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Ο 
MEDISYN είναι ο μοναδικός συνεται-
ρισμός στον ιατρικό χώρο. Αποτελεί-
ται από περισσότερους από 520 εργα-

στηριακούς ιατρούς-βιοπαθολόγους (μικροβι-
ολόγους) συνεταίρους, οι οποίοι λειτουργούν 
πρότυπα ιδιωτικά διαγνωστικά ιατρεία σε όλη 
την Ελλάδα. Επιπλέον, εκτός των μελών του, πα-
ρέχει υποστήριξη και υπηρεσίες σε περισσότε-
ρες από 700 εργαστηριακές μονάδες πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας.

Κύριο μέλημα
Ο Μανόλης Κουταλάς, γενικός διευθυντής 
του συνεταιρισμού MEDISYN, δηλώνει: «Δί-
πλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε γειτονιά και 
περιοχή της Ελλάδας, βρίσκεται ένα σύγ-
χρονο τεχνολογικά, ποιοτικά και εργαστη-
ριακά εξοπλισμένο Βιοπαθο-
λογικό - Μικροβιολογικό 
- Ακτινολογικό Ιατρείο 
που παρέχει υψηλών 
προδιαγραφών υπη-
ρεσίες και ένας άρτια 
καταρτισμένος επιστή-
μονας βιοπαθολόγος ή 
ακτινολόγος ιατρός. Εί-
ναι πραγματικά πλεονέ-
κτημα για κάθε πολίτη να έχει στη 
γειτονιά του εργαστηριακούς ιατρούς, μέ-
λη του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ια-
τρών MEDISYN. Οι προδιαγραφές ποιότη-
τας που τηρούνται στα εργαστήριά τους, η 
συνεχής ιατρική τους επιμόρφωση, η εξατο-
μικευμένη διαγνωστική προσέγγιση που εφαρ-
μόζουν και αντιπαραθέτουν απέναντι στο βι-
ομηχανικό αποτέλεσμα των διαγνωστικών κέ-
ντρων, είναι οι αξίες που πρεσβεύουν οι εργα-
στηριακοί ιατροί-μέλη του MEDISYN.

Ποιότητα στην  
ιατρική υπηρεσία
Κάτω από την αιγίδα του MEDISYN, τα ιατρεία 
σε κάθε γωνιά της επικράτειας είναι ενταγμένα 
στο “Σύστημα Ποιότητας Medisyn” ή στο “Δί-

ιατρό, ακόμη και μετά τα αποτελέσματα, σαν 
να πρόκειται για τις εξετάσεις του “δικού μας 
ανθρώπου“.

Ξέρουμε ότι η σωστή, έγκαιρη και αξιόπιστη 
διάγνωση των ιατρικών σας αποτελεσμάτων εί-
ναι ο “οδηγός“ οποιασδήποτε περαιτέρω ιατρι-
κής γνωμάτευσης. Συνεργαζόμαστε με ιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων για να μπορούμε να σας 
συμβουλεύουμε εξατομικευμένα, με απόλυτη 
υπευθυνότητα και δέσμευση απέναντι σε εσάς 
και την οικογένειά σας».  Ο Νίκος Ιωσήφ (εμπο-
ρικός διευθυντής του MEDISYN) επισημαίνει: «Η 
βασική ποιοτική διαφορά των ιατρείων-μελών 
μας στην εργαστηριακή διαγνωστική πληροφο-
ρία δεν είναι πρωτίστως τα σύγχρονα αναλυτικά 
συστήματα και διαδικασίες (τα οποία είναι απλά 
βασικές προϋποθέσεις), αλλά ο εργαστηριακός 
ιατρός που καθοδηγεί-αξιολογεί τον εξεταζόμενο 
και στέκεται αρωγός στον κλινικό ιατρό στη διά-
γνωση-παρακολούθηση και θεραπεία, ενώ είναι 
καθοριστικός ο ρόλος του στις εξετάσεις προλη-
πτικής διάγνωσης του γενικού πληθυσμού. Κα-
θημερινά εργαζόμαστε για την παροχή όχι μό-
νο “αριθμητικών” αποτελεσμάτων στις ιατρικές 
εξετάσεις, αλλά “χρήσιμων” αποτελεσμάτων, 
με διαγνωστική και ιατρική σύσταση από τους 
ίδιους τους ιατρούς-βιοπαθολόγους, προς όφε-
λος των εξεταζόμενων πολιτών».

κτυο Iatrica”, που αποτελεί και την αιχμή του δόρατος των μελών του συνεται-
ρισμού. Αυτό πραγματικά εξασφαλίζει την ποιότητα σε κάθε παρεχόμενη ιατρι-
κή υπηρεσία προς τον πολίτη.

Πιστεύετε ότι μια γενική αίματος, μια καλλιέργεια ούρων, μια χοληστερόλη είναι 
“απλές εξετάσεις”; Είναι ιατρικές πράξεις που απαιτούν την ενεργή συμμετοχή και 
αξιολόγηση του εργαστηριακού ιατρού, ο οποίος -υποστηρικτικά και σε συνεργα-
σία με τον κλινικό ιατρό- θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να λάβει ο κάθε 
εξεταζόμενος τη σωστή διάγνωση και, κατ’ επέκταση, τη σωστή θεραπεία».

Γνωρίζετε ότι: 
Ο ιατρός-βιοπαθολόγος (μικροβιολόγος) μικροσκοπεί με λεπτομέρεια τα «κύττα-
ρα της ανθρώπινης ζωής» και αξιολογεί προσωπικά τα δεδομένα, για να αποτρα-

πεί έστω και η μία περίπτωση μη διάγνωσης μιας σοβαρής αιματολογικής πά-
θησης. Ασθενής που λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή πολλές φορές απορυθμίζε-
ται, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει από αιμορραγία ή από θρομβώσεις (ανε-
παρκής κάλυψη). Ο ιατρός-βιοπαθολόγος (μικροβιολόγος) είναι αυτός που 
θα εκτιμήσει το αποτέλεσμα και θα ειδοποιήσει τον ασθενή προκειμένου να 

επικοινωνήσει άμεσα με τον θεράποντα κλινικό ιατρό.
Σε όλες τις αιματολογικές νόσους (λευχαιμίες, θρομβο-

πενίες, θρομβοκυτταρώσεις) είναι απαραίτητη η πρω-
τοδιάγνωση και η μικροσκόπηση του περιφερικού αίμα-
τος από τον ιατρό-βιοπαθολόγο (μικροβιολόγο) για την 
αναγνώριση ή μη των παθολογικών κυττάρων, ανεξάρ-
τητα από τις ενδείξεις του αναλυτή, οι οποίες δεν είναι 
πάντα ακριβείς. Ο ρόλος της αξιολόγησης των αποτελε-

σμάτων των εξετάσεων του έμπειρου ιατρού-ακτινολόγου 
είναι κρίσιμος ενδεικτικά στις παρακάτω περιπτώσεις και σε 

πολλές άλλες ακόμα:
f Στη διάγνωση της κακοήθειας του θυρεοειδούς.
f Στη διάγνωση της κακοήθειας του μαστού.
f Στη διάγνωση της αναπτυξιακής δυσπλασίας του νεογνικού ισχίου.
f Στη διάγνωση της κακοήθειας του πνεύμονα από την απλή ακτινογρα-

φία.
«Χρέος του MEDISYN προς τον πολίτη-εξεταζόμενο είναι να επανεπενδύει μέ-

ρος των θετικών του αποτελεσμάτων στην ίδια τοπική κοινωνία που δραστηρι-
οποιείται και να στηρίζει τους ανθρώπους καθημερινά, αναπτύσσοντας έντονη 
κοινωνική δράση. Παράδειγμα αποτελούν οι δυνατότητες εξετάσεων στα Κοι-
νωνικά Ιατρεία και άλλες ΜΚΟ, όπως η Κιβωτός του Κόσμου και οι ομάδες απε-
ξάρτησης του προγράμματος Θησέας. Η λέξη ΥΓΕΙΑ είναι για εμάς η μεγαλύ-
τερη αξία για τον άνθρωπο και η ευχή όλων μας “να έχουμε την υγεία μας” εί-
ναι η ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας”», τονίζει η υπεύθυνη Marketing και Επικοινωνίας του 
MEDISYN, Ράνια Μπατή.

«Είμαστε κοντά σας με επιστημονική υπεροχή, υπερσύγχρονο εξοπλισμό, αλ-
λά κυρίως με αγάπη, φροντίδα και συμβουλευτική προσέγγιση από τον ίδιο τον 

Είναι πλεονέκτημα για κάθε 
πολίτη να έχει στη γειτονιά 
του ιατρούς, μέλη του 
Συνεταιρισμού Εργαστηριακών 
Ιατρών MEDISYN

O μεγαλύτερος 
συνεταιρισμός 
στον ιατρικό χώρο
αποτελείται από 520 εργαστηριακούς 
ιατρούς-βιοπαθολόγους και παρέχει 
υποστήριξη σε 700 εργαστηριακές 
μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας


