
 

 

 

Αθήνα,  04  Αυγούστου 2020 

                                    Αρ.Πρωτ. 481 

Προς κ. Πατούλη Γεώργιο 
Πρόεδρος ΙΣΑ 
 
Θέμα: Εκστρατεία Ε.Ο.Ε, για την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση του Πληθυσμού, αναφορικά 
με τις Παθήσεις του Προστάτη (21.09-02.10.2020)     
    
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 
 
      Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, για μία ακόμη χρονιά 
και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδος Ουρολογικών Παθήσεων (21-25.09.2020), προ-
γραμματίζει να διοργανώσει μια σειρά από δράσεις για τον Ελληνικό Ανδρικό Πληθυσμό, με 
στόχο την ενημέρωσή του, την έγκαιρη πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση των παθήσεων του 
προστάτη. Οι προγραμματισμένες αυτές δράσεις θα διεξαχθούν υπό την ευθύνη του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε 
και θα περιλαμβάνουν: 
 

✓  - Συνέντευξη Τύπου Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ε, στους εκπροσώπους του Ια-
τρικού, Ημερήσιου & Ηλεκτρονικού Τύπου, στις 15.09.2020. 

✓ -  Δημιουργία και διανομή ενημερωτικού δελτίου Τύπου για τους συμμετέχοντες εκπροσώπους 
του Τύπου (press release). 
- Δημιουργία και διανομή  ενημερωτικού φυλλαδίου για το κοινό, με αντικείμενο “Παθήσεις του 
Προστάτη Αδένα” ή “Παθήσεις Ουροποιογεννητικού” (Patient Leaflet) και βασικό λεκτικό: “Προ-
λαμβάνω-Προστατεύομαι” 
- Δημιουργία και διανομή αφισών με το μήνυμα της Εκστρατείας, τόσο στις Ουρολογικές Κλινικές 
των Δημοσίων Νοσοκομείων της Χώρας, όσο & σε αυτές των μεγάλων Ιδιωτικών Κλινικών. 

✓ - Δωρεάν έλεγχος των Ελλήνων ανδρών, που μπορούν να καλούν σε τηλεφωνικό κέντρο, το διά-
στημα 21.09 – 02.10.2020, στα εργαστήρια του δικτύου πιστοποιημένης φροντίδας BIΟΙΑΤΡΙΚΗ.  
Εκεί θα μπορούν να εξετάζονται για τις παθήσεις του προστάτη. 
- Παρουσία και εμφάνιση εκπροσώπων της Ε.Ο.Ε. στα ΜΜΕ. 
- Προβολή, ως κοινωνικών μηνυμάτων, Τηλεοπτικού / Ραδιοφωνικού σπότ το διάστημα 21.09-
02.10.2020, αντίστοιχα, σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς Πανελλήνιας Εμβέλειας.  
  
      Στο πλαίσιο της παραπάνω εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, σας παρακα-
λούμε να συνδράμετε στην, όσον το δυνατόν, ευρύτερη προώθηση του κοινωνικού μας μηνύμα-
τος αναρτώντας αντίστοιχο ψηφιακό ενημερωτικό υλικό στο site του ΙΣΑ για το χρονικό διάστημα 
που θα διαρκέσει η σημαντική κοινωνική μας δράση. 
  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση. 
 

Με εκτίμηση, 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                                 
Ιωάννης Κ. Γκιάλας              Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης  
    Πρόεδρος Ε.Ο.Ε      Γεν. Γραμματέας Ε.Ο.Ε  

 


