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Το Συνεταιριστικό Μοντέλο Εργαστηριακών Ιατρών  

Medisyn  

Μια διαφορετική και σύγχρονη προσέγγιση στην ΠΦΥ 
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τα βιοπαθολογικά Ιατρεία αντιμετωπίζουν σήμερα 

εντεινόμενες απειλές 
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 Έντονο ανεξέλεγκτο ανταγωνισμό στην τιμολόγηση των εξετάσεων χωρίς 

πραγματική κοστολόγηση και επιστημονική αξιολόγηση   

 Ανταγωνισμό από επιχειρηματικές αλυσίδες  

 Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην αγορά υγείας και τον ελληνικό πληθυσμό 

 Πίεση άλλων ειδικοτήτων και επαγγελματιών να καταλάβουν τον χώρο της 

εργαστηριακής ιατρικής   

 Υψηλό κόστος επένδυσης στις νέες τεχνολογίες που απαιτούνται για τις σύγχρονες 

διαγνωστικές εξετάσεις 

 Οι μεταβαλλόμενοι όροι συνεργασίας με το ΕΟΠΥΥ 



τα βιοπαθολογικά Ιατρεία και ο ΕΟΠΥΥ 
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Η σχέση των βιοπαθολογικών ιατρείων με τον ΕΟΠΥΥ διέπονται από αβεβαιότητα και ανασφάλεια σε 

οικονομικό επίπεδο καθώς : 

 εφαρμόζεται κλειστός ετήσιος προϋπολογισμός αποζημίωσης των εξετάσεων αλλά ανοιχτή διαθεσιμότητα 

συνταγογράφησης με αποτέλεσμα να εκδίδονται εντολές εξετάσεων που υποχρεωτικά εκτελούνται χωρίς να 

αποζημιώνονται. 

 το περίφημο claw back που είναι νόμος του κράτους τα τελευταία χρόνια έχει ως συνέπεια να μην αποζημιώνονται 

δεδουλευμένα. Από το 2013, 2-6 μήνες ετησίως ανάλογα με το ύψος της συνταγογράφηση δεν αποζημιώνονται 

εκτελεσμένες εξετάσεις στους παρόχους ιατρούς βιοπαθολόγους. Το 2017 παρά την κατά 43% μεσοσταθμική μείωση 

αποζημίωσης των εξετάσεων μονομερώς από τον ΕΟΠΥΥ πιθανόν δεν θα αποζημιωθούν επιπλέον 2-3 μήνες.  

 συνεπώς δεν γνωρίζουμε πόσοι μήνες κάθε χρόνο θα αποζημιωθούν με συνέπεια να δυσκολεύεται όχι μόνο η 

λειτουργία μας σε επίπεδο υποχρεώσεων προμηθειών, ασφαλιστικών εισφορών, εφορίας κλπ αλλά και οι επενδύσεις 

σε τεχνολογία, εξοπλισμό και εκπαίδευση. 

 στον υπάρχοντα κατάλογο εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ, συνεχώς προστίθενται νέες εξετάσεις που συνταγογραφούνται, 

χωρίς όμως να αυξάνεται αντίστοιχα ο κλειστός προϋπολογισμός 

 τέλος δεν υπάρχει επίσημη, επιστημονική κοστολόγηση των εξετάσεων με αποτέλεσμα όλες οι μειώσεις να γίνονται 

με προχειρότητα, χωρίς κατώτατη τιμή και αυτό έχει συνέπεια να υπάρχουν εξετάσεις που το κόστος εκτέλεσης τους 

να ξεπερνά την αποζημίωση που δίδεται. Ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η προστιθέμενη αξία της ιατρικής υπηρεσίας 

που παρέχεται.   

 



Στόχος του Συνεταιρισμού:  
Να αποτελεί Ομπρέλα Προστασίας και Μοχλό Ανάπτυξης των Ιατρείων 
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με αξίες 
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με όραμα   

Ποιότητα Καινοτομία 

Εξατομικευμένη 
προσέγγιση 

Διεύρυνση σε νέες αγορές   

Συνεργασία Διαφάνεια  

Αξιοπιστία Δέσμευση 

και με επίκεντρο τον Ιατρό Βιοπαθολόγο 



με ξεκάθαρη Στρατηγική  
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Ανάπτυξη Οικονομιών Κλίμακας – Μέγεθος  

Εργαστήριο Κέντρο Αναφοράς  

Ηγετική Θέση στην Διαπίστευση - Ποιότητα  

Ισχυρή Οικονομική Θέση  

Επιστημονική Υποστήριξη και Εκπαίδευση 

Καινοτομία με αιχμή στην Τεχνολογία  

Εξωστρέφεια 







το μεγαλύτερο δίκτυο βιοπαθολογικών ιατρείων στην Ελλάδα    

  

39 

540 Μέλη  
 
800 Συνεργάτες 
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Αυτοματοποιημένο Εργαστήριο Αναφοράς  

Διεθνούς Αναγνώρισης 



Προμήθεια 
Εργαστηριακού 
Εξοπλισμού και 

Προϊόντων 

Εργαστηριακό 
Πληροφοριακό 

Σύστημα 

Πλήρη Κατάλογο 
διαπιστευμένων 
διαγνωστικών 

Εξετάσεων 

Ευρύ φάσμα 
διαγνωστικών 

προσεγγίσεων και 
επιστημονική 

υποστήριξη στον 
Ιατρό  

Πρόγραμμα 
Διασφάλισης 

Ποιότητας  

ISO / QC 
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με ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών στον ιατρό    
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με αιχμή στην Τεχνολογία και Καινοτομία  

Νέο Εργαστήριο Μοριακής  

Συνεργασία με Veritas Genetics  

Συνεργασία με CERBA 



Τα διαφορετικά στοιχεία που καθιστούν τον Medisyn ως ένα ιδιαίτερο 

 οργανισμό με προοπτική και μέλλον είναι: 

 

• το ίδιο το Συνεταιριστικό Μοντέλο με στόχο την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων – βιοπαθολογικών ιατρείων  

 
• ο κομβικός ρόλος του Ιατρού Βιοπαθολόγου  στην ΠΦΥ  
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Η προστιθέμενη αξία των διαγνωστικών εξετάσεων 
 

 Έχει επικρατήσει η άποψη ότι η εργαστηριακή ιατρική, είναι μια μη κλινική παράμετρος 

στον χειρισμό του ασθενούς, δεν «βάζει χέρι» στον ασθενή και άρα είναι μια υπηρεσία, 

όπως το λογιστήριο, η τροφοδοσία, ο καθαρισμός και η πληροφορική που μπορεί να 

εξυπηρετηθεί μαζικά από εταιρείες με μοναδικό γνώμονα την μείωση της δαπάνης. 

 Αυτή η άποψη είναι μια επιφανειακή προσέγγιση καθώς αγνοεί τον ασθενή και την  

συνολική διαχείρισή του στο σύστημα υγείας και αυτό επειδή : 
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Οι παρακλινικές εξετάσεις αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 3% της συνολικής 

δαπάνης ενός συστήματος υγείας ενώ επηρεάζουν το 70%  των κρίσιμων ιατρικών 

αποφάσεων. Μάλιστα στην διάγνωση του καρκίνου το ποσοστό ανέρχεται στο 100% 

 

Το ορθό διαγνωστικό αποτελέσματα συνδέεται άμεσα με το κόστος της παρεχόμενης 

φροντίδας στο Σύστημα Υγείας 

 



Ο ρόλος του Ιατρού Βιοπαθολόγου στο Σύστημα Υγείας 
 

 Ο Ιατρός Βιοπαθολόγος είναι ο πρώτος κρίκος στον τομέα της ΠΡΟΛΗΨΗΣ καθώς μια 

σειρά από παθήσεις μπορούν έγκαιρα να προβλεφθούν σε ασυμπτωματικούς ασθενείς και 

να αλλάξουν το προσδόκιμο επιβίωσής τους 

 Προσφέρει ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ με την παρέμβασή του σε όλα τα 

στάδια της εξέτασης δηλαδή στο προαναλυτικό με ιστορικό του ασθενούς, στο αναλυτικό 

με τις διαδικασίες ποιότητας και στο μετααναλυτικό με επισήμανση των προβλημάτων, την 

αξιολόγηση, την συμβουλευτική και την συνεργασία με τον κλινικό γιατρό 

 Είναι ο πλέον κατάλληλος και εξειδικευμένος επιστήμονας για να μετατρέψει ενα 

αποτέλεσμα διαγνωστικής εξέτασης σε ένα ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ 

ΓΙΑΤΡΟ αποτέλεσμα. 

 με την συμμετοχή του στην διαδικασία έκδοσης και αξιολόγησης ενός χρήσιμου 

αποτελέσματος βοηθάει στην διαχείριση του ασθενούς στο σύστημα υγείας. Διότι ένα 

λανθασμένο αποτέλεσμα ή ένα αποτέλεσμα που δεν αξιολογήθηκε σωστά θα επηρεάσει την 

αντιμετώπιση του ασφαλισμένου, θα επιβαρύνει τον ασθενή  με λανθασμένες ή άσκοπες 

θεραπείες και νοσηλείες, θα επιβαρύνει το ασφαλιστικό του  ταμείο, θα επιβαρύνει τον 

προϋπολογισμό της υγείας.  
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Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn αποτελεί,  

τη μοναδική προοπτική των βιοπαθολογικών ιατρείων  

για ανάπτυξη και πρόοδο  

στο ισχυρά μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ΠΦΥ!  
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Οφέλη  

Υποστήριξη των Ιατρείων-Μελών του Συνεταιρισμού    
 Πρόσβαση σε αξιόπιστες ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις με ανταγωνιστικές τιμές για 

την κάλυψη των αναγκών των Ιατρείων – Μελών  

 Εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ποιότητας με διαπιστευμένες εξετάσεις στον 

Ελληνικό Εργαστηριακό Τομέα  

 Συμμετοχή στο Medisyn Quality System του Συνεταιρισμού με τις χαμηλότερες τιμές 

στην αγορά: Σχήματα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου και ISO 

 Συμμετοχή σε υποστηρικτικά προγράμματα Medisyn για τα νέα και παλαιά ιατρεία  

 Πρόσβαση σε εξειδικευμένα διαγνωστικά προφίλ εξετάσεων  

 Βελτίωση της αναγνωσιμότητας, προβολή και προώθηση των Ιατρείων - Μελών μέσω 

του νέου Διαδικτυακού Ιστότοπου  (vriskodiagnostiko.gr) του Συνεταιρισμού  

 Πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα Γενετικής με την έναρξη της συνεργασίας Medisyn 

– Veritas Genetics και Cerba Laboratoire 

 Ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις αλλά και θέματα που αφορούν τον ιατρικό 

κλάδο   

 

 39 



Ευχαριστώ  !! 
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www.medisyn.eu 

ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 


