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BODY&SOUL
Από τη Σοφία Νέτα

«Ο ρόλος της αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων των 
εξετάσεων του έμπειρου 
Ιατρού-Ακτινολόγου είναι 
κρίσιμος ενδεικτικά στις 
παρακάτω περιπτώσεις:

• Στη διάγνωση της κακοήθει-
ας του θυρεοειδούς
• Στη διάγνωση της κακοήθει-
ας του μαστού
• Στη διάγνωση της αναπτυξια-
κής δυσπλασίας του νεογνικού 
ισχύου
• Στη διάγνωση της κακοή-
θειας του πνεύμονα από την 
απλή ακτινογραφία 
«Χρέος του MEDISYN προς 
τον πολίτη-εξεταζόμενο είναι 
να επανεπενδύει μέρος των 
θετικών του αποτελεσμάτων 
στην ίδια τοπική κοινωνία 
όπου δραστηριοποιείται και 
να στηρίζει τους ανθρώπους 
καθημερινά, αναπτύσσοντας 
έντονη κοινωνική δράση. 
Παράδειγμα αποτελούν οι 
δυνατότητες εξετάσεων στα 
Κοινωνικά Ιατρεία και άλλους 
ΜΚΟ, όπως η Κιβωτός του 
Κόσμου και οι ομάδες απε-
ξάρτησης του προγράμματος 
“Θησέας”. Η λέξη υγεια είναι 
για μας η μεγαλύτερη αξία για 
τον ανθρωπο και η ευχή όλων 
μας «να έχουμε την υγεία μας» 
είναι η αποστολη μας», τονίζει 
η υπεύθυνη Marketing και 
Επικοινωνίας του MEDISYN 
κυρία Ράνια Μπατή.
Ο κ. Νίκος Ιωσήφ (Εμπορικός 
Διευθυντής του MEDISYN) 
επισημαίνει: «Για τον MEDISYN 
σημείο αναφοράς αποτελεί  
ο εργαστηριακός ιατρός  
που καθοδηγεί-αξιολογεί τον  
εξεταζόμενο και στέκεται  
αρωγός στον κλινικό ιατρό  
στη διάγνωση-παρακολού-
θηση και θεραπεία, ενώ είναι 
καθοριστικός ο ρόλος του στις 
εξετάσεις προληπτικής διάγνω-
σης του γενικού πληθυσμού. 
Οι πιστοποιήσεις ποιότητας 
και τα σύγχρονα αναλυτικά 
συστήματα είναι βασικές  
προϋποθέσεις λειτουργίας».

Ο MEDISYN είναί Ο μΟναδίκΟς ςυνεταίρί-
ςμΟς ςτΟν ίατρίκΟ χώρΟ. Αποτελείται από 
περισσότερους από 520 εργαστηριακούς 
Ιατρούς-Βιοπαθολόγους (Μικροβιολόγους) 
συνεταίρους που λειτουργούν πρότυπα 
Ιδιωτικά Διαγνωστικά Ιατρεία σε όλη την 
Ελλάδα. Επιπλέον, εκτός των μελών του, 
παρέχει υποστήριξη και υπηρεσίες σε 
περισσότερες από 700 εργαστη-
ριακές μονάδες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας. Οπως δηλώ-

νει ο κ. μανόλης κουταλάς (Γενικός διευθυντής του ςυνεταιρισμού MEDISYN) «Δίπλα σε 
κάθε πολίτη, σε κάθε γειτονιά και περιοχή της Ελλάδας βρίσκεται ένα σύγχρονο 
τεχνολογικά, ποιοτικά και εργαστηριακά εξοπλισμένο Βιοπαθολογικό - Μικροβι-
ολογικό - Ακτινολογικό Ιατρείο που παρέχει υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες 
και ένας άρτια καταρτισμένος επιστήμονας Βιοπαθολόγος ή Ακτινολόγος Ιατρός. 
Είναι πραγματικά πλεονέκτημα για κάθε πολίτη να έχει στη γειτονιά του εργα-
στηριακούς ιατρούς, μέλη του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Κάτω από την Αιγίδα του MEDISYN, τα ιατρεία μας σε κάθε γωνιά της Επικράτειας 
είναι ενταγμένα στο «ςύστημα Ποιότητας Medisyn» ή στο «δίκτυο Iatrica» που αποτελεί και 
την αιχμή του δόρατος των μελών του συνεταιρισμού. Αυτό πραγματικά εξασφαλίζει την 
ποιότητα σε κάθε παρεχόμενη ιατρική υπηρεσία προς τον πολίτη.

Πιστεύετε ότι μια γενική αίματος, μια καλλιέργεια ούρων, μια χοληστερόλη είναι «απλές εξετά-
σεις»; Είναι ιατρικές πράξεις που απαιτούν την ενεργή συμμετοχή και αξιολόγηση του εργαστη-
ριακού ιατρού, ο οποίος υποστηρικτικά και σε συνεργασία με τον κλινικό ιατρό θα δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις για να λάβει ο κάθε εξεταζόμενος τη σωστή διάγνωση και κατ’ επέκταση τη 
σωστή θεραπεία.

Γνωρίζετε ότι ο Ιατρός-Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος) μικροσκοπεί με λεπτομέρεια τα «κύτταρα 
της ανθρώπινης ζωής» και αξιολογεί προσωπικά τα δεδομένα για να αποτραπεί έστω και η μία 
περίπτωση μη διάγνωσης μιας σοβαρής αιματολογικής πάθησης;  
Ασθενής που παίρνει αντιπηκτική αγωγή πολλές φορές απορυθμίζεται, με αποτέλεσμα να 
κινδυνεύει από αιμορραγία ή από θρομβώσεις (ανεπαρκής κάλυψη); Ο Ιατρός-Βιοπαθολόγος 
(Μικροβιολόγος) είναι αυτός που θα εκτιμήσει το αποτέλεσμα και θα ειδο-
ποιήσει τον ασθενή προκειμένου να επικοινωνήσει άμεσα με τον θεράποντα 
κλινικό ιατρό. Σε όλες τις αιματολογικές νόσους (λευχαιμίες, θρομβοπενίες, 
θρομβοκυτταρώσεις) είναι απαραίτητη η πρωτοδιάγνωση και η 
μικροσκόπηση του περιφερικού αίματος από τον Ιατρό-Βιοπαθο-
λόγο (Μικροβιολόγο) για την αναγνώριση ή μη των παθολογικών 
κυττάρων ανεξάρτητα από τις ενδείξεις του αναλυτή οι οποίες δεν 
είναι πάντα ακριβείς.

MEDISYN 
οχι απλα εργαστηριακεσ 
αναλύσεισ,αλλα αποτε-
λεσΜατα χρησιΜα για τον 
ασθενη και τον ιατρο!

O MEDISYN βρίσκεται 
κοντά στον εξεταζόμενο 

με επιστημονική υπε-
ροχή, υπερσύγχρονο 

εξοπλισμό και συμβου-
λευτική προσέγγιση 

από τον ίδιο τον γιατρό 
ακόμη και μετά τα  

αποτελέσματα


