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 Μια προσφορά κοινωνικής ευθύνης από τα Ιατρεία- 
Μέλη του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών - 
MEDISYN 

 H αρχή μιας σειράς στρατηγικών κινήσεων προβολής 
και αύξησης της ανταγωνιστικότητας των ιατρείων μας, 
με την υποστήριξη του Συνεταιρισμού MEDISYN 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Βιώνουμε καθημερινά τους νέους όρους και δεδομένα στον καθημερινό κύκλο εργασιών 

των ιατρείων μας. Το τοπίο έχει αλλάξει κι εμείς καλούμαστε να προσαρμοστούμε όσο το 

δυνατόν ταχύτερα στη νέα πραγματικότητα, αν επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε 

βιωσιμότητα, εξέλιξη και επαγγελματική διέξοδο και προοπτική. Για να πετύχουμε αυτά, 

μπορούμε κατ’αρχήν να κινηθούμε στους εξής βασικούς άξονες: 

 Να αντιληφθούμε ότι η «ανεξαρτησία»  μας δεν εξαντλείται στην άρνηση 

συνεργασίας και προσαρμογής, αλλά στην ευημερία που προκύπτει από τη 

συνεργασία, τη συμπόρευση, το συντονισμό και τη δικτύωση με άλλους που 

κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, με τις ίδιες αρχές και θέλω.  

 Να αντιληφθούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα και να υιοθετήσουμε 

σύγχρονα εργαλεία υπηρεσιών, να ξεχάσουμε τις κοινοτυπίες και να δράσουμε 

επιχειρηματικά και ανταγωνιστικά, στο πλαίσιο της ιατρικής δεοντολογίας. 

 Να κατανοήσουμε το ότι η πρόληψη και η προβολή της θα οδηγήσουν στην υγεία 

και στην ευεξία των εξεταζόμενων, αλλά και στη βιωσιμότητα - επαγγελματική και 

επιχειρηματική -  των ιατρείων μας.  

 Να μιλήσουμε ανοικτά και δίχως εσωστρέφεια για το Συνεταιρισμό και την 

Πανελλαδική του ισχύ και εμβέλεια, έχοντας καταλάβει ότι το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημά μας είναι η εγγύτητα και η εντοπιότητα με τις τοπικές κοινωνίες, η 

σχέση ιατρού - ασθενή και η σωστή καθοδήγηση –συμβουλή και συνεργασία με τον 

κλινικό γιατρό.  

Μόνο έτσι τα ιατρεία μας θα είναι πραγματικά ανεξάρτητα από αλυσίδες και πρόσκαιρα 

οφέλη μικρο-εσόδων  και δε θα εκχωρήσουν μακρόπνοα την υπόστασή τους.  



 

 

Α.Π.:4613/06-09-12 
ΑΘΗΝΑ: 06/09/2012 

 
 

Έμπρακτη υποστήριξη στο Συνεταιρισμό MEDISYN σημαίνει ενδυνάμωση, στήριξη και 
ανάπτυξη των Ιατρειων μας και της επαγγελματικής μας προοπτικής! 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη  ο MEDISYN 

προτείνει στα μέλη του τη διοργάνωση Πανελλαδικής δράσης κοινωνικής ευθύνης, με 

προληπτική εξέταση μέτρησης του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA), από τα μέλη 

του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN για την εβδομάδα 17-21 Σεπτέμβρη. 

Η δράση,  απευθύνεται σε άνδρες ηλικίας 45ετών και άνω, στους οποίους δίδεται η 

δυνατότητα να υποβληθούν στην εξέταση του PSA στην προνομιακή προτεινόμενη τιμή των 

10€.  

Ο Συνεταιρισμός MEDISYN, στηρίζει τη δράση και τα ιατρεία που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν με τις εξής ενέργειες:  

1. Σχεδίασε, εκτύπωσε και προσφέρει σε κάθε Μέλος του 3 αφίσες, ώστε να τις 

αναρτήσει όπου επιθυμεί ή κρίνει, ώστε να προωθηθεί με τον καλύτερο τρόπο 

αυτή η δράση. Τα μέλη που επιθυμούν περισσότερες αφίσες, μπορούν να τις 

εκτυπώσουν από το site μας www.medisyn.eu  

2. Σχεδίασε και σας προσφέρει ενημερωτικά flyers για τοποθέτησή τους στο χώρο 

αναμονής των ιατρείων σας, προώθηση σε κλινικούς ιατρούς (π.χ ουρολόγους) ή 

όπου αλλού κρίνετε εσείς πως θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα της δράσης. Τα 

ενημερωτικά flyers μπορειτε να τα βρείτε στο www.medisyn.eu και να τα 

εκτυπώσετε σε όσα αντίτυπα επιθυμείτε. 

3. Αναλαμβάνει την ενημέρωση, για την καμπάνια αυτή, στο διαδίκτυο και όπου 

αλλού είναι εφικτό 

4. Προβάλλει θέματα πρόληψης για τον καρκίνο του προστάτη, μέσω της 

ραδιοφωνικής εκπομπής των μελών του Συνεταιρισμού MEDISYN «η υγεία στο 

μικροσκόπιο», κατά την εβδομάδα της διεξαγωγής της (07.55’’ καθημερινά, FLASH 

96fm – Αθήνα και κατα τόπους συχνότητες Πανελλαδικά). 

5. Προβάλει τη δραστηριότητα αυτή καθώς και τα ιατρεία που συμμετέχουν 

(διευθύνσεις και τηλέφωνά σας), μέσα από το site του www.medisyn.eu  

6. Ενημερώνει για την προσφορά σας ενδιαφερόμενους φορείς, Πανελλαδικά 

Δηλώστε ΑΜΕΣΑ συμμετοχή στην Πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης και κοινωνικής 

ευθύνης που οργανώνεται με πρωτοβουλία του MEDISYN, ώστε να συμπεριληφθεί το 

Ιατρείο σας στα Πανελλαδικώς προβαλλόμενα ιατρεία!  

Δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής έως 13 Σεπτεμβρίου 2012 

Για τη δήλωση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για τη δράση κοινωνικής 

ευθύνης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία Διεύθυνσης του  

MEDISYN (210 34 13 460, εσωτ.γραμμή 3, κα Δαρεμά Μαρία) 

 

Με εκτίμηση 

Εκ του Συνεταιρισμού 
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ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος__________________________________________________ 

Ιατρός Βιοπαθολόγος, Μέλος του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN, δηλώνω 

πως επιθυμώ να συμμετέχω στη δράση κοινωνικής ευθύνης για την εβδομάδα 

Προνομιακού προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη μέσω αιματολογικής 

εξέτασης για το PSA και αποδέχομαι τους παρακάτω όρους: 

1. Από 17-21/09/2012 παρέχω την εξέταση του PSA στους εξεταζόμενούς μου, στην 

προνομιακή τιμή των 10€ , ως κοινωνική προσφορά και συνεισφορά στην πρόληψη 

για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

2. Αναλαμβάνω την εκτύπωση και διανομή του προωθητικού υλικού που σχεδίασε για 

λογαριασμό μου ο MEDISYN 

3. Επιθυμώ την προβολή της δράσης  στο διαδίκτυο από τον MEDISYN  

4. Τηρώ τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας στον τομέα της προβολής 

5. Επιθυμώ να προβληθούν τα στοιχεία του ιατρείου μου (επωνυμία, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, e-mail) στο διαδίκτυο και στο site του Συνεταιρισμού, αλφαβητικά και 

ανά Νομό/πόλη/περιοχή 

Τα στοιχεία του ιατρείου μου που επιθυμώ να προβληθούν ειναι: 

Επωνυμία:______________________________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο:_________________________________________________________ 

Διεύθυνση:_______________________________________________________________ 

Τηλέφωνο:________________________________________________________________ 

e-mail:_____________________________________________________________________ 

 

Ο ιατρός- Μέλος του Συνεταιρισμού- MEDISYN 

(σφραγίδα- υπογραφή) 

 

 

 

 

 

Αποστείλετε με fax στο: 210 34 13 459 

 

 


