Ο Medisyn δίπλα στο
νέο Eργαστηριακό ιατρό
Ο πρώτος και μοναδικός ιατρικός Συνεταιρισμός βρίσκεται δίπλα στο νέο
εργαστηριακό ιατρό-ειδικευόμενο από τα πρώτα κιόλας βήματα της έναρξης
της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
O Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn με την τεχνογνωσία που διαθέτει και την πείρα της
20χρονης επιτυχημένης λειτουργίας του, στηρίζει το ξεκίνημα του νέου μκροβιολόγου και δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που τον απασχολούν:

1

Που και με ποιο τρόπο μπορώ να ανοίξω μικροβιολογικό ιατρείο;
To Εμπορικό Τμήμα του Medisyn μπορεί να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την
ανάλυση και τμηματοποίηση των αγορών καθώς επίσης και των ειδικών συνθηκών ανταγωνισμού
που επικρατούν σε κάθε μία από αυτές. Βασικές οικονομοτεχνικές μελέτες εξηγούν τις προϋποθέσεις
οικονομικής βιωσιμότητας με ή χωρίς συνεργασία με τον κρατικό φορέα ΕΟΠΥΥ.

2

Τι εξοπλισμό πρέπει να διαθέτει το ιατρείο μου;
Ο Medisyn διαθέτει έναν πλήρη κατάλογο με προτάσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτές Αιματολογίας, Κλινικής Χημείας, Ηλεκτρολυτών, Πήξης, Ανοσολογίας (ορμονών
κα), καθώς επίσης πλήρη κατάλογο αναλωσίμων με τον απαιτούμενο μικροεξοπλισμό καθημερινής
χρήσης. Οι σύμβουλοι πωλήσεων θα σας ενημερώσουν για όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο κρατικός φορέας και θα σας προετοιμάσουν τη βέλτιστη πρόταση για τη λειτουργία του εργαστηρίου σας.
Επίσης, θα σας προτείνουν λύσεις για το ιατρείο σας, όπως πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν
τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης για την αποστολή και παραλαβή των εξετάσεων.
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Δυναμικό Ξεκίνημα

3Μ
 ε ποιο σύγχρονο εργαστήριο μπορώ να συνεργαστώ που να μπορεί να εγ-

γυηθεί για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων ακόμη και για εξειδικευμένες
εξετάσεις;
Ο Medisyn διαθέτει 3 υπερσύγχρονα διαγνωστικά εργαστήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη
με διαπιστευμένες εξετάσεις κατά ISO15189, εξοπλισμένα πλήρως με αναλυτικά συστήματα προηγμένης τεχνολογίας και με επίσημη άδεια ΠΦΥ προκειμένου να εκτελούν εργαστηριακές εξετάσεις.
Ανοιχτά αυτοματοποιημένα και αναλυτικά συστήματα διασφαλίζουν την ποιότητα των προαναλυτικών,
αναλυτικών και μεταναλυτικών σταδίων, ενώ η μεταφορά των δειγμάτων είναι απόλυτα ελεγχόμενη
σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη νομοθεσία ADR και τις οδηγίες του ΠΟΥ κατά UN3373 (ειδικές
συνθήκες μεταφοράς με ασφάλεια παρακολούθησης θερμοκρασίας). Στον Medisyn εκτελείται ένας
εκτεταμένος κατάλογος εξετάσεων, ο οποίος περιλαμβάνει Ειδικές και Μοριακές εξετάσεις.

4

Πως θα λειτουργήσω το ιατρείο μου με ποιοτικά κριτήρια;
Παρέχεται ειδική επιστημονική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων για την αντιμετώπιση ειδικών περιστατικών. Το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου του Medisyn αναλαμβάνει όλα τα θέματα ποιότητας, όπως ISO 9001, Εξωτερικό Ποιοτικό Έλεγχο, Διαπιστεύσεις
αλλά και πολύτιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εργαστηρίου
σας εξασφαλίζοντας τη λειτουργία του ιατρείου σας σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα δεδομένα.

5 Π ως μπορώ να επικαιροποιώ τις γνώσεις μου επάνω σε ιατρικά θέματα αιχμής;

Στον Medisyn επιδιώκουμε την επιμόρφωση με το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου ετήσιου πλάνου
εκπαίδευσης με τη δυνατότητα μοριοδότησης. Τα μέλη και οι συνεργάτες μας έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθούν δωρεάν και με πολύ απλό τρόπο όλες τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές ημερίδες
και τα κλινικά φροντιστήρια που διοργανώνουμε, ακόμη και μέσω internet.

6 Π ως μπορώ να παρέχω στον εξεταζόμενο μου υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού
επιπέδου μέσω καινοτόμων μεθόδων;

O Medisyn έχει δημιουργήσει το ισχυρό δίκτυο διαγνωστικών ιατρείων πιστοποιημένης φροντίδας
Iatrica με βασικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του εξεταζόμενου μέσα από τη χρήση καινοτόμων εργαλείων ιατρικής υποστήριξης στον τομέα της διαγνωστικής προσέγγισης. Με πιστοποιημένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και τη χρήση πρωτοποριακών υπηρεσιών στοχεύουμε στην εφαρμογή
εξατομικευμένης διαγνωστικής προσέγγισης για τον εξεταζόμενο πολίτη.

7

Γιατί να γίνω μέλος του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn;
O Medisyn αποτελεί ένα πολυμετοχικό συνεταιριστικό σχήμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1995 έχοντας
καταγράψει μία επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης. Μέσα από συλλογικές διαδικασίες οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα πάντα το όφελος και την ενδυνάμωση της θέσης του εργαστηριακού ιατρού στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει τις πιο αξιόπιστες και ποιοτικές
υπηρεσίες προς το κοινό του.

Σε περιμένουμε στον Medisyn για ένα δυναμικό ξεκίνημα!
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