ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
MEDISYN
◗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Σας προσφέρει σχήματα διεργαστηριακών (εξωτερικών)
ελέγχων ποιότητας, προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, με σκοπό να διασφαλίσετε την ποιότητα των εξετάσεων που εκτελούνται στο εργαστήριό σας.
Οι επιδόσεις ποιότητας του εργαστηρίου σας μπορούν
να τεκμηριωθούν αντικειμενικά σε παγκόσμιο επίπεδο,
μέσω της πιστοποίησης κατά ISO 9001.
Έχει λύσεις για Σύστημα ISO 9001 (διασφάλιση και έλεγχο της ποιότητας σχετικά με τη διενέργεια εργαστηριακών
εξετάσεων σε βιολογικά δείγματα) αλλά και την εμπειρία
να σας βοηθήσει στην εύκολη εφαρμογή του. Η πιστοποίηση μπορεί να γίνει ομαδικά, υπό την αιγίδα και ευθύνη
του MEDISYN, με ανταγωνιστικό συνολικό κόστος για όσα
ιατρεία-Μέλη του Συνεταιρισμού το επιθυμούν.

ΠΟΙΟΤ Η ΤΑ

◗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ο Συνεταιρισμός ανανέωσε τις προηγούμενες ημέρες,
για 15ο χρόνο την πιστοποίηση κατά ISO 9001, των υπηρεσιών (προαναλυτικά, μεταναλυτικά, μεταφορά δειγμάτων υποστήριξη λογισμικού, εμπορία αναλωσίμων…).
Τα υπερσύγχρονα εργαστήρια του Medisyn είναι Διαπιστευμένα κατά ISO 15189 από το 2010 και έχουν
τη δυνατότητα να καλύψουν πλήρως τις εξετάσεις που
αποστέλλετε. Ακόμη και για τις εξωτερικές του συνεργασίες ο Medisyn έχει επιλέξει εξίσου διαπιστευμένους
συνεργάτες.

Ο Συνεταιρισμός
Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN
προσφέρει
ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις
στηρίζοντας
την ανταγωνιστικότητα των ιατρείων σας

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κωνσταντινουπόλεως 38
118 54 Αθήνα
T 210 34 13 460-1-2
F 210 34 13 459
E info@medisyn.eu

26ης Οκτωβρίου 42
546 27 Θεσσαλονίκη
T 2310 22 07 76
F 2310 22 08 30
E info-the@medisyn.eu

Εθνικής Αντιστάσεως 85
731 33 Κρήτη
T 2810 39 06 81-2
F 2810 39 06 83
E info-her@medisyn.eu

210 34 13 460
www.medisyn.eu

H θεμελιώδης αξία
του MEDISYN
ΤΙ ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΊΑ ΣΑΣ:
◗ Λύσεις Εξωτερικού Ελέγχου ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ,
με τη σφραγίδα και την υποστήριξη του Medisyn
◗ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ISO 9001 της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών του εργαστηρίου σας

ΜΑΖΙ με τον MEDISYN
απαντούμε ΘΕΤΙΚΑ

στις ανάγκες για πιστοποιημένη
ποιότητα!

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ KAI
ΤΟΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Συνεταιρισμός MEDISYN διαθέτει ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για τα Βιοπαθολογικά ιατρεία. Χάρη στην πιστοποίηση που απέκτησε
(και στην επερχόμενη διαπίστευση), για το σχεδιασμό και
διοργάνωση σχημάτων Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας,
μπορεί να προσφέρει στα ιατρεία σας Αξιόπιστα & Οικονομικά προγράμματα!
Από το 2017 η διαχείριση όλων των σχημάτων θα γίνεται από το ενοποιημένο λογισμικό του Medisyn χωρίς την
απαίτηση επιπλέον κωδικών.
Ο χρόνος ανάρτησης των στατιστικών αναφορών θα μειωθεί σημαντικά.

Σημαντικές βελτιώσεις γίνονται στα σχήματα
του 2017.

Εξασφαλίστε άμεσα συμμετοχή για διεργαστηριακά
σχήματα ελέγχου ποιότητας 2017 σε προνομιακές
τιμές και απευθυνθείτε σήμερα στο Τμήμα Ποιότητας ή/και
το Τμήμα Πωλήσεων του Medisyn για την προσφορά μας.
O Medisyn έχει ήδη κάνει αίτηση από τον Ιούλιο του 2016,
στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με σκοπό τη
διαπίστευση των σχημάτων Εξωτερικού ελέγχου ποιότητας
κατά ISO 17043.

Το σύνολο των σχημάτων είναι διαχειρίσιμο μέσω του
ενοποιημένου λογισμικού του Medisyn, χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετων κωδικών.
Η ευελιξία του λογισμικού θα επιτρέπει την συντομότερη
ανάρτηση των στατιστικών αναφορών.
Η επένδυση στην ποιότητα και τις σύγχρονες λύσεις
συνεχίζεται και ο Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας αυτοματοποιείται και διευκολύνεται μέσα από μια σύγχρονη
εφαρμογή καταγραφής και ελέγχου της συνολικής διαδικασίας.
Μέσα από το site μας www.medisyn.eu μπορείτε να καταχωρείτε τις μετρήσεις σας, να εξετάζετε τις στατιστικές
αναφορές και να έχετε τον πλήρη έλεγχο της πορείας του
Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας γρήγορα και αξιόπιστα!
Όμως η διαχείριση του Ελέγχου Ποιότητος στο Medisyn,
δεν σταματά εκεί. Το έμπειρο προσωπικό του τμήματος
ποιότητος μπορεί να σας συμβουλεύσει στην διερεύνηση των αιτιών και στους τρόπους βελτίωσης των τυχόν
αποκλίσεων.
Είναι τεκμηριωμένο γεγονός ότι τα εργαστήρια τα οποία
ανασκόπησαν με τη βοήθεια του τμήματος ποιότητος τις
αποκλίσεις τους, βελτίωσαν κατά τουλάχιστον 40%
την ποιότητα των αποτελεσμάτων τους, μετά τις πρώτες
συμμετοχές.

