ειδήσεις
by

Medisyn, δυναμική ανάπτυξη εργαστηρίων
με επιστημονική υπεροχή.

“

Όλοι γνωρίζουν ότι ο Medisyn διαθέτει υψηλής ποιότητας εργαστήρια,
όμως η προσπάθεια μας για το καλύτερο αποτέλεσμα δεν σταματά ποτέ .
Παναγιώτης Μακρίδης

”

Περιοδική
Ενημερωτική Έκδοση
Συνεταιρισμού
Εργαστηριακών
Ιατρών
11 | 2018
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Medisyn,
δυναμική ανάπτυξη εργαστηρίων
με επιστημονική υπεροχή.
την ενίσχυση και υποστήριξη του Ιατρού Βιοπαθολόγου
στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής του ειδικότητας.
Η νέα οργάνωση της επιστημονικής υποστήριξης του Εργαστηρίου βασίζεται στην κάλυψη των θεματικών ενοτήτων της ειδικότητας της ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής
και ιδιαίτερα στην Εργαστηριακή Αιματολογία & Αιμοδοσία, στην
Ανοσολογία, στην Ιατρική Βιοχημεία, και στη Μικροβιολογία.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν από τους διακεκριμένους επιστήμονες του Συνεταιρισμού διαλέξεις και
βραχείες ομιλίες, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες άριστης συνεργασίας που στόχο έχουν την εξαγωγή ενός
χρήσιμου διαγνωστικού αποτελέσματος, ενώ υλοποιήθηκε και
διαδραστική συζήτηση με στόχο την καταγραφή των αναγκών
των ιατρών βιοπαθολόγων στις θεματικές ενότητες της ΙατριΜία από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις του έτους πραγματο- κής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής.
ποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2018, στη σύγχρονη αίθουσα
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών, με θέμα την Επιστημονική

Ενημέρωση
και Γνωριμία με το νέο επιτελείο των διακεκριμένων καθηγητών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την επι-

στημονική υποστήριξη του κορυφαίου εργαστήριου αναφοράς
του Medisyn.
Πρόκειται για μία συνάντηση, η οποία σηματοδοτεί τη συνέχιση της ανάπτυξης, του εκσυγχρονισμού και της δυναμικής πορείας που καταγράφει ο Συνεταιρισμός τα τελευταία έτη, έχοντας έναν και μοναδικό στρατηγικό στόχο,

Επισκεφθείτε μας στο
www.medisyn.eu
στην ενότητα Εκπαίδευση και
υποενότητα Επιμορφωτικά Σεμινάρια
και παρακολουθήστε τη Συνάντηση
Επιστημονικής Ενημέρωσης
και Γνωριμίας με τα νέα στελέχη
επιστημονικής υποστήριξης
του Medisyn.
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Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Medisyn
Κος Μακρίδης Παναγιώτης, ο οποίος τόνισε ότι

όλοι γνωρίζουν ότι ο Medisyn διαθέτει υψηλής ποιότητας εργαστήρια, όμως
“η προσπάθεια
μας για το καλύτερο αποτέλεσμα δεν σταματά ποτέ.
Γνωρίζουμε ότι ο Συνεταιρισμός είναι ένας ζωντανός οργανισμός που πρέπει να
εξελίσσεται και να αλλάζει όπου χρειάζεται.
Η ανάγκη της καλύτερης εξυπηρέτησης των ιατρείων, έφερε και τις βελτιώσεις
που έγιναν στα εργαστήρια τα δύο τελευταία έτη, όπως η πλήρης λειτουργία
του αυτοματισμού στο κεντρικό εργαστήριο, η μεταφορά πολλών εξετάσεων
στα υποκαταστήματα, η προσθήκη εξοπλισμού στο εργαστήριο Θεσσαλονίκης,
το νέο εργαστήριο της Κρήτης, το οποίο βρίσκεται ήδη σε λειτουργία σε καινούριες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, το νέο εργαστήριο της Θεσσαλίας που
αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα στη Λάρισα, το νέο εργαστήριο Μοριακής
Βιολογίας και Γενετικής, η αλλαγή του εξοπλισμού που θα γίνει σταδιακά με
του νέους ανοσοβιοχημικούς αναλυτές και πολλά ακόμη συνιστούν τη συνεχή
προσπάθεια αναβάθμισης.
Όλα αυτά δεν θα είχαν καμία αξία χωρίς το έμψυχο δυναμικό των εργαστηρίων,
το οποίο συμπληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο.
Στο πλαίσιο αυτό, έμπειροι επιστήμονες υψηλού επιστημονικού κύρους ήρθαν
να συμπληρώσουν το ήδη υπάρχον εξαίρετο προσωπικό των τεχνολόγων, βιολόγων, χημικών και ιατρών.
Με χαρά λοιπόν, καλωσορίζουμε τον κο Ιωαννίδη Αναστάσιο, την
κα Νικολάου Χρυσούλα και τον κο Χατζηπαναγιώτου Στυλιανό και
προσδοκούμε στο να έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των ιατρείων
και του εργαστήριου, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών
Ιατρών είναι αδιαμφισβήτητα ένας
ισχυρός οργανισμός υποστήριξης
των ιατρών βιοπαθολόγων
σε όλα τα επίπεδα.
Εξελίσσεται, αλλάζει, βελτιώνεται και εξακολουθεί να υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους

”

Στη συνέχεια ο Δρ. Γούναρης Χρυσόστομος,
Γενικός Διευθυντής Medisyn, καλωσόρισε τη νέα επιστημονική ομάδα στον
Συνεταιρισμό, η οποία όπως είπε έρχεται να δέσει απόλυτα με την ποιότητα
του εργαστηρίου, την οποία διαθέτουμε, με στόχο να προσδώσει ιδιαίτερη αξία
μέσω της επιστημονικής υποστήριξης που θα παρέχει στηρίζοντας τον ιατρό
βιοπαθολόγο.
Ο κος Γούναρης ανέφερε επίσης:
επίκεντρο της πολιτικής του είναι ο ιατρός βιοπαθο“λόγοςΓιακαι,τον πιοΣυνεταιρισμό,
συγκεκριμένα, η ενίσχυση της ειδικότητας στην αγορά υγείας,
η εξασφάλιση γνώσης σε νέους τομείς της επιστήμης, η συμμετοχή στη νέα
διαμορφούμενη σκηνή της ΠΦΥ, η αποδοχή του ρόλου του από τις άλλες ειδικότητες, η ενδυνάμωση της σχέσης του βιοπαθολόγου με τον ασθενή και η
εισαγωγή των ιατρείων στη νέα εποχή της πληροφορικής.
Ο Συνεταιρισμός φροντίζει ισότιμα όλα τα μέλη του, βάσει ων οικονομιών κλίμακος που διαθέτει, με γνώμονα να μπορεί να προσφέρει την πιο υψηλή ποιότητα
στη χαμηλότερη τιμή, ενώ το πλάνο δράσεων του εστιάζει στην ενίσχυση
των ιατρείων μέσω της συστηματικής ανάπτυξής του σε δύο βασικούς
στρατηγικούς άξονες: την επιστημονική υποστήριξη και προώθηση των
ιατρείων και την ένταξη τους στη νέα εποχή της ψηφιακής υγείας.

”

Τέλος ο κος Γούναρης μίλησε για την παγκόσμια τάση της αγοράς υγείας, η
οποία επικεντρώνεται στο μοντέλο διασύνδεσης του εργαστηρίου με τον κλινικό ιατρό και τον ασθενή, μέσω της ανάπτυξης του Cyber Lab, την οποία έχει
κατανοήσει από πολύ νωρίς ο Συνεταιρισμός, καθώς σύντομα θα ανακοινωθούν τα πρώτα εργαλεία ψηφιακής εφαρμογής. Επισήμανε επίσης ότι το Συνεταιριστικό μοντέλο αποτελεί μία διαφορετική και σύγχρονη προσέγγιση στη
ΠΦΥ την οποία οφείλουμε όλοι να τη στηρίζουμε ενεργά».
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Ακολούθησε η παρουσίαση του κου Ντίνα Χρήστου,
Βιοχημικού-Κλινικού Χημικού, Υπεύθυνου του Εργαστηρίου Medisyn με τίτλο

“

Γιατί Medisyn;

”

o οποίος ανέλυσε εκτενώς και έδωσε απαντήσεις στο γιατί σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, πρέπει ο ιατρός βιοπαθολόγος να επιλέγει τον Medisyn.
Ο κος Ντίνας αναφέρθηκε στις σημαντικές ανάγκες των ιατρών βιοπαθολόγων
για ποιοτικές υπηρεσίες και για μία ασπίδα προστασίας έναντι των ανακατατάξεων του χώρου της υγείας, τις οποίες καλύπτει πλήρως ο Συνεταιρισμός
Εργαστηριακών Ιατρών, καθώς το εργαστήριο του Medisyn έχει καθιερωθεί
σήμερα ως εργαστήριο αναφοράς, διαφοροποιημένο λειτουργικά και ποιοτικά
με υψηλά ποιοτικά πρότυπα.
Εφαρμόζει εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας σε όλο το φάσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, διεργαστηριακά (εξωτερικά) προγράμματα ελέγχου ποιότητας
στη συντριπτική πλειόψηφία των εξετάσεων που διενεργεί, έχοντας τον μεγαλύτερο αριθμό διαπιστευμένων εξετάσεων κατά ISO15189.
Η διαφοροποίησή του έγκειται στο γεγονός ότι κανένας δεν μπορεί
να το αντιγράψει, μιας και στόχος του Medisyn δεν είναι το κέρδος.
Με την είσοδο των αναλυτικών συστημάτων νέας γενιάς, Atellica, πρόσθεσε ο
κος Ντίνας, θα αυξηθούν περαιτέρω οι επιδόσεις του, τόσο σε ποιοτικό επίπεδο,
όσο και στην ταχύτητα εξαγωγής αποτελεσμάτων.
Ο κος Ντίνας αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα που έχουν συμβάλει
στη μείωση του δείκτη TAT (Turn Around Time) ως αποτέλεσμα της αύξησης
της αποδοτικότητας του εργαστηρίου, ενώ αναφέρθηκε στους παράγοντες του
προ-αναλυτικού σταδίου που επηρεάζουν την ταχύτητα έκδοσης των αποτελεσμάτων και τους οποίους θα πρέπει οι ιατροί να τηρούν προσεκτικά ως κανόνες.

Ο κος Αποστολόπουλος Τάκης,
Βιολόγος, Υπεύθυνος Ειδικών Εξετάσεων Medisyn ανέπτυξε το θέμα της

προσπέλασης της Σύφιλης
“ Διαγνωστικής
& Κυστικής Ίνωσης,
Ποιος, Πότε και Γιατί
Ο κος Αποστολόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι

”

«Η αρχική προσέγγιση του ασθενούς, θα
πρέπει να γίνεται στα πρότυπα της εξατομικευμένης ιατρικής, την οποία όλοι οι ιατροί θα πρέπει να την υιοθετήσουν. Βασίζεται στο ιστορικό του ασθενούς (ατομικό
και οικογενειακό), την κλινική εξέταση και
τα εργαστηριακά/απεικονιστικά ευρήματα».
Ο κος Αποστολόπουλος παρουσίασε την ευαισθησία και την ειδικότητα των
ορολογικών δοκιμασιών για τη διαγνωστική προσέγγιση της σύφιλης, ενώ στη
συνέχεια παρέθεσε 4 περιστατικά δύσκολης διαχείρισης και τέλος αναφέρθηκε
στα εργαλεία και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαγνωστική προσέγγιση
της κυστικής ίνωσης.
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Ο κος Ιωαννίδης Αναστάσιος,

Ο κος Χατζηπαναγιώτου Στυλιανός,

Επίκουρος Καθηγητής Μικροβιολογίας στο Τμήμα Νοσηλευτικής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Επιστημονικά Υπεύθυνος του
Εργαστήριου Medisyn, πραγματοποίησε την πρώτη παρουσίασή του
στα μέλη και τους συνεργάτες με τίτλο «O Medisyn του αύριο».

Αν. Καθηγητής Μικροβιολογίας του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής,
Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών
στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Αιγινήτειου Νοσοκομείου και
Επιστημονικός Σύμβουλος Medisyn αναφέρθηκε στη «Ροή των
εργασιών και τις αρμοδιότητες του εργαστηρίου», ενώ τόνισε ότι

Ο Δρ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε στη νέα τάση της εξατομικευμένης ιατρικής, η
οποία αντικαθιστά σταδιακώς την «ιατρική βασισμένη-στην-τεκμηρίωση»
(evidence-based medicine) και καθιστά τον ιατρό βιοπαθολόγο δραστήριο
μέλος μιας αλυσίδας που παρέχει μοναδικά προϊόντα και εξατομικευμένες
υπηρεσίες στον ασθενή.
Πρόκειται για την γενετική αιτιολογία», είπε ο κος Ιωαννίδης, «της αντα“πόκρισης
ενός ασθενούς σε μία συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή με στόχο
την εξατομικευμένη ιατρική. Με τον ίδιο τρόπο ο Medisyn θα πρέπει να δίνει
απαντήσεις που θα αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση.
Οι μεθοδολογίες αυτές που ήδη έχουν αναπτυχθεί στον Συνεταιρισμό, βασίζονται
σε μοριακές τεχνικές, οι οποίες μελετούν γονίδια και την έκφρασή τους, στοχεύοντας στην επιτυχή Πρόληψη, Διάγνωση, Παρακολούθηση και Θεραπεία.
Μας δίνεται πλέον η δυνατότητα να καλύπτουμε όλα τα στάδια της θεραπευτικής προσέγγισης.

”

Η εξατομικευμένη προσέγγιση προϋποθέτει εκτός από την πλήρη γνώση του
ιστορικού του ασθενή, τη συνεργασία του Βιοπαθολόγου και με άλλες κλινικές
ειδικότητες.

Ο Medisyn είναι ένα εργαστήριο που μπορεί,
λόγω του επιστημονικού του δυναμικού και
της τεχνολογικής του υποδομής, να έχει μία
συνεχή εξέλιξη, με πρωτοποριακή παροχή
υπηρεσιών στα μέλη και τους συνεργάτες του.

Όλα αυτά τα χρόνια δόθηκε προτεραιότητα στην ποιότητα και αξιοπιστία του παρεχόμενου αποτελέσματος, καθώς και στη μείωση του
χρόνου παραγωγής του. Σήμερα
μπορούμε να πούμε ότι είμαστε
έτοιμοι και για τις νέες μεθόδους
που θα πρωταγωνιστήσουν στο
χώρο και για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή δίνουμε γρήγορα ένα
σωστό αποτέλεσμα για τον κάθε ένα
ασθενή ξεχωριστά».

διαχείριση των δειγμάτων στην εργαστηριακή διάγνωση εξαρτάται από
“τρειςηπαράγοντες:
τον κλινικό ιατρό, τον εργαστηριακό ιατρό και όλο το
υπόλοιπο μη ιατρικό προσωπικό.
”
Ο Δρ. Χατζηπαναγιώτου ανέλυσε διεξοδικώς τη διαδικασία της ανάλυσης και
τα σημεία, τα οποία μπορούν να καθορίσουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία
του αποτελέσματος.
Πιο συγκεκριμένα, η προ αναλυτική φάση ανέφερε ότι «είναι πολύ σημαντική διότι από αυτήν εξαρτάται το πώς θα συνεχίσει η ροή των εργασιών και αν
το αποτέλεσμα θα είναι αξιόπιστο και θα σχετίζεται με το πρόβλημα του κάθε
ασθενούς.
Η εντολή του κλινικού ιατρού με τα απαραίτητα στοιχεία του ασθενούς κατά περίπτωση και η ένδειξη πιθανής διάγνωσης θα βοηθήσουν το εργαστήριο, ενώ
θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες παραλαβής, μεταφοράς, προετοιμασίας και
διατήρησης του δείγματος.
Κατά τη διάρκεια της αναλυτικής φάση ο καθηγητής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση
εκτός από την επιλεγμένη εργαστηριακή μέθοδο και τη διαπίστευση, στην
εφαρμογή καθημερινών εσωτερικών ποιοτικών ελέγχων για τον έλεγχο της
αξιοπιστίας του δείγματος, προκειμένου να ακολουθήσει η αναλυτική αξιολόγηση.
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H κα Νικολάου Χρυσούλα,

Καθηγήτρια του τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και
Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
με γνωστικό αντικείμενο την Βιοπαθολογία – Ανοσολογία,
Διευθύντρια του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του «Αιγινήτειου»
Νοσοκομείου και Επιστημονική Σύμβουλος Medisyn,

Κατά τη διάρκεια της αναλυτικής αξιολόγησης θα πρέπει να αξιολογηθούν η αξιοπιστία
και η εγκυρότητα του δείγματος, η συμβατότητα με την πιθανή κλινική διάγνωση, η
ενημέρωση του κλινικού ιατρού σε περίπτωση σημαντικού ή επείγοντος ευρήματος
και η αναδρομή σε αρχείο εάν αυτό υπάρχει.
Τέλος, η ιατρική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τον βιοπαθολόγο βάσει
είτε των φυσιολογικών τιμών, είτε συνδυαστικά με άλλες παραμέτρους, είτε
συγκριτικά με τη μέτρηση μεταβολών στο χρόνο πάντα σε συνεργασία με τον
κλινικό ιατρό.
Ο κος Χατζηπαναγιώτου αναφέρθηκε στα στοιχεία που επηρεάζουν τη σωστή
ιατρική αξιολόγηση κατά περίπτωση εξέτασης. Αποτελεί τεκμηριωμένη άποψη,
στον ευρωπαϊκό χώρο, ότι το 70% των περιπτώσεων των διαγνώσεων προκύπτει με τη σημαντική συμβολή του βιοπαθολογικού εργαστηρίου».

η οποία εποπτεύει τον ανοσολογικό τομέα του εργαστηρίου Medisyn, αναφέρθηκε στα «Συστηματικά Αυτοάνοσα Νοσήματα», τη διαχείριση της ανίχνευσης και της αξιολόγησης των αυτοαντισωμάτων καθώς και άλλων ανοσολογικών παραμέτρων, μέσα από τη λειτουργία ενός σύγχρονου εργαστηρίου
Κλινικής Ανοσολογίας με εξειδικευμένο Τμήμα Ανοσίας στον Medisyn, το οποίο
θα έχει ουσιαστικό ρόλο στη κλινική διαγνωστική.
H Δρ. Νικολάου αναφέρθηκε στα Αντιπυρηνικά Αντισώματα καθώς έχουν
κυρίαρχο ρόλο στη διάγνωση των συστηματικών αυτοάνοσων νοσημάτων
και η ανίχνευσή τους αποτελεί τη βασική διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου
(screening test) για κάθε ασθενή με σοβαρή υπόνοια συστηματικού αυτοάνοσου νοσήματος.

Η μέθοδος ανίχνευσης του έμμεσου ανοσοφθορισμού απαιτεί ειδική εμπειρία στην
ανάγνωση, την οποία ο Medisyn μπορεί να
εγγυηθεί για ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα.
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Η καθηγήτρια αναφέρθηκε επίσης στα αποτελέσματα ανίχνευσης των ΑΝΑ
και ANCA καθώς και στις τελευταίες συστάσεις για τη διαχείριση του αποτελέσματος.
Κατόπιν, έδωσε απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα κλινικής πρακτικής για να
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα αυτοαντισώματα συμβάλλουν σημαντικά στη
διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με ΣΑΝ και η σωστή διαχείριση στην
ανίχνευσή τους και την αξιολόγησή τους γίνεται πάντα με βάση την κλινική εικόνα του ασθενούς.
Τέλος η Δρ. Νικολάου τόνισε ότι
των κλινικών και εργαστηριακών ιατρών κρίνεται απαραίτητη
“σε μίαη συνεργασία
σταδιακή διαγνωστική προσέγγιση με την καθιέρωση μία αρχικής διαγνωστικής δοκιμασίας και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων με τη χρήση
ενδεδειγμένων αλγορίθμων σύμφωνα με τα κλινικά συμπτώματα.

”

Η κα Καλαμάρη τόνισε ότι «Ο Συνεταιρισμός έχει αποδείξει ότι είναι ο μοναδικός
οργανισμός που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ισότιμη πρόσβαση όλων
των μελών σε υπηρεσίες και τεχνολογία, που από μόνο του ένα ιατρείο θα ήταν
αδύνατο να προσεγγίσει με ανταγωνιστικούς όρους τιμής και ποιότητας, θωρακίζοντας έτσι τα μέλη απέναντι στον ισχυρό ανταγωνισμό των μεγάλων διαγνωστικών
αλυσίδων και των εγχώριων φασόν που χειραγωγούν τον κλάδο. Αυτή άλλωστε
είναι και η μεγάλη διαφορά του Συνεταιρισμού από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων που έχει στόχο το κέρδος του επιχειρηματία.

Ο Συνεταιρισμός είναι ιδιοκτησία όλων
και διαθέτει όλες τις θεσμικές διαδικασίες που εγγυώνται την ίση συμμετοχή, τη
διάφανη εκπροσώπηση και την αυστηρή
τήρηση του καταστατικού, επιστρέφοντας
ό,τι κερδίζει στα μέλη και τους συνεργάτες του, μέσω ενός επιτυχημένου μοντέλου συνεργατικότητας και αυτοδιοίκησης.
Διεθνώς η σύγχρονη τάση στη διαγνωστική είναι να μετακινήσουμε το ενδιαφέρον από την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και την απόδοση των εργαστηρίων σε βέλτιστες πρακτικές που δίνουν αξία στη διάγνωση, με στόχο την πρόληψη των ασθενειών και την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών υγείας του πολίτη.
Αυτό πραγματοποιείται μόνο μέσα από τη διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο του
εργαστηρίου, δηλαδή του ιατρού βιοπαθολόγου με τον κλινικό ιατρό και τον
ασθενή, ώστε οι διαγνωστικές εξετάσεις να μην είναι απλά αποτελέσματα, αλλά
ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη υπηρεσία για τον ασθενή.
Στο πλαίσιο αυτό ο Συνεταιρισμός έχει ήδη δρομολογήσει για τα μέλη του την
ανάπτυξη μίας καινοτόμου πλατφόρμας του Cyber Lab για τη διασύνδεση του
βιοπαθολόγου, του κλινικού και του ασθενή για την ασφαλή διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας και του ιστορικού».

Κλείνοντας τη σημαντική αυτή συνάντηση, η κα Καλαμάρη,
Γενική Γραμματέας Medisyn, καλωσόρισε το νέο επιτελείο των καθηγητών επιστημονικής υποστήριξης και τόνισε ότι
η υψηλή εξειδίκευσή τους και η εμπειρία τους στο γνωστικό πεδίο της ει“δικότητας
της Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής πρόκειται να
συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη του Συνεταιρισμού, όχι μόνο σε θέματα καθημερινής λειτουργίας του ιατρού στο εργαστήριό του, αλλά και στη διάχυση
της γνώσης και των νέων επιστημονικών προσεγγίσεων σε όλους τους τομείς
της ειδικότητας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προώθηση της Συνεταιριστικής ιδέας και κουλτούρας, η οποία και αποτελεί σημαντικό άξονα αναφοράς για
όλα τα μέλη.

”

Η Γεν. Γραμματέας έκλεισε την εκδήλωση απαντώντας στα ερωτήματα της πρώτης παρουσίασης με τον τίτλο «Γιατί Medisyn» τονίζοντας ότι
«ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕDISYN, γιατί μόνον ο Medisyn μπορεί να εγγυηθεί την
ανάπτυξη των ιατρείων. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να στηρίζουμε το δημιούργημά μας,
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να προχωρούμε
όλοι μαζί!».

Επισκεφθείτε μας στο Medisyn.eu στην ενότητα
Εκπαίδευση και υποενότητα Επιμορφωτικά
Σεμινάρια και παρακολουθήστε τη Συνάντηση
Επιστημονικής Ενημέρωσης και Γνωριμίας με τα νέα
στελέχη επιστημονικής υποστήριξης του Medisyn.

Πώς µπορώ:

• να βρω διαγνωστικό ιατρείο στην περιοχή µου;
• να βρω τα ασφαλιστικά ταµεία του ιατρείου;
• να κλείσω ραντεβού εύκολα και γρήγορα;
• να βρω ποιες εξετάσεις εκτελούνται στο ιατρείο;

www.vriskodiagnostiko.gr

info@vriskodiagnostiko.gr

