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Η πρόληψη είναι ο ισχυρότερος Προστάτης! 
 

 

�ελτίο Τύπου 

Τα SynΙατρεία Πιστοποιηµένης φροντίδας του δικτύου iatrica, Μέλη του 
Πανελλήνιου Συνεταιρισµού Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN, υποστηρίζουν τη 
δράση του 0ιαδηµοτικού 0ικτύου Υγείας για την Εβδοµάδα �ωρεάν Προληπτικού 
ελέγχου για τον Καρκίνο του Προστάτη. Η δράση λαµβάνει χώρα για πρώτη 
φορά σε Πανελλαδική εµβέλεια και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και της Ελληνικής Ουρολογικής 
Εταιρίας.  

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, από τις  3 

έως και τις 7 Οκτωβρίου 2011, άνδρες ηλικίας 50 έως και 75 ετών µπορούν να 

προσέλθουν κατόπιν ραντεβού στα SynIατρεία Πιστοποιηµένης Φροντίδας του 

0ικτύου Iatrica, Μέλη του Συνεταιρισµού εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN, 

προκειµένου να πραγµατοποιηθεί εντελώς δωρεάν αιµοληψία και µέτρηση του 

Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA). 

Γνωρίζοντας πως η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη αποτελεί την 

ασφαλέστερη οδό για την αντιµετώπισή του και θέλοντας να αναδείξουµε την αξία 

της πρόληψης για την καλή υγεία των συµπολιτών µας, συµµετέχουµε στη δράση 

αυτή. Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί σήµερα τον συχνότερο καρκίνο που 

διαγιγνώσκεται στους άνδρες άνω των 50 ετών, ενώ αποτελεί την δεύτερη αιτία 

θανάτου από καρκίνο για τους άνδρες, µετά τον καρκίνο του πνεύµονα. Η νόσος 

παραµένει ασυµπτωµατική µέχρι να φτάσει σε προχωρηµένο στάδιο και για 

αυτό τον λόγο η έγκαιρη διάγνωσή της είναι σηµαντική για την 

αποτελεσµατικήαντιµετώπισή του.  

Για να κλείσει ο κάθε ενδιαφερόµενος  εγκαίρως το ραντεβού για την αιµοληψία  

µπορεί να µπεί  στο www.iatrica.gr ή να τηλεφωνήσει στο 801 11 26 200 από 28 

Σεπτεµβρίου στις διαθέσιµες ώρες του τηλεφωνικού κέντρου.(θα τηρείται σειρά 

προτεραιότητας).  

 

 



Λίγα λόγια για τους ιδιώτες εργαστηριακούς ιατρούς: 

O Συνεταιρισµός µας και τα µέλη του µέσα σε συνθήκες κρίσης είχε έγκαιρα 

ξεκινήσει να επενδύει εσωτερικά και να βοηθά τα µέλη του να σταθούν ανταγωνιστικά 

στην ΠΦΥ εγκαθιστώντας συστήµατα ποιότητας και σύγχρονα εργαλεία 

εξυπηρέτησης του πολίτη. 

Πιστεύαµε και πιστεύουµε ότι τα οργανωµένα, εξοπλισµένα και πιστοποιηµένα 

εργαστηριακά ιατρεία τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την χώρα σε κάθε γειτονιά 

κοντά στον πολίτη µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά και σε ποιοτικές υπηρεσίες 

στον πολίτη ,στον ασφαλισµένο αλλά και να συµβάλλουν και στην διαχείριση του 

κόστους των ασφαλιστικών ταµείων. 

Εδώ και ένα έτος, ο Συνεταιρισµός έχει ξεκινήσει την δηµιουργία του ∆ικτύου Iatrica, 

µέσα από τα µέλη του, και µε στόχο να συµπαρασύρει θετικά την πλειοψηφία των 

ιατρείων και να τα βοηθήσει να σταθούν ανταγωνιστικά στο νέο τοπίο της Π.Φ.Υ.. 

 

Ο Συνεταιρισµός Εργαστηριακών Ιατρών – Medisyn, ιδρύθηκε το 1995 µε σκοπό να 

στηρίξει τα ιδιωτικά Βιοπαθολογικά Ιατρεία και σήµερα αριθµεί πάνω από 420 

ανεξάρτητα Βιοπαθολογικά Ιατρεία συνέταιρους , σε κάθε γωνιά της Επικράτειας 

(www.medisyn.eu). Έχει επενδύσει σε υποδοµές ποιότητας σε όλες του τις 

λειτουργίες, διαθέτει 0ιαπίστευση κατά ISO 15189,  καθώς και πιστοποίηση για τις 

υπηρεσίες του, (συµπεριλαµβανοµένης και της µεταφοράς δειγµάτων),  κατά ISO 

9001:2008. Στόχος του είναι να αναδείξει τον επιστήµονα Ιατρό Βιοπαθολόγο, όπου 

σαν ελεύθερος Επαγγελµατίας,  ασκεί το ιατρικό επάγγελµα προσφέροντας ιατρικές 

υπηρεσίες ποιότητας στον ιδιωτικό τοµέα της Π.Φ.Υ..  

Ο σκοπός της δηµιουργίας του δικτύου Συνεταιρικών Ιατρείων Πιστοποιηµένης 

Φροντίδας Υγείας, IATRICA, είναι να δοθεί µια αναβάθµιση στην ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών στην Π.Φ.Υ.. Για αυτόν τον λόγο, αυτά τα ιατρεία είναι 

Πιστοποιηµένα κατά ISO 9001:2008 και υπερπληρούν όλες τις βασικές προϋποθέσεις 

διασφάλισης ποιότητας, (συµµετοχή σε εξωτερικό έλεγχο ποιότητας, διαχείριση 

αποβλήτων, κ.τ.λ.). 

Ο Συνεταιρισµός Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN σκοπεύει να αναδείξει τις 

υπηρεσίες των Μελών του, τόσο στην διάγνωση, όσο και  στο τρίπτυχο «Ευεξία – 

Πρόληψη – Υγεία» και να βάλειε κι αυτός  «ένα λιθαράκι» στην βελτίωση της Π.Φ.Υ, 

αλλά και γενικά της ποιότητας ζωής των πολιτών, σε συνεργασία πάντα µε τους 

κλινικούς Ιατρούς και τους αρµόδιους Φορείς και Οργανισµούς  που κινούνται στην 

ίδια κατεύθυνση.  



Η ποιότητά µας, η γεωγραφική µας διασπορά, η εγγύτητα στις τοπικές κοινωνίες, 

αλλά και η δέσµευσή µας να συµβάλουµε στην αφύπνιση του γενικού πληθυσµού 

για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, πιστεύουµε ότι µπορούν να συµβάλλουν 

σηµαντικά και αποτελεσµατικά στις νέες ανάγκες όπως διαµορφώνονται  στο νέο 

χάρτη της Π.Φ.Υ.  



 


