ανταγωνιςτικό ρόλο ςτθν νζα ΠΦΤ μζςα από μία νζα ςχζςθ με τον 
κεντρικό οργανιςμό με κανόνεσ ςφγκλιςθσ, δικτφωςθσ, ενςυνείδθτθσ ςφμπλευςθσ, κοινισ 
εικόνασ και πρακτικϊν, ςυνζργειασ και ςχεδίου παρεμβάςεων ζτςι ϊςτε να υπάρχει το πλαίςιο 
εκείνο που κα επιτρζπει να παίξουν ουςιαςτικό ρόλο ςτθ νζα Π.Φ.Τ.” 
 
“Ξεκίνθςε πριν από 19 χρόνια με 7 μετόχουσ και ςιμερα είναι ζνασ υγιισ (τόςο ςε 
χρθματοοικονομικό επίπεδό όςο και ςε επίπεδο επιχειρθςιακισ διαχείριςθσ ) υνεταιριςμόσ 
520 Εργαςτθριακϊν Ιατρϊν. Διακζτει 3 υπερςφγχρονα εργαςτιρια ςε Ακινα, Θεςςαλονίκθ και 
Ηράκλειο Κριτθσ ενταγμζνα ςτα  Ιδιωτικά υνεταιριςτικά Διαγνωςτικά Εργαςτιρια Medisyn AE 
, κακϊσ και τθν υνεταιριςτικι Εταιρία Εμπορίασ και παροχισ υπθρεςιϊν Medisyn AE. 
υμμετζχει μετοχικά και υποςτθρίηει τθν IATRICA AE  μζςα από τθν οποία, μζλθ του MEDISYN 
φτιάχνουν το Δίκτυο Εργαςτθριακϊν ιατρϊν ΠΦΤ ‘IATRICA’ με πανελλαδικι διάςταςθ. το 
ςφνολο όλων των εταιρικϊν μονάδων, διακζτει  115 εργαηόμενουσ ςτθν πλειοψθφία τουσ 
ιατροί, βιολόγοι, βιοχθμικοί και ζμπειρο διοικθτικό προςωπικό,  που δίνουν ζνα κακθμερινό 
αγϊνα για να υποςτθρίξουν τουσ εργαςτθριακοφσ γιατροφσ ςε όλθ τθ χϊρα”, επιςιμανε ο 
Γενικόσ Διευκυντισ τθσ MEDISYN κ. Μανόλησ Κουταλάσ, κατά τθ διάρκεια παρουςίαςθσ τθσ 
εταιρείασ ςε εξειδικευμζνουσ δθμοςιογράφουσ του χϊρου τθσ Τγείασ.  
Σα κεντρικά του εργαςτιρια κάτω από τισ αυςτθρότερεσ διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
και αυτοματοποίθςθσ, διενεργοφν πλικοσ ειδικϊν εξετάςεων κακθμερινά για να υποςτθρίξουν 
ςυνεταίρουσ και ςυνεργάτεσ (πάνω από 3.500.000 εξετάςεισ για το 2014) 
Ο MEDISYN δεν είναι ζνα εργαςτιριο «φαςόν», αλλά ζνα εργαςτιριο «αναφοράσ» ωσ προσ τισ 
μεκόδουσ εκτζλεςθσ  των εξετάςεων. τόχο του αποτελεί θ ςτιριξθ των εργαςτθριακϊν 
διαγνωςτικϊν ιατρείων μζςω ςφγχρονου τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, υψθλοφ επιπζδου 
επιχειρθςιακισ οργάνωςθσ και ποιότθτασ, άρτιασ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ και ικανότθτασ 
εκτζλεςθσ των πιο εξειδικευμζνων εξετάςεων και δοκιμαςιϊν.  
Για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του ο MEDISYN διακζτει Πιςτοποιιςεισ-Διαπιςτεφςεισ κατά το 
διεκνζσ πρότυπο ISO 15189, πολλαπλά πιςτοποιθτικά  εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου, 
πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001-2008 και αποδεικτικό ορκισ διαχείριςθσ επικίνδυνων 
ιατρικϊν αποβλιτων.  
Ζχει οργανϊςει, πιςτοποιιςει και ειςάγει ςφγχρονεσ και ουςιαςτικζσ μεκόδουσ εξωτερικοφ 
ελζγχου ποιότθτασ ςε πάνω από το 65% των ιατρείων ςυνεταίρων με ςυνζπεια να πλθροφν ιδθ 
τισ προδιαγραφζσ αξιολόγθςθσ που περιγράφονται ςτθν τελευταία, προσ διαβοφλευςθ, 
προτεινόμενθ ςφμβαςθ από τον ΕΟΠΤΤ.  
αν ςυνζπεια τθσ οργάνωςθσ του, των υπθρεςιϊν του, τθσ τεχνογνωςίασ του, των ποιοτικϊν 
του πιςτοποιιςεων και διαπιςτεφςεων και τθσ επιςτθμονικισ του και διοικθτικισ του 
ςτελζχωςθσ, o MEDISYN ζχει αναπτφξει ςτρατθγικζσ ςυνεργαςίεσ όπωσ με το Cerba (το 
κορυφαίο ευρωπαϊκό εργαςτιριο), εταιρείεσ του χϊρου όπωσ θ ROCHE, θ SIEMENS και θ 
ABBOTT  διαςφαλίηοντασ με τον τρόπο αυτό  τισ καλφτερεσ ποιοτικά μεκόδουσ ανάλυςθσ. 



 
 

 

 
“Ο ςτόχοσ μασ είναι όλα τα μζλθ μασ να αποτελοφν εργαςτιρια πρότυπα αναφορικά με το 

βζλτιςτο λειτουργικό τουσ κόςτοσ, τθν παροχι υψθλϊν εργαςτθριακϊν υπθρεςιϊν ςτον 

εξεταηόμενο πολίτθ και βζβαια όλα αυτά μζςω τθσ ςυνεχοφσ επιςτθμονικισ επιμόρφωςθσ και 

ενθμζρωςθσ ςτισ ςφγχρονεσ διαγνωςτικζσ τεχνικζσ των Μικροβιολόγων – Βιοπακολόγων 

Ιατρϊν. Η ολόπλευρθ ςτιριξθ που παρζχει ο υνεταιριςμόσ,  ιδθ αναγνωρίηεται από τα μζλθ 

μασ και αποτελεί τθν κφρια αιτία που οδιγθςε ςε αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν τθν περαςμζνθ 

χρονιά κατά 39% (ςτα 11+ εκ. ευρϊ), κακϊσ επίςθσ και αφξθςθ των μελϊν κατά 20%” ςφμφωνα 

με τον Πρόεδρο του υνεταιριςμοφ κ. Γ. Βιδάκθ. 

Ο Πρόεδροσ επεςιμανε  ότι θ βαςικι ποιοτικι διαφορά ςτθν εργαςτθριακι διαγνωςτικι 
πλθροφορία δεν είναι πρωτίςτωσ τα ςφγρονα αναλυτικά ςυςτιματα και οι διαδικαςίεσ 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ( τα οποία είναι απλά βαςικζσ προχποκζςεισ ) αλλά ο εργαςτθριακόσ 
ιατρόσ που κακοδθγεί - αξιολογεί τον εξεταηόμενο και ςυμβουλζυει τον κλινικό ιατρό ςτθν 
διάγνωςθ - παρακολοφκθςθ και κεραπεία, ενϊ είναι κακοριςτικόσ ο ρόλοσ του ςτισ εξετάςεισ 
προλθπτικισ διάγνωςθσ του γενικοφ πλθκυςμοφ. 
 
Σο μζλλον ωςτόςο, ςφμφωνα με τον κ. Βιδάκθ είναι το  «ολοκλθρωμζνο Διαγνωςτικό Ιατρείο» 
γι αυτό και ο MEDISYN επενδφει ςτθν επζκταςι του και προσ τισ άλλεσ εργαςτθριακζσ  
ειδικότθτεσ γιατρϊν (ακτινολόγων ,κυτταρολόγων κτλ) που μζςα από τθν δικτφωςθ και τισ 
τοπικζσ ςυνζργειεσ κα εξυπθρετοφν τον πολίτθ και τον κλινικό ιατρό του.  
 
“τθν κατεφκυνςθ αυτι, θ IATRICA AE, προωκεί τθ δθμιουργία Δικτφου υνιατρείων 
Πιςτοποιθμζνθσ Φροντίδασ, με τθ ςυμμετοχι ςε αυτό μελϊν του υνεταιριςμοφ MEDISYN που 
πλθροφν αυςτθρζσ προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ. Από τα 520 μζλθ του υνεταιριςμοφ, 
μζχρι ςτιγμισ ζχουν ενταχκεί ςτο Δίκτυο IATRICA τα 129 μζλθ. Η Εμπορικι ομάδα του Medisyn 
εργάηεται κακθμερινά με ςτόχο να ενταχκοφν ολοζνα και περιςςότερα μζλθ ςτο Δίκτυο. Η 
εξειδικευμζνθ ομάδα Διοίκθςθσ του Iatrica ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ των προςφερομζνων 
υπθρεςιϊν του Δικτφου και ςτθν γνωςτοποίθςθ τουσ ςτον πολίτθ”, ςφμφωνα με τον κ. Ιωςιφ. 
 
“τόχοσ είναι θ  ανάπτυξθ ενόσ πανελλαδικοφ δικτφου με υψθλοφ επιπζδου ιατρικι φροντίδα 
και πιςτοποιθμζνεσ υπθρεςίεσ κάτω από μια ενιαία ςτρατθγικι και κοινι επωνυμία, με 
επίκεντρο τον πολίτθ” τονίηει ο κ. Νικόλαοσ Ιωςήφ, Εμπορικόσ Διευκυντισ του MEDISYN. 
 
“Ο υνεταιριςμόσ κεωρεί ότι ζχει χρζοσ προσ τον πολίτθ - εξεταηόμενο να επανεπενδφει μζροσ 
των κετικϊν του αποτελεςμάτων ςτθν ίδια τοπικι κοινωνία που δραςτθριοποιοφνται και 
ςτθρίηονται τα μζλθ του κακθμερινά, αναπτφςςοντασ ζντονθ κοινωνικι δράςθ” τονίηει θ 
Τπεφκυνθ Marketing και Επικοινωνίασ του MEDISYN κα Ράνια Μπατή. “Παράδειγμα αποτελοφν 
οι δυνατότθτεσ εξετάςεων ςτα Κοινωνικά Ιατρεία και άλλουσ ΜΚΟ, όπωσ θ Κιβωτόσ του Κόςμου 
και οι ομάδεσ απεξάρτθςθσ του προγράμματοσ ‘Θθςζασ’”, ςυμπλθρϊνει θ Τπεφκυνθ 
Πωλιςεων και Marketing του δικτφου Iatrica, κα Βαςιλική Σςουμπρή. 
 
Επερχόμενεσ δράςεισ του υνεταιριςμοφ είναι θ οργάνωςθ τθσ 3ησ Πανελλήνιασ Επιςτημονικήσ 
Διημερίδασ Εφαρμοςμζνησ Εργαςτηριακήσ Ιατρικήσ που κα διεξαχκεί ςτισ 15 & 16 Μαρτίου 
ςτο Ξενοδοχείο Royal Olympic, όπωσ επίςθσ θ ςυμμετοχι με Ομιλία ςτο υνζδριο για το μζλλον 
του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ Τγείασ, Shaping the Future of Healthcare in Greece 2014 που 
οργανϊνουν οι Financial Times ςε ςυνεργαςία με τθν Boussias Communications.   
 



 
 

 

Ακολουκοφν, το Επιμορφωτικό εμινάριο «Ιογενισ Ηπατίτιδα» ςτθν Ακινα τον Απρίλιο, θ 2θ 
Επιςτθμονικι Ημερίδα ςτο Ναφπλιο ςτισ 4 Μαίου, θ 1θ Εμπορικι Ημερίδα ςτθν Ακινα τον 
Ιοφνιο και το Επιμορφωτικό εμινάριο «Εξωτερικόσ Ποιοτικόσ Ζλεγχοσ» επίςθσ ςτθν Ακινα τον 
Ιοφνιο. 
 
Περιςςότερεσ Πλθροφορίεσ: 
MEDISYN, κα Ράνια Μπατι (υπεφκυνθ marketing & επικοινωνίασ), 210 3413460, 6980 238093 
 


