
1 
 

             
                                                                                                    Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 2011 
                                                                                           Α.Π.: 4285/9-9-11 
 
 
 
 

΄΄Σηµαντική ενηµέρωση … 
παρακαλούµε δώστε προσοχή΄΄ 

 

Ο Συνεταιρισµός εργαστηριακών ιατρών 
Medisyn µπορεί και θέλει να δώσει λύσεις 
να στηρίξει τα ιατρεία να γίνουν βιώσιµα 

και ανταγωνιστικά στο νέο πλαίσιο Α 
βάθµιας Φροντίδας Υγείας όπως 

διαµορφώνεται σε καθεστώς πρωτόγνωρης 
κρίσης.  

                                                    
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά Μέλη και Συνεργάτες του MEDISYN, αγαπητοί συνοδοιπόροι του 
Συνεταιριστικού µας κινήµατος: 

Η ελληνική αγορά υπηρεσιών διάγνωσης και πρόληψης διένυσε και διανύει, τα τελευταία 
χρόνια, µια καθοριστικής σηµασίας περίοδο έντονων ανακατατάξεων σε επίπεδο δοµών 
λειτουργίας αλλά και επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων , µε αποτέλεσµα το σύγχρονο τοπίο του 
κλάδου να έχει αλλάξει ριζικά και οι προκλήσεις που παρουσιάζονται να είναι µεγάλες και 
σηµαντικές.  

Η δραµατική µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των πολιτών η κρίση χρέους και 
ρευστότητας των ταµείων µε άµεση συνέπεια την ποικιλότροπη µείωση των δαπανών υγείας των 
ασφαλισµένων , το ‘’ άνοιγµα’’ του ιατρικού επαγγέλµατος και η διεύρυνση  του ρόλου του 
ιδιωτικού κεφαλαίου στο χώρο της υγείας παράλληλα µε τον ιατρικό πληθωρισµό σε µια 
συρικνούµενη αγορά υπηρεσιών υγείας παίζουν καταλυτικό ρόλο στην βιωσιµότητα των ιδιωτών 
εργαστηριακών ιατρών.  

Πιο συγκεκριµένα, ο διαρκώς εντεινόµενος ανταγωνισµός, η είσοδος νέων συντελεστών στην 
αγορά υγείας, η εισαγωγή νέων τρόπων εξυπηρέτησης, η δηµιουργία νέων καναλιών διανοµής, η 
δηµοσιονοµική κρίση, οι επερχόµενες αλλαγές στον ασφαλιστικό χώρο, οι συγχωνεύσεις ταµείων  
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κλπ δηµιουργούν νέες, διαφορετικές συνθήκες  τις οποίες δεν έχουµε τα περιθώρια να µην 
ακολουθήσουµε, αλλά και πρέπει να τις αξιοποιήσουµε θετικά προς όφελος µας.  

Το νέο υπέρ-ταµείο ο ΕΟΠΥΥ οι κανόνες και προϋποθέσεις σύµβασης που θα ζητηθούν είναι 
ένα ακόµα ζητούµενο στο θολό τοπίο που βιώνουµε. 

Το πρόσφατα εξαγγελθέν Πολυνοµοσχέδιο για τη Υγεία που αφορά και τους εργαστηριακούς 
ιατρούς βάζει νέες απαιτήσεις ,(πιστοποίηση κατά  ΙSO,συµµετοχή  πρόγραµµα εσωτερικών  
και εξωτερικών ποιοτικών ελέγχων για τις εξετάσεις που εκτελούνται στα ιατρεία 
,διαπίστευση κατά ISO 15189 για εργαστήρια που παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους κτλ ). 

Το εάν θα ψηφιστεί  το πολυνοµοσχέδιο ή όχι , στο σύνολό του ή µε τροποποιήσεις,    σε τι 
έκταση και  κάτω από ποιες προϋποθέσεις  και εάν θα ΄΄ανοίξει΄΄ το επάγγελµα των ιατρών µόνο 
για τα ∆ιαγνωστικά ή γενικά δεν είναι καθαρό ακόµα.(έχει µε τροπολογία καταργηθεί η παράταση 
που είχε δοθεί µε προηγούµενη τροπολογία και από τις 2 Ιουλίου ΄’θεωρητικά’’ αλλά χωρίς 
κανονιστικές διατάξεις είναι ΄΄ανοικτό΄΄) 

Το ζητούµενο είναι ότι έχουµε τρείς διακριτές κατηγορίες στην ιδιωτική εργαστηριακή Α 
βάθµιας  Φροντίδας  Υγείας . 

Α, Τους Ανεξάρτητους Εργαστηριακούς Ιατρούς (Βιοπαθολόγους-ακτινολόγους κτλ ) σε 
οποιαδήποτε νοµική µορφή- ελεύθερο επάγγελµα η ατοµική επιχείρηση ,ΕΠΕ κτλ. 

Β. Τα ∆ιαγνωστικά κέντρα ( µε όλες τις εργαστηριακές ειδικότητες) και τα καθετοποιηµένα 
πολυιατρεία (µαζί κλινικούς,  ή κλινικό εργαστηριακούς ιατρούς)  

Γ. Τις µεγάλες αλυσίδες ΠΦΥ υγείας από επιχειρηµατίες στη  υγεία. 

 

Ο στρατηγικός στόχος του Συνεταιρισµού Medisyn είναι να στηρίξει και να ενισχύσει να κάνει 
ανταγωνιστική και βιώσιµη την πρώτη κατηγορία! Η οποία και θα πληγεί περισσότερο από όλες 
αυτές τις αλλαγές. 

 

Αγαπητά µέλη και συνεργάτες εργαστηριακοί ιατροί , 

Εξοπλίστε τα ιατρεία σας για να είναι πιο ανταγωνιστικά ! 

Ο Συνεταιρισµός έγκαιρα πρόβλεψε αυτές τις αλλαγές και διαµόρφωσε ανταγωνιστικές λύσεις 
για το κάθε ιατρείο. 

• Έχει ήδη λειτουργήσει εσωτερικά τµήµα ποιότητας που βοηθά στην εισαγωγή  του 
εξωτερικού  ποιοτικού ελέγχου παρέχοντας συµβουλές και καθοδήγηση και έχοντας την 
αποκλειστική διάθεση για τα µέλη του συστήµατος διαπιστευµένο εξωτερικού 
ποιοτικού ελέγχου . Μέχρι και σήµερα το 25% τω µελών µας έχουν το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

• ∆ιαπιστεύτηκε µε ISO 15189 και έχει σήµερα το ‘’ µοναδικό’’ εργαστήριο παροχής 
υπηρεσιών προς τρίτους να καλύπτει πλήρως τα µέλη του από πλευράς και ποιότητας 
αλλά και των τυπικών της διαπίστευσης. 

• Έχει λύσεις για σύστηµα ISO αλλά και την εµπειρία να σας βοηθήσει στην εύκολη 
εισαγωγή του . Μέχρι και σήµερα το 22% τω µελών µας έχουν πιστοποιηθεί. 

Είτε µέσα από το ∆ίκτυο Iatrica είτε ανεξάρτητα µπορούµε να ας δώσουµε αξιόπιστες λύσεις 
και βοήθεια σε ότι οτιδήποτε από τα παραπάνω.  

Απευθυνθείτε για πληροφορίες στον υπεύθυνο του εµπορικού κ ∆εληγιάννη ή στον 
υπεύθυνο ποιότητας κ Αξαρλή . 

Έχουµε διαµορφώσει δύο προτάσεις για πιστοποίηση κατά ISO 9001. 

A Οµαδική (group certification )  υπό την αιγίδα και ευθύνη του Medisyn µε ανταγωνιστικό 
συνολικό κόστος.  
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Προϋπόθεση είναι νόµιµα ιατρεία σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία λειτουργίας και 
τουλάχιστον να υπάρχει και λειτουργεί  βασικός εξοπλισµός (βιοχηµικός-αιµατολογικός αναλυτής 
και τον βασικό εξοπλισµό του Π∆) καθώς και συµµετοχή σε πρόγραµµα εξωτερικού ποιοτικού 
ελέγχου .Ο λόγος είναι ότι οι διαδικασίες είναι τυποποιηµένες για την κάθε οµάδα και ελέγχονται 
από τον Φορέα Πιστοποίησης  στο σύνολο. Με την συµπλήρωση της πρώτης οµάδας ξεκινάµε! 

Β. Ατοµική ανά εργαστήριο µε βάση τις επιλογές και τις προτεραιότητες του κάθε ιατρείου . 
Έχουµε ήδη προσφορές ,για τα µέλη του Συνεταιρισµού κατά κύριο λόγο  . 

Επιπλέον προγράµµατα αστικής ευθύνης ,ασφάλισης γενικά ,συµβουλές οργάνωσης και 
εξοπλισµού ιατρείων, λογισµικά και σύγχρονα εργαλεία, εκπαίδευση στην χρήση προγραµµάτων 
internet πχ για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση κτλ είναι διαθέσιµα σε όλα µέλη (µαζί µε το 
σύστηµα πληροφόρησης Biomember και το On Line) για ότι ενδιαφέρει τους εργαστηριακούς . 

Επιπρόσθετα ο συνεταιρισµός εργαστηριακών  ιατρών Medisyn έγκαιρα έστησε το δίκτυο 
Συνεταιρικών Ιατρείων Iatrica µέσα από τα µέλη του και µε ανοικτή πρόσκληση σε όλα τα µέλη 
που επιθυµούν να επενδύσουν και να κινηθούν συντεταγµένα σαν οµάδα στις προκλήσεις που 
έρχονται ….και να δηµιουργήσουν ένα ιατρικό εναλλακτικό πανελλαδικό δίκτυο εργαστηριακής Α  
βάθµιας φροντίδας Υγείας. 

Την ολοκληρωµένη απάντησης στις αλλαγές και στον ανταγωνισµό των  διαγνωστικών 
κέντρων και των εµπορευµατικών αλυσίδων υγείας.. 

Συνάδελφοι ακολουθεί το δεύτερο ενηµερωτικό σηµείωµα..το οποίο είναι αναρτηµένο στο 
www.medisyn.eu . 

 
 

 
Εκ του  Συνεταιρισµού 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                              Ο Γραµµατέας 

Γιώργος Βιδάκης                                                                                   Παναγιώτης Μακρίδης 

 

 
 


