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Προς: Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών
Θέμα: Διαφήμιση, δημοσιεύσεις στον Τύπο, παρουσία στα ΜΜΕ και το Διαδίκτυο
Σχετικά:

Εγκύκλιός μας με ΑΠ 11 της 12ης Ιαν. 2015 την οποία επισυνάπτουμε
Ανάρτηση του Ι.Σ. Θεσ/νίκης: http://www.isth.gr/?page=5010

Αγαπητοί συνάδελφοι
Εν όψει των εορτών και με σκοπό να αξιοποιήσουν την ελάχιστη απομείνασα καταναλωτική
δυνατότητα των αγοραστών, κυκλοφόρησαν τελευταία και νέα τοπικά περιοδικά στην πόλη μας, με
ύλη αποτελούμενη κυρίως από διαφημίσεις.
Οι εκδότες των περιοδικών αυτών γνωρίζοντας ότι απαγορεύεται η καταχώρηση διαφημίσεων
για Ιατρούς, αναζητούν άρθρα Ιατρικού περιεχομένου προερχόμενα από συναδέλφους της πόλης (ή
που έχουν οικονομικό συμφέρον στην πόλη μας). Ο προβαλλόμενος σκοπός τέτοιων άρθρων είναι η
ενημέρωση του κοινού, ο πραγματικός σκοπός όμως φαίνεται πως είναι η απόσπαση χρημάτων από
τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς.
Βεβαίως η ενημέρωση του κοινού από τα μέλη του Συλλόγου μας δεν απαγορεύεται, αλλά
αντίθετα (όπως έχουμε επανειλημμένα αποδείξει) ενθαρρύνεται και επιδιώκεται.
Όπως όμως φαίνεται στα σχετικά, η αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας του Ιατρού
(διεύθυνση, τηλέφωνο, ωράρια κλπ) αποτελεί διαφήμιση.
Επομένως, παρακαλούμε στο εξής να φροντίζετε τα εξής:
Να αναγράφετε στο άρθρο μόνο τα στοιχεία σας, την ειδικότητά σας και τυχόν μόνιμους
επιστημονικούς τίτλους ισχύοντες στην Ελλάδα και κατατεθειμένους στον Ιατρικό Σύλλογο
Σερρών, που διαθέτετε (π.χ. ο τίτλος «υπ. Διδάκτωρ» δεν είναι μόνιμος).
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Πριν τη δημοσίευση, να υποβάλετε στο Σύλλογο (με e-mail) αντίγραφο του άρθρου σας και
μετά τη (βέβαιη) έγκρισή του, να ζητάτε από τον εκδότη να αναφέρει στο τέλος το π.χ. εξής: «Η
Ιατρός κα …. είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών, υπό την αιγίδα του οποίου βρίσκεται
το παρόν άρθρο»
Ήδη ορισμένοι συνάδελφοι εφαρμόζουν αυτή την τακτική και καλούμε και τους υπόλοιπους να
κάνουν το ίδιο.
Προσοχή επίσης στις πινακίδες, κάποιοι έχουν αρχίσει να ξεπερνούν κάθε όριο ανοχής,
προκαλώντας (τις μέχρι στιγμής συγκρατημένες) διαμαρτυρίες των υπολοίπων. Αν συνεχισθεί η τάση
αυτή, θα αναγκασθούμε να προχωρήσουμε σε δυσάρεστες ενέργειες.
Το κυριότερο όμως είναι να ευχηθούμε σε όλους τους συναδέλφους και στις οικογένειές σας,
«Καλά Χριστούγεννα» κι ευτυχισμένο το νέο έτος. Για άλλη μια χρονιά σωματική και ψυχική υγεία,
αντοχή, αισιοδοξία!
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