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Εγκαίνια νέων δομών Medisyn,  
μια ιστορική ημέρα για τον Συνεταιρισμό!

“ Ο Συνεταιρισμός έχει και τη δύναμη και την ικανότητα και τους πόρους 
για να είναι ο μοχλός ανάπτυξης και στήριξης των βιοπαθολογικών ιατρείων  
απέναντι στον ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρήσεων υγείας. Είμαστε 
και συνεχώς εξελισσόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, ένας οργανισμός 
συνολικής υποστήριξης των βιοπαθολογικών ιατρείων στον χώρο της  
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. ” 

Παναγιώτης Μακρίδης



Περιοδική Ενημερωτική  Έκδοση Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών

Παναγιώτης Μακρίδης
Ιατρός Βιοπαθολόγος
Πρόεδρος ΔΣ Medisyn

Έγιναν πολλά μέσα σε λίγο χρόνο και προσωπικά πιστεύω ότι όλοι κρινό-
μαστε εκ του αποτελέσματος. Τα αποτελέσματα λένε πάντα την αλήθεια. 
Και δεν εννοώ μόνο τα οικονομικά αποτελέσματα.

Αισθάνομαι καθήκον και υποχρέωση να ευχαριστήσω και δημόσια όλο 
το Δ.Σ. που αυτή τη χρονιά δούλεψε με όραμα, στόχους και οργάνωση για 
να φθάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Όλες οι αποφάσεις που λάβαμε 
ως Δ.Σ. τον τελευταίο χρόνο που είχαμε την ευθύνη της διοίκησης ήταν 
ομόφωνες.

Όμως πάντα πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Το 2017 έχει ήδη περάσει και ο 
Συνεταιρισμός πρέπει να φροντίσει αφενός να κλείσει θέματα και προ-
βλήματα που υπάρχουν, αφετέρου να σχεδιάσει την αυριανή μέρα.

Δεν μπορούμε παρά να υλοποιήσουμε όλες εκείνες τις αναγκαίες αλ-
λαγές που θα αναβαθμίσουν όλα τα πληροφοριακά συστήματα, είτε 
πρόκειται για εξοπλισμό είτε για λογισμικά, είτε για συνδέσεις, ώστε να 
βελτιώσουμε τη λειτουργία της εταιρείας και την επικοινωνία με τα ια-
τρεία. Ζούμε στην εποχή της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας και 
όποιος μείνει πίσω σε αυτόν τον τομέα θα μείνει πίσω σε όλα τα επίπεδα.

Δεν μπορούμε παρά να φροντίσουμε ακόμα περισσότερο τη στήριξη των 
ιατρείων και την προώθησή τους στην Π.Φ.Υ. όπου τα πράγματα γίνονται 
ολοένα και δυσκολότερα. Ο Συνεταιρισμός έχει και τη δύναμη και την 
ικανότητα και τους πόρους για να είναι ο μοχλός ανάπτυξης των βιοπα-
θολογικών ιατρείων και στήριξής τους απέναντι στον ανταγωνισμό των 
μεγάλων επιχειρήσεων υγείας.

Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια διεκδίκησης μεριδίου της ιδι-
ωτικής δαπάνης στην ΠΦΥ που αφορά στο πεδίο των νέων εξετάσεων, 
είτε αφορούν μοριακά, είτε γενετική, είτε ότι άλλο φέρει η εξέλιξη της 

εργαστηριακής ιατρικής. Αυτή η δαπάνη όχι μόνο δεν θα μειωθεί αλλά 
θα αυξάνεται καθώς νέες αναλύσεις θα χρησιμοποιούνται. Εμείς πρέπει 
να είμαστε παρόντες σε αυτόν τον τομέα και να είμαστε ανταγωνιστικοί.

Παρά την απαισιοδοξία που επικρατεί, ο ρόλος μας ως βιοπαθολόγοι στη 
διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία θεωρώ ότι αναβαθμίζεται, κα-
θώς η άσκηση της ιατρικής γίνεται πιο εξατομικευμένη όσον αφορά τον 
ασθενή. 

Είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που πρέπει να εκμεταλλευτούμε 
εμείς ως βιοπαθολόγοι και ο Συνεταιρισμός η εταιρεία μας πρέπει να στη-
ρίξει με τα κατάλληλα εφόδια.

Τέλος, κατά την γνώμη μου, πρέπει να αποκαταστήσουμε λάθη του πα-
ρελθόντος και με ενότητα να προχωρήσουμε όλα τα μέλη ομογενοποιώ-
ντας την εμφάνισή μας στην ΠΦΥ με ένα ποιοτικό δίκτυο που θα αφορά 
όλα τα μέλη, χωρίς ανταγωνισμούς μεταξύ μας, χωρίς συνδρομές και 
κυρίως με ενα Δ.Σ. για όλους και για όλα.

Αυτό το μοντέλο μας έφθασε ψηλά και είμαστε όλοι υπερήφανοι, ναι θα 
το βελτιώσουμε, αλλά δεν θα το αλλοιώσουμε.

Τι να περιμένουμε από 
τον Medisyn για το 2018;

Το 2017 ήταν ίσως η καλύτερη χρονιά  
από ιδρύσεως Συνεταιρισμού όσον αφορά  
την ανάπτυξη και ισχυροποίηση της εταιρείας.

Ισχυρός Medisyn  
σημαίνει καλύτερη στήριξη των ιατρείων.

Medisyn που αναπτύσσεται  
σημαίνει βιοπαθολογικά ιατρεία που εξελίσσονται. Όλοι εμείς, το ΔΣ, τα μέλη μας και οι εργαζόμενοι, είμαστε 

υπερήφανοι που υπηρετούμε το Συνεταιρισμό Εργαστηρι-
ακών Ιατρών με στόχο την επιβίωση όλων των ιατρείων 
των μελών μας αλλά και των συνεργατών μας, εφαρμόζο-
ντας σύγχρονες και καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΘΕΩΡΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.
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Ο Medisyn είναι το μόνο οργανωτικό και διοικητικό σχήμα που εγγυάται τη 
λειτουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
όπως είναι τα διαγνωστικά μας ιατρεία. Εμείς στο Συνεταιρισμό Εργαστηρι-
ακών Ιατρών είμαστε υπερήφανοι που εδώ και 22 χρόνια έχουμε κάνει πράξη 
αυτό που πολλοί άλλοι δεν κατάφεραν. Έχουμε δημιουργήσει μια σύγχρονη 
πολυσυμμετοχική επιχείρηση ιατρών με ίσα δικαιώματα επάνω στους εξής 
άξονες :
1. τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος λόγω οικονομιών κλίμακας
2. τη διασφάλιση κορυφαίας υψηλής ποιότητας εργαστηριακών εξετάσεων βά-

σει των αυστηρότερων προτύπων ποιότητας
3. την εξειδικευμένη επιστημονική κάλυψη των μελών και συνεργατών μας 
4. τη δυνατότητα πρόσβασης στην αιχμή της καινοτομίας 
5. ην εφαρμογή επιστημονικού μάνατζμεντ 
6. τη δέσμευση όλων μας να υποστηρίζουμε τις Συνεταιριστικές αξίες και τέλος
7. το βασικό μας ρόλο στη διασύνδεση του Ιατρού Βιοπαθολόγου με τους ια-

τρούς των λοιπών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
Η απάντηση στην οικονομική κρίση και στις ραγδαία μεταβαλλόμενες συν-
θήκες της αγοράς είναι η ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης σε αντίθεση με τη 
συντηρητική στρατηγική της διατήρησης του μεριδίου της αγοράς, που είναι 
βέβαιο ότι θα μας οδηγήσει σταδιακά στην εξαφάνιση, κάτω από τις ισχυρότατες 
πιέσεις που ασκεί ο διεθνής αλλά και ο εγχώριος ανταγωνισμός.
Ο Συνεταιρισμός αποφάσισε να επενδύσει στην ανάπτυξη με εξωστρέφεια, 
όπως:

 � Στον εκσυγχρονισμό των εργαστήριών μας με τα κορυφαία αναλυτικά συ-
στήματα της Siemens, Roche, Abbot κλπ

 � Στην ανάπτυξη σύγχρονου εργαστηρίου Μοριακής Γενετικής με τα πλέον 

σύγχρονα συστήματα της Roche. O Medisyn δε θα μπορούσε να μην έχει ένα 
εκσυγχρονισμένο τέτοιο τμήμα, παραμένοντας πρωτοπόρος στον τομέα της 
παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Το νέο μας τμήμα λειτουργεί με βάση τα διε-
θνή πρότυπα με υπερσύγχρονη υποδομή εκτελώντας πλήρως διαπιστευ-
μένες εξετάσεις.

 � Στην εισαγωγή εξετάσεων DΝΑ σε αποκλειστική συνεργασία με τη Veritas 
Genetics

 � Στην ισχυρή του παρουσία σε όλες της γεωγραφικές περιοχές της χώρας με 
στοχευμένη επέκταση των εργαστηρίων του Δικτύου 

 � Στην επέκταση του στις αγορές της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης 

 � Στον εκσυγχρονισμό της εικόνας του Medisyn και στην εισαγωγή σύγχρονης 
τεχνολογίας πληροφορικής

 � Στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών.

Το ΔΣ του MEDISYN κινήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης με στόχο 
τη βελτίωση, επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του οργανισμού μας 
που ήταν αναγκαία συνθήκη.
Με την ακατάβλητη προσπάθεια του ΔΣ, των εργαζομένων και των μελών μας 
έχουμε επιτύχει στο πλαίσιο της οικοδόμησης και αναγνώρισης ως εργα-
στηριακή επιστημονική μονάδα υποστήριξης των εργαστηριακών γιατρών 
σχεδόν τα μέγιστα!
Φιλοδοξούμε ο MEDISYN να συνεχίσει να αποτελεί υποδειγματικό κέντρο 
αναφοράς διαγνωστικών εξετάσεων όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για το 
εξωτερικό.
Το όραμα μας ήταν και είναι πάντα εμπνευσμένο, φιλόδοξο και γεμάτο προκλή-
σεις όπως άλλωστε πιστευτώ ότι θα έπρεπε να είναι.

Ο Medisyn μπορεί να εγγυηθεί 
την ανάπτυξη των ιατρείων 

Μαρία Καλαμάρη
Ιατρός Βιοπαθολόγος
Γενική Γραμματέας ΔΣ Medisyn

Όλοι εμείς, το ΔΣ, τα μέλη μας και οι εργαζόμενοι, είμαστε 
υπερήφανοι που υπηρετούμε το Συνεταιρισμό Εργαστηρι-
ακών Ιατρών με στόχο την επιβίωση όλων των ιατρείων 
των μελών μας αλλά και των συνεργατών μας, εφαρμόζο-
ντας σύγχρονες και καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες.
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Έχοντας υπάρξει πολλές φορές εκλεγμένο μέλος διαφορετικών Διοικητικών Συμβουλίων, είναι η πρώτη φορά που 
αισθάνομαι τόσο πολύ την ανάγκη να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του ΔΣ, για την ουσιαστική δουλειά 
που έκαναν μέσα στο τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και υπό τόσο αντίξοες συνθήκες.

Έβαλαν πλάτη, όπως λέμε, την ώρα που άλλα μέλη μας γύρισαν την πλάτη είτε με τις παραιτήσεις τους, είτε με την 
άρνηση τους να συμμετέχουν στο ΔΣ ως αναπληρωματικά μέλη που ήταν βάσει του αποτελέσματος των τελευταίων 
εκλογών.

Είχαν βέβαια κάθε δικαίωμα για προσωπικούς λόγους και να παραιτηθούν και να αρνηθούν να βοηθήσουν σε αυτήν την 
προσπάθεια που έγινε ολόκληρο το έτος για το καλό του Συνεταιρισμού.

Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτα είναι η εμμονή τους να μας διασύρουν και να μας συκοφαντούν από άκρη 
σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά αγαπητοί συνάδελφοι, τι τελικά δεν τους άρεσε:

1. Οι μειώσεις των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων βάσει της Εμπορικής Πολιτικής Medisyn
2. Οι πρόσφατες επιστροφές μέσω συνολικών πιστωτικών τιμολογίων βάσει του ετήσιου τζίρου
3. Οι μειώσεις των τιμών στο Σύστημα Ποιότητας Medisyn (ISO και Ποιοτικοί Έλεγχοι)
4. Η ανάπτυξη του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
5. Τα νέα γραφεία για το προσωπικό της εταιρίας
6. Η νέα σύγχρονη αίθουσα Εκπαιδεύσεων
7. Η αναβάθμιση των εργαστηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης
8. Η προβολή των ιατρείων μας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «vriskodiagnostiko.gr»;

ή που τελικά αντιμετωπίσαμε όλους τους συναδέλφους, ως ισότιμα μέλη του Medisyn, όπως ορίζει και το καταστατικό 
μας και η νομοθεσία περί Συνεταιρισμών και «καταργήσαμε» την ελίτ που κάποιοι είχαν δημιουργήσει εις βάρος κά-
ποιων άλλων μελών;

Αγαπητοί Συνάδελφοι, για οποιαδήποτε απορία έχετε ή οποιαδήποτε διευκρίνιση θέλετε, μη διστάζετε να επικοινωνείτε 
απευθείας μαζί μας και σας παρακαλώ, βοηθήστε μας να συνεχίσουμε αυτό το έργο που έχουμε ξεκινήσει προς όφελος 
όλων μας των μελών, προς όφελος των δικών μας ιατρείων, προς όφελος του Συνεταιρισμού μας.

Τέλος θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω ξεχωριστά όλους τους εργαζόμενους του Συνεταιρισμού και ιδιαιτέ-
ρως τον νέο μας Διευθυντή κο Γούναρη Χρυσόστομο, γιατί χωρίς και τη δική τους συμβολή, τίποτα δεν θα είχαμε 
καταφέρει.

Τους ευχαριστώ γιατί μας εμπιστεύθηκαν, πίστεψαν σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και έδωσαν τον καλύτερο τους 
εαυτό. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

 
Έχοντας την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις μου που αφορούν 
τον Συνεταιρισμό. Πρώτα θα ήθελα να εκφράσω τη στήριξη μου στα μέλη του ΔΣ για όλες τις αποφάσεις τους για τη 
στήριξη των μελών του Συνεταιρισμού.
Συνάδελφοι ο Συνεταιρισμός πρέπει να είναι η επέκταση του εργαστηρίου μας και ως τέτοια πρέπει να το νοιώθουμε. 
Πρέπει όλοι μας να είμαστε ενωμένοι, χωρίς έριδες και τρικλοποδιές σε κάθε ΔΣ. Μακρυά από μικροπολιτικές υπονό-
μευσης και προ παντός μακρυά από κόμματα τα οποία και μέχρι σήμερα έβλαψαν και βλάπτουν τους εργαστηριακούς 
ιατρούς (clawback, rebate, μείωση στο μισό των τιμών του κρατικού τιμολογίου και άπειρα εμπόδια για την άδεια λει-
τουργίας των ιατρείων).
Εύχομαι σε όλους προκοπή, συλλογικότητα, ομόνοια και πάντα άγρυπνοι σε επιτήδειους που θέλουν το κακό του Συ-
νεταιρισμού.

Με εκτίμηση ένας από εσάς. 

Μαρία Ι. Παπακωνσταντίνου
Ιατρός Βιοπαθολόγος
Αντιπρόεδρος ΔΣ Medisyn

Αντώνης Παραπανήσιος
Ιατρός Βιοπαθολόγος
Μέλος ΔΣ Medisyn

Aγαπητά μέλη,  
αγαπητοί συνάδελφοι
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Για τον Συνεταιρισμό Εργαστηριακών Ιατρών έμα-
θα όταν ξεκίνησα τη δραστηριότητα του ιατρείου 
μου στην περιοχή των Ν. Μουδανιών. 
Ευθύς αμέσως ο Συνεταιρισμός ξεχώρισε για εμέ-
να προσωπικά, με το πλέον ποιοτικό εργαστήριο 
αναφοράς, το οποίο είχε τη δυνατότητα να παρέχει 
τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα αλλά και πλήθος 
άλλων υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση, η πλη-
ροφοριακή υποστήριξη και η συμβουλευτική σε 
όλους τους τομείς της ειδικότητας μας. 
Ξεχώρισε όμως και για έναν άλλο λόγο, γιατί η 
μορφή του είναι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ, δηλαδή ανήκει 
σε όλα μέλη της.
Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, πολλά άλλαξαν 
και οι καταστάσεις οδήγησαν στο να βρεθώ το τε-
λευταίο έτος στο ΔΣ του Συνεταιρισμού.
Περίπου ένα χρόνο δουλειάς με τους συναδέλ-
φους μου στο ΔΣ καταφέραμε πολλά. Καταφέρα-
με να αυξήσουμε τις εξετάσεις στον Συνεταιρισμό 
αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών, προσθέσαμε 
νέες εξετάσεις στο εργαστήρια της Θεσσαλονίκης 
και του Ηρακλείου, δημιουργήσαμε το εργαστήριο 
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στην Αθήνα κα-
θώς και τη νέα σύγχρονη αίθουσα εκπαιδευτικών 
συνεδριάσεων. 
Καταφέραμε με σωστή διαχείριση να βελτιώσουμε 
τα οικονομικά του και μάλιστα σε περίοδο κρίσης 
καταφέραμε να επιστρέψουμε χρήματα στα μέλη 
του.
Όραμά μου είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια 
για τη δημιουργία ενός μεγάλου και σύγχρονου 
Συνεταιρισμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει ολοένα 
και περισσότερα μέλη, ενός Συνεταιρισμού όπου 
όλα τα μέλη θα έχουν την ίδια φωνή και την ίδια 
αντιμετώπιση, ενός Συνεταιρισμού που θα λει-
τουργεί με βασικό γνώμονα την υποστήριξη και 
την πρόοδο των μελών του, ενός μεγάλου Συνε-
ταιρισμού που θα αποτελεί στήριγμα για μικρά και 
μεγάλα ιατρεία.
Με κλίμα σύμπνοιας και ενότητας ας πορευτούμε 
όλοι μαζί για την εκπλήρωση των κοινών στόχων 
μας.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δέκα χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας, δέκα χρόνια 
μέλος του Συνεταιρισμού, εννέα χρόνια μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου.
Πριν από εννέα χρόνια μου προτάθηκε να συμμετά-
σχω στις εκλογές του Συνεταιρισμού για να εκπρο-
σωπήσω την Κρήτη. Χωρίς πολύ σκέψη συμφώνησα 
να συμμετέχω πιστεύοντας ότι η Κρήτη με ένα μεγά-
λο αριθμό μελών θα πρέπει να έχει έναν εκπρόσωπο 
στο συμβούλιο του Συνεταιρισμού.
Κάπως έτσι άρχισε η διαδρομή μου πλέον σαν μέλος 
της διοίκησης ενός μεγάλου οργανισμού που συνε-
χίζεται μέχρι και σήμερα.
Με δίψα, όρεξη, όραμα αλλά και με σκληρή δουλειά 
και πολλές ώρες αφιέρωσης είμαι περήφανη που κα-
ταφέραμε, μέρα με την μέρα, χρόνο με τον χρόνο, ο 
Συνεταιρισμός μας, να ανεβαίνει ένα ένα σκαλοπάτι και 
να φτάνει το 2018 να διαθέτει το μεγαλύτερο εργαστή-
ριο αναφοράς στην Ελλάδα, ένα εργαστήριο δικό μας - 
των ιατρών βιοπαθολόγων που παρέχει στα μέλη του 
αξιόπιστα αποτελέσματα, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, 
επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη για τα 
ιατρεία μας. Για το 2017 καταφέραμε να ενισχύσουμε 
και τα τρία εργαστήρια Αθήνας, Κρήτης, Θεσσαλονίκης 
ικανοποιώντας τις ανάγκες των μελών μας.
Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού 
για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπο μου 
όλα αυτά τα χρόνια πορείας σαν μέλος του ΔΣ. Χω-
ρίς την στήριξη τους δεν θα είχα την δυνατότητα μέσα 
από την συμμετοχή μου να βάλω και εγώ από μεριάς 
μου ένα λιθαράκι στην προσπάθεια δημιουργίας ενός 
ισχυρού Συνεταιρισμού που ανήκει στα μέλη του.
Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ που με σκλη-
ρή δουλειά αλλά πάντα με όρεξη κέφι και οργάνωση 
μέσα σε κλίμα συνεργασίας καταφέραμε να πετύ-
χουμε συγκεκριμένους στόχους και να φθάσει ο Συ-
νεταιρισμός αυτό που είναι σήμερα. Επίσης νοιώθω 
την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά όλους τους 
εργαζόμενους του Συνεταιρισμού, καθώς και αυτούς 
που δεν ανήκουν πια στην οικογένεια του, οι οποίοι 
ως αφανείς ήρωες προσφέρουν την πολύτιμη βοή-
θεια και στήριξη ακούραστα και αβίαστα και εμπνέ-
ουν σιγουριά και εμπιστοσύνη στα μέλη του.
Εννέα χρόνια μετά αισθάνομαι υπερήφανη για όσα 
έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα με καλές και κακές 
στιγμές, με τα όποια πιθανά λάθη έχω ή έχουμε κά-
νει και είμαι περήφανη που ανήκω στην οικογένεια 
του Συνεταιρισμού από τα πρώτα κιόλας βήματα της 
επαγγελματικής μου καριέρας .
Όραμα μου είναι όλοι μαζί μέσα από ένα κλίμα 
σύμπνοιας και συνεργασίας να συνεχίσουμε την 
προσπάθεια ανάπτυξης του Συνεταιρισμού για να 
παραμείνει η ομπρέλα προστασίας και η δύναμη ανά-
πτυξης των μελών του.

Συμμετέχοντας και πάλι στο ΔΣ του Συνεταιρισμού 
τους τελευταίους 18 μήνες, αισθάνομαι την ανάγκη 
να εκφράσω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να συνερ-
γάζομαι σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο με συνα-
δέλφους που μας ενώνει το ίδιο όραμα για έναν δυ-
νατό και πρωτοπόρο στον τομέα του, Συνεταιρισμό. 
Έναν Συνεταιρισμό που αγκαλιάζει όλα τα μέλη του 
στηρίζοντας τα στο σκληρό επαγγελματικό περι-
βάλλον που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία δύσκο-
λα χρόνια των μνημονίων.
Η ανοδική τον τελευταίο χρόνο πορεία του Συνε-
ταιρισμού, όπως αποδεικνύεται από τα οικονομικά 
μεγέθη, αλλά και η συνεχώς αυξανόμενη αναγνω-
ρισιμότητά του, δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα 
σκληρής δουλειάς και άριστης συνεργασίας του Δ.Σ 
με τον Διευθυντή, τους Γιατρούς μας, τους υπόλοι-
πους επιστήμονες, τα διοικητικά στελέχη και όλους 
τους εργαζόμενους στον Όμιλο Medisyn.
Η ημέρα των εγκαινίων στις 10 Φεβρουαρίου του 
2018 ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για 
όλους εμάς, που απαρτίζουμε αυτό το διοικητι-
κό συμβούλιο και σίγουρα, πιστεύω και για όλα τα 
μέλη του Συνεταιρισμού μας.
Ως νεότερο μέλος της οικογένειας του Medisyn και 
έχοντας εκπαιδευτεί στα χρόνια της ειδικότητας μου 
στις μοριακές εξετάσεις και τεχνικές, πίστευα πάντα 
στην δυναμική της ιατρικής γενετικής και μοριακής 
βιολογίας, ώστε η ανάπτυξη ενός σύγχρονου εργα-
στηρίου στον τομέα της μοριακής διαγνωστικής να 
αποτελεί για μένα πρωταρχικό στόχο. Η δημιουρ-
γία του, επομένως είναι ένα όνειρο που επιτέλους 
πραγματοποιήθηκε.
Η ολοκλήρωση της κατασκευής, επίσης, της αί-
θουσας των επιστημονικών ενημερώσεων και 
εκπαιδεύσεων αποτελούσε επίμονη και επιτακτική 
προτεραιότητα στα πλαίσια της συμμετοχής μου στα 
διοικητικά συμβούλια. Είμαι πολύ περήφανη επο-
μένως, που επί της θητείας μου ολοκληρώθηκε 
και επιτέλους είναι στην διάθεση των συναδέλφων 
μελών αλλά και των επιστημονικών εταιρειών της 
ειδικότητάς μας για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
μας στα νεότερα δεδομένα και στις εξελίξεις της Ια-
τρικής Βιοπαθολογίας.
Ελπίζω, όλα τα μέλη μας να στηρίζουν σε όλα τα 
βήματα του τον Συνεταιρισμό, ώστε να του δίνουν 
ακόμη περισσότερη δύναμη να αναπτύσσεται διαρ-
κώς , προς όφελος φυσικά όλων μας. Γιατί ισχυρός 
Συνεταιρισμός σημαίνει ισχυρά Βιοπαθολογικά ια-
τρεία που διεκδικούν με αξιώσεις και δυναμική, την 
θέση που τους αξίζει στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 
και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας.
 

Άννα Δερβίδου
Ιατρός Βιοπαθολόγος
Μέλος ΔΣ Medisyn

Τσακίρη Μαρία
Ιατρός Βιοπαθολόγος
Ταμίας ΔΣ Medisyn

Κατερίνα Σπυροπούλου
Ιατρός Βιοπαθολόγος
Μέλος ΔΣ Medisyn
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Περιοδική Ενημερωτική  Έκδοση Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών

Ο Συνεταιρισμός εμφάνισε το 2017 τα καλύτερα αποτε-
λέσματα σε σχέση με την τελευταία τριετία: 

 � Αύξησε ραγδαία τις πωλήσεις του, πλέον του 20% σε σχέση με το 2016 
ενώ μεγαλύτερος ρυθμός συνεχίζεται και για το 2018.

 � Πρόσφερε σημαντικές επιστροφές στα μέλη και συνεργάτες του, οι 
οποίες φθάνουν τα 3,6 εκ. ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία του Συ-
νεταιρισμού.

 � Εμφάνισε για πρώτη φορά εξαγωγική δραστηριότητα με την είσοδο 
του στην αγορά της Αλβανίας συνεργαζόμενος με ένα από τα μεγαλύ-
τερα ιδιωτικά νοσοκομεία των Τιράνων και εμφανίζοντας καλές προ-
οπτικές επέκτασης της συνεργασίας και με άλλες μονάδες υγείας στα 
Βαλκάνια.

 � Διεύρυνε σημαντικά τον κύκλο εργασιών του με την είσοδο νέων 
συνεργατών στην Ελλάδα αλλά και κερδίζοντας μεγαλύτερο μερίδιο 
εξετάσεων από τον ανταγωνισμό.

 � Κράτησε σταθερές τις λειτουργικές του δαπάνες και πέτυχε σημαντι-
κές μειώσεις στην προμήθεια υλικών και αντιδραστηρίων βελτιώνο-
ντας την αποδοτικότητα του.

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ!
Η επιτυχία στηρίζεται στη συνεργατική – συμμετοχική οικονομία. Ένα μο-
ντέλο όπου είναι όλο και περισσότερο αναγκαίο σήμερα για τις πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κάτω από την ισχυρή πίεση της οικονομικής 
κρίσης αλλά και του ανταγωνισμού. Υπολογίζεται ότι το 2015 στην ΕΕ περίπου 
28 δις. € ακαθάριστα έσοδα προέρχονται από συνεργατικές πλατφόρμες, ενώ 
η πρόβλεψη είναι ότι οι συνεργατικές επιχειρήσεις μπορούν να συνεισφέρουν 
έως και 572 δις. € στην οικονομία της ΕΕ. 

Το συνεταιριστικό μοντέλο Medisyn έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαμορφώ-
νει συνθήκες, όπου τα Μέλη του να λαμβάνουν και να προσφέρουν αντίστοι-

χα ανταγωνιστικές υπηρεσίες προηγμένης διαγνωστικής αξίας και υψηλής 
ποιότητας στους ασθενείς. 

 
Για τον Συνεταιρισμό ο Ιατρός Βιοπαθολό-
γος είναι στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας! 

Ο Medisyn δεν παρεμβαίνει στην επιχειρηματική δραστηριότητα των Ιατρεί-
ων αλλά δίνει σε όλα τα Μέλη ισότιμα και με κανόνες τη δυνατότητα να εξα-
σφαλίσουν ανταγωνιστικό μίγμα υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει:

 � Πρόσβαση στον πληρέστερο κατάλογο εργαστηριακών εξετάσεων 
και στις πλέον καινοτόμες εξετάσεις πχ. μοριακής βιολογίας και γε-
νετικής.

 � Πρόσβαση σε σχήματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου από κορυφαίο 
πάροχο στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς. 

 � Δωρεάν ασφάλιση για την κάλυψη αστικών κινδύνων. 

 � Επιστημονική υποστήριξη για παροχή εξατομικευμένης φροντίδας. 

 � Συνεχή εκπαίδευση σε ιατρικά θέματα αλλά και ευρύτερα θέματα που 
αφορούν και επηρεάζουν τον επαγγελματικό κλάδο.

 � Υποστήριξη του Ιατρείου μέσω σύγχρονου Μάρκετινγκ Υγείας και των 
νέων τεχνικών κοινωνικής δικτύωσης. 

Ο Συνεταιρισμός έχει χτίσει με πολύ δουλειά όλα τα χρόνια της λειτουργίας 
από το 1995 έως σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο βιοπαθολογικών ιατρείων 
στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας του τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη από 
οποιονδήποτε άλλο πάροχο εργαστηριακών εξετάσεων. Η εσωτερική και 
εξωτερική του αγορά, έχει διαμορφώσει σήμερα ένα ικανό μέγεθος οικο-
νομιών κλίμακος, όπου το κόστος παραγωγής συνεχώς βελτιστοποιείται με 
αποτέλεσμα να προσφέρονται εξετάσεις στου ιατρούς βιοπαθολόγους υψη-
λής ποιότητας και χαμηλού κόστους. 

Μετατρέποντας τον Συνεταιρισμό  
σε μία σύγχρονη και  δυνατή συμμετοχική επιχείρηση!

Δρ. Γούναρης Χρυσόστομος
Γενικός Διευθυντής Medisyn

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι το 2017 ήταν για τον 
Συνεταιρισμό ένα έτος όπου επιτεύχθηκαν σημαντικά θετικά 
αποτελέσματα αλλάζοντας την εικόνα του στην αγορά υγείας 
και καθιερώνοντας τον ως ηγετική δύναμη στον τομέα των 
εργαστηριακών διαγνωστικών υπηρεσιών. Η θετική πορεία 
έδωσε τη δυνατότητα στο Συνεταιρισμό να προσφέρει στα Μέλη 
του υπηρεσίες που για πρώτη φορά δίνονταν σε αυτόν το βαθμό. 
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Τα τρία εργαστήρια αναφοράς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη αναπτύσ-
σονται συνεχώς εισάγοντας συστηματικά νέα και καινοτόμο εργαστηριακή 
τεχνολογία καθιστώντας τα μέσα στα κορυφαία στην Ευρώπη. Το επιστημονι-
κό προσωπικό ιατροί, βιοχημικοί και βιολόγοι προωθούν την εξατoμικευμένη 
προσέγγιση και υποστηρίζουν το ιατρό βιοπαθολόγο. Ο Συνεταιρισμός διαθέ-
τει συμπαγή οργανωτική δομή καθώς και έμπειρο και ικανό προσωπικό που 
εγγυάται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. 

Το συνεταιριστικό μοντέλο είναι απλό και διαυγές. Όλα τα Μέλη είναι ίσα και 
έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Η Διοίκηση είναι δεσμευμένη στην 
υποστήριξη του Βιοπαθολογικού Ιατρείου όπου άλλωστε αποτελεί και την 
μοναδική αποστολή του Συνεταιρισμού Medisyn. Τα μέλη, οι μέτοχοι δικαι-
ούνται της συμμετοχής στη διαμόρφωση της στρατηγικής και των στόχων 
ενώ έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης και ελέγχου. Το συνεταιριστικό 
γίγνεσθαι είναι το διαφορετικό μας πλεονέκτημα (differential advantage), 

αυτή είναι η δύναμη μας για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή, όπως 
ο ισχυρά αυξανόμενος ανταγωνισμός εγχώριος και διεθνής και οι επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικογένεια. 

Η επιτυχία βασίζεται στην σταθερή ανάπτυξη ενώ στην περίπτωση του Συνε-
ταιριστικού Μοντέλου στην Συμμετοχική Ανάπτυξη με επίκεντρο το Ιατρό Βι-
οπαθολόγο. Η επιτυχία βασίζεται και στην ισχυρή δέσμευση της Διοίκησής για 
την συνεταιριστική ιδέα, την εφαρμογή πολιτικών υποστήριξης των ιατρείων 
και την εφαρμογή σύγχρονου μάνατζμεντ και στρατηγικής. Έτσι: 

Το 2017 αποφασίσθηκε η νέα εμπορική πολιτική με πολύ σημαντικές εκ-
πτώσεις: οριζόντια μείωση τιμοκαταλόγου 8%, επιπλέον έκπτωση 7% για τις 
εξετάσεις υψηλής συχνότητας, προνομιακές μειωμένες τιμές για το βιοπαθο-
λογικό ιατρείο στις 32 εξετάσεις του ΦΕΚ Β’ 3458/26.10.2016, ενώ στο τέλος 
του έτους δόθηκε εκπτωτικό πιστωτικό βάσει τζίρου στα μέλη έως και 10%.

Το 2017 ο Συνεταιρισμός άλλαξε πρόσωπο, οι κεντρικές του εγκαταστάσεις 
εκσυγχρονίσθηκαν, όλοι οι όροφοι ανακαινίσθηκαν ενώ παραδόθηκε σε 

χρήση η νέα αίθουσα εκπαίδευσης και εκδηλώσεων του Συνεταιρισμού. 
Ο Συνεταιρισμός εκπέμπει την νέα εποχή του, σύγχρονος και τεχνολογικά 
προηγμένος ενώ οι συνθήκες εργασίας έχουν βελτιωθεί ραγδαία. 

Το 2017 παραδόθηκε το νέο Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής με την πλέ-
ον σύγχρονη τεχνολογία μοριακών εξετάσεων με εξοπλισμό της ROCHE, 
εγκεκριμένες από FDA, ενώ επιτεύχθηκε η συνεργασία με την VERITAS 
GENETICS, μία από τις πλέον καινοτόμες εταιρείες στον χώρο της Γονιδιω-
ματικής. 

To 2017 ενισχύθηκαν τα περιφερειακά εργαστήρια και μεταφέρθηκαν στο-
χευμένα εξετάσεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την μείωση του χρόνου 
έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Στη Θεσσαλονίκη η πολιτική 
αυτή έφερε σημαντική αύξηση του όγκου των εξετάσεων ως αποτέλεσμα 
της ικανοποίησης μελών και συνεργατών

Το 2017 ο Συνεταιρισμός υποστηρίζοντας ιατρεία έδωσε σε όλα τα Μέλη την 
δυνατότητα για πρόσβαση σε υπηρεσίες ποιότητας στο Medisyn Quality 
System, σε δωρεάν αστική ευθύνη και ανέπτυξε την νέα του πλατφόρμα 
προώθησης των εργαστηρίων vriskodiagnostiko.gr.

Μετατρέποντας τον Συνεταιρισμό  
σε μία σύγχρονη και  δυνατή συμμετοχική επιχείρηση!

M
EDISYN QUALITY SYSTE
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Το 2017 βάσει του νέου οργανογράμματος ενισχύθηκε με έμπειρο και ικανό 
προσωπικό ο Συνεταιρισμός σε τομείς όπως της πληροφορικής, του εμπο-
ρικού, της εξυπηρέτησης πελατών, και του Εργαστηρίου για την κάλυψη των 
υφιστάμενων αναγκών ενώ ενισχύθηκε το ιατρικό προσωπικό του Συνεται-
ρισμού. 

Το 2018 οι απαιτήσεις των μελών και συνεργατών μας είναι πιο έντονες και 
οι ανάγκες μεγαλύτερες. Στόχος του Συνεταιρισμού είναι η ολοκλήρωση του 
προγράμματος υποστήριξης των ιατρείων μελών μας το οποίο περιλαμβάνει 
ένα ευρύ φάσμα δράσεων όπως: 

 � την ολοκλήρωση του πλάνου εκσυγχρονισμού της πληροφορικής 
λειτουργίας του Συνεταιρισμού με την ανάπτυξη νέας υποδομής 
και εξοπλισμού πληροφορικής, την βελτίωση της διασύνδεσης 
των εργαστηρίων καθώς και την αναδιάταξη του online συστήμα-
τος για τη βελτίωση της ταχύτητας και αξιοπιστίας του με στόχο την 
κάλυψη των όλο και αυξανόμενων αναγκών παραγγελίας και λήψης 
αποτελεσμάτων 

 � την εκπαίδευση των μελών μας στις νέες εξετάσεις μοριακής βιο-
λογίας και γενετικής στα πλαίσια ενός οργανωμένου προγράμματος 
συνεχούς εκπαίδευσης στη νέα αίθουσα εκπαίδευσης αλλά και με την 
χρήση της διαδικτυακής τεχνολογίας 

 � την υποστήριξη των ιατρείων στο μάρκετινγκ και στην επικοινω-
νία με την προώθηση των ιατρείων σε ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας αλλά και ασθενείς

 � τη συνέχιση της πετυχημένης πολιτικής εκπτώσεων και επιστρο-
φών για την εξασφάλιση ακόμη χαμηλότερων τιμών εξετάσεων, 
μέσω της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της αύξησης της διείσδυ-
σης του Συνεταιρισμού στην Ελληνική αγορά αλλά και στην αγορά των 
Βαλκανίων διατηρώντας έτσι υψηλούς ρυθμούς αύξησης εσόδων

 � την υλοποίηση και προώθηση των νέων project όπως του νέου 
εργαστηρίου μοριακής γενετικής καθώς και της νέας συνεργασίας 
για τις εξετάσεις γενετικής, με στόχο την καθιέρωση του Medisyn 
ως σημαντικού παράγοντα στο συγκεκριμένο τομέα της εργαστηρι-
ακής διαγνωστικής

 � τη δομημένη ανάπτυξη της συνεργασίας με το CERBA στα πλαίσια 
του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί το 2017 

 � την προσφορά χαμηλών τιμών προμήθειας υλικών εργαστηρίου 
και εξοπλισμού υλοποιώντας πολιτικές κεντρικών διαγωνισμών και 
απευθείας εισαγωγών και αναδιοργάνωση της λειτουργίας εφοδια-
σμού, προμήθειας και εμπορίας 

 � την ανάπτυξη νέου υποκαταστήματος στην Κεντρική Ελλάδα για 
την εξασφάλιση ανταγωνιστικού χρόνου έκδοσης αποτελεσμάτων και 
με στόχο την ικανοποίηση των υφιστάμενων μελών και συνεργατών 
αλλά και την προσέλκυση νέων 

 � τη συνέχιση του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Συνεταιρι-
σμού με την μετεγκατάσταση του Εργαστηρίου της Κρήτης σε νέο 
κτήριο που να πληρεί τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη του νέου 
συστήματος αυτοματισμού αλλά και να προωθεί αποτελεσματικά τους 
στρατηγικούς στόχους του Συνεταιρισμού

 � την ολοκλήρωση της ανανέωσης του εξοπλισμού του Κεντρικού 
Εργαστηρίου με τα πλέον σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημο-
σύνης 

 � τη διοικητική αναδιοργάνωση των υποστηρικτικών λειτουργιών 
όπως των logistics, της εξυπηρέτησης των μελών και των πωλήσεων 
για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 � την προώθηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε συνερ-
γασία με εθελοντικές οργανώσεις.

“  Το επιχειρησιακό πλάνο για το 2018  
είναι όντως φιλόδοξο όπως άλλωστε 
ήταν και του 2017.   
Για τον Συνεταιρισμό όμως τα αδύνατα 
γίνονται δυνατά! ”

Ο Medisyn μετασχηματίζεται με την 
πολύ δουλειά των εργαζομένων του 
και τη δέσμευση της διοίκησης στις 
αξίες της συμμετοχικής οικονομίας 
και διοίκησης σταθερά προς όφελος 
των Μελών του σε μία σύγχρονη 
επιχείρηση με στιβαρή οργανωτική 
δομή εξασφαλίζοντας χαμηλές τιμές, 
προσφέροντας υψηλής ποιότητας 
εξετάσεις και πρόσβαση σε καινοτό-
μες υπηρεσίες. 

Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας δι-
έρχεται μέσα από την ισοδύναμη 
ανάπτυξη μελών και συνεταιρισμού 
και την εξασφάλιση της πρόσβασης 
σε νέες καινοτόμες εξετάσεις. Ο Συ-
νεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών 
Medisyn πρέπει να καινοτομεί και 
να προηγείται στις τεχνολογικές και 
επιχειρηματικές επιλογές, άλλωστε 
όποτε το έπραξε όλοι είδαν τα πολύ 
θετικά αποτελέσματα που ήρθαν. 

 
ΙΣΧΥΡΌΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΌΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΙΣΧΥΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΌΦΑ. 
ΑΥΤΗ Η ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙ-
ΑΡΡΑΓΕΙ ΚΑΙ ΌΣΌ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΌΒΌΣ ΓΙΑ ΤΌ ΜΕΛΛΌΝ.  
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Η εφαρμογή της μοριακής βιολογίας στην κλινική διαγνωστική αποτελεί αναμ-
φισβήτητα την ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή της εργαστηριακής ιατρικής 
και πρόκειται να διαδραματίσει δυναμικό και σημαντικό ρόλο τα επόμενα έτη. 
Η χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών Μοριακής Βιολογίας, οι οποίες χαρακτη-
ρίζονται από εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα παρουσιάζουν πληθώρα 
πλεονεκτημάτων όπως η διάγνωση λοιμώξεων σε αρχικά στάδια, ο προσδι-
ορισμός της ενεργητικότητας/μεταδοτικότητας νόσων, η εκτίμηση απόκρισης 
σε ακολουθούμενες θεραπείες για εξατομίκευση της αγωγής, η ανίχνευση και 
πρόληψη κληρονομικών νοσημάτων, ο προσδιορισμός της ακριβούς γενετικής 
βλάβης και η συσχέτιση με το φαινότυπο, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό, 
άμεση απάντηση σε καίρια κλινικά ερωτήματα. Οι συνεχείς εξελίξεις στον τομέα 
διέπονται από βελτιώσεις στην τεχνολογία και θέτουν στη διάθεσή μας τα μέσα 
για εκτεταμένες πληθυσμιακές μελέτες που τεκμηριώνονται αποτελεσματικά. 
Η διαγνωστική μοριακή βιολογία και γενετική χρησιμοποιείται ευρέως σε διά-
φορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αιματολογίας, της ογκολογίας, της 
ανοσολογίας και μικροβιολογίας.

Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn, πιστός στο όραμα του για 
συνεχή εκσυγχρονισμό, εξέλιξη και προσαρμογή στα διεθνή εργαστηριακά 
πρότυπα προχώρησε στη δημιουργία ενός πρότυπου εργαστηρίου Μορι-
ακής Βιολογίας και Γενετικής στις εγκαταστάσεις του. Το εργαστήριο χαρα-
κτηρίζεται από τρεις ουσιαστικές αρχές: Καινοτομία, Ποιότητα και Χρηστικότητα 
στις εξετάσεις που προσφέρει. 
Οι καινοτομίες του εργαστηρίου 
στηρίζονται σε τρεις βασικούς 
άξονες: 

α)  στον εμπλουτισμό του κατα-
λόγου των εξετάσεων με νέες 
εξετάσεις λόγω της συνεχούς 
εξέλιξης των νέων δεδομένων 
ανάλυσης του γενετικού υλι-
κού σε όλα τα επίπεδα (DNA, 
RNA, miRNAs, cfDNA), 

β)  στη χρήση πρωτοποριακών 
αναλυτών, που λειτουργούν 
με διεθνώς διαπιστευμένα 
πρωτόκολλα και αντιδραστή-
ρια όπως το σύστημα Cobas 
4800, Roche Diagnostics και 

γ)  στο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο δύναται να αναπτύ-
ξει ποίκιλλα νέα είδη μεθοδολογιών, αλλά και να αξιολογήσει τα σχετικά 
ευρήματα.

 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΑΥ-
ΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ, ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΤΗΝ 
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕ-
ΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΛΟΙΜΩΔΗ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ Η ΝΟΣΗΡΕΣ ΠΑΘΟΓΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 

Η πλειονότητα των γενετικών ελέγχων απορρέουν από τις διεθνείς οδηγίες 
και ακολουθούν την άριστη εργαστηριακή πρακτική για την αξιοπιστία τους, 
έτσι ώστε να προσφέρουν στον ιατρό και στον ασθενή του, το καλύτερο απο-
τέλεσμα.

Μοριακή βιολογία και κλινική διαγνωστική:

Mία νέα εποχή medisyn

Κατερίνα Ρουμελιώτη
PhD Μοριακής Γενετικής
Υπεύθυνη Εργαστηρίου  
Μοριακής
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Σε ιδιαίτερα ευχάριστο και γεμάτο συγκίνηση κλίμα τελέστηκαν τα εγκαίνια των νέων δομών του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn το Σάββατο 
10 Φεβρουαρίου 2018 παρουσία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα.

Το νέο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, το οποίο βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο του Medisyn κο Μακρίδη 
Παναγιώτη, κατόπιν ακολούθησε ο εγκαινιασμός των Νέων Γραφείων του 3ου ορόφου από την Αντιπρόεδρο κα Παπακωνσταντίνου Μαρία και ο εγκαινιασμός 
της νέας σύγχρονης Αίθουσας Εκπαιδευτικών Εκδηλώσεων του 4ου ορόφου από τη Γενική Γραμματέα του Συνεταιρισμού κα Καλαμάρη Μαρία.

Είχαμε όλοι τη χαρά να βρεθούμε όλοι μαζί και να εγκαινιάσουμε το αποτέλεσμα μίας αδιάλειπτης εργασίας μέσα από συντονισμένες ενέργειες, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ανάπτυξης του Medisyn με στόχο τη βελτίωση, επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του οργανισμού μας. 

Το νέο τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, τα νέα γραφεία και τη νέα σύγχρονη αίθουσα Εκπαιδεύσεων. Για την υλοποίηση των παραδοτέων έργων 
κατά την έναρξη και την εξέλιξη του χρειάστηκε να υπάρξουν συντονισμένες προσπάθειες πολλών παραγόντων και αποτελεσματική συνέργεια των τμημάτων 
και των εργαζομένων του Medisyn.

Εγκαίνια Νέων Δομών Medisyn
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Με τα μέλη μας, για τα μέλη μας!

Το κλείσιμο της εκδήλωσης των εγκαινίων έκανε η Γενική Γραμματέας του Medisyn κα Καλαμάρη Μαρία, η οποία 
τόνισε ότι «Το ΔΣ του MEDISYN κινήθηκε στο πλαίσιο στρατηγικής της ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση, επέκταση 
και αναβάθμιση των υποδομών του οργανισμού μας που ήταν αναγκαία συνθήκη. Με την ακατάβλητη προσπάθεια 
του ΔΣ, των εργαζομένων και των μελών μας έχουμε επιτύχει την οικοδόμηση και αναγνώριση ως εργαστηριακή 
επιστημονική μονάδα υποστήριξης των εργαστηριακών γιατρών σχεδόν τα μέγιστα. Φιλοδοξούμε ο Medisyn να συ-
νεχίσει να αποτελεί υποδειγματικό κέντρο αναφοράς διαγνωστικών εξετάσεων όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για 
το εξωτερικό. Ο Medisyn είναι το μόνο οργανωτικό και διοικητικό σχήμα που εγγυάται τη λειτουργία και ανά-
πτυξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όπως είναι τα διαγνωστικά μας ιατρεία. Το όραμα μας 
ήταν και είναι πάντα εμπνευσμένο, φιλόδοξο και γεμάτο προκλήσεις όπως άλλωστε πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι». 

Ο κος Χρούσος Γεώργιος, 
Καθηγητής Παιδιατρικής 
και Ενδοκρινολογίας, Διευ-
θυντής της Α' Παιδιατρικής 
Κλινικής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο 
Παίδων η Αγία Σοφία, προέ-
βη σε διάλεξη σχετικά με την 
«Επιγενετική από τον Αριστο-
τέλη στο εργαστήριο», ενώ 
η κα Νικολάου Χρυσούλα, 

Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας-Ανοσολογίας ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου Αιγινήτειου Νοσοκομείου αναφέρθηκε στην «Ιατρική Βιοπα-
θολογία και Ψυχιατρική» και τέλος ο Δρ Κρούπης Χρήστος, Βιοχημικός - Μοριακός Βιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας - Κλινικής Βιοχημείας 
της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ Αττικόν με ειδίκευση στη Μοριακή Διαγνωστική έκανε εκτενή αναφορά στα «Γονίδια κληρονομούμενου 
καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κος Αντωνάκος Γεώργιος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Βιοχημείας, ο κος Χαλκιάς, Πρόε-
δρος του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και διοικητές των Νοσοκομείων ΕΣΥ. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία πολλών 
εκ των ιδρυτικών μελών του Συνεταιρισμού, η οποία άφησε σε όλους μας μία γλυκιά γεύση.

Η νέα αίθουσα των Εκπαιδευτικών Εκδηλώσεων εγκαινιάστηκε με τις πρώτες διαλέξεις από διακεκριμένες προ-
σωπικότητες στο πεδίο της ιατρικής επιστήμης, ενώ ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών κος 
Μακρίδης Παναγιώτης έκανε την επίσημη έναρξη της εκδήλωσης. Ο κος Μακρίδης τόνισε ότι «ο Συνεταιρισμός 
αποτελεί την ομπρέλα των βιοπαθολόγων στην ΠΦΥ απέναντι σε κάθε πρόβλημα και δεν αποτελεί μια εταιρεία φα-
σόν όπως αυτές που υπάρχουν στην αγορά. Η εμπειρία μας, η γνώση και η δυναμική μας είναι έτοιμη να απαντήσει 
και να δώσει λύσεις σε οποιεσδήποτε αλλαγές η δυσμενείς συνθήκες προκύψουν για τα ιατρεία σε θεσμικό και 
οικονομικό επίπεδο. Είμαστε και συνεχώς εξελισσόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, ένας οργανισμός συνολικής 
στήριξης των βιοπαθολογικών ιατρείων στην Π.Φ.Υ. Ο στόχος μας δεν είναι η φθηνή παραγωγή ενός αποτελέσμα-
τος χωρίς καμία αξιολόγηση της ποιότητας, καμία αξιολόγηση της γνώσης, καμία αξιολόγηση της ιατρικής υπηρεσί-
ας. Ο στόχος μας είναι να παραδώσουμε ένα σωστό και χρήσιμο αποτέλεσμα για τον ασθενή και τον κλινικό γιατρό. 

Είμαστε όχι μόνο υπερήφανοι αλλά και ευτυχείς ως Δ.Σ. που καταφέραμε σε μικρό χρονικό διάστημα και με πολλά αλλά θέματα να τρέχουν, να παραδώ-
σουμε σε χρήση αυτή την σύγχρονη αίθουσα εκπαιδεύσεων για τα μέλη αλλά και για τους γιατρούς γενικά, αφού πρόθεσή μας είναι να διατίθεται και στις 
ιατρικές επιστημονικές εταιρείες για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Είμαστε επίσης ευτυχείς και σίγουροι ότι το νέο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Γενετικής το 
2018 είναι μόνο η αρχή μιας προδιαγεγραμμένης λαμπρής εξέλιξης».

Ο κος Γούναρης Χρυσόστομος, Γενικός Διευθυντής του Medisyn, αναφέρθηκε στη ραγδαία ανάπτυξη που κατέγραψε ο 
Συνεταιρισμός για το 2017, η οποία συνεχίζεται και για το επόμενο έτος. Τόνισε ότι ο Συνεταιρισμός δεν αποτελεί κερ-
δοσκοπική επιχείρηση με αυτοσκοπό το κέρδος, αλλά έχει σκοπό την επένδυση προς όφελος των μελών του μέσω της 
παροχής υπηρεσιών ανώτερης ποιότητας και την επιστροφή μέσω πιστωτικών, έτσι ώστε να μπορούν τα βιοπαθολογικά 
ιατρεία να είναι βιώσιμα. Για πρώτη φορά ο Συνεταιρισμός εξάγει υπηρεσίες στην Αλβανία, ενώ υπάρχει η σκέψη για διεύ-
ρυνση της δραστηριότητας και σε άλλες βαλκανικές χώρες, για πρώτη φορά αναλάβαμε την αντιπροσωπεία της Veritas 
Genetics, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στο χώρο της γονιδιωματικής, ολοκληρώσαμε την αίθουσα 
εκπαιδεύσεων και το νέο εργαστήριο μοριακής και πολλά άλλα. Ήταν μία χρονιά ιδιαίτερα δραστήρια με έντονη εργασία 
από όλο το προσωπικό. Για το 2018 σκοπεύουμε να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς και με τη βοήθεια του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορεί ο Συνεταιρισμός να είναι ακόμα καλύτερος με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και να εγγυηθεί ακόμα 
περισσότερο την ασφάλεια των ιατρών βιοπαθολόγων.
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Η νέα στρατηγική 
συνεργασία του 
Medisyn με την 
Veritas Genetics 
είναι γεγονός.  

Ο Medisyn πάντα πρωτοπόρος στις εξελίξεις εξασφάλισε τη συνεργασία με τον 
παγκόσμιο ηγέτη στο χώρο της Μοριακής Γενετικής, τη Veritas Genetics, την 
«Εταιρεία του Γονιδιώματος». Η Veritas ιδρύθηκε από μία ομάδα επιστημόνων 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard με πρωτοστάτη τον 
καθηγητή George Church, έναν από τους «πατέρες» της σύγχρονης Γενετικής. 
Διαθέτει 3 υπερσύγχρονα και πλήρως διαπιστευμένα εργαστήρια σε Αμερι-
κή, Ασία και Ευρώπη, ενώ οι συνεργασίες της με τη Mayo Clinic και την Inova 
Health την κατατάσσουν στην κορυφή της επιστημονικής ερμηνείας και διά-
γνωσης. Τα τελευταία δύο χρόνια, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του ΜΙΤ με τις 
50 πιο «ευφυείς» εταιρίες παγκοσμίως, ενώ η κύρια εξέταση της, myGenome, 
δηλαδή ο πλήρης έλεγχος του Γονιδιώματος, έχει ανακηρυχθεί ως ένα από τα 
10 τεχνολογικά επιτεύγματα, που μπορούν να αλλάξουν την Ιατρική.
 Μετά από ενδελεχή έρευνα της ζήτησης μελών και συνεργατών και λαμβά-
νοντας υπόψιν τις ανάγκες και τη δυναμική της Ελληνικής αγοράς Μοριακών 
εξετάσεων, ο Medisyn εξασφάλισε στο πρώτο στάδιο της συνεργασίας του με τη 
Veritas, τη διάθεση των εξετάσεων myBRCA, myBRCAHiRisk και myPrenatal.

 Ο έλεγχος myBRCA είναι μια εξέταση στοχευμένης αλληλούχισης επόμενης 
γενιάς (targeted NGS) για την ανίχνευση μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1 και 
BRCA2. Τα γονίδια BRCA είναι μέρος της φυσικής άμυνας του οργανισμού μας 
και προστατεύουν από την ανάπτυξη καρκίνου. Μεταλλάξεις σε αυτά τα γονίδια 
σχετίζονται με αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και των 
ωοθηκών στις γυναίκες και στους άνδρες καρκίνο του μαστού και του προ-
στάτη. Η στοχευμένη αλληλούχιση και ανάλυση μεγάλων αναδιατάξεων των 
γονιδίων BRCA1 και BRCA2, μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση των πιθα-
νοτήτων ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών, 
στην αύξηση των πιθανοτήτων έγκαιρης ανίχνευσης και πρόληψης και στον 
εντοπισμό μελών της οικογένειας με αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης των 
εν λόγω καρκίνων.
 To myBRCAHiRisk είναι μία εξέταση που εντοπίζει μεταλλάξεις σε 26 γονί-

δια συμπεριλαμβανομένων των BRCA1 και BRCA2, τα οποία συνδέονται με 
αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, των ωοθηκών και 
άλλων τύπων καρκίνου, όπως του παχέος εντέρου, του παγκρέατος, του στο-
μάχου, του ενδομήτριου και του θυρεοειδούς, καθώς και διάφορων κληρο-
νομικών καρκινικών συνδρόμων όπως το σύνδρομο Cowden, το σύνδρομο 
Li-Fraumeni, το σύνδρομο Peutz-Jeghers και το σύνδρομο Lynch. Η ερμηνεία 
του αποτελέσματος της εν λόγω εξέτασης μπορεί να συμβάλλει στην κατανό-
ηση των πιθανοτήτων ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου του μαστού και των 
ωοθηκών, στην αύξηση των πιθανοτήτων έγκαιρης ανίχνευσης και πρόληψης, 
στον εντοπισμό μελών της οικογένειας με αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης 
των εν λόγω καρκίνων και στην προσαρμογή της θεραπευτικής διαχείρισης 
ανάλογα με τα εμπλεκόμενα γονίδια.
 Η εξέταση myPrenatal είναι ένας μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος που 
παρέχει αξιόπιστες απαντήσεις σχετικά με την υγεία του αναπτυσσόμενου εμ-
βρύου. Η εξέταση βασίζεται σε απομόνωση και ανάλυση του εμβρυικό DNA 
(cffDNA) που κυκλοφορεί ελεύθερο στη μητρική κυκλοφορία και επομένως 
δεν φέρει κανένα κίνδυνο αποβολής σε σύγκριση με τις επεμβατικές τεχνικές 
που φέρουν κίνδυνο 1- 2%. Η απλή αυτή εξέταση ανιχνεύει τις τρεις πιο κοινές 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Το σύνδρομο DOWN (τρισωμία 21), το οποίο σχε-
τίζεται με αναπτυξιακή και διανοητική καθυστέρηση που κυμαίνεται από ήπια 
έως σοβαρή, την Τρισωμία 18, μία διαταραχή που προκαλεί σοβαρή αναπτυξι-
ακή καθυστέρηση και γενετικές ανωμαλίες και την Τρισωμία 13, μία διαταρα-
χή που προκαλεί σοβαρή διανοητική καθυστέρηση και σωματική δυσπλασία. 
Το myPrenatal διαθέτει το χαμηλότερο ποσοστό αποτυχίας (0,07%), μπορεί να 
εκτελεστεί από την 10η εβδομάδα κύησης, απαιτεί μικρή ποσότητα μητρικού 
αίματος και δεν περιορίζεται από εθνικότητες, τεχνικές Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής, ΒΜΙ και δωρητές ωαρίων.
Σύγχρονες διαγνωστικές υπηρεσίες Μοριακής Γενετικής από τον Medisyn.
 Η συνεργασία Medisyn-Veritas σηματοδοτεί την ισχυρή παρουσία του Βιοπα-
θολόγου στο πεδίο της Γονιδιωματικής. Η διάθεση καινοτόμων εξετάσεων κο-
ρυφαίας ποιότητας και διαγνωστικής αξίας, συνδυαζόμενη με το χαμηλότερο 
κόστος της αγοράς, προσφέρει την καλύτερη δυνατότητα συμβολής του ιατρού 
για ασφαλή κλινική διάγνωση.

Ισχυρή παρουσία του Βιοπαθολόγου 
στο πεδίο της Γονιδιωματικής

Νίκος Καλογερόπουλος
Μοριακός Γενετιστής BSc, ΜSc
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Την κατάταξη του Medisyn στα καλύτερα εργαστήρια αναφοράς παγκοσμί-
ως επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα των στοιχείων της ετήσιας έκθεσης του 
EQAS-Biorad αναφορικά με τη διασφάλιση ποιότητας των εργαστηριακών εξε-
τάσεων που εκτελούνται στο κεντρικό εργαστήριο στην Αθήνα και στα υποκα-
ταστήματα Θεσσαλονίκης και Κρήτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις ετήσιες στατιστικές αναλύσεις 
των σχημάτων ελέγχου ποιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και τα 3 εργαστήρια 
του Medisyn κατατάσσονται στα πρώτα καλύτερα του κόσμου και φυσικά στην 
Ελλάδα!
Για πρώτη φορά το εργαστήριο συμμετείχε 
σε εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας πριν 
από 20 χρόνια, όταν παγκόσμια, τα διεργα-
στηριακά σχήματα έκαναν τα πρώτα τους 
βήματα.
Πολύ πριν γίνουν υποχρεωτικοί οι εξωτε-
ρικοί έλεγχοι ποιότητας και η διαπίστευση.
Στις στατιστικές αναλύσεις των σχημάτων 
της EQAS-Biorad, στο τέλος κάθε κύκλου, 
τα εργαστήρια χωρίζονται σε 5 ομάδες 
ανάλογα με την απόκλισή τους από την 
τιμή στόχο από τα καλύτερα έως τα χει-
ρότερα, η συμμετοχή είναι διεθνής και η 
σύγκριση γίνεται ανάμεσα σε μεγάλα ερ-
γαστήρια Αμερικής, Ευρώπης και Ασίας.
Στην συντριπτική πλειοψηφία τα αποτε-
λέσματα κατατάσσουν τα εργαστήρια του 
Medisyn ανάμεσα στα καλύτερα. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν καταταχθεί 
στην αμέσως επόμενη καλύτερη κατηγορία, ποτέ όμως κάτω από τη δεύτερη 
στήλη.
Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται η επίδοση των εργαστηρίων του Medisyn 
στο σχήμα «Ειδικές Πρωτεΐνες» για το 2017 σε σύγκριση με τα υπόλοιπα Ελλη-
νικά εργαστήρια.
Μόνο 3 εργαστήρια έχουν την καλύτερη επίδοση, αυτά στην πρώτη στήλη, αυτή 
με το βέλος.
Τα 3 εργαστήρια αυτά είναι τα 3 εργαστήρια του Medisyn (Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και Κρήτη).
Στην τελευταία δεξιά στήλη βρίσκονται τα 5 χειρότερα εργαστήρια.
Τα εργαστήρια της τελευταίας στήλης, κατατάσσονται εκεί, γιατί τα αποτελέσμα-
τά τους παρουσιάζουν απόκλιση μεγαλύτερη από 3SD (επίδοση η οποία σημαί-

νει ότι τα αποτελέσματα του εργαστηρίου αποκλίνουν τόσο πολύ από την πραγ-
ματικότητα, που θα οδηγήσουν σε λανθασμένη διάγνωση τον κλινικό γιατρό).
Παρατηρείται ότι στην Ελλάδα, μόνο 20 εργαστήρια συμμετέχουν σε σχήμα 
εξωτερικού ελέγχου ποιότητας «Ειδικές Πρωτεΐνες» για το 2017.
Αντίστοιχα τα εργαστήρια βρίσκονται γύρω στην 30η παγκόσμια θέση (μεταξύ 
3078 εργαστηρίων).
Το γεγονός ότι τα εργαστήριά μας είναι σταθερά ανάμεσα στα καλύτερα στην 
Ελλάδα και στον κόσμο, συμβαίνει στην συντριπτική πλειοψηφία των σχημά-
των στα οποία συμμετέχουμε.

�  Τα τελευταία χρόνια συμμετείχαμε σε 
περισσότερα από 150 διαφορετικά δι-
εργαστηριακά σχήματα, τα οποία κα-
λύπτουν το σύνολο των τμημάτων των 
εργαστηρίων και συνολικά περισσότε-
ρους από 600 διαφορετικούς κωδικούς 
εξετάσεων.

�  Αναλύσαμε περισσότερα από 3.000 φια-
λίδια εξωτερικού ελέγχου ποιότητας, 
ελέγχοντας την ποιότητα μας, σε περισ-
σότερα από 28.000 σημεία.

�  Παράλληλα με τον διεργαστηριακό (εξω-
τερικό) έλεγχο ποιότητας, αφιερώσαμε 
σε εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας πε-
ρισσότερες από 3.000.000 αναλύσεις.

� Αυτή η επένδυση είχε σαν συνέπεια την 
συνεχή βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων. Κάθε χρόνο η κατάτα-
ξη των εργαστηρίων μας είναι όλο και καλύτερη.

 � Υπάρχουν αρκετές εξετάσεις όπου η πιθανότητα λανθασμένου αποτελέσμα-
τος είναι μικρότερη από 1 στο τρισεκατομμύριο απαντήσεων. (Η πιθανότητα 
να πέσει ένα αεροπλάνο είναι 3,4 στο εκατομμύριο!!!)

 � Σε αρκετές παραμέτρους έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ποιότητας, που 
σύμφωνα με τα στατιστικά εργαλεία του 6σ, για να δώσουμε λάθος αποτέλε-
σμα θα πρέπει να περάσουν περισσότερα από 10 χρόνια.

Η ποιότητα σχεδιάζεται και επιτυγχάνεται με κόπο και κόστος .
Μόνο μία δομή όπως αυτή του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Iατρών Medisyn, 
όπου το κέρδος δεν είναι ο κύριος σκοπός και όπου τις αποφάσεις τις παίρνουν 
οι ίδιοι οι χρήστες των υπηρεσιών, έχει τη δυνατότητα να κάνει πράξη την ποιό-
τητα σε τέτοιο επίπεδο.

Κορυφαία διάκριση για τον Medisyn,  
η κατάταξή του στα καλύτερα εργαστήρια 

αναφοράς του κόσμου

Σταύρος Αξαρλής
Υπεύθυνος Ποιότητας Medisyn
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Μπορεί οι κεντρικές εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού να βρίσκονται στην Αθήνα,  

όμως ο σφυγμός της εταιρείας μας χτυπάει σε όλη την Ελλάδα.

Τον τελευταίο καιρό πάρθηκαν από το Δ.Σ. κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Δεν έγινε κάτι τυχαία ή παρορμητικά αλλά μετά από μελέτη και σχεδιασμό.

1. Μετά από αίτημα των μελών της Β. Ελλάδος και την επιτυχία που είχε 
η μεταφορά εξετάσεων από το κεντρικό εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη 
αρκετών εξετάσεων (αυθημερόν έκδοση αποτελεσμάτων/αύξηση δειγ-
μάτων) αποφασίστηκε με σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής 
η μεταφορά και άλλων εξετάσεων με την αναγκαία προσθήκη του κατάλ-
ληλου εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει ότι από 1ης Μαρτίου 2018 θα εκτελού-
νται και θα παραδίδονται αυθημερόν τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις  
Anti-CCP, Ομοκυστείνη, ACTH, TG-Θυρεοσφαιρίνη και Καλσιτονίνη.  
Επίσης από την 1η Μαρτίου θα ξεκινήσει να λειτουργεί και η αυτοματοποίηση 
των καλλιεργειών και MIC μέσω VITEK ώστε τα ιατρεία των μελών να είναι 
ανταγωνιστικά και σε αυτό το επίπεδο.

2. Αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση του εργαστηρίου της Κρήτης σε νέο.  
Κατάστημα στο Ηράκλειο. Το νέο εργαστήριο βρίσκεται σε σύγχρο-
νο κτίριο και είναι μεγαλύτερο σε έκταση. Η ανάγκη μεταφοράς προέ-
κυψε από την αδυναμία εξυπηρέτησης όσον αφορά τους χώρους και 
τις συνθήκες λειτουργίας. Το υποκατάστημα μεταφέρεται σε ένα χώρο 
αντάξιο της ποιότητάς του που θα εξυπηρετεί σε όλα τα επίπεδα κα-
λύτερα από τον προηγούμενο και επιτρέπει την ανάπτυξή του.   
Έχει ήδη αποφασιστεί και βρίσκεται στο στάδιο της παραγγελίας ένα VITEK 

για την αυτοματοποίηση των καλλιεργειών και MIC.

3. Αποφασίστηκε η ίδρυση νέου υποκαταστήματος του Συνεταιρισμού στη 
Θεσσαλία, με έδρα τη Λάρισα. Το νέο υποκατάστημα θεωρούμε ότι όχι 
μόνο θα βελτιώσει την υποστήριξη των ιατρείων μας στην Θεσσαλία, κυρίως 
όσον αφορά τον χρόνο παράδοσης των αποτελεσμάτων αλλά θα αυξήσει τα 
μέλη και τους συνεργάτες του Συνεταιρισμού. Η απόφαση για το νέο υποκα-
τάστημα ελήφθη μετά από αιτήματα χρόνων των μελών της Θεσσαλίας και 
την οικονομοτεχνική μελέτη που έγινε από την εταιρεία μας.

Το επόμενο βήμα που προγραμματίζεται από τη Διοίκηση και αφορά τα ιατρεία 
της επαρχίας που βρίσκονται μακριά από τα υποκαταστήματα του Συνεταιρι-
σμού είναι η μελέτη και ο επανασχεδιασμός όλων των προβλημάτων στα θέ-
ματα χρόνου ή του τρόπου μεταφοράς των δειγμάτων. Είναι μια διαδικασία που 
πρέπει να σχεδιαστεί και να μελετηθεί καλά ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες 
αποφάσεις που θα φέρουν τον Medisyn πιο κοντά στα μέλη και τους συνεργά-
τες όπου και αν βρίσκονται.

Το Δ.Σ. θεωρεί ότι παρόμοιες κινήσεις και αποφάσεις συμβάλλουν στη βελτίω-
ση της ανταγωνιστικότητας των βιοπαθολογικών ιατρείων.

Ο Μedisyn  
σε όλη την 

Ελλάδα
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1. Βρείτε το Διαγνωστικό Ιατρείο:   
Αναζήτηση διαγνωστικού ιατρείου, βάσει της περιοχής και του 
ασφαλιστικού φορέα του ενδιαφερόμενου.

2. Γνωρίστε το Διαγνωστικό Ιατρείο:   
Στη σελίδα κάθε ιατρείου ο χρήστης μπορεί να βρει:

 ፨  την ακριβή διεύθυνση του ιατρείου (μέσω χάρτη Google maps)
 ፨ τα ασφαλιστικά ταμεία με τα οποία συνεργάζεται
 ፨ τις ειδικές υπηρεσίες που προσφέρει
 ፨ εξετάσεις που εκτελούνται
 ፨ σπάνιες και εξειδικευμένες εξετάσεις
 ፨ προτάσεις διαγνωστικών προφίλ
 ፨φωτογραφικό υλικό και Video
 ፨ ιστοσελίδα ιατρείου
 ፨  περιγραφικά στοιχεία τόσο για τον ιατρό και για το ιατρείο
 ፨ωράριο λειτουργίας
 ፨ συγκοινωνία από και προς το κέντρο

3. Κλείστε Ραντεβού με το Διαγνωστικό Ιατρείο:   
Μέσα από την ειδική φόρμα του website, ο χρήστης μπορεί να 
προγραμματίσει on line το ραντεβού του με το διαγνωστικό κέ-
ντρο εύκολα, άμεσα και χωρίς καμία ταλαιπωρία!

Όλα τα συνεργαζόμενα διαγνωστικά ιατρεία λειτουργούν με πιστο-
ποιημένες ποιοτικές προδιαγραφές και εφαρμόζουν σύγχρονες 
μεθόδους εξατομικευμένης διαγνωστικής προσέγγισης, επενδύ-
οντας στην προσωπική επαφή του ιατρού με τον εξεταζόμενο.
Η μηχανή αναζήτησης διαγνωστικών ιατρείων στην Ελλάδα, 
www.vriskodiagnostiko.gr, αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συνε-
ταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn, με όραμα την προά-
σπιση του πολυτιμότερου αγαθού του ανθρώπου, την υγεία!

vriskodiagnostiko.gr 
 

Το vriskodiagnostiko.gr 
αποτελεί ένα πολύτιμο  
εργαλείο για τον χρήστη 
που αναζητά διαγνωστικό 
ιατρείο σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή 
 

Με ενεργό παρουσία στο facebook

Στον «αέρα» είναι πλέον η πρώτη μηχανή αναζήτησης διαγνωστικών ιατρείων στην Ελλάδα, το vriskodiagnostiko.gr, ως μια 
πρωτοβουλία διαγνωστικών ιατρείων, τα οποία λειτουργούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές, παρέχοντας εξελιγμένες ιατρικές 
υπηρεσίες υψηλής διαγνωστικής αξίας.
Ειδικότερα, το vriskodiagnostiko.gr αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τον χρήστη που αναζητά διαγνωστικό ιατρείο σε μια συ-
γκεκριμένη περιοχή.
Μέσω της πλατφόρμας του, ο χρήστης μπορεί να κλείσει ραντεβού, γρήγορα και εύκολα, με το διαγνωστικό κέντρο που θα επιλέ-
ξει, με κριτήριο την περιοχή και την ασφαλιστική του κάλυψη, με τρία απλά βήματα:
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ΥΨΗΛΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

  ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΘΗΝΑ 

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εθνικής Αντιστάσεως 85, 713 06 Κρήτη
T: 2810 39 06 81-2, F: 2810 39 06 83 
E: info-her@medisyn.eu

 210 34131460 
www.medisyn.eu

O Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn αποτελεί έναν ισχυρό οργανισμό, ο οποίος 
λειτουργεί περισσότερο από 20 χρόνια με απαρέγκλιτη δέσμευση στην ποιότητα και μπορεί να 
εγγυηθεί την αξιοπιστία του παραγόμενου διαγνωστικού αποτελέσματος. Με 3 υπερσύγχρονα 
ιατρικά διαγνωστικά εργαστήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη και αυστηρές ποιοτικές 
προδιαγραφές στη μεταφορά των δειγμάτων και την εκτέλεση των εξετάσεων, ο Medisyn 
εξασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητα για το παραγόμενο διαγνωστικό αποτέλεσμα.  
Η υποστήριξη των ιατρείων εμπλουτίζεται με τη διάθεση αναλώσιμων υλικών, λογισμικού καθώς 
και την παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε όλα τα μέλη του 
Συνεταιρισμού να διαθέτουν έγκαιρη και έγκυρη διαγνωστική πληροφορία προς τους ασθενείς 
και τους κλινικούς Ιατρούς.


