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ΤΙ ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΜΈ ΣΤΑ ΙΑΤΡΈΙΑ ΣΑΣ:

◗  Λύσεις Εξωτερικού Ελέγχου ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
με τη σφραγίδα και την υποστήριξη του Medisyn  

◗  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001 της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του εργαστηρίου σας

ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
MEDISYN

◗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Σας προσφέρει σχήματα διεργαστηριακών (εξωτερικών) 
ελέγχων ποιότητας, προσαρμοσμένα στις δικές σας ανά-
γκες, με σκοπό να διασφαλίσετε την ποιότητα των εξετά-
σεων που εκτελούνται στο εργαστήριό σας.

Οι επιδόσεις ποιότητας του εργαστηρίου σας μπορούν 
να τεκμηριωθούν αντικειμενικά σε παγκόσμιο επίπεδο, 
μέσω της πιστοποίησης κατά ISO 9001.

Έχει λύσεις για Σύστημα ISO 9001 (διασφάλιση και έλεγ-
χο της ποιότητας σχετικά με τη διενέργεια εργαστηριακών 
εξετάσεων σε βιολογικά δείγματα) αλλά και την εμπειρία 
να σας βοηθήσει στην εύκολη εφαρμογή του. Η πιστοποί-
ηση μπορεί να γίνει ομαδικά, υπό την αιγίδα και ευθύνη 
του MEDISYN, με ανταγωνιστικό συνολικό κόστος για όσα 
ιατρεία-Μέλη του Συνεταιρισμού το επιθυμούν.

◗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Ο Συνεταιρισμός ανανέωσε τις προηγούμενες ημέρες, 
για 15ο χρόνο την πιστοποίηση κατά ISO 9001, των υπη-
ρεσιών (προαναλυτικά, μεταναλυτικά, μεταφορά δειγμά-
των υποστήριξη λογισμικού, εμπορία αναλωσίμων…). 

Τα υπερσύγχρονα εργαστήρια του Medisyn είναι Δι-
απιστευμένα κατά ISO 15189 από το 2010 και έχουν 
τη δυνατότητα να καλύψουν πλήρως τις εξετάσεις που 
αποστέλλετε. Ακόμη και για τις εξωτερικές του συνερ-
γασίες ο Medisyn έχει επιλέξει εξίσου διαπιστευμένους 
συνεργάτες.

Ο Συνεταιρισμός  
Έργαστηριακών Ιατρών MEDISYN 

προσφέρει  
ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις 

στηρίζοντας  
την ανταγωνιστικότητα των ιατρείων σας



ΜΑΖΙ με τον MEDISYN 
απαντούμε ΘΕΤΙΚΑ 

στις ανάγκες για πιστοποιημένη
ποιότητα!

Ο Συνεταιρισμός MEDISYN διαθέτει ολοκληρωμένο Σύ-
στημα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για τα Βιοπα-
θολογικά ιατρεία. Χάρη στην πιστοποίηση που απέκτησε 
(και στην επερχόμενη διαπίστευση), για το σχεδιασμό και 
διοργάνωση σχημάτων Έξωτερικού Έλέγχου Ποιότητας, 
μπορεί να προσφέρει στα ιατρεία σας Αξιόπιστα & Οικο-
νομικά προγράμματα!

Από το 2017 η διαχείριση όλων των σχημάτων θα γίνε-
ται από το ενοποιημένο λογισμικό του Medisyn χωρίς την 
απαίτηση επιπλέον κωδικών.

Ο χρόνος ανάρτησης των στατιστικών αναφορών θα μειω-
θεί σημαντικά.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΈΥΚΟΛΥΝΣΗ KAI  
ΤΟΝ ΒΈΛΤΙΣΤΟ ΈΛΈΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΈΞΩΤΈΡΙΚΟΥ ΈΛΈΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εξασφαλίστε άμεσα συμμετοχή για διεργαστηριακά 
σχήματα ελέγχου ποιότητας 2017 σε προνομιακές 
τιμές και απευθυνθείτε σήμερα στο Τμήμα Ποιότητας ή/και 
το Τμήμα Πωλήσεων του Medisyn για την προσφορά μας.

O Medisyn έχει ήδη κάνει αίτηση από τον Ιούλιο του 2016, 
στο Έθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΈΣΥΔ) με σκοπό τη 
διαπίστευση των σχημάτων Έξωτερικού ελέγχου ποιότητας 
κατά ISO 17043.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 

ΈΞΩΤΈΡΙΚΟΥ ΈΛΈΓΧΟΥ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σημαντικές βελτιώσεις γίνονται στα σχήματα  
του 2017.

Το σύνολο των σχημάτων είναι διαχειρίσιμο μέσω του 
ενοποιημένου λογισμικού του Medisyn, χωρίς την ανά-
γκη επιπρόσθετων κωδικών.

Η ευελιξία του λογισμικού θα επιτρέπει την συντομότερη 
ανάρτηση των στατιστικών αναφορών.

Η επένδυση στην ποιότητα και τις σύγχρονες λύσεις 
συνεχίζεται και ο Έξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας αυτο-
ματοποιείται και διευκολύνεται μέσα από μια σύγχρονη 
εφαρμογή καταγραφής και ελέγχου της συνολικής δια-
δικασίας.

Μέσα από το site μας www.medisyn.eu μπορείτε να κα-
ταχωρείτε τις μετρήσεις σας, να εξετάζετε τις στατιστικές 
αναφορές και να έχετε τον πλήρη έλεγχο της πορείας του 
Έξωτερικού Έλέγχου Ποιότητας γρήγορα και αξιόπιστα!

Όμως η διαχείριση του Έλέγχου Ποιότητος στο Medisyn, 
δεν σταματά εκεί. Το έμπειρο προσωπικό του τμήματος 
ποιότητος μπορεί να σας συμβουλεύσει στην διερεύνη-
ση των αιτιών και στους τρόπους βελτίωσης των τυχόν 
αποκλίσεων.

Έίναι τεκμηριωμένο γεγονός ότι τα εργαστήρια τα οποία 
ανασκόπησαν με τη βοήθεια του τμήματος ποιότητος τις 
αποκλίσεις τους, βελτίωσαν κατά τουλάχιστον 40% 
την ποιότητα των αποτελεσμάτων τους, μετά τις πρώτες 
συμμετοχές.


