
Ο MEDISYN στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  
στηρίζει τον θεσμό του εργαστηριακού ιατρού για τον εξεταζόμενο πολίτη.

500+1 μέλη-ιατρέια, 
18 χρόνια δυναμικης παρόυςιας 

ςτόn χώρό της υγέιας!

ο συνεταιρισμόσ εργαστηριακών ιατρών medisyn ιδρύθηκε το 1995 
με σκοπό την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη των ιδιωτικών βιοπαθολογι-
κών-ακτινολογικών ιατρείων. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 501 ανεξάρ-
τητα ιατρεία-συνέταιρους σε κάθε πόλη της ελληνικής επικράτειας (www.
medisyn.eu), έχοντας επενδύσει σε υποδομές ποιότητας σε όλες τις λει-
τουργίες του, ενώ διαθέτει διαπίστευση κατά ISO 15189, πιστοποιήσεις ISO 
9001:2008 σε όλες τις διαδικασίες του και παράλληλα πληροί όλες τις απαι-
τήσεις για ολική διασφάλιση ποιότητας.

Δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε γειτονιά και περιοχή της Ελλάδας βρί-
σκονται ένα εξοπλισμένο και ποιοτικό βιoπαθολογικό - μικροβιολογι-
κό - ακτινολογικό ιατρείο και ένας άρτια καταρτισμένος επιστήμονας ια-
τρός-βιοπαθολόγος ή ακτινολόγος. Στόχος και σκοπός του MEDISYN εί-
ναι το πλεονέκτημα για κάθε πολίτη να έχει κοντά του εργαστηριακούς ια-
τρούς της επιλογής του, μέλη του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών 
Ιατρών MEDISYN, σύμφωνα πάντα με κανόνες ποιότητας και 
ιατρικής δεοντολογίας και με αυστηρό, σοβαρό και ουσιαστι-
κό εποπτικό έλεγχο από την πολιτεία. Κύριο μέλημα των ια-
τρών-βιοπαθολόγων ή ακτινολόγων MEDISYN είναι να 
προσφέρουν στους έλληνες πολίτες τις ια-
τρικές υπηρεσίες τους, έγκαιρα, έγκυ-
ρα και με πιστοποιημένη ιατρική γνω-
μάτευση.

Μια γενική εξέταση αίματος, καλλιέρ-
γεια ούρων ή μέτρηση της χοληστερίνης 
είναι ιατρικές πράξεις που απαιτούν την 
ενεργή συμμετοχή και αξιολόγηση του ερ-
γαστηριακού ιατρού, ο οποίος υποστηρικτικά 
και σε συνεργασία με τον κλινικό ιατρό θα δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για να λάβει ο εξεταζόμενος τη σωστή διάγνω-
ση και θεραπεία.

Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN 
ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται 
και υποστηρίζει ενεργά και ουσιαστικά τους εργαστηριακούς ια-
τρούς-μέλη του με την τεχνολογία, την τεχνογνωσία και τις υπο-
δομές που διαθέτει.

Παράλληλα, φιλοδοξεί να συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό του ρό-
λου του ιατρού-ελεύθερου επαγγελματία βιοπαθολόγου ή μικροβιολόγου, 
και γενικά του εργαστηριακού ιατρού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί-
ας, ως βασικού συντελεστή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται τα τελευταία χρό-

νια στη χώρα, οι εργαστηριακοί ιατροί, ως ενεργά μέλη της κοινωνίας και ως 
επιστήμονες, επενδύουν στον πολίτη. Θωρακίζουν την ιατρική πράξη και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας, εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους, σύγχρονα εργα-
λεία, υπηρεσίες και εξοπλισμό, προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας.

Υπό την αιγίδα του MEDISYN, τα ιατρεία μας σε κάθε γωνιά της επικρά-
τειας είναι ενταγμένα στο Σύστημα Ποιότητας ή/και στο Δίκτυο Iatrica προ-
κειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα σε κάθε παρεχόμενη ιατρική υπηρε-
σία προς τον πολίτη.

Αποστολή μας είναι να αναδείξουμε τις υπηρεσίες μας, τόσο στη 
διάγνωση όσο και στο τρίπτυχο «πρόληψη, υγεία, ευεξία», και να βά-
λουμε και εμείς ένα λιθαράκι στη βελτίωση της Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας, αλλά και γενικά στην ποιότητα ζωής των πολιτών, σε 

συνεργασία πάντα με τους κλινικούς ιατρούς και τους αρμό-
διους φορείς και οργανισμούς που κινούνται στην ίδια κα-
τεύθυνση.

Ετσι, θα συμβάλουμε στη μείωση της προκλητής υπερσυντα-
γογράφησης, χωρίς να υποβαθμίζονται η ποιότητα και το εύρος 

των ιατρικών υπηρεσιών που έχει ανάγκη ο πολί-
της, σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιατρικά πρω-
τόκολλα, αλλά και με την κρίση του ιατρού 
για κάθε περιστατικό. 

Ολοι εμείς οι εργαστηριακοί ιατροί 
μικροβιολόγοι-βιοπαθολόγοι, ακτι-
νολόγοι και μέλη του Συνεταιρισμού 

MEDISYN, ως αναπόσπαστο κομμά-
τι της κοινωνίας, δεσμευόμαστε να κατα-

βάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσου-
με και να στηρίξουμε ανάγκες και αξίες που δοκιμάζονται 
όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Ως ενεργά μέ-

λη των τοπικών κοινωνιών, αναγνωρίζουμε τις απαιτήσεις 
που διαμορφώνονται και στεκόμαστε δίπλα τους με επιστη-

μονική υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία.
Η ποιότητα των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών μας, η γεωγραφική 

μας διασπορά και η εγγύτητα στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και η αντίθεσή 
μας στην προκλητή και κατευθυνόμενη συνταγογράφηση και στην εμπο-
ρευματοποίηση της υγείας σε συνδυασμό με τη δέσμευσή μας να συμβά-
λουμε στην αφύπνιση του γενικού πληθυσμού για την πρόληψη και έγκαιρη 
διάγνωση, μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά τις ανάγκες που διαμορ-
φώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΑΘΗΝΑ 
Κωνσταντινουπόλεως 38, 11854 Αθήνα
Τ 210 34 13 460-1-2 F 2103413459, E info@medisyn.eu
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