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ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Πολλοί συµφωνούν µε την άποψη ότι στην εποχή µας η αξία της συλλογικότητας έχει διαρραγεί και δεν έχουν άδικο.

Ωστόσο στην Ελλάδα της κρίσης, που, κατά γενική οµολογία, δεν είναι µόνο οικονοµική, δηµιουργούνται συλλογικότη-

τες και υλοποιούνται δράσεις, που αποδεικνύουν ότι η κρίση, µέσα σε όλα τα δεινά που προκαλεί, µπορεί να ενισχύ-

σει την πρωτοβουλία και κυρίως τη συλλογικότητα.

Οι δεκάδες φιλοξενούµενοι της παρούσας έκδοσης «∆ράσεις Συλλόγων Ασθενών», που χρόνο µε το χρόνο αυξάνο-

νται εντυπωσιακά, αποτελούν απόδειξη και µάλιστα σε έναν τόσο ευαίσθητο χώρο, όπως αυτός της υγείας.

Η πρωτοβουλία να παρουσιάσουµε τις δράσεις και το έργο των συλλόγων ασθενών που δραστηριοποιούνται στη χώρα 

µας ξεκίνησε µε τον οδηγό « ∆ράσεις 2012-2013» και είχε ως βασικό στόχο τη δηµιουργία ενός χρήσιµου εργαλείου 

για τους επαγγελµατίες υγείας, το Υπουργείο Υγείας και όλους τους φορείς υγείας, δηµόσιους και ιδιωτικούς, αλλά 

κυρίως τους απλούς πολίτες. Η υλοποίησή του µας έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστώσουµε πόσα πολλά και σηµαντικά 

µπορούν να καταφέρουν οι ασθενείς, µέσα από συλλόγους και φορείς, µε κοινό στόχο και όραµα. 

Η απήχησή του, µας ώθησε στην επόµενη έκδοση «Σύλλογοι Ασθενών Ελλάδος – ∆ράσεις 2014», όπου η συµµε-

τοχή πολλών νέων συλλόγων, και η όλο και πιο πλούσια δράση παλαιότερων, κατέδειξε την ανάγκη για διετή επικαι-

ροποίηση των συγκεκριµένων οδηγών.

Έτσι φθάσαµε στην παρούσα έκδοση, που φιλοξενεί περισσότερους συλλόγους από ποτέ, µε δυναµικές παρουσίες 

από την Περιφέρεια, γεγονός που πιστοποιεί ότι οι ασθενείς στην  πλειοψηφία τους έχουν αντιληφθεί την αξία και 

την αποτελεσµατικότητα της συλλογικής δράσης, ενώ, όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε σε µια συνέντευξη τύπου, «το 

90% των ασθενών δηλώνει ότι τη σωστή πληροφόρηση την παίρνει από το σύλλογο του και όχι  από το γιατρό του».

Το Health Daily, µε την παρούσα έκδοση, αλλά και µε την καθιέρωση της διοργάνωσης του Συνεδρίου «Patients in 

Power», συνεχίζει να στηρίζει το έργο των συλλόγων ασθενών και να προωθεί τη θέση τους ως ισότιµων συνοµιλη-

τών στο διάλογο για τη χάραξη της πολιτικής στο χώρο της υγείας, όπως άλλωστε έχει θεσµοθετεί και σε άλλες ευρω-

παϊκές χώρες. 

Βάσω Κατέρου 

editorial

Εκδόσεις: Βoussias Communications Εκδότης: Μιχάλης Κ. Μπούσιας

Παραγωγή Έκδoσης
Αρχισυνταξία: Νέλλη Καψή Eπιµέλεια  Ύλης: Βάσω Κατέρου 
Ατελιέ: Κωνσταντίνα Σοφιανοπούλου, Μαρία Πετροπούλου,  
Aλέξανδρος Καρβουτζής, Σαντούση Γεωργία, Παντελής Σιδερίδης, Ελένη Μακρυκώστα 
Φωτογραφίες: www.123rf.com/apeiron Εκτύπωση: Pressious - Αρβανιτίδης

Η παρούσα έκδοση έγινε µετά από προσωπική επικοινωνία του Health Daily µε τους συλλόγους ασθενών, οι οποίοι απέστειλαν κείµενα στους συντάκτες. 
Οι εκδότες δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόµενο του παρόντος Οδηγού. Η σειρά παρουσίασης των συλλόγων εξυπηρετεί τις ανάγκες της έκδοσης
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Ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος «Άλµα Ζωής» ιδρύθηκε από 

γυναίκες που είχαν βιώσει τον καρκίνο µαστού. Η 

µοναδικότητά του έγκειται στο γεγονός ότι όλα τα µέλη 

και η ∆ιοίκησή του είναι γυναίκες µε καρκίνο µαστού. 

Το όραµά του είναι κάθε γυναίκα που θα νοσήσει 

να έχει πλήρη ψυχοκοινωνική στήριξη και ενηµέρωση για όλα τα 

θέµατα που αφορούν στην υγεία, στην καριέρα της, καθώς και στις 

διευκολύνσεις που τις παρέχονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες. 

Επίσης, θέλουµε κάθε γυναίκα να είναι ενηµερωµένη για τη νόσο, 

για τη σηµασία και τις µεθόδους της έγκαιρης διάγνωσής της.

Γνωρίζουµε πόσο σηµαντικό είναι για µια γυναίκα να έρθει σε επαφή 

µε µια γυναίκα που πέρασε την ίδια εµπειρία πριν από χρόνια. Για το 

λόγο αυτό, ακολουθώντας τα πρότυπα του ∆ιεθνούς Προγράµµατος 

«Reach to Recovery», οι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας εκπαιδεύουν 

γυναίκες µε καρκίνο µαστού, για να στηρίξουν πρακτικά και συναι-

σθηµατικά άλλες γυναίκες µε την ίδια διάγνωση.

Απολογισµός Δράσεων 2015
Οι δράσεις που υλοποίησε ο Σύλλογος «Άλµα Ζωής» κατά το έτος 

2015 είναι οι εξής:

Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

Οι ειδικοί ψυχικής υγείας  παρείχαν ατοµική ψυχοθεραπεία σε 269 

Άλµα Ζωής - Πανελλήνιος Σύλλογος 
Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού
O Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής» είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό 
Σωµατείο. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1988 και υλοποιεί οργανωµένα και σταθερά προγράµµατα που 
αφορούν στην ψυχοκοινωνική στήριξη των γυναικών µε καρκίνο µαστού και των οικογενειών τους, 
την οργανωµένη αλληλοβοήθεια, την εκπαίδευση και εποπτεία εθελοντριών, την ενηµέρωση των 
ασθενών για τα δικαιώµατά τους, την έκδοση ενηµερωτικών εντύπων, την διοργάνωση επιστηµονικών 
– ενηµερωτικών οµιλιών, ηµερίδων κτλ. για θέµατα καρκίνου του µαστού, καθώς και για την αξία της 
πρόληψης – έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου µαστού. 

γυναίκες µε καρκίνο µαστού. 55 γυναίκες συµµετείχαν στα οµαδικά 

ψυχοθεραπευτικά προγράµµατα ενώ παράλληλα εξυπηρετήθηκαν από 

την Τηλεφωνική Γραµµή Στήριξης 980 γυναίκες από όλη την Ελλάδα.

Εθελοντικό Πρόγραµµα «Reach to Recovery»

Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραµµές του ∆ιεθνούς Προγράµ-

µατος  «Reach to Recovery», εκπαιδευµένες εθελόντριες του Συλλό-

γου παρείχαν συναισθηµατική και πρακτική βοήθεια  σε  γυναίκες που 

µόλις έχουν διαγνωστεί  τόσο στα γραφεία του συλλόγου όσο και στα 

27 Νοσοκοµεία στα οποία εφαρµόζεται το πρόγραµµα. Παράλληλα, το 

εθελοντικό πρόγραµµα εφαρµόστηκε από εθελόντριες του Συλλόγου 

συστηµατικά  στα Νοσοκοµεία Έλενα Βενιζέλου, Ρέα, Μetropolitan και 

Μεταξά. Μέσα στα νοσοκοµεία νοσηλείας, δώσαµε την ευκαιρία σε 

ασθενείς µε καρκίνο µαστού, να λάβουν τη βοήθεια που είχαν ανά-

γκη από τις εθελόντριες µας. Σε όλα τα παραπάνω νοσοκοµεία και 

σε διαγνωστικά κέντρα διακινήθηκαν πάνω από 23.000 ενηµερω-

τικά έντυπα του Συλλόγου. 

Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση του Γενικού Πληθυσµού για τον 

Καρκίνο του Μαστού

•  7ος Αγώνας ∆ρόµου και Περιπάτου Greece Race for the Cure®.

Ο 7ος συµβολικός Αγώνας ∆ρόµου και  Περίπατος Greece Race 

for the Cure® που πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεµβρίου 

2015 ένωσε 24.545 άτοµα όλων των ηλικιών σε έναν κοινό 

αγώνα ενάντια στον καρκίνο του µαστού! Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

στον φετινό αγώνα έλαβαν συµµετοχή 800 γυναίκες µε καρκίνο 

µαστού, ενώ για τη διοργάνωση εκτός από τους επαγγελµατίες και τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απασχολήθηκαν 434 εθελοντές. 

•  Πρόγραµµα ενηµέρωσης για την πρόληψη-έγκαιρη διάγνωση του 

καρκίνου του µαστού σε χώρους εργασίας.

•  Ο Σύλλογος παρείχε έγκυρη και αξιόπιστη ενηµέρωση σχετικά µε 

την πρόληψη του καρκίνου του µαστού σε εργαζόµενες ιδιωτικών 

εταιριών ή άλλων ιδιωτικών/δηµοσίων φορέων. Το 2015 πραγ-

µατοποιήθηκαν 15 παρεµβάσεις ενηµέρωσης του γενικού πληθυ-

σµού και έτσι εκατοντάδες γυναίκες όλων των ηλικιών, έλαβαν 

έγκυρη ενηµέρωση. 

•  Εκπαιδευτικά Σεµινάρια για τον Καρκίνο του Μαστού «ΑποφασίΖΩ 

γιατί ΓνωρίΖΩ».

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Άλµα Ζωής – Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών 
µε Καρκίνο Μαστού
3ης Σεπτεµβρίου 59, 104 33, Αθήνα
Τηλ: 210 4180006, 210 8815444
Τηλεφωνική Γραµµή Στήριξης: 210 8253253
Fax: 210 4180016
E-mail: breastca@otenet.gr
Website: www.almazois.gr και www.agonizomai.gr
Facebook: www.facebook.com/almazois
Twitter: www.twitter.com/almazois

Υποστηρικτές
Ο Σύλλογος «Άλµα Ζωής» από το 1988, υλοποιεί 
προγράµµατα τόσο για τη γυναίκα µε καρκίνο µαστού όσο και 
για κάθε γυναίκα  χάρη στις δωρεές ιδιωτικών εταιρειών και 
ιδιωτών που πιστεύουν σε αυτό το σκοπό και συντάσσονται στη 
µάχη ενάντια στον καρκίνο του µαστού.

Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου
Πρόεδρος

Στο «Άλµα Ζωής» αγαπάµε την ζωή και 
φροντίζουµε τον εαυτό µας. Με οδηγό 
µας τις αξίες της γνώσης, της έγκυρης 
ενηµέρωσης και της οργανωµένης 
αλληλοβοήθειας, στεκόµαστε δίπλα 

στις ασθενείς µε καρκίνο µαστού και στις ανάγκες τους και 
απέναντι σε όλα τα taboo και τις προκαταλήψεις.
Δεν φοβόµαστε να πούµε την λέξη καρκίνος. Με όλη µας 
τη δύναµη, ενηµερώνουµε για τη σηµασία της έγκαιρης 
διάγνωσης στον καρκίνο του µαστού ώστε όλες οι γυναίκες 
να ενσωµατώσουν στην καθηµερινότητά τους τον τακτικό 
προληπτικό έλεγχο που µπορεί να σώσει τη ζωή τους.
Με ένα πλήθος επιστηµονικών προγραµµάτων και δράσεων 
δουλεύουµε καθηµερινά ώστε η ασθενής µε καρκίνο µαστού 
να έχει πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία και φροντίδα, 
να έχει πλήρη ψυχοκοινωνική στήριξη και ενηµέρωση για 
όλα τα θέµατα που αφορούν στην υγεία, στην αποκατάσταση 
της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής της, καθώς και 
στα ασφαλιστικά της δικαιώµατα.
Οι ενηµερωµένοι, ενδυναµωµένοι και ενεργοί ασθενείς είναι 
πιο δυνατοί. Ας αντικαταστήσουµε λοιπόν την άγνοια µε τη 
γνώση και την προκατάληψη µε την πρόληψη!

Τα σεµινάρια «ΑποφασίΖΩ γιατί γνωρίΖΩ», έδωσαν τη δυνατότητα 

σε 290 γυναίκες µε καρκίνο µαστού να λάβουν έγκυρη και αξιόπι-

στη ενηµέρωση για θέµατα που τις απασχολούν καθώς και να συζη-

τήσουν τους προβληµατισµούς τους.

•  Πρόγραµµα Σεµιναρίων «Σε κάθε φάση Γυναίκα».

Το πρόγραµµα «Σε κάθε φάση γυναίκα» προσέφερε πρακτικές 

συµβουλές  για τη διαχείριση των παρενεργειών σε 97  γυναίκες 

που βρίσκονται σε θεραπείες.  

•   Πρόγραµµα γενετικής συµβουλευτικής και ανάλυσης.

   Το «Άλµα Ζωής» συνεργάστηκε µε το ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και 

κάλυψε το κόστος του γενετικού ελέγχου σε γυναίκες που πλη-

ρούν τα κριτήρια. Συγκεκριµένα, παρείχαµε Γενετική Συµβουλευ-

τική & Ανάλυση των γονιδίων BrCa1 & BrCa2 σε γυναίκες µε καρ-

κίνο του µαστού και σε πρώτου βαθµού συγγενείς γυναικών θετι-

κών στη µετάλλαξη.

•  Πρόγραµµα Ενηµέρωσης και Κλινικής Εξέτασης Νέων Γυναικών 

ηλικίας 20 – 39 ετών.

   Το πρόγραµµα περιελάµβανε ενηµέρωση και κλινική εξέταση από 

ειδικό χειρουργό µαστού και επιπλέον δωρεάν διαγνωστικές εξε-

τάσεις σε γυναίκες ηλικίας 20-39 ετών. Κατά τη διάρκεια του προ-

γράµµατος εξετάσθηκαν συνολικά 238 γυναίκες.

•  Πρόγραµµα Έρευνας και ∆ιεκδίκησης δικαιωµάτων.

   Ο Σύλλογος συνεχίζει να συνεργάζεται µε  Νοµικό Σύµβουλο προ-

κειµένου να παρέχει νοµικές συµβουλές σε όποια γυναίκα αντι-

µετωπίζει πρόβληµα µε το ασφαλιστικό της ταµείο ή µε το εθνικό 

σύστηµα υγείας. 

•  Συµµετοχή στην ∆ιασωµατειακή Επιτροπή ∆ιεκδίκησης ∆ικαιωµά-

των Καρκινοπαθών.

   Έχουµε ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση θέσεων και στη χάραξη πολιτι-

κής διεκδικήσεων, στο πλαίσιο της ∆ιασωµατειακής Επιτροπής Καρ-

κινοπαθών, ενώ παράλληλα έχουµε πρωτοστατήσει στην Ίδρυση της 

Ελληνικής Οµοσπονδίας Καρκινοπαθών (ΕΛΟΚ).

Προγραµµατισµός Δράσεων 2016
Το 2016 ο Σύλλογος «Άλµα Ζωής» θα συνεχίσει να υλοποιεί όλα 

τα παραπάνω προγράµµατα και θα εµπλουτίσει τις δράσεις του µε 

τα κάτωθι νέα:

•  Πρόγραµµα « Χάρισε ∆ύναµη».

   Το «Άλµα Ζωής» προτρέπει τις γυναίκες να µακρύνουν, να κόψουν 

και να δωρίσουν τα µαλλιά τους για να γίνουν περούκες από φυσική 

τρίχα. Μέσα στο 2016 θα χρηµατοδοτήσει την αγορά περούκας 

για 30 τουλάχιστον γυναίκες που βρίσκονται σε χηµειοθεραπεία.

•  8ος Αγώνας ∆ρόµου και Περiπάτου Greece Race for the Cure®.

•  Πρόγραµµα καταγραφής των δοµών/υπηρεσιών υγείας και µηχα-

νηµάτων που αφορούν τον καρκίνο του µαστού.

 

info

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου
Αντιπρόεδρος: Ελευθερία Κούρεντα
Γραµµατέας: Παρασκευή Μιχαλοπούλου
Ταµίας: Ανδριανή Τσαπέλα
Μέλη: Βασιλική Γιοχάη, Θεοδώρα Δουµάν, Ελένη Θεολόγου

2015/2016
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O 
Σύλλογος ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2008 από γυναί-

κες µε εµπειρία καρκίνου µαστού µε πρωτοβουλία του 

Πανελλήνιου Συλλόγου «Άλµα Ζωής». Βασικός στόχος 

του είναι η οργανωµένη αλληλοβοήθεια και η ψυχοκοι-

νωνική στήριξη και αποκατάσταση των γυναικών που 

πάσχουν όπως επίσης και των οικογενειών τους. Εφαρµόζει το ∆ι-

εθνές Πρόγραµµα στήριξης γυναικών µε καρκίνο µαστού Reach to 

Recovery προσαρµοσµένο στα ελληνικά δεδοµένα και το επιστηµο-

νικό του έργο σχεδιάζεται από τους ειδικούς επαγγελµατίες ψυχικής 

υγείας του Συλλόγου (κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο). Κατά τη 

διάρκεια όλων αυτών των ετών, ο Σύλλογος έχει αναπτύξει δραστη-

ριότητα στα νοσοκοµεία και τις κλινικές της πόλης, όπου οι ειδικά 

εκπαιδευµένες εθελόντριες παρέχουν στήριξη και ενθάρρυνση στις 

γυναίκες που νοσούν από καρκίνο µαστού. Συγκεκριµένα στο Α.Ν.Θ. 

Θεαγένειο λειτουργεί σταθερή εβδοµαδιαία βάρδια στήριξης µέσω 

του Εθελοντικού Προγράµµατος. Παράλληλα, ο τοµέας της Πρόληψης 

συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται µέσω των αντίστοιχων δρά-

σεων ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης και εµπλουτίζεται µε όλο και 

περισσότερα επιστηµονικά προγράµµατα που απευθύνονται σε όλες 

τις ηλικίες, ξεκινώντας από τα παιδιά στους παιδικούς σταθµούς.

Απολογισµός δράσεων 2015
Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Στα πλαίσια του Προγράµµατος αυτού πραγµατοποιήθηκαν από τις 

επαγγελµατίες του Συλλόγου 480 ατοµικές συνεδρίες σε γυναίκες 

που νοσούν αλλά και µέλη των οικογενειών τους, 3 οµάδες ψυχολο-

γικής υποστήριξης και 3 βιωµατικά σεµινάρια.

Εθελοντικό Πρόγραµµα «Reach to Recovery»

Το 2015 εφαρµόστηκε το Εθελοντικό Πρόγραµµα του Συλλόγου 

µέσω της στήριξης που προσέφεραν εκπαιδευµένες εθελόντριες 

και εκπαιδεύτηκε µια νέα οµάδα εθελοντριών από την κοινωνική λει-

τουργό. Στηρίχτηκαν συνολικά 557 γυναίκες, µέσω της βάρδιας στο 

Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο 
Μαστού «Άλµα Ζωής»
Νοµού Θεσσαλονίκης

O Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής» Nοµού 
Θεσσαλονίκης είναι µη κερδοσκοπικό σωµατείο του οποίου τα µέλη, 
οι εθελόντριες και το Διοικητικό Συµβούλιο, είναι γυναίκες µε εµπειρία 
καρκίνου µαστού. Στόχος του είναι η στήριξη των γυναικών που 
νοσούν και των οικογενειών τους, όπως επίσης η ενηµέρωση του 
πληθυσµού για την πρόληψη-έγκαιρη διάγνωση. Το επιστηµονικό έργο 
του Συλλόγου εγκρίνεται από Επιστηµονική Επιτροπή και εποπτεύεται 
από τον Πανελλήνιο Σύλλογο «Άλµα Ζωής».

Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, των επισκέψεων σε νοσοκοµεία της πόλης, αλλά 

και στα γραφεία του Συλλόγου. 

Πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Μελών 

∆ιµηουργήθηκαν 8 οµάδες δηµιουργικής απασχόλησης για τα µέλη 

του Συλλόγου (yoga hatha, yoga nidra, art therapy, φωτογραφία, χο-

ρός, χαρακτική, ντεκουπάζ, πλέξιµο)

Πρόγραµµα Ενηµέρωσης Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού 

Όπως και κάθε χρονιά ολοκληρώθηκε ένας κύκλος 10 συνολικά 

Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων «ΑλλάΖω…Αλλά ΖΩ», µε θέµατα που 

αφορούν τη γυναίκα που νοσεί. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε κύκλος 

Ηµερίδων µε θέµα «Σύµµαχός µου η θεραπεία» αλλά και η Ηµερίδα 

«∆εν είµαι ο Καρκίνος: Καθρεφτίζοντας τις οπτικές του προχωρηµέ-

νου Καρκίνου του Μαστού».

Τράπεζα Ειδών Συλλόγου

Στα γραφεία του Συλλόγου διατηρείται Τράπεζα Ειδών µε περούκες, 

σιλικόνες, στηθόδεσµους, προθέσεις µαστού για ανασφάλιστες γυ-

ναίκες µε καρκίνο µαστού και το 2015 δόθηκαν συνολικά 76 από τα 

είδη αυτά.

Προγράµµατα για την Πρόληψη – Έγκαιρη ∆ιάγνωση του Καρκίνου 

του Μαστού 

Επιστηµονικές οµιλίες σε δήµους, φορείς, χώρους εργασίας και στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Πραγµατοποιήθηκαν 120 µαστογραφίες 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο 
Μαστού «Άλµα Ζωής» 
Ν. Θεσσαλονίκης
Π. Μελά 38, 546 22, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 285181
Fax: 2310 285183 
E-mail: info@almazoisthes.gr  
Website: www.almazoisthes.gr 
www.facebook.com/
Άλµα-Ζωής-ΝΘεσσαλονίκης 
Άλµα Ζωής Θεσ/νίκη@ALMAZOISTHES

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Πολυτίµη Γκιώνη
Αντιπρόεδρος: Ευφροσύνη Δήρα
Γεν. Γραµµατέας: Νεκταρία Μακρή
Ταµίας: Μαρία Γιουβανέλλη
Μέλη: Ανδροµάχη Αθηναίου, Εριφίλλη Αλεξανδρή, 
Κυριακούλα Δερεκενάρη

Πολυτίµη Γκιώνη 
Πρόεδρος

Ο καρκίνος του µαστού σε φέρνει 
αντιµέτωπη µε ένα ερώτηµα «Θέλω 
να ζήσω, Μπορώ;». Και τότε 
παίρνεις την απόφαση και δίνεις την 
απάντηση «Θέλω να ζήσω γι’ αυτό 

και θα µπορέσω». Για να τα καταφέρεις στηρίζεσαι πρώτα 
στον εαυτό σου και στη συνέχεια στην αγάπη που µπορείς 
να πάρεις και στις αγκαλιές που µπορεί να δεχθείς. 
Το «Άλµα Ζωής» Νοµού Θεσσαλονίκης είναι εδώ από το 
2008, για να σου πει ότι δεν είσαι µόνη, ότι µπορούµε 
να στηρίζουµε η µια την άλλη µιλώντας ανοιχτά για την 
εµπειρία µε τον καρκίνο. Το «Άλµα Ζωής» είναι εδώ, 
για να διαδώσει τη σηµασία της έγκαιρης διάγνωσης 
που σώζει ζωές, µε ενηµέρωση µέσω προγραµµάτων 
και δράσεων, ώστε ο φόβος να µετατραπεί σε γνώση. 
Η δύναµη του εθελοντισµού και των ανθρώπων που 
µετέχουν σε αυτόν, είναι η δύναµη που µπορεί να κάνει 
το όραµα του Συλλόγου πραγµατικότητα.

δωρεάν σε ανασφάλιστες γυναίκες καθώς και  Πρόγραµµα ∆ωρε-

άν Κλινικής Εξέτασης Μαστού σε γυναίκες 20-39 ετών, στο οποίο 

εξετάσθηκαν 272 άτοµα. Τέλος, µέσω του προγράµµατος «Αλµατά-

κια Ζωής» σε συνεργασία µε 20 δηµόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς 

σταθµούς του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, απευθυνθήκαµε στα παιδιά αλλά 

και έµµεσα στις µαµάδες µε διανοµή ειδικών ενηµερωτικών εντύπων 

από τα ίδια τα χέρια των παιδιών!

Sail for Pink

Για 3η συνεχή χρονιά, πραγµατοποιήθηκε ο συµβολικός ιστιοπλοϊκός 

αγώνας Sail for Pink, σε συνδυασµό µε Περίπατο Ζωής και δράσεις 

στεριάς, µε µεγάλη συµµετοχή του κόσµου, καθιερώνοντας την εκδή-

λωση ως θεσµό πια στην πόλη µας. Τα έσοδα του Αγώνα στηρίζουν 

τις οµάδες δηµιουργικής απασχόλησης των µελών µας αλλά και προ-

γράµµατα δωρεάν εξετάσεων. 

Άλλες δράσεις

Κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις τόσο ευαισθητοποίη-

σης, όσο και αποκλειστικά για τα µέλη του Συλλόγου. Επίσης, εκπρό-

σωποι του ∆Σ έχουν σταθερή παρουσία σε Συνέδρια, Ηµερίδες και 

Workshops µε θεµατολογία σχετική µε τον Καρκίνο του Μαστού. Ο 

Σύλλογος είναι τακτικό µέλος της European Cancer Patient Coallition 

και συµµετέχει στη ∆ιασωµατειακή Επιτροπή ∆ιεκδίκησης ∆ικαιωµά-

των µε διαρκείς προσπάθειες για καλύτερη αντιµετώπιση των ασθε-

νών και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Προγραµµατισµός  δράσεων 2016
Το 2016 θα συνεχιστεί το Εθελοντικό Πρόγραµµα στα νοσοκοµεία 

όπως επίσης και το Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης µε ατοµικά 

ραντεβού, οµάδες στήριξης και βιωµατικά σεµινάρια µε ανανεωµένη 

θεµατολογία. Επίσης θα δηµιουργηθούν οι νέες οµάδες δηµιουργικής 

απασχόλησης των µελών, για 6η συνεχόµενη χρονιά θα πραγµατο-

ποιηθούν τα Εκπαιδευτικά Σεµινάρια «ΑλλάΖω… Αλλά ΖΩ», ενώ η 

Τράπεζα Ειδών του Συλλόγου παραµένει στη διάθεση κάθε γυναίκας 

που την έχει ανάγκη. 

Στα πλαίσια της στήριξης των ασθενών, θα πραγµατοποιηθεί και το 

Πρόγραµµα «Είσαι γυναίκα – Είσαι δύναµη». Οι οµιλίες για την Πρόλη-

ψη – Έγκαιρη διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού σε συνεργασία µε 

δοµές, φορείς και επιχειρήσεις πραγµατοποιούνται µε συνεχή ροή και 

σε µηνιαία βάση προσφέρονται δωρεάν µαστογραφίες σε ανασφάλι-

στες γυναίκες. 

Για το Μάιο προγραµµατίζεται ο αγώνας «Sail for Pink» που για 4η 

χρονιά θα πλαισιωθεί από τον ιστιοπλοϊκό αγώνα µε παράλληλες 

δράσεις στεριάς µε στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του 

µαστού. Ο τοµέας της Πρόληψης περιλαµβάνει για άλλη µια χρονιά 

το Πρόγραµµα του Προσυµπτωµατικού Πληθυσµιακού Ελέγχου στην 

επαρχία, το οποίο πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Α.Ν.Θ. Θε-

αγένειο. 

Τα «Αλµατάκια Ζωής» στους Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Θεσσα-

λονίκης θα µας δώσει και φέτος την ευκαιρία να προσεγγίσουµε µεγά-

λο αριθµό παιδιών και χιλιάδες µαµάδες, µε τον πιο γλυκό και άµεσο 

τρόπο! Τέλος, ο Σύλλογος συµµετέχει σταθερά µε περίπτερα σε εκ-

στρατείες ενηµέρωσης, σε επιστηµονικές οµιλίες-συνέδρια, αλλά και 

στην Ελληνική Οµοσπονδία Καρκίνου, συµβάλλοντας στην προώθηση 

των δικαιωµάτων των ασθενών.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

info

2015/2016

Υποστηρικτές
Ο Σύλλογος στηρίζεται οικονοµικά από δωρεές φίλων 
και από τις συνδροµές των µελών του, τακτικών και 
αρωγών. Οποιοσδήποτε µπορεί να γίνει αρωγό µέλος 
του Συλλόγου και να τον στηρίξει µε µια µικρή ετήσια 
συνδροµή. Επίσης, µέσω των εσόδων από εκδηλώσεις 
που διοργανώνει και µέσω χορηγιών ιδιωτών αλλά και 
µεγάλων επιχειρήσεων.
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Ο 
Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ 

ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, ιδρύθηκε και λειτουργεί 

συνεχώς από το 2001 στην πόλη της Πάτρας, 

αρχικά σαν Παράρτηµα Ν. Αχαΐας του Πανελληνίου 

Συλλόγου Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ 

ΖΩΗΣ» και από το 2010 σαν αυτόνοµος σύλλογος µε την 

επωνυµία Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ 

ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐα. Ο Σύλλογος δηµιουργήθηκε από γυναίκες που 

είχαν οι ίδιες νοσήσει από καρκίνο του µαστού και αναζητούσαν 

τρόπους προκειµένου να στηριχτεί η γυναίκα που νοσεί και το 

περιβάλλον της κατά τη δύσκολη διαδροµή της διάγνωσης και 

της θεραπείας του καρκίνου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη 

και οι εθελόντριες του Συλλόγου αποτελούνται από γυναίκες 

που έχουν νοσήσει από καρκίνο µαστού. 

Σε µια κλειστή κοινωνία όπου, σε πολλές περιπτώσεις, ο καρκί-

νος µαστού αποτελεί ταµπού και οικογενειακό µυστικό, ο Σύλλο-

γος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας προ-

σπάθησε και προσπαθεί να κινητοποιήσει τις γυναίκες µε καρκίνο 

µαστού να αναζητήσουν τη στήριξη που χρειάζονται.

Ο βασικότερος σκοπός και στόχος του Συλλόγου είναι να στα-

θεί δίπλα στην γυναίκα της περιοχής, που προσβάλλεται από τον 

καρκίνο του µαστού, να την στηρίξει, να την ενδυναµώσει, να 

Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού 
«ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας
Ο Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας είναι Μη Κερδοσκοπικό 
Σωµατείο και σκοπός του είναι η οργανωµένη αλληλοβοήθεια, η ψυχοκοινωνική στήριξη και 
αποκατάσταση των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο µαστού, όπως επίσης και των µελών 
των οικογενειών τους, η συµβολή του στην αποµυθοποίηση του καρκίνου και η ενηµέρωση του 
γυναικείου πληθυσµού για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας.

την συντροφεύσει τις δύσκολες ώρες, να προ-

σφέρει ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευµέ-

νους επαγγελµατίες, και ειδικά σχεδιασµένα προ-

γράµµατα, και βέβαια να την ενηµερώσει για κάθε 

τι καινούργιο που προκύπτει από τις έρευνες και 

τις µελέτες. 

Ο Σύλλογος επιτυγχάνει τα παραπάνω µέσα από 

ατοµική συµβουλευτική, οµάδες στήριξης, προσω-

πικής ανάπτυξης, βιωµατικά εργαστήρια αλλά και 

εκπαιδευτικά σεµινάρια. 

Επιπλέον, στα πλαίσια της υποστήριξης της γυναί-

κας µε καρκίνο µαστού, το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ, εφαρµόζει 

κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα, το εθελοντικό 

πρόγραµµα βασισµένο στο ∆ιεθνές Πρόγραµµα 

Reach to Recovery το οποίο παρέχει στήριξη σε 

γυναίκες µε καρκίνο µαστού από γυναίκες που έχουν βιώσει την 

εµπειρία του καρκίνου του µαστού στο παρελθόν (peer support).

Σκοπός του Συλλόγου επίσης, είναι να ενηµερώσει τον γυναικείο 

πληθυσµό για την τεράστια σηµασία και αξία που έχει η πρόληψη 

και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού. Για τον λόγο 

αυτό ο Σύλλογος διοργανώνει επιστηµονικές ενηµερωτικές οµι-

λίες στις οποίες συµµετέχουν επιστήµονες διαφόρων ειδικοτή-

των, Χειρουργός Mαστού, Ογκολόγος-Παθολόγος, Ειδικός Ακτι-

νοδιαγνώστης, Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, καθώς και µια 

εθελόντρια του Συλλόγου µε εµπειρία καρκίνου µαστού, η οποία 

µε το λόγο & την παρουσία της συµβάλλει σηµαντικά στην απο-

µυθοποίηση του καρκίνου µαστού.

Το πρόγραµµα ενηµέρωσης υλοποιείται σε δήµους της περιφέ-

ρειας Νοτιοδυτικής Ελλάδας, όπου οι οµιλίες είναι ανοικτές στο 

κοινό αλλά και σε κλειστά συστήµατα, όπως εργοστάσια, εται-

ρίες κ.λ.π., όπου η ενηµέρωση απευθύνεται στους εργαζόµενους 

του χώρου, και σε κάθε συλλογικότητα ή οργάνωση που θέλει να 

ενηµερωθεί για το συγκεκριµένο ζήτηµα. 

Στα πλαίσια του προγράµµατος πρόληψης και έγκαιρης διάγνω-

σης ο Σύλλογος διοργανώνει προγράµµατα δωρεάν κλινικών εξε-

τάσεων µαστού και δίνει τη δυνατότητα σε όσες γυναίκες χρεια-

στεί να κάνουν δωρεάν µαστογραφία ή υπέρηχο σε διαγνωστικά 
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κέντρα της περιοχής. Από το 2013 ως σήµερα ο Σύλλογος πραγ-

µατοποιεί στα γραφεία του στην Πάτρα, µια φορά τον µήνα το Κοι-

νωνικό Ιατρείο Μαστού, όπου εξειδικευµένοι χειρουργοί µαστού 

παρέχουν δωρεάν κλινική εξέταση µαστού στις ανασφάλιστες 

γυναίκες παραπέµποντας όποιες χρειαστεί, για δωρεάν µαστο-

γραφία ή υπέρηχο σε διαγνωστικά κέντρα της περιοχής. Ο σκοπός 

του είναι να συνεχίσει να ευαισθητοποιεί τον γυναικείο πληθυ-

σµό στο ζήτηµα της φροντίδας του στήθους αλλά και να µεριµνή-

σει για εκείνες τις γυναίκες που, κάθε µέρα γίνονται περισσότε-

ρες και πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν τις 

περιοδικές τους εξετάσεις, αφού η κατάσταση που επικρατεί στην 

χώρα µας, τις έχει οδηγήσει έξω από το ασφαλιστικό σύστηµα.

 Όλα τα προγράµµατα και οι υπηρεσίες του Συλλόγου, προσφέ-

ρονται πάντα δωρεάν στις πάσχουσες γυναίκες και στις οικογέ-

νειες του αλλά και στον γυναικείο πληθυσµό της ευρύτερης περι-

οχής µας. Ο Σύλλογος συνεργάζεται είτε µε ∆ηµόσιες ∆οµές και 

Υπηρεσίες, είτε µε άλλους Συλλόγους, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο Εξωτερικό προκειµένου να προάγει τους σκοπούς και το έργο 

του. Από το 2015 αποτελεί ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Οµο-

σπονδίας Καρκίνου, µε βασικό στόχο την προάσπιση και την διεκ-

δίκηση των δικαιωµάτων των καρκινοπαθών όλης της Ελλάδας.

Ο Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχα-

ΐας διοικείται από 7µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, διαθέτει εξει-

δικευµένο επιστηµονικό προσωπικό ενώ λειτουργεί µε την υπο-

στήριξη Επιστηµονικής Επιτροπής αποτελούµενη από διακεκρι-

µένους επιστήµονες υγείας και ψυχικής υγείας της περιοχής µας.

Απολογισµός Δράσεων 2015
Εθελοντικό Πρόγραµµα Reach to Recovery:

Το πρόγραµµα εφαρµόζεται στα δυο Νοσοκοµεία της περιοχής, 

Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών και Γενικό Νοσοκοµείο 

Πατρών «Άγιος Ανδρέας» και στα γραφεία του Συλλόγου. Στο 

Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο κάθε Πέµπτη λειτουργεί η βάρδια 

της εθελόντριας, όπου εκπαιδευµένες εθελόντριες στηρίζουν µέσα 

στο Νοσοκοµείο στις Χειρουργικές Κλινικές και στο Ογκολογικό 

και Ακτινοθεραπευτικό Τµήµα του Νοσοκοµείου τη γυναίκα µε 

καρκίνο µαστού. Το 2015 οι εθελόντριες του Συλλόγου παρείχαν 

στήριξη σε 117 γυναίκες. Η εθελοντική οµάδα υποστηρίχτηκε µε 

7 νέες εθελόντριες που εκπαιδεύτηκαν το 2015.

Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

Οι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας παρέχουν ψυχοκοινωνική στή-

ριξη στις γυναίκες µε καρκίνο µαστού και στα µέλη των οικογε-

νειών τους µέσα από ατοµική συµβουλευτική και οµαδικά ψυχο-

θεραπευτικά προγράµµατα. Συνολικά υλοποιήθηκαν 197 ωρι-

αίες συνεδρίες συµβουλευτικής σε γυναίκες µε καρκίνο µαστού 

ενώ πραγµατοποιηθήκαν δυο οµάδες ψυχολογικής υποστήριξης 

όπου δύο βιωµατικά εργαστήρια. 

Πρόγραµµα ενηµέρωσης Μελών

Το 2015 υλοποιήθηκε ο τρίτος κύκλος των εκπαιδευτικών σεµι-

ναρίων ο στόχο την έγκυρη και αξιόπιστη ενηµέρωση των γυναι-

κών µε καρκίνο µαστού για ζητήµατα που τις αφορούν. 

Οι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας του Συλλόγου ενηµερώνουν 

καθηµερινά τις γυναίκες µε καρκίνο µαστού για τις παροχές και 

τα δικαιώµατα τους. 

Πραγµατοποίησε ηµερίδα µε θέµα τις Νεότερες Επιστηµονικές 

Εξελίξεις στο θέµα των θεραπειών του καρκίνου του µαστού. 

Πρόγραµµα Έγκαιρης ∆ιάγνωσης και Ευαισθητοποίησης του Πλη-

θυσµού για τον Καρκίνο του Μαστού

Στα πλαίσια της ενηµέρωσης του πληθυσµού για την πρό-

ληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού υλοποι-

ήθηκαν 2 ενηµερωτικές εκδηλώσεις στην Πάτρα και σε γει-

τονική περιοχή.

Κλινικές Εξετάσεις

•  Πρόγραµµα ευαισθητοποίησης νέων γυναικών από 20-39 χρό-

νων, το οποίο υλοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Αθήνα Πάτρα και 

Θεσσαλονίκη. Εξετάστηκαν 265 Νέες Γυναίκες ενώ έγιναν 75 

παραποµπές για δωρεάν µαστογραφία και 94 παραποµπές για 

δωρεάν υπέρηχο. 

•  Πρόγραµµα κλινικών εξετάσεων για τις γυναίκες εργαζόµενες 

στο ∆ήµο Πατρών. Εξετάστηκαν 89 γυναίκες.

•  Κλινική Εξέταση στα πλαίσια του Οκτωβρίου 2015. Εξετάστηκαν 

260 γυναίκες ενώ έγιναν 72 παραποµπές για δωρεάν µαστο-

γραφία και 17 παραποµπές για δωρεάν υπέρηχο µαστών. 
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Κοινωνικό Ιατρείο Μαστού

Το πρόγραµµα υλοποιείται µε τη εθελοντική συµµετοχή ειδικών χει-

ρουργών µαστού και την δωρεάν παραχώρηση µαστογραφιών και 

υπέρηχων µαστού από το διαγνωστικά κέντρα της περιοχής. Συνο-

λικά το 2015 εξετάστηκαν 118 ανασφάλιστες γυναίκες και έγιναν 

69 παραποµπές για δωρεάν µαστογραφία και 43 για δωρεάν υπέ-

ρηχο µαστών.

Pink the City

Στις 25 Οκτωβρίου 2015 πραγµατοποιήθηκε συµβολικός περίπα-

τος 1,5 χλµ ενάντια στον καρκίνο του µαστού που ξεκίνησε από Πλα-

τεία Ψηλών Αλωνιών στην Πάτρα και κατέληξε στον Μόλο της Αγίου 

Νικολάου. 6,500 άνθρωποι συµµετείχαν στον περίπατο, φορώντας το 

ροζ µπλουζάκι της δράσης, δίνοντας ένα ηχηρό µήνυµα για την πρό-

ληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού. Στα πλαίσια 

του Pink the City 2015, ο Σύλλογος έκανε ανοιχτή πρόσκληση σε 

καλλιτέχνες οι οποίοι φιλοτέχνησαν πίνακες ζωγραφικής που τοπο-

θετήθηκαν στους χώρους του Ογκολογικού Τµήµατος του Πανεπι-

στηµιακού Νοσοκοµείου Πατρών. 

Άλλες δράσεις
Ο Σύλλογος το 2015 είχε µια µεγάλη συµµετοχή σε ευρωπαϊκά, 

εθνικά και τοπικά συνέδρια µε θέµα τον καρκίνο του µαστού, συµµε-

τείχε σε πολλές συνεργασίες στην περιοχή της Πάτρας µε τοπικούς 

φορείς και συλλόγους ενώ πραγµατοποίησε µια σειρά από κοινωνι-

κές εκδηλώσεις για τα µέλη και τους φίλους του. Το «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» 

Αχαΐας µε την Πρόεδρο του, κα Λιολώ Κολυπέρα, αναδείχθηκε ΠΡΩΤΟ 

ανάµεσα σε τριάντα υποψηφιότητες, στην διαδικτυακή ψηφοφορία για 

τα «Πρόσωπα της Χρονιάς» 2015, στην κατηγορία Κοινωνία-Πολι-

τική, που προκήρυξε η εφηµερίδα «Πελοπόννησος».

Προγραµµατισµός Δράσεων 2016
Και το 2016 ο Σύλλογος θα συνεχίσει τη δράση του µέσα από την 

υλοποίηση των βασικών του προγραµµάτων: 

•  Εθελοντικό Πρόγραµµα Reach to Recovery:

•  Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

•  Πρόγραµµα ενηµέρωσης Μελών: 

•  Πρόγραµµα Έγκαιρης Διάγνωσης και Ευαισθητοποίησης του Πλη-

θυσµού για τον Καρκίνο του Μαστού 

•  Κοινωνικό Ιατρείο Μαστού: 

Επιπλέον το 2016, στοχεύει: 

•  Να διευρύνει το εθελοντικό πρόγραµµα, εγκαθιστώντας βάρδια εθε-

λόντριας και στο Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». 

•  Να λειτουργήσει ένα πρόγραµµα ζωγραφικής για ογκολογικούς 

ασθενείς κατά τη διάρκεια της χηµειοθεραπείας τους στο Πανεπι-

στηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών.

•  Να υλοποιήσει ένα πρόγραµµα υποστήριξης και αποφόρτισης του 

προσωπικού των ογκολογικών κλινικών των Νοσοκοµείων της 

Πάτρας.

•  Να συνεχίσει να διεκδικεί καλύτερες παροχές υγείας για τη γυναίκα 

µε καρκίνο µαστού µέσα από στοχευόµενες παρεµβάσεις.

•  Να διοργανώσει, όπως κάνει τα τελευταία τρία χρόνια, την µεγάλη 

Pink Campaign, µε στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του 

γενικού πληθυσµού για τον καρκίνο του µαστού. 

Το 1997 διαγνώστηκα µε καρκίνο 
µαστού. Ελάχιστα δευτερόλεπτα, 
τόσο κράτησε η ανακοίνωση από τον 
γιατρό, ήταν αρκετά για να ανατραπεί 
η ζωή µου ολόκληρη, η δική µου 

αλλά και της οικογένειας µου. Συναισθήµατα πολλά, 
έντονα και πικρά, που βίωσε, βιώνει και θα βιώνει κάθε 
γυναίκα που δέχεται την καθολική επίθεση του καρκίνου 
του µαστού. Θα ήθελα τότε και πολλές φορές ευχήθηκα, 
να υπήρχε κάτι, να ακουµπήσω, να στηριχτώ. Ο καιρός 
πέρασε και ο πόνος, τα συναισθήµατα και οι δυσκολίες 
εκείνης της περιόδου µετουσιώθηκαν σε ΟΡΑΜΑ, όραµα 
και υπόσχεση να µην ξαναπεράσει καµία γυναίκα, αυτό 
που πέρασα. Στην πορεία συνάντησα και άλλες γυναίκες 
µε την ίδια βιωµένη εµπειρία, τον ίδιο πόνο και το ίδιο 
όραµα. Και όλες µαζί το 2001 στήσαµε στην Πάτρα το 
«ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Αχαΐας δίνοντας από τότε καθηµερινά 
τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του µαστού. 

Λιολιώ Κολυπέρα 
Πρόεδρος

Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού 
«ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας 
Γούναρη 37, 26 221, Πάτρα
Tηλ/Fax: 2610 222274
E-mail: breastcapatras@yahoo.com, info@almazoispatras.gr
Website: www.almazoispatras.gr
Facebook: facebook.com/pages/ALMA-ZOIS-Patras Twitter.com/
ALMAZOISPATRAS

info

Υποστηρικτές
Το έργο του Συλλόγου υποστηρίζεται οικονοµικά από τις ετήσιες 
συνδροµές των µελών και αρωγών µελών του, από έσοδα που 
προκύπτουν από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων, 
καθώς επίσης και από τις δωρεές και χορηγίες φυσικών 
προσώπων και επιχειρήσεων. 

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Λιολιώ Κολυπέρα 
Αντιπρόεδρος: Αγγελική Στεφανάκη
Γραµµατέας: Πάκυ Καραλή 
Ταµίας: Γεωργία Μοσχονά
Μέλη: Νόπη Σάντα, Άννα Γουρζή, Δέσποινα Μαλλιώρη
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Ο Σύλλογος µας αποτελείται από 
πάσχοντες και φίλους αυτών Σαν µητέρα 
και γιαγιά συγκινήθηκα από τον αγώνα 
των πασχόντων από σπάνιες ασθένειες 
που ζουν χωρίς υπεύθυνη πληροφόρηση 

και στήριξη. Έτσι, όταν ανέλαβα το 2014 την Προεδρία 
του Συλλόγου, µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη διακηρύξαµε την 
αποφασιστικότητα µας για την εντατικοποίηση της σταυροφορίας 
του Συλλόγου µας, δυστυχώς χωρίς οικονοµική στήριξη από 
κανένα φορέα. Μας λυπεί το γεγονός ότι ακόµα και σήµερα οι 
πάσχοντες και οι οικογένειες τους συναντούν πάσης φύσεως 
αντιξοότητες. Εµείς όµως σαν Σύλλογος είµαστε αποφασισµένοι 
να συνεχίσουµε τον αγώνα µας. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τους προηγούµενους Προέδρους, τον καθηγητή 
της Παιδιατρικής Γεώργιο Χρούσο, τον ιατρό και βουλευτή Ν. 
Μανιό και τη µαία Α. Πετρούτσου για τους δικούς τους αγώνες 
που µας ενέπνευσαν και συνεχίζουν να µας εµπνέουν.

Ελένη Δελένδα
Πρόεδρος

Πανελλήνιος Σύλλογος Φίλων και Ασθενών µε Σπάνια Μεταβολικά 
και Ενδοκρινικά Νοσήµατα (ΠΑΣΥΦΑΣΜΕΝ)
Πρόεδρος Συλλόγου Ελένη Δελένδα, 
Tηλ: 210 7750277 & 6976 3476256977 244092, 
Επικοινωνία Ασθενών: 210 7794023, 8 πµ.- 2 µµ στο γραφείο 
του κ. Χρούσου, στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία»
E-mail: pasyfasmen@g.mail.com
Website: www.pasyfasmen.gr

info

Πανελλήνιος Σύλλογος Φίλων και Ασθενών µε 
Σπάνια Μεταβολικά και Ενδοκρινικά Νοσήµατα 

(ΠΑΣΥΦΑΣΜΕΝ)

Ο Σύλλογος µας ιδρύθηκε στις 17 Νοεµβρίου του 2005. Σκοπός του είναι η παροχή, στήριξη, 
πληροφόρηση και συνδροµή σε άτοµα µε σπάνια νοσήµατα, όπως αυτά ορίζονται στην Ευρωπαϊκή 
χάρτα Δικαιωµάτων Ασθενών και στη Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής European Economic and Social Committee. Ο Σύλλογος µας ιδρύθηκε αναγνωρίζοντας 
τις ανάγκες των ατόµων που γεννήθηκαν µε ένα σπάνιο νόσηµα. Η οµάδα των ατόµων µε σπάνια 
και χρόνια νοσήµατα απαιτεί θεραπείες που µπορεί να είναι πανάκριβες, µπορεί να χρειάζονται ειδικά 
διατροφικά υποκατάστατα τα οποία κοστίζουν επίσης πολύ ακριβά, µπορεί να χρειάζονται ειδική 
αγωγή όπως π.χ. κινησιοθεραπεία η φυσικοθεραπεία και κυρίως τακτικό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο.

Απολογισµός-Προγραµµατισµός Δράσεων 2015-16
Τα προηγούµενα χρόνια, οι δράσεις του συλλόγου υπήρξαν από-

λυτα στοχευµένες στις δοµές υγείας στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία 

Σοφία», όπου κατεβλήθησαν συνδυασµένες προσπάθειες και τελικά 

κατέστη εφικτό να προστεθούν ενέργειες στις ήδη υπάρχουσες στο 

νοσοκοµείο, ούτως ώστε να διερευνηθούν τα προβλήµατα των σπά-

νιων παθήσεων, οι οποίες ούτως ή άλλως προσβάλλουν σε ποσο-

στό 70%-80% την παιδική ηλικία. Το 2015, το ∆ιοικητικό Συµβου-

λίου του Συλλόγου µας, επεξεργάστηκε και έκανε αποδεκτή την ιδέα 

του Καθηγητή & ∆ιευθυντή Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστη-

µίου και  Γενικού Γραµµατέα του Συλλόγου ΠΑΣΥΦΑΣΜΕΝ, Γεωργίου 

Χρούσου, για αντιπροσώπευση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονο-

µική και Κοινωνική Επιτροπή, πρόταση που στη συνέχεια εγκρίθηκε 

οµόφωνα και από το ∆Σ του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Έτσι µε εισήγηση του Συλλόγου µας και του Νοσοκοµείου Παίδων 

«Αγία Σοφία» δύο ιατροί αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα στον τοµέα 

των σπάνιων νοσηµάτων στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινω-

νική Επιτροπή.

Για το 2016 έχει προγραµµατιστεί η συστέγαση του Συλλόγου µας 

µε την Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας.

Υποστηρικτές
Δεν υπάρχουν χορηγίες η δωρεές, τον Σύλλογο µας στηρίζουν 
το Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» και ιδιαίτερα ο Καθηγητής 
Γεώργιος Χρούσος.

Διοικητικό Συµβούλιο 
Πρόεδρος: Ελένη Δελένδα
Αντιπρόεδρος: Μαρία Λαλιώτη- Παγιάτη, Κοινωνική Λειτουργός
Γενικός Γραµµατέας: Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής Α΄ 
Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Ταµίας: Ελένη Καβροχωριανού, Ψυχολόγος
Μέλος: Αγγελική Πετρούτσου, Μαία
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΑγκαλιάΖΩ – Όµιλος Εθελοντών 
κατά του Καρκίνου
(ΟΕΚΚ)

Ο Όµιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ ιδρύθηκε το 1976. Έχει ένα παράρτηµα στην Πάτρα 
και ένα στο Ηράκλειο Κρήτης. Σκοπό έχει να συµβάλλει στην αντιµετώπιση του καρκίνου µε οργανωµένα 
προγράµµατα, που στοχεύουν στην ενηµέρωση για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, την 
ψυχοκοινωνική και οικονοµική στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους και στην συνηγορία και 
διεκδίκηση δικαιωµάτων των ογκολογικών ασθενών. Ο Όµιλος υλοποιεί επίσης ενδονοσοκοµειακά 
προγράµµατα µε εκπαιδευµένες εθελόντριες (Νοσοκοµεία ΜΕΤΑΞΑ και METΡΟΠΟΛΙΤΑΝ). 

Ο 
Όµιλος είναι ΜΚΟ πιστοποιηµένη στα µητρώα των 

εθελοντικών οργανώσεων του Υπουργείου Υγείας και 

του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει περισσότερα από 

2000 µέλη και 500 περίπου εκπαιδευµένους εθελο-

ντές. ∆ιοικείται από 11µελές Συµβούλιο εθελοντών, 

διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό και επιστηµονική επιτροπή που 

αποτελείται από καταξιωµένους και έµπειρους επιστήµονες όλων 

των ειδικοτήτων του αντικαρκινικού χώρου. Στόχος του ΑγκαλιάΖΩ 

είναι να καλύψει σφαιρικά σύµφωνα µε τις ∆ιεθνείς Αρχές του Εθε-

λοντισµού το κεφάλαιο «Καρκίνος». Απευθύνεται στο ευρύ κοινό 

µε στόχο την ενηµέρωση του για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνω-

ση του καρκίνου και σε ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειες 

τους µε προγράµµατα  ψυχοκοινωνικής και οικονοµικής στήριξης, 

συνηγορίας και διεκδίκησης των δικαιωµάτων τους. Από το 1989 

φιλοξενεί και στηρίζει µε τους επαγγελµατίες του τον Πανελλήνιο 

Σύλλογο Λαρυγγεκτοµηθέντων. Είναι µέλος των ευρωπαϊκών και 

διεθνών οργανώσεων, ECPC, WACC, IAPO & EUROPACOLON (Επί-

σηµος εκπρόσωπος στην Ελλάδα). 

Ο Όµιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ, έχει λάβει για 

το έργο του πολλές τιµητικές διακρίσεις και βραβεία, µε πιο πρόσφατο, 

στις 7 Μαρτίου 2015, το διεθνές Βραβείο Patient Initiative Award 

των βραβείων Prix Galien, το οποίο είναι εφάµιλλο των «Νόµπελ» 

της φαρµακευτικής έρευνας και καινοτοµίας. 

Απολογισµός Δράσεων 2015
Πρόγραµµα ενηµέρωσης για πρόληψη – έγκαιρη διάγνωση του 

καρκίνου του δέρµατος και του µελανώµατος, στους ∆ήµους  Αγκι-

στρίου, Αµαρουσίου, Νίκαιας-Ρέντη, Λαυρεωτικής και Περιστερίου 

µε τις εξής δράσεις : 

•  Διανοµή εντύπου υλικού από εθελοντές του ΑγκαλιάΖΩ.

•  Δωρεάν εξέταση από δερµατολόγους και παραποµπή στο νοσοκο-

µείο <<Ανδρέας  Συγγρός>> για χαρτογράφηση σπίλων.

•  Προβολή ραδιοτηλεοπτικού spot και δηµοσίευση Δελτίου Τύπου σε 

περιοδικά υγείας, portals και sites.

•  Αποστολή έντυπου ενηµερωτικού υλικού σε Συλλόγους που έχουν 

σχέση µε τον καρκίνο ανά τη χώρα. 

Πρόγραµµα ενηµέρωσης για την πρόληψη-έγκαιρη διάγνωση του 

λεµφώµατος, στα πλαίσια της καµπάνιας «Έχω λέµφωµα και συνε-

χίζω να ζω την ζωή µου» µε τις εξής δράσεις:

•  Δηµιουργία ενηµερωτικής ιστοσελίδας για το λέµφωµα (www.

onlymphoma.gr).

•  Δηµιουργία και διανοµή ενηµερωτικού εντύπου µε αποδέκτες τους 

ασθενείς, τους φροντιστές τους και το ευρύ κοινό.

•  Προβολή ραδιοτηλεοπτικού κοινωνικού µηνύµατος (spot) για το λέµ-

φωµα σε κανάλια εθνικής εµβέλειας, κινηµατογραφικές αίθουσες 

και φαρµακεία και µετάδοσής του από ραδιοφωνικούς σταθµούς.

•  Προβολή της καµπάνιας µε Δελτίο Τύπου σε έντυπο και ηλεκτρο-

νικό τύπο.

Ενηµέρωση για την Πρόληψη και Έγκαιρη ∆ιάγνωση του Καρκί-

νου του Τραχήλου της Μήτρας, µε test PAP και HPV DNA Test, µε 

τη δηµιουργία ενηµερωτικού εντύπου και την διανοµή του σε νοσο-

κοµεία, φαρµακεία και σχετικές ηµερίδες. 

Ενηµέρωση για την πρόληψη-έγκαιρη διάγνωση του Καρκίνου του 
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ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    
2015/2016

info

Όµιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου (ΟΕΚΚ)
Λεωσθένους 21-23,  18 536, Πειραιάς 
Τηλ: 210 4181641
Fax: 210 4535343
E-mail: oekk@otenet.gr
Website: www.agaliazo.gr, www.oekk.gr       

Υποστηρικτές 
Ο Όµιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ 
υποστηρίζεται από δωρεές των πολιτών και από χορηγίες 
εταιρειών για την υλοποίηση των προγραµµάτων του. Ενδεικτικά 
αναφέρονται Bristol Myers Squibb, Genzyme A Sanofi 
Company, Janssen Cilag Pharmaceutical S.A.C.I., Novartis 
Hellas, Pharmaserve Lilly, Roche Hellas, Roche Diagnostics 
(Hellas), ΒΙΑΝΕΞ, ΛΕΟ Φαρµακευτική Ελλάς. 

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Ολυµπία Χαλδαίου-Μπήτρου
Αντιπρόεδρος: Μανιώ Κορλέτη
Γραµµατέας: Σταυρούλα Πασχαλάκη
Ειδ. Γραµµατέας: Μαρίκα Δούρου
Ταµίας: Φωτεινή Τσιριγώτη
Μέλη: Αναστασία Πασακοπούλου, Φιλία Κωνσταντάτου, 
Μιχαήλ Μαρτίδης, Άρτεµις Μηλιάδου, Αντωνία Φιλιππίδου, 
Μάρθα Πατλάκα

Ο Όµιλος ΑγκαλιάΖΩ στα 40 χρόνια 
παρουσίας του στο χώρο του καρκίνου 
προσπαθεί σταθερά  µέσα από 
προγράµµατα ενηµέρωσης για πρόληψη 
και έγκαιρη διάγνωση, να µειώσει το 

φόβο και την προκατάληψη και να περάσει το µήνυµα για την 
αξία της πρόληψης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Ο Καρκίνος µπορεί να νικηθεί, η Πρόληψη και η Έγκαιρη 
Διάγνωση Σώζουν πραγµατικά Ζωές ! Στη µάχη µας απέναντι 
στον καρκίνο σας θέλουµε κοντά µας, γίνετε και εσείς µέρος 
αυτής της ΑΓΚΑΛΙΑΣ. Γίνετε µέλη και εθελοντές µας και 
βοηθήστε µας να συνεχίσουµε να ενηµερώνουµε το ευρύ 
κοινό για τον καρκίνο, να υποστηρίζουµε τους ογκολογικούς 
ασθενείς και να διεκδικούµε  τα δικαιώµατά τους.  

Ολυµπία Χαλδαίου-Μπήτρου
Πρόεδρος

Μαστού. Στις 13 ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση στα µέλη 

του Αθλητικού Συλλόγου Αµπελοκήπων, µε την συµµετοχή χειρουρ-

γού µαστού µέλους της ΕΧΕΜ , ψυχολόγου του ΑγκαλιάΖΩ, εθελό-

ντριας µε προσωπική εµπειρία και διανοµή DVD αυτοεξέτασης µαστού.

Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Ασθενών µε Καρκίνο 

και των Οικογενειών τους από τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας 

και ψυχιάτρου του ΑγκαλιάΖΩ, οι οποίοι τους βοηθούν ν’ αποδεχθούν 

τη νέα πραγµατικότητα που φέρνει στη ζωή τους ο καρκίνος µέσω 

ατοµικών, οµαδικών και οικογενειακών συνεδριών. 

Πρόγραµµα Οικονοµικής Υποστήριξης των απόρων και ανασφάλι-

στων καρκινοπαθών και των οικογενειών τους µε χρήµατα και τρό-

φιµα σε 250 περίπου άτοµα µηνιαίως. 

Πρόγραµµα Συνηγορίας και ∆ιεκδίκησης ∆ικαιωµάτων Ασθε-

νών. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει σαν στόχο να ενηµερώνει 

τους ασθενείς για τα δικαιώµατα τους, να διεκδικεί τη βελτίωση των 

παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας και να προτείνει αλλαγές προσπα-

θώντας παράλληλα να κατακτήσει µεγαλύτερη παρέµβαση στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων.

∆ιανοµή Εντύπων για τα ∆ικαιώµατα των Ασθενών σε Νοσοκοµεία.

Συνεντεύξεις σε Ελληνικά και ξένα ΜΜΕ για τα δικαιώµατα των 

ασθενών σε Υπηρεσίες Υγείας. 

Παρεµβάσεις στον Υπουργό Υγείας  και σε άλλους συναρµόδιους 

φορείς για παροχές και δικαιώµατα των  ασθενών. 

Παρεµβάσεις για ελλείψεις φαρµάκων. 

Εθελοντικά Ενδονοσοκοµειακά Προγράµµατα

Υλοποιήθηκαν προγράµµατα ενδονοσοκοµειακής στήριξης ογκολο-

γικών  ασθενών στα Νοσοκοµεία ΜΕΤΑΞΑ και ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ µε 

εκπαιδευµένους εθελοντές.

Εκπαίδευση και Εποπτεία Εθελοντών

Υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεµινάριο γνωστικού και βιωµατικού 

χαρακτήρα το οποίο ολοκλήρωσαν µε επιτυχία 30 νέοι εθελοντές 

στους οποίους παρέχεται σταθερή εποπτεία από τους επαγγελµα-

τίες του χώρου.

Προγραµµατισµός Δράσεων 2016
Το 2016 θα συνεχίσουν να υλοποιούνται όλα µας προγράµµατα, όπως 

το πρόγραµµα ψυχοκοινωνικής και οικονοµικής στήριξης ασθενών 

και των οικογενειών τους, συνηγορίας και διεκδίκησης των δικαιω-

µάτων τους, τα ενδονοσοκοµειακά προγράµµατα και η εκπαίδευση 

και εποπτεία εθελοντών. Στον τοµέα της ενηµέρωσης για πρόλη-

ψη-έγκαιρη διάγνωση υλοποιήθηκε τον Ιανουάριο καµπάνια Ενη-

µέρωσης για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας, ενώ στα πλαί-

σια της καµπάνιας «έχω λέµφωµα και συνεχίζω να ζω την ζωή µου» 

πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο Yoga Event και έχει προγραµ-

µατιστεί  Πανελλαδική Καµπάνια ενηµέρωσης σε επτά πόλεις. Επί-

σης  έχουν προγραµµατιστεί δράσεις για τον καρκίνο του παχέος 

εντέρου, τον καρκίνο του δέρµατος και του µελανώµατος, τον καρ-

κίνο του προστάτη, του πνεύµονα και του µαστού. Ο Όµιλος θα συµ-

µετάσχει στην καµπάνια “For HER” για τον γυναικείο και γυναικολο-

γικό καρκίνο, και θα συνεχιστεί η καµπάνια για πρόληψη και έγκαιρη 

διάγνωση του καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας µε test PAP και 

HPV DNA Test. Τέλος έχει προγραµµατιστεί καµπάνια ενηµέρωσης 

για την Χρόνια Λεµφογενή Λευχαιµία (ΧΛΛ).
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O 
Όµιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου «Αγκαλιά-

ΖΩ», Ν. Αχαΐας βρίσκεται στην Πάτρα από το 2001 

και από την ίδρυση του έως σήµερα έχει πραγµατο-

ποιήσει πολύπλευρες δράσεις και προγράµµατα µε 

σκοπό την ενηµέρωση του γενικού πληθυσµού για 

την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, την εκπαίδευση της κοινότη-

τας σε θέµατα καρκίνου και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των 

ογκολογικών ασθενών και των οικείων τους. 

Μέχρι σήµερα αριθµεί 400 µέλη και 200 Εκπαιδευµένους Εθελοντές 

και Εθελόντριες, Επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, Επιστηµονική 

Επιτροπή και Επαγγελµατία Κοινωνικό Λειτουργό.

Σκοπός του Οµίλου ΑγκαλιάΖΩ είναι:

•  H παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς άτοµα ή οµάδες πλη-

θυσµού.

Όµιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου 
«ΑγκαλιάΖΩ» Ν. Αχαΐας 
Ο Όµιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» Νοµού Αχαΐας, είναι ένας οργανισµός 
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε µε σκοπό να προσφέρουν τα µέλη του και οι 
εθελοντές του, ανιδιοτελώς την βοήθεια τους σε καρκινοπαθείς και στους οικείους τους, στις 
δύσκολες ώρες της µάχης µε τον καρκίνο.

•  H ψυχοκοινωνική υποστήριξη των καρκινοπαθών (ηλικιωµένοι, 

άτοµα χωρίς οικογενειακό ή κοινωνικό περίγυρο) και των οικείων 

τους, καθώς κι η ενηµέρωση των οικογενειών τους όσον αφορά 

τον τρόπο φροντίδας, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

ανθρώπων αυτών, η αποφυγή της περιθωριοποίησής τους κι η 

ανάπτυξη των προϋποθέσεων αξιοπρεπούς, ασφαλούς και υγιούς 

διαβίωσης. 

•  H παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, εκπαίδευση, ενέργειες 

προώθησης στην αγορά εργασίας, δραστηριότητες για τη βελτίωση 

και οργάνωση της ζωής ευπαθών κοινωνικά οµάδων.

•  H υλοποίηση προγραµµάτων για την ισότητα ευκαιριών µεταξύ 

ανδρών και γυναικών, καθώς και όλων των ευαίσθητων κοινωνικά 

οµάδων του πληθυσµού (ροµά, µετανάστες, παλλινοστούντες, 

θύµατα εµπορίας ανθρώπων κ.α.). 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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•  H οργάνωση συναντήσεων, ηµερίδων, διαλέξεων, σεµιναρίων, 

συµποσίων, δράσεων δηµοσιότητας κι ευαισθητοποίησης του κοι-

νωνικού συνόλου, των εργοδοτών, των τοπικών και πανελλαδικών 

φορέων για τις ανάγκες των ευπαθών οµάδων-καρκινοπαθών 

και των οικείων τους. 

•  H ανάπτυξη δράσεων εντός των συνόρων της Ελλάδας, αλλά 

και διασυνοριακά για την προώθηση των δικαιωµάτων και των 

αναγκών των καρκινοπαθών και των οικείων τους, καθώς και 

της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής τους.

•  H ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, των 

υπευθύνων άσκησης πολιτικής υγείας, των παρόχων υπηρεσιών 

υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, των κοινωνικών φορέων, 

των ασθενών µε καρκίνο και των οργανώσεων τους για θέµατα 

προσυµπτωµατικού ελέγχου, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας 

του καρκίνου και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και για 

τα δικαιώµατα των ασθενών µε καρκίνο όπως αυτά ορίζονται από 

το Σύνταγµα, την κείµενη νοµοθεσία, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και γενικώς από τα διεθνώς ισχύοντα για τα δικαιώµατα 

και την ποιοτική φροντίδα των ασθενών µε καρκίνο. 

•  Η ενεργή προάσπιση των δικαιωµάτων των ασθενών µε καρκίνο 

και η συµβολή σε παρεµβάσεις προάσπισης, συνηγορίας και 

διεκδίκησης των δικαιωµάτων των ασθενών µε καρκίνο προς 

δηµόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας και κοινωνι-

κής ασφάλισης, επιστηµονικούς, επαγγελµατικούς ή κοινωνικούς 

φορείς, καθώς και προς τα πολιτικά κόµµατα, την Κυβέρνηση, 

το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς κάθε Κρατική, 

Ευρωπαϊκή ή Διεθνή Αρχή.

•  H ανάπτυξη των δεσµών, η διάδοση πνεύµατος αλληλεγγύης 

και η καλλιέργεια των σχέσεων των µελών του Σωµατείου µε 

τα µέλη άλλων Σωµατείων της Ελλάδος, και άλλων χωρών µε 

παρεµφερείς σκοπούς.

•  H παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξι-

ακής βοήθειας προς τους πληθυσµούς αναπτυσσοµένων χωρών, 

για την επίτευξη της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των 

χωρών αυτών.

•  H παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πλη-

θυσµούς αναπτυσσοµένων χωρών, µε δράσεις στον τοµέα της 

υγείας και ειδικότερα σε θέµατα έγκαιρης διάγνωσης καρκίνου και 

αποκατάστασης των καρκινοπαθών και προώθηση του σεβασµού 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

•  H συνεργασία µε επιστηµονικούς και πνευµατικούς φορείς, εθελο-

ντικές οργανώσεις, δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και 

ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 

αλλοδαπή ώστε να προωθηθεί η έρευνα και η ευαισθητοποίηση 

στα προβλήµατα των καρκινοπαθών και στην πρόβλεψη και την 

έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.

•  H συµβολή σε παρεµβάσεις πρόληψης του καρκίνου και αποκα-

τάστασης των καρκινοπαθών, που προωθούνται από το Κράτος 

ή από διεθνείς οργανισµούς και οργανώσεις.

•  H συνεργασία µε τοπικούς και εθνικούς δηµόσιους, ιδιωτικούς 

και άλλους εθελοντικούς φορείς, µε σκοπό την συµβολή στην 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    
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πληροφόρηση του κοινού για την έγκαιρη διάγνωση  και θεραπεία  

του καρκίνου γενικότερα.

•  H δηµιουργία και συµµετοχή σε οµοσπονδία και συνοµοσπονδία 

Συλλόγων και Σωµατείων µε οµοειδείς σκοπούς.

Όλα τα ανωτέρω έχουν ως πρωταρχικό στόχο τους Καρκινοπαθείς 

και τους οικείους τους, αλλά και την ενηµέρωση κι ευαισθητοποίηση 

της κοινότητας όσον αφορά την πρόληψη και τη σηµασία της στη 

ζωή µας.  

Απολογισµός δράσεων 2015
Το 2015 ο Όµιλος «ΑγκαλιάΖΩ» συνέχισε το σηµαντικό εθελοντικό 

του έργο µε την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων για την ενηµέρωση 

και την ευαισθητοποίηση του πληθυσµού για όλους τους τύπους 

καρκίνου. 

•  Κύριο µέληµα µας τα σχολεία. Επισκεφθήκαµε 20 και πλέον 

Γυµνάσια και Λύκεια της Πάτρας, αλλά και άλλων περιοχών του 

Νοµού Αχαΐας (Καλάβρυτα, Αίγιο, Ερυµάνθεια) και του Νοµού 

Ηλείας (Πελόπιο, Γαστούνη), βάσει των αιτηµάτων που δεχόµαστε. 

Για Τρίτη χρονιά µε άδεια του Υπουργείου Παιδείας ενηµερώσαµε 

τους µαθητές: για τις επιπτώσεις του Καπνίσµατος στην υγεία των 

πολιτών και για τον Καρκίνο του Πνεύµονα, για τον Καρκίνο του 

Τραχήλου της Μήτρας και τον ιό HPV, καθώς και για τα Σεξουαλι-

κώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα. 

•  Συµµετείχαµε σε συνέδρια και ηµερίδες µε οµιλίες, αλλά και δια-

νέµοντας έντυπο υλικό.

•  Πραγµατοποιήσαµε  ενηµερωτικές εκστρατείες σε κεντρικά σηµεία 

της πόλης µας για την ενηµέρωση κι ευαισθητοποίηση των συµπο-

λιτών µας σε θέµατα που αφορούν τον Καρκίνο, αλλά και την 

αναγκαιότητα της πρόληψης .

•  Συµµετείχαµε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών «Patients in 

Power» για τέταρτη συνεχή χρονιά λέγοντας ένα δυνατό ΟΧΙ στον 

καρκίνο και ένα ακόµα πιο ηχηρό ΝΑΙ στην Πρόληψη και τη Ζωή. 

•  Ολοκληρώσαµε επιτυχώς ένα ακόµα σεµινάριο εκπαίδευσης 

νέων εθελοντών/εθελοντριών ενισχύοντας ακόµη πιο πολύ το 

δυναµικό του Οµίλου µας. 

•  Συλλέξαµε τρόφιµα και φάρµακα για τις αδύναµες οικονοµικά 

οικογένειες καρκινοπαθών προσφέροντας τους µια µικρή ανάσα 

σε αυτήν την δύσκολη οικονοµική συγκυρία της χώρας µας.. 

•  Συνεχίζουµε µε µεγαλύτερη δύναµη τις καθηµερινές επισκέψεις 
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Όµιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου 
«ΑγκαλιάΖΩ» Ν. Αχαΐας 
Αράτου 21, 262 21, Πάτρα
Τηλ/Fax: 2610 226122
E-mail: omilospa@otenet.gr, 
omilosagaliazopatras@hotmail.com
Facebook: Όµιλος ΑγκαλιάΖΩ Νοµού Αχαΐας

Υποστηρικτές
Ο Όµιλος ΑγκαλιάΖΩ στηρίζεται αποκλειστικά στις ετήσιες 
συνδροµές των µελών του, στις δωρεές και στις χορηγίες 
φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, καθώς και στα 
έσοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
και δράσεων. Συνεχίζουµε χάρη σε όλους εσάς! Στηρίζουν 
την παρουσία µας στο νοσοκοµείο µε την προσφορά 
προϊόντων τους η Εταιρεία Λάβδας µε καραµέλες, η 
AMSTEL µε νερά για τους Καρκινοπαθείς, καθώς και πάρα 
πολλά Αρτοποιεία της Πάτρας, ενώ η Εταιρεία KORRES 
µας προσφέρει τα αντηλιακά δείγµατα.

Λαµπρινή 
Παπαχρυσανθάκη
Πρόεδρος

«Στον Όµιλο ΑγκαλιάΖΩ, 
αγωνιζόµαστε µε επιµονή 
και υποµονή, αγκαλιάζουµε 
τον συνάνθρωπο που πονά. 

Είµαστε εκεί όταν και για όσο µας χρειαστεί. 
Αφουγκραζόµαστε τον πόνο του, τη θλίψη του, το 
θυµό του και προσπαθούµε να τον απαλύνουµε 
δίνοντας του ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. 
Προάγουµε το µήνυµα της πρώιµης και έγκαιρης 
διάγνωσης χωρίς φόβο γιατί ο καρκίνος µπορεί 
να νικηθεί. Δεν παραµένουµε θεατές! Στην πορεία 
αυτή του εθελοντισµού παίρνουµε δύναµη για να 
δώσουµε αγάπη, βοήθεια και ότι άλλο χρειαστεί, 
στον πάσχοντα, και σε όποιον η ζωή δεν τα έφερε 
όπως ο ίδιος τα προγραµµάτισε. Του άνοιξε δικούς 
της δρόµους, που πρέπει να διαβεί µόνος του. 
Εµείς στους δρόµους αυτούς οφείλουµε να είµαστε 
εκεί, να δίνουµε θάρρος, να δίνουµε αυτό που µας 
περισσεύει και στον Εθελοντισµό περισσεύει πολύ 
αγάπη και µια Αγκαλιά!»

info
Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Λαµπρινή Παπαχρυσανθάκη 
Αντιπρόεδρος:  Γωγώ Παπαθανασοπούλου 
Γραµµατέας – Ταµίας: Αδαµαντία Δηµοπούλου 
Μέλη: Κατερίνα Ασηµακοπούλου, Ράνια Γεωργιάδη,
 Ανθούλα Γιαριµόγλου, Αθανασία  Αναγνωστοπούλου

των εθελοντριών µας στα δύο ογκολογικά τµήµατα των νοσοκοµείων 

της πόλης των Πατρών εµψυχώνοντας τους καρκινοπαθείς, αλλά και 

τους οικείους τους, όντας στο πλευρό τους έµπρακτα. 

Τέλος, δεν σταµατάµε ποτέ να µεταδίδουµε το µήνυµα ότι: Η Πρόληψη, 

η Πρώιµη κι η Έγκαιρη ∆ιάγνωση σώζουν ζωές! 

Προγραµµατισµός δράσεων 2016 
Το 2016 πιστεύουµε πως θα είναι µία εξίσου γεµάτη µε εθελοντισµό 

χρονιά, αφού:

•  Προγραµµατίζουµε ενηµερωτικές οµιλίες στα σχολεία εντός Πατρών 

αλλά και εκτός (Καλάβρυτα, Αίγιο, Ακράτα, ∆ιακοπτό, Πανόπουλο, 

Γαστούνη κ.α.), καθώς επίσης και στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας, 

αλλά και στο σχολείο των φυλακών Αγίου Στεφάνου διαµηνύοντας 

πως ο καρκίνος µπορεί να νικηθεί! Στις οµιλίες µας εκτός των άλλων 

προστέθηκε και η ενότητα «Καλή διατροφή και πρόληψη» 

•  Οργανώνουµε την καθιερωµένη καλοκαιρινή εκστρατεία για το 

µελάνωµα στις παραλίες της περιοχής µας, αλλά και στις παραλίες 

των γειτονικών νοµών (Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία). Ενηµερώνουµε 

τους λουόµενους διανέµοντας έντυπο ενηµερωτικό υλικό, καθώς και 

δείγµατα αντηλιακών προσφορά εταιριών του κλάδου.

•  Συνεχίζουµε τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις (screening tests) 

πληθυσµού σε αποµακρυσµένες περιοχές της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδος. Ο προγραµµατισµός περιλαµβάνει τις περιοχές: Καλάβρυτα 

και Χαλανδρίτσα στην Αχαΐα,  Πανόπουλο, Σιµόπουλο, Γαστούνη και 

Βαρθολοµιό στην Ηλεία και Ορεινή Ναυπακτία στην Αιτωλοακαρνανία. 

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης screening 

tests Πληθυσµού και στο Βέλο Κορινθίας. Την κάθε περιοχή θα 

επισκέπτεται οµάδα ιατρών που θα αποτελείται από Χειρουργό, Ογκο-

λόγο-Παθολόγο, Ουρολόγο, Δερµατολόγο και Ψυχίατρο, οι οποίοι θα 

πλαισιώνονται από Εθελοντές και Εθελόντριες του ΑγκαλιάΖΩ για 

την καλύτερη δυνατή παροχή ιατρικών υπηρεσιών και συµβουλών 

στους πολίτες που θα εξετάζονται δωρεάν.

•  Προγραµµατίζουµε ενηµερωτικές εκδηλώσεις για όλα τα είδη καρ-

κίνων στην Πάτρα, αλλά και σε διάφορες άλλες περιοχές, όπως για 

παράδειγµα στην Κάτω Αχαΐα, στα Σαγέικα, στη Ζαχάρω, στο Αίγιο, 

στην Αµαλιάδα κ.α.

•  Συνδιοργανώνουµε µε το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος εκδήλωση για το 

Λέµφωµα για ενηµέρωση των σπουδαστών. 

•  Συλλέγουµε εκ νέου τρόφιµα για να βοηθήσουµε όσο το δυνατόν 

περισσότερες οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

•  Συνεργαζόµαστε µε άλλους Συλλόγους (π.χ. Σύλλογος Μεσσηνίων 

Πάτρας) µε σκοπό πάντα την όσο δυνατόν αποτελεσµατική  βοήθεια 

προς τους Καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους.
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Ο  σηµαντικότερος  στόχος 
του Συλλόγου µας, 
είναι η ενηµέρωση  και 
καθοδήγηση των  µελών 
µας και κυρίως των 

πρόσφατα διαγνωσµένων. Προσπαθούµε να 
κατευθύνουµε και πρωτίστως να διευκολύνουµε 
τους  συνασθενείς  µας  παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν πρακτικά 
και διαδικαστικά ζητήµατα. Τέλος παρέχουµε την 
ψυχολογική υποστήριξη που θεωρούµε άκρως 
απαραίτητη για την καλύτερη αντιµετώπιση της 
ασθένειάς µας.

Νάντια  Σπίγγου
Πρόεδρος

Σύλλογος Μυασθενών Ελλάδος
Βασ. Σοφίας 127,  115 21 , Αθήνα 
Τηλ:  211 8002680,  211 0172002
Fax: 211 8009357
Ε-mail: info@myasthenia.gr

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Σπίγγου Κωνσταντίνα
Αντιπρόεδρος: Πίττας Δηµήτριος
Γραµµατέας: Παρασκευοπούλου Μαρία
Ταµίας: Ζάφτης Δηµήτριος
Σύµβουλος: Μαυριάνου Ευγενία
Σύµβουλος: Γλύκα Αγγελική
Σύµβουλος : Γκούβρας Παναγιώτης

Σύλλογος Μυασθενών Ελλάδος (H-MGA)

Ο Σύλλογος Μυασθενών Ελλάδος (Hellenic Myasthenia Gravis Association – H-MGA) αποτελεί 
ένα µη κερδοφόρο σωµατείο, που στόχο έχει την επίλυση των προβληµάτων που αφορούν 
την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, την παροχή αλληλεγγύης, ψυχολογικής υποστήριξης και 
ψυχαγωγίας των µελών του, καθώς και την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώµης σχετικάµε την ασθένεια.

Η 
Myasthenia Gravis αποτελεί ένα αυτοάνοσο νόσηµα, το 

οποίο σχετίζεται µε µια δυσλειτουργία της νευροµυκής 

σύναψης, προκαλώντας προοδευτική αδυναµία και 

κόπωση των µυών. Ο Σύλλογος Μυασθενών Ελλάδος 

ιδρύθηκε τον Σεπτέµβριο του 2008 από µια µικρή 

οµάδα ασθενών και ερευνητών. Σήµερα απαριθµεί περίπου 450 

µέλη και το γραφείο του φιλοξενείται στο Ελληνικό Ινστιτούτο 

Παστέρ. Είναι µέλος της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Μυασθένειας 

(EuMGA – European Myasthenia Gravis Association), της Eurordis 

και της Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ).

Απολογισµός δράσεων 2015
•  Σηµαντική  προσπάθεια του συλλόγου να αντιµετωπίσει  πάγια 

αιτήµατα των µυασθενών, (επικοινωνία, στοιχειοθέτηση  υπο-

µνηµάτων, αλλά και συναντήσεις µε αρµόδιους φορείς).

•  Συµµετοχή του συλλόγου σε σεµινάρια ενηµέρωσης και εκπαί-

δευσης ασθενών(Patients In Power, Ιατρικό Συνέδριο ΠΕΣΠΑ, 

ειδικά σεµινάρια Ινστιτούτου Pasteur).

•  Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων µε σκοπό  την 

γνωριµία και την σύσφιγξη των σχέσεων  µεταξύ των µελών του, 

αλλά και µε συλλόγους άλλων παθήσεων(∆ράση Ωρίων, κλπ).

•  Παροχή βοήθειας, µέσω της λειτουργίας του γραφείου του συλλό-

γου,  καθώς και του site,  σε αιτήµατα µελών που έχρηζαν άµεσης 

αντιµετώπισης.

•  Δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη σε όσους την είχαν ανάγκη.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
•  Συνέχιση της προσπάθειας για να βρεθούν και να δοθούν µόνιµες 

λύσεις στα προβλήµατα των πασχόντων από myasthenia Gravis, 

τόσο σε επίπεδο φαρµάκων και νοσηλείας, όσο και στο θέµα των 

παροχών και του ασφαλιστικού.

•  Οργάνωση και πραγµάτωση εκδηλώσεων που θα αποσκοπούν 

στην επικοινωνία των µελών αλλά και την ενηµέρωση του ευρύ-

τερου κοινού για την πάθηση.

•  Υποστήριξη των αιτηµάτων  και προβληµατισµών των µελών , 

µέσω της πληρέστερης  εφαρµογής των δοµών λειτουργίας του 

συλλόγου.

•  Συµβολή του συλλόγου στην δηµιουργία κέντρων εµπειρογνω-

µοσύνης(CoEs), και ένταξη αυτών στα Ευρωπαικά ∆ίκτυα Ανα-

φοράς(ERN).
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Νόσου Alzheimer 
και Συναφών Διαταραχών
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών είναι µη κερδοσκοπικό 
σωµατείο µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Οµοσπονδία συστάθηκε το 2007 και αριθµεί 35 εταιρείες-
µέλη ανά την Ελλάδα. Ως στόχο της έχει τον συντονισµό και τη συνεργασία των εταιρειών – 
µελών στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης γύρω από τις ανάγκες του 
ασθενούς µε άνοια και του περιθάλποντά του.

από την οποία πάσχουν 197.000 Έλληνες και σύµφωνα µε τις προβλέ-

ψεις το 2050 ο αριθµός αυτός θα φτάσει στους 354.000. Στην Ελλάδα 

400.000 περιθάλποντες παρέχουν καθηµερινά φροντίδα στους ανθρώ-

πους µε άνοια, µε πιο συχνή µορφή της τη νόσο Alzheimer, επωµιζόµε-

νοι ένα τεράστιο πρακτικό, οικονοµικό και ψυχικό φορτίο. 

Η άνοια πλήττει σοβαρά πέρα από την υγεία του ασθενούς, το οικογε-

νειακό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνει σηµα-

ντικά τον οικονοµικό προϋπολογισµό για την Υγεία. Ενδεικτικά, αναφέ-

ρεται πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νόσος Alzheimer απορροφά αυτή 

τη στιγµή το 25% του συνόλου των δαπανών για την Υγεία.

Οι τροµακτικοί αυτοί αριθµοί υπογραµµίζουν τη µεγάλη ανάγκη να απο-

τελέσει η άνοια προτεραιότητα στον σχεδιασµό της ∆ηµόσιας Υγείας. 

Απολογισµός δράσεων 2015
Η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από την επαφή των εταιρειών-µε-

λών της ανά την Ελλάδα για τη διάχυση των δραστηριοτήτων που πραγ-

µατοποιήθηκαν, την ανανέωση της Ιστοσελίδας µε επίκαιρα νέα, την 

έκδοση της «Επικοινωνίας», του επίσηµου περιοδικού της Οµοσπον-

δίας που διανέµεται ανά τρίµηνο στα µέλη µας µέσω των κατά τόπους 

εταιρειών και της επίσηµης Ιστοσελίδας. Η επαφή της Οµοσπονδίας µε 

τα αρµόδια Υπουργεία και φορείς του κράτους σχετικά µε τη θέσπιση 

σαφούς νοµικού πλαισίου για τα δικαιώµατα των ασθενών, το επίδοµα 

συµπαράστασης, η προτεραιότητα στην φροντίδα των ασθενών µας στο 

Η 
Πανελλήνια Οµοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών 

∆ιαταραχών συστάθηκε στις 25/06/2007 και αριθµεί σή-

µερα τριάντα πέντε εταιρείες Alzheimer-µέλη ανά την Ελ-

λάδα. Σκοποί της Οµοσπονδίας είναι η δηµιουργία δοµών, 

υπηρεσιών και συνθηκών που βελτιώνουν την ποιότητα 

ζωής των ασθενών µε άνοια και των περιθαλπόντων τους, η υποστήρι-

ξη της έρευνας σχετικά µε τη νόσο για την έγκαιρη και έγκυρη διάγνω-

ση της ασθένειας, η συνεχής ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση-κινητοποί-

ηση του κοινού µέσω στοχευµένων δράσεων για την όσο το δυνατόν 

µικρότερη περιθωριοποίηση των ασθενών µε άνοια, την προάσπιση 

των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων τους καθώς και την κα-

ταπολέµηση των διακρίσεων που βιώνουν.

Η Άνοια είναι το αποτέλεσµα της καταστροφής εγκεφαλικών κυττάρων 

και εκδηλώνεται µε την απώλεια µνήµης του ασθενούς και τη διαταραχή 

των νοητικών του λειτουργιών, δηλ. του λόγου, της προσοχής, της συγκέ-

ντρωσης, της κρίσης κ.ά. Η Νόσος Alzheimer (ΝΑ) είναι συγκεκριµένη 

ασθένεια, η οποία ευθύνεται για περισσότερες από τις µισές περιπτώ-

σεις άνοιας, ενώ πολύ συχνές είναι και οι περιπτώσεις αγγειακής άνοιας, 

η άνοια µε σωµάτια Lewy, η άνοια της νόσου Parkinson και οι µετωπο-

κροταφικές άνοιες. Κάθε 4 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσµο αναπτύσ-

σει άνοια, καθιστώντας την ασθένεια µία από τις πιο σηµαντικές υγειο-

νοµικές κρίσεις του 21ου αιώνα. Η νόσος Alzheimer (ΝΑ), αλλά και η 

άνοια γενικότερα, αποτελεί ένα δυσβάστακτο κοινωνικό πρόβληµα υγείας 
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Νόσου Alzheimer 
και Συναφών Διαταραχών
Πέτρου Συνδίκα 13, 546 43, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 810411 
Fax: 2310 925802 
E-mail: xmaiovi@alzheimer-hellas.gr
Website: www.alzheimer-federation.gr

Μάγδα Τσολάκη
Πρόεδρος 

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,
Φροντίζοντας τους ασθενείς µε άνοια 
και τις οικογένειές τους, εδώ και 22 
ολόκληρα χρόνια, µε την εκπαίδευση 
και τις υπηρεσίες στήριξης – κατ’ οίκον 

φροντίδα, σωµατική άσκηση, ασκήσεις µνήµης, προσοχής 
και λόγου µε χαρτί και µολύβι ή µε υπολογιστές- δίνουµε ένα 
µήνυµα ποιότητας ζωής σε όλους τους ηλικιωµένους της 
χώρας µας. Το µήνυµα της πρόληψης. Μόλις αυτή τη χρονιά 
δηµοσιεύτηκε από τους Φιλανδούς ότι η συνδυασµένη 
φροντίδα δύο χρόνων βελτιώνει τη νόηση των ηλικιωµένων 
και µακροπρόθεσµα –µετά από 7 χρόνια- ίσως καθυστερεί 
την εµφάνιση της άνοιας. Θυµόµαστε πάντοτε ότι είναι 
καλύτερο το να προλαµβάνουµε µία νόσο από το να τη 
θεραπεύουµε. Η αντιµετώπιση αλλά και η πρόληψη της 
άνοιας είναι πανανθρώπινος ερευνητικός στόχος των 
τελευταίων χρόνων. Τα αποτελέσµατα είναι πενιχρά ακόµη, 
αλλά δεν χάνουµε την αισιοδοξία µας. Αυτό που µπορούµε να 
κάνουµε σήµερα είναι η ενηµέρωση και η εκπαίδευση όλων 
που θα µπορούσαν να βοηθήσουν έτσι ώστε η αντιµετώπιση 
των προβληµάτων της άνοιας να γίνει προτεραιότητα των 
συστηµάτων υγείας. Το αύριο που κρύβει για µας ο Θεός δεν 
φτάνει ο νους µας να το στοχαστούµε.
Ας µην ξεχάσουµε τους ασθενείς µε άνοια. Αλλά και ας 
έχουµε τον νου µας στο πώς θα διατηρήσουµε τη δική µας 
νόηση, όσο ακόµη είµαστε υγιείς.

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Μάγδα Τσολάκη 
Αντιπρόεδρος: Μαρία Τζανακάκη-Μελισσάρη 
Γεν. Γραµµατέας: Χρήστος Ζιάκας 
Ταµίας: Αριστείδης Λιάπης 
Μέλη: Ιωάννα Κορτσιδάκη, Θεοδόσης Παπαλιάγκας,
Τριαντάφυλλος Ντόσκας, Χρήστος Βουχάρας, 
Ζωή Γκαβοπούλου, Δοξάκης Ανεστάκης, Παναγιώτης Μπαµίδης, 
Δέσποινα Μωραϊτου, Ευαγγελία Αγγελίδου,
Φωτεινή Κουντή, Βασιλική Παττακού-Παρασύρη 
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πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι και η κατάλληλη αντιµετώπιση των πασχό-

ντων από τις Αστυνοµικές και τις ∆ικαστικές Αρχές είναι συνεχής. ∆ιαρ-

κές αίτηµά µας υπήρξε η διεκδίκηση της απαραίτητης χρηµατοδότησης 

τόσο των υπαρχουσών όσο και νέων δοµών για ασθενείς µε άνοια. Σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο η Πανελλήνια Οµοσπονδία Alzheimer συµµετείχε 

στην καµπάνια συλλογής υπογραφών για τη ∆ιακήρυξη της Γλασκώβης, 

φέρνοντας τη χώρα µας στην τέταρτη θέση  στο σύνολο των ευρωπαϊ-

κών χωρών, καθώς και την ένταξη των ελλήνων ευρωβουλευτών στην 

ευρωπαϊκή συµµαχία για την άνοια που δραστηριοποιείται στα πλαίσια 

του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Οι στόχοι της Οµοσπονδίας έχουν πάντα στραµµένο το βλέµµα στον 

ασθενή µε άνοια. Εργαζόµαστε ώστε η κοστολόγηση των προσφερόµε-

νων υπηρεσιών να αντικατοπτρίζει την πραγµατική τους αξία και να συµ-

βάλλει στη διατήρηση της βιωσιµότητας των δοµών και τη συνέχιση της 

παροχής υπηρεσιών φροντίδας υψηλού επιπέδου στους ασθενείς της 

χώρας µας. Οι δράσεις που βασίζονται στην εθελοντική εργασία των 

εµπλεκοµένων αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες λόγω της κοινωνικο-

οικονοµικής αστάθειας των τελευταίων ετών. Η διατήρηση των υπαρ-

χουσών δοµών και η δηµιουργία νέων, όµως, αποτελούν άµεση ανάγκη 

καθώς πρόκειται για «πυλώνες» πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, αντι-

µετώπισης, φροντίδας, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών 

κοινωνιών. Η λειτουργία Κέντρων Ηµέρας, Κινητών Μονάδων και ξενώ-

νων βραχείας νοσηλείας για τους ασθενείς του τελικού σταδίου και τους 

εξαιρετικά επιβαρηµένους περιθάλποντές τους θα ωφελήσουν πολλα-

πλά το Σύστηµα Υγείας λόγω της καθυστέρησης εισαγωγής ασθενών 

στα προχωρηµένα στάδια της νόσου, της µείωσης της συνταγογράφη-

σης, της αποφυγής της ιδρυµατοποίησης και της αποφυγής εισαγωγής 

ασθενών σε δηµόσια νοσοκοµεία και κλινικές. 

Στόχος µας για το 2016, λοιπόν, θα είναι η εξεύρεση τρόπων για την 

ίδρυση εξειδικευµένων δοµών και υπηρεσιών για ασθενείς µε άνοια σε 

όλη την Ελλάδα, η ενίσχυση των προσπαθειών που λειτουργούν σε εθελο-

ντική βάση καθώς και η δηµιουργία ενός δικτύου φορέων για την εύρεση 

αξιόπιστης και επιστηµονικής βοήθειας στις κατά τόπους κοινωνίες. 

Αντικείµενα των προσπαθειών µας µέσα και από την ολοκλήρωση του 

εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την άνοια αποτελούν:

•   Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη και την 

έγκαιρη διάγνωση της άνοιας.

•   Η πρόσβαση όλων των ασθενών σε φαρµακευτικές και µη φαρµακευ-

τικές θεραπείες.

•   Ο σεβασµός στα δικαιώµατα των ασθενών και η θέσπιση νοµικού πλαι-

σίου για ασθενείς µε άνοια.

•   Η εκπαίδευση και υποστήριξη των περιθαλπόντων των ασθενών. 

•   Η αναγνώριση της Νόσου ως αναπηρίας, ώστε να δοθούν τα ανάλογα 

επιδόµατα και βοηθήµατα στις οικογένειες των ασθενών µε άνοια. 

•   Η διάθεση κονδυλίων για την έρευνα σχετικά µε τη νόσο Alzheimer.

•   Η συνεργασία των αρµόδιων φορέων σε εθνικό και πανευρωπαϊκό 

επίπεδο για τη διάχυση καλών πρακτικών.
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Υποστηρικτές
Υποστηρικτές του έργου της Οµοσπονδίας 
είναι τα ίδια τα µέλη της.
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Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός, 
ο οποίος ιδρύθηκε το 2002 από συγγενείς ατόµων µε άνοια και επαγγελµατίες υγείας που 
ασχολούνται µε τη νόσο Alzheimer. Στόχος της εταιρείας είναι η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κοινού, η προαγωγή της ποιότητας ζωής και υπεράσπιση των δικαιωµάτων των ατόµων µε άνοια 
και των οικογενειών τους και η κινητοποίηση της Πολιτείας για να γίνει η άνοια προτεραιότητα στη 
Δηµόσια Υγεία. (Εθνικό και Νοµαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα αριθµός: 09111ΦΣΕ12026068Ν/0637 – Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, αριθµός: 09111ΦΣΕ12026068Ν/0564).

600 φροντιστές, ενώ παράλληλα σε διαφορετική αίθουσα, 60 

άτοµα συµµετείχαν στις οµάδες δηµιουργικής απασχόλησης και 

νοητικής ενδυνάµωσης (ασκήσεις µνήµης µε µολύβι και χαρτί, 

εργοθεραπεία, µουσικοθεραπεία, γυµναστική κ.ά. )

•  Παγκόσµια Ηµέρα Alzheimer (21 Σεπτεµβρίου 2015). Από 

τις 16 έως και τις 23 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκαν εκδη-

λώσεις µε βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και 

την προώθηση της πρόληψης της άνοιας. Η φετινή εκστρα-

τεία είχε κεντρικό σύνθηµα «Η Νόσος Alzheimer µας αφορά 

όλους» και επικεντρωνόταν στην ενηµέρωση του κοινού σχε-

τικά µε τους κινδύνους που επιφυλάσσει η άνοια και το πόσο 

σηµαντική είναι η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση. Ειδικευµέ-

νοι επιστήµονες έκαναν τεστ µνήµης σε 10 σηµεία σε όλη την 

Αθήνα και εξετάστηκαν περισσότερα από 1500 άτοµα ηλι-

κίας άνω των 60. ∆ιοργανώθηκαν ενηµερωτικές οµιλίες για 

το κοινό σε δήµους της Αττικής (Περιστερίου, Ηλιούπολης, Ν. 

Ιωνίας), δόθηκαν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές  συνεντεύξεις 

στις οποίες εξειδικευµένοι επαγγελµατίες υγείας της Εταιρείας 

µας, ενηµέρωσαν το κοινό για την άνοια και για τις παροχές 

των Κέντρων Ηµέρας της εταιρείας µας.

•  Εκπαιδευτικά σεµινάρια για οικογενειακούς φροντιστές. Από 

τον Φεβρουάριο µέχρι τον Δεκέµβριο του 2015 διεξάχθηκαν 

3 κύκλοι σεµιναρίων για οικογενειακούς φροντιστές. Οι φρο-

ντιστές είχαν την ευκαιρία όχι µόνο να εκπαιδευτούν από ειδι-

κευµένους επαγγελµατίες υγείας, αλλά και να µοιραστούν τις 

εµπειρίες, τις ανησυχίες και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 

στην καθηµερινότητά τους, µε άλλους φροντιστές. Περίπου 150 

άτοµαπαρακολούθησαν τα σεµινάρια.

•  Innovage. Ανάπτυξη και συντονισµός σε συνεργασία µε τους 

EUROCARERS και τον INRCA, µιας διαδικτυακής πλατφόρµας 

που προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης για φροντιστές και 

υλοποιείται σε 27 κράτη µέλη της ΕΕ. Η πλατφόρµα παρέχει   

πληροφορίες  για  την  φροντίδα και  τις υποστηρικτικές υπη-

ρεσίες, νοµικές και οικονοµικές 

Οι δραστηριότητές µας:
•  Κέντρα Ηµέρας για άτοµα µε άνοια. Η Εταιρεία λειτουργεί 4 

Κέντρα Ηµέρας (Παγκράτι - Αµπελοκήπους - Μαρούσι - Ηλιού-

πολη), τα οποία είναι µονάδες ηµερήσιας θεραπευτικής φρο-

ντίδας ατόµων µε νόσο Alzheimer και άλλες µορφές άνοιας. 

Στα προγράµµατα των Κέντρων Ηµέρας εφαρµόζονται µη φαρ-

µακευτικές παρεµβάσεις που σε συνδυασµό µε τη φαρµακευ-

τική αγωγή, ελέγχουν τα συµπτώµατα της νόσου και βοηθούν 

τα άτοµα µε άνοια να παραµείνουν δραστήρια πνευµατικά και 

σωµατικά για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

Μεταξύ άλλων περιλαµβάνουν: θεραπείες νοητικής ενδυνά-

µωσης, ατοµική και οµαδική δηµιουργική απασχόληση, προ-

γράµµατα γυµναστικής, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, θερα-

πείες τέχνης κ.ά.

•  Ιατρείο µνήµης. 

•  Υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι για άτοµα µε άνοια».

•  Ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών.

•  Εκπαίδευση και Συµβουλευτική φροντιστών.

•  Υποστήριξη ατόµων µε άνοια πρώιµης έναρξης. 

•  Alzheimer Café.

•  Εκπαίδευση Επαγγελµατιών Υγείας.

•  Ενηµερωτικές οµιλίες για το ευρύ κοινό.

•  Εκστρατείες προληπτικού ελέγχου µνήµης .

•  Έκδοση και διανοµή ενηµερωτικού έντυπου υλικού.

•  Επιστηµονική Έρευνα.

•  Συνεργασία µε κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές οργα-

νώσεις.

•  Ευρωπαϊκά προγράµµατα.

Απολογισµός δράσεων 2015
•  Ηµέρα Φροντιστή (21 Μαρτίου 2015). Για έβδοµη συνεχή χρο-

νιά πραγµατοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωσή µας µε θέµα «Η ανα-

κούφιση του φορτίου των φροντιστών» στο αµφιθέατρο του 

Ιδρύµατος Ευγενίδου – Πλανητάριο. Στις διαλέξεις πήραν µέρος 
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Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 &Στίλπωνος 33, 
116 36, Αθήνα
Τηλ: 210 7013271 (ώρες 9:00-20:00)
Fax: 210 6012239 
E-mail: info@alzheimerathens.gr
Website: www.alzheimerathens.gr
Facebook: www.facebook.com/AlzheimerAthens
Twitter: www.twitter.com/AlzheimerAthens

Δρ. Παρασκευή Σακκά
Επίτιµος πρόεδρος

Κάθε 4 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος στον 
κόσµο διαγιγνώσκεται µε άνοια, ενώ µόνο 
στην Ελλάδα οι ασθενείς µε Αλτσχάιµερ, που 
είναι η πιο συχνή µορφή άνοιας, εκτιµάται ότι 
αγγίζουν τις 200.000, αριθµός που αναµένεται 

τουλάχιστον να τετραπλασιαστεί ως το 2050! Στην Ευρώπη οι 
ανοϊκοί ασθενείς είναι σήµερα 10 εκατοµµύρια και παγκοσµίως 
44.000.000. Η νευροεκφυλιστική αυτή νόσος απειλεί τον εγκέφαλο 
και µαζί µε αυτόν την ποιότητα της ζωής εκατοµµυρίων ανθρώπων 
σε όλο τον κόσµο. Οι έρευνες, οι επενδύσεις και η συνεργασία 
στον συγκεκριµένο τοµέα σήµερα είναι ζωτικής σηµασίας, τόσο για 
την επιστηµονική έρευνα και τον έλεγχο του κοινωνικού κόστους 
της άνοιας, όσο και για την προσφορά ελπίδας, αξιοπρέπειας 
και ποιότητας ζωής στα εκατοµµύρια των πασχόντων και στις 
οικογένειές τους. Τον τελευταίο χρόνο στη χώρα µας έχουν γίνει 
σηµαντικά βήµατα σχετικά µε την αντιµετώπιση της άνοιας και της 
νόσου Αλτσχάιµερ, ειδικότερα. Πριν ένα χρόνο ολοκληρώθηκε 
και κατατέθηκε στο Υπουργείο Υγείας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για την Άνοια και η πολιτεία κατοχύρωσε νοµοθετικά το Εθνικό 
Παρατηρητήριο για την Άνοια. Πρέπει τώρα όλοι µαζί όσοι 
ενδιαφερόµαστε και εµπλεκόµαστε στη φροντίδα των ατόµων µε 
Άνοια, γιατροί και άλλοι Επαγγελµατίες Υγείας, φροντιστές, πολιτικοί, 
απλοί άνθρωποι, να δραστηριοποιηθούµε ώστε να υλοποιηθεί άµεσα 
το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Ας αγωνιστούµε όλοι µαζί να γίνει η άνοια 
προτεραιότητα στη Δηµόσια Υγεία. 

info
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πληροφορίες, πληροφορίες για τις πιο κοινές χρόνιες παθή-

σεις των ηλικιωµένων και στρατηγικές  για  την καλύτερη αντι-

µετώπιση της φροντίδας. ∆ιαθέσιµες στην ελληνική πλατφόρµα 

είναι επίσης και διαδραστικές υπηρεσίες (µηνύµατα, βίντεο-κλή-

σεις, προς διευκόλυνση των φροντιστών). Μπορείτε να την επι-

σκεφθείτε στον παρακάτω σύνδεσµο. http://eurocarers.org/

informcare/?lang=el

•  Συµβουλευτικοί Σταθµοί για την Άνοια. Με στόχο την πρόληψη 

της άνοιας και την υποστήριξη των ανθρώπων που πάσχουν 

και των οικογενειών τους ιδρύθηκαν  πρόσφατα 13 Συµβου-

λευτικοί Σταθµοί για την Άνοια, 9 στην Αθήνα στους Δήµους 

Περιστερίου, Αγ. Βαρβάρας, Αθηναίων, Φιλοθέης-Ψυχικού, Ν. 

Ιωνίας) και 4 στις Κυκλάδες σε Άνδρο, Τήνο, Μήλο και Πάρο. 

Η λειτουργία των σταθµών περιλαµβάνει προγράµµατα πρό-

ληψης, ενηµερωτικές οµιλίες στην κοινότητα, προγράµµατα 

παρέµβασης και ειδικά εκπαιδευτικά σεµινάρια για επαγγελµα-

τίες υγείας που στελεχώνουν κοινωνικές υπηρεσίες. Το πρό-

γραµµα υλοποιείται σε συνεργασία µε την Εταιρεία Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (στο πλαίσιο λειτουρ-

γίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας BA Κυκλάδων) και 

την CMT Προοπτική. Το έργο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος «Είµαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι µέρος 

του συνολικού Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του ΕΟΧ για την 

Ελλάδα. ∆ιαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράµµατος είναι 

το Ίδρυµα Μποδοσάκη.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Συνεχίζουµε την επιδηµιολογική µελέτη σε συνεργασία µε τη Νευ-

ρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών – Αιγινήτειο Νοσο-

κοµείο, µε σκοπό να καταγραφεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα η 

συχνότητα της νόσου Alzheimer, των λοιπών ανοιών και άλλων 

συναφών νευρολογικών παθήσεων. Επίσης, µελετάµε την επί-

δραση των διατροφικών συνηθειών αλλά και άλλων πιθανών 

προστατευτικών παραγόντων και παραγόντων κινδύνου για τη 

νόσο Alzheimer. 

Συµµετέχουµε στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα GYMSEN, σκοπός του 

οποίου είναι  η δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τη διατή-

ρηση και την ενδυνάµωση των αισθητηριακών ικανοτήτων των 

ηλικιωµένων, κυρίως της όσφρησης, της γεύσης και της αφής. 

Γενικότερα αφορά την προαγωγή υγιούς τρόπου ζωής για τα 

άτοµα της Τρίτης ηλικίας, την κινητοποίηση και την ενίσχυση της 

συµµετοχής των ηλικιωµένων σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κατάστασης της υγείας 

των ηλικιωµένων και, τέλος, την εισαγωγή της αισθητηριακής 

γυµναστικής ως νέου τοµέα στα εκπαιδευτικά προγράµµατα για 

την Τρίτη Ηλικία. 

Εντείνουµε τις προσπάθειές µας µέσω µιας µεγάλης ενηµερω-

τικής καµπάνιας, η οποία πλαισιώνεται από µια σειρά εκδηλώ-

σεων και οµιλιών, ώστε να κινητοποιήσουµε το ευρύ κοινό και 

να ανοίξουµε το δρόµο προς την εξάλειψη του κοινωνικού στίγ-

µατος που συνοδεύει τη νόσο Alzheimer.
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Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Ν. Καλλίγερος
Αντιπρόεδρος: Π. Σακκά, επίτιµος πρόεδρος
Γενικός Γραµµατέας: Ν. Παπαϊωάννου
Ταµίας: Α. Παπαϊωάννου
Μέλη: Κ. Μπάρλου, Β. Νικολάου, Α. Ευθυµίου

Υποστηρικτές
Ως Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση η εταιρεία µας στηρίζεται στις 
συνδροµές των µελών της, σε δωρεές και χορηγίες από φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα. Τα κέντρα ηµέρας που λειτουργεί η εταιρεία είναι έργα 
συγχρηµατοδοτούµενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το 
Υπουργείο Υγείας, καθώς και από τον Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό του 
ΕΟΧ για την Ελλάδα µε διαχειριστή το Ίδρυµα Μποδοσάκη.
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Εταιρεία νόσου Αlzheimer και συναφών 
διαταραχών Νοµού Ηρακλείου «Αλληλεγγύη»
Η Εταιρεία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που ιδρύθηκε το 2005 από 
συγγενείς ασθενών µε άνοια, γιατρούς, ψυχολόγους και λοιπούς επαγγελµατίες υγείας, µε σκοπό την 
προώθηση, την ενηµέρωση, την υποστήριξη και την κατανόηση όλων όσων έχουν οποιαδήποτε σχέση 
µε τη νόσο Alzheimer. Ενθαρρύνει την επιστηµονική έρευνα όπως επίσης και την εφαρµογή νέων 
θεραπευτικών µεθόδων.

από 100 φοιτητές στα κέντρα της, από τα οποία περνούν όλοι 

εκ περιτροπής. Η Εταιρεία ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στην προσπάθειά της 

να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών µε άνοια και των οικείων 

τους, έχει οργανώσει µία εβδοµάδα δραστηριοτήτων -σε χώρους 

που ευγενώς έχουν παραχωρηθεί- µε εθελοντές επαγγελµατίες 

υγείας, ενώ συστηµατικά λειτουργούν δωρεάν σταθµοί µε προ-

γράµµατα νοητικής ενδυνάµωσης για τους ασθενείς και οµά-

δες ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης 

για τους περιθάλποντες.

Απολογισµός δράσεων 2015
•  Κανονική και Συστηµατική Λειτουργία των Κέντρων Ηµέ-

ρας καθηµερινά στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί από 

Εκκλησία και ∆ήµο.

•  Κατάθεση υποψηφιότητας στα βραβεία Νησίδες Ποιότητας 

2015 µε παρουσίαση του έργου της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

•  Βελτίωση– Αναδιαµόρφωση Ιστολίδας, Προσθήκη αγγλικής 

παρουσίασης. 

•  Απόφαση για την ίδρυση και λειτουργία Ολοκληρωµένου 

Κέντρου Ηµέρας για ηλικιωµένους ασθενείς µε άνοια/ν. 

Alzheimer, στον χώρο δικαιοδοσίας 7ης ΥΠΕ, επί των οδών 

Μαλικούτη και Υγείας (πρώην ΠΙΚΠΑ) στο Ηράκλειο, µε την 

απαραίτητη συµµετοχή και συνεργασία της Εταιρείας Νόσου 

Alzheimer και συναφών διαταραχών Ν. Ηρακλείου «ΑΛΛΗ-

ΛΕΓΓΥΗ» και κλινικών ΠΑΓΝΗ και Βενιζελείου.

•  Δροµολόγηση απαραίτητων διαδικασιών, Σχεδιασµός, Οργα-

νόγραµµα, προώθηση σχεδίων ανακαίνισης του, ανάθεση σε 

αρχιτέκτονες για παρουσίαση (RENDERING).

•  Ολοκλήρωση προγράµµατος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλά-

δα-Κύπρος. Τρίτη Ηλικία: Διαµόρφωση Πρωτοκόλλου Αξιολό-

γησης Νοητικών Λειτουργιών και Ποιότητας Ζωής και Αποτελε-

σµατικά Προγράµµατα Παρέµβασης  Ακρώνυµο Έργου: ΣΚΕΨΗ .

•  Συµµετοχή ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ σε επιστηµονική ηµερίδα στο Πανε-

πιστήµιο Κύπρου Μάιος 2015.

•  Επιστηµονική ηµερίδα στο Πανεπιστήµιο Κρήτης µε συµµε-

τοχή της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την ολοκλήρωση του προγράµ-

µατος ΣΚΕΨΗ.

•  Επετειακό εκπαιδευτικό σεµινάριο για επαγγελµατίες υγείας 

Η 
Εταιρεία νόσου Αlzheimer και συναφών διαταραχών 

Νοµού Ηρακλείου «Αλληλεγγύη», για την ενηµέρωση 

και ευαισθητοποίηση του κοινού τόσο στην πόλη του 

Ηρακλείου όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Νοµού 

προκειµένου να εξαλειφθεί η άγνοια, να προωθηθεί 

καλύτερα η αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της άνοιας και να 

αποστιγµατισθεί η νόσος, πραγµατοποιεί συστηµατικά, οµιλίες 

σε Κέντρα Υγείας, Συµβουλευτικούς Σταθµούς, ΚΑΠΗ, Οίκους 

Ευγηρίας, Ενορίες Εκκλησιών, Σχολεία Πρωτοβάθµιας και 

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αλλά και Σχολεία 2ης Ευκαιρίας 

(µεταξύ άλλων έχει προχωρήσει στην έκδοση σχετικού 

παραµυθιού για παιδιά). Συµµετέχει σε ενηµερωτικές εκποµπές 

σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς.   

Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεµινάρια για επαγγελ-

µατίες υγείας και περιθάλποντες, επιστηµονικές συναντήσεις 

και Συνέδρια µε συµµετοχή Ελλήνων και ξένων επιστηµόνων.

Συµµετέχει στο Φεστιβάλ του Δήµου Ηρακλείου, καθώς και σε 

πρόγραµµα αθλητισµού του Δηµοτικού Οργανισµού Ηρακλείου 

(ΔΟΠΑΣΜΑΗ) για ασθενείς µε αρχικό στάδιο άνοιας και ήπια 

νοητική διαταραχή, «άθληµα ΜΠΟΤΣΙΑ».

Οργανώνει κινηµατογραφικές προβολές και µουσικές εκδη-

λώσεις, διανέµει έντυπο υλικό, στοχεύοντας στην ενηµέρωση, 

ευαισθητοποίηση και συµµετοχή της κοινωνίας και στη βελτί-

ωση της ποιότητας ζωής των ασθενών µε άνοια και των οικο-

γενειών τους.

Είναι µέλος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ν. Alzheimer και συνα-

φών διαταραχών. Συνεργάζεται στενά µε την Ιατρική Σχολή 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης και έχει την τιµή να περιλαµβάνει 

στην Επιστηµονική της  Επιτροπή µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητι-

κού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

Συµµετέχει στα Ερευνητικά Προγράµµατα ΘΑΛΗΣ και Σκέ-

ψη-INTERREG, για τη διάγνωση της πρώιµης άνοιας και την 

ανίχνευση, καταγραφή και παρακολούθηση της νόσου στην 

περιφέρεια Κρήτης και πέρα από αυτήν.

Για τέταρτη χρονιά συνεργάζεται µε τον τοµέα της Κοινωνικής 

και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-

στηµίου Κρήτης  για το µάθηµα των πρωτοετών φοιτητών 

«Συµπόνια στην κλινική πράξη» και φιλοξενεί περισσότερους 
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Εταιρεία νόσου Αlzheimer και συναφών διαταραχών 
Νοµού Ηρακλείου «Αλληλεγγύη»
Νταλιάνη 22, 71 306, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 2810 226308, 6974 192595 προέδρου, 
6947 816155 γραµµατείας
E-mail: alzheimer.heraklion@gmail.com
Website: www.alzheimerheraklion.gr

Υποστηρικτές
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά τους γιατρούς Ηλία Γάτο, 
Δηµήτριο Δόβα,  Μηνά Μαστροµηνά, Θάνο Παράσχο, Γεώργιο 
Πιστοφίδη, Νικόλαο Πράπα και Αναστάσιο Συκουτρή.
Τις Φαρµακευτικές εταρείες MSD, Merck και Leo. Το διαγνωστικό 
κέντρο «Γυναίκας και Οικογένειας Υγεία». Την εταιρεία 
«Ενδοσκοπική». Την κα Ευγενία Χανδρή.

Ιωάννα Κορτσιδάκη
Πρόεδρος

Χαιρετίζουµε την εξαιρετική 
πρωτοβουλία για την 
προβολή των συλλόγων 
ασθενών. Το εθελοντικό 
έργο και η προσφορά των 

συλλόγων εκτός από την ανακούφιση ασθενών και 
οικογενειών, λειτουργεί ως δηµιουργικό πρότυπο 
ηθικών αξιών για την κοινωνία και ειδικότερα 
για τους νέους, προτείνοντας τους διεξόδους 
µέσω ευγενικής εθελοντικής προσφοράς και η 
ανταπόκριση τους είναι µία ακόµη ηθική ανταµοιβή 
στο ανθρωπιστικό έργο που προσφέρουν οι 
σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα.

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Ιωάννα Κορτσιδάκη
Αντιπρόεδρος: Συµεών Παναγιωτάκης
Γραµµατέας: Ευαγγελία Σακελλαρίου
Ταµίας: Ελένη Καστρινάκη
Μέλη: Ιωάννης Θεοδωράκης, Καίτη Σµπώκου, 
Μαίρη Δετοράκη, 
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και περιθάλποντες ασθενών µε άνοια 25 και 26 Σεπτεµβρίου 

2015 στο ΕΒΕΗ.

•  Έκδοση επετειακού γραµµατοσήµου για τα 10 χρόνια από ιδρύ-

σεως της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

•  Έκδοση φυλλαδίου πρακτικών οδηγιών για περιθάλποντες 

ασθενών µε άνοια.

•  Προγραµµατισµός έκδοσης περιοδικού «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ», συλ-

λογή ύλης.

•  Κατάθεση αίτησης προς τον ΕΟΦ για έγκριση της 5ης Παγκρή-

τιας Διεπιστηµονικής Συνάντησης ν. Alzheimer και συναφών 

διαταραχών και του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην ενεργό 

και υγιή γήρανση τον Σεπτέµβριο 2016 στο Ηράκλειο, Προ-

καταρκτικό πρόγραµµα του Συνεδρίου και της Συνάντησης.

•  Επιστηµονική ενηµερωτική εκδήλωση για την άνοια 

στον Δήµο Χερσονήσου. 

•  Ενηµερωτική εκδήλωση για την άνοια στην Παναγιά, δήµου 

Μινώα Πεδιάδος. 

•  Συµµετοχή της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ασθενών στην Αθήνα τον Νοέµβριος 2015.

•  Εορτή Χριστουγέννων  για τα µέλη και τους φίλους της ΑΛΛΗ-

ΛΕΓΓΥΗΣ, 16 Δεκεµβρίου  2015.

•  Εορτή Χριστουγέννων για τους ασθενείς τους περιθάλποντες 

και φίλους εθελοντές στο «καφέ Alzheimer».

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
•  Ενηµερωτική εκδήλωση για την άνοια στο Πνευµατικό Κέντρο 

Καλεσσών οµιλίες από τους εθελοντές επαγγελµατίες υγείας 

της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, τεστ µνήµης στους ενδιαφερόµενους 

πολίτες.

•  Οργάνωση 3 διήµερων εκπαιδευτικών σεµιναρίων για επαγ-

γελµατίες υγείας σε συνεργασία µε την Ελληνική Οµοσπονδία 

Alzheimer και το Ίδρυµα Νιάρχος. 

•  Διάφορες ενηµερωτικές εκδηλώσεις σε χωριά και αγροτικές 

περιοχές του Νοµού. 

•  Προβολή παρουσίασης ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στο διαδίκτυο, ολο-

κλήρωση Rendering Κέντρου Ηµέρας.

•  5η Παγκρήτια Διεπιστηµονική Συνάντηση ν. Alzheimer και 

συναφών διαταραχών και 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην ενεργό 

και υγιή γήρανση µε διεθνή συµµετοχή. 

•  Οργάνωση πραγµατοποίησης Θεατρικής παράστασης «Τα τελευ-

ταία φεγγάρια» µε σκοπό συγκέντρωση πόρων για το Κέντρο 

Ηµέρας.

•  Κανονική και Συστηµατική Λειτουργία των Κέντρων Ηµέ-

ρας καθηµερινά στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί από 

Εκκλησία και Δήµο.

• Προώθηση ενεργειών για την λειτουργία του Κέντρου Ηµέρας.

•  Προγραµµατισµός έκδοσης περιοδικού «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ», συλ-

λογή ύλης.

• Συµµετοχή σε Δράσεις Συλλόγων Ασθενών 

• Συµµετοχή στο Φεστιβάλ του Δήµου Ηρακλείου 
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Κ
άθε 4 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσµο αναπτύσσει 

άνοια, καθιστώντας την ασθένεια µία από τις πιο σηµα-

ντικές υγειονοµικές κρίσεις του 21ου αιώνα. Ενδεικτικά, 

αναφέρουµε πως σύµφωνα µε τα φετινά στοιχεία της Πα-

γκόσµιας Εταιρείας Νόσου Alzheimer (ADI) στην Ελλάδα 

είχαµε 197.000 ασθενείς µε άνοια και σύµφωνα µε τις προβλέψεις 

το 2050 ο αριθµός αυτός θα φτάσει στις 354.000.Η άνοια και οι σχε-

τικές ασθένειες πλήττουν σοβαρά πέρα από την υγεία του ασθενούς, 

το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα επιβα-

ρύνουν σηµαντικά τον οικονοµικό προϋπολογισµό για την Υγεία. Τα 

στοιχεία αναφέρουν πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νόσος Alzheimer 

απορροφά αυτή τη στιγµή το 25% του συνόλου των δαπανών για την 

Υγεία. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών ∆ιαταρα-

χών στη διάρκεια των 20 ετών λειτουργίας της έχει επιδείξει σηµα-

ντικό έργο στην προώθηση της ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς 

των νόσων αυτών και ανταποκρίνεται καθηµερινά στις ανάγκες των 

ασθενών στηριζόµενη στην υπάρχουσα επιστηµονική γνώση και την 

πολυετή εµπειρία της.

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer 
και Συγγενών Διαταραχών 
Alzheimer Ελλάς 

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Ελλάς) συστάθηκε στις 
29/10/1995 ως σωµατείο µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοποί της είναι η δηµιουργία δοµών, 
υπηρεσιών και συνθηκών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών µε άνοια, αλλά και των 
περιθαλπόντων τους, η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση µέτρων πρόληψης και η βελτίωση της 
διάγνωσης της ασθένειας.

Ιατροί, επαγγελµατίες υγείας, ασθενείς µε άνοια και οι περιθάλποντές 

τους, σε µια προσπάθεια να προσεγγίσουν και να αντιµετωπίσουν 

σφαιρικά τη νόσο και τα συµπτώµατά της, ίδρυσαν το 1995, την Ελλη-

νική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών ∆ιαταραχών. Η Ε.Ε.Ν.Α.

Σ.∆. είναι µη κυβερνητική οργάνωση και εκτείνει τη δράση της σε ένα 

δίκτυο δωρεάν παρεχόµενων υπηρεσιών για ασθενείς και περιθάλπο-

ντες, µε ενεργό χαρακτήρα κοινωνικής προσφοράς και πρωτοποριακή 

δράση σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό πεδίο. Σκοποί της είναι η δη-

µιουργία δοµών, υπηρεσιών και συνθηκών που βελτιώνουν την ποι-

ότητα της ζωής των ασθενών µε άνοια, αλλά και των περιθαλπόντων 

τους, η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση µέτρων πρόληψης και 

η βελτίωση της διάγνωσης της ασθένειας. Στόχος της εταιρείας είναι 

να οδηγήσει στην έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας και την όσο το δυνατόν 

µικρότερη περιθωριοποίηση των ασθενών και του περιβάλλοντός τους. 

Απασχολώντας προσωπικό όλων των ειδικοτήτων που είναι εξειδικευ-

µένο στον χειρισµό και την εξυπηρέτηση ασθενών και περιθαλπόντων, 

η Ε.Ε.Ν.Α.Σ.∆. παρέχει στα δύο κέντρα Ηµέρας που έχει ιδρύσει στη 

Θεσσαλονίκη, δωρεάν διάγνωση, ιατρική παρακολούθηση, µη φαρµα-

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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κευτικές παρεµβάσεις σε υγιείς (προληπτικά) και ασθενείς αρχικού και 

µέσου σταδίου και τους περιθάλποντές τους, εξυπηρέτηση κατ’ οίκον 

για µη κινητικούς ασθενείς και γραµµή 24ωρης τηλεφωνικής βοήθει-

ας, στον τηλεφωνικό αριθµό 2310-909000, όπου µπορεί το κοινό να 

απευθύνεται για να πάρει αξιόπιστες απαντήσεις σε θέµατα άνοιας. 

Οι Μονάδες Αντιµετώπισης Προβληµάτων Νόσου Alzheimer  της 

Alzheimer Ελλάς απευθύνονται σε άτοµα που πάσχουν από τη Νόσο 

Alzheimer ή κάποια άλλη µορφή άνοιας καθώς και στις οικογένειές 

τους. Σκοπός των µονάδων είναι η έγκαιρη διάγνωση, η θεραπεία, η 

υποστήριξη της έρευνας, η ταχεία εισαγωγή στη χώρα µας νέων θερα-

πευτικών µεθόδων (φαρµακευτικών και µη φαρµακευτικών), η στήριξη 

της οικογένειας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και 

των περιθαλπόντων τους. Στην εταιρεία υπάρχει επίσης οµάδα κατ΄ οί-

κον, η οποία αποτελείται από γιατρό, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό 

και οδοντίατρο, η οποία επισκέπτεται ασθενείς που αδυνατούν να µετα-

κινηθούν ή βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της νόσου.

Από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας έως και σήµερα, είναι µέ-

λος της Παγκόσµιας Εταιρείας Alzheimer και συµµετέχει στα ετήσια 

Παγκόσµια και Ευρωπαϊκά συνέδρια µε παρουσιάσεις εργασιών και 

ερευνών πάνω στο θέµα της άνοιας και κάθε 2 χρόνια διοργανώνει το 

Πανελλήνιο Συνέδριο της Άνοιας. Παράλληλα, στα πλαίσια της έγκαι-

ρης διάγνωσης και πληροφόρησης του κοινού, η Alzheimer Ελλάς 

διοργανώνει, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σεµινάρια εκπαίδευσης 

επαγγελµατιών υγείας καθώς και πρωτοποριακά προγράµµατα τηλεκ-

παίδευσης, ενηµερωτικές οµιλίες και ηµερίδες σε όλη την Ελλάδα, σε 

στενή συνεργασία µε ΚΑΠΗ, ∆ήµους, Μητροπόλεις, Πανεπιστήµια, δη-

µόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

Απολογισµός δράσεων 2015
Με αφορµή τον εορτασµό των 20 χρόνων από την ίδρυση του Συλ-

λόγου, η Alzheimer Ελλάς το 2015 διοργάνωσε πλήθος κοινωνικών, 

εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Έτσι, στις 14-17 Μαΐου 2015, διοργανώθηκε το 9ο Πανελλήνιο Συ-

νέδριο Νόσου Alzheimer και το 1ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυ-

λιστικών Νοσηµάτων, στη Θεσσαλονίκη, όπου γιατροί, ψυχολόγοι και 

άλλοι διακεκριµένοι επαγγελµατίες υγείας από την Ελλάδα, τη Μεσό-

γειο και όλον τον κόσµο, µοιράστηκαν την πολύτιµη εµπειρία τους σε 

θέµατα άνοιας. 

Κοµβικό σηµείο, κάθε χρονιά, αποτελεί ο εορτασµός της Παγκόσµιας 

Ηµέρας Νόσου Alzheimer (21 Σεπτεµβρίου) ο οποίος πραγµατοποιεί-

ται µε ενηµερωτικές και άλλες εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Σε-

πτεµβρίου. Στη χρονιά που µας πέρασε η Alzheimer Ελλάς συµµετείχε 

µε ενηµερωτικό περίπτερο στις εκδηλώσεις της Βαλκανικής Πλατείας 

Νεάπολης και εξειδικευµένο προσωπικό της εταιρείας παρείχε αξιόπι-

στη ενηµέρωση στους συµπολίτες µας σχετικά µε τη νόσο στο περίπτε-

ρο που λειτούργησε στην πλατεία Αριστοτέλους. Οι εκδηλώσεις για τον 

εορτασµό της παγκόσµιας µέρας Alzheimer κορυφώθηκαν την Πέµπτη 

17 Σεπτεµβρίου 2015 στην Αίθουσα Π.Κ. «Αλέξανδρος» της Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου η θεατρική οµάδα της Alzheimer 

Ελλάς παρουσίασε τέσσερα κωµικά θεατρικά µονόπρακτα. 

∆ιοργανώθηκαν, επίσης, κοινωνικοπολιτιστικές εκδηλώσεις που συ-

νέβαλαν στην κοινωνικοποίηση των ασθενών και των περιθαλπόντων 

τους, όπως η κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου την Κυριακή 1 Φε-
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βρουαρίου 2015, η αναστάσιµη γιορτή την Πέµπτη 30 Απριλίου 2015 

και η µαγευτική Μουσική Βραδιά στο Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο 

µε τους: Νατάσσα Μάρε-Μουµτζίδου, Μαριάνα Μποζαπαλίδου, Γιάννη 

Λεκόπουλο και το Τρίο «Τιµής Ένεκεν», την Τετάρτη 11 Νοεµβρίου 

2015. Μέσα στη χρονιά διοργανώθηκαν και απογευµατινές συγκε-

ντρώσεις «Alzheimer-Σοκολάτα» σε κεντρικά καφέ της Θεσσαλονίκης, 

όπου οι παρευρισκόµενοι µπορούσαν να απολαύσουν το ρόφηµά τους, 

ενώ παράλληλα ενηµερώνονταν για επίκαιρα θέµατα άνοιας από εξει-

δικευµένους επαγγελµατίες υγείας.

Με µεγάλη επιτυχία η Alzheimer Hellas συµµετείχε για πρώτη φορά 

στον ∆ρόµο Υγείας και ∆υναµικού Βαδίσµατος 5.000m που πραγµα-

τοποιήθηκε στα πλαίσια του 4ου ∆ιεθνούς Νυχτερινού Ηµιµαραθωνίου 

Θεσσαλονίκης 2015, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015, καταγράφο-

ντας αρκετές συµµετοχές δροµέων που έτρεξαν για τους ασθενείς µε 

άνοια. Στις 18 Νοεµβρίου 2015 η Alzheimer Hellas συµµετείχε για 

ακόµα µία χρονιά στο Συνέδριο Συλλόγων Ασθενών που πραγµατο-

ποιήθηκε στην Αθήνα.

Τη ∆ευτέρα 14/12/2015, η θεατρική οµάδα της Alzheimer Ελλάς, 

µετά τη µεγάλη επιτυχία της πρώτης της εµφάνισης στα πλαίσια του 

εορτασµού της παγκόσµιας ηµέρας, παρουσίασε τη θεατρική παράστα-

ση «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» στο Κέντρο Hµέρας «Αγία Ελένη», 

την οποία παρακολούθησαν µέλη και συγγενείς µελών της Alzheimer 

Ελλάς. Το σωµατείο µας συµµετείχε στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του 

Κολλεγίου Ανατόλια, ενώ διοργάνωσε χριστουγεννιάτικο Bazaar µε 

χειροποίητα είδη στο Κέντρο Ηµέρας «Αγία Ελένη».

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Η Παγκόσµια Εταιρεία Νόσου Alzheimer (ADI) σε συνεργασία µε 

την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών ∆ιαταραχών 

(Alzheimer Hellas) εγκαινιάζουν στην Ελλάδα ένα πρωτοποριακό πρό-

γραµµα εκπαίδευσης περιθαλπόντων και επαγγελµατιών υγείας  για την 

άνοια. Το πρόγραµµα, που στοχεύει να εκπαιδεύσει 1.000 περιθάλπο-

ντες και 600 επαγγελµατίες υγείας σε όλη τη χώρα, πραγµατοποιείται 

µε δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (www.snf.org). Το διήµερο 

19-20 ∆εκεµβρίου 2015 πραγµατοποιήθηκε το πρώτο στάδιο του 

προγράµµατος «Train the Trainers» στο Κέντρο Ηµέρας της Alzheimer 

Hellas στη Θεσσαλονίκη, όπου εκπαιδεύτηκαν οι επιστήµονες που θα 

εφαρµόσουν τα σεµινάρια στις περιοχές τους. Τα διήµερα εκπαιδευτικά 

σεµινάρια, τα οποία ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2016 και θα ολο-

κληρωθούν στα µέσα Μαΐου 2016, έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν 
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ειδικά επιλεγµένοι επιστήµονες από όλη την χώρα, καθώς ένας από 

τους στόχους του προγράµµατος είναι η κατά το δυνατόν µεγαλύτερη 

γεωγραφική κάλυψη και η δυνατότητα να ενηµερωθούν και όσοι δεν 

βρίσκονται στα µεγάλα αστικά κέντρα. Ήδη από τον πρώτο µήνα υλο-

ποίησης των σεµιναρίων η ανταπόκριση του κοινού είναι µεγάλη και 

αποδεικνύεται για ακόµα µία φορά η ανάγκη του κοινού για ενηµέρωση 

και εκπαίδευση σχετικά µε τα ζητήµατα που αφορούν τη Νόσο. 

Παράλληλα, η Παγκόσµια Εταιρεία Νόσου Alzheimer (ADI) σε συνεργα-

σία µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO) και την Ελληνική Εται-

ρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών ∆ιαταραχών (Alzheimer Hellas) 

σχεδίασαν και µετέφρασαν στα ελληνικά το ανανεωµένο εγχειρίδιο Βο-

ήθεια για τους περιθάλποντες ατόµων µε άνοια, ένα σηµαντικό εγχειρί-

διο µε πρακτικές συµβουλές για τους περιθάλποντες και τις οικογένειες 

ατόµων µε άνοια και συγγενείς διαταραχές. Η παραγωγή, µετάφραση 

και διάθεση του οδηγού στο ελληνικό κοινό, η οποία θα ξεκινήσει εντός 

του 2016, πραγµατοποιείται µε δωρεές των ιδρυµάτων: Κοινωφελές 

Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση (www.latsis-foundation.org) και ΤΙΜΑ Κοι-

νωφελές Ίδρυµα (www.timafoundation.org). Σκοπός του έργου αυτού 

είναι η διάθεση του οδηγού σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες αλλά και 

σε πληθυσµούς που βρίσκονται µακριά από τα µεγάλα αστικά κέντρα. Η 

διανοµή του οδηγού θα πραγµατοποιηθεί και µέσα από την Πανελλήνια 

Οµοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών ∆ιαταραχών, ένα δίκτυο 

των Εταιρειών Alzheimer σε όλη την Ελλάδα.  

Επίσης, η Alzheimer Hellas προγραµµατίζει να πραγµατοποιήσει εντός 

του 2016 τέσσερις διηµερίδες/συνέδρια στη Θεσσαλονίκη: 

•  Διηµερίδα: «Φροντίζοντας αυτούς που φροντίζουν», 18-19 Μαρτίου 

2016, 

•  «2ο Συνέδριο Νευροψυχολογίας Τρίτης Ηλικίας», 14-15 Μαΐου 

2016, 

•  «2ο Συνέδριο Σωµατικής Άσκησης και Φυσικοθεραπείας στην Τρίτη 

Ηλικία», 15-16 Οκτωβρίου 2016, 

•  «Διηµερίδα  για την Κατ’ Οίκον Νοσηλεία: ‘Σ’ έχω ανάγκη’ Ανακουφι-

στική φροντίδα στην Άνοια προχωρηµένου σταδίου», 3-4 Δεκεµβρίου 

2016.

Τέλος, η Alzheimer Hellas θα πραγµατοποιήσει και φέτος πλήθος κοι-

νωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους ασθε-

νείς µας, τους περιθάλποντές τους, τους επαγγελµατίες υγείας και το 

ευρύτερο κοινό.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

info

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταρα-
χών (Alzheimer Ελλάς) 
Μονάδα Αντιµετώπισης Προβληµάτων Νόσου Alzheimer
«Aγία Ελένη»
Πέτρου Συνδίκα 13, 546 43, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 810411 
Fax: 2310 925802

Μονάδα Αντιµετώπισης Προβληµάτων Νόσου Alzheimer 
«Άγιος Ιωάννης»
Κων/νου Καραµανλή 164, 542 48, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 351451-5 
Fax: 2310 351 456
E-mail: info@alzheimer-hellas.gr
Website: www.alzheimer-hellas.gr
Facebook: AlzheimerHellas, Twitter: @AlzheimerHellas, 
Youtube: Alzheimer Hellas 

Σπύρος Γκαβόπουλος
Πρόεδρος

Ονοµάζοµαι Γκαβόπουλος Σπύρος.  

Ήµουν χειρουργός παίδων και µέχρι τη 

συνταξιοδότησή µου, υπηρετούσα ως 

διευθυντής της Παιδοχειρουργικής κλι-

νικής του Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης.  Έχω 

την τιµή να υπηρετώ εθελοντικά την Alzheimer Ελλάς ως 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου από τον Σεπτέµ-

βριο του 2012. H εταιρεία λειτουργεί δοµές που δέχονται 

και υποστηρίζουν ασθενείς και περιθάλποντες και απασχολεί 

υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων. Αξιοσηµείωτο είναι ότι 

λειτουργεί οµάδα κατ’ οίκον που προσφέρει  αναντικατάστα-

τες υπηρεσίες στους ασθενείς µας. Μας απασχολεί, όµως, 

έντονα η υποχρηµατοδότηση από µέρους της πολιτείας γεγο-

νός που καθιστά το έργο µας δυσχερές και τη λειτουργία µας 

επισφαλή. Ευελπιστώ και µελλοντικά η εταιρεία µας να είναι 

σε θέση να προσφέρει τις εξειδικευµένες υπηρεσίες της 

στους ασθενείς µας και την ιατρική κοινότητα µε σκοπό την 

εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Σπύρος Γκαβόπουλος
Αντιπρόεδρος: Μαγδαληνή Τσολάκη 
Γεν. Γραµµατέας: Λάµπρος Χουσιάδας 
Ταµίας: Γλυκερία Τσαπικίδου 
Μέλη:  Ανδρέας Δηµητριάδης, Γεώργιος Μπαλιδάκης, 
Γαβριήλ Κεκλίκογλου 

Υποστηρικτές
Το έργο της Alzheimer Ελλάς, βασίζεται στην υποστήριξη του 
Υπουργείου Υγείας, του Δήµου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, πολλών φιλανθρωπικών σωµατείων, του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ιδιωτικών εταιρειών 
και φαρµακευτικών καθώς και στην προσφορά ιδιωτών. 
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Οικογενειακή Συµµαχία Ελλάδος 
κατά της νόσου  VHL (VHL FAMILY ALLIANCE GREECE)
Στην Ελλάδα ιδρυθήκαµε σαν σύλλογος το 2012, ωστόσο η vhl family alliance υπάρχει από το 1993. 
Αρχικά ήµασταν ένα support group, αλλά καθώς υπήρξε άµεση ανταπόκριση από αρκετές οικογένειες, 
διότι το σύνδροµο Von hippel landau, δεν είναι και τόσο σπάνιο τελικά, προχωρήσαµε αµέσως µε την 
βοήθεια εθελοντών στην ίδρυση µη κερδοσκοπικού σωµατείου. Σκοπός του σωµατείου είναι η παροχή 
κάθε δυνατής επιστηµονικής, κοινωνικής, οικονοµικής και επιστηµονικής συµπαράστασης προς τους 
ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο VHL (Von Hippel Lindau syndrome) και τις οικογένειες τους.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    
2015/2016

Ειδικότερα οι σκοποί του Σωµατείου είναι:
•  Η βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης και αντιµετώπισης των ατόµων 

µε τη νόσο VHL µε τη δηµιουργία οµάδας ειδικών επιστηµόνων, η οποία 

θα ασχολείται µε το πρωτόκολλο των ασθενών µε τη νόσο VHL γι αυτό 

τον λόγο και οι γιατροί µας πρέπει να λάβουν την αντίστοιχη εκπαίδευση 

σε εξειδικευµένες κλινικές του εξωτερικού καθώς και να συµµετέχουµε 

στα συνέδρια που έχουν να κάνουν µε την πρόοδο σχετικών κλινικών 

ερευνών όπου και η Ελλάδα να µπορούσε εν καιρώ να συµµετέχει.

• Η συνεχής ενηµέρωση των ασθενών µε σχετικά συνέδρια. 

•  Η οικονοµική και ηθική συµπαράσταση των οικογενειών που έχουν 

άµεση ανάγκη, όπου αυτό είναι εφικτό. 

•  Η ενηµέρωση µε κάθε µέσο του κοινού και κάθε αρµόδιου κρατικού 

ή άλλου φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού σχετικά µε τη νόσο 

VHL και τις κοινωνικές και οικονοµικές προεκτάσεις του προβλήµατος

•   Η ανάπτυξη κάθε άλλης νόµιµης δραστηριότητας που θα συµβάλει  στην 

προώθηση και επίλυση των ιατρικών και κοινωνικοοικονοµικών προ-

βληµάτων των ατόµων µε τη νόσο VHL.

Στόχοι που επιτεύχθηκαν και δηµιουργία νέων: 
•  Πετύχαµε να κάνουµε τον γεννετικό µας έλεγχο γρήγορα, σωστά και 

οικονοµικά στον Δηµόκριτο, δηµιουργήσαµε αρχικά την απαραίτητη 

οµάδα γιατρών στον Γεν. Κρατικό-Γεώργιος Γεννηµατάς Αθηνών, ώστε 

να γίνει το κέντρο αναφοράς της Νόσου και να γίνεται εκεί το πρωτό-

κολλο και η πρώτη εκτίµηση των ευρηµάτων καθώς η παρακολούθηση 

όσο τακτικά χρειάζεται χωρίς ταλαιπωρία για τους πάσχοντες. Στη συνέ-

χεια ενηµερώθηκαν και ενηµερώνονται και τα υπόλοιπα δηµόσια και ιδι-

ωτικά νοσοκοµεία. Επόµενος στόχος είναι να γνωστοποιηθεί η νόσος 

σε όσα περισσότερα νοσοκοµεία είναι εφικτό.

•  Ετοιµάζουµε  ενηµερωτικά φυλλάδια καθώς και υλικό για ασθενείς 

και γιατρούς.

•  Έχουµε µεταφράσει το handbook στα Ελληνικά και ευελπιστούµε να 

διανεµηθεία σε Γιατρούς και ασθενείς

• Επιθυµούµε:

-   Να ενηµερώσουµε δηµόσια ιδρύµατα και οργανισµούς για την νόσο 

καθώς και σχολεία για την σωστή αντιµετώπιση των µαθητών µας.

- Να ολοκληρώσουµε την έκδοση παραµυθιών για τον σχετικό σκοπό.

- Να διοργανώσουµε µαραθώνιο.

- Να κάνουµε θεατρικές παραστάσεις και καλλιτεχνικά event.

- Τη δηµιουργία Spot για µεγαλύτερη ενηµέρωση.

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Αθηνά Αλεξανδρίδου
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Μαραγκός
Ταµίας: Κωνσταντίνα Γαλάνη
Έφορος Δηµοσίων Σχέσεων: Helen Kevorian-Οικονόµου
Γραµµατέας: Ελευθέριος Γαλάνης

info
Οικογενειακή Συµµαχία Ελλάδος κατά της νόσου  VHL
Tήνου 41, Κυψέλη, Αθήνα
Tηλ: 210 2711306, 6944 969603 
E-mail: hellas@vhl.org
Website: http://vhlgr.blogspot.gr/  
& http://www.vhl.org & http://www.vhl-europa.org  
Facebook: ATHINA ALEXANDRIDOU

Αθηνά Αλεξανδρίδου
Πρόεδρος

«Είµαστε ένα µη κερδοσκοπικό 
σωµατείο, το οποίο προσπαθεί 
να ενισχύσει τις οικογένειες 

ασθενών µε τη νόσο αλλά και να ευαισθητοποιήσει 
όσους περισσότερους γιατρούς και ασθενείς γίνεται, 
ώστε να µη χάνονται πρώιµα ζωές ή όργανα ασθενών 
µας και της υπόλοιπης οικογένειάς τους, καθώς το VHL 
αφορά σχεδόν πάντα, πολλά µέλη στην κάθε οικογένεια. 
Ανήκουµε στην µεγάλη συµµαχία οικογενειών VHLFA 
ALLIANCE, που χάρη σε αυτήν ιδρυθήκαµε και υπάρχουµε 
κάτω απο την εποπτεία του κ. Οθωνα Ηλιόπουλου στην 
αντίστοιχη κλινική της Μασσαχουσέτης και την συµβολή 
της Joyce Craff στην ίδρυση και στήριξη της οµάδας µας.
Ανήκουµε στην ΠΕΣΠΑ, είµαστε µέλος της ECPC, της 
Eurordis καθώς επίσης και της ΔΕΔΙΔΙΚΑ και της ΕΛΟΚ».  



30

Οι δραστηριότητες του σωµατείου µας 
περιλαµβάνουν:
•  Πληροφόρηση και υποστήριξη γονέων και προσώπων που έχουν την 

επιµέλεια ατόµων µε σύνδροµο RETT. 

•  Ενθάρρυνση και στήριξη ατόµων µε σύνδροµο RETT ώστε να αξιοποι-

ήσουν όλες τις δυνατότητες τους.

•  Εποπτεία και παροχή βοήθειας σε νόµιµους επιµελητές ατόµων µε σύν-

δροµο RETT τα οποία στερούνται γονέων.

•  Φροντίδα για την ένταξη τους στο κοινωνικό περιβάλλον.

•  Πληροφόρηση και ενηµέρωση του κοινού.

•  Εντόπιση των δικαιωµάτων τους και διεκδίκηση τους. 

•  Ίδρυση και λειτουργία σχολών, εργαστηρίων και λεσχών.

•  Ενίσχυση επιστηµονικών ερευνών και πρακτικών εφαρµογών. 

•  Οργανώσεις κοινωνικών εκδηλώσεων για την επιδίωξη σκοπών µας. 

Σκοπός ίδρυσης του συλλόγου µας είναι η συσπείρωση όλων των 

ανθρώπων που ζουν καθηµερινά το σύνδροµο RETT και όσα αυτό συνε-

πάγεται. Είναι σηµαντικό να µοιραζόµαστε τις εµπειρίες, τους προβλη-

µατισµούς µας και να αγωνιζόµαστε για να λύνουµε τα προβλήµατα 

που βιώνουµε. Διεκδικούµε καλύτερη ποιότητα ζωής για τους «Αγγέ-

λους» µας. Με τη στήριξη όλων µας έγιναν –και θα γίνουν- σηµαντικά 

βήµατα ως προς την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε. 

Μπορούµε και πρέπει να συνεχίσουµε τον αγώνα µας. Αισιοδοξούµε 

για το µέλλον!

Απολογισµός δράσεων 2015 
Συναντήσεις και υποµνήµατα
•  Συνάντηση µε τον Υπουργό  Υγείας Α. Κουρουµπλή µε σκοπό την ανά-

δειξη των σοβαρών προβληµάτων και την αναζήτηση λύσεων. 

•  Κατάθεση υποµνηµάτων σε ΚΕΠΑ και ΕΟΠΥΥ για επίλυση προβληµάτων

Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόµων 
µε σύνδροµο Rett, «Άγγελοι Γης»
Η Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόµων µε σύνδροµο RETT, «Άγγελοι Γης» είναι σωµατείο µη 
κερδοσκοπικό και σκοπός του είναι η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που θα βοηθήσει άτοµα 
µε σύνδροµο RETT και τους γονείς τους. Το σωµατείο είναι αναγνωρισµένο από το Πρωτοδικείο 
Αθηνών µε αριθµό Μητρώου 28627.

Συνεργασία Γιατρών
Από το πρώτο τρίµηνο του 2015, άρχισε να λειτουργεί η Οµάδα και 

το Πρωτόκολλο Παρακολούθησης στην Βόρειο Ελλάδα και συγκεκρι-

µένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης µε επικεφαλή τον 

Καθηγητή Ζαφειρίου.

∆ράσεις ενηµέρωσης
•  Δράσεις ενηµέρωσης στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας Σπανίων 

Παθήσεων στην Αθήνα µε τη διοργάνωση του 1ου Αγώνα Σκυταλο-

δροµίας υπό την Αιγίδα του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α και του Δήµου Αθηναίων. 

Η συµµετοχή των 22 Συλλόγων έδωσε το µήνυµα της συνεργασίας 

των Ασθενών.

•  Δράση ενηµέρωσης για το σύνδροµο στο Ναύπλιο στην Πλατεία Καπο-

δίστρια που συνοδευόταν µε προσφορά γλυκισµάτων και µπαλονιών .

•  Δράση ενηµέρωσης στη Θεσσαλονίκη µε την συµµετοχή της Φιλαρ-

µονικής Ορχήστρας του Δήµου Θεσσαλονίκης και του Βυζαντινού 

Μουσείου. Στο τέλος της δράσης αφέθηκαν να πετάξουν µπαλόνια 

από τον Λευκό Πύργο.

•  Δράση ενηµέρωσης στο πλαίσιο του Μήνα ευαισθητοποίησης του 

Συνδρόµου RETT τον Οκτώβριο 2015 στο Ναύπλιο. Με τη συνεργα-

σία του Ηλία Πουρσανίδη έγινε συναυλία στήριξης στα Goodys Burger 

House µε τη Μελίνα Ασλανίδου. Τα έσοδα από αυτή τη συναυλία άγγι-

ξαν τα 10.000 ευρώ.

•  Δράση συνεργασίας <<ΩΡΙΩΝ>> µε τη συνεργασία συλλόγων στο 

Νοµισµατικό Μουσείο.

Εκδηλώσεις
•  Η κοπή της Πίτας µας.

•  Συνάντηση γονέων στην Θεσσαλονίκη. 

•  Χριστουγεννιάτικο πάρτυ στην Αθήνα. 

•  Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ στην Θεσσαλονίκη.

Συµµετοχές
•  Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης, µε βράβευση της οµάδας µας.

•  Γύρος Αθήνας.

Ηµερίδες –Συνέδρια
•  Υποψηφιότητα του συλλόγου µας για το βραβείο PATIENT INITIATIVE 

AWARD των PRIX GALIEN GREECE µαζί µε 40 ακόµα συλλόγους.

•  Επιστηµονική εκδήλωση µε Θέµα «Σπάνια Νοσήµατα και Ορφανά 

Φάρµακα Επί ενδείξεων βασιζόµενες προσεγγίσεις», το οποίο διορ-

γανώθηκε από το Bionian Cluster στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2015 

στο Αµφιθέατρο του Ινστιτούτου Pasteur, στην Αθήνα.

•  8ο Ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων µε 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόµων µε σύνδροµο Rett
Λάµπρου Κατσώνη 17, 114 71, Αθήνα
Τηλ-Fax: 213 0146293 
Κινητά τηλέφωνα : 6945 084723
Ε-mail: aggeloi_ghs@hotmail.com
Website: www.rettgreece.gr
Facebook: ΑΓΓΕΛΟΙ ΓΗΣ

Υποστηρικτές
Τα µέλη και οι φίλοι του συλλόγου που µε τη συνδροµή αλλά και 
την οικονοµική ενίσχυση τους συνδράµουν στο έργο µας. Φέτος µε 
την υποστήριξη του Ηλία Πουρσανίδη και της Μελίνας Ασλανίδου 
διοργανώσαµε συναυλία στήριξης στο χώρο των Goodys-Flocafe 
Ναυπλίου µε σκοπό την ενίσχυση του Συλλόγου. Ευχαριστούµε 
θερµά όλους όσους βρίσκονται κοντά µας και στηρίζουν το έργο µας.

Νεκταρία Βαζούρα
Πρόεδρος

Θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω µε την 
προσωπική µου ιστορία που υπάρχει αναρτηµένη 
και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου µας. «Η 
Μαρία γεννήθηκε στις 07/03/1991. Ήταν ένα 
πανέµορφο µωρό. Ξεκίνησε να πει τα πρώτα 
της λογάκια, να περπατάει και να παίζει µε τα 

παιχνίδια της. Ώσπου, στις 14/09/1992 σε ηλικία 18 µηνών, όλα 
άλλαξαν. Ένα πέσιµο στο πάτωµα και αυτό ήταν µόνο η αρχή. Οι 
γιατροί µετά από τις απαιτούµενες εξετάσεις και την κλινική εικόνα, 
αποφάσισαν «ΣΥΝΔΡΟΜΟ RETT». Rett, τι είναι αυτό; Γιατί συνέβη; 
Τι θα γίνει µετά; Η απάντηση σκληρή. Η Μαρία δεν θα µιλήσει ξανά. 
Μπορεί να σταµατήσει να περπατάει. Πιθανόν, θα κάνει κρίσεις 
επιληψίας. Μεγαλώνοντας µπορεί να έχει σκολίωση. Δεν θα µπορεί να 
χρησιµοποιεί τα χέρια της ... και άλλα ...
Εκεί χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια µας. Όλα σκοτείνιασαν. Το 
πρώτο συναίσθηµα ήταν η ενοχή. Φταίµε εµείς για κάτι; Απελπισµένοι 
προσπαθούσαµε να σκεφτούµε πως θα το ζήσουµε. Ο φόβος, η 
απελπισία, η ανασφάλεια έγιναν καθηµερινότητα. Αποµόνωση και 
πόνος, άρχισαν οι επισκέψεις στα νοσοκοµεία και τους γιατρούς, 
µε σκοπό να κατανοήσουµε την αρρώστια. Κάθε εισαγωγή µας στο 
νοσοκοµείο ο φόβος µας σκέπαζε. Φόβος να µην χάσουµε τη Μαρία 
µας. Η ζωή µας είχε γίνει αβάσταχτη. Έπρεπε να αντιδράσουµε. Να 
δούµε µε ρεαλισµό την αρρώστια, να την καταλάβουµε καλά και έτσι 
να µπορούµε να την αντιµετωπίσουµε µε το σωστό τρόπο.»
Ήµασταν όµως ΜΟΝΟΙ!!Δεν είχαµε κανέναν να µας πει τι είναι αυτό 
που θα µπορούσε να βοηθήσει τη Μαρία και εµάς.
Τώρα όµως είµαστε ΟΛΟΙ µαζί εδώ για να µοιραζόµαστε τις εµπειρίες 
µας να στηρίζουµε ο ένας τον άλλον. Να διεκδικούµε για τα παιδιά 
µας και να τα καταφέρνουµε. Γιατί; Γιατί απλά δεν είµαστε ΜΟΝΟΙ. 
Έχουµε πια υποστηρικτές τους Γιατρούς που µε τόση Αγάπη ήρθαν 
κοντά µας για να βοηθήσουν στον στόχο µας που δεν είναι άλλος 
από το να προσφέρουµε µια ζωή µε ποιότητα για τους Αγγέλους µας. 
Ευχαριστούµε από καρδιάς κάθε έναν από αυτούς τους Γιατρούς που 
δίνουν ψυχή σε αυτόν τον Αγώνα!!

θέµα «Σπάνιες Παθήσεις – Ορφανά Φάρµακα: Απαραίτητη η Συνερ-

γασία Ασθενών, Ιατρών και Επαγγελµατιών Υγείας».Παρασκευή 16 

& Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015. 

•  Εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου «ΘΑΛΗΣ-Α-

ξιολόγηση Ελληνικών Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων» ∆ευτέρα, 16 

Νοεµβρίου 2015 Αθήνα.

•  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών, το οποίο πραγµατοποιήθηκε την 

Τετάρτη 18 Νοεµβρίου 2015, στο Divani Caravel.

Έργα του συλλόγου
•  Με έξοδα του συλλόγου αλλά και την συνεργασία Εταιρειών προ-

σφέραµε στα Νοσοκοµεία Παίδων Πεντέλης , Ιπποκράτειο Νοσοκο-

µείο Θεσσαλονίκης ‘’Αναπτυξιακό Κέντρο Φωκάς ‘’καθώς και στην 

Εντατική Μονάδα Θεραπείας του Γ.Σ.Θ Ιπποκράτειο,  5 τηλεφωνικές 

συσκευές, φωτοτυπικό µηχάνηµα, εκτυπωτή, ράφια, σεντόνια –µαξι-

λαροθήκες, σκάλα, γραφική ύλη.

•  Τον Ιούνιο βάψαµε το κτήριο «Φωκάς» στο Νοσοκοµείο Ιπποκράτειο 

Θεσσαλονίκης µε έξοδα εξ ολοκλήρου του συλλόγου.

Προγραµµατισµός δράσεων για το 2016 
•  1ο Συνέδριο µε τη συµµετοχή ξένων και ελλήνων Ιατρών στην Αθήνα.

•  Πρόγραµµα αναπνευστικής φυσιοθεραπείας µε τη στήριξη Φυσικοθε-

ραπευτή. Μέσα από το πρόγραµµα θα εκπαιδευτούµε σε ασκήσεις και 

θέσεις που πρέπει να γνωρίζουµε ώστε να βοηθούµε τα κορίτσια µας.

•  Δράσεις ενηµέρωσης στην παγκόσµια Ηµέρα Σπανίων Παθήσεων 

σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

• Συµµετοχή στο Παγκόσµιο Συνέδριο Rett syndrome στη Ρωσία.

•  Συνεργασία και διασύνδεση Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ρίου µε 

το Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλης µε σκοπό την δηµιουργία οµάδας 

Παρακολούθησης και στην Πάτρα.

• Εκδηλώσεις στο µήνα ευαισθητοποίησης (Οκτώβριο).

• Συµµετοχή σε Μαραθωνίους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

•  Πρόγραµµα σε συνεργασία µε το τµήµα Μουσικοθεραπείας του ΑΠΘ  

«Η µουσικοθεραπεία στο σύνδροµο Rett».

•  Πρόγραµµα συµβουλευτικής. Με τη συνεργασία της Συµβούλου Ψυχι-

κής Υγείας Βάσιας Καραγιώργου θα λειτουργήσει οµάδα σε µηνι-

αία βάση.

• Εκδηλώσεις απευθυνόµενες προς την οικογένεια.

• Στήριξη σε οικογένειες που χρειάζονται τη βοήθεια µας.

info

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Νεκταρία Βαζούρα 
Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Αναστασίου
Γενική Γραµµατέας: Αναστασία Βλαχοκυριάκου
Ταµίας: Θωµάς Σκλατινιώτης
Αναπληρωτής Ταµίας: Μαρία Κονδύλη
Μέλος: Ολυµπία Σταµκοπούλου
Μέλος: Αναστάσιος Καπουδάκης
Μέλος: Πολυτίµη Ψυχογιού
Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα τη σύσταση 
ειδικής επιτροπής δράσεων Βορείου Ελλάδος και όρισε µέλη 
αυτής τους Νεκταρία Βαζούρα, Ολυµπία Σταµκοπούλου και 
Αναστάσιο Καπουδάκη.

2015/2016
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Η 
µεγάλη και δύσκολη διαδροµή µέχρι να πάρου-

µε στα χέρια µας µια σωστή διάγνωση για τα παι-

διά µας, ήταν το έναυσµα για ορισµένους, από µας 

τους γονείς, για τη δηµιουργία ενός Συλλόγου, που 

θα προσφέρει στα άτοµα µε ∆ΕΠΥ και τις οικογέ-

νειές τους στήριξη, ενηµέρωση, εκπαίδευση και θα προασπί-

ζει τα δικαιώµατά τους στους τοµείς της εκπαίδευσης και κοι-

νωνικής περίθαλψης. Οι πρώτες προσπάθειες για να φέρουµε 

κοντά µας άτοµα µε ∆ΕΠΥ άρχισαν το 2008. Ένα χρόνο αργό-

τερα, η ιδέα αυτή πήρε σχήµα και νοµική µορφή µε την ίδρυση 

του Σωµατείου ADHD Hellas. Το 2010, το Σωµατείο έγινε επί-

σηµα µέλος της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης ADHD Europe κι 

από το 2014 συµµετέχει στο ∆ιοικητικό του Συµβούλιο.

Στα έξι χρόνια δραστηριότητας έχουµε οργανώσει ηµερίδες, 

συνέδρια, ενηµερωτικές εκδηλώσεις σε ∆ήµους και σχολεία 

Πανελλήνιο Σωµατείο Ατόµων µε Διαταραχή 
Ελλειµµατικής Προσοχής Υπερκινητικότητας 
(ΔΕΠΥ) ADHD Ηellas

Η ADHD, είναι µη κερδοσκοπική οργάνωση. Συµµετέχουν γονείς παιδιών µε ΔΕΠΥ, ενήλικες µε ΔΕΠΥ, 
επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικοί και άλλοι επιστήµονες. 
Ο σκοπός είναι κοινωνικός και στοχεύει να συµβάλλει µεταξύ άλλων στη δηµιουργία ενός δικτύου 
υποστήριξης & καθοδήγησης των πασχόντων, στην παροχή έγκυρης ενηµέρωσης πάνω στα διεθνή 
επιστηµονικά δεδοµένα, στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου & της Πολιτείας και στην 
αναίρεση των προκαταλήψεων για τη ΔΕΠΥ.

µε την υποστήριξη Ελλήνων και ξένων επαγγελµατιών µε διε-

θνή αναγνώριση. Παράλληλα εκπαιδεύουµε τα µέλη µας µέσα 

από οµάδες γονέων, εφήβων κι ενηλίκων στην αποτελεσµα-

τική διαχείριση της διαταραχής. Πέρα των ενηµερωτικών δρά-

σεων για εκπαιδευτικούς, επαγγελµατίες γενικής υγείας, γονείς 

έχουµε οργανώσει δενδροφυτεύσεις, εθελοντικές αιµοδοσίες& 

δράσεις αλληλεγγύης.

Συµµετέχουµε σε εθνικά και διεθνή συνέδρια για να αναπτύξουµε 

τις σχέσεις µας µε άλλους συλλόγους ασθενών στο πλαίσιο της 

ενδυνάµωσης των µελών µας για τη διεκδίκηση των δικαιωµά-

των των ανθρώπων µε ∆ΕΠΥ στη χώρα µας. Η συµµετοχή σε 

διεθνή συνέδρια µας κρατά ενήµερους για τα σύγχρονα επιστη-

µονικά δεδοµένα και τις εξελίξεις στη µελέτη της ∆ΕΠΥ.

Απολογισµός δράσεων 2015
Το 2015 οι δράσεις του σωµατείου µας επικεντρώθηκαν στην 

ανάπτυξη συνεργασιών ώστε να ενισχύσουµε την ενηµέρωση 

και την ευαισθητοποίηση για τη ∆ΕΠΥ αλλά και να εκπαιδεύ-

σουµε τα µέλη µας για να διαχειρίζονται την καθηµερινότητά 

τους αποτελεσµατικά. 

Πιο συγκεκριµένα έγιναν: 

•  Το πρόγραµµα «Θετικοί Γονείς Χαρούµενα Παιδιά».

•  Οργάνωση εκπαίδευσης στο πρόγραµµα που απευθύνεται σε 

γονείς παιδιών ηλικίας 3-8 ετών µε ∆ΕΠΥ κι αποτελεί ένα πλή-

ρες σεµινάριο υποστήριξης και εκπαίδευσης για το πώς να βοη-

θήσουν καλύτερα το παιδί τους να ελέγξει τη συµπεριφορά και 

τον παρορµητισµό του, δίνοντας ταυτόχρονα έµφαση στην καλ-

λιέργεια µιας ζεστής και επικοινωνιακής σχέσης µεταξύ τους.

•  Οµάδα Γονέων Παιδιών / Εφήβων µε ΔΕΠΥ όπου οι γονείς 

ασκούνται µε βιωµατικές ασκήσεις στην ανάλυση συµπερι-

φοράς, στην απόκτηση δεξιοτήτων πρόβλεψης και χειρισµού 

συγκρουσιακών καταστάσεων.

•  Πρόγραµµα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης οµοτίµων για τη 

∆ΕΠΥ µέσω διαδικτύου σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Έρευ-

νας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Πανελλήνιο Σωµατείο Ατόµων µε Διαταραχή Ελλειµµατικής 
Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) ADHD Ηellas
Κτήριο COSMOS, Λ. Κηφισίας 125-127, 115 23, Αθήνα 
Τηλ: 6976 138837
Fax: 210 6984201
Email: info@adhdhellas.org
Website: www.adhdhellas.org

Χριστίνα Γεωργιάδου
Πρόεδρος

Η ΔΕΠΥ είναι κυρίως γνωστή ως 
µαθησιακή διαταραχή. Ωστόσο 
σε ποσοστό 60% η διαταραχή 

επιµένει στην ενήλικη ζωή δηµιουργώντας προβλήµατα 
στην καθηµερινότητα του ατόµου και του περιβάλλοντός 
του. Η ΔΕΠΥ στους ενήλικες δεν είναι ακόµα ιδιαίτερα 
γνωστή στους ειδικούς επαγγελµατίες υγείας και αυτός 
είναι ο κύριος λόγος που είναι δύσκολη η διάγνωση 
και η θεραπευτική αντιµετώπισή της. Στην Ελλάδα οι 
εξειδικευµένοι ψυχίατροι και ψυχολόγοι είναι ελάχιστοι 
ενώ ο αριθµός των ενηλίκων που υποψιάζονται πως έχουν 
τη διαταραχή αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς. Είµαστε 
αποδέκτες αιτηµάτων ενηλίκων που ζητούν, συχνά µε 
απόγνωση, πρόσβαση σε εξειδικευµένους επιστήµονες. 
Η έγκαιρη διάγνωση σε πρώιµη ηλικία αλλά και η 
πολύπλευρη θεραπευτική αντιµετώπισή της είναι ύψιστης 
σηµασίας για τη πορεία της διαταραχής στην ενήλικη ζωή. 
Επιπλέον κρίνουµε απαραίτητη τη δηµιουργία δηµόσιων 
δοµών σε όλη τη χώρα για τη διάγνωση και θεραπευτική 
καθοδήγηση των ενηλίκων µε ΔΕΠΥ.

•  Συνεργασία µε την Επιστηµονική Εταιρία Συµβουλευτικής Οµη-

λίκων για εκπαίδευση οµάδων: γονέων παιδιών µε ΔΕΠΥ και 

ενηλίκων µε ΔΕΠΥ.

•  Πρόγραµµα «Αναγνώριση & Διαχείριση των Μαθητών µε ΔΕΠΥ 

στη Σχολική Τάξη» σε συνεργασία µε το Ψυχολογικό Κέντρο 

«ΑΡΣΗ» & το ΚΕΚ ΕΛΤΑ.

•  Συµµετοχή στις έρευνες: 

-  Έρευνα άγχους σε γονείς µε στόχο να εξετάσει και να συγκρί-

νει τα επίπεδα άγχους ανάµεσα σε γονείς παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης και γονείς που έχουν παιδιά µε αναπτυξιακές δια-

ταραχές, ηλικίας 2-18 ετών.

-  Έρευνα «Η ποιότητα ζωής ενηλίκων ατόµων µε ΔΕΠΥ». Σκο-

πός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η ποιότητα 

ζωής των ενηλίκων µε ΔΕΠΥ επηρεάζεται από το σύνδροµο 

αυτό και παράλληλα τα αποτελέσµατά της θα συγκριθούν µε 

την ποιότητα ζωής ενηλίκων τυπικής ανάπτυξης, ενώ ταυτό-

χρονα θα επιχειρηθεί και σύγκριση µε την υπάρχουσα σχε-

τική βιβλιογραφία.

-  Έρευνα «Οι εµπειρίες µητέρων µε παιδιά διαγνωσµένα µε 

ΔΕΠΥ».

•  Συµµετοχή σε επιστηµονικά συνέδρια:

-  Επίσηµη παρουσίαση εφαρµογής για παιδιά µε ΔΕΠΥWHAAM 

από το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του 

ΑΠΘ µε παρουσίαση του σωµατείου.

-  1ο Διεπιστηµονικό Συνέδριο για τη ΔΕΠΥ «Από Το Παιδί Στον 

Ενήλικα» µε παρουσίαση θεµατικής τράπεζας «Η ΔΕΠΥ από 

τη πλευρά των ασθενών».

-  4o Ψυχιατρικό Συνέδριο Ανατολικής Ευρώπης & 3ο Διεθνές 

Συνέδριο Προληπτικής µε παρουσίαση της θεµατικής τράπε-

ζας ΔΕΠΥ: «Η σηµασία της έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης 

στην εξέλιξη της διαταραχής».

-  9ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο µε θέµα «Πρό-

ληψη: Έγκαιρη αναγνώριση και αντιµετώπιση των ψυχικών 

διαταραχών στο παιδί και τον έφηβο».

-  Διοργάνωση ηµερίδας στη Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα της 

Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας και του Δήµου Θεσσαλονί-

κης µε θέµα «Η ΔΕΠΥ σε Απλά Ελληνικά».

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Το σχέδιο δράσης για το 2016 περιλαµβάνει ηµερίδες στο 3ο 

Δηµοτικό Σχολείο Υµηττού, στο Δήµο Αχαρνών, στο Δήµο Πει-

ραιά, και σε άλλους συνεργαζόµενους δήµους καθώς και την 

ετήσια ηµερίδα στο πλαίσιο του µήνα Ενηµέρωσης και Ευαισθη-

τοποίησης για τη ΔΕΠΥ παγκόσµια.

Παράλληλα ολοκληρώνεται ο σχεδιασµός του Πανελλήνιου Προ-

γράµµατος Ενηµέρωσης Αξιολόγησης και Παρέµβασης για παι-

διά 6-14 ετών µε στόχους την εξάπλωση της γνώσης πάνω στα 

θέµατα της ΔΕΠΥ πανελλαδικά, την εκπαίδευση γονιών σε τεχνι-

κές διαχείρισης της ΔΕΠΥ στο σπίτι, την ευαισθητοποίηση εκπαι-

δευτικών πάνω στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠΥ στη 

τάξη, την εκπαίδευση επαγγελµατιών ψυχικής υγείας πάνω στη 

διάγνωση και θεραπευτική αντιµετώπιση της ΔΕΠΥ.

info

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Διοικητικό Συµβούλιο 
Πρόεδρος: Χριστίνα Γεωργιάδου 
Αντιπρόεδρος: Πολυκρίτη Μεζελίδου 
Γενική Γραµµατέας: Νιόβη Μιχαλοπούλου 
Ταµίας: Μαρία Γαβριελάτου 
Μέλη: Ζωή Σολωµάκου, Σπυρίδων Ζορµπάς, Μαρία Τσουκαλά

2015/2016

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές µας είναι ο Δήµος Αθηναίων, η Τεχνόπολις του 
Δήµου Αθηναίων, η ΕΨΕ, το ΕΚΠΑ, η Πρεσβεία των ΗΠΑ 
στην Αθήνα, το Αθήνα 984FM, ο κ. Αθ. Μαρτίνος, οι εταιρείες 
EPSON, Accenture καθώς και εθελοντές παιδοψυχίατροι, 
ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, µεταφραστές, γραφίστες που 
στηρίζουν καθηµερινά το έργο µας.
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Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής 
Αιµατολογίας - Ογκολογίας 
(ΕΕΠΑΟ)

H Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιµατολογίας- Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ) είναι µία επιστηµονική, 
µη-κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1986 και µετά από πολλά χρόνια 
πρωτοβουλίας και δραστηριοποίησης στο χώρο της υγείας, αποτελεί σήµερα έναν υγιή και σηµαντικό 
για την επιστηµονική γνώση οργανισµό, ο οποίος αριθµεί 200 ενεργά µέλη.
Οι δραστηριότητες της ΕΕΠΑΟ επικεντρώνονται τόσο στο αµιγώς επιστηµονικό πεδίο της ειδικότητας 
της παιδιατρικής αιµατολογίας-ογκολογίας, όσο και στην κοινωνική και ψυχολογική διάσταση και 
στήριξη των νοσούντων και των οικογενειών τους.

σεµιναρίων, µε στόχο την προαγωγή της έρευνας και της εκπαί-

δευσης στη χώρα µας.

•  Ο σχεδιασµός και η διενέργεια πολυκεντρικών κλινικών µελε-

τών για τα κακοήθη νοσήµατα και τις χρόνιες ασθένειες του 

αίµατος στα παιδιά.

•  Η δηµιουργία συστήµατος ηλεκτρονικής καταγραφής (registry) 

Στους στόχους της Εταιρείας περιλαµβάνονται:
•  Η διοργάνωση του Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδιατρικής 

Αιµατολογίας-Ογκολογίας κάθε 2 χρόνια, ώστε να παρουσι-

άζονται µεταξύ των ιατρών τα νέα δεδοµένα και οι επιστηµο-

νικές εξελίξεις γύρω από το θέµα αυτό.

•  Η διοργάνωση επιστηµονικών ηµερίδων και εκπαιδευτικών 



ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    
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Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιµατολογίας – 
Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ)
Λεβαδείας 8, 115 27, Γουδί, Αθήνα 
Τηλέφωνο: + 30 694 5251806, +30 6932294328
Fax:  + 30 210 6800125
E-mail: contact@eepao.gr,  info@theadcase.gr
Website: www.eepao.gr

Μήνυµα ΔΣ ΕΕΠΑΟ

Κάθε χρόνος που περνάει προσθέτει 
νέα, ισχυρά και αποτελεσµατικά «όπλα» 
στα χέρια των επιστηµόνων, στη µάχη 
ενάντια στον καρκίνο της παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας. 
Η ιατρική έρευνα, που έχει ως στόχο 
τα παιδιά που νοσούν µε καρκίνο να 
πετυχαίνουν ίαση, χωρίς απώτερες 
επιπλοκές και προβλήµατα, φέρνει απτά 
αποτελέσµατα, τα οποία ενισχύουν 
τον καθηµερινό αγώνα που δίνουµε 
όλοι µας, γιατροί, νοσηλευτές, 
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 
φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγοι, ώστε 
οι µικροί ασθενείς να λαµβάνουν τη 
βέλτιστη θεραπεία µέσα στις καλύτερες 
συνθήκες περίθαλψης.

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος:  Απόστολος Πουρτσίδης
Αντιπρόεδρος:  Μαργαρίτα Μπάκα
Γραµµατέας:  Βασίλειος Παπαδάκης
Ταµίας:  Άννα Παϊσίου
Μέλη: Αντώνιος Καττάµης, Δηµήτριος Δογάνης, 
Ναταλία Τουρκαντώνη
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των παιδικών νεοπλασµατικών νόσων πανελλαδικά.

•  Η έκδοση οδηγιών για τρέχοντα θέµατα της επικαιρότητας, που 

αφορούν τις οικογένειες παιδιών που πάσχουν από κακοήθη 

ή άλλη χρόνια αιµατολογική νόσο.

Συγχρόνως µε τα παραπάνω, η ΕΕΠΑΟ προσπαθεί διαρκώς να 

συµβάλλει στη σωστή ενηµέρωση-πληροφόρηση του κοινού 

γύρω από θέµατα πρόληψης και θεραπείας, µε κάθε τρόπο και 

µε κάθε διαθέσιµο µέσο.

Απολογισµός-Προγραµµατισµός 
Δράσεων 2015-16
Με σκοπό τα ιατρικά επιτεύγµατα που συντελούνται διεθνώς να 

βρίσκουν άµεση εφαρµογή στην κλινική πράξη και στη χώρα 

µας, η ΕΕΠΑΟ συµµετέχει ενεργά σε διεθνείς πρωτοβουλίες 

και επιστηµονικούς φορείς που προάγουν την ιατρική έρευνα 

και συµβάλλουν στη βελτίωση της κλινικής φροντίδας των 

µικρών ασθενών. 

Στο πλαίσιο αυτό, και παρά την ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη 

χώρα µας, το Σεπτέµβριο του 2015 φιλοξενήσαµε στην Αθήνα 

την 31η Ετήσια Συνάντηση της Διεθνούς Κοινότητας Ιστιοκύτ-

τωσης, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Άρτεµις. Πρόκειται για 

µία σπάνια νόσο, που προσβάλλει κυρίως τα παιδιά (περίπου 

200.000 κάθε χρόνο) και αντιµετωπίζεται στα ογκολογικά-αι-

µατολογικά κέντρα παιδιατρικών νοσοκοµείων. 

Προς την ίδια κατεύθυνση θα κινηθούµε και το 2016, καθώς 

υπό την αιγίδα της ΕΕΠΑΟ θα πραγµατοποιηθεί στις 23-24 Απρι-

λίου 2016, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η 27η Ετήσια Σύνο-

δος της Διεθνούς Οµάδας Μελετών BFM (I BFM Study Group, 

http://www.ibfm2016.org), που ασχολείται µε την έρευνα και 

την κλινική φροντίδα παιδιών και εφήβων που πάσχουν από 

λευχαιµίες ή λεµφώµατα, ενώ το διήµερο που ακολουθεί, στις 

25-26 Απριλίου, και πάλι στο χώρο του Μεγάρου, θα πραγµα-

τοποιηθεί υπό την αιγίδα της ΕΕΠΑΟ το 10ο Διεθνές Συµπόσιο 

για τη Λευχαιµία στην Παιδική Ηλικία, όπου θα συζητηθούν όλες 

οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά µε την αντιµετώπιση της ασθέ-

νειας, σε ανοιχτό Φόρουµ µε τη συµµετοχή παιδιάτρων αιµατο-

λόγων και ογκολόγων από όλο τον κόσµο. Το Συµπόσιο πραγ-

µατοποιείται κάθε δύο χρόνια και οι εργασίες του συµπίπτουν 

µε τη Σύνοδο του I BFM SG. 

Επίσης, στις 26-28 Μαΐου, στη Ρόδο, θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα 

της ΕΕΠΑΟ η 10η Συνάντηση της Οµάδας Εργασίας για τα Παι-

διατρικά Νοσήµατα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταµοσχεύ-

σεων Αίµατος και Μυελού των Οστών (European Society for 

Blood and Marrow Transplantation -Pediatric Diseases Working 

Party) και η 5η Συνάντηση των Νοσηλευτών Παίδων  (Pediatric 

Diseases Nurses Group – PDNG), που πραγµατοποιούνται ανά 

διετία και φέτος θα εστιάσουν στις εξελίξεις που αφορούν την 

αντιµετώπιση της λευχαιµίας σε παιδιά και εφήβους και ειδι-

κότερα τη µεταµόσχευση µυελού των οστών και τις κυτταρικές 

θεραπείες, καθώς και τα νέα δεδοµένα που αυτές δηµιουργούν 

για τη φροντίδα των ασθενών.
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα 
(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)

H Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευµατικού Αγώνα είναι ένας κοινωφελής, µη κερδοσκοπικός, 
οργανισµός αναγνωρισµένος από το κράτος µε έδρα την Αθήνα. Κύριοι στόχοι της είναι να 
προβάλλει τη δράση ενηµέρωσης πάνω στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ασθενείς µε 
ρευµατικά νοσήµατα, να παρουσιάσει την κοινωνική διάσταση της αρθρίτιδας - ρευµατισµού, 
να διεξάγει έρευνα προς όφελος των ρευµατοπαθών και να παρέχει υποστήριξη ώστε να 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους σε όλους τους τοµείς.

Η 
Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευµατικού Αγώνα ιδρύθηκε 

το 1978 στην Αθήνα και µέλη της είναι άτοµα (παιδιά 

και ενήλικες) που πάσχουν από αρθρίτιδα /ρευµατι-

σµό, καθώς και συγγενείς ή φίλοι αυτών. Σήµερα µε-

τράει από 700 µέλη -µε παραρτήµατα σε Πάτρα, Καρ-

δίτσα, Λάρισα και Πύργο. Τα µέλη συµµετέχουν εθελοντικά στις 

δράσεις του συλλόγου, ενώ όλες οι δράσεις και οι υπηρεσίες της 

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α προσφέρονται δωρεάν. 

Σε συνεργασία µε γιατρούς και επιστηµονικούς φορείς προωθεί την 

έρευνα, την ενηµέρωση και την εκπαίδευση όλων όσων ασχολού-

νται µε τις ρευµατικές παθήσεις. 

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. εκπροσωπεί την Ελλάδα ως οργάνωση κοινωνικού 

χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή οργάνωση EULAR –PARE, στην Ευρω-

παϊκή Εταιρεία κατά του Ρευµατισµού/Άτοµα µε αρθρίτιδα/Ρευµατι-

σµό στην Ευρώπη (European League Against Rheumatism/ People 

with Arthritis/Rheumatism in Europe) καθώς και στην οργάνωση 

LUPUS EUROPE για άτοµα µε Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο.

Σε συνεργασία µε το Σύλλογο Ρευµατοπαθών Κρήτης, το Σύλλογο 

Γονέων και Κηδεµόνων των Παιδιών µε Χρόνιες Ρευµατοπάθειες, 

το ∆ωδεκανησιακό Σύλλογο Αυτοάνοσων Νοσηµάτων Αρθρίτιδας 

και Λύκου «Θάλεια», τον Σύλλογο Κυκλάδων «Ίασις» καθώς και την 

Ελληνική Ρευµατολογική Εταιρεία και Επαγγελµατική Ένωση Ρευ-

µατολόγων Ελλάδος (Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.) έχει εκπονήσει τα «Πρότυπα 

φροντίδας για τα άτοµα µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα» κι εκπονεί το 

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ρευµατικές παθήσεις 2014-2020.   

Απολογισµός δράσεων 2015
Η δραστηριότητα της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. για το έτος 2015 παρουσιάζεται 

παρακάτω ανά τοµείς δράσης.

∆ηµιουργία Παραρτηµάτων

Εγκρίθηκε η ∆ηµιουργία παραρτήµατος στον Πύργο Ηλίας, στην 

Καρδίτσα και στη Λάρισα. 

Σηµαντικές επιστολές

•  Στον Υπουργό Υγείας, στον Ευαγγελισµό µε αίτηµα την «διαχεί-

ριση και χορήγηση βιολογικών παραγόντων σε άτοµα µε ρευµα-

τικά νοσήµατα». ∆ηµιουργήθηκε ξεχωριστή µονάδα στον Ευαγ-

γελισµό για την χορήγηση βιολογικών παραγόντων στα άτοµα µε 

ρευµατικές παθήσεις. 

•  Επιστολή στην Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε θέµα την «εξασφάλιση 

της θεραπείας των ανασφάλιστων ρευµατοπαθών».

•  Επιστολή στον Διοικητή του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 

Πατρών µε θέµα την «Στελέχωση µονάδας εγχύσεων στους 

ρευµατοπαθείς»

Ψυχολογική υποστήριξη

•  Τηλεφωνική γραµµή ψυχολογική υποστήριξη. Η γραµµή ψυχολογι-

κής στήριξης διανύει τον 9ο χρόνο λειτουργίας της και  λειτουργεί 

σταθερά καθηµερινά ∆ευτέρα- Παρασκευή, 10.00π.µ – 16.00µµ. 

∆ιατηρεί τον δωρεάν χαρακτήρα της και από τον Σεπτέµβρη του 

2015 συµπεριλήφθηκε στον Πίνακα Τηλεφωνικών Γραµµών Στή-

ριξης για θέµατα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που συνέ-

ταξε το Υπουργείο Υγείας. 

•  Διαδικτυακή υποστήριξη µε την αύξηση του δυναµικού µας (πρό-

σληψη γραµµατείας) τον Αύγουστο του 2015 επαναφέρουµε την 

διεύθυνση helpline@arthritis.org.gr στην οποία µπορούν να απευ-

θύνονται όσοι αναζητούν ενηµέρωση & υποστήριξη. Τα αιτήµατα 

απαντώνται από ψυχολόγο. 

•  Οµάδες ψυχολογικής υποστήριξης. Πραγµατοποιήθηκαν 2 οµά-

δες, η µία λειτούργησε από τον Φεβρουάριο ως τον Ιούνιο του 

2015 εξυπηρετώντας 6 µέλη και  η άλλη έχει ξεκινήσει από τον 

Νοέµβριο του 2015 και εξυπηρετεί 8 µέλη. 

•  Ατοµικές συνεδρίες. H ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. συνεχίζει να προσφέρει στα 

µέλη της την δυνατότητα δωρεάν ατοµικών συνεδριών υποστή-

ριξης & συµβουλευτικής.

Άσκηση

•  Δωρεάν µαθήµατα Πιλάτες µια φορά την εβδοµάδα στα γραφεία 

µας µε δασκάλα πιλάτες

•  Δωρεάν µαθήµατα γυµναστικής µια φορά την εβδοµάδα στα γρα-

φεία µας µε εργοφυσιολόγο

Έκδοση εντύπων/ video

• Νέα κάρτα µέλους
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• ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ποια είναι και πως βοηθάει

Πρόγραµµα εκπαίδευσης και αυτοδιαχείρισης ατόµων µε ρευ-

µατικά νοσήµατα

•  Μικρές κινήσεις που κάνουν την διαφορά για Ρευµατοειδή Αρθρί-

τιδα,  Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα και Ψωριασική Αρθρίτιδα

•  Ενηµερωτικά videos για την διευκόλυνση της καθηµερινότητας 

από τις κ.κ. Χ. Καραϊσαρίδου, Ν. Σεϊτανίδου.

• Ταινία µικρού µήκους µε θέµα τους ενήλικες µε ΝιΑ.

Εκδηλώσεις / Δράσεις
•  Καµπάνια «το σώµα σου µιλάει». Ενηµέρωση και ευαισθητοποί-

ηση του πληθυσµού για τα ρευµατικά νοσήµατα στο αντίστοιχο 

site: www.tosomasoumilaei.gr

•  Ηµερίδα για τους γονείς παιδιών µε ΝιΑ. µε την παιδορευµατο-

λόγο κα Ρουµπίνη Σµέρλα

• Ηµερίδες σε σχολεία

•  Μηνιαίες συναντήσεις. Πραγµατοποιήθηκαν µε στόχο την αλλη-

λεπίδραση και την ενηµέρωση των µελών για θέµατα άσκησης, 

διατροφής, υγείας.

• Περπάτηµα Ζωής και Ελπίδας στο Άλσος Βεϊκου

•  Παγκόσµια Μέρα Αρθρίτιδας. Πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση στο 

Μέγαρο Μουσικής. Στο προεδρείο ήταν ο πρόεδρος της ΕΡΕ κ. Π. 

Τρόντζας και η πρόεδρος την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. κα Α. Παππά

•  Εγκαίνια παραρτήµατος Πάτρας σε νέα γραφεία και πασχαλινό 

Μπαζάρ

• Επισκέψεις σε νοσοκοµεία για ενηµέρωση ασθενών

•  Ενηµέρωση κοινού. Πραγµατοποιήθηκαν στην Πλατεία Κοτζιά 3 

ενηµερώσεις κοινού µε διανοµή εντύπων από τους εθελοντές µας

•  Μπαζάρ πραγµατοποιήθηκε χριστουγεννιάτικο µπαζάρ στα γρα-

φεία της (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) στις 12 και 13 Δεκεµβρίου

•  Ανανέωση ιστοσελίδας και σύσταση σελίδας στα µέσα κοινω-

νικής δικτύωσης (facebook) για την καλύτερη δικτύωση και ενη-

µέρωση των µελών

•  Επαφή µε Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων ΕΟΦ. Προώθηση «κίτρι-

νης κάρτας» που αφορά τις πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες των 

φαρµάκων

• Συνεργασία µε ΚΕΣΟ

•  Δ.Σ  PARE της EULAR. Η κα Δώρα Παπασταύρου εκλέχθηκε 

µέλος τους Δ.Σ. του PARE της EULAR καθώς και στο Youth time 

της EULAR.

• Οργάνωση του Youth team της EULAR στην Ελλάδα

• Εκδροµή στο Λουτράκι.

Συµµετοχές
•  Βραβεία PRIX GALIEN παρευρέθησαν οι κ.κ. Κασίµος, Παππά, 

Παπασταύρου.

•  EULAR ROMA 2015. Παρευρέθησαν οι κ.κ. Δώρα και Αθηνά 

Παπασταύρου

•  Εαρινές Ηµέρες Ρευµατολογίας. Παρευρέθηκε η κα Παππά στην 

Κρήτη
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Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)
Κυψέλης 2, 113 62, Αθήνα
Τηλ: Ψυχολογικής υποστήριξης 210 8237302
Τηλ: Γραµµατειακής υποστήριξης 210 8847268
E-mail:info@arthritis.org.gr

Υποστηρικτές
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα ως µη 
κερδοσκοπικός οργανισµός δεν θα µπορούσε να υλοποιήσει 
τις δράσεις της και τους στόχους της χωρίς την υποστήριξη 
των χορηγών της.  Ευχαριστήσουµε την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, τις 
φαρµακευτικές εταιρείες Enorasis, MSD, Pfizer, Janseen, 
Genessis, Bristol, Stilvi.

info

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Αθανασία Παππά
Αντιπρόεδρος: Χρυστάλλα Καραϊσαρίδου
Γεν. Γραµµατέας: Θεοδώρα Σεϊτανίδου
Ταµίας: Θεοδώρα Παπασταύρου
Ειδ. Γραµµατέας: Ανδροµάχη Σαλαµαλίκη
Ειδ. Σύµβουλοι: Δηµήτρης Κασίµος, Κωνσταντίνα Ελευθερίου, 
Ιωάννης Θανόπουλος

Στην Ελλάδα σήµερα, υπάρχουν 
περίπου 2.500.000 συνάνθρωποί 
µας που πάσχουν από αρθρίτιδα και 
ρευµατισµό, από µικρά παιδιά µέχρι 
ηλικιωµένοι. Αυτοί οι άνθρωποι 

και οι οικογένειες τους, ο καθένας µε τον δικό του 
τρόπο, βιώνει το πρόβληµα του πόνου στις αρθρώσεις. 
Γι’ αυτό για µας στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκεται ο 
ασθενής και κύρια µέριµνα να είναι η διεκδίκηση ενός 
καλύτερου συστήµατος υγείας και καλύτερων συνθηκών 
ζωής. Το όραµά µας είναι η δηµιουργία νοσοκοµειακής 
ή εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης για τους ασθενείς 
µε ρευµατικές παθήσεις στα πρότυπα της Ευρώπης. 
Πρώτα από όλα όµως οι Σύλλογοι ασθενών πρέπει να 
αφουγκράζονται τις ανάγκες των ασθενών και να τις 
υπηρετούν όσο το δυνατόν καλύτερα, να ενώνουν τις 
φωνές τους σε µια προσπάθεια να ακουστούν όλοι µαζί. 
Το σύνθηµά µας είναι «έγκαιρη διάγνωση, σωστή και 
ορθή αντιµετώπιση»

Αθανασία Παππά
Πρόεδρος

•  Συνέδριο AGORA στην Κρήτη συµµετείχαµε µε 15λεπτη οµιλία 

για την τηλεφωνική γραµµή υποστήριξης

•  4ο πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών (Patients in Power). Συµµε-

τείχαν οι κ.κ. Α. Παππά, Α. Σαλαµαλίκη.

•  Workshop: «Ενισχύω το σήµερα, εξελίσσω το αύριο» που διορ-

γάνωσε η φαρµακευτική εταιρεία Roche.

•  FORUM της ΕΡΕ «Βελτιστοποίηση της αντιµετώπισης των ρευµα-

τικών παθήσεων». 

•  Συνέδριο ΕΡΕ στην Καλαµάτα µε συµµετοχή των κ.κ. Α. Παππά και 

Χ. Καραϊσαρίδου µε οµιλήτρια την κα Καραϊσαρίδου.

•  Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα του Προγράµµατος «ΘΑΛΗ-

Σ-Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου-Αξιολόγηση Ελληνικών Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων». Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. αξιολογήθηκε µε 

3/4 αστέρια, στους τοµείς “Κοινωνική Αλληλεγγύη και Κοινω-

νική Ένταξη” και “Υγεία, Πρόνοια, Σίτιση & Στέγαση”, ένα εξαιρε-

τικά θετικό αποτέλεσµα που µας κινητοποιεί για µια στοχευµένη 

προσπάθεια που θα διορθώσει τις όποιες αδυναµίες.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Για το 2016 προβλέπουµε τη συνέχιση των δράσεων του προη-

γούµενου έτους που είχανε επιτυχία κι ανταπόκριση από τον κόσµο 

αλλά και δηµιουργία νέων δράσεων. Για παράδειγµα προγραµµα-

τίζονται τα εξής:

•  Σύσταση «Επιστηµονικής Επιτροπής» της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

•  Κύκλος εκπαιδευτικών ηµερίδων ανά την Ελλάδα για γενικούς 

ιατρούς, νοσηλευτές και φαρµακοποιούς στα πλαίσια του Προ-

γράµµατος “Μαζί αντιµετωπίζουµε καλύτερα την αρθρίτιδα”  

•  Λειτουργία τηλεφωνικής γραµµής ψυχολογικής υποστήριξης σε 

εθνικό επίπεδο και δυνατότητα παροχής υποστήριξης µε ατοµι-

κές και οµαδικές συνεδρίες για άτοµα που νοσούν και τις οικο-

γένειες τους -9ος χρόνος λειτουργίας 

•  Διοργάνωση της εκδήλωσης ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 

“ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΖΩΗΣ & ΕΛΠΙΔΑΣ” σε διάφορα σηµεία της χώρας 

µε αφορµή την παγκόσµια µέρα κατά της αρθρίτιδας

•  Δηµιουργία ολιγόλεπτης οπτικοακουστικής καταγραφής (video) 

µε στόχο την ανάδειξη του τρόπου και της έντασης µε την οποία 

επηρεάζεται η ποιότητα ζωής των νέων µε ρευµατικά νοσήµατα  

•  Έκδοση εγχειριδίου µε θέµα: “Εισαγωγή στο µυοσκελετικό 

σύστηµα. Η κλινική εξέταση του µυοσκελετικού συστήµατος σε 

1 λεπτό”.  Το εγχειρίδιο βασίστηκε σε αντίστοιχη αγγλική έκδοση 

για την οποία η ΕΛΕΑΝΑ έλαβε σχετική άδεια από το Arthritis 

Research UK

•  Έκδοση ενηµερωτικού υλικού για το Συστηµατικό Ερυθηµατώδη 

Λύκο, την Ινοµυαλγία, την Αγγειϊτιδα 

•  Πρόγραµµα εκπαίδευσης και αυτοδιαχείρισης για άτοµα µε ρευ-

µατικά νοσήµατα 

•  Έκδοση ενηµερωτικού υλικού για την προώθηση των υπηρεσιών 

ψυχολογικής υποστήριξης της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. σε νοσοκοµεία, κλινι-

κές και ιδιωτικά ιατρεία 

•  Έκδοση εντύπου “Οδηγός δικαιωµάτων για άτοµα µε χρόνια ρευ-

µατικά νοσήµατα”

•  Μαθήµατα κηπουρικής και πρώτων βοηθειών.  
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Σύλλογος Ρευµατοπαθών Κρήτης 
The arthritis foundation of Crete

Ο Σύλλογος Ρευµατοπαθών Κρήτης ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται στον χώρο της Κρήτης, µε 
σηµαντική δράση τόσο πανελλαδικά όσο και πανευρωπαϊκά. Έχει πιστοποιηθεί το 2012 από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως φορέας παροχής κοινωνικής φροντίδας µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Μέλη του Συλλόγου είναι οι ασθενείς, το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον αλλά και εθελοντές 
που επιθυµούν να συνδράµουν στο έργο του. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι στο σύνολό τους 
άτοµα µε ρευµατικά νοσήµατα και ο αριθµός των µελών ανέρχεται στους 870.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
•  Η ενηµέρωση των µελών και του κοινωνικού συνόλου σε θέµατα 

πρόληψης, νέων µεθόδων θεραπείας και αποκατάστασης που αφορούν 

τους ρευµατοπαθείς.

•  Η στήριξη και αλληλοβοήθεια των µελών και του οικογενειακού τους 

περιβάλλοντος, καθώς και η συνηγορία υπέρ των ασθενών στην επαφή 

τους µε τους φορείς υγείας.

•  Η εκπαίδευση και ενδυνάµωση των µελών και των ρευµατοπαθών 

γενικότερα. 

•  Η ευαισθητοποίηση της πολιτείας για τη σοβαρότητα των ρευµατικών 

νοσηµάτων και των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεών τους.

•  Η διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών υγείας, η οργάνωση 

των απαραίτητων υποδοµών και η επάνδρωσή τους µε κατάλληλα 

εκπαιδευµένους παρόχους εξειδικευµένων υπηρεσιών. -Η εξασφάλιση 

απρόσκοπτης πρόσβασης των ρευµατοπαθών σε όλες τις θεραπείες.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου µας τα δώδεκα χρόνια 

λειτουργίας του, έχουµε αναπτύξει τις παρακάτω δράσεις:

•  Με τη συµµετοχή σηµαντικών επιστηµόνων οργανώσαµε οργανώ-

νουµε ενηµερωτικές ηµερίδες ανοικτές στο ευρύ κοινό γύρω από τα 

ρευµατικά νοσήµατα και άλλα σηµαντικά θέµατα υγείας, όπως π.χ. η 

σύγχρονη αντιµετώπιση των ρευµατικών νοσηµάτων, η αναπαραγωγή 

στα ρευµατικά νοσήµατα, ο χρόνιος πόνος, τα ρευµατικά νοσήµατα στην 

παιδική ηλικία κ.α.

•  Σε συνεργασία µε επιστηµονικούς φορείς συµµετέχουµε στην πραγ-

µατοποίηση µελετών και ερευνών σχετικά µε την καταµέτρηση και 

αποτύπωση του βάρους των ρευµατικών νοσηµάτων στην ποιότητα 

ζωής των πασχόντων, τις ψυχολογικές επιπτώσεις, το ταξίδι των 

ασθενών µέχρι τη διάγνωση και αντιµετώπιση των νοσηµάτων τους, τη 

συµµόρφωση στην θεραπεία αλλά και την ποιότητα των παρεχοµένων 

υπηρεσιών υγείας. Τα αποτελέσµατα των µελετών έχουν παρουσιαστεί 

σε επιστηµονικά Συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

•  Με τη φροντίδα του Συλλόγου έχουν εκδοθεί καλαίσθητα, πολύχρωµα, 

σε απλή γλώσσα ενηµερωτικά φυλλάδια που διανέµονται δωρεάν τόσο 

σε ρευµατοπαθείς όσο και στο ευρύ κοινό για την ενηµέρωση γύρω 

από τα ρευµατικά νοσήµατα, τις θεραπείες, τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πασχόντων καθώς και άλλα σοβαρά θέµατα υγείας. Ιδιαίτερη 

έµφαση δίδεται στην προτροπή για έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση 

των ρευµατικών νοσηµάτων.
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•  Με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων των ασθενών γύρω από τα νοσή-

µατά τους αλλά και την εκπαίδευσή τους, ώστε να διαχειρίζονται την 

καθηµερινότητά τους αποτελεσµατικά και να βελτιώσουν την ποιότητα 

ζωής τους, εφαρµόζεται από το 2013 το πρόγραµµα «Εκπαίδευσης και 

Αυτοδιαχείρισης Ρευµατικών Νοσηµάτων» µε την εθελοντική συµµε-

τοχή πολλών επαγγελµατιών υγείας (ρευµατολόγους, ψυχολόγους, 

φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, διατροφολόγους) 

και εξαιρετική ανταπόκριση από τα µέλη µας. Μέχρι στιγµής έχουν 

παρακολουθήσει το πρόγραµµα γύρω στα 320 µέλη του Συλλόγου. 

•  Στα πλαίσια της ψυχαγωγίας, γνωριµίας και ανταλλαγής απόψεων των 

µελών του Συλλόγου διοργανώνονται συνεστιάσεις, εκδροµές και 

συναντήσεις, όπου µε ενθουσιασµό συµµετέχουν τα µέλη και οι φίλοι 

του Συλλόγου.

•  Σηµαντική επίσης επιτυχία σηµειώνουν τα µαθήµατα χειροτεχνίας, όπου 

µέλη µας µε την βοήθεια εθελοντών µαθαίνουν πλέξιµο, κατασκευή 

κοσµηµάτων, ντεκουπάζ κ.α.

•  Αναγνωρίζοντας το ψυχολογικό βάρος που προκαλούν τα ρευµατικά 

νοσήµατα στους πάσχοντες, παρέχεται δωρεάν ψυχολογική στήριξη 

στα µέλη και στις οικογένειες των µελών σε ατοµικές και οµαδικές 

συνεδρίες µε τη βοήθεια εθελοντών ψυχολόγων.

•  Σηµαντική είναι η παρουσία του Συλλόγου σε  συνέδρια σχετικά µε 

ζητήµατα υγείας στην Ελλάδα όσο και Πανευρωπαϊκά. Στα περισσότερα 

συνέδρια συµµετέχουµε µε παρουσιάσεις, µε κύριο στόχο να αναδεί-

ξουµε τα οξυµένα προβλήµατα των ρευµατοπαθών µε αφορµή την 

οικονοµική κρίση αλλά και την αναγκαιότητα ουσιαστικής συµµετοχής 

των ασθενών στα κέντρα λήψης αποφάσεων για θέµατα που τους 

αφορούν. Σηµαντική  επίσης είναι η παρουσία µας και η προσπάθειά 

µας να ενηµερώσουµε τους Ευρωπαίους συναδέλφους µας για τα προ-

βλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Έλληνες ασθενείς και πιο συγκεκριµένα 

οι ρευµατοπαθείς, στην πρόσβασή τους στη δηµόσια περίθαλψη αλλά 

και σε όλες τις θεραπείες εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης.

•  Με τη συµµετοχή µας σε ευρωπαϊκές καθώς και παγκόσµιες συναντή-

σεις οργανώσεων ασθενών, εµπλουτίζουµε την εµπειρία µας και τη 

γνώση µας για την πιο ουσιαστική παροχή υπηρεσιών στα µέλη µας.

•  Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σοβαρότητα 

των ρευµατικών νοσηµάτων εξακολουθεί να είναι κύριο µέληµα του 

Συλλόγου µας. Έτσι µε αφορµή τις Παγκόσµιες Ηµέρες αφιερωµένες 

στα νοσήµατά µας, οργανώνουµε εκστρατείες ενηµέρωσης µε µεγάλη 

ανταπόκριση από το κοινό.

•  Με τη συχνή επαφή µας µε φορείς υγείας, τόσο τοπικά όσο και σε 

πανελλαδικό επίπεδο, διεκδικούµε βελτίωση των παρεχοµένων υπη-

ρεσιών υγείας από επαρκές εξειδικευµένο προσωπικό καθώς και την 

εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών σε όλες τις 

θεραπείες. Το τελευταίο διάστηµα µε τις περικοπές και τα αυξηµένα 

προβλήµατα στον χώρο της υγείας, έχει χρειαστεί να παρέµβουµε 

πολλές φορές προκειµένου να διασφαλίσουµε τους ασθενείς µας.

•  Σηµαντική επίσης επιτυχία θεωρούµε τη λειτουργία ειδικής µονάδας 

έγχυσης στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου για τις ενδονοσο-

κοµειακές θεραπείες των ασθενών, που µε τη φροντίδα του Συλλόγου 

µας εξοπλίστηκε και έτσι οι ασθενείς µας καθηµερινά υποβάλλονται 

στις θεραπείες τους σε ένα άνετο, σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον.

•  Στα πλαίσια της αλληλεγγύης και της συµπαράστασης σε συνασθενείς 

µας ανασφάλιστους, συγκεντρώνουµε φάρµακα από µέλη µας  και τα δια-

θέτουµε σε ανθρώπους που αδυνατούν λόγω οικονοµικών προβληµά-

των να τα προµηθευτούν. 

•  Συνεργαζόµαστε και συµµετέχουµε σε  Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς 

Ασθενών µε Ρευµατικά Νοσήµατα όπως η AGORA (Πλατφόρµα 

Οργανώσεων Ασθενών µε Ρευµατικά Νοσήµατα Ν. Ευρώπης) ENFA 

(Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ασθενών µε Ινοµυαλγία) και συνεργαζόµαστε 

στενά µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασθενών µε Ρευµατικά Νοσήµατα 

(EULAR-PARE). 

•  Εκτιµώντας την αναγκαιότητα για ενότητα στον χώρο των ασθενών, 

συντονίζουµε τη δράση µας µε τις άλλες οργανώσεις χρονίως πασχό-

ντων για την από κοινού αντιµετώπιση των προβληµάτων µας, συµµε-

τέχοντας στην Οργανωτική Επιτροπή του Patients in Power µε απώτερο 

στόχο την ίδρυση Ένωσης Οργανώσεων Χρονίως Πασχόντων. 

Απολογισµός δράσεων 2015
Η δράση του Συλλόγου µας για το έτος 2015 κρίνεται ως θετική παρά 

τα αυξηµένα προβλήµατα στο χώρο της υγείας.  Συµµετείχαµε µε αρκετή 

επιτυχία σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τις 

περισσότερες φορές µε παρουσιάσεις, συµµετοχή σε πάνελ και οµιλίες 

µε αποτέλεσµα η παρουσία του Συλλόγου µας να είναι αισθητή καθώς 

και η γνωστοποίηση των προβληµάτων µας. Σηµαντική επίσης ήταν η 

παρουσία µας στην διαµόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις 

ρευµατικές παθήσεις  και η συµµετοχή µας στις επιτροπές για την υλο-

ποίηση των αξόνων δράσης του ίδιου σχεδίου. Η σύνταξη του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για την αντιµετώπιση των ρευµατικών νοσηµάτων 

και η κατάθεση του στο Υπουργείο Υγείας για έγκριση, είναι ένα πολύ 

σηµαντικό βήµα για την οργανωµένη και βάσει σχεδίου αντιµετώπιση 

των ρευµατικών νοσηµάτων στην Ελλάδα. Είναι δε προϊόν συνεργασίας 

της Επιστηµονικής Εταιρείας Ρευµατολόγων (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) και όλων των 

οργανώσεων ασθενών µε ρευµατικά νοσήµατα στην Ελλάδα. 

•  Τον Σεπτέµβρη πραγµατοποιήθηκε µε την ευθύνη του Συλλόγου µας 

το 4ο Συνέδριο της AGORA (Πλατφόρµα Οργανώσεων Ασθενών µε 

Ρευµατικά Νοσήµατα Νοτίου Ευρώπης) στο Ηράκλειο, µε θέµα «Τα 

δικαιώµατα των ασθενών για καλύτερη περίθαλψη: υπογραµµίζοντας 

τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην θεραπεία των ρευµατικών νοση-

µάτων». Η διοργάνωση αλλά και το περιεχόµενο του συνεδρίου χαρα-

κτηρίστηκε από πολύ µεγάλη επιτυχία κατά γενική οµολογία όλων των 

συµµετεχόντων και δόθηκε αφορµή να κοινοποιήσουµε τη δράση του 

Συλλόγου µας και τη στρατηγική µας στου Ευρωπαίους συναδέλφους 

µας καθώς και στα ΜΜΕ.
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•  Στο επίπεδο της εκπαίδευσης κάναµε σηµαντικά βήµατα. Επεκτάθηκε 

το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αυτοδιαχείρισης των Ρευµατικών 

Νοσηµάτων και στα Χανιά µε επιτυχία και σηµαντική συµµετοχή από 

τα µέλη µας. Πραγµατοποιήσαµε εκπαιδευτική ηµερίδα σε σχέση µε τη 

συµµετοχή και τον ρόλο των ασθενών στις κλινικές µελέτες, θέµα που 

για πρώτη φορά συζητήθηκε. Ενηµέρωση επίσης έγινε για τα βιοπα-

ρόµοια biosimilars) και συνεχίστηκαν µε µεγάλη επιτυχία τα µαθήµατα 

χειροτεχνίας όπως κόσµηµα, πλέξιµο, ντεκουπάζ. Συστάθηκε οµάδα 

ψυχολογικής στήριξης στα Χανιά σε εβδοµαδιαία βάση η οποία θα 

συνεχιστεί και τον επόµενο χρόνο.

•  Πραγµατοποιήσαµε ενηµερωτικές εκστρατείες σε όλους τους Νοµούς 

µε αφορµή τις Παγκόσµιες Ηµέρες (Αρθρίτιδας, Λύκου). Προκηρύξαµε 

διαγωνισµό φωτογραφίας σε συνεργασία µε την Φωτογραφική Εταιρεία 

Κρήτης µε θέµα την «Συµφιλίωση» και στόχο την ευαισθητοποίηση του 

κοινού για τον ΣΕΛ. Για τον ίδιο σκοπό δηµιουργήσαµε και ανεβάσαµε 

στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενηµερωτικό βίντεο) µε το ίδιο θέµα 

µε πολύ καλή απήχηση στο κοινό. 

•  Εκδώσαµε σε συνεργασία µε τη Ρευµατολογική Κλινική του Πα.Γ.Ν.Η. 

επτά νέα έντυπα σε σχέση µε τα πιο συχνά φάρµακα για τα ρευµατικά 

νοσήµατα.

•  Στο επίπεδο της διεκδίκησης αποστείλαµε επιστολές και υποµνήµατα 

για τα προβλήµατά µας και πραγµατοποιήσαµε συναντήσεις µε τοπικούς 

φορείς (Νοσοκοµείο, ΥΠΕ) καθώς και µε τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Υγείας σε σχέση µε την πρόσβαση µας στα φάρµακα, την έλλειψη 

προσωπικού και τις ελλείψεις στην περίθαλψή µας. 

•  Μια από τις πιο σηµαντικές καινοτόµες δράσεις µας ήταν η πραγµα-

τοποίηση 2 εργαστηρίων (ένα στο Ηράκλειο και ένα στα Χανιά) µε 

θέµα την Συναπόφαση στη θεραπεία, όπου για πρώτη φορά στο ίδιο 

τραπέζι ασθενείς-γιατροί συζήτησαν τις δυνατότητες της από κοινού 

λήψης απόφασης σε σχέση µε την θεραπευτική επιλογή, εντόπισαν τα 

εµπόδια και προτάθηκαν (πρότειναν) λύσεις ώστε η συναπόφαση να 

εφαρµοστεί στην κλινική πράξη.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Για το 2016 µετά από συµπλήρωση σχετικού ερωτηµατολογίου, όπου 

καταγράψαµε τις προτεραιότητες των µελών µας, προγραµµατίζουµε: 

επέκταση του Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αυτοδιαχείρισης και στο 

Ρέθυµνο, οργανωµένες συναντήσεις µια φορά το µήνα των µελών µας 

σε όλους τους Νοµούς µε επαγγελµατίες υγείας, νέο κύκλο µαθηµάτων 

χειροτεχνίας, καθώς και τακτικές οµάδες ψυχολογικής στήριξης σε όλους 

τους Νοµούς. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην πραγµατοποίηση ενηµε-

ρωτικών ηµερίδων για τα ρευµατικά νοσήµατα σε µικρότερες πόλεις 

και κωµοπόλεις του νησιού µας, όπου ακόµα υπάρχει µεγάλη ανάγκη 

ενηµέρωσης. Προγραµµατίζονται επίσης ενηµερωτικές ηµερίδες για 

τον Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο, τις εξωαρθρικές επιπτώσεις των 

ρευµατικών νοσηµάτων και τον χρόνιο πόνο.  Η σχέση ασθενή-ιατρού και 

η από κοινού λήψη απόφασης για την θεραπεία θα µας απασχολήσει και 

αυτή τη χρονιά µε τη διοργάνωση και άλλων εργαστηρίων, εµπλέκοντας 

περισσότερους ασθενείς καθώς και επαγγελµατίες υγείας. Προτεραιότητά 

µας επίσης θα αποτελέσει η δηµιουργία ένωσης των Συλλόγων Ρευµα-

τοπαθών, η συνεχής προσπάθειά µας για προάσπιση των δικαιωµάτων 

των ασθενών µας για αξιοπρεπή περίθαλψη και απρόσκοπτη πρόσβαση 

σε όλες τις θεραπείες και η συµπόρευσή µας µε τις άλλες οργανώσεις 

χρονίως πασχόντων.

info

Σύλλογος Ρευµατοπαθών Κρήτης 
Κόσµων 6, 712 01, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ-Fax: 2810 226966 (2 γραµµές)
 E-mail: sylogosreum.crete@gmail.com 
 Facebook: Σύλλογος Ρευµατοπαθών Κρήτης
 Twitter: Arthritis Crete (@ArthritisCrete) 
 Linkedin: The Arthritis Foundation of Crete

Υποστηρικτές
Οι οικονοµικοί πόροι του Συλλόγου µας προέρχονται από τις 
συνδροµές των µελών αλλά και τις προσφορές από ιδιώτες, 
εταιρείες και τοπικούς φορείς. Παρά τις δύσκολες οικονοµικές 
συνθήκες την χρονιά που πέρασε αρκετά µέλη και φίλοι 
του Συλλόγου µας συνέβαλαν στην προσπάθεια µας µε την 
οικονοµική τους στήριξη. Υποστηρικτές στη προσπάθεια µας για 
το 2015 ήταν: AbbVie Φαρµακευτική ΑΕ, AutoHellas Hertz ATEE
 Bristol Myers Squibb ΑΕ, MSD ΑΦΒΕΕ, Περιφέρεια Κρήτης, 
 Pfizer Hellas AE, Roche Hellas SA, Sanofi- Aventis ΑΕΒΕ

Για 13η συνεχή χρονιά ο 
Σύλλογος Ρευµατοπαθών Κρήτης 
συνεχίζει την επιτυχηµένη πορεία 
του. Οι προσδοκίες µας και τα 
όνειρα µας, όταν µε διστακτικά 

βήµατα ξεκινήσαµε αυτή την προσπάθεια, έχουν σε 
µεγάλο βαθµό εκπληρωθεί. Έχουµε όµως αρκετό 
δρόµο µπροστά µας. Με πολλή δουλειά, οργάνωση, 
συνέπεια και σοβαρότητα συνεχίζουµε να στεκόµαστε 
δίπλα στους ασθενείς µε ρευµατικά νοσήµατα, να 
ενηµερώνουµε, να ευαισθητοποιούµε, να διεκδικούµε 
και να σχεδιάζουµε ένα καλύτερο µέλλον. Με τις 
δύσκολες συνθήκες που διαµορφώνονται στο χώρο 
της υγείας ο ρόλος των οργανώσεων ασθενών είναι 
καθοριστικός. Οι ασθενείς καλούνται να αναλάβουν 
σηµαντικό ρόλο τόσο στην διαχείριση των νοσηµάτων 
τους όσο και στην  διαµόρφωση πολιτικών στο χώρο 
της υγείας. Ο ασθενής του σήµερα, ο ενδυναµωµένος 
ασθενής, πρέπει να είναι ενηµερωµένος τόσο για 
ζητήµατα που αφορούν την υγεία του όσο και για τα 
δικαιώµατα του και να διεκδικεί ουσιαστικό και ισότιµο 
ρόλο στην λήψη αποφάσεων. 

Κατερίνα Κουτσογιάννη
Πρόεδρος

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Κατερίνα Κουτσογιάννη 
Αντιπρόεδρος: Ρούλα Αγγελιδάκη- Σταρά   
Γενικός Γραµµατέας: Γιάννης Παπαδάκης 
Ταµίας: Λίτσα Παπαδάκη (Ταµίας)
Μέλη: Μαρία Χατζηιωάννου, Μαρία Σφακιανάκη, 
Μαρία Αγαπητού 
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Η 
Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας επιδιώκει 

την προώθηση και εξειδίκευση της θεραπευτικής 

αντιµετώπισης της Θαλασσαιµίας (Μεσογειακής αναιµίας) 

και ∆ρεπανοκυτταρικής νόσου (∆ρεπανοκυτταρικής 

και Μικροδρεπανοκυτταρικής αναιµίας) µε βάση τις 

ιδιαιτερότητες κάθε πάσχοντα σύµφωνα µε τα διεθνή πρωτόκολλα 

θεραπευτικής αγωγής, καθώς και τη συντονισµένη δράση ενεργειών 

για την ενδυνάµωση και εύρυθµη λειτουργία όλων των Μονάδων 

Μεσογειακής Αναιµίας και ∆ρεπανοκυτταρικής νόσου της χώρας. 

Πρωτεύουσα θέση κατέχει η προώθηση µε κάθε µέσο της ανάπτυξης του 

θεσµού της εθελοντικής αιµοδοσίας. H µόρφωση, η επαγγελµατική απο-

κατάσταση των Θαλασσαιµικών και η αποδοχή τους από το κοινωνικό 

σύνολο ως ισότιµων µελών, αποτελούν κυρίαρχους στόχους της ΕΟΘΑ. 

Αναλυτικά:

•  Οργανώνει ιατρικά - επιστηµονικά συνέδρια για την ενηµέρωση κι 

εκπαίδευση των θαλασσαιµικών σε όλη την Ελλάδα πάνω στα νεό-

τερα δεδοµένα της θεραπευτικής αντιµετώπισης της θαλασσαιµίας.

• Συµµετέχει σε διεθνή συνέδρια για τη θαλασσαιµία.

•  Προωθεί την ιδέα της εθελοντικής αιµοδοσίας µε ποικίλες δράσεις 

καθώς και µε έκδοση ενηµερωτικού υλικού και προβολής στα ΜΜΕ.

•  Συµµετέχει σε τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές συνεντεύξεις για την ενη-

µέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για τα προβλή-

µατα των θαλασσαιµικών και την πρόληψη της νόσου κ.α.  

Η ΕΟΘΑ. έχει συµβάλλει σηµαντικά στην αλλαγή της σηµερινής εικόνας 

της Θαλασσαιµίας σε σχέση µε το παρελθόν.

Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας (Ε.Ο.ΘΑ.)

Η Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας ιδρύθηκε το 1991, και είναι ο δευτεροβάθµιος συνδικαλιστικός 
φορέας των πασχόντων από Θαλασσαιµία (Μεσογειακή Αναιµία) και Δρεπανοκυτταρική Νόσο 
(Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιµία). Έχει ως Μέλη τους 25 Συλλόγους 
Μεσογειακής Αναιµίας της χώρας, και εκπροσωπεί τους 5.000 πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Είναι 
µέλος της Παγκόσµιας Οργάνωσης για τη Θαλασσαιµία (T.I.F.) και της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων 
µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.).

Απολογισµός δράσεων 2015
To 2015 η ΕΟΘΑ κλήθηκε να αντιµετωπίσει ένα καταιγισµό αρνητικών 

πολιτικών εξελίξεων που λόγω κρίσης πλήττουν τα τελευταία χρόνια µε 

τον πιο ακραίο τρόπο τις κοινωνικές παροχές που ίσχυαν. Επικεντρω-

θήκαµε κυρίως σε θέµατα που αφορούν στα υπουργεία Υγείας, Εργα-

σίας, Οικονοµικών, Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Σηµαντι-

κές παρεµβάσεις έγιναν και στον ΕΟΠΠΥ .

Η ΕΟΘΑ συµµετέχει σε τριτοβάθµιους συνδικαλιστικούς φορείς (TIF, 

ΕΣΑµεΑ), στην Επιτροπή Μεσογειακής Αναιµίας του ΚΕΣΥ και στο Εθνικό 

Κέντρο Αιµοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Ανάµεσα στις κυριότερες δράσεις τη χρονιά που πέρασε ήταν οι παρεµ-

βάσεις στο Υπουργείο Υγείας για: 

•  Κάλυψη των µεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό στις Μονάδες 

Μεσογειακής Αναιµίας του ΕΣΥ. 

•  Επανένταξη των Μονάδων Μεσογειακής Αναιµίας και Δρεπανοκυττα-

ρικής Νόσου που παραλείφθηκαν από τους Οργανισµούς των Νοσο-

κοµείων, καθώς και  των Μονάδων Πρόληψης. 

•  Εξαίρεση στη συµµετοχή των φαρµάκων καθώς και από το πλαφόν στις 

διαγνωστικές εξετάσεις.

•  Έγκριση χορήγησης νέων  αντιικών φαρµάκων κατά του ιού της Ηπα-

τίτιδας C.

•  Μείωση της γραφειοκρατίας της συνταγογράφησης αναλωσίµων υλι-

κών αποσιδήρωσης των θαλασσαιµικών.

•  Επανασύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Μεσογειακής Αναιµίας 

του ΚΕΣΥ.

Η Οµοσπονδία είχε συνεχή παρουσία στους αρµόδιους φορείς µε κατά-

θεση προτάσεων για συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέµατα που αφο-

ρούν τα άτοµα που πάσχουν από Θαλασσαιµία και ∆ρεπανοκυτταρική 

Νόσο όπως: 

•  Κατάργηση των περικοπών που επήλθαν στις κύριες συντάξεις µε το 

νόµο 4093/12  και την Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’ 229/12 του ιδιωτικού τοµέα. 

Επαναχορήγηση των δώρων εορτών, αδείας στα άτοµα µε ποσοστό 

αναπηρίας από 67% και άνω. Αποκατάσταση αδικιών στους συνταξι-

ούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας 

καθώς µε τους Ν.4093/12 και 4111/13 προβλέφθηκε η εξαίρεση 

από της ανωτέρω περικοπές µόνο για τους συνταξιούχους του ∆ηµο-

σίου µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Χορήγηση του ΕΚΑΣ ανε-

ξαρτήτως ηλικιακού ή εισοδηµατικού κριτηρίου. Βελτιώσεις στον Ενι-

αίο Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.). Προ-

τάσεις για τα ΚΕΠΑ και πολλά άλλα.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Eλληνική Oµοσπονδία Θαλασσαιµίας
Μακεδονίας 11, 104 33, Αθήνα
Τηλ: 210 8214140
Fax: 210- 82 14 140
E-mail: info@eotha.gr
Website: www.eotha.gr
Facebook: Ε.Ο.ΤΗΑ. – GREEK THALASSAEMIA - FEDERATION

Υποστηρικτές
Τη δράση της ΕΟΘΑ στηρίζουν εκτός από τους ίδιους τους 
θαλασσαιµικούς και το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον, 
οι θεράποντες ιατροί και οι νοσηλευτές µε τις επίµονες και 
ακούραστες προσπάθειές τους, οι εθελοντές αιµοδότες, 
συνδικαλιστικοί  φορείς όπως η ΕΣΑµεΑ και η Διεθνής 
Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας καθώς και φαρµακευτικές εταιρίες 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της θεραπείας της νόσου.

Ιωάννα Μυρίλλα
Πρόεδρος

Εδώ και 25 χρόνια η Ελληνική 
Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας µαζί 
µε τους 25 συλλόγους µέλη 
της αφουγκράζεται τις ανάγκες 
των ατόµων µε Θαλασσαιµία 

και Δρεπανοκυτταρική νόσο και στέκεται δίπλα τους 
διεκδικώντας την βέλτιστη θεραπευτική αγωγή για 
αυτούς καθώς και την πλήρη και ισότιµη κοινωνική 
τους ένταξη. Τα τελευταία χρόνια οι δύσκολες 
συνθήκες τις οποίες καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε 
µας βρήκαν στη πρώτη γραµµή των αγώνων ώστε 
να θωρακίσουµε αυτά που έχουµε κατακτήσει 
αλλά και να µην σταµατήσουµε να πετυχαίνουµε το 
καλύτερο για το µέλλον. Η Ελληνική Οµοσπονδία 
Θαλασσαιµίας εντείνει τις δράσεις της σε όλα τα 
επίπεδα, µετέχει θεσµικά σε Οργανισµούς όπως 
το Ε.ΚΕ.Α και το ΚΕΣΥ, συµµετέχει στο Δ.Σ. της 
Ε.Σ.Α.µε.Α. καθώς και στο Δ.Σ. του Παγκόσµιου 
Οργανισµού για τη Θαλασσαιµία και σχεδιάζει 
καθηµερινά τις δράσεις της για τη βελτίωση της 
καθηµερινότητας µας σε όλα τα επίπεδα.

Τέλος, άλλες δράσεις που έλαβαν χώρα είναι: 

•  H δηµοσίευση µέσα από την ιστοσελίδα µας και του facebook των νέων 

εξελίξεων που συµβαίνουν καθηµερινά όσον αφορά νόµους, δραστη-

ριότητες και διαβουλεύσεις. 

•  Διοργάνωση της Πανελλήνιας Ενηµερωτικής Εκδήλωσης για τη Θαλασ-

σαιµία σε συνεργασία µε το Σύλλογο Πασχόντων Μεσογειακής Αναι-

µίας και Γονέων αυτών Νοµού Μεσσηνίας στις 8-9 Μαΐου 2015, στην 

πόλη της  Καλαµάτας.

Συµµετοχή σε Δράσεις, Εκδηλώσεις και Συνέδρια όπως:

•  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών, στις 18 Νοεµβρίου 2015 στην 

Αθήνα.  

•  Συµµετοχή στο Συνέδριο της «Θεραπευτικής συµµαχίας» στις 14 Οκτω-

βρίου 2015.

•  Συµµετοχή στο Παναναπηρικό Συλλαλητήριο για τα Άτοµα µε Αναπηρία 

που διοργανώθηκε από την ΕΣΑµεΑ στις 4 Νοεµβρίου 2015.

•  Συµµετοχή και αιγίδα στην 13η Λαµπαδηδροµία Συλλόγων Εθελοντών 

Αιµοδοτών που έγινε στις 29-30 Αυγούστου 2015, στην Κοζάνη.

•  Συµµετοχή στην εκδήλωση που έγινε στις 7 Μαρτίου 2015, στο Μέγαρο 

Μουσικής για την απονοµή των βραβείων PRIX GALLIEN όπου η Οµο-

σπονδία µας ήταν υποψήφια για την κατηγορία Συλλόγων Ασθενών.

•  Συµµετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης ΜΚΟ που έγινε στα πλαίσια του 

ερευνητικού έργου «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου – Αξιολό-

γηση Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων».

•  Συµµετοχή σε ενηµερωτική–εκπαιδευτική συνάντηση που διοργάνωσε 

ο  ΣΦΕΕ στις 19/11/2015.

•  Συµµετοχή της ΕΟΘΑ και των Συλλόγων της στην εκστρατεία για την 

ενηµέρωση του κοινού για την  εθελοντική αιµοδοσία που διοργάνωσε 

η ΠΟΣΕΑ σε συνεργασία µε τον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ.

Προγραµµατισµός δράσεων για το 2016
Στα άµεσα σχέδια της ΕΟΘΑ για το 2016 είναι: 

•  Η διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των Μονάδων Μεσογειακής 

Αναιµίας της χώρας µας µε επαρκή στελέχωση σε ιατρικό και νοση-

λευτικό προσωπικό.  

•  Οι παρεµβάσεις σε θέµατα περίθαλψης.

•  Η βελτίωση του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

•  H προώθηση της εθελοντικής αιµοδοσίας και η ασφάλεια του αίµατος.

•  Η διεκδίκηση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεµάτων.

•  Η εκπαίδευση και επαγγελµατική αποκατάσταση των θαλασσαιµικών. 

•  Διοργάνωση Πανελλήνιας Επιστηµονικής Ενηµερωτικής Εκδήλωσης. 

•  Καθηµερινή παρέµβαση ενάντια σε κάθε µέτρο και απόφαση που υπο-

βαθµίζει την ποιότητα υγείας των Θαλασσαιµικών καθώς και την ποι-

ότητα της ζωή τους.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Ιωάννα Μυρίλλα
Αντιπρόεδρος Α΄: Αχιλλέας Μανάφας 
Αντιπρόεδρος Β΄: Ελένη Μιχαλάκη
Γεν. Γραµµατέας: Μανώλης Λαµπάκης
Αναπλ. Γεν. Γραµµατέας: Χριστίνα Στεφανίδου
Οργανωτικός Γραµµατέας: Λεωνίδας Ρουµπάτης
Ταµίας: Βασίλης Δήµος
Βοηθός Ταµία: Νικόλαος Ψυχογιός
Έφορος: Γεώργιος Ζεργιώτης
Υπεύθυνος Δηµ. Σχέσεων: Γιώργος Σβάρνας
Μέλη: Παντελής Λαγώνης, Χαρίλαος Πύργας, Νίκος Τσικριτσάκης

2015/2016

info
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων 
από Μεσογειακή Αναιµία (ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α.)

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία ιδρύθηκε το 1980 και είναι η πρώτη σε 
διεθνές επίπεδο πρωτοβάθµια οργάνωση, που δηµιουργήθηκε από τους ίδιους τους θαλασσαιµικούς, 
µε κύριο στόχο την υπεράσπιση των δικαιωµάτων τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
Στελεχώνεται και διοικείται αποκλειστικά από τους ίδιους ενώ τα µέλη του είναι άτοµα µε Θαλασσαιµία 
(Μεσογειακή Αναιµία) και Δρεπανοκυτταρική νόσο απ’ όλη την Ελλάδα.  Έχει καθαρά κοινωφελή και 
αυστηρά µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Ο 
ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α. είναι ιδρυτικό µέλος της:

• Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Θαλασσαιµίας (T.I.F)

• Ελληνικής Οµοσπονδίας Θαλασσαιµίας (Ε.Ο.ΘΑ.)

• Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία 

(ΕΣΑµΕΑ)

Κατά την πολυετή του παρουσία, ο ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α έχει πρωτοστατή-

σει στη διεκδίκηση µέτρων που βελτιώνουν την ιατρική περίθαλψη 

των πασχόντων, διευκολύνουν την επαγγελµατική τους αποκατά-

σταση, προωθούν την κοινωνική τους ένταξη και γενικά την ισότιµη 

και πλήρη συµµετοχή τους στην Κοινωνία. Η µεγάλη κοινωνική 

προσφορά του Συλλόγου αποδεικνύεται και δικαιώνεται από την 

τεράστια αλλαγή του τρόπου ζωής και τη βελτίωση της γενικής 

εικόνας των πασχόντων η οποία επιτεύχθηκε κατά την τελευταία 

25ετία, χάρη στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ιατρικής αφενός και 

αφετέρου στην αποτελεσµατική παρέµβαση και πίεση που άσκησε 

όλα αυτά τα χρόνια ο σύλλογος προς την πολιτεία. 

Ο Σύλλογός µας συνεχίζοντας την προσπάθεια για ενηµέρωση 

των µελών του εκδίδει από το 1990 το περιοδικό «Θέµατα Μεσο-

γειακής Αναιµίας», το οποίο έχει πλέον ηλεκτρονική µορφή 

µηνιαίου newsletter και προσφέρει µε άµεσο και προσιτό τρόπο 

έγκυρη πληροφόρηση σε πάσχοντες, γονείς, φίλους, αλλά και 

σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Η ύλη περιλαµβάνει έγκυρα 

επιστηµονικά άρθρα, κοινωνικά και συνδικαλιστικά θέµατα 

καθώς και πληροφορίες για κάθε είδους εξέλιξη σχετικά µε όλα 

τα θέµατα που αφορούν τη θαλασσαιµία.

Ο Σύλλογος διοργανώνει συνέδρια, επιστηµονικές ηµερίδες, 

διαδραστικά σεµινάρια και εκδηλώσεις µε σκοπό την ενηµέ-

ρωση των θαλασσαιµικών σχετικά µε τις νέες µεθόδους για 

την θεραπευτική αντιµετώπιση της νόσου, την ενηµέρωση των 

πολιτών για την πρόληψη, καθώς και την ευαισθητοποίηση τους 

στο ζήτηµα της εθελοντικής αιµοδοσίας.

Απολογισµός δράσεων 2015
Το 2015 ο ΠΑΣΠΑΜΑ προσπάθησε να υπερασπιστεί τα δικαιώ-

µατα των πασχόντων µε Θαλασσαιµία µε όλες του τις δυνάµεις 

παρ’ όλες τις  δυσχερείς συνθήκες, που βιώνουµε.

Κύριες δράσεις σε αυτό το διάστηµα ήταν:

•  Η προώθηση της εθελοντικής αιµοδοσίας µε τη συµµετοχή 

στην εκστρατεία της ΠΟΣΕΑ και του ΣΚΑΙ σε δήµους σε όλη 

την Αττική.

•  Η έγκυρη ενηµέρωση των πασχόντων και των οικογενειών 

τους σε θέµατα που αφορούν στην καθηµερινότητα τους, έτσι 

ώστε να τη διευκολύνουν σε περιπτώσεις, όπως την πιστοποί-

ηση αναπηρίας, τις σχέσεις των πασχόντων µε Θαλασσαιµία 

µε διάφορους φορείς του Δηµοσίου, την εκπαίδευση κ.α.

•  Η διοργάνωση διαδραστικών σεµιναρίων, η σύνταξη και προ-

ώθηση του newsletter, η  συνεχής ενηµέρωση µέσω του site.     

•  Διεκδικήσεις για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και την 

παροχή ιατροφαρµακευτικού υλικού σε ανασφάλιστους 

συµπάσχοντες µας.

•  Επαφές µε φορείς για κάλυψη και στελέχωση των Μονάδων 

Μεσογειακής Αναιµίας σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

•  Φιλοξενία των πασχόντων από επαρχία στους δύο ξενώνες 

του συλλόγου όταν χρειάζεται.
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info

Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία
Αν. Τσόχα 18-20, 115 21, Αθήνα
Τηλ: 210 6456013, 
Fax: 210 6450510
E-mail: paspama@otenet.gr
Website: http://www.paspama.gr/

Υποστηρικτές
Κύρια στήριξη στις δράσεις του ΠΑΣΠΑΜΑ παρέχεται από τα 
µέλη, τόσο σε οικονοµικό επίπεδο, όσο και έµπρακτα µε την 
ενεργό τους δράση.
Συνοδοιπόροι σε αυτό είναι η ιατρική κοινότητα καθώς και 
Συνδικαλιστικοί φορείς όπως η ΕΣΑµεΑ.
Μέγιστη βοήθεια δίνεται επίσης από φαρµακευτικές εταιρίες, 
που σχετίζονται µε το χώρο της Θαλασσαιµίας, ως προς την 
υλοποίηση συνεδρίων για την ενηµέρωση του κοινού.
Τέλος οι εθελοντές αιµοδότες µε την έµπρακτη συνεισφορά 
στην αιµοδοσία.

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Ιωάννα  Μυρίλλα
Αντιπρόεδρος: Μελίνα Μπάκα
Γενικός Γραµµατέας: Όλγα  Κακαράκη
Ειδικός Γραµµατέας: Μαρία  Αγγελοπούλου
Ταµίας: Ειρήνη Σταµοπούλου
Έφορος: Νίκος  Ψυχογυιός
Μέλος: Κατερίνα Τσιακµάκη

Ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος Πασχόντων 
από  Μεσογειακή 

Αναιµία από το 1980 µέχρι σήµερα στηρίζει 
έµπρακτα τα µέλη του σε όλα τα επίπεδα 
διεκδικώντας το καλύτερο για τη ν υγεία 
τους και την κοινωνική τους ένταξη. 
Τα τελευταία χρόνια προσπαθούµε λόγω της 
κρίσης να µην χαθούν όλα όσα καταφέραµε 
µε κόπους να αποκτήσουµε. Η πρόοδος 
της επιστήµης έχει βελτιώσει την ποιότητα 
ζωής των θαλασσαιµικών όµως όλα αυτά 
κινδυνεύουν στις µέρες µας λόγω της 
οικονοµικής δυσπραγίας. 
Η δράση του συλλόγου είναι έντονη και 
καθηµερινή όµως αυτό δεν επαρκεί για 
να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν 
από την ελλιπή χρηµατοδότηση στο 
χώρο της υγείας. Τεράστιο πρόβληµα 
επιβίωσης αντιµετωπίζουν οι ανασφάλιστοι 
Ταυτόχρονα έχουν ελαττωθεί σε σηµαντικό 
βαθµό και οι πηγές χρηµατοδότησης του 
συλλόγου µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 
λειτουργήσει επαρκώς και να κινδυνεύει η 
βιωσιµότητά του
 Είµαστε εδώ και συνεχίζουµε να 
διεκδικούµε τα αυτονόητα!

Ιωάννα Μυρίλλα
Πρόεδρος

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
•  Η υπεράσπιση των δικαιωµάτων και η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των θαλασσαιµικών µέσα από  συστηµατική παρέµβαση 

προς την πολιτεία και τους αρµόδιους φορείς. 

•  Προγραµµατίζονται παρεµβάσεις στα νοσοκοµεία που λειτουρ-

γούν µονάδες Μ.Α και στην Α΄ και Β΄ΥΠΕ.

•  Ενηµέρωση και πληροφόρηση της κοινής γνώµης για τη Μεσογει-

ακή, τη ∆ρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιµία, 

τα προβλήµατα και τις επιπλοκές που παρουσιάζουν, καθώς και 

τη θεραπευτική τους αντιµετώπιση µε συνεντεύξεις στα ΜΜΕ. 

•  ∆ιασφάλιση της σωστής θεραπευτικής παρακολούθησης και 

αντιµετώπισης της νόσου  µέσω της ενηµέρωσης των θαλασ-

σαιµικών για τις νέες θεραπευτικές µεθόδους, τα  νέα ιατρικά 

δεδοµένα, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και ισχύουσα νοµο-

θεσία . Για το λόγο αυτό θα πραγµατοποιηθούν διαδραστικά 

σεµινάρια και ηµερίδα.

•  Ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την ανά-

πτυξη του θεσµού της Εθελοντικής Αιµοδοσίας µε διενέργεια 

εκδηλώσεων που θα κορυφωθούν την 8η Μαΐου παγκόσµια 

ηµέρα Θαλασσαιµίας και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης 

για την ανάπτυξη της αιµοδοτικής αντίληψης στη χώρα µας µε 

οµιλίες σε σχολεία από την οµάδα αιµοδοσίας του συλλόγου και 

συνδιοργάνωση αιµοδοσίας στη µνήµη του Βαγγέλη Στουµπιάδη.

•  Εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση και αποκατάσταση, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί η  πλήρης κοινωνική ένταξη και ενσωµάτωση 

των θαλασσαιµικών στους χώρους εργασίας και εκπαίδευσης.
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Ο 
Σκοπός του ΣΠΕΑ είναι η µε κάθε τρόπο και 

µέσο προαγωγή και προστασία της ζωής και της 

υγείας των ατόµων µε Αιµορροφιλία-Συγγενή 

Αιµορραγική ∆ιάθεση, η πρόληψη, θεραπεία και 

αποκατάσταση των δυσάρεστων συνεπειών και 

αναπηριών, που απορρέουν από τη νόσο, η προάσπιση µε κάθε 

νόµιµο µέσο των ηθικών και υλικών συµφερόντων των ατόµων 

αυτών, καθώς και η υποστήριξη και αποκατάσταση τους. Ακόµη, 

σκοπός του ΣΠΕΑ  είναι η συνεχής προσπάθεια για την ένταξη 

των ατόµων µε αιµορροφιλία στην παραγωγική διαδικασία 

και η οργάνωση εκδηλώσεων µε στόχο την ευαισθητοποίηση 

της πολιτείας και της κοινής γνώµης για τα προβλήµατα των 

Σύλλογος Προστασίας των Ελλήνων 
Αιµορροφιλικών (ΣΠΕΑ)
Ο ΣΠΕΑ ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1964 µε πρωτοβουλία Ελλήνων ιατρών που είχαν ειδικευτεί στην 
αντιµετώπιση της Αιµορροφιλίας, αλλά και πασχόντων (ατόµων µε Αιµορροφιλία). Το Διοικητικό 
Συµβούλιο του Συλλόγου αποτελείται από 7 µέλη. Η θητεία του ΔΣ είναι τριετής και οι υποχρεώσεις 
του  απορρέουν από το Καταστατικό του Συλλόγου. Ο ΣΠΕΑ είναι µέλος της Παγκόσµιας 
Οµοσπονδίας Αιµορροφιλίας (World Federation of Hemophilia WFH) από το 1965 και ιδρυτικό 
µέλος του Ευρωπαϊκού Κονσόρτιουµ (European Haemophilia Consortium EHC) από το 1989. Είναι 
επίσης ένα από τα ιδρυτικά µέλη της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε  Αναπηρία «Ε.Σ.Αµε.Α.» 
από το 1988.

ατόµων µε Αιµορροφιλία και τις δυνατότητες τους, µε σκοπό 

την καταπολέµηση των προκαταλήψεων και του ρατσισµού 

έναντι των σωµατικών δυσµορφιών, έτσι ώστε η κοινωνία 

να βλέπει την αναπηρία ως διαφορετικότητα και όχι ως αιτία 

διάκρισης. Τέλος, σκοπός του ΣΠΕΑ είναι η εξασφάλιση όλων 

των ατόµων µε Αιµορροφιλία – Συγγενή Αιµορραγική ∆ιάθεση 

τόσο στην άµεση πρόσβαση όσο και στην δωρεάν θεραπευτική 

αγωγή, καθώς και η εξασφάλιση του προνοιακού επιδόµατος 

που συχνά είναι η µόνη πηγή εσόδων τους.

Ο ΣΠΕΑ συνεργάζεται άµεσα µε τα πέντε Κέντρα Αιµορροφιλι-

κών της Χώρας και καταβάλλει προσπάθειες για την εξασφά-

λιση συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού του και ανανέω-

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Φωτογραφία από τον φωτισµό του Λευκού Πύργου µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Αιµορροφιλίας 2015, Θεσσαλονίκη, 17/4/2015
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Γεώργιος Φιλιππίδης
Πρόεδρος

«Ο Σύλλογος µας 
ιδρύθηκε το 1964 και µε 
τις συνεχείς δράσεις του 
σε όλους τους τοµείς που 
άπτονται της παθήσεως, 

συνέβαλλε ουσιαστικά στην εκ βάθρων αλλαγή 
της αντιµετώπισης της αιµορροφιλίας και των 
συνεπειών της στην πατρίδα µας. Με δύναµη και 
σθένος, συνεχίζουµε το εξαίρετο έργο όλων των 
προηγούµενων Διοικητικών Συµβουλίων. Με όπλο 
µας το ήθος, διεκδικούµε την αξιοπρέπεια.»

σης του απαραιτήτου εξοπλισµού. 

Ενστερνίζεται δε απόλυτα την ιδέα της Εθελοντικής- µη Αµει-

βόµενης Αιµοδοσίας – επάρκειας ασφαλούς αίµατος και παρα-

γώγων του.

Απολογισµός δράσεων 2015
Το 2015 το έργο του ΣΠΕΑ επικεντρώθηκε κυρίως στην εξα-

σφάλιση της επάρκειας της φαρµακευτικής αγωγής των πασχό-

ντων  καθώς και στην προάσπιση και βελτίωση του υφιστάµε-

νου νοµοθετικού πλαισίου προστασίας των ατόµων µε αιµορρο-

φιλία και συγγενείς αιµορραγικές διαθέσεις. Στα πλαίσια αυτά 

πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

•  Διενέργεια επανειληµµένων συναντήσεων και καταθέσεων 

αιτηµάτων προς κρατικούς φορείς προκειµένου να αντιµετω-

πιστούν τα ιδιαίτερα επώδυνα προβλήµατα έλλειψης φαρµα-

κευτικών σκευασµάτων στα Κέντρα Αιµορροφιλικών

•  Συµµετοχή σε πολυάριθµες εκδηλώσεις  (World Federation of 

Hemophilia- WFH, European Haemophilia Consortium- EHC) 

και τακτική συνεργασία µαζί τους για την αντιµετώπιση των 

ζητηµάτων που αφορούν τον ΣΠΕΑ

•  Οργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού και ενηµερωτικού χαρα-

κτήρα, µε τη συµµετοχή όλων των µελών του ΣΠΕΑ (πχ. ετή-

σια γιορτή για τα παιδιά µε Αιµορροφιλία, Γενική Συνέλευση, 

κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας)

•  Διενέργεια ενηµερωτικής καµπάνιας µε αφορµή τον εορτα-

σµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Αιµορροφιλίας, στις 17/4/15. Το 

Δηµαρχείο της Αθήνας και ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης 

φωτίστηκαν µε κόκκινο χρώµα, ενώ παράλληλα διανεµήθηκε 

ενηµερωτικό υλικό σχετικά µε την πάθηση της αιµορροφιλίας. 

Χρησιµοποιώντας τη δύναµη του κόκκινου χρώµατος, στόχος 

ήταν η ενηµέρωση τόσο των πασχόντων όσο και ευρύτερα της 

κοινής γνώµης σχετικά µε την  πάθηση της αιµορροφιλίας και 

τη σηµασία που έχει η πρόσβαση στη θεραπεία ώστε τα άτοµα 

µε αιµορροφιλία να µπορούν να ζουν µια φυσιολογική ζωή.

•  Ενίσχυση των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας και ψυχολογι-

κής υποστήριξης που ο Σύλλογος προσφέρει δωρεάν προς τα 

µέλη του, µε τοποθέτηση επιπλέον ειδικών σε συνεργασία µε 

τα Κέντρα Αιµορροφιλικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

•  Συνεχής παρουσία σε συλλαλητήρια και εκδηλώσεις του ανα-

πηρικού κινήµατος

•  Εξειδικευµένη και προσωποποιηµένη συµβουλευτική προς τα 

µέλη του σε νοµικά, οικονοµικά και θέµατα ιατροφαρµακευτι-

κής καλύψεως που άπτονται άµεσα της παθήσεως και των επι-

πτώσεων αυτής 

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Για το 2016, ο ΣΠΕΑ στοχεύει σε µια σειρά δράσεων, που απο-

σκοπούν πρωταρχικά στην εξασφάλιση των δικαιωµάτων των 

πασχόντων από Αιµορροφιλία, αλλά και στην περεταίρω αύξηση 

των παροχών προς τα µέλη του.  Επί παραδείγµατι, τέτοιες ενέρ-

γειες είναι:

•  Συνέχιση της δωρεάν προσφοράς υπηρεσιών  (φυσικοθερα-

info
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πεία, ψυχολογική υποστήριξη) και διεύρυνση αυτών µε νέες 

δράσεις, δωρεάν πάντα προς τα µέλη

•  Σε συνεργασία µε τα Κέντρα Αιµορροφιλικών, συνέχιση της 

κάλυψης εξόδων διαµονής ασθενών από την επαρχία οι οποίοι 

δεν χρήζουν εισαγωγής στο Νοσοκοµείο 

•  Συνεχείς παρεµβάσεις σε κρατικούς φορείς και υπηρεσίες για 

θέµατα που αφορούν τη θεραπεία και την κοινωνική ενσωµά-

τωση των πασχόντων µε αιµορροφιλία και συγγενείς αιµορ-

ραγικές διαθέσεις.

• Οργάνωση ενηµερωτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων

• Επανέκδοση του περιοδικού του Συλλόγου, «Τα Νέα µας»
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Δράσεις 2015-2016
Ενδεικτικά παραθέτουµε κάποιες από τις δράσεις του συλλόγου που 

πραγµατοποιήθηκαν το 2015 αλλά και θα συνεχιστούν ως δράσεις και 

το 2016.

•  Ιατρική Διαδραστική Ηµερίδα ενηµέρωσης των Μελών σε θέµατα της 

νόσου.

•  Εκστρατεία ενηµέρωσης των συµπολιτών µας για την εθελοντική αιµο-

δοσία και την πρόληψη της νόσου κατά τον εορτασµό της Παγκόσµιας 

Ηµέρας Μεσογειακής Αναιµίας. Διανοµή εντύπων και λουλουδιών σε 

κεντρικό σηµείο της πόλης (στην πλατεία Αριστοτέλους).

•  Διοργάνωση Εθελοντικής Αιµοδοσίας στο Α.Π.Θ. σε συνεργασία µε 

Φοιτητικές Οµάδες. 

•  Λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας. Πρόσφατα, έγινε και η ανακαί-

νισή του µετά από 10 χρόνια λειτουργίας (καλοριφέρ, µπαλκονόπορ-

τες, παντζούρια αλουµινίου και βάψιµο).

•  Πρόγραµµα ψυχολογικής στήριξης. Για να µπορέσουµε να παρέχουµε 

ψυχολογική στήριξη στους πάσχοντες και τους γονείς τους, συνεργα-

ζόµαστε µε ψυχολόγους οι οποίοι έχουν αναλάβει οµαδικές και ατο-

µικές συναντήσεις. 

•  Εκποµπή στο Δηµοτικό Ραδιόφωνο του Δήµου Θεσσαλονίκης. Μας 

έχει δοθεί χρόνος για ραδιοφωνική εκποµπή µιας ώρας σε εβδοµαδι-

αία βάση, στο Εθελοντικό Δηµοτικό Ραδιόφωνο FM 100.6. 

•  Συµµετοχή στο πρόγραµµα  Κοινωνικής Σύµπραξης «ΤΟΠΕΚΟ», για την 

επαγγελµατική αποκατάσταση των µελών µας 2013-2015.

•  Διανοµή υλικού (έντυπο και cd) για την Εθελοντική Αιµοδοσία σε 25 

Σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

και διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης των έργων των µαθητών.

•  Οργάνωση ποδηλατοβόλτας και διανοµή εντύπων για την εθελοντική 

αιµοδοσία στη Θεσσαλονίκη µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας 

ηµέρας Εθελοντή Αιµοδότη.

•  Πραγµατοποιήθηκαν παρεµβάσεις µε επιστολές, άρθρα, Δελτία Τύπου 

και συνεντεύξεις για θέµατα που αφορούν τους θαλασσαιµικούς ασθε-

νείς και παραστάσεις σε Δηµόσιες Υπηρεσίες για βελτίωση της περί-

θαλψής των Μελών του.

Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιµίας (Ε.Σ.ΘΑ.)

Ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιµίας συµπλήρωσε το 2015, σαράντα χρόνια από την ίδρυσή του. 
Ιδρύθηκε το 1975 στη Θεσσαλονίκη, και έχει ως σκοπό την προστασία και την προάσπιση των 
δικαιωµάτων των ατόµων που πάσχουν από Θαλασσαιµία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο στη Βόρεια 
Ελλάδα. Αγωνίζεται για τη Δηµόσια και Δωρεάν περίθαλψή τους, και υλοποιεί Δράσεις και πρωτοβουλίες 
που έχουν ως σκοπό τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, της καθηµερινότητας και της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης των ασθενών αυτών. 

Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιµίας  
Κλαυδιανού 1, 546 32, Θεσσαλονίκη 
Τηλ & Fax: 2310566815
E-mail: info@thalasemia.gr
Website: www.thalasemia.gr
Facebook: Thalassemia Group of 
Thessaloniki Greece

Υποστηρικτές
Ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιµίας είναι Σωµατείο µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι δράσεις του στηρίζονται 
οικονοµικά από τα Μέλη του, από προγράµµατα που υλοποιεί 
και από χορηγούς (κυρίως φαρµακευτικές εταιρείες) που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της Θαλασσαιµίας.

Βασίλης Δήµος
Πρόεδρος

Ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιµίας 
αναµφίβολα δεν είναι ένας απλός 
συλλογικός φορέας αλλά κάτι πολύ 
παραπάνω, κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, 
βαθύτατα ουµανιστικό, πάνω απ όλα 

ανθρώπινο. Είναι ένας δραστήριος σύλλογος που παρά τις 
αντιξοότητες της εποχής αντιπροσωπεύει επάξια τα µέλη του, 
προωθεί και εργάζεται για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων 
τους.  Ιδρύθηκε το 1975 µε σκοπό να παρέχει στήριξη και 
βοήθεια στους πάσχοντες και τις οικογένειές τους, αλλά και 
να βελτιώσει τις συνθήκες περίθαλψης και της αντιµετώπισης 
της νόσου. Δεν περιορίζει όµως τις δράσεις του στη στήριξη 
και βοήθεια των µελών του. Τις επεκτείνει και προς άλλες 
κατευθύνσεις µε ενηµερωτικές δραστηριότητες, µε πράξεις 
αλληλεγγύης, µε αξιοποίηση προγραµµάτων ΕΣΠΑ και µε 
συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα, και τέλος µε την 
ένταξή του σε συλλογικότητες εντός και εκτός Ελλάδας 
(Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας, Εθνική Συνοµοσπονδία 
Ατόµων µε Αναπηρία, Διεθνή Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας) κ.α. 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Βασίλης Δήµος 
Γενικός Γραµµατέας: Στέλλα Μηνά 
Αντιπρόεδρος: Ελένη Μιχαλάκη 
Ταµίας: Γιώργος  Σβάρνας
Μέλη: Χαρά Λιόλιου, Χριστίνα Στεφανίδου, 
Κατερίνα Φιλίππου

info
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Η οικονοµική κρίση σε µια χώρα έχει δυσµενείς 
συνέπειες οι οποίες πλήττουν πρωτίστως την 
υγεία των πολιτών και ιδιαίτερα των ασθενών 
µε χρόνιες παθήσεις. 
Οι συνέπειες σε µια χώρα σαν την Ελλάδα, 
η οποία στερείται ύπαρξης κρατικών δοµών 

που λειτουργούν ανεξάρτητα από το πολιτικό σκηνικό, είναι ολέθριες. 
Οι οριζόντιες περικοπές είναι το µόνο µέτρο που εφαρµόζεται, 
οι κοινωνικές παροχές θεωρούνται πολυτέλεια και οι δηµόσιες 
παροχές υγείας πέφτουν κάτω από το όριο ασφαλείας αγγίζοντας όρια 
απειλητικά για την ζωή. Οι Σύλλογοι σε αυτή την κρίσιµη κατάσταση, 
οφείλουν να σηκώσουν το βάρος της αντίστασης. Να αναδείξουν το 
αυτονόητο, ότι η υγεία είναι πολύτιµη παράµετρος της κοινωνίας και 
δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως εξ ορισµού ζηµιογόνος επειδή δεν 
αποτελεί παραγωγικό κλάδο. Η ηθική ενίσχυση και η ανάδειξη της 
δυναµικής των σωµατείων ως επίσηµων κοινωνικών εταίρων στην 
διαχείριση της κρίσης στην υγεία, είναι ζωτικής σηµασίας.  

Ευάγγελος Αλεξίου
Πρόεδρος 

Σύλλογος Θαλασσαιµίας 
και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου Λάρισας
Επισκοπής & Γαριτσίου 15, 413 35, Λάρισα
Κιν. Προέδρου: 6977 272970
Κιν. Γεν. Γραµµατέα: 6936 112255
Fax: 2410283822 
E-mail: info@larissathal.gr
Website: www.larissathal.gr

info

Σύλλογος Θαλασσαιµίας και 
Δρεπανοκυτταρικής Νόσου Λάρισας
Ο Σύλλογος Θαλασσαιµίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου Λάρισας αποτελεί το πρωτοβάθµιο 
κοινωνικοσυνδικαλιστικό σωµατείο που εκπροσωπεί τα 250 περίπου άτοµα µε Θαλασσαιµία 
(Μεσογειακή Αναιµία), και Δρεπανοκυτταρική Νόσο (Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική 
Αναιµία) που παρακολουθούνται στην Μονάδα Μεσογειακής Αναιµίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου 
του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. 

Ο 
Σύλλογος ιδρύθηκε το 1981 µε την επωνυµία «Σύνδεσµος 

Προστασίας Παίδων Πασχόντων εκ Μεσογειακής Αναιµίας 

‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’» και αποτελείται από επταµελές ∆ιοι-

κητικό Συµβούλιο. Είναι µέλος της ΕΣΑµεΑ, της ΕΟΘΑ και 

της Π.ΟΜ.Α µε Α, ενώ βρίσκεται σε άριστη συνεργασία µε 

τους µεγάλους συλλόγους και τις οµάδες εθελοντών αιµοδοτών του νο-

µού. Στα πλαίσια της συνεχούς ενηµέρωσης των µελών του, ο Σύλλογος 

έχει διοργανώσει τέσσερις Ενηµερωτικές Ηµερίδες για την Θαλασσαιµία 

και την ∆ρεπανοκυτταρική Νόσο σε Πανθεσσαλικό επίπεδο, ενηµερωτι-

κές ηµερίδες και εκπαιδευτικά σεµινάρια για τα µέλη του Νοµού Λάρισας 

ενώ το 2009 συνδιοργάνωσε, µε την Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαι-

µίας, το Πανελλήνιο Συνέδριο Θαλασσαιµίας 2009 µε πάνω από 700 

συνέδρους και διεθνή συµµετοχή. 

Απολογισµός Δράσεων 2015
•  Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Σεµιναρίου για τη Θαλασσαιµία τον Νοέµ-

βριο πάνω σε θέµατα που αφορούν την Θαλασσαιµία.

•  Συµµετοχή στις αιµοδοσίες των εθελοντών αιµοδοτών και των φοιτητι-

κών οµάδων εθελοντών αιµοδοτών. 

•  Συµµετοχή στο Πανελλήνιο Ενηµερωτικό Συνέδριο που διοργάνωσε η 

Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας – Ε.Ο.ΘΑ. 

• Συµµετοχή στα αναπηρικά συλλαλητήρια που διοργανώθηκαν. 

• Συνεργασία µε τοπικούς συλλόγους.  . 

Προγραµµατισµός Δράσεων 2016
Ο προγραµµατισµός δράσεων του συλλόγου µας για το 2016, πρωτίστως, 

περιλαµβάνει µια σειρά από εκδηλώσεις για την ενηµέρωση των µελών 

του σε ιατρικό και κοινωνικό επίπεδο. Προβλέπεται να γίνουν δυο ενηµε-

ρωτικές εκδηλώσεις. Η µια θα αφορά την ∆ρεπανοκυτταρική και Μικρο-

δρεπανοκυτταρική αναιµία και η δεύτερη την Θαλασσαιµία (Μεσογειακή 

Αναιµία) µε οµιλητές έµπειρους ιατρούς από χώρο των αιµοσφαιρινο-

παθειών. Επίσης θα πραγµατοποιηθεί εµπλουτισµός της ιστοσελίδας µε 

σκοπό την έγκαιρη  και έγκυρη ενηµέρωση των Θαλασσαιµικών για όλα τα 

θέµατα  που τους αφορούν (ιατρικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, παροχές 

και άλλες ενηµερώσεις). Θα υπάρξει συνεχής υποστήριξη της Μονάδας 

Μεσογειακής Αναιµίας και του Κέντρου Αιµοδοσίας του Γενικού Νοσοκο-

µείου Λάρισας. Τέλος θα συνεχιστεί η συνεργασία µε τους τοπικούς αιµο-

δοτικούς συλλόγους καθώς και µε φοιτητικές οµάδες εθελοντών αιµο-

δοτών της περιοχής για τον προγραµµατισµό κοινών δράσεων εθελοντι-

κής αιµοδοσίας και παροχή κάθε είδους υποστήριξης που θα χρειαστούν.  

Διοικητικό Συµβούλιο 
Πρόεδρος: Ευάγγελος Αλεξίου
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτα Πανταζή
Γεν. Γραµµατέας: Αχιλλέας Μανάφας
Ταµίας: Παναγιώτης Γούναρης 
Μέλη: Γεώργιος Παπαδόντας, Αχιλλέας Τζάρτας,
Αθανάσιος Χριστοδούλου

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές στο έργο του συλλόγου µας, είναι οι κοινωνικοί 
φορείς της πόλης µας, τα µέλη του συλλόγου τα τελευταία δύο 
έτη η εταιρία Novartis Hellas.  
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O 
Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του και έχοντας ως βασικό 

σκοπό την προάσπιση των ογκολογικών 

ασθενών, διοργανώνει τακτικά:

• Οµάδες συζήτησης & ψυχολογικής υποστήριξης.

• Οµιλίες και Επιστηµονικές Ηµερίδες για την πρόληψη & ενη-

µέρωση σχετικά µε τις επιστηµονικές εξελίξεις, τις κοινωνι-

κές παροχές και τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των ασθενών.

• Εκπαιδευτικά σεµινάρια.

• Καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Παρέχει επίσης κοινωνική & προνοιακή φροντίδα υποστήρι-

ξης των ογκολογικών ασθενών στα Νοσοκοµεία.

Απολογισµός δράσεων 2015
Για το έτος 2015, ο Σύλλογός µας πραγµατοποίησε:

•  Στις 29 Απριλίου 2015, Επιστηµονική Ηµερίδα Ψυχο-ογκο-

Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-
Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών

Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών ιδρύθηκε την άνοιξη του 2004 στην Αθήνα, µε στόχο να προσφέρει 
συναισθηµατική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς και τα µέλη 
των οικογενειών τους, καθώς και έγκυρη ενηµέρωση για τα δικαιώµατα & τις κοινωνικές παροχές. 
Ταυτόχρονα αποτελεί στήριγµα στις δύσκολες στιγµές της διάγνωσης, του χειρουργείου & των θεραπειών, 
χώρο ανταλλαγής εµπειριών & συναισθηµάτων µε στόχο την αλληλοβοήθεια, δύναµη διεκδίκησης των 
δικαιωµάτων µας (υγειονοµικών, κοινωνικών, εργασιακών), αφορµή για να ανατραπεί η αµηχανία της 
κοινωνίας και ο φόβος που συνοδεύει τον καρκίνο.

λογίας, σε συνεργασία µε το 251 Γενικό Νοσοκοµείο Αερο-

πορίας, µε θέµα «Ο ρόλος του ψυχολογικού παράγοντα στην 

καρκινική διεργασία».

•  Στις 5 Ιουνίου 2015, Αντικαπνιστική Εκστρατεία, µε θέµα 

«Δεν καπνίζω… Επιλέγω τη ζωή».

•  Στις 22 Σεπτεµβρίου 2015, Επιστηµονική Ηµερίδα για τη 

Χρόνια Μυελογενή Λευχαιµία.

•  Στις 11 Νοεµβρίου 2015, Επιστηµονική Ηµερίδα για τον Καρ-

κίνο του Παγκρέατος.

•  Στις 14 Δεκεµβρίου 2015, Επιστηµονική Ηµερίδα για την 

Ανοσο-ογκολογία.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Για το έτος 2016, ο Σύλλογός µας έχει προγραµµατίσει και  

διοργανώνει:

•  Ανοικτές Οµάδες Στήριξης Ασθενών &Φροντιστών των ασθε-

νών, κάθε Δευτέρα και ώρα 18:00 – 19:30, µε Συντονί-

στριες τις κ.κ. Έφη Χριστοδήµου, Σωµατική Ψυχοθεραπεύ-

τρια, Απόφοιτο του Ε.Ι.Ν.Α. (Ελληνικό Ινστιτούτο Νευροφυ-

τοθεραπείας& Ανάλυσης του Χαρακτήρα), Γεωργία Ροβόλα, 

Σωµατική Ψυχοθεραπεύτρια, Απόφοιτο του Ε.Ι.Ν.Α (Ελλη-

νικό Ινστιτούτο Νευροφυτοθεραπείας& Ανάλυσης του Χαρα-

κτήρα), Κοινωνιολόγο MSc., Παναγιώτα Ρουσάκου, Ψυχοθε-

ραπεύτρια& Λήδα Κοφινά, Ψυχολόγο - Ψυχοθεραπεύτρια.

•  Κλειστή Οµάδα Ψυχοθεραπείας Ασθενών & Φροντιστών, 

κάθε Τετάρτη και ώρα 20:30-22:00, µε Συντονιστή τον κ. 

Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Ψυχοθεραπευτή & Σύµβουλο 

Εξαρτήσεων.

•  Οµάδα Δεκτικής Μουσικοθεραπείας (GIM) για ασθενείς µε 

καρκίνο σε οποιαδήποτε φάση της διάγνωσης, θεραπείας και 

αποκατάστασης βρίσκονται, σε συνεργασία µε τη «SONORA: 

Διεπιστηµονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας & Έρευνας» 

και Συντονίστρια την κα Ευδοκία Σµυρνιώτη, Ψυχολόγο – 

Μουσικό, ειδικευόµενη στη µέθοδο Δεκτικής Μουσικοθε-

ραπείας GIM.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών
Φαραντάτων 34 & Μιχαλακοπούλου, 11 527, Αθήνα
Τηλ: 210 6468222, 210 6447 002 
Fax: 210 6468221
E-mail: info@anticancerath.gr
Website: www.anticancerath.gr 
Facebook :www.facebook.com/groups/skkephi

Υποστηρικτές
Μέχρι σήµερα στο δύσκολο έργο του Συλλόγου έχουν υπάρξει 
πολύτιµοι αρωγοί φορείς, όπως το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, 
Φαρµακευτικές Εταιρίες, οι Συνδροµές & Δωρεές των Μελών µας, 
καθώς και οι Χορηγίες Φορέων Δηµοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου. 

Ζωή Γραµµατόγλου
Πρόεδρος

Όλοι Εµείς, στο Σύλλογο 
«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, ενώνουµε 
τα χέρια µας & τις φωνές 
µας για να στηρίξουµε τους 

ανθρώπους που νοσούν και τους συγγενείς τους. 
Φωνάζουµε Όλοι Μαζί Δυνατά το Δικαίωµά µας 
σε µια Ποιότητα Ζωής µε Αξιοπρέπεια. Καλούµε 
την Πολιτεία, ακόµη µια φορά, να µην µας 
Προσπεράσει.. Φωνάζουµε για την Ίση Πρόσβαση 
Όλων Μας στη Θεραπεία. Δεν είµαστε αριθµοί ούτε 
άνθρωποι που περισσεύουν.. Είµαστε Μοναδικοί κα 
Περήφανοι.
Ας γίνει η Φωνή µας όχηµα ελπίδας και 
ευαισθητοποίησης: Ο Καρκίνος Μπορεί να Νικηθεί, 
αρκεί να δεχτούµε ότι Αφορά Όλους Μας.

•  Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εθελοντών, µονοετούς διάρκειας, 

το οποίο παρέχεται δωρεάν και απευθύνεται σε άτοµα που 

επιθυµούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους 

στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και σε επαγγελµατίες υγείας 

(νοσηλευτές, γιατρούς κ.λ.π) που επιθυµούν να διερευνή-

σουν και να εκπαιδευτούν σε τρόπους στήριξης και δεξιότη-

τες επικοινωνίας µε άτοµα που πάσχουν από καρκίνο καθώς 

και µε άτοµα του άµεσου περιβάλλοντος τους.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει:
• Εκπαίδευση στις βασικές αρχές του εθελοντισµού.

•  Διερεύνηση των προσωπικών κινήτρων, ορίων και θεµά-

των σε σχέση µε την ασθένεια και τις απώλειες γενικότερα.

•  Εκπαίδευση στις δεξιότητες προσέγγισης και επικοινωνίας 

 µε πάσχοντες από καρκίνο.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 

Οκτώβριος 2015 - Ιούνιος 2016

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Εβδοµαδιαία

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Γραφεία Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών,

ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 - 20:00

•    Οργανόγραµµα Επιστηµονικών Ηµερίδων 

- 10 Μαρτίου 2016 «Καρκίνος Ουροποιητικού Συστήµατος,  

     Νεφρών & Κύστης»

   - 15 Απριλίου 2016 «Καρκίνος του Μαστού – Ενηµέρωση 

DCIS – Μεταστατικός Καρκίνος του Μαστού»

   - 31 Μαϊου 2016 «Καρκίνος του Πνεύµονα & Αντικαπνι-

στική Εκστρατεία»

   - Ιούνιος 2016 «Καρκίνος του Δέρµατος - Μελάνωµα»

   -  22 Σεπτεµβρίου 2016 «Χρόνια Μυελογενής Λευχαιµία»

   - 13 Νοεµβρίου 2016 «Καρκίνος του Παγκρέατος»

   - 13 Δεκεµβρίου 2016 «Κλινικές Μελέτες»

Για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραµµάτων & δράσεων, 

εκτός από το δίκτυο των Εθελοντών, διαθέτει οργανωµένη 

Γραµµατεία, καθώς και σταθερή εξωτερική συνεργασία µε το 

κέντρο Ψυχοθεραπείας & Συµβουλευτικής «ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΙΧ» 

για τις ανάγκες των ειδικών προγραµµάτων.

Εκδίδει τριµηνιαίο περιοδικό ειδικού ενδιαφέροντος.

Έχει επίσηµη ιστοσελίδα www.anticancerath.gr για την ενηµέ-

ρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και τα σχετικά ενηµε-

ρωτικά micrositeswww.dikaiomamou.anticancerath.gr, www.

trophos.gr, www.cmlpath.gr .

Συνεργάζεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο µε φορείς που 

συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην καταπολέµηση και αντιµε-

τώπιση του καρκίνου.

Είναι µέλος του Ευρωπαϊκού Συνασπισµού Ασθενών µε 

Καρκίνο (European CancerPatientCoalition – ECPC) & του 

CMLADVOCATESNETWORK.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Ζωή Γραµµατόγλου
Aντιπρόεδρος: Γεώργιος Σταµάτης
Γενική Γραµµατέας: Γεωργία Δρούτσα
Ταµίας: Ελισσάβετ Ψιλοπούλου
Ειδική Γραµµατέας: Μαίρη Χήναρη
Μέλος: Βλασία Ανδρεοπούλου
Μέλος: Αθανάσιος Σεφερλής

2015/2016

info
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Συγκεκριµένα, την 1η Ιουλίου 2015 πραγµατοποιήθηκε εκστρατεία 

ενηµέρωσης για το µελάνωµα ενώ την 22η Οκτωβρίου 2015 

πραγµατοποιήθηκε καµπάνια ενηµέρωσης για τον καρκίνο του 

µαστού, κατά τη διάρκεια της οποίας και σε συνεργασία µε ιδιω-

τικά ιατρικά εργαστήρια και νοσηλευτικά ιδρύµατα εξασφαλίσαµε 

προνοµιακές τιµές για χρονικό διάστηµα 2 µηνών, προκειµένου να 

εξεταστούν όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες. Υπολογίζεται 

ότι ο αριθµός των γυναικών που επωφελήθηκαν αυτής ειδικά της 

δράσης έφτασε τις 200.

•  Στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά του Καρκίνου ο Σύλλογος 

συνδιοργάνωσε µε το Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή και το Δήµο 

Κιλελέρ εκδήλωση, όπου πέραν των άλλων υπήρξε και βιωµατική 

αφήγηση µελών του καθώς και ψυχολογική στήριξη του ασθενούς 

και του φροντιστή του, από ειδικευµένο ψυχολόγο εθελοντή.

•  Επίσης συνεργαστήκαµε µε την DONATE HAIR προκειµένου να 

γίνουν δωρεές µαλλιών από συµπολίτες µας ώστε να κατασκευα-

στούν περούκες για ασθενείς µε αλωπεκία λόγω χηµειοθεραπείας. 

Όλες τις παραπάνω δράσεις πλαισίωναν κάθε φορά εθελοντές επι-

στήµονες και επαγγελµατίες υγείας, οι οποίοι είχαν και την ευθύνη 

του ενηµερωτικού έντυπου υλικού, που ο Σύλλογος εξέδιδε και 

διένειµε στο κοινό, ενώ πάντα συµµετείχαν σε όλες τις δράσεις, 

προσφέροντας άµεση πληροφόρηση στο κοινό.

•  Την πρώτη Κυριακή  του Ιουνίου, η οποία θεσµοθετήθηκε ως 

παγκόσµια ηµέρα επιζησάντων του καρκίνου, ο Σύλλογος µας 

διοργάνωσε και πραγµατοποίησε για πρώτη φορά το Μαραθώνιο 

«Περπατάµε Μαζί Για τον Καρκίνο», που στηρίχτηκε από όλους τους 

φορείς της πόλης και αγκαλιάστηκε από το σύνολο των πολιτών. 

•  Τον Νοέµβριο του 2015, ο Σύλλογος συµµετείχε  στο 4ο Πανελλή-

νιο Συνέδριο Ασθενών που έγινε στην Αθήνα (Patients in Power). 

Ο 
Σύλλογος ιδρύθηκε στις 6/4/2006 και αριθµεί 456 

µέλη. Δυνατότητα να εγγραφούν ως µέλη του, έχουν 

τα άτοµα που νόσησαν ή νοσούν από καρκίνο. Το Σύλ-

λογο πλαισιώνει οµάδα εθελοντών, που αριθµεί 70 

άτοµα ηλικίας από 20 έως 70 ετών. 

Όλες οι δράσεις τα προγράµµατα και οι υπηρεσίες που αναλαµβά-

νει και πραγµατοποιεί ο Σύλλογος, προσφέρονται δωρεάν στους 

πάσχοντες, στα µέλη των οικογενειών τους και τους φροντιστές. 

Στο πλαίσιο της σωστής και έγκαιρης ενηµέρωσης και πρόληψης, 

ο Σύλλογος οργανώνει ηµερίδες, σεµινάρια, ενηµερωτικές εκστρα-

τείες και άλλες στοχευµένες δράσεις και εκδηλώσεις προκειµένου 

να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τον γενικό πληθυσµό της 

ευρύτερης περιοχής.

Απολογισµός δράσεων 2015
•   Κατά τη διάρκεια του 2015 και για 7η συνεχή χρονιά, εξειδικευµέ-

νοι ψυχολόγοι παρείχαν ψυχοκοινωνική στήριξη σε ασθενείς και 

µέλη των οικογενειών τους, µέσα από ατοµικές συµβουλευτικές 

συνεδρίες καθώς και οµαδικά προγράµµατα στήριξης. 

•  Σε συνεργασία µε το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, στο πλαίσιο της δράσης 

του Συλλόγου «ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ» πραγµατοποιήθηκε, 

πρόγραµµα εκγύµνασης µελών του διάρκειας 10 εβδοµάδων, 

ενώ παράλληλα λειτούργησε για 3η χρονιά τµήµα θεραπευτικής 

ΓΙΟΓΚΑ.

•  Πραγµατοποιήθηκαν για 3συνεχόµενη χρονιά τρεις κύκλοι σεµι-

ναρίων εκπαίδευσης εθελοντών από ψυχολόγους του ιδρύµατος 

Gestalt Foundation. Τα σεµινάρια  παρακολούθησαν  60 εθελοντές 

στους οποίους παρέχεται σταθερή εποπτεία από τους επαγγελ-

µατίες του ιδρύµατος.

•  Κατά τη διάρκεια όλου του έτους και µάλιστα καθηµερινά ειδικά 

εκπαιδευµένοι εθελοντές, βρίσκονται στα 2 νοσοκοµεία της πόλης, 

Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας και Γενικό Νοσοκο-

µείο Λάρισας (Κουτλιµπάνειο και Τριανταφύλλειο)  παρέχοντας 

ενδονοσοκοµειακή στήριξη στους ασθενείς των ογκολογικών 

τµηµάτων ενόσω αυτοί βρίσκονται σε αναµονή της χηµειοθερα-

πείας τους, όπως επίσης και στους συνοδούς τους. 

•  Στο πλαίσιο της δράσης για έγκαιρη διάγνωση και ευαισθητο-

ποίηση του γενικού πληθυσµού, υλοποιήθηκαν δυο εκστρατείες 

ενηµέρωσης από τα µέλη και τους εθελοντές του Συλλόγου. 

Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας
Σκοπός του µη κερδοσκοπικού σωµατείου «Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας» είναι η αλληλοβοήθεια 
µεταξύ των µελών του για την εξασφάλιση µιας όσο δυνατόν πιο  ολοκληρωµένης αποκατάστασης, η 
ψυχολογική στήριξη των µελών του, η συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες µε σκοπό την άµεση επαφή 
ιατρού και ασθενούς και την ενηµέρωση για τα πιο πρόσφατα επιτεύγµατα της ιατρικής επιστήµης, 
η πληροφόρηση του κοινού για την κατάσταση και τους τρόπους βοήθειας και ενισχύσεως του 
καρκινοπαθούς και η ανάπτυξη στενών σχέσεων φιλίας µε όλους εκείνους που θα ήταν διατεθειµένοι να 
συµπαρασταθούν µε κάθε µέσον στο έργο του.
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Ο Σύλλογός µας ιδρύθηκε πριν από 
10 χρόνια χάρη στις υπεράνθρωπες 
προσπάθειες που κατέβαλλαν οι 
πρωτεργάτες του Σούζυ Σταυριανού 

και Δηµήτρης Κώτσιος. Μετά από πολλές περιπέτειες 
αποκτήσαµε τη δική µας στέγη χάρη στην πολύτιµη 
προσφορά της Ιωάννας Μάτσακα και των κληρονόµων 
της. Είµαι η τρίτη στη σειρά πρόεδρος αυτού του 
συλλόγου, στον οποίο µετέχω ως µέλος από το 2007. 
Επιθυµία µου είναι να συνεχίσω µε κάθε τρόπο το 
σπουδαίο έργο που άφησαν πίσω τους οι προκάτοχοί µου, 
και κυρίως να βρεθούµε όσο πιο κοντά και ουσιαστικά 
µπορούµε στον ασθενή τη στιγµή που νοσεί, κυρίως µέσα 
στην σηµερινή δύσκολη οικονοµικοκοινωνική συγκυρία 
που όλοι βιώνουµε. 
Πιστεύω στις συλλογικότητες και στο έργο τους. Κανείς 
δεν πρέπει και δεν µπορεί να είναι µόνος στην µάχη 
ενάντια στον καρκίνο. Όλοι µαζί µπορούµε. 

Μαρία Γκιτέρσου 
Πρόεδρος

Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας
Δήµητρας 14, 412 21, Λάρισα
Τηλ/Fax: 2410 620393, 6944 896181
E-mail: karkinlar@yahoo.gr
Webside: (υπό κατασκευή) 
Facebook: www.facebook.com/Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Μαρία Γκιτέρσου
Αντιπρόεδρος: Σούζυ Σταυριανού
Γραµµατέας: Ιωάννης Γκούµας
Ταµίας: Δηµήτρης Κώτσιος
Μέλη: Άρτεµις Καραγιάννη, Χρήστος Χρήστου, 
Δηµήτρης Παπαθανασίου

Υποστηρικτές
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας υποστηρίζεται οικονοµικά 
από δωρεές φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, ενώ µέρος 
των λειτουργικών του εξόδων, καλύπτεται από «κουµπαράδες» 
που έχουν τοποθετηθεί σε επιχειρήσεις της πόλης µας. 
Επισηµαίνουµε ότι τα µέλη του συλλόγου δεν επιβαρύνονται µε 
καµία οικονοµική συνδροµή.

•  Επίσης συµµετείχε στις προεργασίες σύστασης της Πανελλήνιας 

Οµοσπονδίας Καρκινοπαθών.

•  Τον Δεκέµβριο του 2015 πραγµατοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση 

κατά την οποία παρουσιάστηκε στο κοινό της πόλης, το νέο Ηµερο-

λόγιο της Χρονιάς 2016 για τη δηµιουργία του οποίου ο Σύλλογος 

συνεργάστηκε µε τις Λέσχες Πολιτισµού Λάρισας, οι µαθητές των 

οποίων φιλοτέχνησαν και δώρισαν τα έργα για το ηµερολόγιο. 

•  Εκτός των παραπάνω εκδηλώσεων-δράσεων ο Σύλλογος Καρκινο-

παθών Λάρισας διοργάνωσε και πραγµατοποίησε δυο πολιτιστικές 

εκδροµές για τα µέλη του, µια µουσική βραδιά-αφιέρωµα στο Μάνο 

Λοϊζο, σε συνεργασία µε το πνευµατικό εργαστήρι  εκπαιδευτικών 

του Ν.Λάρισας και την Αντιδηµαρχία Παιδείας και Νεολαίας, διορ-

γάνωσε την παρουσίαση βιβλίου του δηµοσιογράφου-συγγραφέα 

Σταµάτη Μαλέλη στο θέατρο ΟΥΗΛ και συµµετείχε ενεργά στην 

οργάνωση του 6ου Ιπποκράτειου Λαϊκού Αγώνα Δρόµου 10 χιλ., 

του Συλλόγου Μαραθωνοδρόµων Ν. Λάρισας, 

•  Επίσης στήριξε τη δράση της Κοινωνικής Κουζίνας «Ο άλλος 

Άνθρωπος» και βοήθησε στην συγκέντρωση τροφίµων, ενδυµάτων 

και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία µε 

τις εθελοντικές οργανώσεις ΠΡΟΣΦΕΡΩ  και ARTIVISTAS, δράσεις 

που φανερώνουν την επιθυµία και προσπάθεια του Συλλόγου να 

ανοιχτεί και να διασυνδεθεί µε άλλες συλλογικότητες. 

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
•  Σεµινάρια επιµόρφωσης εθελοντών που παρέχουν υπηρεσίες στα 

νοσοκοµεία της πόλης.

•  Ηµερίδα ενηµέρωσης σε συνεργασία µε το Άλµα Ζωής του Ν. 

Θεσσαλονίκης και την εταιρία Roche, µε  θέµα «Σύµµαχός µου 

η θεραπεία».

•  Πρόγραµµα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από εθελοντές ψυχο-

λόγους.

•  Πρόγραµµα έγκαιρης διάγνωσης και ευαισθητοποίησης γενικού 

πληθυσµού  όσον αφορά τον καρκίνο του πνεύµονα, του µαστού, 

του προστάτη και του παχέος εντέρου.

• Δηµιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στο χώρο του Συλλόγου.

•  Ολοκλήρωση της δηµιουργίας της επίσηµης ιστοσελίδας του 

Συλλόγου. 

•  Πραγµατοποίηση 5 ηµερίδων σε συνεργασία µε ειδικούς επιστή-

µονες και επαγγελµατίες υγείας µε θεµατικές ενότητες:

- Διατροφή και Καρκίνος

- Άσκηση και Καρκίνος

- Ψυχολογική στήριξη ασθενούς

- Ο ρόλος του φροντιστή στη χρόνια νόσο

- Η ζωή µετά τον Καρκίνο.

•  Δυναµική και δηµιουργική συµµετοχή του Συλλόγου σε όλες τις 

κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση και την προάσπιση των δικαιω-

µάτων των καρκινοπαθών.

•  Συµµετοχή στην πανελλήνια οµοσπονδία καρκινοπαθών η σύσταση 

της οποίας θα ολοκληρωθεί εντός του 2016 και στην ECPC 

(European Cancer Patient Coalition).

•  Πραγµατοποίηση για 2η χρονιά του Μαραθώνιου «Περπατάµε 

µαζί για τον καρκίνο».

• Δηµιουργία του νέου πρωτότυπου ηµερολογίου για το 2017.
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Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου «ΕλπίΖΩ»
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου «ΕλπίΖΩ» ιδρύθηκε το 2009 κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
Μέσα στα χρόνια λειτουργίας του στελεχώθηκε από εθελοντές γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς και άλλους, οι οποίοι έδειξαν αµέριστο ζήλο στην παροχή υπηρεσιών τους στους 
πάσχοντες. Συνεχίζοντας τη µεγάλη προσπάθεια, ο Σύλλογος εντάχθηκε τον Αύγουστο του 2012 και για 
τους επόµενους δέκα µήνες στο πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας-Δηµιουργία θέσεων απασχόλησης 
σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου- 
Περιφερειακή Ενότητα Χίου. 

Μ
έσα από τις δράσεις µας, τόσο τα µέλη του ∆ι-

οικητικού Συµβουλίου, όσο και οι εθελοντές ερ-

γαζόµενοι ευελπιστούµε να γίνουµε µια µεγάλη 

αγκαλιά µε τους πάσχοντες και παράλληλα να 

ευαισθητοποιήσουµε την κοινή γνώµη για την 

εξάλειψη του στιγµατισµού της ασθένειας.

Αυτή τη στιγµή ο Σύλλογος µας αριθµεί περίπου 200 µέλη και στε-

λεχώνεται από εθελοντές επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων. 

Παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:
Ψυχολογική – συµβουλευτική υποστήριξη των ασθενών µε 

στόχο την καλύτερη προσαρµογή στα νέα δεδοµένα, την διαχεί-

ριση των συναισθηµάτων τους, την ισσοροπία στις διαπροσω-

πικές σχέσεις και την επανένταξή τους στο κοινωνικό πλαίσιο.

Νοσηλευτική υποστήριξη µε στόχο την ολοκληρωµένη παροχή 

νοσηλευτικών υπηρεσιών, τόσο κατ’ οίκον όσο και στο νοσο-
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«Οι καρκινοπαθείς, είναι µία 
ευπαθής οµάδα ανθρώπων που 
αγωνίζονται για την επιβίωσή 
τους µετά τη διάγνωση της 

νόσου. Θεωρώ ότι χρειάζονται άµεση και συνεχή 
υποστήριξη από την πολιτεία για την απαραίτητη 
ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη, καλύτερες 
συνθήκες νοσοκοµειακής περίθαλψης και γενικότερα 
παροχή βέλτιστων υπηρεσιών υγείας. Στόχος µας 
είναι η ανάδειξη  των προβληµάτων, αναγκών 
και δικαιωµάτων των καρκινοπαθών και των 
οικογενειών τους και η επίλυσή τους το ταχύτερο 
δυνατόν.»

Σταµατία Βογιατζή 
Μπατσούκα
Πρόεδρος 

info

κοµείο, καθώς και ιατρική εξυπηρέτηση από εθελοντές ιατρούς 

όλων των ειδικοτήτων που στηρίζουν το έργο µας.

Ηµερίδες και δράσεις ενηµέρωσης για τις διαφορετικές µορ-

φές του καρκίνου και τρόπους έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και 

πληροφόρηση για τα δικαιώµατα και τις κρατικές παροχές των 

ασθενών µε καρκίνο, µε τη συνεργασία των τοπικών ιατρών.

Οικονοµική ενίσχυση των απόρων ασθενών µελών µας για την 

κάλυψη ιατρικών-φαρµακευτικών εξόδων κ.λπ., στο µέτρο που 

επιτρέπουν τα οικονοµικά του Συλλόγου.

Φιλοξενία στο διαµέρισµα του Συλλόγου στην οδό Αλκιβιά-

δου 65 στον Πειραιά, για τους πάσχοντες καρκινοπαθείς που 

πραγµατοποιούν στην Αθήνα τις εξετάσεις και την οποιαδή-

ποτε θεραπεία τους.

Απολογισµός Δράσεων 2015
• Συνεργασία µε το Σκυλίτσειο Γενικό Νοσοκοµείο Χίου για την 

ίδρυση µονάδας Χηµειοθεραπείας, την οποία εξοπλίσαµε και 

στην οποία παρέχονται νοσηλευτικές υπηρεσίες από εθελό-

ντριές µας, ούτως ώστε να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθή-

κες παραµονής για τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της χηµει-

οθεραπείας τους. 

• Με οικονοµική ενίσχυση µελών µας και χορηγού µας, αποκτή-

σαµε  δική µας στέγη, όπου λειτουργούν πλέον τα γραφεία µας 

και πραγµατοποιούνται οι δράσεις µας. Παράλληλα ο χώρος 

µας λειτουργεί και ως χώρος φιλοξενίας  των ασθενών από 

τα Ψαρά και τις Οινούσσες.

• Παροχή δωρεάν συνταγογράφησης στα µέλη µας από εθελο-

ντή ιατρό σε συνεργασία µε τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου. 

•  Ίδρυση τράπεζας αίµατος και πραγµατοποίηση δύο αιµοδο-

σιών για την ενίσχυσή της.

• Συµµετοχή σε διανοµή τροφίµων διαφόρων προγραµµάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Στον ψυχαγωγικό τοµέα πραγµατοποιήσαµε εκδροµές εντός 

και εκτός του νησιού, καθώς και διάφορες συνεστιάσεις.

Προγραµµατισµός Δράσεων 2016
• Δηµιουργία ενός δεύτερου κέντρου φιλοξενίας στην περιοχή 

της Αθήνας, για εξυπηρέτηση των καρκινοπαθών από τη Χίο 

που επισκέπτονται νοσοκοµεία της Αθήνας. 

• Λειτουργία κέντρου δωρεάν φυσικοθεραπείας για τα  µέλη 

µας στη Χίο, από εθελοντές φυσικοθεραπευτές.

• Συµµετοχή σε ενηµερωτικά συνέδρια εντός και εκτός του 

νησιού.

• Ένταξη σε διάφορα προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα.

• Αιµοδοσία

• Εκδροµές-συνεστιάσεις για την ψυχαγωγία των µελών µας.

• Διοργάνωση της 8ης συνάντησης των Συλλόγων Καρκινοπα-

θών από όλη την Ελλάδα στη Χίο.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

INFO

Υποστηρικτές
Οικονοµική και εθελοντική ενίσχυση από τα µέλη και τους φίλους 
του συλλόγου µας, καθώς και από µικρούς και µεγαλύτερους 
χορηγούς. Ιατρική στήριξη από επιστήµονες της Χίου.

Διοικητικό Συµβούλιο 
Πρόεδρος: Σταµατία Βογιατζή Μπατσούκα
Αντιπρόεδρος: Αρετή Σταµούλη
Γενικός Γραµµατέας: Μαρκέλλα Βαβούλη
Ταµίας: Βασιλεία Παπαστεφάνου
Αναπληρωτής ταµίας: Ελένη Ψύλλου
Υπεύθυνη τύπου & δηµοσίων σχέσεων: Μαρούσα Σταµούλη
Μέλος: Χρυσάνθη Αρµενάκη 

Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου «ΕλπίΖΩ»
Σκαραµαγκά 17, Αγία Άννα Καπέλα, 82 100, Χίος
Τηλέφωνο: 22710 41125
E-mail: sil.kar.xioy.elpizo@gmail.com
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σύλλογος Καρκινοπαθών Κατερίνης, 
Ν. Πιερίας «Η Αγία Αικατερίνη»
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κατερίνης- Ν. Πιερίας «Η Αγία Αικατερίνη», ιδρύθηκε το 2003 και έχει 
έδρα την πόλη της Κατερίνης. Κενά και αδυναµίες του συστήµατος υγείας καθώς και ανάγκες των 
καρκινοπαθών που απαιτούσαν άµεση αντιµετώπιση, οδήγησαν τους πρώτους οραµατιστές, ασθενείς 
µε καρκίνο της περιοχής µας, στην ίδρυση του συλλόγου.  Ενηµέρωση σχετικά µε την πρόληψη 
και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου, ψυχολογική αλλά και υλική υποστήριξη και εξυπηρέτηση των 
ασθενών είναι  στους πρωταρχικούς  στόχους του Συλλόγου.

Ο 
Σύλλογος Καρκινοπαθών Κατερίνης και Ν. Πιερίας 

«Η Αγία Αικατερίνη», από την ίδρυσή του το 2003, 

έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο ασθενή του καρκίνου 

και τον οικογενειακό του περίγυρο. Παράλληλα 

απευθύνεται και σε όλο τον πληθυσµό της περιοχής 

µας, διενεργώντας δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, 

σχετικά µε την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την απάλειψη των 

προκαταλήψεων. Μέλη του είναι οι καρκινοπαθείς κατά κύριο λόγο, 

αλλά και οι οικογένειές τους φίλοι και εθελοντές. 

Ο σύλλογός µας είναι, τακτικό µέλος στην ECPC (European Cancer 

Patient Coalition), µέλος στην ΕΣΑΜΕΑ, ιδρυτικό µέλος στην υπό 

ίδρυση Ελληνική Οµοσπονδία Καρκίνου (ΕΛ.Ο.Κ.), -εγγεγραµµένος 

στο Εθνικό Μητρώο των ΜΚΟ

 Στόχος µας η ανάδειξη της φωνής των ασθενών του καρκίνου, τόσο σε 

τοπικό όσο και σε Εθνικό επίπεδο, η επιτυχής εξυπηρέτηση και επαφή 

τους µε το δαιδαλώδες σύστηµα υγείας και τη γραφειοκρατία του, η 

προώθηση των αιτηµάτων και η καταγραφή των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν. Κυρίως όµως ο Σύλλογός µας στόχο έχει να παρέχει 

υποστήριξη  στην τόσο δύσκολη, ιδιαίτερη και ευαίσθητη φάση που 

διέρχονται όλοι οι ασθενείς του καρκίνου κατά τη διάρκεια της νόσου. 

Υποστήριξη σε θέµατα ιατρικής φύσης, νοσηλευτικής φύσης, ψυχολο-

γικής,  ακόµα και οικονοµικής φύσης, που ειδικά στις µέρες µας και 

κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα µας, αναδεικνύεται 

ως ένα από τα µεγαλύτερα και συνεχώς αυξανόµενα ζητήµατα.

Απολογισµός δράσεων 2015
Για τους σκοπούς αυτούς, ο σύλλογός µας έχει δηµιουργήσει µια σειρά 

από δράσεις ευαισθητοποίησης σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς 

και συνέργειες µε  επιχειρήσεις και εθελοντές συµπολίτες µας,  που 

στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το έργο µας.

 Επιχειρώντας µια σύντοµη παρουσίαση του έργου του συλλόγου για 

τη χρονιά που µας πέρασε, θα ξεκινήσουµε µε την

•  Εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσµου σχετικά 

µε τη ∆ωρεά Μυελού των Οστών, σε συνεργασία µε την Τράπεζα 

Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» . Σε 

συνέχεια της Εκδήλωσης που διοργανώσαµε το ∆εκέµβριο του 2004 

σε συνεργασία, µε την Αντιπεριφέρεια Πιερίας,  το Γενικό Νοµαρχιακό  

Νοσοκοµείο Κατερίνης και το ∆ήµο Κατερίνης,  οργανώσαµε ενηµε-

ρώσεις-παρουσιάσεις, συµµετέχοντας στις εβδοµαδιαίες τακτικές 

εξορµήσεις που κάνει το τµήµα αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου. Μέσα 

από αυτή τη διαδικασία, όλη τη χρονιά, δώσαµε τη δυνατότητα σε 

περισσότερους από 550 ευαισθητοποιηµένους συµπολίτες µας στην 

πόλη της Κατερίνης αλλά και στα χωριά του Νοµού Πιερίας, να ενη-

µερωθούν και να εγγραφούν Εθελοντές ∆ότες Μυελού των Οστών.

•  Πραγµατοποιήσαµε τρία Bazaar (Χριστούγεννα, Πάσχα και στα 

Πολιτιστικά ∆ρώµενα των συλλόγων Παναγία Σουµελά και Ένωση 

Ποντίων Πιερίας) εκθέτοντας χειροτεχνίες των µελών και εθελοντών 

του συλλόγου µας στο καλλιτεχνικό εργαστήρι που λειτουργούµε. 

Μέσα από την ψυχοθεραπευτική δύναµη της δηµιουργίας, αναδει-

κνύουµε το σθένος, την οµορφιά και το ταλέντο που κρύβουν µέσα 

τους οι ασθενείς µας.

•  Συνδιοργανώσαµε, τον Οκτώβριο, µε πολύ µεγάλη επιτυχία, µαζί µε 

την Πνευµονολογική κλινική του Θεαγένειου νοσοκοµείου Θεσ/νίκης 

και τον Ιατρικό Σύλλογο Κατερίνης διηµερίδα για την ενηµέρωση 

σχετικά µε τον καρκίνο του πνεύµονα στο Συνεδριακό Κέντρο του 

∆ήµου Κατερίνης.

•  ∆ράσεις ενηµέρωσης σχετικά µε τον καρκίνο του µαστού, έγιναν 

όλο τον Οκτώβριο, στον κόσµο της Πιερίας και σε συνεργασία µε το 

∆ήµο Κατερίνης και το Γ. Ν. Νοσοκοµείο Κατερίνης. Έγινε διανοµή 

ενηµερωτικού υλικού στον πεζόδροµο της πόλης και τις δηµόσιες 

υπηρεσίες και κεντρική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία µε συµµε-

τοχή πλήθους κόσµου.

•  Κάλυψη δαπανών σε περιπτώσεις ύψιστης ανάγκης, όπως για 

διανοµή τροφίµων και επισκέψεις σε άπορες οικογένειες καρκι-

νοπαθών,  για αγορά υλικών για το πρόγραµµα της νοσηλείας  κατ’ 

οίκον, για δίδακτρα φροντιστηρίων  παιδιών από άπορους ασθενείς. 
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 Το 2016, από την αρχή 
του, φαίνεται ότι θα είναι 
ένα έτος προκλήσεων και 
σηµαντικής αλλαγής των 

δεδοµένων στο χώρου του Δηµόσιου Συστήµατος 
Υγείας. Οι πολιτικές επιταγές είναι εµφανείς και 
η ζοφερή πραγµατικότητα των τελευταίων ετών, 
µας σφίγγει όλο και περισσότερο. Η οικονοµική 
εξαθλίωση µεγάλου µέρους του πληθυσµού 
και η αύξηση του αριθµού των ανασφάλιστων 
πολιτών, σε συνδυασµό µε την αδυναµία του 
δηµόσιου συστήµατος υγείας να ανταποκριθεί, 
δηµιουργούν ένα εκρηκτικό µίγµα, που δείχνει 
ότι λίγο απέχουµε από την πλήρη κατάρρευση. 
Σήµερα, πιο πολύ από ποτέ, είναι αδήριτη ανάγκη 
να αγκαλιαστούµε και να συνεργαστούµε όλοι οι 
σύλλογοι καρκινοπαθών, εθελοντών και φίλων 
µεταξύ µας, να ενώσουµε τις δυνάµεις µας, 
να χαράξουµε κοινή πορεία, προκειµένου να 
καταφέρουµε να προασπίσουµε τη δυνατότητα να 
αντιµετωπιζόµαστε, και τώρα και στο µέλλον, ως 
άνθρωποι µε αξιοπρέπεια και υπόσταση, και όχι ως 
απλοί αριθµοί! Η ισχύς εν τη ενώσει λοιπόν, και ο 
«άνθρωπος» στο επίκεντρο!

Θεανώ Γελαδάρη
Πρόεδρος

Σύλλογος Καρκινοπαθών Κατερίνης Ν. Πιερίας (Αντιπεριφέρεια Πιερίας)
28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη 60 100  (1ος Όροφος, γραφείο 18)
Τηλ, Fax: 23513 51233
E-mail: skkpierias@gmail.com
Website: www.skkp.info
Facebook: Σύλλογος Καρκινοπαθών Κατερίνης Πιερίας
Twitter: PieriaCancerPatients  ( @SKKPIERIAS )

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Θεανώ Γελαδάρη
Αντιπρόεδρος: Μαρία Λιόλιου 
Γραµµατέας: Πολυξένη Αµβροσιάδου 
Ταµίας: Βασίλειος Παπαδόπουλος 
Μέλος: Ελένη Καστανάρα
Μέλος:  Αικατερίνη Γκουρκόλη 
Μέλος: Γεώργιος Καπετανάκης 

•  Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης σε οικογένειες ασθε-

νών σε συνεργασία µε εθελοντές ψυχολόγους του συλλόγου µας. 

•  Συµµετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της EUROPEAN CANCER 

PATIENT COALITION (ECPC). Είναι προφανές ότι µέσα από τη συµ-

µετοχή µας σε Ευρωπαϊκούς φορείς και οργανώσεις θα µπορέσουµε 

να ενισχύσουµε τη φωνή των ασθενών του καρκίνου στη χώρα µας 

και να θέσουµε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε στην ατζέντα 

των Ευρωπαίων εταίρων µας. Ο σύλλογός µας, συνειδητοποιηµένος 

πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, συµµετέχει και σε δράσεις της ECPC, 

ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό τη φωνή της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκό 

Επίπεδο. Έτσι κατά το φθινόπωρο του 2015, µαζί και µε άλλους συλ-

λόγους, επικοινωνήσαµε µε τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, µε σκοπό 

να στηρίξουν και να υπογράψουν στο Ευρωκοινοβούλιο, τη Γραπτή 

Δήλωση 30/2015 σχετικά µε τα δικαιώµατα των Καρκινοπαθών 

στην Ευρώπη που προωθούσε η ECPC, µε πραγµατικά πολύ µεγάλη 

επιτυχία, µιας και η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή. 

Τέλος µε τη συµµετοχή µας σε συνέδρια και ηµερίδες σε διάφορα 

µέρη της χώρας µας, προσπαθούµε να  µεταφέρουµε γνώση και νέα 

δεδοµένα πάνω στους σύγχρονους τρόπους αντιµετώπισης αλλά και 

πρόληψης µορφών καρκίνου σε όλα τα µέλη µας, αλλά και για να ενι-

σχύσουµε την µεταξύ µας κοινή πορεία σχέση και ανταλλαγή απόψεων.

 Προγραµµατισµός δράσεων 2016
 Για τη νέα χρονιά, ο σύλλογός µας έχει προγραµµατίσει ένα αριθµό 

δράσεων που στην πορεία θα διανθιστούν και µε άλλες οι οποίες 

βρίσκονται σε   στάδιο επεξεργασίας την παρούσα φάση. Μεταξύ 

άλλων προγραµµατίζουµε,

•  Εκστρατεία ενηµέρωσης των µαθητών των Λυκείων της πόλης µας 

σχετικά µε τον υιό των κονδυλωµάτων (HPV) σε συνεργασία µε 

επιστηµονικούς φορείς και τον Ιατρικό Σύλλογο Κατερίνης

•  Συνέχιση της ενηµέρωσης για τη Δωρεά Μυελού των Οστών, µε 

τον προγραµµατισµό εκδήλωσης και συνέχιση των εξορµήσεων

•  Ανάπτυξη της δράσης ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών και 

των οικογενειών τους .

•  Συνέχιση της υποστήριξης άπορων ασθενών και των οικογενειών 

τους.

•  Υποστήριξη του προγράµµατος Νοσηλεία κατ’ οίκον, σε συνεργασία 

µε το Νοσοκοµείο Κατερίνης.

•  Εκδηλώσεις ενηµέρωσης του κοινού, για την πρόληψη και την αντι-

µετώπιση ορισµένων µορφών καρκίνου.

Υποστηρικτές
Το κοινωνικό έργο που επιτελεί ο σύλλογός µας στην 
περιοχή της Πιερίας είναι πολύ σηµαντικό και χαίρει της 
πλήρους αποδοχής και υποστήριξης των φορέων της. Έτσι, η 
Αντιπεριφέρεια Πιερίας, ο Δήµος Κατερίνης, το Νοσοκοµείο 
Κατερίνης είναι πάντα δίπλα µας και µας υποστηρίζουν. 
Ακόµα πολιτιστικοί σύλλογοι και επιχειρήσεις της περιοχής 
µας, αγκαλιάζουν τις δράσεις µας και συµβάλουν στην 
πραγµατοποίησή τους. Τα έσοδά µας προέρχονται κυρίως από 
τις συνδροµές των µελών, δωρεές και χορηγίες.  
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Ο 
Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας – Θράκης 

ιδρύθηκε το 1991 αλλά δρα στο χώρο της υγείας από 

το 1988 και είναι ο πρώτος Σύλλογος Καρκινοπαθών 

που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε για να καλύψει 

ανάγκες τις κοινωνίας, µε αγάπη και έγνοια για τον 

συνασθενή και λειτουργεί µόνο µε εθελοντές, είτε είναι ασθενείς 

είτε όχι.ωΑπό τότε µέχρι σήµερα έχει καταφέρει να αλλάξει προς το 

καλύτερο τον χώρο της υγείας για τους καρκινοπαθείς. 

Ο ΣΚΜΘ, βοήθησε στην ίδρυση πάνω απο 20 άλλων συλλόγων 

καρκινοπαθών σε όλη την Ελλάδα. Με την ίδρυση των νέων συλλό-

γων προέκυψε η ανάγκη για την Οµοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλά-

δος και αργότερα για την Ένωση Καρκινοπαθών Ευρώπης (ECPC). 

Μετά από δράσεις του ΣΚΜ, αγοράστηκαν µηχανήµατα αξίας 

180.000 ευρώ, σε δηµόσια νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης (Ιππο-

Σύλλογος Καρκινοπαθών 
Μακεδονίας - Θράκης 
(Σ.Κ.Μ.Θ.)

Ο ΣΚΜΘ είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που σκοπό έχει την αλληλοβοήθεια µεταξύ των µελών 
του για τη εξασφάλιση µιας όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένης αποκατάστασης και επανένταξης στην 
κοινωνία, τη ψυχολογική στήριξη και την πληροφόρηση των καρκινοπαθών ή/και των οικογενειών τους για 
τα δικαιώµατα τους αλλά και για ζητήµατα θεραπείας. Ο ΣΚΜΘ σήµερα αριθµεί πάνω από 6200 µέλη και 
300 εθελοντές στους οποίους στηρίζεται όλη η λειτουργία του.

κράτειο, ΑΧΕΠΑ, Παπανικολάου, Θεαγένειο, Παπαγεωργίου, 424 

Σ.Ν.). Επιπρόσθετα ο ΣΚΜΘ µετά από εισαγγελικές παρεµβάσεις 

επανέφερε σε λειτουργία µηχανήµατα τα οποία ήταν ανενεργά. 

Ακολουθώντας το παράδειγµα της Αµερικής, αγωνίστηκε για τη 

δηµιουργία ξενώνα καρκινοπαθών στη Πυλαία Θεσσαλονίκης µε 

σκοπό να διαµένουν δωρεάν οι ασθενείς και οι συνοδοί τους. 

Το έργο του ΣΚΜΘ περιλαµβάνει την ενηµέρωση του ασθενή, είτε 

για δικαιώµατα ή για ζητήµατα θεραπείας. Η ενηµέρωση γίνεται είτε 

προσωπικά ή µε έντυπα φυλλάδια, τα οποία µοιράζονται δωρεάν 

και αφορούν κάθε µορφή καρκίνου. Πέρα από την ενηµέρωση, το 

έργο του συλλόγου περιλαµβάνει και ψυχολογική στήριξη του καρ-

κινοπαθή ή και της οικογένειας του, βοήθεια στην επανένταξη στην 

κοινωνία αλλά και ψυχαγωγία µε εκδηλώσεις και οµάδες (πάνω 

από 20 διαφορετικές οµάδες, φυσικοθεραπείας, αγγλικών, χορού, 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Σύλλογος Καρκινοπαθών 
Μακεδονίας - Θράκης 
Εγνατίας 65, 544 53, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 241911
Fax:  2310 221211
Email: info@sillogoskarkinopathon.gr 
Website: www.sillogoskarkinopathon.gr 
Facebook: Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης

Υποστηρικτές 

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας – Θράκης, είναι ένας 
µη κερδοσκοπικός οργανισµός, µε µοναδικά έσοδα τις δωρεές 
ιδιωτών. Δεν ζήτησε ποτέ χρήµατα για την εγγραφή των µελών 
του, ούτε τη συνδροµή τους για την πληρωµή οποιοδήποτε 
ποσού. Ο ΣΚΜΘ λειτουργεί χάρη στην προθυµία των εθελοντών 
και στη στήριξη και τη συνεργασία πολλών ειδικών (γιατρών, 
ψυχολόγων, δικηγόρων κα). 

Περσεφόνη Μήττα
Πρόεδρος

Είµαστε εθελοντές
Του καρκίνου νικητές
Στη ζωή µπροστά κοιτάµε
Τον συνάνθρωπο βοηθάµε
Τα ταµπού µας ξεπερνάµε
Άνθρωπε µου σ’ αγαπάµε

χορωδίας). Επίσης ο ΣΚΜΘ, φέρνει σε επαφή πρώην ασθενείς µε 

νυν για µετάδοση της πληροφορίας.

Ο ΣΚΜΘ στα τόσα χρόνια λειτουργίας του έχει πραγµατοποιήσει 

πάρα πολλές ενηµερωτικές οµιλίες για τον καρκίνο τόσο για τα 

συµπτώµατα και την πρόληψη όσο και για  τη θεραπεία. Οι οµιλί-

ες αυτές πραγµατοποιήθηκαν κυρίως σε σχολεία, πανεπιστήµια 

και χώρους εργασίας. Επιπλέον για τα µέλη του συλλόγου έχουν 

πραγµατοποιηθεί  πολλές εκδροµές και κατασκηνώσεις, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, ο 

ΣΚΜΘ µοιράζει δωρεάν δώρα σε όλα τα ογκολογικά τµήµατα νοσο-

κοµείων της Θεσσαλονίκης. Ακόµα ανάλογα µε τη περίσταση ψάλει 

κάλαντα ή εορταστικούς ύµνους και στηρίζει τους ασθενείς που βρί-

σκονται στην αναµονή για θεραπεία και εξετάσεις. 

Απολογισµός δράσεων 2015
Για το έτος 2015 ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας – Θράκης 

πραγµατοποίησε οµιλία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλο-

νίκης σε φοιτητές Ψυχολογίας, δηµόσιες οµιλίες για τα προβλήµα-

τα στην υγεία (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφηµερίδες, συνέδρια) και 

ενηµερωτικές εκδηλώσεις για τον καρκίνο. Όσον αφορά την επα-

νένταξη και τη ψυχαγωγία των καρκινοπαθών, ο ΣΚΜΘ διεκδίκησε 

τη δωρεάν είσοδο των µελών του σε θέατρα και παραστάσεις, πα-

ρουσίασε τις οµάδες του σε πολλές εκδηλώσεις, µοίρασε για άλλη 

µια χρονιά δώρα στα ογκολογικά τµήµατα των νοσοκοµείων και 

φρόντισε τα µέλη του να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε καλοκαιρινές 

κατασκηνώσεις στην Ελάνη και στο Σταυρό Χαλκιδικής. 

Ακόµα συνέχισε την καθηµερινή προσφορά καφέ από εθελόντριες 

σε όλα τα ογκολογικά τµηµάτων των νοσοκοµείων της Θεσσαλονί-

κης. Επιπλέον συµµετείχε σε επιστηµονικές έρευνες για ζητήµατα 

της υγείας, βοήθησε τη δηµιουργία νέου συλλόγου καρκινοπαθών 

στη Χαλκιδική και  συνεργάστηκε µε την Εθνική Συνοµοσπονδία 

Ατόµων µε Αναπηρία για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων των 

ασθενών. 

Επίσης, ο ΣΚΜΘ πιστοποιήθηκε από την περιφέρεια κεντρικής Μα-

κεδονίας για τη δράση του, πραγµατοποίησε συναντήσεις µε τον 

υπουργό υγείας, επανέφερε σε λειτουργία το PET-scan στο νοσο-

κοµείο Παπαγεωργίου και πρόσφερε φάρµακα σε κοινωνικά ια-

τρεία για καρκινοπαθείς και όχι µόνο.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Στόχοι για το 2016, είναι να συνεχιστούν οι πάγιες δράσεις του, 

που περιλαµβάνουν ενέργειες και εκδηλώσεις για την ενηµέρωση 

και την πρόληψη του καρκίνου καθώς και δηµόσιες οµιλίες για τα 

προβλήµατα στην υγεία. Ακόµα θα συνεχιστούν και οι δράσεις για 

την επανένταξη και ψυχαγωγία των καρκινοπαθών ενώ θα διεξα-

χθεί φεστιβάλ ταινιών για την αναπηρία, σε συνεργασία µε άλλους 

συλλόγους ασθενών.

Επίσης, ο ΣΜΚΘ θα συνεχίσει να διεκδικεί λύσεις για τα προβλήµα-

τα που υπάρχουν στην υγεία, είτε αυτά αφορούν τη πρόσβαση στα 

φάρµακα ή την περίθαλψη ανασφάλιστων και την έλλειψη προσω-

πικού. Επιπλέον, θα διεκδίκησει την επαναλειτουργία του Pet-scan 

στο Θεαγένειο.

info

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Περσεφόνη Μήττα 
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Δαλάκας 
Γενικός Γραµµατέας: Νικόλαος Βρονταράς 
Ταµίας: Χρίστος Δάρης 
Μέλος: Ελένη Τσώλου

2015/2016



60

Σ
κοπός του συλλόγου µας είναι να φέρουµε κοντά άτοµα 

που έχουν διαγνωσθεί µε καρκίνο πρόσφατα, µε άτοµα 

που πέρασαν την ίδια εµπειρία πριν από χρόνια. Επιπλέον, 

προσφέρουµε ψυχοκοινωνική στήριξη µε κοινωνικούς 

λειτουργούς από το τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης του 

∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης που µέσω του προγράµµατος 

ATLAS πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση , καθώς και µε 

εθελόντριες Ψυχολόγους της πόλης µας. Ενηµέρωση του τοπικού 

διαπολιτισµικού πληθυσµού για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση 

του καρκίνου σε συνεργασία µε τον Ιατρικό Σύλλογο Ροδόπης και τα 

διαγνωστικά κέντρα της πόλης µας προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις. 

Επιδίωξή µας είναι να αλλάξει η αντίληψη ότι η συγκεκριµένη ασθένεια 

µαζί µε το σώµα που καταβάλλεται λόγω των θεραπειών, µπορεί  να 

καταβάλει και την ψυχή του ανθρώπου. Περίτρανη απόδειξη όλοι 

εµείς, που οργανωθήκαµε προκειµένου να προσφέρουµε ψυχολογική 

στήριξη σε κάθε νέο ασθενή και την οικογένειά του.

Απολογισµός δράσεων 2015
•  Ένταξη του συλλόγου στο πρόγραµµα ATLAS µέσω του τµήµατος Κοι-

νωνικής Διοίκησης του Δ.Π.Θ. για την πραγµατοποίηση πρακτικής άσκη-

σης κοινωνικών λειτουργών και οµάδες ψυχολογικής υποστήριξης από 

εθελόντρια ψυχολόγο. 

•  Επιστηµονικές ηµερίδες για την πρόληψη του καρκίνου.

•  Ηµερίδα για το µελάνωµα το Μάιο.

•  Μαραθώνιος-βάδισµα στο κέντρο της πόλης, φωταγώγηση της Λέσχης  

Κοµοτηναίων, για να στείλουµε το µήνυµα της πρόληψης και ηµερίδα 

µε επιστήµονες, τον Οκτώβριο. 

•  Σε συνεργασία µε το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Θεσσαλονίκης ηµερίδα µε τίτλο 

«Σύµµαχός µου η θεραπεία»,.το Νοέµβριο. 

•  Οµιλίες σε πολιτιστικούς συλλόγους Γυναικών σε συνεργασία µε τον 

Ιατρικό σύλλογο Ροδόπης. 

•  Οµάδα Ξένων Γλωσσών. 

•  Οµάδα Εργασιοθεραπείας. 

•  Συµµετοχή στη σύσταση της ΕΛΟΚ.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
•  Επαφή µε γιατρούς από διάφορες ειδικότητες και προσπάθεια για προ-

σφορά δωρεάν εξετάσεων για την πρόληψη του καρκίνου στον τοπικό 

πληθυσµό.

Σύλλογος Καρκινοπαθών & Φίλων Ροδόπης  
«ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ»
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών & Φίλων Ν.Ροδόπης «ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ» ιδρύθηκε την άνοιξη του 2009, 
µε έδρα την Κοµοτηνή και δραστηριοποιήθηκε σε όλο το Νοµό Ροδόπης. Στον σύλλογο συµµετέχουν 
άτοµα που έχουν ή είχαν εµπειρία καρκίνου καθώς και συγγενείς και φίλοι τους. Επίσης, συµµετέχουν  
επαγγελµατίες υγείας και εθελοντές. Απαριθµεί 200 µέλη εκ των οποίων οι 110 είναι καρκινοπαθείς. 
Στον σύλλογο αναπτύσσεται πνεύµα αλληλοβοήθειας, αλληλοϋποστήριξης και φροντίδας για την 
προσωπική και κοινωνική αποκατάσταση των καρκινοπαθών. 

Ροδιανή Κοκκινάκη
Πρόεδρος

Είµαστε µία οµάδα ασθενών που 
νοσήσαµε από καρκίνο,  και ιδρύσαµε 
τον σύλλογο την Άνοιξη του 2009, µε 
σκοπό να αλλάξουµε την αντίληψη για την 

ασθένεια του καρκίνου και να προσφέρουµε ψυχολογική και 
κοινωνική στήριξη σε κάθε νέο ασθενή και την οικογένειά του.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Ροδιανή Κοκκινάκη
Αντιπρόεδρος: Μαριγούλα Κοσµίδου
Γραµµατέας: Δόµνα Κουµπάκη
Ταµίας: Άννα Ταντσίδου
Μέλη : Γεωργία Χρυσοχοΐδου, Σοφία Τοπαλίδου, 
Ελισάβετ Λιολιοσίδου 

info

•  Διοργάνωση επιστηµονικής οµιλίας µε Μοριακούς Βιολόγους- Γενε-

τιστές, µε θέµα «Ο ρόλος του γονιδιακού ελέγχου στην διάγνωση και 

διαχείριση του καρκίνου».

•  Βιωµατικά σεµινάρια µε εθελόντρια ψυχολόγο.

•  Οµάδες εργασιοθεραπείας.

•  Οµιλίες σε πολιτιστικούς συλλόγους ακόµα και των πιο αποµακρυσµέ-

νων χωριών του Ν.Ροδόπης, αφού ο νοµός µας είναι πολυπολιτισµι-

κός, από γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου για την πρόληψη και τη θερα-

πεία της νόσου.

Υποστηρικτές
Ο σύλλογος στηρίζεται οικονοµικά από τις συνδροµές των µελών, 
από δωρεές πολιτών εις µνήµην αγαπηµένων τους προσώπων, 
αλλά και από εκδηλώσεις που διοργανώνει.

Σύλλογος Καρκινοπαθών & Φίλων 
Ροδόπης
Γρ. Μαρασλή 1, Ροδόπη
Τηλ & Fax: 25310 31061
E-mail: dynamipsixis@gmail.com
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ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    
2015/2016

Η πρόεδρος Συλλόγου 
Καρκινοπαθών Σερρών είναι µέλος 
του συλλόγου από το 2005 έως 
και σήµερα, υπήρξε ένα από τα 
ιδρυτικά µέλη του, ενώ από το 

2014 είναι και ταµίας της Οµοσπονδίας Καρκινοπαθών 
Ελλάδος ( ΟΚΕ). Χτυπήθηκε από τη νόσο το 1998, 
στα 26 της χρόνια. Δραστηριοποιήθηκε από την 
αγάπη της να στηρίζει και να βοηθάει τα νέα µέλη 
του συλλόγου που περνάνε ιδιαίτερες δυσκολίες, τις 
οποίες αντιµετώπισε και η ίδια, και επειδή πιστεύει ότι 
το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η άγνοια και η έλλειψη 
πρόληψης. 
Σκοπός της είναι να δίνει την δική της µάχη για τους 
νέους ασθενείς και ειδικά τους ανασφάλιστους, 
που αποτελούν τα θύµατα ενός προβληµατικού 
τα τελευταία χρόνια συστήµατος υγείας, το οποίο 
έχει κατακρεουργήσει όλα τα δικαιώµατα των 
καρκινοπαθών.

Αγγελική Μούλιαρα 
Πρόεδρος

Σύλλογος Καρκινοπαθών Σερρών 
Κων. Καραµανλή 38, Σέρρες
Τηλ: 23210 21513
E-mail: skarkserron@gmail.com

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Αγγελική Μούλιαρα
Αντιπρόεδρος: Δηµήτριος Γραµµένος
Γραµµατέας: Θεοδοσία Κατσαµπέρη
Ταµίας: Βασιλική Πασιαλή
Μέλος: Ελευθερία Βλάχου
Μέλος: Σοφία Καρύδα
Μέλος: Δέσποινα Κελεσενλή 

Σύλλογος Καρκινοπαθών Σερρών 
 Ο Σύλλογός Καρκινοπαθών Σερρών ιδρύθηκε το 2005, αποτελείται από 620 µέλη- 
καρκινοπαθείς και είναι µέλος της Οµοσπονδίας Καρκινοπαθών Ελλάδος (ΟΚΕ). 
Σκοποί του συλλόγου είναι η αλληλοβοήθεια µεταξύ των µελών του, η ψυχολογική 
προετοιµασία όσων πρόκειται να υποβληθούν σε οποιαδήποτε θεραπεία για την αντιµετώπιση 
κάποιας µορφής καρκινώµατος και η υποδοχή των καινούριων καρκινοπαθών, ώστε να 
µπορέσουν να προετοιµασθούν για τις δυσκολίες που θα αντιµετωπίσουν.

Απολογισµός δράσεων 2015
•  Διοργάνωση συναυλίας µε την Πολιτιστική Εταιρία Μουσικοί 

Ορίζοντες και τον µαέστρο Τάσο Αρβανιτίδη στις 1 /3/2015 στο 

Αµφιθέατρο του ΤΕΙ Σερρών.

•  Ηµερίδα Συλλόγου Καρκινοπαθών Σερρών στις 23/5/2015 µε 

θέµα: «Καρκίνος, Νέα Δεδοµένα, Εξελίξεις».

•  Φιλανθρωπική Συναυλία στις 12/8/2015 στο Νεοχώρι Σερ-

ρών µε διοργανωτή τον Νικόλαο Νούσκα , που αποτελεί επίτιµο 

µέλος του συλλόγου µας

•  Ενηµερωτική Καµπάνια για την πρόληψη του καρκίνου του µαστού 

στις 15/10/2015 

•  Δωρεάν µαστογραφίες από κινητή µονάδα µαστογραφίας στις 

24/10/2015 στο Δήµο Ν. Ζίχνης Σερρών.

•  Επίσης ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Σερρών µε την οµάδα του 

συµµετείχε στο 3ο Sail For Pink µε το σύλλογο «Άλµα Ζωής».
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση (Σ.Κ.ΙΝ.)  
Association for Cystic Fibrosis 

Ο Σύλλογος µας είναι µη κερδοσκοπικό σωµατείο που συστάθηκε το έτος 2005 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Αποτελεί το πρώτο σωµατείο που έγινε µε πρωτοβουλία κυρίως ενηλίκων πασχόντων από Κυστική Ίνωση, έχει 
µέλη σε όλη την Ελλάδα και είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Κυστική Ίνωση. Πρωταρχικός 
σκοπός του σωµατείου βάσει του Καταστατικού του είναι η οργάνωση όλων των πασχόντων σε ενιαίο Νοµικό 
πρόσωπο που να εκφράζει τη συλλογική τους βούληση.

Ο 
Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση αποτελεί 

σωµατείο που συστάθηκε στην Θεσσαλονίκη 

πριν δέκα χρόνια περίπου και για πρώτη φορά 

από ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι βίωναν σοβαρά 

προβλήµατα στη νοσηλεία και στην αντιµετώπιση 

τους από την Πολιτεία, λόγω της πολύχρονης αδράνειας και 

αναποτελεσµατικότητας των φορέων και της γενικευµένης 

άγνοιας για το νόσηµα. 

Στα δέκα χρόνια δράσης και παρουσίας του συλλόγου µας, κατα-

φέραµε να προσελκύσουµε µέλη από όλη την Ελλάδα και να 

συµβάλλουµε στη βελτίωση  της ζωής των ασθενών µε την καθιέ-

ρωση ουσιαστικών παροχών και τη λήψη σχετικών µέτρων, όπως 

εναρµόνιση των επιτροπών ως προς τον προσδιορισµό ποσοστού 

αναπηρίας, καθιέρωση ποσοστού αναπηρίας και ισοβιότητα αυτής 

από τα ΚΕΠΑ, δικαίωµα πλήρους συνταξιοδότησης µετά από 15ετή 

πραγµατική εργασία, πραγµατοποίηση εβδοµαδιαίων σεµιναρίων 

αναπνευστικής φυσικοθεραπείας για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

τα έτη 2008 και 2010, εκτύπωση ενηµερωτικών φυλλαδίων και 

εγχειριδίων για την Κυστική Ίνωση το έτος 2006 µε τη συµµετοχή 

όλων των γιατρών που παρακολουθούν ασθενείς, εκτύπωση του 

πρώτου οδηγού αναπνευστικής φυσικο-

θεραπείας για την Κυστική Ίνωση στην 

Ελλάδα το 2008, ειδική µέριµνα για την 

εγγραφή των ασθενών σε λίστα µεταµό-

σχευσης του εξωτερικού, οι οποίοι τότε 

ήταν ασφαλισµένοι σε διάφορα ταµεία, 

ενίσχυση κλινικών σε υποδοµές και προ-

σωπικό κ.α.. Επίσης, για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα το έτος 2007 υπήρξε τεράστια 

γνωστοποίηση και ενηµέρωση του κοινού 

για το νόσηµα, από εκπροσώπους µας 

και ιατρούς µε αναφορές στα ΜΜΕ, σε 

κεντρικά δελτία ειδήσεων, πρωτοσέλιδα 

σε εφηµερίδες.

Απολογισµός δράσεων 2015
Η δράση του συλλόγου είναι πολύπλευρη 

και στόχο έχει κυρίως τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των πασχόντων µε τη λήψη ουσιαστικών 

µέτρων από την Πολιτεία και την ευαισθητοποίηση και πληροφό-

ρηση της κοινωνίας για το νόσηµα. Έτσι, το 2015 περιελάµβανε 

κυρίως εκδηλώσεις ενηµέρωσης του κοινού (διανοµή ενηµερω-

τικών εντύπων και T-shirt σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος µε τη 

συνδροµή φίλων και µελών του Συλλόγου). 

Για την ευρύτερη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για 

το νόσηµα και για την σηµασία πραγµατοποίησης του προγεννητι-

κού ελέγχου, προχωρήσαµε στη δηµιουργία τηλεοπτικού σποτ µε 

τη συµµετοχή γνωστής τηλεπαρουσιάστριας, το οποίο προβλήθηκε 

από  όλους τους τηλεοπτικούς σταθµούς περιφερειακής, τοπικής 

και πανελλαδικής εµβέλειας σε διαφορετικές περιόδους κατόπιν 

σχετικής αδείας του ΕΣΡ. 

Παράλληλα, τον Ιούνιο του ίδιου έτους µεταδώσαµε από τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης του σωµατείου µας, ολιγόλεπτο βίντεο µε 

το οποίο περιγράφονταν την καθηµερινότητα των ασθενών µε 

Κυστική Ίνωση κατόπιν σχετικής αδείας και προσαρµογής του στα 

Ελληνικά από τον Βέλγο δηµιουργό του. Επίσης, ο Σύλλογος µας 

συµµετείχε στο ∆ιεθνή Μαραθώνιο και στο Νυχτερινό Ηµιµαρα-

θώνιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.  

Επειδή η συµµετοχή του συλλόγου µας στο ∆ιεθνή Νυχτερινό 
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info
Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση
Βασιλειάδου 4-6, 551 31, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 422530
Fax: 2310422531 
E-mail: cfathess@gmail.com 
Website: www.cfathess.gr 
https://www.facebook.com/cfathess 
https://twitter.com/cfathess

Υποστηρικτές
Κύριοι υποστηρικτές του σωµατείου µας είναι τα µέλη µε την 
ετήσια συνδροµή τους και περιστασιακά διάφοροι δωρητές οι 
οποίοι επ’ ευκαιρία κάποιου γεγονότος δωρίζουν στον σύλλογο 
µας διάφορα ποσά για την επίτευξη των σκοπών του και του 
δύσκολου έργου που επιτελεί.

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος : Αγγελική Πρεφτίτση
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Πολυχρονιάδης
Γενικός Γραµµατέας: Μαρία Ντωνούδη
Ταµίας: Στυλιανός Κουτσµανής
Μέλος: Κερατσώ Κατσιορίδου 

 Ο Σύλλογος µας συµπλήρωσε 
ήδη δέκα χρόνια λειτουργίας 
και συνεχούς δράσης για την 
ανάδειξη και επίλυση των 
προβληµάτων των ασθενών 

και την ενηµέρωση του κοινού για το νόσηµα και 
τους τρόπους πρόληψης του. Στη δεκαετία που 
πέρασε πετύχαµε αρκετά για τη βελτίωση της 
ζωής µας. Έχουµε όµως ακόµα δρόµο µπροστά 
µας. Η οικονοµική κρίση που µαστίζει τη χώρα 
µας αναµφισβήτητα έχει επηρεάσει πλέον όλες τις 
οικογένειες και έχει πλήξει καίρια το δηµόσιο σύστηµα 
υγείας. Ως εκ τούτου, το καθήκον και οι υποχρεώσεις 
όλων όσων ασχολούµαστε µε το Σύλλογο µας, 
είναι ακόµα µεγαλύτερες. Στη δύσκολη οικονοµική 
συγκυρία που βιώνουµε, πιστεύω ότι η θέρµη και 
το πραγµατικό µας ενδιαφέρον για να λυθούν 
τα προβλήµατα µας, θα µας βοηθήσουν ώστε µε 
ρεαλισµό και σοβαρότητα να βρεθούν λύσεις εφικτές 
και άµεσα εφαρµόσιµες προς όφελος όλων των 
ασθενών µε Κυστική Ίνωση στην Ελλάδα. 

Αγγελική Πρεφτίτση
Πρόεδρος

Ηµιµαραθώνιο ήταν η πολυπληθέστερη, λάβαµε ειδική τιµητική 

διάκριση από τους διοργανωτές σε εκδήλωση που παραβρέθηκε 

πλήθος κόσµου και πολιτικοί παράγοντες της χώρας, γεγονός το 

οποίο καλύφθηκε από τα ΜΜΕ εθνικής και τοπικής εµβέλειας, 

δίνοντας µας ακόµα µια σηµαντική ευκαιρία για την ενηµέρωση 

και ευαισθητοποίηση του κοινού για το νόσηµα.  

Και φέτος ενόψει της περικοπής παροχών του ΕΟΠΥΥ και της 

ανάγκης αποζηµίωσης και διευκόλυνσης των ασθενών στη χορή-

γηση των ακριβών φαρµάκων, το σωµατείο µας είχε συστηµατικές 

επαφές και συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς καταθέτοντας 

ανάλογα υποµνήµατα και επιστολές, ενώ πραγµατοποίησε και  

προγραµµατισµένη συνάντηση µε τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα 

Ξανθό, στον οποίον ετέθησαν διάφορα προβλήµατα και θέµατα 

που κυρίως αφορούν την απλοποίηση των διαδικασιών για την 

προµήθεια των φαρµάκων υψηλού κόστους και την πραγµατο-

ποίηση και αποζηµίωση των ελέγχων για το νόσηµα.  Επίσης, 

σε διαρκή  συνεργασία µε τους αρµόδιους για την τροποποίηση 

του κανονισµού παροχών καταφέραµε να συµπεριληφθούν στο 

προσχέδιο Κανονισµού Παροχών του ΕΟΠΥΥ ορισµένα εκ των 

αιτηµάτων µας, µε στόχο την οικονοµική ελάφρυνση των ασθενών 

µε ΚΙ. Τέλος, µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις εκπροσώπου µας 

σε επιτροπές, αρµόδιους υπαλλήλους του ΕΟΠΥΥ, ΙΦΕΤ και στον 

ΕΟΦ πετύχαµε την έγκριση και την αποζηµίωση νέων βιταµινών 

και τη διευκόλυνση των ασθενών στην πρόσβαση τους σε ορφανά 

φάρµακα, ενώ σηµαντική συνδροµή παρείχαµε σε ασθενείς µε 

Κ.Ι. για την  έγκριση και αποζηµίωση των νέων φαρµάκων τους. 

Εκπρόσωποι του σωµατείου µας συµµετείχαν είτε ως εισηγητές/

οµιλητές, είτε ως σύνεδροι σε διάφορα συνέδρια στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό (πανελλήνιο συνέδριο ασθενών, Ευρωπαϊκό 

Συνέδριο για την Κυστική Ίνωση), ενώ η πρόεδρος του σωµατείου 

µας συµµετείχε στις ειδικές συναντήσεις ως µέλος της Επιστη-

µονικής και ∆ιοικούσας Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Καταγραφής 

των ασθενών µε Κυστική Ίνωση που πραγµατοποιεί η Ευρωπαϊκή 

Ιατρική Εταιρία για την Κυστική Ίνωση. Κατά την Χριστουγεννιάτικη 

περίοδο συµµετείχαµε σε Bazaars που οργανώθηκαν στη Θεσσα-

λονίκη, όπου µεταξύ άλλων διανεµήθηκε και ενηµερωτικό υλικό.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Για το 2016 ο σύλλογος προγραµµατίζει την πραγµατοποίηση 

του διήµερου εκπαιδευτικού σεµιναρίου φυσικοθεραπείας στην 

Θεσσαλονίκη µε συµµετοχή Ελλήνων φυσικοθεραπευτών και 

φυσικοθεραπευτών από Βαλκανικές χώρες. 

Παράλληλα, προγραµµατίζουµε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του 

κοινού σε συνεργασία µε διάφορους επαγγελµατίες και  εταιρίες  

που έδειξαν ενδιαφέρον για να µας βοηθήσουν στην προσπάθεια 

που κάνουµε για την συνεχή ενηµέρωση του κοινού για το νόσηµα. 

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην καθιέρωση του καθολικού νεογνι-

κού ελέγχου και στην αποζηµίωση του προγεννητικού ελέγχου από 

τον ΕΟΠΥΥ, ενώ σηµαντική θα συνεχίσει να είναι η υλικοτεχνική 

συνδροµή του σωµατείου µας σε ανασφάλιστους και οικονοµικά 

αδύναµους ασθενείς µε πόρους που ευελπιστούµε πως θα εξασφα-

λίσουµε µέσω ειδικών εκδηλώσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα 

που ήδη ετοιµάζουµε.
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Η 
Ε.Ε.Ι.Κ. είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος για την 

Κυστική Ίνωση που ιδρύθηκε το 1983, µε έδρα 

την Αθήνα, όπου παρακολουθούνται περίπου το 

75% των ασθενών. Λειτουργεί σε συνεργασία µε 

τον Σύλλογο «Γονέων Παιδιών µε Κ.Ι. Β. Ελλάδος» 

(1989) µε έδρα την Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της ενιαίας 

εκπροσώπησης. Είναι µέλος στους ∆ιεθνείς Οργανισµούς 

Cystic Fibrosis Worldwide,  Cystic Fibrosis Europe, Eurordis 

καθώς και της Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων 

(Π.Ε.Σ.ΠΑ.). Στα πλαίσια λειτουργίας του Συλλόγου µε σκοπό 

την επιστηµονική τεκµηρίωση και υποστήριξη των δράσεων του, 

έχει ιδρυθεί η επιστηµονική επιτροπή Κ.Ι. που συµµετέχουν οι 

εξειδικευµένοι ιατροί & επιστήµονες Υγείας σχετικά µε την Κ.Ι. 

από όλη την Ελλάδα. Βασικοί µας πυλώνες είναι η ενιαία και 

πολύπλευρη εκπροσώπηση από όλα τα νοσοκοµεία της Ελλάδος, 

η διαφάνεια, η συµµετοχή των ασθενών, οι συνεργασίες µε κάθε 

σχετικό φορέα, η συνεχής ανάπτυξη δράσεων και δικτύωσης 

Πανελλήνιος Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση
Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική Νόσο 
(Ε.Ε.Ι.Κ.)

Η Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική Νόσο (Ε.Ε.Ι.Κ.), είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο µε 
σκοπό την προάσπιση των δικαιωµάτων των ασθενών µε Κυστική Ίνωση (Κ.Ι.). Στόχοι του Συλλόγου 
είναι η επίλυση των προβληµάτων που αφορούν την περίθαλψη και την κοινωνική πρόνοια, την 
εξασφάλιση των απαραίτητων υποδοµών και συνθηκών στα οργανωµένα κέντρα των νοσοκοµείων, όπου 
παρακολουθούνται ασθενείς µε Κ.Ι. και την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε τη νόσο.

µε βάση συγκεκριµένο σχεδιασµό και οργανόγραµµα που 

επαναπροσδιορίζεται κάθε χρόνο.

Απολογισµός δράσεων 2015
Από το 2012 µέχρι και σήµερα καταλυτικό παράγοντα στην ικα-

νοποίηση των αιτηµάτων µας αποτέλεσε η επιτυχηµένη στρατη-

γική που εφαρµόσαµε στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης. 

Οι ασθενείς πρωταγωνιστούν οι ίδιοι στις καµπάνιες ενηµέρω-

σης µε την πετυχηµένη & καινοτόµα καµπάνια «each breath a step 

closer to our dreams» που εµπλουτίζεται κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν 

και φέτος στις 8 Σεπτέµβρη, παγκόσµια ηµέρα Κ.Ι, καθιερώσαµε 

την εξής συµβολική κίνηση: στην ποδηλατοδροµία µας που κατέ-

ληξε στο Σύνταγµα, αφήσαµε ελεύθερα µπαλόνια στον ουρανό, µε 

τα ονόµατα των ασθενών που «έφυγαν» φέτος παρουσία της Αντι-

δηµάρχου Αθηναίων. Οργανωµένη Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κυστι-

κής Ίνωσης (17-21 Νοεµβρίου). Η έναρξη της πραγµατοποιήθηκε 

µε την καθιερωµένη Ηµερίδα παρουσία φορέων και του Συνόλου 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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της κοινότητας Κ.Ι. µε όλα τα νέα & εξελίξεις από το Ευρωπαϊκό και 

Αµερικάνικο συνέδριο. ∆ώσαµε έµφαση και στις µεταµοσχεύεις, 

όπου παρουσίασαν την προσωπική τους µαρτυρία, η Κωνσταντίνα 

και η Στέλλα που πραγµατοποίησαν 1η αλλά και 2η µεταµόσχευση  

αντίστοιχα, µεταδίδοντας µας δύναµη. Μάλιστα η Στέλλα παρευρέ-

θηκε και σε 2 εκποµπές στην τηλεόραση ευαισθητοποιώντας και το 

ευρύ κοινό. Τέλος δηµιουργήσαµε το πρώτο Σποτ αλλά και βίντεο 

µικρού µήκους «Living with Cystic Fibrosis» ελληνικής παραγωγής, 

που  πρωταγωνιστούν Έλληνες ασθενείς µας.

Η αγωνιστική οµάδα Κυστικής Ίνωσης έκανε την πρώτη της εµφά-

νιση µε τα καινούργια αθλητικά t-shirt στον Κλασικό Μαραθώνιο, 

ενώ το eshop µας eachbreath.gr συνεχίζει να προσφέρει οικονοµική 

ενίσχυση και ταυτόχρονα ευαισθητοποίηση µε καινούργια προϊόντα.

Αποτελεσµατική βελτίωση παροχών Υγείας
•  Η διασύνδεση µε το Southampton της µονάδας ενηλίκων Κ.Ι. του 

«Σισµανογλείου» µε την συµβολή & συνεχή µας υποστήριξη συνε-

χίζει µέχρι και σήµερα. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προσωπικού 

συµβάλει αποτελεσµατικά στην εξειδίκευση των επαγγελµατιών 

υγείας και µάλιστα έχοντας εξασφαλίσει τη χρηµατοδότησή του 

µέσω ενός φιλανθρωπικού λογαριασµού του CHI.

•  H ένταξη στο Ευρωπαϊκό registry των µονάδων ενηλίκων και παι-

διών της Αθήνας όπου παρακολουθείται η πλειοψηφία των ασθε-

νών µας πραγµατοποιήθηκε φέτος. Το πετύχαµε ύστερα από εντα-

τικές µας προσπάθειες των τελευταίων χρόνων και σε συνεργα-

σία µε ιατρούς µας αλλά και αρµόδιους φορείς Ελλάδας και εξω-

τερικού, καθώς από το 2007 συµµετείχαν µόνο τα κέντρα Θεσ-

σαλονίκης.

•  Η έναρξη και υποστήριξη των προγραµµάτων εξατοµικευµένης 

άσκησης σε παιδιά (Θεσσαλονίκη) και σε ένα καινοτόµο πρό-

γραµµα διαλειµµατικής  άσκησης σε ενήλικες (Αθήνα) για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα. Μάλιστα η αφορµή δόθηκε στο συνέδριο που 

πραγµατοποιήσαµε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε τίτλο “άσκηση 

και φυσιοθεραπεία στην Κ.Ι.”, όταν παρουσίασε Γερµανίδα ασθε-

νής πως µε παρόµοια προγράµµατα κατάφερε να βελτιώσει την 

αναπνευστική της λειτουργία από 30%-96%fev1. Στο συνέδριο 

που έχει πλέον γίνει θεσµός, συµµετείχαν επιστήµονες Υγείας από 

τα εξειδικευµένα κέντρα Κ.Ι. Brompton & Southampton.

•  Συµµετοχή εκπροσώπων µας και του Προέδρου στις διεργασίες 
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης
Ελληνική Εταιρία για την Ινώδη Κυστική νόσο (Ε.Ε.Ι.Κ.)
Μενάνδρου 26, 105 52, Αθήνα
Τηλ. (0030)6978 026718 & (0030)6978 027234
E-mail: cysticfibrosis.gr@gmail.com, 
Website: www.cysticfibrosis.gr
Facebook (Σελίδα): Κυστική Ίνωση Cystic Fibrosis.gr
Facebook (Οµάδα): ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ-CYSTIC FIBROSIS
Twitter: CFGreece
Youtube: Ελληνική Εταιρεία Κυστικής Ίνωσης

Υποστηρικτές
Πανεπιστηµιακές κλινικές Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Επιστηµονική 
Κοινότητα και Σύλλογοι  ΚΙ.. Ελλάδος και Εξωτερικού, Φοιτητές 
πτυχιακής-πρακτικής, Σύλλογος «Γονέων Κ.Ι.  Β. Ελλάδος», 
Π.Ε.Σ.ΠΑ.
Διεθνείς Οργανισµοί: CF Worldwide ,CF Europe, Eurordis, EPF
Eταιρίες: Novartis, Chiesi, Gillead, Norma, Pari, 
Οξυγονοθεραπευτική, Specifar-Actavis, PharmaSwiss, Diavita, 
Lavipharm, Aquamed

Δηµήτρης Κοντοπίδης
Πρόεδρος

Τα τελευταία χρόνια εν µέσω 
δύσκολων συγκυριών ικανοποιήσαµε 
αιτήµατα δεκαετιών στην Κυστική 
Ίνωση. Αποδείξαµε ότι µε στρατηγικό 
σχεδιασµό, µε το Awareness ως 

καταλυτικό παράγοντα, µε επιµονή, αφοσίωση και όραµα 
µπορούν οι ασθενείς, έστω και από µια µικρή κοινωνική 
οµάδα και χωρίς ιδιαίτερη οικονοµική στήριξη να παρέµβουν 
αποτελεσµατικά στη βελτίωση των παροχών υγείας. Ο 
επαγγελµατισµός στον εθελοντισµό είναι ένα ακόµη βασικό 
στοιχείο, για αυτό χρειάζεται και η συνεχής εκπαίδευση 
των εκπρόσωπων.  Η σηµαντικότερη όµως πρόκληση µας, 
είναι η συνεργασία και η ανάληψη της συνολικής ευθύνης 
ως κίνηµα των χρόνιων πασχόντων που θα αποφέρει 
πολλαπλάσια οφέλη. Για αποτελεσµατικό Advocasy, 
η οµοσπονδία χρόνιων πασχόντων επιβάλλει, αφού 
προηγηθούν οι κατάλληλες αξιολογήσεις και ρυθµίσεις, ένα 
δίκαιο θεσµικό πλαίσιο. 
Η αµέσως επόµενη πρόκληση είναι η ισότιµη ένταξη των 
χρόνιων πασχόντων στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η ανάπτυξη 
βιώσιµων συστηµάτων και αυτοοργάνωσης σε ένα 
δίκτυο αναπηρίας & χρόνιων παθήσεων, σε κοινωνικούς 
συνεταιρισµούς είναι η δική µου πρόταση.

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Δηµήτρης Κοντοπίδης 
Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Δραπανιώτου 
Γενικός Γραµµατέας: Γιάννης Σπίνος 
Α. Γραµµατέας: Έφη Ανδρέου 
Ταµίας: Νάντια Πρόγκα 
Αν. Ταµίας: Βασίλης Παληός 

του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου καθώς και στην Advisor Committee 

του καινοτόµου φαρµάκου ATALUREN. 

•  Παρεµβάσεις µας στο νοµοσχέδιο ανακούφισης ΑΜΕΑ σε επι-

τροπή στην Βουλή, καθώς και ερώτηση στο κοινοβούλιο προς 

τον Υπουργό Υγείας σχετικά µε τα προβλήµατα των ασθενών 

µας. Με συνεχές παρεµβάσεις, αποσπάσαµε δέσµευση, για διά-

θεση καινοτόµου φαρµάκου ORKAMBI, αποζηµίωση νεφελοποι-

ητών νέας γενιάς, συνεδριών φυσιοθεραπείας. Συνεχείς παρεµ-

βάσεις σε φορείς Υγείας και Τύπο. Συνεργασίες µε φορείς, συµ-

µετοχή στην αξιολόγηση Θαλής. 

•  Αναγνώριση κέντρου Κ.Ι. παιδιών στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονί-

κης, επίλυση θέµατος διακοπής µεταµοσχεύσεων στην Αυστρία 

σε συνεργασία µε ΕΟΜ. 

•  Εξοπλισµός µε ψυγεία & τηλεοράσεις των 11 θαλάµων της Μονά-

δας Σισµανογλείου, συνεχής υποστήριξη των ασθενών µας και 

οικονοµική (µεταµοσχεύσεις), διάθεση 9 νεφελοποιητών και 

συνέχιση καινοτόµας πλατφόρµας ενηµέρωσης /πολυεργαλείο 

για τη νόσο για όλους τους ασθενείς µε Κ.Ι.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
•  Η καµπάνια µας ευαισθητοποίησης «each breath» θα συνε-

χίσει και φέτος µε προγραµµατισµένες δράσεις στην Ευρω-

παϊκή εβδοµάδα, όπως περίπτερα, προσωπική ιστορία 

στην τηλεόραση, σποτ, Ηµερίδα, συναυλίες & εκδηλώσεις. 

Η καθιερωµένη ποδηλατοδροµία την παγκόσµια ηµέρα αλλά και 

η συµµετοχή της αγωνιστικής µας οµάδα σε κάθε αθλητικό event 

όπως ο Μαραθώνιος είναι κάποιες από αυτές. 

•  Η ανάπτυξη εξειδικευµένου δικτύου επαγγελµατιών υγείας για 

ολοκληρωµένο σύστηµα υποστήριξης των ασθενών είναι ο µεγά-

λος µας στόχος. Αυτό θα γίνει εφικτό σε συνεργασία µε Πανεπι-

στήµιο, επιστήµονες Υγείας και κέντρα Κ.Ι. Ελλάδας και εξωτερι-

κού. Επίσης µε συνεχή εκπαίδευση ασθενών & επαγγελµατιών 

Υγείας αλλά και παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς  στους 3 

πυλώνες: αναπνευστική φυσιοθεραπεία, εξατοµικευµένη άσκηση 

& διαιτητική παρέµβαση. Με την υποστήριξη και την πραγµατοποί-

ηση του 1ου κέντρου αποκατάστασης, του καινοτόµου «Breath 

box»   αλλά και της καθιέρωσης Συνεδρίου ανταλλαγής τεχνο-

γνωσίας και καλών πρακτικών από την ευρωπαϊκή κοινότητα Κ.Ι.

•  Η προάσπιση των κεκτηµένων µας στις δύσκολες συνθήκες που 

διανύει η χώρα µας καθώς και η συνεχής διεκδίκηση αφορά: 

την απρόσκοπτης παροχής καινοτόµων φαρµάκων, αναγνώριση 

κέντρου ενηλίκων Θεσσαλονίκης, Ευρωπαϊκά πρότυπα νοσηλείας 

(ΚΕΣΥ 2013), ανεξάρτητους θαλάµους στο Αγ. Σοφία, θεσµο-

θέτηση κατ’ οίκον νοσηλείας, πρόληψη (νεογνικός και προγεν-

νητικός έλεγχος).
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Ζώντας καθηµερινά τις αρνητικές επιπτώσεις 
της οικονοµικής κρίσης στις παροχές 
υγείας και πρόνοιας και κατ’ επέκταση στην 
ποιότητα ζωής των ασθενών, καλούµε 
τους ανθρώπους που πάσχουν από τη 

Νόσο του Crohn και την Ελκώδη Κολίτιδα να ενταχθούν στο 
Σύλλογο που τους εκπροσωπεί και µε την ενεργή συµµετοχή τους 
να αναλάβουν τα ηνία για την υποστήριξή τους και να κάνουµε 
πράξη όλοι µαζί την αλληλεγγύη. Είναι πραγµατικά αδιανόητο να 
συνεχίζουµε να αδιαφορούµε και να δεχόµαστε µοιρολατρικά 
αυτά που συµβαίνουν γύρω µας και να µην κατανοούµε ότι πρέπει 
να δράσουµε ώστε να διασφαλιστούν τα βασικά δικαιώµατά 
µας όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα 
Δικαιώµατα των Ασθενών. 

Αλεξάνδρα Γκλιάτη 
Πρόεδρος 

Σύλλογος Ατόµων µε Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας 
(Σ.Α.Κ.Ε.Κ.Ε.)
Τ.Θ. 80229, 185 10, Πειραιάς
Τηλ: 6944 025788, 690 7605369
E-Mail: info@crohnhellas.gr
Website: www.crohnhellas.gr

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Αλεξάνδρα Γκλιάτη
Αντιπρόεδρος: Χαράλαµπος Ρωµαίος
Γραµµατέας: Χρήστος Κιτµιρίδης
Ταµίας: Γεωργία Νιαπά
Μέλη: Ουρανία Γιάννου, Γεώργιος Μυλωνάς, Σοφία Λαντζανάκη, 
Ερατώ Μαραγκού, Κωνσταντίνα Γκατζιάνα
Αναπληρωµατικά Μέλη: Γεώργιος Ζήσης, Νικόλαος Γκόρτσος

Σύλλογος Ατόµων µε Νόσο του Crohn 
και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας (Σ.Α.Κ.Ε.Κ.Ε.)

O Σύλλογος αποτελεί Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο, που ιδρύθηκε το 2006 από ασθενείς, µε 
στόχο να εκπροσωπήσει τα άτοµα που πάσχουν από Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα και 
να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης και ενηµέρωσης ώστε να «βγουν» οι πάσχοντες από την 
αποµόνωση των παθήσεών τους και να κάνουν γνωστά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κάθε 
µέρα σε προσωπικό, κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο  καθώς και το πώς αυτά επηρεάζουν την 
ποιότητα της ζωής τους. 

Απολογισµός δράσεων 2015
Κατά τη διάρκεια του 2015:

•  O Σύλλογος έγινε αποδεκτός ως τακτικό µέλος και εκπρόσωπος 

των Ελλήνων µε ΙΦΝΕ από τον EFCCA (Ευρωπαϊκός Σύλλογος 

Ασθενών µε ΙΦΝΕ). 

•   Συµµετείχε  στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ και στο 4ο Πα-

νελλήνιο Συνέδριο Ασθενών.

•   Οργάνωσε δύο δίωρες παρουσιάσεις (το Μάιο και το Δεκέµ-

βριο) από γιατρούς µε θέµα «Νόσος Crohn και Ελκώδης Κολί-

τιδα – Σύνδεση µε Ρευµατικά Νοσήµατα, Άγχος και Στρες» και 

«Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην Αντιµετώπιση των ΙΦΝΕ» 

αντίστοιχα.

•   Για την Παγκόσµια Ηµέρα ΙΦΝΕ (19 Μαΐου) µεταδόθηκε από τα 

κανάλια εθνικής εµβέλειας τηλεοπτικό σποτ µε το µήνυµα  «Διώ-

ξε τις σκέψεις, ενηµερώσου», οργανώθηκε καµπάνια/κάλεσµα 

µε τίτλο «Μεταµορφώστε το ‘ταµπού’… Παίξτε µαζί µας!», έγινε 

ανοικτή εκδήλωση στο Μοναστηράκι µε τίτλο «Παίξτε µαζί µας!» 

και τέλος διοργανώθηκε εκδήλωση µε τίτλο «Χαµένοι στη Μετά-

φραση» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

•   Οργάνωσε συναντήσεις ασθενών σε διάφορα καφέ της Αττικής, 

ώστε να ενδυναµωθούν οι σχέσεις µεταξύ τους.

•   Επίσης κατέθεσε διάφορα υποµνήµατα/προτάσεις ώστε να κά-

νει γνωστή σε αρµόδιους δηµόσιους φορείς τη θέση του και να 

διεκδικήσει τα δικαιώµατα των ασθενών µε σοβαρές παθήσεις.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Για το 2016 έχουµε προγραµµατίσει τη συµµετοχή µας στα αντί-

στοιχα συνέδρια του 2016, ενώ ετοιµάζουµε 2 νέες παρουσιά-

σεις γιατρών/ειδικών καθώς και κάποιες δράσεις/εκδηλώσεις για 

την Παγκόσµια Ηµέρα ΙΦΝΕ. 

Σαφέστατα, δεν θα σταµατήσουµε να οργανώνουµε συναντήσεις 

µεταξύ των ασθενών αλλά και να προσπαθούµε να προστατέψου-

µε και να διεκδικούµε τα δικαιώµατά µας ως χρόνιοι πάσχοντες.  

Υποστηρικτές
Κύριοι υποστηρικτές του Συλλόγου είναι τα µέλη του, ιδιώτες και 
εταιρείες που µε τις δωρεές τους σε χρήµα, είδη και υπηρεσίες 
βοηθούν στην κάλυψη των δαπανών και των δράσεων του. 
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Η 
Ε.Ε.Σ.Κ.Π. ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1992 όπου και 

εδρεύει, ενώ έχει γραφεία σε πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, 

Ηράκλειο Κρήτης, Κέρκυρα, Θεσσαλία, Αλεξανδρούπολη) 

που λειτουργούν κυρίως από εθελοντές-πάσχοντες. 

Από την ίδρυσή της ακόµα συνεργάζεται µε γιατρούς 

κρατικών νοσοκοµείων (νευρολόγους, ορθοπεδικούς, οφθαλµίατρους, 

ουρολόγους), καθώς και µε ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές και 

κοινωνικούς λειτουργούς µε σκοπό την έγκυρη ενηµέρωση τόσο των 

ασθενών όσο και όλων των ενδιαφεροµένων, για τα ζητήµατα που 

άπτονται της νόσου. 

∆ιανέµει ενηµερωτικά φυλλάδια σχετικά µε την πάθηση και εκδίδει τρι-

µηνιαία εφηµερίδα που περιλαµβάνει τα νεότερα δεδοµένα για τη ΣΚΠ 

και  αποστέλλεται σε όλα τα µέλη, στους 800 νευρολόγους της Ελλάδας 

και σε Έλληνες της διασποράς. Επιπλέον υπάρχει ενεργός συµµετοχή 

σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές, έκδοση ∆ελτίων Τύπου και 

συνεχείς παρουσιάσεις µε στόχο την έγκυρη ενηµέρωση για τη ΣΚΠ.

Στις συναντήσεις γνωριµίας και ανταλλαγής απόψεων που διοργανώνο-

Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση 
Κατά Πλάκας
(Ε.Ε.Σ.Κ.Π.)

Η Ε.Ε.Σ.Κ.Π. είναι ένα µη κερδοσκοπικό, µη κυβερνητικό σωµατείο, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία σε 
όλη την Ελλάδα, που αριθµεί πάνω από 7.000 µέλη. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 25  χρόνια µε 
στόχο την υποστήριξη των ατόµων µε Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ) και τη βελτίωση της καθηµερινότητάς 
τους. Στο έργο της ΕΕΣΚΠ εντάσσονται και δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας 
γύρω από τη ΣΚΠ ενώ στόχος παραµένει η έγκυρη ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων (ασθενών, 
θεραπευτών, συγγενών).

νται, τα νέα µας µέλη έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και 

εµπειρίες, να αλληλεπιδράσουν και να συζητήσουν για τους προβληµατι-

σµούς τους γύρω από τη ΣΚΠ και την καθηµερινότητά τους. Για την υπο-

στήριξη των ατόµων που αντιµετωπίζουν δυσκολίες µετακίνησης, έχουν 

αναπτυχθεί και λειτουργούν οµάδες αυτοβοήθειας που αποτελούνται από 

ειδικά εκπαιδευµένους και ευαισθητοποιηµένους εθελοντές. Οι συµµε-

τέχοντες στις οµάδες αυτές κάνουν επισκέψεις κατ’ οίκον στα άτοµα που 

αντιµετωπίζουν κινητικές δυσκολίες κρατώντας τους συντροφιά και βοη-

θώντας τους σε εξωτερικές εργασίες ώστε να συνεχίσουν να συµµετέ-

χουν ενεργά στην κοινωνία και να µην κινδυνεύουν από την αποµόνωση. 

Στα µέλη µας παρέχεται τηλεφωνική πληροφόρηση για τα θέµατα που 

αφορούν τη ΣΚΠ καθώς και για τις ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, τα 

δικαιώµατα των ασθενών και των µελών της οικογένειάς τους, τις οικο-

νοµικές και άλλες παροχές. 

Για τα µέλη που κατοικούν στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, ανάλογα 

µε τα αιτήµατα προσφέρονται προγράµµατα:

• Θεραπευτικής άσκησης

• Θεραπευτικής άσκησης στο νερό

• Φυσικοθεραπείας

• Pilates

•  Ψυχοθεραπείας (οµαδική και ατοµική ασθενών, οµαδική και ατοµική 

συγγενών)

• Θεατρικό εργαστήρι

• Καλλιτεχνικό εργαστήρι

Στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας διοργανώνονται εβδοµαδιαίες 

συναντήσεις αυτοβοήθειας των µελών από τα κατά τόπους γραφεία.

Με γνώµονα τη συνδροµή στην έρευνα και την ανάπτυξη της γνώσης 

γύρω από τη ΣΚΠ, η ΕΕΣΚΠ συµµετέχει ενεργά σε έρευνες τοπικής, εθνι-

κής αλλά και διεθνούς εµβέλειας. Κατά καιρούς έχουν πραγµατοποιη-

θεί έρευνες που αφορούν στη συµµόρφωση των ασθενών στη φαρµα-

κευτική αγωγή, την επίδραση της νόσου στην εξέλιξη της επαγγελµατι-

κής σταδιοδροµίας τόσο των ασθενών όσο και των φροντιστών τους.

Φροντίζοντας πάντα να παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση των 

µελών της για τις εξελίξεις που αφορούν τόσο στη ΣΚΠ όσο και σε αντι-

κείµενα που άπτονται την νόσου, τα στελέχη της ΕΕΣΚΠ συµµετέχουν 

ενεργά σε Ιατρικά Συνέδρια, Επιστηµονικές Ηµερίδες και Σεµινάρια που 

παρέχονται από τους φορείς Υγείας και Πρόνοιας, µε στόχο τη συνεχή 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Ε.Ε.Σ.Κ.Π.)
Π. Χαραλαµπίδη 3, Άγιος Ιωάννης, 55 132 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 949 909 / 2310 949672
Fax: 2310 949909
E-mail: info@gmss.gr
Website: www.gmss.gr
Facebook: gmss.gr
Ώρες λειτουργίας κοινού: καθηµερινά Δευτέρα- Παρασκευή 
10:00-14:00

Υποστηρικτές
Η ΕΕΣΚΠγια να φέρει εις πέρας το έργο της στηρίζεται στο 
µεγαλύτερο µέρος σε εθελοντές µέλη της, σε µέλη της τοπικής 
κοινωνίας και σε τοπικές επιχειρήσεις, δέχεται δωρεές και συνδροµές 
µε γνώµονα την ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ λαµβάνει χορηγίες και 
δωρεές από φυσικά και νοµικά πρόσωπα.

Αναστάσιος Ωρολογάς 
Πρόεδρος

Η Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση 
κατά Πλάκας (ΕΕΣΚΠ) προσπαθεί 
να βελτιώσει την ποιότητα ζωής 
των ασθενών, µε παρεµβάσεις στο 
κράτος, µε παροχή πληροφοριών 

στους ασθενείς και το περιβάλλον τους, αλλά και µε οµάδες 
βοήθειας και αυτοβοήθειας. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ 
την παρούσα έκδοση σηµαντική, καθώς πληροφορεί 
τους ασθενείς για  παρεχόµενες υπηρεσίες σε πολλά 
επίπεδα, υπηρεσίες στις οποίες θα δυσκολευόταν να έχουν 
πρόσβαση, αλλά ακόµα και να πληροφορηθούν γι’ αυτές. 
Όπως θα διαπιστώσετε και στο προφίλ της Εταιρίας µας, 
εδώ και 25 χρόνια παρέχει τις υπηρεσίες της σε πολλά 
επίπεδα σε ασθενείς, αλλά και στο οικείο της περιβάλλον. 
Ταυτόχρονα, οι δράσεις της ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα, 
καθώς αποτελεί πρότυπο για αρκετές αντίστοιχες Εταιρίες 
γειτονικών χωρών, ενώ συµµετέχει στα Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής 
και Παγκόσµιας Οµοσπονδίας. Ελπίζουµε η προσπάθεια αυτή 
να γίνει θεσµός και να αγκαλιαστεί και από την Πολιτεία.

εκπαίδευση και ενηµέρωση. Η ΕΕΣΚΠ έχοντας την τεχνογνωσία 25 ετών, 

παίζει πλεόν καθοριστικό ρόλο προωθώντας µια σειρά από συνεργα-

σίες µε τις γειτονικές χώρες. Με γνώση στον τοµέα των fundraising, της 

διοργάνωσης εκδηλώσεων ενηµέρωσης και των πρακτικών διοίκησης 

ενός Μη Κυβερνητικού Οργανισµού, προωθεί και µεταλαµπαδεύει την 

πληροφόρηση σε χώρες που ξεκινούν τώρα την οργάνωση ανάλογων 

φορέων για τη ΣΚΠ. 

Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Η ΕΕΣΚΠ είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρµας για τη Σκλήρυνση 

Κατά Πλάκας (European Multiple Sclerosis Society, EMSP) που εδρεύει 

στις Βρυξέλλες και τακτικό µέλος, από τις 43 χώρες-µέλη,  της ∆ιε-

θνούς Οµοσπονδίας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Multiple Sclerosis 

International Federation, MSIF), που εδρεύει στο Λονδίνο, ενώ τα τελευ-

ταία χρόνια  εκπροσωπείται στα ∆ιοικητικά Συµβούλια και των δυο ∆ιε-

θνών Οργανισµών. 

Απολογισµός Δράσεων 2015 
Στο πλαίσιο του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας για την ΣΚΠ 2015, 

η Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας διοργάνωσε όπως 

κάθε χρόνο µια σειρά από ενέργειες προσκαλώντας τα µέλη και τους 

φίλους του Συλλόγου να ενηµερωθούν για τις πρόσφατες θεραπευτι-

κές εξελίξεις και τα νέα δεδοµένα. Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκαν 

οι εξής δράσεις:

•  Την Κυριακή 10 Μαΐου 2015 φιλοξενήθηκε στον Αθλότοπο του Πανε-

πιστηµίου Μακεδονίας Μαραθώνιος Αγάπης, Άσκησης και Διασκέδα-

σης, µε σκοπό την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρίας για τη Σκλήρυνση 

κατά Πλάκας και την ενηµέρωση του κοινού για τη ΣΚΠ. 

•  Στις 26 και 27 Μαΐου 2015, οι εθελοντές και οι φίλοι του Συλλόγου 

βρέθηκαν σε µεγάλο Εµπορικό Κέντρο της Αθήνας όπου πραγµατοποι-

ήθηκε «Εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη ΣΚΠ». 

•  Την Τετάρτη 27 Μαΐου, πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στο Τελ-

λόγλειο Ίδρυµα Τεχνών ΑΠΘ ο εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας µε 

την υλοποίηση του MSFestival, που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσµός.

•  Με αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας για το 2015, 

επισκέφθηκαν τη χώρα µας επίσηµοι εκπρόσωποι της MSPFS 

(MultipleSclerosisPatients’ FriendsSociety–Palaistine) από την Παλαι-

στίνη. Στο πλαίσιο της επίσκεψής παρακολούθησαν τις δράσεις και τις 

ενηµερωτικές διαλέξεις που πραγµατοποιήθηκαν στο Τελλόγλειο Ίδρυµα, 

ενώ συµµετείχαν στο ειδικά διαµορφωµένο εκπαιδευτικό σεµινάριο της 

ΕΕΣΚΠ που περιελάµβανε θεµατικές όπως Fundraisingσε ΜΚΟ, Ψυχο-

λογική Υποστήριξη στη ΣΚΠ, Άσκηση στη ΣΚΠ, που πραγµατοποιή-

θηκαν από τους ειδικούς συνεργάτες και τους εθελοντές της ΕΕΣΚΠ.

Το 2015, στο πλαίσιο των δράσεων ενηµέρωσης, η ΕΕΣΚΠ σχεδίασε και 

υλοποίησε εκδηλώσεις ενηµερωτικού χαρακτήρα σε πολλές πόλεις της 

Ελλάδας, µε οµιλίες και παρουσιάσεις από διακεκριµένους επιστήµονες.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Για τη νέα χρονιά, µένοντας σταθερή στην πορεία που έχει χαράξει τα 

τελευταία χρόνια, η ΕΕΣΚΠ σχεδιάζει εκτός από τον θεσµό του εορτα-

σµού της Παγκόσµιας Ηµέρας για τη ΣΚΠ, συνεργασίες µε άλλες χώρες, 

υλοποίηση εκδηλώσεων σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και συµµετοχή 

σε Παγκόσµια Καµπάνια για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του 

κοινού για τη ΣΚΠ.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Αναστάσιος Ωρολογάς 
Αντιπρόεδρος: Εµµανουήλ Μαρής 
Γενικός Γραµµατέας: Κωνσταντίνος Μιχαλάκης (Μέλος του ΔΣ της EMSP)
Ταµίας: Ευστρατία Τσιρανίδου 
Μέλος Α: Βασιλική Γαροπούλου 
Μέλος Β: Παναγιώτης Μυλωθρίδης 
Μέλος Γ: Χρυσούλα Ιωαννίδου 
Μέλος Δ: Δήµητρα Καλογιάννη (Μέλος του ΔΣ της MSIF)
Μέλος Ε: Σπυρίδων Αντωνάκης 
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σύλλογος Ατόµων µε Σκλήρυνση 
Κατά Πλάκας Καστοριάς 
(Σ.Α.Μ.Σ.Κ.Π.Κ)

Ο Σύλλογος Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Καστοριάς ιδρύθηκε 
το Νοέµβριο του 2013 από ασθενείς µε ΣΚΠ-ΠΣ και είναι ο νόµιµος 
εκπρόσωπος των ασθενών µε ΣΚΠ-ΠΣ στο νοµό Καστοριάς µε την 
568/2013 από 01-11-2013 απόφαση του Πρωτοδικείου Καστοριάς. 
Είναι µέλος µε εκλεγµένους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Π.Ο.Α.Μ.ΣΚΠ) και της Περιφερειακής 
Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ο.Α.µε.Α.Δ.Μ) 
εκπροσωπώντας και τα άτοµα µε βαριές αναπηρίες.

Ο 
«Σύλλογος Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας 

Καστοριάς» ιδρύθηκε στο νοµό Καστοριάς καθώς 

η ραγδαία εξάπλωση της νόσου κυρίως στην 

περιοχή της βόρειας Ελλάδας και η αύξηση των 

κρουσµάτων στην περιοχή µας, δεν µπορεί πλέον 

να µας αφήνει αδιάφορους. Με σκοπό να στηρίξει όσο µπορεί 

την διαφορετικότητα καθώς σε µια µικρή κοινωνία όπως της 

περιοχής µας ο φόβος του στιγµατισµού και του «αρνητικού» 

σχολίου µαζί µε την άγνοια της πλειοψηφίας για την εν λόγω 

νόσο, µας οδηγεί στην κοινωνική αποµόνωση. 

Σε µια προσπάθεια λοιπόν να δείξουµε σε όλους τους 

συµπάσχοντες µας, πρώτον ότι δεν είναι µόνοι και δεύτερον να 

τους δώσουµε τη δυνατότητα να έρθουν ο ένας κοντά στον άλλο 

δηµιουργήσαµε αυτόν το σύλλογο.

Σκοπός µας είναι να µπορούµε να ενηµερωνόµαστε και να ενη-

µερώνουµε τους συµπάσχοντες µας που δεν έχουν τη δυνατότητα 

για τις εξελίξεις πάνω στην καταπολέµηση της νόσου και για ότι 

αφόρα την τρέχουσα νοµοθεσία πάνω στην συγκεκριµένη πάθηση.

Οι δράσεις του συλλόγου έχουν σκοπό να προβάλουν και να ευαι-

σθητοποιήσουν το ευρύ κοινό σε θέµατα που αφορούν την Σκλή-

ρυνση Κατά Πλάκας, τις χρόνιες παθήσεις και την αναπηρία και 

να προσφέρουν κάθε µορφής βοήθεια σε ασθενείς µε ΣΚΠ-ΠΣ, 

σε άτοµα µε αναπηρία και γενικά σε χρόνια πάσχοντες.

Απολογισµός δράσεων 2015
•  Το 2015 ξεκίνησε µε την κοπή της πίτας του συλλόγου µας.

•  Την 4η και 5η Απριλίου 2015 πραγµατοποιήθηκε το Πασχαλινό 

µπαζάρ του συλλόγου µε χειροποίητες λαµπάδες και πασχαλινά 

στολίδια από την δηµιουργική παρέα του συλλόγου µας.

•  Ο Μάιος ξεκίνησε µε την συµµετοχή του συλλόγου για 2η συνε-

χόµενη χρονιά στο RUN GREECE Καστοριάς, οπότε και ανέλαβε 

εξολοκλήρου τον τοµέα του ιµατισµού µε επιτυχία στέλνοντας 

µήνυµα δύναµης και αισιοδοξίας στη µεγαλύτερη σε συµµετο-

χές αθλητική διοργάνωση στην Καστοριά.

•  Με αφορµή την Παγκόσµια ηµέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, στις 23 

Μαΐου 2015 η θεατρική οµάδα των παιδιών του Άργους Ορεστικού 

και η δηµιουργός του έργου κυρία Ρουλά Γεωργίου Αποστολίδου, ανέ-

βασαν την θεατρική παράσταση µε τίτλο « Σβήσε την οθόνη και βγες 

στης φαντασίας το µπαλκόνι» µε µόνο σκοπό να στηρίξουν το σύλλογο 

µας και να µας βοηθήσουν να διαδώσουµε τους σκοπούς και τους 

στόχους µας. Μια εκδήλωση που ήταν η αρχή µιας γλυκιάς συνερ-

γασίας που συνεχίζεται και ελπίζουµε ότι θα φτάσει πολύ «µακριά».

•  Την Τετάρτη 27 Μαΐου παγκόσµια ηµέρα για τη ΣΚΠ-ΠΣ (world ms-day) 

στο κεντρικότερο σηµείο της πόλης της Καστοριάς µέλη του συλλό-

γου µοίρασαν φυλλάδια και ενηµέρωσαν το κοινό για την ραγδαία 

εξάπλωση της νόσου στην περιοχή µας.

•  Την 13η και 14η Ιουνίου ο σύλλογος ατόµων µε σκλήρυνση κατά πλα-

κάς Καστοριάς συνδιοργάνωσε µε άλλους 6 σηµαντικούς συλλόγους 

της Καστοριάς και την παρουσία του συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» 

ένα διήµερο ενηµέρωσης λήψης δειγµάτων για την Τράπεζα Εθελο-

ντών Δοτών Μυελού των Οστών.

•  Την 3η Ιουλίου µε την ενεργή συµµετοχή του συλλόγου µας δηµιουργή-

θηκε εθελοντική οµάδα επτά συλλόγων ενηµέρωσης άλλα και λήψης 

δειγµάτων για δότες µυελού των οστών µε σκοπό την παρουσία του 

σε όλες τις µεγάλες εκδηλώσεις της περιοχής µας.

•  Την 24η Ιουλίου ξεκίνησε η εκστρατεία µας για τη συγκέντρωση πλα-

στικών καπακιών µε σκοπό την αγορά και προσφορά αναπηρικού 

αµαξιδίου σε κάποιον συµπολίτη µας. Την προσπάθεια αυτή την αγκά-

λιασε αµέσως η εκκλησία και όλος ο κόσµος του Νοµού Καστοριάς 

και καταφέραµε ο σύλλογος µας να γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό. 

Ευαισθητοποιήσαµε τον κόσµο συνδυάζοντας δυο πολύ σηµαντικά 

θέµατα αυτό της αναπηρίας µε την ανακύκλωση. Μια δράση που µας 

έδωσε την ευκαιρία να µπούµε στα σχολεία και να γνωρίσουν τα παι-

διά τις λέξεις ΣΚΠ και αναπηρία. Είχαµε την χαρά µέσα σε 1,5 µήνα 
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Σύλλογος Ατόµων µε Σκλήρυνση 
Κατά Πλάκας Καστοριάς
Παπακωνσταντίνου 43, 52 100, Καστοριά
Τηλ: 24670 21441
E-mail: mskastorias@gmail.com
Website: www mskastoria.gr

Υποστηρικτές
Η λειτουργία του Συλλόγου Ατόµων µε ΣΚΠ Καστοριάς στηρίζεται 
στην εθελοντική προσφορά των µελών και των φίλων του 
συλλόγου καθώς και στην προσφορά της τοπικής κοινωνίας και 
των τοπικών ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Βερόνικα-Στυλιανή Αποστόλου
Αντιπρόεδρος: Αγλαΐα Παπαδοπούλου 
Γενικός Γραµµατέας: Παναγιώτης Σεµασιώτης 
Ταµίας: Αργυρή Κυριακού 
Ειδική Γραµµατέας: Χρυσοβαλάντου Λοφτσάλη 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 
2013. Ξεκίνησε µε δική µου πρωτοβουλία 
µόλις έγινε διάγνωση της νόσου µου το 

Φεβρουάριο του 2012 , πριν συµπληρώσω τα 22 µου χρόνια. 
Νοµίζω ότι µέσα από τον σύλλογο δόθηκε η δυνατότητα στα 
µέλη να αποκτήσουν νεες ασχολίες, νέα ενδιαφέροντα, νεες 
δραστηριότητες. Προσπαθούµε να βοηθήσουµε όσο το δυνατόν 
περισσότερα άτοµα µε Σκλήρυνση κατά πλάκας να ξεπεράσουν 
το σκόπελο της κοινωνικής αποµόνωσης γιατί η αλήθεια είναι 
ότι υπάρχουν πάνω από 250 άτοµα µε Σκλήρυνση κατά Πλάκας 
στο Νοµό Καστοριάς και εγγεγραµµένοι είναι µόνο 54. Αυτό 
τι σηµαίνει; Ότι ακόµη υπάρχει ο φόβος του στιγµατισµού, που 
µας αποτρέπει να εξωτερικεύουµε το πρόβληµα. Όταν δεν 
αποδέχεσαι όµως το πρόβληµα σηµαίνει ότι δεν µπορείς να 
κάνεις και κάτι καλύτερο, δεν µπορείς να κάνεις καλύτερη τη 
ζωή σου.

Βερόνικα-Στυλιανή 
Αποστόλου 
Πρόεδρος

µε τη βοήθεια όλων να προσφέρουµε δύο αναπηρικά αµαξίδια σε 

συµπολίτες µας. Η εκστρατεία συνεχίζεται!

•  Την 20η Σεπτεµβρίου σε συνεργασία µε την Πανελλήνιο Σύνδεσµο 

Τυφλών ξεκίνησε ο νέος κύκλος µαθηµάτων για την εκµάθηση και 

γραφή του κώδικα braille µε 34 συµµετέχοντες.

•  Την 23η Οκτωβρίου ο Ναυτικός Όµιλος Μαυροχωρίου «Οι Αργοναύ-

τες» διοργάνωσε για 2η χρονιά αγώνες κωπηλασίας (οκτακόπου) µε 

την συµµέτοχη συλλόγων από όλη τη βόρειο Ελλάδα προς τιµήν του 

συλλόγου µας. Μας δόθηκε έτσι η ευκαιρία να συµµετέχουµε σε µια 

ωραία και διαφορετική αθλητική οργάνωση. 

•  Στις 2 Νοεµβρίου ξεκίνησαν για δεύτερη χρονιά µε πρωτοβουλία 

του συλλόγου µας µαθήµατα νοηµατικής γλώσσας στην Καστοριά.

•  Στις 5 Νοεµβρίου µε πρωτοβουλία του συλλόγου µας ξεκινούν για 

πρώτη φορά µαθήµατα δηµιουργικής γραφής σε συνεργασία µε το 

Μεταπτυχιακό Δηµιουργικής Γραφής από το Πανεπιστήµιο Φλώρι-

νας µε την συµµετοχή 35 ατόµων.

•  Την 18η Νοεµβρίου συµµετείχαµε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθε-

νών στην Αθήνα µε σκοπό την πανελλήνια προβολή του συλλόγου 

αλλά και την ενηµέρωση µας.

•  Τιµώντας για άλλη µια χρονιά την Παγκόσµια ηµέρα αναπηρίας της 

3ης Δεκεµβρίου έγινε η προβολή της πολυβραβευµένης ταινίας «My 

left foot» στο χώρο του Ενυδρείου Καστοριάς ενώ ταυτόχρονα εγκαι-

νιάσθηκε και η έκθεσης φωτογραφίας « Ματιές στη Διαφορετικό-

τητα», µία άποψη της αναπηρίας µέσα από το φακό της Φωτογραφι-

κής Λέσχης του Αθανάσιου Χριστόπουλου σε συνεργασία µε τα µέλη 

του Συλλόγου Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Καστοριάς. Η 

έκθεση παρέµεινε στο χώρο του Ενυδρείου έως τις 15 Ιανουαρίου.

•  Στις 12-13 Δεκεµβρίου χαµόγελα και άρωµα Χριστουγέννων µέσα 

από τις υπεροχές δηµιουργίες των µελών του συλλόγου στο χριστου-

γεννιάτικο µπαζάρ µας, µε τον Αϊ-Βασίλη να κλέβει την παράσταση.

•  Στις 23 Δεκεµβρίου είπαµε τα κάλαντα στο Σεβασµιότατο Μητροπο-

λίτη µας και στο Δήµαρχο.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
•  Εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του συλλόγου σε µεγάλο 

ξενοδοχείο της πόλης µας µε ζωντανή µουσική και υπέροχα δώρα.

•   Μουσική βραδιά jazz σε γνωστό bar προς τιµή των µελών του συλ-

λόγου ατόµων µε σκλήρυνση κατά πλάκας Καστοριάς

•  Συµµετοχή για 3η χρονιά στην µεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της 

Καστοριάς στο RUN GREECE Καστοριάς.

•  Συνέχιση της εκστρατείας συγκέντρωσης πλαστικών καπακιών ώστε 

να µπορέσουµε να προσφέρουµε και άλλα αναπηρικά αµαξίδια σε 

συµπολίτες µας που τα έχουν ανάγκη. 

•  Συµµετοχή στη θεατρική παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσα-

λονίκης µε θέµα την ενδοσχολική βία και την διαφορετικότητα µε την 

θεατρική οµάδα Άργους Ορεστικού .

•  Δράσεις ενηµέρωσης- ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού 

της Καστοριάς σε διάφορα σηµεία της πόλης µε αφορµή την παγκό-

σµια ηµέρα ΣΚΠ-ΠΣ.

•  Διοργάνωση ηµερίδας σε συνεργασία µε τους νευρολόγους της περι-

οχής µας µε σκοπό την ενηµέρωση των µελών του συλλόγου αλλά 

και του ευρύτερου κοινού για τις νέες εξελίξεις στις θεραπείες που 

αφορούν την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

•  Πραγµατοποίηση καλοκαιρινής συναυλίας µε µεγάλο Έλληνα σύγ-

χρονο καλλιτέχνη.

•  Δυναµική συµµετοχή του συλλόγου σε κινητοποιήσεις διεκδίκη-

σης και προάσπισης των ασθενών µε ΣΚΠ-ΠΣ και των ατόµων µε 

βαριές αναπηρίες.

•  Πασχαλινό και χριστουγεννιάτικο µπαζάρ µε χειροποίητα είδη ώστε 

να δώσουµε την δυνατότητα στα µέλη του συλλόγου µας να αυτοα-

πασχολούνται δηµιουργικά.
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Η 
ΕΕΑΣΚΠ, ιδρύθηκε το 1992, έχει έδρα την πόλη της 

Πάτρας και είναι ιδρυτικό µέλος της Πανελλήνιας 

Οµοσπονδίας Ατόµων µε ΣΚΠ (ΠΟΑµΣΚΠ). Η ΕΕΑΣΚΠ 

είναι µέλος στην Ένωση Κοινωνικών Φορέων 

«Πυλώνες Αλληλεγγύης», και ενώνει τις δυνάµεις 

της µαζί µε τους άλλους Κοινωνικούς Φορείς της περιοχής 

όπου δραστηριοποιείται. Λειτουργούν Γραφεία Ενηµέρωσης, 

Υποστήριξης και Συντονισµού των µελών στο Αγρίνιο Ν. Αιτ/νίας, 

στον Πύργο Ν. Ηλείας και στο Αίγιο.

Βραβεύτηκε το 2003 από το Υπουργείο Υγείας, ως ο πιο δραστή-

ριος εθελοντικός σύλλογος στον Ν. Αχαΐας και τον Φεβρουάριο του 

2013 από τον ∆ήµο Πατρέων και την Αντιδηµαρχία Εθελοντισµού 

για την εθελοντική προσφορά του. 

Ελληνική Ένωση για την αντιµετώπιση 
της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΕΕΑΣΚΠ)

Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων 
(Π.Ε.Σ.ΠΑ.)

Η ΕΕΑΣΚΠ, είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο που απαρτίζεται από Άτοµα που πάσχουν από ΣΚΠ 
καθώς και κάθε άλλο που πάσχει από παρεµφερή ή συγγενούς αιτιολογίας νόσο, από φίλους, αρωγά 
και επίτιµα µέλη. Σκοποί της είναι η ενηµέρωση για την ΣΚΠ, η προάσπιση και διεκδίκηση δικαιωµάτων 
των ΑµΣΚΠ, η συµπαράσταση µε την παροχή ηθικής και υλικής υποστήριξης και η ουσιαστική ένταξη και 
αξιοποίηση των κοινωνικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων των ΑµΣΚΠ.

Το Μάρτιο του 2015 βραβεύτηκε από την «Ελληνική Εταιρεία ΗΕΓ-

γραφίας & Κλινικής Νευροφυσιολογίας» για τις δράσεις του και την 

κοινωνική προσφορά του.

Επίσης βραβεύτηκε ανάµεσα σε άλλους φορείς από την εφηµερίδα 

«Πελοπόννησος», ως πρόσωπο της χρονιάς 2015 στο Ν. Αχαΐας 

για την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο και την προσήλωσή 

του σε στόχους που είχαν ως αφετηρία την ηθική, την ανιδιοτέλεια 

και τη φιλαλληλία. 

Σκοποί του, είναι η ενηµέρωση για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, η 

διάδοση πνεύµατος αλληλεγγύης, η συµπαράσταση µε την παροχή 

ψυχολογικής, ηθικής, υλικής υποστήριξης και η ανάπτυξη δεσµών 

µεταξύ των µελών, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων 

µε σκλήρυνση κατά πλάκας (ΑµΣΚΠ).

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Το Σωµατείο της ΕΕΑΣΚΠ αριθµεί περί τα 400 µέλη-ασθενείς µε Πολ-

λαπλή Σκλήρυνση και 150 φίλους-εθελοντές που στηρίζουν ηθικά το 

έργο του. ∆ιοργανώνει συνεχώς ενηµερωτικές ηµερίδες και ψυχα-

γωγικές εκδηλώσεις για ανταλλαγή απόψεων, µεθόδων και επιστη-

µονικών µελετών και συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα ανω-

τέρων & ανωτάτων ιδρυµάτων.

Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και των υπευθύνων άσκησης 

πολιτικής υγείας, των κοινωνικών φορέων για θέµατα συµπτωµατι-

κού ελέγχου, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας της νόσου και ψυχο-

κοινωνικής αποκατάστασης, καθώς εισηγείται, ενηµερώνει και προ-

βάλλει τα προβλήµατα και θέµατα των ΑµΣΚΠ, προασπίζει και διεκδι-

κεί τα δικαιώµατα των ΑµΣΚΠ από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς 

την Τοπική αυτοδιοίκηση και τους Πολιτειακούς παράγοντες, από την 

Κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συντονίζει δραστηριότητες και οργανώνει σχέδιο προβολής και διά-

χυσης των σκοπών και δράσεων για τα ΑµΣΚΠ, ασκώντας συγχρό-

νως πίεση στους αρµόδιους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την 

επίλυση προβληµάτων. 

Απολογισµός δράσεων 2015
Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 η δράση της ΕΕΑΣΚΠ, είχε ως εξής :

•  Στα πλαίσια της έγκριτης ενηµέρωσης για τη νόσο της ΣΚΠ, µε ειση-

γητές καταξιωµένους επιστήµονες υγείας, πραγµατοποιήθηκαν 

εκδηλώσεις επιστηµονικού και συνάµα ψυχαγωγικού χαρακτήρα 

όπως: κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας µε επιστηµονική ενηµέ-

ρωση, ετήσιος αποκριάτικος χορός, επιστηµονική ηµερίδα για την 

παγκόσµια ηµέρα ΣΚΠ, επιστηµονική εκδήλωση στο Αγρίνιο του 

Γραφείου Συντονισµού της ΕΕΑΣΚΠ και επιστηµονική εκδήλωση 

στην Πάτρα για την ενηµέρωση των µελών.

•  Στα πλαίσια της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου 

κοινού και την αφύπνιση των φορέων της Πολιτείας για τα προβλή-

µατα που αντιµετωπίζουν τα ΑµΣΚΠ, πραγµατοποιήθηκαν εκστρα-

τείες µε ενηµερωτικά περίπτερα σε κεντρικές πλατείες και σηµεία, 

διαµοιράζοντας έντυπο υλικό και φυλλάδια του Σωµατείου.

•  Στα πλαίσια της ανάπτυξης δεσµών αλληλεγγύης και ουσιαστι-

κής επαφής ανάµεσα στα µέλη, πραγµατοποιήθηκαν συναθροί-

σεις και θρησκευτικές λειτουργίες µε παράκληση υγείας για τα 

µέλη και φίλους.

•  Στα πλαίσια της υλικής στήριξης του Σωµατείου, πραγµατοποιήθηκε 

Χριστουγεννιάτικο Bazaar. 

•  Λειτoύργησε για έκτη χρονιά η οµάδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης 

των µελών, οµαδικής και ατοµικής στήριξης ασθενών µε Σ.Κ.Π. και 

οµάδα κοινωνικών επισκέψεων στο σπίτι ΑµΣΚΠ, που χρήζουν στή-

ριξης λόγω ειδικών καταστάσεων.

•  Μέλη του Σωµατείου µε χαµηλά εισοδήµατα εντάχθηκαν στο πρό-

γραµµα διανοµής ∆ωρεάν τροφίµων του Σωµατείου της ΕΕΑΣΚΠ 

µε τη στήριξη φορέων και αρωγών.

•  Στα πλαίσια της προσφοράς στα ΑµΣΚΠ, υπήρξε συνεργασία µε 

ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και φυσιοθεραπευτές.

•  Στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, ο Πολιτιστικός Τοµέας 

του ∆ήµου Πατρών, παρείχε στα µέλη ∆ωρεάν εισιτήρια για παρα-

στάσεις ∆ιοργάνωσης του ∆ήµου.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
2015/2016

•  Στα πλαίσια των δράσεων µε γνώµονα την κοινωνική αλληλεγγύη και 

την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η ΕΕΑΣΚΠ προσέφερε είδη ένδυ-

σης και υπόδησης, καθώς έλαβε µέρος σε παράλληλες εκδηλώσεις 

και δράσεις µε τη συλλογή φαρµάκων, βιβλίων, σχολικών ειδών, 

παιχνιδιών και τροφίµων, για τη στήριξη των άπορων συµπολιτών.

•  Στα πλαίσια της συνεργασίας µε όµορους φορείς, η ΕΕΑΣΚΠ µαζί µε 

το Κοινωφελές Σωµατείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωµένων & 

ΑµεΑ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» άρχισε στο τέλος του 2014 την υλοποίηση του 

προγράµµατος «Συνηγορία για τη ΣΚΠ στη Δυτική Ελλάδα» το οποίο 

περαιώνεται το Μάρτιο του 2016, έχει ως σκοπό µε την πραγµατο-

ποίηση στοχευµένων δράσεων σε περιοχές της Περιφέρειας ∆υτι-

κής Ελλάδας να εξασφαλίσει συνεργασίες µε τη διαµεσολάβηση σε 

φορείς και οργανισµούς για την υποστήριξη των ΑµΣΚΠ πρωτίστως 

αυτών που είναι βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία και την περαι-

τέρω ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας για τα ζητήµατα 

που αφορούν στην ΣΚΠ. Κεντρική δράση του έργου είναι το «Γρα-

φείο Συνηγορίας» το οποίο λειτουργεί στα γραφεία της έδρας της 

ΕΕΑΣΚΠ και στελεχώνεται από επαγγελµατία ψυχολόγο η οποία 

συντονίζει τις δράσεις του γραφείου. Το έργο χρηµατοδοτείται από 

την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προ-

γράµµατος «Είµαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι µέρος του συνο-

λικού Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνω-

στού ως EEA Grants. ∆ιαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράµµα-

τος είναι το Ίδρυµα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράµµατος είναι η 

ενδυνάµωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα µας και η ενί-

σχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δηµοκρατίας και της βιώ-

σιµης ανάπτυξης. 

•  Στα πλαίσια της συνεργασίας µε επιστηµονικά ιδρύµατα η ΕΕΑ-

ΣΚΠ έλαβε µέρος στο ερευνητικό πρόγραµµα του Ιατρείου Μνή-

µης – Νευροψυχολογίας της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπι-

στηµίου Πατρών το οποίου ο σκοπός ήταν η νευροψυχολογική εκτί-

µηση και αποκατάσταση των γνωστικών λειτουργιών ασθενών µε 

Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Τα µέλη-ασθενείς µας που συµµετείχαν, 

ωφελήθηκαν µε βελτίωση των γνωστικών τους δυσλειτουργιών 

και συνεισέφεραν στην επιστηµονική κοινότητα µε την έτι περαι-

τέρω εγκαθίδρυση αυτής τη καινοτόµου µεθόδου µόνιµης αποκα-

τάστασης των γνωστικών λειτουργιών στην οποία δεν χρησιµοποι-

ούνται καθόλου φάρµακα.
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

•  Στα ίδια πλαίσια και σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Υγειο-φυ-

σικής & Υπολογιστικής Νοηµοσύνης του Τµήµατος Φυσικοθερα-

πείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος η ΕΕΑΣΚΠ µετέχει στο ερευνητικό 

πρόγραµµα το οποίο αποσκοπεί στο να εκτιµηθεί η προγνωστική 

αξία των ηλεκτροφυσιολογικών διαγνωστικών εξετάσεων και δή 

των σωµατοαισθητικών προκλητών δυναµικών και η συσχέτισή 

τους µε το χρονικό προσδιορισµό µιας δυνητικής επερχόµενης 

έξαρσης της νόσου της διαλείπουσας Πολλαπλής Σκλήρυνσης η 

οποία θα µπορεί να τύχει καλύτερης και έγκαιρης ιατρικής αντι-

µετώπισης. Η συµµετοχή µας συνεχίζεται και σήµερα, τελειώνει 

το 2017 και αναµένονται πολλαπλά οφέλη για τα µέλη µας και τα 

ΑµΣΚΠ γενικότερα, δεδοµένου ότι αυτή η µέθοδος έχει ήδη επι-

δείξει πολύ καλά αποτελέσµατα στην πρόγνωση της εξέλιξης των 

κακώσεων του νωτιαίου µυελού.

•  Στα πλαίσια της προάσπισης και διεκδίκησης των δικαιωµάτων των 

ΑµΣΚΠ και της υπεράσπισης της αξιοπρεπούς διαβίωσή των, η 

ΕΕΑΣΚΠ, συµµετείχε σε διαµαρτυρίες και συλλαλητήρια µε άλλους 

φορείς υγείας και µε άλλα Σωµατεία ΑµεΑ.

•  Στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης και ενηµέρωσης στελεχών 

της Διοίκησης του Σωµατείου συµµετείχαν σε Ιατρικά Συνέδρια και 

Επιστηµονικές Ηµερίδες, σε Συνέδρια Ασθενών, Οµοσπονδιών 

και Οργανώσεων Ελληνικών φορέων Υγείας, ΑµΣΚΠ και ΑµεΑ. 

•  Στα πλαίσια της προβολής και προώθησης των στόχων και σκο-

πών του Σωµατείου καθώς και της κοινωνικοποίησης των προ-

βληµάτων που βιώνουν τα ΑµΣΚΠ, το Σωµατείο συµµετείχε σε 

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές και δηµοσίευσε δελτία 

τύπου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
•  Διοργάνωση επιστηµονικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων µε 

σκοπό την ενηµέρωση, την ψυχαγωγία των ΑµΣΚΠ και την πλη-

ροφόρηση για τα νέα δεδοµένα της νόσου, στην έδρα του Σωµα-

τείου και στις πόλεις που λειτουργούν γραφεία συντονισµού των 

µελών του Σωµατείου.

•  Εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοι-

νού µε ενηµερωτικά περίπτερα στα πλαίσια της Παγκόσµιας Ηµέ-

ρας για τη ΣΚΠ.

•  Διοργάνωση εκδροµών, παραστάσεων, ποιητικών βραδιών, παρου-

σιάσεων βιβλίων, έκθεσης ζωγραφικής, Bazaar και συναυλίες. 

•  Συνέχιση των οµάδων Ψυχοκοινωνικής στήριξης και κοινωνικών 

επισκέψεων στα µέλη.

•  Συνέχιση της συµµετοχής του Προγράµµατος Εκτίµησης των Σωµα-

τοαισθητικών Προκλητών Δυναµικών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

•  Συνεργασία µε άλλους φορείς σε πεδία δράσης αλληλεγγύης, εθε-

λοντισµού και προσφοράς.

•  Συνεργασία µε φορείς υγείας και συντονισµός δράσεων για την προ-

άσπιση και διεκδίκηση των δικαιωµάτων των ΑµΣΚΠ.

•  Δηµιουργία τράπεζας αίµατος µε συνεργασία Νοσοκοµείου της 

περιοχής.

• Οργάνωση προγράµµατος διανοµής δωρεάν τροφίµων σε ΑµΣΚΠ.

•  Δηµοσιοποίηση των προβληµάτων που βιώνουν τα ΑµΣΚΠ και στό-

χευση της επίλυσης αυτών.

• Δηµιουργία οµάδας στήριξης των φροντιστών των ΑµΣΚΠ. 

•  Δηµιουργία οµάδων εικαστικών, κινησιοθεραπείας και θεατρικών 

δρώµενων.

•  Θέσπιση προγραµµάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης στη χρήση Ηλε-

κτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και ξένων γλωσσών.

•  Συµµετοχή σε κάθε είδους δραστηριότητα που προωθεί τους σκο-

πούς και τους στόχους του Σωµατείου.

Ελληνική Ένωση για την αντιµετώπιση της 
Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΕΕΑΣΚΠ)
Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Νέου 
Δρόµου 2, 26 441, Πάτρα 
Τηλ- fax: 2610 422 655 
E-mail: eenosims@yahoo.gr 
Website: http://eenosims.blogspot.gr/ 
http://eeaskp.gr/ 

Υποστηρικτές
Η λειτουργία του Σωµατείου της ΕΕΑΣΚΠ και των δράσεών της, 
στηρίζεται στο µεγαλύτερο µέρος της στην εθελοντική προσφορά 
των µελών της, της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών επιχειρήσεων. 
Επίσης υποστηρίζεται µε δωρεές από Κοινωφελείς Οργανισµούς, 
Τοπικούς Φορείς όλων των βαθµίδων, από την Ιερά Μητρόπολη του 
τόπου µας καθώς και από τον χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 
εταιριών και άλλες εµπορικές πηγές.

Μαργαρίτα Καραγιώργου
Πρόεδρος

Ελπίδα, Αισιοδοξία, Χαµόγελο!
Το τρίπτυχο της ψυχικής δύναµης που 
χρειάζεται στην καθηµερινότητά του ένας 
άνθρωπος που πάσχει από Σκλήρυνση 
Κατά Πλάκας.

Αξιολογείται το σθένος και η αξιοπρέπεια του καθενός στον 
αγώνα για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής τους.
Η ΕΕΑΣΚΠ συνεπικουρεί στην προσπάθεια προσφέροντας 
ανιδιοτελώς τη βοήθειά της, διαδίδοντας το αίσθηµα 
αλληλεγγύης ανάµεσα στα µέλη µε στόχο να ενωθούν για να 
επιτύχουν τα θέλω και τους στόχους τους.
«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ 
ΕΝΩΜΕΝΟΙ»

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Μαργαρίτα Καραγιώργου 
Αντιπρόεδρος: Σωτηρία Λαζανά 
Γ. Γραµµατέας: Δηµήτριος Μπάλλας 
Ταµίας: Κωνσταντίνα Κουργιαλή 
Ειδ. Γραµµατέας: Ιωάννα Τριανταφυλλοπούλου 
Μέλος –Σύµβουλος: Αλεξάνδρα Μπερδέ 
Μέλος Σύµβουλος: Μαρία Κορακά 
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Πέρα από την τυπική του περιγραφή 
ο Σύλλογος είναι η κοινή έκφραση 
200 και πλέον ανθρώπων σε όλη 
τη χώρα, που είτε η µοίρα είτε η 
ευαισθητοποίηση τους, τους έκανε να 
ταχθούν στο πλευρό των ασθενών µε 
Κληρονοµικά Μεταβολικά Νοσήµατα, 

µιας οµάδας εξαιρετικά σπάνιων νοσηµάτων, 
µε διαγνωσµένους ασθενείς κυρίως παιδιά.
Παιδιά που κινδυνεύουν καθηµερινά καθώς οι ελλείψεις 
τους συστήµατος υγείας και πρόνοιας σε ότι αφορά τις 
παθήσεις τους είναι τεράστιες. Αυτός είναι ο αγώνας µας. 
Ένας αγώνας ποτισµένος µε αγωνίες, αγάπη αλληλεγγύη. 
Ενώνουµε την φωνή µας µαζί µε τους υπόλοιπους ασθενείς 
και διεκδικούµε το δικαίωµα στη ζωή σε µία χώρα που 
διεκδικεί το δικαίωµα στην Ελπίδα.

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Πρόεδρος

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Αντιπρόεδρος: Περσεφόνη Αυγουστίδου-Σαββοπούλου
Γενικός Γραµµατέας: Γεώργιος Ξεντές 
Ταµίας: Σωτήρης Στέπκος
Μέλος: Μαριάννα Ραίση
Επιστηµονικός Σύµβουλος: Περσεφόνη Αυγουστίδου-Σαββοπούλου

Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων 
από Κληρονοµικά Μεταβολικά Νοσήµατα 
«ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ»
Ο «ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ» είναι  ένα Σωµατείο µε κοινωφελή και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, µε έδρα την 
Θεσσαλονίκη αλλά µε πανελλήνια εµβέλεια. Ο πλήρης τίτλος του Σωµατείου είναι Σύλλογος Ασθενών και 
Φίλων Πασχόντων από Κληρονοµικά Μεταβολικά Νοσήµατα «ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ». Έχει Α.Μ. 8199/29.3.2007 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 6270/2007 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

Ι
δρύθηκε το Μάρτιο του 2007 κατόπιν πρωτοβουλίας της Περσεφό-

νης Αυγουστίδου-Σαββοπούλου, Οµότιµης Καθηγήτριας Ιατρικής Σχο-

λής ΑΠΘ µε σκοπό την παροχή κάθε δυνατής επιστηµονικής, κοινω-

νικής, ηθικής και οικονοµικής συµπαράστασης προς τα παιδιά που 

πάσχουν από κληρονοµικά µεταβολικά νοσήµατα και τις οικογένειές 

τους. Ο «ΚρίκοςΖωής»  είναι µέλος της Πανελλήνιας Ένωσης για τα Σπά-

νια Νοσήµατα, της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για τα Σπάνια Νοσήµατα 

EURORDIS, της ∆ιεθνής Ένωσης για τη νόσο του Pompe (International 

Pompe Association) και συνεργαζόµενο µέλος του Ευρωπαϊκού προ-

γράµµατος Ε-IMD (European Network and Registry for Intoxication Type 

Metabolic Diseases www.e-imd.org) και το E-HOD (European network and 

registry for homocystinuria and methylation defects www.e-hod.org).

Απολογισµός Δράσεων 2015
Στις  21 Μαρτίου  πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία  η ετήσια  Ηµερίδα 

του ΚΡΙΚΟΥ ΖΩΗΣ µε τίτλο «Κληρονοµικά Μεταβολικά Νοσήµατα  Συµβάλ-

λοντας στην Καλύτερη Έκβαση» στο Ολυµπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης (οι 

βιντεοσκοπηµένες  παρουσιάσεις των εισηγητών είναι προσβάσιµες στην 

ιστοσελίδα του Συλλόγου www.krikoszois.gr).  Επίσης συµµετείχαµε και 

φέτος στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών «Patients in Power». Επιπλέον 

ο Σύλλογος έλαβε µέρος στο πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ-Πανεπιστήµιο Πελοπον-

νήσου-Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» και συµ-

µετείχε στην συνάντηση Συλλόγων Ασθενών στην Αθήνα.

Προγραµµατισµός  Δράσεων 2016
Στις 29 Φεβρουαρίου ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ θα λάβει µέρος κατόπιν προ-

σκλήσεως στη συνάντηση ασθενών και εµπειρογνωµόνων  (Patient-

Expert Meeting)  στην Πράγα που διοργανώνουν το E-HOD (European 

network and registry for homocystinuria and methylation defects)  και HCU 

(Ηomocystinuria) Network Australia. Θεωρούµε την πρωτοβουλία γι’ αυτή 

τη συνάντηση εξαιρετική και µε ελπιδοφόρες προεκτάσεις.

Στις 16 Μαρτίου  θα πραγµατοποιηθεί  στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτι-

σµού  Θεσσαλονίκης η 4η Ηµερίδα του «ΚΡΙΚΟΥ ΖΩΗΣ»  µε τίτλο «Κλη-

ρονοµικά Μεταβολικά Νοσήµατα: Από την Επιστήµη στην Καθηµερινότητα 

του Ασθενή» .Θα καλυφθεί ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που άπτονται των 

αναγκών των πασχόντων από κληρονοµικά µεταβολικά νοσήµατα όπως 

είναι οι εξελίξεις στον τοµέα της διάγνωσης, θεραπείας και προγεννητικής 

διάγνωσης, τα ψυχολογικά προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν στις 

οικογένειες των πασχόντων παιδιών.

Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από 
Κληρονοµικά Μεταβολικά Νοσήµατα 
Βάρναλη 48, 555 34, Πυλαία, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: +302310 939032, +30 6937342222
Fax: +30 2310939032
Email: info@krikoszois.gr
Website: www.krikoszois.gr
Facebook: https://www.facebook.com/krikoszois/

Υποστηρικτές
Ο «ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ» στηρίζεται οικονοµικά από τις συνδροµές των 
µελών του και από δωρεές ιδιωτών και εταιρειών ειδικών φαρµάκων 
και διατροφικών σκευασµάτων που σχετίζονται µε τη θεραπευτική 
αντιµετώπιση των κληρονοµικών µεταβολικών νοσηµάτων. 
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Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταµοσχευµένων 
Καρδιάς-Πνεύµονα «Η Σκυτάλη» 
(Hellenic Heart-Lung Transplant Association)

Η«Σκυτάλη» ιδρύθηκε το 1991 από τους πρώτους Έλληνες ασθενείς µε Μεταµόσχευση Καρδιάς-Πνεύµονα 
καθώς και ασθενείς µε καρδιακή ή πνευµονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Είναι ένας από τους παλιότερους 
Συλλόγους ασθενών στην Ελλάδα κι εκπροσωπεί τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Μεταµόσχευσης 
Καρδιάς-Πνεύµονα. Σήµερα λειτουργεί µε βάση την Αθήνα και Παράρτηµα στην Θεσσαλονίκη ενώ 
εκπρόσωπος του Συλλόγου βρίσκεται στην Βιέννη όπου µεταµοσχεύονται κατά κύριο λόγο οι ασθενείς που 
έχουν ανάγκη µεταµόσχευσης πνεύµονα.

Ό
σον αφορά την Ελλάδα, οι µεταµοσχεύσεις 

καρδιάς είχαν ξεκινήσει τον Απρίλιο του 

1990 στο νοσοκοµείο «Υγεία» και κατόπιν 

στον «Ευαγγελισµό» στην Αθήνα και στο 

«Γ. Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη. 

Από το 1993 οι ασθενείς του εξωτερικού αποτέλεσαν το πρώτο 

δυναµικό ασθενών µε το οποίο εγκαινίασε τη λειτουργία της η 

Μονάδα Μεταµοσχεύσεων Καρδιάς-Πνεύµονα του Ωνασείου 

Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, ως κέντρου παρακολούθησης 

µεταµοσχευµένων ασθενών, προτού αρχίσει επίσηµα τις 

µεταµοσχεύσεις καρδιάς το 1995. Ο Σύλλογος είναι µέλος του 

European Heart And Lung Transplant Federation – EHLTF. 

Απολογισµός δράσεων 2015
•  Ιανουάριος 2015 - Όπως κάθε Ιανουάριο έγινε το ετήσιο Μνηµό-

συνο στη µνήµη των δοτών µας.

•  Μάρτιος 2015 - Στήριξη της θεατρικής φιλανθρωπικής παράστα-

σης «Η άµυαλη Βιολέτα» µε σκοπό την ενηµέρωση για το Καρκίνο 

Μαστού µέσω της τέχνης, στο θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ, πρεµιέρα την 

Παγκόσµια Ηµέρας της Γυναίκας, 8 Μαρτίου.

•  Απρίλιος 2015 - Συµµετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Μεταµό-

σχευσης-ΜΤΧ στην Αθήνα που ήταν και προκριµατικοί αγώνες για 

τους Παγκόσµιους Αγώνες ΜΤΧ στην Αργεντινή.

•  Μάιος 2015 - Συµµετοχή στα 5 χλµ στον Ηµι-µαραθώνιο Αθήνας.

•  Μάιος 2015 - Εκποµπή για τις Μεταµοσχεύσεις στο ραδιοφωνικό 

σταθµό «στο Πορτοκαλί» µε την παρουσία του Α. Χατζή πρώην Προ-

έδρου του ΕΟΜ.

•  Ιούνιος 2015 - Παρουσία µελών µας στην εκδήλωση της Ακαδη-

µίας Αθηνών σχετικά µε τις Μεταµοσχεύσεις.

•  Ιούνιος 2015 - Παρουσία µελών µας σε δεξίωση στο Προεδρικό 

Μέγαρο για τη ∆ωρεά Οργάνων και τις Μεταµοσχεύσεις.

•  Αύγουστος 2015 - Εγκαίνια των γραφείων της Σκυτάλης στη Θεσ-

σαλονίκη και ξεπροβόδισµα των αθλητών µας από τη Βόρεια Ελλάδα 

για τους Παγκόσµιους Αγώνες ΜΤΧ στην Αργεντινή.

•  Αύγουστος 2015 - Συµµετοχή 3 αθλητών µας στους 20ους Παγκό-

σµιους Αγώνες Μεταµόσχευσης στο MardelPlata της Aργεντινής. 

•  Οκτώβριος 2015 - Εκδήλωση για τη ∆ωρεά Οργάνων στον Εκδο-

τικό Οίκο «Εύµαρος» στα πλαίσια εορτασµού της Πανελλήνιας Ηµέ-

ρας ∆ωρεάς Οργάνων, 1η Νοεµβρίου.

•  Νοέµβριος 2015 - Συζήτηση για τις Μεταµοσχεύσεις στην Σπάρτη 

παρουσία ιατρών από την πόλη.

•  Νοέµβριος 2015 - Συµµετοχή του παραρτήµατος Βορείου Ελλάδας 

σε εκδήλωση του παραρτήµατος του ΕΟΜ Βορείου Ελλάδας για την 

ενηµέρωση των φοιτητών στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ.

•  Νοέµβριος 2015 - Συµµετοχή 4 Εθελοντών µας από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό στον κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

•  Νοέµβριος 2015 - Συµµετοχή στην εκποµπή της ΕΡΤ «OnERT» µε 

τη συµµετοχή του Α. Χατζή, πρώην προέδρου του Εθνικού Οργανι-

σµού Μεταµοσχεύσεων.

•  Νοέµβριος 2015 - Συµµετοχή µελών στο «Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ασθενών». 

•  ∆εκέµβριος 2015 - Φιλανθρωπική εκδήλωση µε επίδειξη µόδας 

στο Μέγαρο Υπατία σε συνεργασία µε το Σύλλογο Γυναικών Αµα-

ρυλλίδες.

•  Ιανουάριος έως Δεκέµβριος 2015 - Ιδιωτικό ασφαλιστικό πρό-

γραµµα που υποστηρίχτηκε χορηγικά για άτοµα µε µεταµόσχευση 

καρδιάς ή πνεύµονα που καλύπτει διαγνωστικές εξετάσεις στην 

Ελλάδα και την περίπτωση επαναµεταµόσχευσης καρδιάς-πνευµό-

νων σε κέντρα του εξωτερικού.
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info

Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταµοσχευµένων 
Καρδιάς-Πνεύµονα «Η Σκυτάλη»
Κοραή 6, Νέα Σµύρνη, 17 121, Αθήνα, 
Τηλ: 6977 492874 (Ιωάννα Λεβαντή)

Παράρτηµα Β. Ελλάδας
Καραολή & Δηµητρίου 49-51, 562 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 6948 014071 (Κυριάκος Ζαχαριάδης)

Βιέννη
Landgutgasse 45/4, 1100 Wien 
Τηλ: +43 6597612902 (Μαρία Μπότη)

E-mail: skytali.heartlung@gmail.com
Website: www.heart-lung-transplant.gr, www.ehltf.info
https://el-gr.facebook.com/syllogos.vareos.kardiopnevmonopathon

Υποστηρικτές
European Heart-Lung Transplant Association, GREEK 
ORTHODOX CHARITY ORGANISATION UΚ, Association des 
Dames Grecques de Geneve, Hellenic Engineers Society 
of Great Britain, Φιλανθρωπικός Σύλλογος Γυναικών ‘’Οι 
Αµαρυλλίδες’’, Astellas, Novartis, Uni-Pharma, LIBRA 
GROUP, OTE KAI COSMOTE, PERNOD RICARD HELLAS, 
Κοσµηµατοπωλείο SERKOS, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Κτήµα 
Βασιλείου, BEGNIS CATERING, LOUX αναψυκτικά, 
Ζαχαροπλαστείο PASSARELLA, Ζαχαροπλαστείο ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Ιωάννα Λεβαντή, (ΜΤΧ Καρδιάς, Harefield), 
Αντιπρόεδρος: Άννα Ντίνα, (ΜΤΧ Πνεύµονα, ΑΚΗ Vienna). 
Γραµµατέας: Θοδωρής Κοτσαρίνης, (ΜΤΧ Καρδιάς, Ωνάσειο)
Ταµίας: Γιάννης Μανίκας, (ΜΤΧ Καρδιάς, Harefield)
Σύµβουλος: Ζωή Κωσταρίδη, (ΜΤΧ Καρδιάς, Ωνάσειο)
Σύµβουλος: Σοφία Αδάµ (ΜΤΧ Καρδιάς, SahlgrenskaU.H. Goteborg)
Σύµβουλος: Σοφία Χαραλαµποπούλου (ΜΤΧ Πνεύµονα, ΑΚΗ Vienna)

Το 1991 ιδρύσαµε το Σύλλογο 32 άνθρωποι 
µε το όραµα να ευαισθητοποιήσουµε την 
ελληνική κοινή γνώµη και την ιατρική 
κοινότητα για την ιδέα της δωρεάς 
οργάνων και των µεταµοσχεύσεων και 

να επιλύσουµε κάποια από τα πολλά προβλήµατα των πρώτων 
µεταµοσχευµένων καρδιάς-πνεύµονα οι οποίοι δεν υπήρχαν ως 
κατηγορίες ασθενών τότε στο σύστηµα υγείας. Χειρουργήθηκα 
το 1989 από καρδιοχειρουργό MagdiYacoub και το συνεργάτη 
του χειρουργό Στέργιο Θεοδωρόπουλο στο νοσοκοµείο Harefield 
στην Αγγλία. Στην Ελλάδα εκείνη την εποχή ήταν τελείως 
άγνωστη η µεταµόσχευση καρδιάς ή πνεύµονα. Τον Φεβρουάριο 
του 2014 γιόρτασα 25 χρόνια της µεταµοσχευµένης καρδιάς 
µου µε ποιότητα ζωής κι ελπίδα για το µέλλον. Το 1989, δεν 
µου έδιναν περισσότερα από πέντε χρόνια ζωής. Στην Ελλάδα 
έχουµε συγκριτικά µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξαιρετικά 
µικρή αξιοποίηση των εν δυνάµει δοτών κι έτσι πολύ µικρό αριθµό 
µοσχευµάτων. Προκειµένου να γίνονται πολλές µεταµοσχεύσεις, 
όπως σε άλλες χώρες µε αντίστοιχο πληθυσµό και κοινωνική/
οικονοµική ανάπτυξη, χρειάζεται ολοκληρωµένη στήριξη κι 
έλεγχος στα Νοσοκοµεία µας κι ιδιαίτερα στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας που έχουν την ευθύνη για την παροχή µοσχευµάτων 
και παράλληλα συστηµατική ενηµέρωση της κοινής γνώµης 
για τον εγκεφαλικό θάνατο, την προσφορά οργάνων και τις 
µεταµοσχεύσεις. Τα σχολεία, η εκκλησία τα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης, όλοι έχουν να παίξουν τον δικό τους σηµαντικό 
ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Τις δράσεις του Συλλόγου µας τις 
αφιερώνουµε στους δότες µας, στις οικογένειες τους και σε όσους 
συνανθρώπους µας περιµένουν για ένα µόσχευµα. Ευχαριστώ από 
την καρδιά µου όσους έχουν βοηθήσει τις µεταµοσχεύσεις και το 
Σύλλογο µας.

Ιωάννα Λεβαντή 
Πρόεδρος

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Το 2016 η Σκυτάλη συµπληρώνει 25 χρόνια ζωής κι έχει ένα εξαιρε-

τικό πρόγραµµα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που ξεκινά 9-10 

Ιανουαρίου µε την συµµετοχή της στο «Φεστιβάλ Εθελοντισµού & Πολι-

τισµού 2016» στο Hilton, µε εκθεσιακό περίπτερο και την συν-διοργά-

νωση εκδήλωσης µαζί µε άλλους Συλλόγους ΜΤΧ µε θέµα τις Μεταµο-

σχεύσεις και τη ∆ωρεά Οργάνων το 2016. Κύρια πλευρά της εργασίας 

της Σκυτάλης θα είναι η ανάδειξη της δυνατότητας ενός αυτοχρηµατο-

δοτούµενου συστήµατος ενίσχυσης των Μονάδων Εντατικής Θερα-

πείας που έχουν την ευθύνη για την διάσωση και προσφορά οργά-

νων µέσω εξοικονόµησης πόρων από το τεράστιο κόστος της αιµο-

διάλυσης. Αυτό το γεγονός που αποτελεί βασικό στοιχείο των «οικο-

νοµικών της µεταµόσχευσης» θα προωθήσει η Σκυτάλη στο δηµό-

σιο διάλογο µε στοχευµένες ενέργειες και θα προτείνει στο Υπουρ-

γείου Υγείας ως λύση για την αύξηση της προσφορά µοσχευµάτων 

από τις ΜΕΘ και κατ επέκταση την αύξηση των µεταµοσχεύσεων στη 

χώρα. Το 2016 η Σκυτάλη θα οργανώσει την ελληνική συµµετοχή 

στους ευρωπαϊκούς αγώνες µεταµόσχευσης καρδιάς-πνεύµονα που 

θα γίνουν τον Ιούλιο στο Vantaa της Φιλανδίας (www.vantaa2016.

fi/en/games/ehltc) και θα συµµετάσχει όπως κάθε χρόνο στις εργα-

σίες της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Μεταµόσχευσης Καρδιάς-Πνεύ-

µονα (www.ehltf.info).

Ο Σύλλογος θα συµµετάσχει στους αγώνες δρόµου στον Αλεξάνδρει-

οΜαραθώνιο Θεσσαλονίκης (Απρίλιος) και στον Κλασσικό Μαραθώ-

νιοτης Αθήνας (Νοέµβριος) µε συµµετοχή για πρώτη φορά µεταµο-

σχευµένων ανθρώπων. 

Επίσης έχουν δροµολογηθεί διάφορες δηµόσιες εκδηλώσεις µικρής 

και µεγάλης εµβέλειας, ενηµέρωσης κοινού καθώς και πολιτιστι-

κών εκδηλώσεων µέσω της τέχνης για την προώθηση της ιδέας της 

∆ωρεάς Οργάνων.
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Τ
Ο ΜΕΛΛΟΝ» είναι µια φιλανθρωπική ΜΚΟ µε πολύ 

µεγάλο κοινωνικό έργο στο χώρο της υγείας. Προ-

σπαθεί να συµπαρασταθεί στα παιδιά και στις οικο-

γένειες τους µε κύριο στόχο την κάλυψη ευρέος φά-

σµατος Γενετικών Συνδρόµων. Είναι ο µοναδικός 

στα ελληνικά δεδοµένα Σύλλογος, που απευθύνεται σε τόσα 

πολλά διαφορετικά σπάνια γενετικά σύνδροµα. Συγκεντρώνει 

γονείς, επιστήµονες και ενδιαφεροµένους από άλλους τοµείς 

µε κοινό σκοπό την βελτίωση της υγείας και των συνθηκών 

Ελληνική Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών 
µε Γενετικά Προβλήµατα 
«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Ο Σύλλογος Ατόµων µε Γενετικά Προβλήµατα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» που µετονοµάστηκε σε Ελληνική 
Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών µε Γενετικά Προβλήµατα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», ιδρύθηκε το 2005. 
Αποτελείται  τουλάχιστον από 500 οικογένειες-ενεργά µέλη σε όλη την Ελλάδα. Λόγω της εξέλιξης 
της Γενετικής, σήµερα µπορούµε να διαγνώσουµε πάνω από 3.500 γενετικά σύνδροµα.

διαβίωσης των παιδιών µε γενετικά προβλήµατα µέσω της 

έγκαιρης διάγνωσης, της πρόληψης, της θεραπείας, της φρο-

ντίδας και της υποστήριξης. Ο σύλλογος είναι πιστοποιηµένος 

στο εθνικό µητρώο φορέων ιδιωτικού τοµέα µη κερδοσκο-

πικού χαρακτήρα-τµήµα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΜΚΟ). Εί-

ναι µέλος της Eurordis (του ευρωπαϊκού οργανισµού για τις 

σπάνιες παθήσεις) και αποτελείται από οικογένειες παιδιών 

µε σπάνια γενετικά σύνδροµα όπως: Angelman, Prader-wili, 

Noonan, Williams, Rett, Di George, Sotos, Silver-Russell, 

Apert, Crouzon, Kabuki, Stickler, Charge, Lowe κ.λπ. καθώς 

και από οικογένειες παιδιών  µε χρωµοσωµικές ανωµαλίες, 

όπως σύνδροµα Down, Τurner, Klinefelter κ.α. Ορισµένες 

σπάνιες περιπτώσεις εµφανίζουν αυξηµένη προδιάθεση στην 

ανάπτυξη κακοηθειών. Η κρατική µέριµνα για την ενήλικη 

ζωή των παιδιών αυτών είναι µηδενική. Σε µεγάλο ποσοστό 

η εµφάνιση τους είναι τυχαία (de novo). Οι εξετάσεις προγε-

νεστέρου έλεγχου για την ανίχνευση τους δεν δύνανται να 

καλύψουν όλο το φάσµα των ανωµαλιών, τουλάχιστον µέχρι 

σήµερα.  

Ο ρόλος της οικογένειας στην οµαλή ανάπτυξη και την κοι-

νωνική προσαρµογή τόσο ενός συνηθισµένου παιδιού, όσο 

και ενός παιδιού µε ιδιαιτερότητες, είναι πολύ βασικός. Οι 

οικογένειες όµως αυτών των παιδιών αντιµετωπίζουν πολύ-

πλοκα προβλήµατα που γίνονται ακόµα πιο σύνθετα λόγω των 

αρνητικών στάσεων και διαθέσεων της κοινωνίας.

 Όλες οι οικογένειες που έχουν παιδιά µε γενετικά προβλήµατα 

έρχονται σε καθηµερινή επαφή µε ιατρούς πολλών ειδικοτήτων, 

υπόκεινται σε διάφορες επεµβάσεις και ακολουθούν φαρµα-

κευτικές αγωγές και αναρίθµητες εκπαιδευτικές θεραπείες, 

που συνήθως δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταµεία. Η 

εταιρεία µας, που συµπλήρωσε 10 χρόνια από την ίδρυση της, 

µε πολλά ενεργά µέλη σε όλη την Ελλάδα, εκπληρώνει σταδιακά 

το όραµα όλων µας για την στήριξη των παιδιών και ατόµων µε 

σπάνια γενετικά προβλήµατα, που αφορά όχι µόνον εµάς αλλά 

και την κοινωνία στο σύνολο της. Η ενηµέρωση, η κοινωνική 

και οικονοµική στήριξη, η επιστηµονική καθοδήγηση όσον 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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αφορά στις ιδιαιτερότητες των παθήσεων αυτών, η πρόληψη, 

η πρόγνωση και η θεραπεία, αποτελούν βασικές αρχές της 

Εταιρείας. Με σκοπό να βρίσκεται επιστηµονικά, συµβουλευτικά 

και ψυχολογικά κοντά στους γονείς και τα παιδιά τους, η εταιρεία 

µας, στα 10 χρόνια λειτουργίας της προχώρησε σε σηµαντικά 

βήµατα, όπως η  οικονοµική υποστήριξη των οικογενειών για 

την διενέργεια ακριβών εργαστηριακών εξετάσεων (µοριακές 

εξετάσεις DNA),  δωρεάν εξετάσεις σε πάνω από 1000 άτοµα 

το χρόνο και µακροχρόνια παρακολούθηση των παιδιών µε 

γενικές ανωµαλίες στο Ιατρείο Κλινικής Γενετικής Νοσοκοµείο 

Παίδων «Αγία Σοφία». 

Αποτελούµε ιδρυτικό µέλος για την δηµιουργία δικτύου εφαρ-

µογής της διεθνούς σύµβασης για τα δικαιώµατα του παιδιού 

και στο πλαίσιο κοινωνικής ευαισθητοποίησης και αφύπνισης 

εντάσσουµε και αξιολογούµε θετικά τη λειτουργία της εταιρείας. 

Απολογισµός δράσεων 2015
•  Διοργάνωση 1ο συµποσίου Κλινικής Γενετικής & Δυσµορ-

φολογίας στην Ελλάδα, στο µέγαρο µουσικής Αθηνών στις 

22-23 Μαΐου. Στόχος του συµποσίου ήταν η προώθηση και 

η θεσµοθέτηση της Κλινικής Γενετικής ως επίσηµης Ιατρικής 

ειδικότητας στην Ελλάδα, µε ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση 

της κοινής γνώµης στα γενετικά νοσήµατα και την αντιµε-

τώπιση τους.  

•  Ετήσιες ηµερίδες για τρέχουσες επιστηµονικές πληροφορίες 

από αναγνωρισµένους ειδικούς. 

•  Συστηµατικές δωρεάν αξιολογήσεις για τα παιδιά από εγκρί-

τους θεραπευτές και ιατρούς.

•  Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ειδική αγωγή και εκπαί-

δευση σε συνεργασία µε δήµους και σχολειά στα γραφεία µας.

•  Συµµετοχή στα καλοκαιρινά προγράµµατα εκπαίδευσης 

(summer school) της Eurordis.

•  Φιλανθρωπική Εκδήλωση για τα παιδιά µε θέατρο και µουσική 

στην τεχνόπολη Δήµου αθηναίων (Μάρτιος 2015).

•  Συµµετοχή στο συνέδριο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

(Hilton Ιούλιος 2015).

•  Συµµετοχή στη γιορτή εθελοντών στο Θησείο (Ιούνιος 2015).

•  Οργάνωση ηµερίδων για τα µέλη του συλλόγου µας και ενη-

µέρωση για θέµατα που απασχολούν τους γονείς.

•  Ετήσια εκδήλωση για κοπή της πίτας για τα µέλη µας.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
•  Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις (ηµερίδες, συναυλίες κ.α.).

•  Συµµετοχή στα ετήσια πανευρωπαϊκά συνέδρια γενετικής. 

•  Διερεύνηση των σχέσεων µας µε υπουργεία, µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης, υπηρεσίες κλπ.

•  Εδραίωση δικτύου επικοινωνίας µε άλλους συλλόγους.   

•  Ενηµέρωση γονέων για τις δράσεις του συλλόγου µας µε 

email η στο site.

•  Έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων για τα διάφορα σύνδροµα 

καθώς και ενηµερώσεις για τους γονείς στο site της εταιρείας.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Έλενα Φρυσίρα 
Αντιπρόεδρος: Ευφροσύνη Μπουρµπουχάκη
Γενική Γραµµατέας: Γεωργία Βασιλείου 
Ταµίας: Ελισάβετ Παπαφωτίου-Καρδάµη 
Μέλη: Δήµητρα Μανωλιά-Δρυµούση, Ανθή Νικήτα, 
Ίρις Γαβριηλίδη, Άννα Κοράκη, Σταµατίνα Μανωλιά-Κυρζίδη, 
Αθανάσιος Κυρζίδης, Ιωάννης Δρυµούσης  

2015/2016

Ελληνική Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών µε Γενετικά Προβλήµατα 
«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»
Μακρυνίτσας 16, 115 22, Αµπελόκηποι, Αθήνα 
Τηλ: 210 6420821, 6946 796779
Fax: 210 6420829, 
Email: info@tomellon.com.gr
Website: www.tomellon.com.gr   

Έλενα Φρυσίρα
Πρόεδρος

«Τα Γενετικά σύνδροµα εµφανίζουν 
από ήπια έως βαριά νοητική υστέρηση, 
διάφορες κινητικές δυσκολίες (υποτονία, 
η σπαστικότατα), πολλά ψυχολογικά 

προβλήµατα καθώς και προβλήµατα συµπεριφοράς. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι αρκετά από τα παιδιά µας θα µπορούσαν 
να είναι περισσότερο λειτουργικά, αρκεί να λειτουργούσαν 
θεσµοί όπως αυτοί της συνοδευόµενης εργασίας και της 
επιτηρούµενης αυτόνοµης διαβίωσης. Απώτερος στόχος 
του συλλόγου είναι η δηµιουργία ενός πρότυπου κέντρου 
(ξενώνα φιλοξενίας και δηµιουργικής απασχόλησης), το οποίο 
θα καλύψει το κενό που αφήνει η πολιτεία, συνδράµοντας 
τα άτοµα µε γενετικά προβλήµατα και τις οικογένειες 
τους και παρέχοντας επιπλέον δυνατότητες δηµιουργικής 
απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό, η πρόταση µας για την 
σύσταση αυτού του κέντρου θα αποτελέσει κόµβο, όχι µόνο 
για την αποκατάσταση των ατόµων µε γενετικές παθήσεις, 
αλλά και για την ευρύτερη κοινωνική και επαγγελµατική 
ενσωµάτωση τους».   

Υποστηρικτές
Citizen Parking ΑΕ, Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών, Εκπαιδευτική 
Αναγέννηση, Αρσάκεια-Τοσίτσεια Νηπιαγωγεία Εκάλης, ΑΒ 
Βασιλόπουλος, Ίδρυµα Ευγενίδου, SAAB, Photoshop Company.

info



80

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πνευµονική Υπέρταση Ελλάδας - Hellenic 
Pulmonary Hypertension (HPH)

Η Πνευµονική Υπέρταση Ελλάδα-HPH είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που ιδρύθηκε 
το 2013 από ασθενείς µε το σπάνιο νόσηµα της πνευµονικής υπέρτασης. 

Δ
ηµιουργηθήκαµε µε πρωτοβουλία ασθενών µε Πνευ-

µονική Υπέρταση (ΠΥ), καθώς κρίθηκε απαραίτητο 

να υπάρχει ένας οργανισµός ο οποίος να εκπροσωπεί 

τους ασθενείς και να προασπίζει τα δικαιώµατά τους, 

να επιδιώκει την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών 

συνθηκών διαβίωσης για αυτούς και τις οικογένειές τους, να ενηµε-

ρώνει τους ασθενείς για τις επιστηµονικές εξελίξεις και άλλα θέµατα 

που τους αφορούν και να αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας µε τους 

αντίστοιχους οργανισµούς του εξωτερικού. Η (ΠΥ) είναι µία γρήγορα 

εξελισσόµενη και θανατηφόρα ασθένεια η οποία προσβάλλει τους 

πνεύµονες και την καρδιά. Ο χρόνος είναι πολύτιµος για τους ασθενείς 

µε ΠΥΕ. Ένας στους δύο ασθενείς καταλήγει στα πρώτα τρία χρόνια, 

εάν δεν λάβει φαρµακευτική αγωγή. Τα συµπτώµατα της είναι κοινά 

µε πολλές ασθένειες—δύσπνοια, κόπωση, βήχας και µελάνιασµα στα 

άκρα και στα χείλη—και εποµένως έχει τεράστια σηµασία να γίνει 

έγκαιρη διάγνωση και έναρξη θεραπείας.

Μπαίνοντας αισίως στον τρίτο χρόνο λειτουργίας, ο σύλλογος µας έχει 

να επιδείξει ένα πολύ σηµαντικό και πολύπλευρο έργο στην προσπά-

θεια να γίνει γνωστή και αναγνωρίσιµη η σπάνια νόσος της ΠΥ και να 

αντιµετωπιστεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο προγραµµατισµός 

των δραστηριοτήτων του συλλόγου µας στηρίζεται στις καθιερωµένες 

δράσεις, που έχουν σαν σκοπό να γίνουν θεσµός στη συνείδηση του 

κόσµου µέσα από την συστηµατική συµµετοχή σε εκδηλώσεις οι οποίες 

ενισχύουν το αίσθηµα αλληλεγγύης των συνασθενών µας, προάγουν 

την ενηµέρωση γύρω από την ασθένεια και ευαισθητοποιούν το ευρύ 

κοινό. Οι καθιερωµένες µας δράσεις έχουν προγραµµατιστεί να συµπί-

πτουν χρονικά µε τις επετειακές εκδηλώσεις που γίνονται σε παγκόσµιο 

επίπεδο για την Παγκόσµια Ηµέρα Σπανίων Νοσηµάτων το Φεβρουάριο, 

για την Παγκόσµια Ηµέρα ΠΥ τον Μάιο και για τον Παγκόσµιο Μήνα 

Ευαισθητοποίησης για την ΠΟΥ τον Νοέµβριο. 

Πέρα από τις καθιερωµένες δράσεις µας, πρώτο µέληµα του συλλόγου 

είναι η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τον ασθενή για την αντιµε-

τώπιση της νόσου. Μέσα στο 2015, είµαστε ευτυχείς που, παρόλες τις 

αυξηµένες γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε, καταφέραµε 

να επιλύσουµε σοβαρά θέµατα συνασθενών µας, είτε αναφορικά µε τη 

νοσηλεία τους, είτε µε τη φαρµακευτική τους αγωγή. Είµαστε περήφα-

νοι που σαν σύλλογος συντελέσαµε στην µετάβαση συνασθενών µας 

για προµεταµοσχευτικό έλεγχο, µεταµοσχεύσεις και εξειδικευµένες 

επεµβάσεις στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσµα, ένας συνασθενής µας 

έχει την δεύτερη ευκαιρία στη ζωή µετά από επιτυχή µεταµόσχευση και 

µία συνασθενής µας κατέκτησε πλήρη ίαση µετά από εξειδικευµένη 

χειρουργική επέµβαση στην οποία υποβλήθηκε. 

Με γνώµονα την αλληλεγγύη προς τους συνασθενείς µας λόγω της 

οικονοµικής κρίσης, σε µία πρωτοποριακή κίνηση για τα δεδοµένα ενός 

µικρού συλλόγου, φέτος εγκαινιάσαµε τον ξενώνα του συλλόγου στην 

καρδιά της Αθήνας, όπου προσφέρουµε µόνιµη στέγαση για άπορους 

ασθενείς και τις οικογένειές τους και χώρο φιλοξενίας για ασθενείς που 

έρχονται στην Αθήνα για εξετάσεις. 

Απολογισµός δράσεων 2015
Οι καθιερωµένες δράσεις µας για το 2015 πραγµατοποιήθηκαν µε 

µεγάλη επιτυχία, έχοντας µεγάλη απήχηση, προσέλευση και συµµετοχή 

κοινού.

•  Για την Παγκόσµια Ηµέρα Σπανίων Παθήσεων η HPH εκπόνησε µε δική 

της πρωτοβουλία το εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραµµα «Γνωρίζω 

για την Σπανιότητα και Ζω µε αυτή», µε στόχο την ευαισθητοποίηση 

και ουσιαστική πληροφόρηση παιδιών και εφήβων γύρω από τις 

σπάνιες παθήσεις. 

•  Ο σύλλογος µας και φέτος επισκέφτηκε όλους τους παιδικούς σταθ-

µούς στον ∆ήµο Κηφισιάς καθώς και δύο σχολεία της Αγίας Παρα-

σκευής, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην διαµόρφωση της 

κοινωνικής συνείδησης της µελλοντικής γενιάς. Τα παιδιά εξοικειώ-

νονται µε τη σπανιότητα µέσα από την τρυφερή ιστορία της µασκότ του 

συλλόγου µας, του σπάνιου µωβ ελέφαντα Πόνγκο.

• Για την Παγκόσµια Ηµέρα Πνευµονικής Υπέρτασης στις 5 Μαΐου, οργα-

νώσαµε συνολικά έξι δραστηριότητες σε τρείς πόλεις σε όλη την Ελλάδα 

µε σκοπό την ευρύτερη ευαισθητοποίηση και καλύτερη ενηµέρωση του 

κοινού. Οι δράσεις µας ξεκίνησαν µε ενηµέρωση κοινού στο εµπορικό 

κέντρο TheAthensMall, συνεχίστηκαν µε τη συµµετοχή 150 αθλητών µε 

µπλουζάκια µας στον αγώνα δρόµου RunGreece στο Ηράκλειο Κρήτης, 

καθώς και µε την οµάδα εθελοντών µας στη περιβαλλοντική πρωτοβου-

λία του Let’sDoitGreece. ∆ιοργανώσαµε συνέντευξη τύπου στο Ίδρυµα 

Θεοχαράκη µε διακεκριµένους οµιλητές ενώ την ίδια στιγµή, µέλη και 

εθελοντές µας έκαναν ενηµέρωση κοινού στην Πλατεία Συντάγµατος 

στην Αθήνα και στον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη. Οι εκδηλώσεις 

µας κορυφώθηκαν µε την καθιερωµένη ποδηλατάδα, η οποία φέτος 

είχε ως αφετηρία το Μνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη µπροστά από 

την ελληνική Βουλή, σηµείο που για πρώτη φορά παραχωρήθηκε για 

εκδήλωση συλλόγου, µία µοναδική τιµή για εµάς και το έργο µας. 

•  Κάθε Νοέµβριο, µε αφορµή τον Μήνα Ευαισθητοποίησης για την 

Πνευµονική Υπέρταση, η Πνευµονική Υπέρταση Ελλάδας οργανώνει 

µία φιλανθρωπική βραδιά αφιερωµένη στις γυναίκες, όχι µόνο επειδή 

η νόσος δείχνει µία προτίµηση σε αυτές, αλλά επειδή οι γυναίκες έχουν 

την δύναµη να ανταπεξέλθουν των δυσκολιών και να εµπνεύσουν 

την ελπίδα σε όλους τους ασθενείς. Για αυτό και το κεντρικό σύνθηµα 

της φετινής εκδήλωσής µας ήταν ‘Γυνή γαρ εί, ∆ύνασαι—Αφού είσαι 
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info

Πνευµονική Υπέρταση Ελλάδας – HPH
Δερβενακίων 11β , 145 72,  Δροσιά Αττικής
Τηλ/Fax: +30 215 5305523 
 E-mail: info@hellenicpulmonaryhypertension.gr
 Website: www.hellenicpulmonaryhypertension.gr
Facebook: www.facebook.com/HellenicPulmonaryHypertension
Twitter: @HellenicPH, @HPH_ioanna, @spanioi

Υποστηρικτές
H HPH στηρίζεται από εξειδικευµένα νοσοκοµεία, µη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις, εταιρείες καθώς και ιδιώτες µε 
στόχο την υποστήριξη των ασθενών µας σε κάθε επίπεδο. 
Στην φαρµακοβιοµηχανία σηµαντικοί υποστηρικτές µας στην 
Ελλάδα είναι η εταιρεία Actellion, Glaxo,Galenica, Bayer, 
Hemoglobe κ.α.

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Ιωάννα Αλυσανδράτου
Αντιπρόεδρος: Εµµανουέλα Λιναρδάκη 
Γενικός Γραµµατέας: Αναστασία Παπαδοφραγκάκη
Ειδικός Γραµµατέας: Νικόλαος Δρογώσης
Ταµίας: Αντώνης Κονταράτος
Μέλη: Ελένη Κυπραίου, Νάντια Καγκαλίδου 

Το πιο δύσκολο κοµµάτι της αποστολής 
ενός συλλόγου ασθενών εκτός από την 
έλλειψη πόρων και εθελοντών, και φυσικά 

τα εµπόδια τη γραφειοκρατίας,  είναι να µπορέσει να συνεχίσει 
µετά από κάθε απώλεια ενός συνασθενή µας. Να καταφέρει 
να αντλήσει δύναµη και αισιοδοξία από τα µικρά βήµατα που 
γίνονται κάθε µέρα στον κόσµο της ΠΥ, να µεταδώσει ελπίδα 
στην οικογένεια των συνασθενών µας. Ως σύλλογος έχουµε 
αρκετούς λόγους να είµαστε περήφανοι για αυτά που έχουµε 
επιτύχει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και υπό αντίξοες 
οικονοµικές συνθήκες, εργαζόµενοι σκληρά και σε εθελοντική 
βάση. Αλλά δεν µπορούµε να είµαστε ικανοποιηµένοι, όσο 
συνασθενείς µας χάνονται, όχι µόνο εξαιτίας της δύσκολης 
πρόγνωσης της νόσου, αλλά εξαιτίας ελλείψεων, παραλείψεων 
και άλλων παρακωλύσεων.  

Ιωάννα Αλυσανδράτου
Πρόεδρος

γυναίκα, Μπορείς’. Το τιµώµενο πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο ίδιος ο 

ασθενής, καθώς ακούστηκαν πέντε διαφορετικές ιστορίες ασθενών 

που αποτύπωσαν µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις αγωνίες και τα προ-

βλήµατα που έχουν ζώντας µε την ασθένεια αυτή. 

• Προάγοντας το δικαίωµα του ασθενή στην έγκαιρη και έγκυρη πληρο-

φόρηση, ο σύλλογος µας συµµετείχε ενεργά σε όλα τα επιστηµονικά 

συνέδρια και ιατρικά σεµινάρια για να παρακολουθήσει από κοντά 

τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη νόσο µας και να παρέχει την 

πληρέστερη ενηµέρωση στα µέλη του και µέσα από την επίσηµη 

ιστοσελίδα του. 

• Εκπροσωπήθηκε ο σύλλογος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 

στις 8 Νοεµβρίου από συνολικά 25 αθλητές οι οποίοι συµµετείχαν στις 

διαδροµές 5 και 10 χλµ. και δέκα εξ αυτών στον αυθεντικό µαραθώνιο 

των 42,5 χλµ. Η συµµετοχή µας στο µεγαλύτερο αθλητικό δρώµενο 

της χώρας συµβολίζει τον καθηµερινό µαραθώνιο που διανύει ένας 

ασθενής µε πνευµονική υπέρταση. Στα ειδικά σχεδιασµένα µπλουζάκια 

αναγραφόταν το ξεχωριστό µήνυµα ‘Πάρε Ανάσα για τους Ασθενείς 

µε ΠΥ’, το οποίο έγινε σύνθηµα στα χείλη των θεατών παροτρύνοντας 

τους αθλητές µας να συνεχίσουν την διαδροµή αναγνωρίζοντας τον 

ευγενή σκοπό της αποστολής µας.   

• Τα µέλη, οι εθελοντές  µας και ο σπάνιος µωβ ελέφαντας Πόγνκο 

βρέθηκαν για τρίτη συνεχόµενη χρονιά στο TheAthensMall για να 

µοιράσουν χριστουγεννιάτικες ευχές και να ενηµερώσουν το κοινό 

για την σπάνια πάθηση της πνευµονικής υπέρτασης. Το ενδιαφέρον 

του κοινού ήταν θερµό, µοιράσαµε ενηµερωτικό υλικό, φωτογραφίες 

για την εκστρατεία ενηµέρωσης selfieforph και κάναµε την νόσο της 

πνευµονικής υπέρτασης ορατή στους χιλιάδες επισκέπτες του εµπο-

ρικού. Ο Πόνγκο αγκαλιάστηκε από µικρούς και µεγάλους αγγίζοντας 

τις καρδιές όλων µε την όµορφη ιστορία του και είχε την ευκαιρία να 

εξηγήσει το συµβολισµό του χρώµατός του κάνοντας ενηµέρωση για 

το σπάνιο νόσηµα της πνευµονικής υπέρτασης µεταξύ άλλων και στον 

πρώην Υπουργό Υγείας Μάκη Βορίδη. 

Προγραµµατισµός δράσεων 2016 
Ο προγραµµατισµός του συλλόγου µας για το 2016 έχει ως βάση τις 

καθιερωµένες δράσεις. Κάθε χρόνο βάζουµε τον πήχη λίγο ψηλότερα, 

επιδιώκοντας µεγαλύτερη συµµετοχή και προσέλευση κόσµου. Επιπλέον 

των προγραµµατισµένων µας δράσεων, έχουµε θέσει τέσσερις πολύ 

σηµαντικούς στόχους

• Τον πλήρη εξοπλισµό του ξενώνα µας, τον οποίον θα εγκαινιάσουµε 

επισήµως µε την κοπή της πρωτοχρονιάτικη πίτας µας στις 14 Φεβρου-

αρίου. 

• Να κυκλοφορήσουµε την διδακτική ιστορία της µασκότ µας, του σπάνιου 

µωβ ελέφαντα Πόνγκο, σε ένα όµορφο βιβλίο το οποίο θα απευθύ-

νεται σε µικρούς και µεγάλους και θα βοηθήσει στην ενηµέρωση του 

ελληνικού κοινού µε έναν γλυκό και τρυφερό τρόπο, εκπαιδεύοντας 

κοινό, ασθενείς και φροντιστές για την νόσο της Π.Υ. 

• Την οργάνωση εκστρατείας για την δωρεά οργάνων, ένα τοµέα στον 

οποίο η χώρα µας υστερεί σηµαντικά µε αποτέλεσµα οι Έλληνες ασθε-

νείς να αντιµετωπίζονται δυσµενώς στις µεταµοσχεύσεις οργάνων 

στο εξωτερικό. Είναι ύψιστης σηµασίας να γίνει απολύτως κατανοητό 

ότι για να διεκδικήσεις µία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή πρέπει και να 

την προσφέρεις. 
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Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων 
Πασχόντων από Νευροϊνωµατωση «Ζωή µε NF»
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και ΦίλωνΠασχόντων Από Νευροϊνωµάτωση «Ζωή µε NF» είναι 
ένας µη κερδοσκοπικός σύλλογος, ο οποίος ιδρύθηκε το 2013 µε πρωτοβουλία πασχόντων από τη 
νόσο. Πρωταρχικός στόχος του συλλόγου είναι η στήριξη καθώς και σωστή ενηµέρωση των ασθενών. 
Ο σύλλογος επιδιώκει να προασπίσει και να διεκδικήσει τα δικαιώµατα των ασθενών, να προβάλει και 
να εισηγηθεί για τα προσκόµµατα που αντιµετωπίζουν καθώς και να υλοποιήσει δράσεις ενηµέρωσης 
και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης και των υπεύθυνων φορέων.

Απολογισµός Δράσεων 2015
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόνων Από 

Νευροϊνωµάτωση «Ζωή µε NF» το 2015 πραγµατοποίησε τις 

ακόλουθες δράσεις:

•  Συµµετείχε σε κοινή δράση του συλλόγου «Αγγελοι Γής» για τους 

Σπάνιους Ασθενείς.

•  Συµµετείχε σε δράση ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης  για 

την Παγκόσµια Ηµέρα Σπάνιων Παθήσεων  στην Θεσσαλονίκη. 

•  Συµµετείχε µε οµάδα στον επετειακό10ο Διεθνή Μαραθώνιο 

«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της 

ευαισθητοποίησης  και ενηµέρωσης.

•  Υλοποιήθηκε η πρώτη ηµερίδα του συλλόγου µε συµµετοχή εξαί-

ρετων επιστηµόνων.

•  Επαφές µε φορείς της Πολιτείας για την ενηµέρωση τους σχετικά 

µε αυτή τη σπάνια πάθηση.

•  Διανοµή 5.500 εντύπων ενηµερωτικού υλικού από εθελοντές 

του συλλόγου σε δηµόσιες και ιδιωτικές πανεπιστηµιακές σχολές, 

σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

•  Συµµετοχή του συλλόγου µας στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών .

•  Δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία µε 

άλλους συλλόγους ασθενών για την κοινοποίηση των σκοπών του 

συλλόγου και την ευαισθητοποίηση για την νόσο.

•  Οµιλία της προέδρου στο 15ο Ετήσιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο 

2015.

•  Συµµετοχή µε ενηµερωτικά έντυπα στο Φεστιβάλ Εθελοντισµού 

και Πολιτισµού Χωρίς Σύνορα.
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Ο σύλλογος «Ζωή 
µε NF» ιδρύθηκε 
για να αναδείξει 

τα προβλήµατα των ασθενών µε 
νευροϊνωµάτωση, προκειµένου να 
δηµιουργηθεί ένα κέντρο ασθενών µε 
νευροϊνωµάτωση, το οποίο θα διευκολύνει 
την έγκυρη διάγνωση, σωστή πρόληψη και 
αντιµετώπιση των ασθενών µε αυτή την 
σπάνια πάθηση. Κύριο µέληµα µας είναι να 
διεκδικήσουµε τα αυτονόητα δικαιώµατά 
µας, την σωστή ενηµέρωση των ασθενών, 
την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη 
τους καθώς και την ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώµης αλλά και του 
επιστηµονικού κόσµου. Ο σύλλογος µας 
αποσκοπεί στη συνεχή ενηµέρωση των 
µελών του, στην πρόληψη, στην έγκυρη 
διάγνωση και στη συνεργασία µε όλους 
τους ιατρικούς φορείς.

Λαµπρινή 
Σωτηρόπουλου 
Πρόεδρος

Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Νευρο-
ϊνωµατωση «Ζωή µε NF»
Θησέως 11, 162 33, Βύρωνας 
Τηλ: 210 7653977, 6983 100719
E-mail: nf.greece@gmail.com
Facebook:  neurofibromatosis greece

info

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
•  Δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την Ελλάδα

•  Διοργάνωση ηµερίδων µε σκοπό την  ενηµέρωση ασθενών και 

των οικογενειών τους.

•  Συµµετοχή εκπροσώπων σε οµιλίες, συνέδρια, ηµερίδες, τηλε-

οπτικές εκποµπές και εκπαιδευτικά σεµινάρια στο πλαίσιο της 

ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης.

•  Ενηµέρωση για την έρευνα στην Ελλάδα σχετικά µε τη νευροϊνω-

µάτωση, το µήνα Μάρτιο.

•  Συνεργασία µε πανεπιστηµιακές σχολές, ερευνητικά κέντρα και 

ιατρικούς φορείς για ζητήµατα που αφορούν την νόσο, µε σκοπό 

την ευρύτερη ιατρική ενηµέρωση του ασθενούς, της οικογένειάς 

του και των φροντιστών του.

•  Ενηµέρωση των υπεύθυνων φορέων για χρηµατοδότηση ερευνών 

σχετικών µε τη νόσο.

•  Συνεργασία µε άλλους φορείς σε πεδία δράσης, αλληλεγγύης, εθε-

λοντισµού, προσφοράς και ισότιµης προσβασιµότητας των ΑµεΑ.

•  Δράσεις για την ισότιµη κοινωνική ένταξη των ασθενών µε νερο-

ϊνωµάτωση και την καταπολέµηση των διακρίσεων και του στίγ-

µατος που συνοδεύουν την πάθηση.

•  Διανοµή ενηµερωτικών εντύπων στα δηµόσια νοσοκοµεία όλης 

της χώρας.

•  Παρεµβάσεις στα υπουργεία υγείας και εργασίας για τα δικαιώµατα 

των ασθενών µε νευροϊνωµάτωση.

•  Καµπάνια ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη νόσο. 

Υποστηρικτές
Το έργο του συλλόγου µας στηρίζεται από την προσφορά των 
µελών και φίλων του συλλόγου µας. Τους Ευχαριστούµε θερµά 
γιατί χάρη στην βοήθειά τους µπορέσαµε να πραγµατοποιήσουµε 
τις δράσεις ενηµέρωσης. 

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Λαµπρινή Σωτηρόπουλου 
Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Βοσνακίδου 
Γραµµατέας: Βασιλική Γιακατού 
Ταµίας: Σπυρίδων Μακροπόδης 
Μέλος: Μαρία Πατούλα
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Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων 
(Π.Ε.Σ.ΠΑ.)

Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) είναι η οµπρέλα ασθενών µε σπάνιες παθήσεις και 
µέλη της έχει 28 συλλόγους ασθενών καθώς και πολλούς µεµονωµένους ασθενείς. Είναι ενεργό µέλος του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού για της Σπάνιες Παθήσεις (EURORDIS) και όπως οι αντίστοιχες Ενώσεις των κρατών 
µελών, συµµετέχει και εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ενώσεων για τις Σπάνιες Παθήσεις. 
Πρόσφατα έγινε µέλος και του Διεθνούς Οργανισµού για τις Σπάνιες Παθήσεις (Rare Diseases International ). 

Η 
Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων ιδρύθηκε 

τον Ιούλιο του 2003 από µία µικρή οµάδα ασθενών 

και διακεκριµένων επιστηµόνων, µε την ηθική 

υποστήριξη της EURORDIS και απευθύνεται: 

-Σε ήδη υπάρχοντες συλλόγους ασθενών

-Σε ασθενείς των οποίων οι παθήσεις είναι τόσο σπάνιες που δεν 

έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν τον απαιτούµενο αριθµό 

µελών για να µπορέσουν να συστήσουν το δικό τους σύλλογο.

-Σε ασθενείς που δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν, έστω και 

αν υπάρχει σύλλογος που εκπροσωπεί τη νόσο τους.

-Γενικά σε γιατρούς, ερευνητές, επιστήµονες που έχουν σχέση µε 

το αντικείµενο και σε συγγενείς ασθενών.

-Σε κάθε ευαισθητοποιηµένο άτοµο που θα ήθελε να βοηθήσει 

στην προσπάθεια αυτή.

Απολογισµός δράσεων 2015
•  Στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2015, η Πανελλήνια Ένωση Σπα-

νίων Παθήσεων διοργάνωσε ενηµερωτική εκδήλωση στο Ίδρυµα 

Ευγενίδου µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Σπανίων Παθή-

σεων. Το µήνυµα της ηµέρας αυτής ήταν «Ζώντας µε µία Σπά-

νια Πάθηση, Μέρα µε τη Μέρα, Χέρι µε Χέρι».

Το µήνυµα της συνάντησης ήταν η «Εκπαίδευση 

των Ασθενών µε Σπάνιες Παθήσεις» και πραγ-

µατοποιήθηκαν εξαίρετες οµιλίες αναφορικά µε 

τη συµµετοχή του ασθενή στις Κλινικές Μελέ-

τες, µε τη σχέση ασθενή και ιατρού, µε τα δικαι-

ώµατα και τις υποχρεώσεις του ασθενή, µε τα 

δικαιώµατα των παιδιών µε σπάνιες/χρόνιες 

παθήσεις, µε τα προβλήµατα των ασθενών και 

την αντιµετώπισή τους και µε το πώς επηρεά-

ζουν τα σπάνια νοσήµατα τη ζωή του ασθενή και 

της οικογένειας του. 

Οι παρουσιάσεις προκάλεσαν πλήθος συναισθη-

µάτων στο κοινό, δείχνοντας την πολυδιάστατη 

φύση των σπανίων παθήσεων, µε τα πολλά προ-

βλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ασθενείς, αλλά 

και τη θετική στάση την οποία διατηρούν πολλοί 

από αυτούς, παλεύοντας χωρίς να χάνουν την 

ελπίδα και την αγάπη τους για τη ζωή.

•  Στις 21 Απριλίου 2015 ξεκίνησε επισήµως η παροχή δωρεάν 

συνεδριών «Yoga» στα γραφεία του φορέα µας, από εξειδικευ-

µένη επαγγελµατία, µε ένα πρόγραµµα που έχει προσαρµοστεί 

ειδικά στις ιδιαιτερότητες των ασθενών µε σπάνιες παθήσεις 

που επιθυµούν να συµµετάσχουν.

•  Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων παρέχει δωρεάν ψυχο-

λογική υποστήριξη στους ασθενείς και τις οικογένειες τους µε 

σκοπό να τους βοηθήσει να µην νιώθουν µόνοι και αβοήθητοι 

ερχόµενοι αντιµέτωποι µε κάποια σπάνια πάθηση.

•  Στις 28-30 Μαΐου 2015, η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθή-

σεων συµµετείχε µε εκπροσώπους της στο EURORDIS Membership 

Meeting 2015, που έλαβε χώρα στη Μαδρίτη, µαζί µε τους εκπροσώ-

πους των υπόλοιπων κρατών µελών. Κατά τη διάρκεια της συνάντη-

σης, αποφασίστηκε η δηµιουργία του Rare Diseases International, 

του Παγκόσµιου Οργανισµού για τις Σπάνιες Παθήσεις, δεδοµένου 

του τεράστιου ενδιαφέροντος που έχουν δείξει χώρες εκτός της 

Ευρώπης, µε τη συµµετοχή κρατών όπως η Ινδία, η Κίνα, ο Κανα-

δάς, η Βραζιλία, η Αυστραλία κ.α., τα τελευταία χρόνια.Στη θεµατο-

λογία των παρουσιάσεων που πραγµατοποιήθηκαν, το ενδιαφέρον 

επικεντρώθηκε στη δηµιουργία συνεργασιών για την ανάπτυξη των 

δικτύων αναφοράς (EuropeanReferenceNetworks) στην Ευρώπη.
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ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    
2015/2016

info

Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.)
Τιµοθέου 99-101 , 162 32, Αθήνα
Τηλ: 210 7660989, 210 7600289
Fax: 210 7660991
E-mail : gr-pespa@otenet.gr
Website:  www.pespa.gr

Υποστηρικτές
Actelion, Aegerion, Alexion, AMGEN, Arriani Pharmaceuticals
Bayer, Biomarin, ELPEN, ΓΕΝΕΣΙΣ Pharma, Genzyme a Sanofi 
Company, GlaxoSmithKline, GreenHill TV Productions
MyDesignMylonadis, Novartis Hellas, Pfizer, Roche, Shire

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος : Μαριάννα Λάµπρου
Αντιπρόεδρος : Δρακούλης Γιαννουκάκος
Ταµίας: Γεράσιµος Βουτσινάς
Γραµµατέας: Μαρία Αδαµοπούλου
Μέλος : Βασιλική Μπίλιου
Μέλος ; Χρήστος Μανωλακάκης
Μέλος : Θεοδώρα Μάγγου

Η ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης 
Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.)µε 
αφορµή την ύπαρξη της Ελληνικής 
Εταιρείας Οζώδους Σκληρύνσεως 
(Ε.Ε.Ο.Σ.) ως ένα από τα πρώτα 

µέλη της EURORDIS, που οδήγησε στη δέσµευση για τη 
δηµιουργία της αντίστοιχης ένωσης ασθενών για σπάνιες 
παθήσεις στην Ελλάδα. 
Η ίδρυση του φορέα αποτέλεσε ένα πολύ σηµαντικό 
γεγονός, καθώς κάλυψε έναν άγνωστο έως τώρα τοµέα 
στη χώρα µας, αυτόν των σπανίων παθήσεων. Η Π.Ε.Σ.ΠΑ. 
υπήρξε από την αρχή ενεργό µέλος του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Σπανίων Παθήσεων (EURORDIS) και 
εκπροσωπεί τη χώρα µας στην Ευρώπη. 
Με τις δράσεις της (συνέδρια, διαλέξεις, ενηµερωτικές 
εκδηλώσεις, κτλ) στα δώδεκα αυτά χρόνια της ζωής 
της, έχει συµβάλει στην ενηµέρωση της επιστηµονικής 
κοινότητας καθώς και του ευρύτερου κοινού. Πλέον 
η Π.Ε.Σ.ΠΑ. έχει 28 Συλλόγους/Μέλη και αγωνίζεται 
καθηµερινά για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους 
αλλά και την ίδια τους τη ζωή. 

Μαριάννα Λάµπρου 
Πρόεδρος

•  Στις 12 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε η πρώτη διάλεξη της Πανελ-

λήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων στο πλαίσιο του εκπαιδευ-

τικού προγράµµατος µε τίτλο «Σπάνιος ναι… Μόνος όχι». Σκο-

πός του ήταν η γνωριµία του κοινού µε τις Σπάνιες Παθήσεις, 

στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το ακροατήριο ήταν 

θερµό και οι σπουδαστές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

παρουσίαση.

•  Στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2015, η Π.Ε.Σ.ΠΑ. διοργάνωσε το 

8ο Ετήσιο Συνέδριό της στο Ίδρυµα Ευγενίδου, µε θέµα «Σπά-

νιες Παθήσεις – Ορφανά Φάρµακα: Απαραίτητη η Συνεργασία 

Ασθενών, Ιατρών και Επαγγελµατιών Υγείας»,υπό την Αιγίδα της 

Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Κατά τη διάρκεια του διήµερου συνε-

δρίου η συµµετοχή του κοινού ήταν ικανοποιητική, µε ιδιαίτερα 

σηµαντική την παρουσία των ασθενών, οι οποίοι έδειξαν ενδι-

αφέρον στην προσπάθεια του φορέα µας για την έναρξη ενός 

προγράµµατος εκπαίδευσης ασθενών µε σπάνιες παθήσεις.

•  Στις 17 Δεκεµβρίου 2015, η Π.Ε.Σ.ΠΑ. πραγµατοποίησε την 

Παρουσίαση του Προγράµµατος Εκπαίδευσης Ασθενών στο 

Πνευµατικό Κέντρο του Δήµου Αθηναίων.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
•  Σεµινάρια βάσει του προγράµµατος Εκπαίδευσης Ασθενών µε 

Σπάνιες Παθήσεις στις:

  09/01/2016 - Δικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Ασθενών µε 

Σπάνιες Παθήσεις

  25/02/2016 - Το πρόβληµα της Διάγνωσης στις Σπάνιες Παθή-

σεις και η Πρόσβαση των Ασθενών στη Φαρµακευτική τους 

Αγωγή

  21/03/2016 - Συµµετοχή σε Κλινικές Μελέτες/Δοκιµές

  20/04/2016 - Καταγραφή Ασθενών και Ασθενειών και Ενη-

µέρωση για Θέµατα Πολιτικής Υγείας

  14/05/2016 - Βελτίωση Ποιότητας Ζωής – Υποστηρικτικές 

Δραστηριότητες

•  Οργάνωση Διήµερης εκδήλωσης για την Παγκόσµια Ηµέρα Σπα-

νίων Παθήσεων 28-29 Φεβρουαρίου 2016

•  Συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανι-

σµού για τις Σπάνιες Παθήσεις (GeneralAssembly) – EURORDIS 

στο συνέδριο European Conferenceon Rare Diseases and 

OrphanMedicines (ECRD 2016), καθώς και στο Παγκόσµιο 

Συµβούλιο των Εθνικών Ενώσεων για τις Σπάνιες Παθήσεις 

(CouncilofAlliances), στο Εδιµβούργο

•  Συµµετοχή στο 42ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

•  Οργάνωση του 9ου Ετήσιου Συνεδρίου Π.Ε.Σ.ΠΑ. στα Ιωάννινα

•  Οργάνωση εκδηλώσεων για την Ευαισθητοποίηση και Ενηµέ-

ρωση για τις Σπάνιες Παθήσεις καθώς και συµµετοχή σε αντί-

στοιχα συνέδρια.
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Σ
την Ελλάδα οι ασθενείς µε ψωρίαση και ψωριασική 

αρθρίτιδα  εκτιµάται πως ανέρχονται στους 300.000. 

Η ψωρίαση δεν αποτελεί αισθητικό πρόβληµα. 

Ο ασθενής µε ψωρίαση, αντιµετωπίζει πλήθος 

συµπτωµάτων όπως ο κνησµός, ο ερεθισµός του 

δέρµατος ή ο πόνος. Η ψωρίαση είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε 

την ψωριασική αρθρίτιδα, δεδοµένου του ότι τουλάχιστον το 10% 

των ασθενών µε ψωρίαση εµφανίζουν ψωριασική αρθρίτιδα.

Ο πρωταρχικός στόχος του Επιδέρµια  είναι η   διεκδίκηση των 

δικαιωµάτων των ασθενών µε ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα 

και η υποστήριξή τους µε κάθε δυνατό τρόπο και µέσο. Οι ασθε-

νείς µε ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα είναι χρόνια ασθενείς 

µίας ανίατης νόσου. Ως χρόνια ασθενείς οφείλουν να αντιµετω-

πίζονται από την πολιτεία. ∆ιεκδικούµε µηδενική συµµετοχή στη 

φαρµακευτική µας αγωγή, όποια µορφή και αν έχει αυτή. Σήµερα 

Πανελλήνιος σύλλογος ασθενών µε ψωρίαση 
και ψωριασική αρθρίτιδα, Επιδέρµια
Το Επιδέρµια είναι ένας νέος  πανελλήνιος σύλλογος ασθενών µε ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα. 
Δηµιουργήθηκε το 2014 αποκλειστικά από ασθενείς µέσα από την πρόδηλη ανάγκη τους να 
διεκδικήσουν τα δικαιώµατα τους. To Επιδέρµια εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Παγκόσµια Οµοσπονδία 
Ενώσεων Ασθενών µε Ψωρίαση, IFPA (http://www.ifpa-pso.org/),  στο Παγκόσµιο Δίκτυο Ψωρίασης 
(http://www.psoriasis-international.org/) και είναι µέλος του Εθνικού Συµβουλίου για τις Ρευµατικές 
Παθήσεις (http://www.tosomasoumilaei.gr/) 

ο ασθενής µε ψωρίαση επιβαρύνεται µε το κόστος της  συµµετο-

χής σε χάπια, κρέµες, σαµπουάν,  λοσιόν και αλοιφές παρόλο που 

αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της θεραπείας του.

Επιπλέον, αγωνιζόµαστε για µία ασθενοκεντρική περίθαλψη. Είναι 

αναγκαίο το να µπορεί ο ασθενής να λαµβάνει µέρος στη διαδικασία 

λήψης απόφασης της θεραπείας που θα ακολουθήσει, σύµφωνα µε 

τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του. Η ασθενοκεντρική περίθαλψη 

µπορεί να επιτευχθεί µέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάµεσα 

στον ασθενή και τον θεράποντα ιατρό του, καθώς και µέσα από 

την ενηµέρωση των ασθενών για τις διαφορετικές θεραπείες που 

υπάρχουν.  Η συµµόρφωση στη θεραπεία καθώς και η συµµετοχή 

του ασθενή στην απόφαση για το θεραπευτικό σχήµα που θα ακο-

λουθήσει αποτελεί ζητούµενο για το Επιδέρµια. 

Επίσης, το Επιδέρµια στοχεύει στην πληροφόρηση και ενηµέρωση 

των ασθενών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, καθώς 

και οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου, για οτιδήποτε νεότερο σχετικά 

µε την ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα.

Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού καθώς η αποστιγ-

µατοποίηση της νόσου αποτελούν προτεραιότητα για το Επιδέρµια.  

Πολύ συχνά ο ασθενής εισπράττει τον κοινωνικό αποκλεισµό, λόγω 

άγνοιας για την µη µεταδοτικότητα της νόσου. Ο σύλλογος µας προ-

βαίνει στη διοργάνωση διαλέξεων, ηµερίδων και λοιπών δράσεων 

για την ενηµέρωση ασθενών και κοινού.

Απολογισµός δράσεων 2015
Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 υλοποιήσαµε  τις εξής δράσεις:

• Δηµιουργία δυναµικής ιστοσελίδας.

• Δηµιουργία γραφείων στη Θεσσαλονίκη.

•  Παρουσία σε πληθώρα ιατρικών συνεδρίων σε Αθήνα, Θεσσα-

λονίκη, Ιωάννινα και ∆ράµα. 

•  Συµµετοχή σε εκπαιδευτικά σεµινάρια µε αντικείµενο τα Οικονο-

µικά της Υγείας και τα Βiotherapeutics.

• Ραδιοφωνικό Σπότ για τη µη µεταδοτικότητα της Ψωρίασης.

•  Συµµετοχή στο 4th World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference 

2015, στηΣτοκχόλµη.

•  Συµµετοχή στις δράσεις του Εθνικού Συµβουλίου, σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη, για την παγκόσµια ηµέρα αρθρίτιδας. 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Πανελλήνιος σύλλογος ασθενών µε ψωρίαση και ψωριασική 

αρθρίτιδα, Επιδέρµια
Αριστοτέλους  21, 54 626 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2315 553780  
Ε-mail: epidermia.greece@gmail.com  
Website: www.epidermia.gr
twitter: epidermiaGR
Facebook: Epidermia

Υποστηρικτές
Το Επιδέρµια υποστηρίζεται οικονοµικά από τις εισφορές και τις 
δωρεές των µελών του. 
Επιπλέον, το έργο του υποστηρίζεται οικονοµικά από χορηγίες 
και δωρεές φαρµακευτικών εταιριών καθώς και εταιριών 
δερµοκαλλυντικών. 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2015, οι εταιρίες που οικονοµικά 
υποστήριξαν το Επιδέρµια (µε αλφαβητική σειρά) είναι οι ακόλουθες: 
AbbVie Pharmateuticals S.A., Frezyderm A.B.E.E., Janssen-Cilag 
Pharmaceutical S.A.C.I., Novartis (Hellas) S.A.C.I.

Τίνα Κουκοπούλου 
Πρόεδρος

Το φετινό µήνυµα της Παγκόσµιας 
Οµοσπονδίας Ενώσεων Ασθενών µε 
Ψωρίαση, IFPA, είναι «Ελπίδα, δράση, 
αλλαγή», τρεις λέξεις, µε στόχο ένα 
καλύτερο αύριο. Το µήνυµα αυτό, στην 

Ελλάδα του σήµερα εκφράζει τα συναισθήµατα των ασθενών 
και το «Επιδέρµια», το ενστερνίζεται.
Το Επιδέρµια προτρέπει τους ασθενείς να απευθυνθούν στο 
θεράποντα ιατρό τους, και στοχεύει σε µία ασθενοκεντρική 
περίθαλψη, µέσα από την οποία θα οδηγηθεί ο εκάστοτε 
ασθενής στο κατάλληλο για αυτόν θεραπευτικό σχήµα. 
Εκπροσωπόντας την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισµούς 
και φορείς, και µε διεθνείς συνεργασίες στοχεύουµε στα 
βέλτιστα αποτελέσµατα. Έχουµε ως προτεραιότητα τη 
διεκδίκηση των δικαιωµάτων των ασθενών, και στοχεύουµε 
στην ενηµέρωση του κοινού για τη µη µεταδοτικότητα της 
νόσου, και στην πληροφόρηση των ασθενών, για οτιδήποτε 
νεότερο σχετικά µε τη νόσο. 

•  Ένθετο 12σέλιδο ενηµερωτικό Φυλλάδιο µε θέµα ‘Η ζωή µου µε 

την Ψωρίαση’ που διανεµήθηκε µε την  Εφηµερίδα Έθνος και το 

Περιοδικό Αρµονία.

•  Προβολή ενηµερωτικού βίντεο σε κινηµατογράφους Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης µε θέµα τη µη µεταδοτικότητα της ψωρίασης. 

•  Αποστολή επιστολής ενάντια σε προσβλητικό για τους ασθενείς 

µε ψωρίαση δηµοσίευµα, σε ηλεκτρονικά µέσα που οδήγησε στη 

διαγραφή του δηµοσιεύµατος.

•  Καταγγελία σχετικά µε περιστατικό απαγόρευσης εισόδου ασθε-

νούς στα Λουτρά Υπάτης. 

•  Δηµιουργία και διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων για την Ψωρί-

αση.

•  Συµµετοχή σε forum διαλόγου των stakeholders για τις ρευµατικές 

παθήσεις, του Εθνικού Συµβουλίου για τις Ρευµατικές Παθήσεις.

•  Ενηµερωτική Εκδήλωση για την Ψωρίαση, στα πλαίσια της  Παγκό-

σµιας Ηµέρα Ψωρίασης, σε συνεργασία µε το Νοσοκοµείο Αφρο-

δισίων και Δερµατικών νόσων «Ανδρέας Συγγρός», µε οµιλητές 

την κ. Μαρίνα Παπουτσάκη, Δερµατολόγο Αφροδισιολόγο Επι-

µελήτρια Α’ - Πρώτης Πανεπιστηµιακής Κλινικής, Νοσοκοµείο 

Α. Συγγρός και τον κ. Βαµβακούση, Αντιπρόεδρο του Επιδέρµια.

•  Ενηµερωτική εκδήλωση µε τίτλο «ΨωρΙΑΣΗΣ», στη Θεσσαλο-

νίκη, µε οµιλητές τον καθηγητή Δερµατολογίας Αφροδισιολογίας 

ΑΠΘ, Δηµήτριο Ιωαννίδη, Διευθυντή Α΄ Πανεπιστηµιακής Κλινι-

κής, Νοσοκοµείου Αφροδισίων και Δερµατικών Νόσων Θεσσαλο-

νίκης, και την κα. Κουκοπούλου,Πρόεδρο του Επιδέρµια,. 

Προγραµµατισµός Δράσεων 2016:
Για το έτος 2016 το Επιδέρµια προγραµµατίζει τις ακόλουθες δράσεις:

• Τηλεοπτικό Σπότ.

•  Ενηµερωτικές εκδηλώσεις ασθενών µε οµιλίες ιατρών για την Ψωρί-

αση και την Ψωριασική Αρθρίτιδα.

•  Εκτύπωση και διανοµή έντυπου υλικού για την Ψωριασική Αρθρίτιδα.

•  Ενηµερωτικές δράσεις κοινού σε πλατείες 4 πόλεων για την Ψωρια-

σική Αρθρίτιδα. 

•  Συµµετοχή στο IFPA General Assembly & World Psoriasis Day 

Supporters Training Meeting, June 17-20, Lisbon, Portugal, 

2016,της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ασθενών µε Ψωρίαση. 

•  Συµµετοχή στο  5th International Congress on Psoriasis 2016, July 

7-9, Paris, France του Παγκόσµιου Δικτύου Ψωρίασης. 

Το Επιδέρµια απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς στην Ελλάδα µε 

διάγνωση ψωρίασης και ψωριασικής αρθρίτιδας, µε µόνη προϋπό-

θεση το να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος, δηλαδή να είναι ενήλικες.

info

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Τίνα Κουκοπούλου 
Αντιπρόεδρος: Ρένος Βαµβακούσης 
Γραµµατέας: Ειρήνη Πατυλούδη, 
Ταµίας: Λεωνίδας Φωτιάδης 
Μέλος: Αλέξης Αλεξίου 

2015/2016
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σωµατείο Υποστήριξης Ασθενών µε Ψωρίαση 
& Ψωριασική Αρθρίτιδα, «ΚΑΛΥΨΩ» 

Το Σωµατείο Υποστήριξης Ασθενών µε Ψωρίαση «ΚΑΛΥΨΩ» είναι ένας πανελλαδικός 
φορέας που ασχολείται µε την υποστήριξη των ανθρώπων που πάσχουν από ψωρίαση 
και ψωριασική αρθρίτιδα. Η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα είναι αυτοάνοσα χρόνια 
νοσήµατα που προσβάλλουν το δέρµα και τις αρθρώσεις. Στην Ελλάδα εκτιµάται ότι ο 
αριθµός των ανθρώπων που έχουν εκδηλώσει ψωρίαση ανέρχεται περίπου στις 300.000.

Τ
ο Σωµατείο Υποστήριξης Αθρώπων µε Ψωρίαση 

& ψωριασική αρθρίτιδα «ΚΑΛΥΨΩ» είναι µη 

κυβερνητικός οργανισµός ο οποίος ιδρύθηκε 

το 2004 µε σκοπό τη διαρκή ενηµέρωση και τη 

ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών µε ψωρίαση 

και ψωριασική αρθρίτιδα. Πρόσφατα εντάχθηκε στα εθνικά 

µητρώα φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

και εθελοντικών ΜΗ.ΚΥ.Ο.

Το Σωµατείο Καλυψώ διοικείται από πενταµελές εκλεγµένο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο που από τον Ιούλιο του 2012 αποτελείται 

αποκλειστικά από ασθενείς. 

Μέλη του Σωµατείου είναι άνθρωποι που υποφέρουν από ψωρί-

αση ή/και ψωριασική αρθρίτιδα, συγγενείς αυτών και όσοι 

σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε τη νόσο. 

Στόχος του Καλυψώ, είναι η αντιµετώπιση των ζητηµάτων που 

συνδέονται µε την ψωρίαση. Βασικό πεδίο δράσης είναι η παροχή 

βοήθειας στους ασθενείς προκειµένου να βελτιώσουν την ποι-

ότητα ζωής τους.

Οι κεντρικοί τοµείς δράσης του είναι: 

-Η ενηµέρωση. 

-Η υποστήριξη των δικαιωµάτων και η κοινωνική υποστήριξη των 

ανθρώπων που πάσχουν από ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα

-Η ψυχολογική υποστήριξη. 

-Η εκπαίδευση και η δηµιουργία. 

Όλες οι υπηρεσίες του Σωµατείου προσφέρονται δωρεάν στα 

µέλη του.

Απολογισµό δράσεων 2015
Το 2015 υλοποιήθηκαν:

•  Συναντήσεις µελών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε θέµα "προ-

σωπική παρουσίαση εµπειρίας µέλους «Καλυψώ» σε σχέση µε 

τη ψωρίαση" ή/και άλλο θεµατικό περιεχόµενο.  

•  Καταγραφή και δηµιουργία βίντεο µε προσωπικές ιστορίες - 

αφηγήσεις των µελών του Σωµατείου Καλυψώ.

•  Αγώνας σκυταλοδροµίας στο γυµναστήριο Μετς µε αφορµή 

την Παγκόσµια Ηµέρα Σπανίων Παθήσεων, σε συνεργασία µε 

άλλους συλλόγους-φορείς ασθενών.

•  Ατοµική και τηλεφωνική ψυχολογική υποστήριξη των µελών 

του Σωµατείου.

•  Παρουσίαση της έκθεσης φωτογραφίας «Αποκαλύψτε το δέρµα 

σας» στο Νοσοκοµείο Ανδρέας Συγγρός.

•  ∆ηµιουργία Οµάδας Καλλιτεχνικής ∆ηµιουργίας & Χειροτεχνίας. 

∆ηµιουργία και πώληση πασχαλινών ειδών για την ενίσχυση 

του Σωµατείου.

•  Παρουσίαση σκοπών, στόχων και δράσεων «ΚΑΛΥΨΩ» στα 

στελέχη µεγάλης φαρµακευτικής εταιρείας.

•  Κλείσιµο της ενηµερωτικής εκστρατείας «Ενηµερώσου για τη 

ψωρίαση µάθε για το Καλυψώ» µε την υλοποίηση δράσης στο 

δήµο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης (µετά από Ιωάννινα, Τρίπολη, 

Αθήνα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης). 

•  Εκδήλωση - συζήτηση για την ψυχολογία του ασθενούς που 

πάσχει από ψωρίαση.  

•  Ενδονοσοκοµειακή ψυχολογική υποστήριξη.

•  Συµµετοχή «Καλυψώ» στην οργανωτική επιτροπή και στις εργα-

σίες του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ασθενών, στην Αθήνα.

•  Αλληλογραφία µε φορείς και παρεµβάσεις προς υποστήριξη 

των θέσεων του Σωµατείου. 

•  Εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας Ψωρίασης, 29 Οκτωβρίου 

2015 µε υλοποίηση ενηµερωτικής δράσης στη πλατεία Κοραή, 

στην Αθήνα. 

•  Συµµετοχή «Καλυψώ» στην ηµερίδα της Θεραπευτικής Συµµα-

χίας «η σχέση επαγγελµατιών υγείας και ασθενών στη διαχεί-

ριση χρόνιων νοσηµάτων» µε θέµα «η σχέση ιατρού - ασθενούς 

µε τη µατιά της Μάρω Κανελλάκη».

•  Υποστήριξη περιβαλλοντικών δράσεων (ανακύκλωση µπατα-

ριών κλπ). 

•  Συνεχής υλοποίηση των εβδοµαδιαίων συνεδριών των δύο 

Οµάδων Προσωπικής Ανάπτυξης.

•  Προβολή σε τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εµβέλειας 

του ενηµερωτικού βίντεο «Καλυψώ» µε κεντρικό θέµα 
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ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    
2015/2016

Η ύπαρξη συλλόγων 
ασθενών, µέσα 
σε περιβάλλον 
οικονοµικής 
και κοινωνικής 

αστάθειας, είναι σήµερα περισσότερο 
αναγκαία από ποτέ. Ο ασθενής έχει την 
ανάγκη να συµµετάσχει, να εκπροσωπηθεί, 
να διεκδικήσει µέσω του φορέα του 
και εν τέλει, να νοιώσει την ελπίδα για 
ένα καλλίτερο αύριο. Κατά συνέπεια, ο 
ρόλος των φορέων ασθενών αποκτά 
άλλη σηµασία και µεγαλύτερη οντότητα. 
Το Σωµατείο Καλυψώ, σταθερά 
προσανατολισµένο στις ανάγκες του 
ανθρώπου µε ψωρίαση και ψωριασική 
αρθρίτιδα, αγκαλιάζει όλους τους ασθενείς 
ανά την Ελλάδα προσφέροντας δωρεάν 
ψυχολογική υποστήριξη για όλους 
όσους την έχουν ανάγκη. Δια ζώσης ή 
τηλεφωνικά, ανάλογα µε την ανάγκη και 
τις δυνατότητες του καθενός. 
Η διαρκής ενηµέρωση, η εκπαίδευση, η 
κοινωνική υποστήριξη και οι παρεµβάσεις 
αποτελούν επίσης διαρκείς στόχους του 
Σωµατείου. 

Κωνσταντίνος Λούµος
Πρόεδρος

Σωµατείο Υποστήριξης Ασθενών µε Ψωρίαση «ΚΑΛΥΨΩ»
Χίου 29, 104 38, Αθήνα
Τηλ: 210-7212002
Fax: 210-7212003
Website: www.kalipso.gr
E-mail: info@kalipso.gr
Facebook: https://www.facebook.com/kalipso.gr
Υπεύθυνοι για επικοινωνία µε συλλόγους ασθενών: 
Ζωή Γραµµατίκα: zoegramm@yahoo.com
Ειρήνη Μητσού: Ειρήνη: sasoyla@gmail.com

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λούµος: 
Αντιπρόεδρος: Μαρία Οικονόµου
Γενικός Γραµµατέας: Μαρία Παπαλέξη
Ταµίας: Κατερίνα Ζερβάκη
Μέλος: Μαρία Γκότσικα

«η ψωρίαση δεν µεταδίδεται». 

•  Συνεντεύξεις & παρουσιάσεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνι-

κές εκποµπές, σε εφηµερίδες και περιοδικά (AlphaTV, ΕΡΤ2, 

ΣΚΑΪ, Βήµα FM, Alpha radio, Παραπολιτικά, Ναυτεµπορική, 

ΑΝΤ1 κλπ.). 

•  Υλοποίηση δράσεων για την οικονοµική ενίσχυση του Σωµα-

τείου. Εορταστική εκδήλωση στην Αθήνα και διήµερο Χριστου-

γεννιάτικο παζάρι στη πλατεία Τριών Ναυάρχων, στο Ναύπλιο.

•  Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας.

•  Σχεδιασµός και έκδοση ενηµερωτικού υλικού, έκδοση ηµερο-

λογίου Καλυψώ για το 2016.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
•  Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για 

τα µέλη του Καλυψώ.

•  Ψυχολογική υποστήριξη (ατοµική και τηλεφωνική) µελών 

Σωµατείου.

•  Εκστρατεία ψυχολογικής υποστήριξης σε τέσσερις πόλεις της 

Ελλάδος.

•  Υλοποίηση µηνιαίων συναντήσεων µελών.

•  Υλοποίηση εβδοµαδιαίων συναντήσεων οµάδων προσωπικής 

ανάπτυξης.

•  Κοινωνική υποστήριξη.

•  ∆ιεκδίκηση δικαιωµάτων ασθενών.

•  Συνεργασία µε άλλους φορείς ασθενών και συµµετοχή στο 5ο 

συνέδριο ασθενών. 

•  Συµµετοχή σε συνέδρια δερµατολογίας. 

•  Ηλεκτρονική αποστολή ενηµερωτικού newsletter σε µέλη και 

φίλους του Σωµατείου Καλυψώ.

•  Υλοποίηση ενηµερωτικών & εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

στα γραφεία του Καλυψώ.

•  Εορτασµός Παγκόσµιας Ηµέρας Ψωρίασης 2016.

•  Συνέχιση συναντήσεων οµάδας καλλιτεχνικής δηµιουργίας & 

χειροτεχνίας.

•  Περιβαλλοντικές δράσεις.

•  Υλοποίηση δράσεων για την οικονοµική ενίσχυση του Σωµα-

τείου. Εορταστική εκδήλωση, Χριστουγεννιάτικο παζάρι, πασχα-

λινές δηµιουργίες κλπ.

Υποστηρικτές
Pfizer Hellas S.A., Leo Pharmaceutical Hellas S.A., Νovartis Hellas
Janssen, AbbVie Pharmateuticals S.A., MSD, Σκλαβενίτης, 
Οικογένεια Χριστοδούλου, Frutop - IBS A.Ε. 
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Κ
ατά την περίοδο του σχεδιασµού της δηµιουργίας του Σω-

µατείου, οι «εν δυνάµει» ιδρυτές συνειδητοποίησαν πολύ 

γρήγορα, το έλλειµµα πληροφόρησης στην κοινή γνώ-

µη, αναφορικά µε την υπογονιµότητα. Για τους περισσό-

τερους, το συγκεκριµένο θέµα, αποτελούσε «ταµπού». 

Ο µόνος τρόπος ανατροπής αυτής της κατάστασης, ήταν η ανάδειξη 

του θέµατος, από τους ίδιους τους «υπογόνιµους» πολίτες.Έτσι και έγι-

νε! Σε αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια, η συµβολή τριών ατόµων, ήταν 

καταλυτική. Με ένταση και µεγάλη προσπάθεια για περεταίρω πλη-

ροφόρηση του κοινού, µέσω διαπροσωπικών σχέσεων, φίλων γνω-

στών, συγγενών και από στόµα σε στόµα, συµπληρώθηκαν οι είκοσι 

(20) εγγραφές που απαιτούνται από τον νόµο για την ίδρυση συλλόγου. 

Η λύση για το όνοµα του σωµατείου βρέθηκε από µια ζωγράφο, µια από 

τις πρώτες Έλληνιδες που γέννησε µετά από εξωσωµατική γονιµοποίη-

ση, η οποία επέλεξε το λογότυπο σήµα της θεάς Κυβέλης. Το Σωµατείο 

Υποστήριξης Γονιµότητας «Κυβέλη», ήταν πια γεγονός. Έως το 1996, 

υπήρχε έλλειψη νοµοθετικού πλαισίου για την υπογονιµότητα. Κατά την 

περίοδο 1996-1997, συστήθηκε, στο Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας, 

η Επιτροπή Εξωσωµατικής Γονιµοποιήσεως, υπό τον Καθηγητή 

κ. Λώλη. Αποστολή του ήταν η προετοιµασία του εδάφους για την έκδο-

ση ενός ειδικού νόµου για την υποβοηθούµενη αναπαραγωγή.

Το «Κυβέλη», δεν θα µπορούσε να µην ήταν αρωγός και ενεργός συµ-

µέτοχος σε αυτήν την προσπάθεια. Μετά από διεργασίες και διαβουλεύ-

σεις, πετύχαµε να συµµετάσχουµε σε αυτήν την επιτροπή µε εκπροσώ-

Σωµατείο Υποστήριξης Γονιµότητας «Κυβέλη»
Το «Κυβέλη» είναι µη κερδοσκοπικό Σωµατείο, εγγεγραµµένο στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής 
φροντίδας Ιδιωτικού Τοµέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας. 
Το Σωµατείο Υποστήριξης Γονιµότητας «ΚΥΒΕΛΗ» ιδρύθηκε το 1995, µετά από ζυµώσεις µηνών 
ανάµεσα σε υπογόνιµα ζευγάρια και επαγγελµατίες του χώρου της ιατρικώς υποβοηθούµενης 
αναπαραγωγής. Σκοπός του Σωµατείου είναι η υποστήριξη των υπογόνιµων ζευγαριών και η ενηµέρωση 
για τις δυνατότητες υποβοήθησης της αναπαραγωγής, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

πηση από το δικηγόρο του, ο οποίος εργάσθηκε αµισθί για µεγάλο διά-

στηµα. Καταφέραµε να µεταφέρουµε τη φωνή των υπογόνιµων ζευγα-

ριών, για πρώτη φορά, στα αυτιά του κράτους. Η προσπάθεια αυτή, υπο-

στηρίχθηκε από πολλά µέλη του Σωµατείου, µε τη σύνταξη πολυσέλιδου 

υποµνήµατος µε συγκεκριµένες προτάσεις, για την ρύθµιση της εξωσω-

µατικής γονιµοποιήσεως στην Ελλάδα. Το υπόµνηµα αυτό, κατατέθηκε 

στο Υπουργείο Υγείας. Το τελικό πόρισµα της Επιτροπής του ΚΕΣΥ εγκρί-

θηκε από την Ολοµέλειά του και  χρησίµευσε ως βάση για την σύνταξη 

του ειδικού νέου νόµου που ισχύει από το 2005 στην χώρα µας.

Ιστορικής σηµασίας για την πορεία του Σωµατείου µας, ήταν η συµµε-

τοχή της κας Σοφίας Παπαµάργαρη (ιδρυτικού µέλους αλλά και πρώτης 

προέδρου του Σωµατείου Κυβέλη), στην Εθνική Αρχή που διέπει την 

εξωσωµατική στην χώρα µας. Όπως επίσης και η συµµετοχή σαν ιδρυ-

τικό µέλος της ACT HELLAS  του κυρίου  Ευάγγελου Μυσίρη, ταµία του 

«Κυβέλη» επί σειρά ετών. Στην περίοδο που ακολούθησε, αποκτήσαµε 

πολλά νέα µέλη, ενώ µερικοί από τους ιδρυτές αποχώρησαν ή αποτρα-

βήχτηκαν από το προσκήνιο. Υπό την προεδρία της Ειρήνης Παπαδο-

πούλου, το Σωµατείο πέτυχε τις πρώτες χορηγίες από φαρµακευτικές 

εταιρείες και απέκτησε έτσι µόνιµη στέγη, σε κεντρικό σηµείο των Αθη-

νών, όπου στεγάζεται µέχρι σήµερα. Παράλληλα, άρχισε µια εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης πάνω στο πρόβληµα της υπογο-

νιµότητας µε σειρά παρεµβάσεων στα ΜΜΕ και συνεντεύξεις τύπου και 

ζωντανές παρουσίες των εκπροσώπων µας σε τηλεοπτικές εκποµπές. 

Σε πολλές από αυτές, η παρουσία µας συνοδευόταν από την παρουσία 

γνωστών επιστηµόνων του τοµέα της υποβοηθούµενης αναπαραγω-

γής,  καθώς και γνωστών δηµοσιογράφων. Ένας από τους βασικούς 

στόχους του Σωµατείου µας ήταν η πλήρης κάλυψη των υπέρογκων εξό-

δων της εξωσωµατικής γονιµοποίησης από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας 

και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η µεγαλύτερη επιτυχία µας 

ήρθε όταν, τον Απρίλιο του 2001, µετά από επανειληµµένες παρεµβά-

σεις του Σωµατείου, το ΙΚΑ αποφάσισε την πλήρη κάλυψη των φαρµά-

κων για την εξωσωµατική γονιµοποίηση, πέραν του µικρού χρηµατικού 

επιδόµατος που χορηγούσε µέχρι τότε, απόφαση που προοδευτικά υιο-

θέτησαν και άλλα Ταµεία. Ευτυχώς πλέον αυτός ο στόχος έχει επιτευ-

χθεί και η ρύθµιση αυτή έχει ενσωµατωθεί στο νέο νόµο. Τα µηνύµατα 

για το µέλλον στον τοµέα της υπογονιµότητας, είναι µάλλον θετικά. Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται  θεαµατική βελτίωση στην αντιµετώπιση 

της υπογονιµότητας από πολλές θεραπευτικές οµάδες και τα ποσοστά 

επιτυχίας ανεβαίνουν. Παρ’ όλα αυτά, ο υπογόνιµος πληθυσµός στην 

Ελλάδα αυξάνεται. Αυτό σηµαίνει ότι για αρκετά χρόνια ακόµη, η υπογο-

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Σωµατείο Υποστήριξης Γονιµότητας «Κυβέλη»
Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 8, 116 35, Αθήνα
Τηλ: 210 7562375
E-mail: info@kiveli.gr

Υποστηρικτές
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά τους γιατρούς Ηλία Γάτο, 
Δηµήτριο Δόβα,  Μηνά Μαστροµηνά, Θάνο Παράσχο, Γεώργιο 
Πιστοφίδη, Νικόλαο Πράπα και Αναστάσιο Συκουτρή.
Τις Φαρµακευτικές εταρείες MSD, Merck και Leo. Το διαγνωστικό 
κέντρο «Γυναίκας και Οικογένειας Υγεία». Την εταιρεία 
«Ενδοσκοπική». Την κα Ευγενία Χανδρή.

Δρακοπούλου Δήµητρα
Πρόεδρος

Έχουν περάσει είκοσι ολόκληρα χρόνια, 
αλλά ακόµη φαίνεται σαν να ήταν χθές. 
Είκοσι χρόνια µετά, συνεχίζουµε να 
στηρίζουµε µε κάθε τρόπο, την προσπάθεια 
των συνανθρώπων µας για τη δηµιουργία 

οικογένειας. Την προσπάθεια όλων των υπογόνιµων ανθρώπων 
στην Ελλάδα, µε συνέπεια, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Πέρασε 
ένας δύσκολος χρόνος για όλους µας. Εµείς όµως από αυτές 
τις δυσκολίες, βγήκαµε δυνατότεροι. Μαζί, ενωµένοι. Σαν 
µια γροθιά. Όσο η υπογονιµότητα αυξάνεται, εµείς θα είµαστε 
εδώ, να προσφέρουµε στήριξη, ενηµέρωση και εναλλακτικές 
λύσεις, σε όλους όσους θέλουν να κάνουν το όνειρό τους 
πραγµατικότητα: Να δηµιουργήσουν ζωή, να δώσουν αγάπη.
Αυτό βλέπω καθηµερινά στα µάτια των συναδέλφων µου στο 
Σωµατείο Υποστήριξης Γονιµότητας «Κυβέλη», την «Κυβέλη» 
µας, όπως την ονοµάζουµε. Αυτό µου δίνει δύναµη, αυτό κρατάει 
όλα τα µέλη µας ενωµένα. Το να πιστεύουµε σε ένα κοινό 
σκοπό, το να έχουµε ένα κοινό όραµα: Να συνεχίσουµε όλοι 
µαζί, να είµαστε ένας µόνιµος σύντροφος των ζευγαριών που 
προσπαθούν να αποκτήσουν παιδιά µε ιατρική υποβοήθηση. Γιατί 
αυτό που δεν ξεχνιέται ποτέ και µένει χαραγµένο για πάντα στη 
µνήµη,  είναι το βλέµµα των ανθρώπων που έχουµε βοηθήσει 
τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ όλους σας.

νιµότητα θα αποτελεί εµπόδιο στην ευτυχία της δηµιουργίας οικογένειας 

για πολλούς συνανθρώπους µας. Έχουµε λοιπόν ευθύνη να συνεχίσουµε 

την πορεία µας και να αναπτύξουµε ακόµη περισσότερο τις δραστηριό-

τητές µας. Το Σωµατείο Υποστήριξης Γονιµότητας «ΚΥΒΕΛΗ» είναι, εδώ 

και πολλά  χρόνια, ένας µόνιµος σύντροφος των ζευγαριών που προσπα-

θούν να αποκτήσουν παιδιά µε ιατρική υποβοήθηση. Έχουµε γευθεί την 

χαρά των ανθρώπων που βοηθήσαµε κι αυτό µας δίνει δύναµη. Θα συνε-

χίσουµε λοιπόν το έργο αυτό, επειδή είµαστε βέβαιοι ότι είναι χρήσιµο, 

ότι πιάνει τόπο, ότι πράγµατι αποτελεί στήριγµα για εκείνους στους οποί-

ους η φύση παίζει ένα τόσο σκληρό και άδικο παιχνίδι. Εµείς, θα συνεχί-

σουµε µε σθένος, δύναµη και συντροφικότητα, να είµαστε δίπλα τους, σε 

όλη τη δύσκολη πορεία τους.

Απολογισµός δράσεων 2015
Το 2015, ήταν µια πολύ δηµιουργική και ταυτόχρονα έντονη χρονιά για το 

Σωµατείο και τα µέλη του. Οι δράσεις µας την χρονιά που πέρασε είχαν 

στόχο την προσέλκυση νέων µελών αλλά και τη συνεχή στήριξη και ενη-

µέρωση των υπογόνιµων ζευγαριών. Ενδεικτικά, αναφέρουµε κάποιες 

από τις σηµαντικότερες ενέργειες, της χρονιάς που πέρασε:

•  Στο πλαίσιο των δράσεων για τον εορτασµό των 20 χρόνια λειτουργίας 

του, το Σωµατείο Υποστήριξης Γονιµότητας ΚΥΒΕΛΗ συνδιοργάνωσε την 

ετήσια συνάντηση του Fertility Europe για το 2015 στην Αθήνα. Έλλη-

νες επιστήµονες, διακεκριµένοι στον τοµέα της Ιατρικώς Υποβοηθούµε-

νης Αναπαραγωγής, προσκλήθηκαν από το Σωµατείο ΚΥΒΕΛΗ για να 

µιλήσουν κατά την τριήµερη σύνοδο του FE.

•  Συνάντηση µε τον πρώην Υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουµπλή για 

τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των µονάδων Ιατρικώς Υποβοη-

θούµενης Αναπαραγωγής.

•  Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης των µελών της αλλά και της ενίσχυσης 

της επαφής µε την επιστηµονική κοινότητα, πραγµατοποιήθηκε συνά-

ντηση στα γραφεία του Σωµατείου µας µε προσκεκληµένο τον ∆ρ Κων-

σταντίνο Πάντο. Στόχος αυτής της συνάντησης, ήταν να δοθεί η ευκαι-

ρία στα µέλη του Σωµατείου µας, να συζητήσουν από κοντά µε ειδικούς 

θέµατα γονιµότητας. 

Προγραµµατισµός Δράσεων 2016
Πιστεύουµε, ότι η χρονιά που διανύουµε θα αποτελέσει ορόσηµο στην ιστο-

ρία του Σωµατείου. Οι κύριοι στόχοι µας για το 2016 επιγραµµατικά, είναι:

• Να αυξήσουµε την εξωστρέφειά µας. 

• Να αυξήσουµε τον ήδη αυξηµένο αριθµό των µελών µας. 

• Να αυξήσουµε την αναγνωρισιµότητα του Σωµατείου µας. 

•  Να προβάλλουµε το έργο µας στο ενδιαφερόµενο κοινό µε τρόπο άµεσο 

και αποτελεσµατικό. 

•  Να εκσυγχρονίσουµε ακόµη περισσότερο τις διεργασίες του Σωµατείου 

µας και τα εργαλεία επικοινωνίας του µε το ευρύ κοινό, κάνοντας ορθή 

χρήση των νέων τεχνολογιών.

•  Να διοργανώσουµε µια ιδιαίτερη καµπάνια ενηµέρωσης και ευαισθητο-

ποίησης του ευρύ κοινού σε θέµατα υπογονιµότητας. 

• Να διοργανώσουµε και να συµµετάσχουµε σε επιστηµονικές ηµερίδες. 

•  Να συµµετάσχουµε µε όποιο τρόπο µπορούµε στα κέντρα λήψης των απο-

φάσεων για τα θέµατα πολιτικής Υγείας που µας αφορούν. 

•  Να συνεχίσουµε να είµαστε δίπλα και να παράσχουµε πολύτιµες πληρο-

φορίες και υποστήριξη σε όλους όσους µας έχουν ανάγκη.

info

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος : Δήµητρα Δρακοπούλου Δήµητρα 
Αντιπρόεδρος-Γραµµατέας: Φραγκούλα Λεβεντέλη , 
Ταµίας: Μαρία Κυριαζή 
Μέλη: Αφροδίτη Αλεξοπούλου , Παναγιώτα Σακελλαρίου 
Το Σωµατείο µας δεν είναι προσωποκεντρικό. Kάθε δύο χρόνια 
γίνονται εκλογές και αλλάζει η Πρόεδρος και τα µέλη Διοικητικού 
Συµβουλίου.

2015/2016
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Σύλλογος Ατόµων µε Σακχαρώδη 
Διαβήτη Πάτρας «ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ»
Ο σύλλογος ατόµων µε σακχαρώδη διαβήτη Πάτρας ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ είναι ένας σύλλογος µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε στην Πάτρα τον Σεπτέµβριο του 2013 µε την στήριξη 
της Περιφερειακής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία Δυτικής Ελλάδος & Νοτίων Ιονίων Νήσων  
(Π.ΟΜ.Α.µεΑ Δ.Ε & Ν.Ι.Ν ) και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων –Συλλόγων Ατόµων µε 
Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.). Αναγνωρίσαµε την ανάγκη δηµιουργίας του καθώς στην 
περιοχή µας τα άτοµα µε διαβήτη δεν είχαν κάποιο οµοειδή φορέα για να απευθυνθούν.

Σ
κοπός του συλλόγου είναι η ορθή πληροφόρηση 

των ατόµων µε σακχαρώδη διαβήτη, των γονέων 

τους  καθώς και του κοινού σχετικά µε τη νόσο. 

Επίσης η ενηµέρωσή τους σχετικά µε τα δικαιώµατά 

τους, τη νοµοθεσία, την εκπαίδευσή τους και τη 

διεκδίκηση  νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων, προκειµένου να 

βελτιώνονται συνεχώς οι συνθήκες διαβίωσης τους στα πλαίσια 

της ισοπολιτείας και της ισονοµίας. Στέλνουµε το µήνυµα της 

πρόληψης, της σωστής ενηµέρωσης και της εκπαίδευσης καθώς 

ο διαβήτης δεν κάνει διακρίσεις.

Απολογισµός δράσεων  2015
• ∆ωρεάν διατροφικές συνεδρίες από διατροφολόγους.

• Αγορά βραχιολιών σιλικόνης που δείχνουν τον τύπο του ∆ιαβήτη

•  Εκστρατεία ενηµέρωσης – πρόληψης για το Σακχαρώδη ∆ιαβήτη 

στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας 

•  Εκπαιδευτικά µαθήµατα για το Σακχαρώδη ∆ιαβήτη .

•  Επιµορφωτικό σεµινάριο σε συνεργασία µε το περιοδικό

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ». 

•  Παρουσίαση αντλίας της εταιρείας ROCHE. Στο ∆ασύλλιο έγινε 

παρουσίαση από την εταιρεία accu-check roche της αντλίας συνε-

χούς έγχυσης ινσουλίνης για τα άτοµα µε διαβήτη τύπου Ι .

•  Εκδήλωση για τα µέλη του συλλόγου µε θέµα ∆ΙΑΒΗΤΗΣ & 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, όπου τα µέλη του συλλόγου ενηµερώθηκαν για το 

τι πρέπει να προσέχουµε το καλοκαίρι και το πώς να περιποιού-

µαστε τα πόδια µας.

•  Παρέµβαση µε επιστολή προς τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου του 

Αγίου Ανδρέα για τους µετρητές µε τους οποίους τροφοδοτούσε 

τα άτοµα µε σακχαρώδη ∆ιαβήτη που είναι ασφαλισµένα στην 

Πρόνοια. 

•  Ηµερίδα µε θέµα: ∆ιαβήτης –∆ιατροφή & Στοµατική Υγιεινή-  και 

παρουσίαση του προγράµµατος ΖΩ της εταιρείας Abbott για 

δωρεάν διατροφικές συνεδρίες. 

•  Παρουσίαση αντλίας της εταιρείας Medtronic. Τα άτοµα µε σακ-

χαρώδη διαβήτη τύπου Ι είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για 

την αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης της εταιρείας Medtronic 
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Όλοι ρωτούν όταν τους λέω ότι 
είµαι διαβητική: Τι είναι; Πως 
το κατάλαβες; Μπορείς να ζεις 
φυσιολογικά όπως πριν;
Από τα 11 µου χρόνια που 

νόσησα, η καθηµερινότητα µου είχε να κάνει στην 
αρχή µε τις ενέσεις της βασικής ορµόνης ινσουλίνης, 
και τώρα πια µε την αντλία ινσουλίνης που πραγµατικά 
µε έχει βοηθήσει ! Η σωστή διατροφή, η σωστή 
θεραπεία αλλά και η γυµναστική είναι οι σύµµαχοι οι 
δικοί µου αλλά και όλων όσων νοσούν από διαβήτη!
Η ζωή µου µέχρι τώρα έχει υπάρξει άκρως 
φυσιολογική. Εργάστηκα, αθλούµαι  κάνοντας 
extreme sports, έχω κάνει οικογένεια και παιδάκι, 
και γενικότερα κάνω οτιδήποτε µπορεί να κάνει και 
κάποιος που δεν έχει σακχαρώδη διαβήτη, έχοντας 
το διαβήτη µου καθηµερινά σωστά ρυθµισµένο. 
Γνωρίζω πολύ καλά ότι το πρώτο στάδιο που περνά 
κάποιος που νοσεί από ζαχαρώδη διαβήτη είναι η 
άρνηση και όλοι έχουµε περάσει από αυτό. Πολλοί 
διαβητικοί αλλά και οι οικογένειες τους δεν θέλουν να 
µπουν σε οµάδες και κοινότητες γιατί έχουν άρνηση 
ακόµα και για τη λέξη «διαβήτης». Πρέπει όλοι να 
ξεπεράσουµε αυτό το στάδιο και µέσα από το σύλλογο 
προσπαθούµε να βοηθήσουµε όλους όσους νοσούν 
από το Σακχαρώδη Διαβήτη µε οποιοδήποτε τρόπο 
µπορούµε! Άλλωστε η ζωή είναι γλυκιά από µόνη της 
και εµείς έχουµε ένα λόγο παραπάνω να τη ζούµε µε 
τον τρόπο που της αξίζει!!!

Βασιλική Γούλα 
Πρόεδρος

Σύλλογος Ατόµων µε Σακχαρώδη Διαβήτη 
Πάτρας «ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ»
Ακτή Δυµαίων 5, 263 32, Πάτρα
Τηλ: 6934030028
Fax: 2610 362127
E-mail : zwiglikiapatras@hotmail.com
Το γραφείο λειτουργεί κάθε Τετάρτη από τις 
17:00 -19:00.

info
Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος; Βασιλική Γούλα 
Αντιπρόεδρος Α΄: Μαρία Αλεξάκου 
Αντιπρόεδρος Β΄: Βασίλης Κοτρώτσος  
Γενικός Γραµµατέας: Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος 
Αν. Γεν. Γραµµατέας: Όλγα Κανελλοπούλου 
Ταµίας: Αλέξης Βλασσόπουλος 
Αν. Ταµίας: Πιπίνα Φωτάκια 
Οργανωτική Γραµµατέας: Μαρία Τσιµπούκη 
Αν.Οργ.Γραµµατέας: Παναγιώτα Αρβανίτη

και της  εξέλιξής της. 

•  Συµµετοχή των µελών του ∆Σ στην ετήσια καθιερωµένη εκδήλωση 

του συλλόγου ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ «Pink the city».

•  Συµµετοχή του συλλόγου στον Πανελλαδικό – Παναπηρικό συλ-

λαλητήριο της ΕΣΑµεΑ .

•  Παρουσίαση στους µαθητές των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «Ανα-

γέννηση», της νόσου του διαβήτη, µε επίδειξη πένας ινσουλίνης 

και µετρήσεων καθώς και ενηµέρωση για σωστή διατροφή.

•  Θεσµός του ∆ιαβητικού Χωριού. Το κέντρο της Πάτρας κατακλύ-

στηκε από περίπου 5000 άτοµα που επισκέφτηκαν το ∆ιαβητικό 

Χωριό.

•  Παρέµβαση σε Γυµνάσιο της περιοχής του Αιγίου για την οµαλή 

συµµετοχή παιδιού µε σακχαρώδη διαβήτη στην σχολική κοι-

νότητα. 

•  Παρέµβαση του συλλόγου για τη µη σωστή συµπεριφορά απέναντι 

σε εργαζόµενο  του Νοσοκοµείου Αγίου Ανδρέα που πάσχει από 

σακχαρώδη διαβήτη. Η υπόθεση ακόµη είναι σε  εξέλιξη.

•  Συµµετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών, στις 18/11. 

•  Καταγγελία στην εφηµερίδα «ΚΟΣΜΟΣ», για συκοφαντικό άρθρο 

της εναντίον του συλλόγου µας.

•  Στήριξη όλων όσων χρειάστηκαν αναλώσιµα για το διαβήτη 

καθώς και φάρµακα µέσω του κοινωνικού δικτύου του συλλόγου.

•  Στήριξη του θεσµού του Κοινωνικού Φαρµακείου 

Προγραµµατισµός δράσεων 2016 
•  Ηµερίδες µε θέµατα που αφορούν το Σακχαρώδη ∆ιαβήτη.

•  Ηµερίδα µε θέµα τις οφθαλµολογικές επιπλοκές από τον αρρύθ-

µιστο  Σακχαρώδη ∆ιαβήτη σε συνεργασία µε την Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδος.

•  Εκστρατεία ενηµέρωσης –ευαισθητοποίησης –πρόληψης για το 

Σακχαρώδη ∆ιαβήτη σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων και στην 

περιοχή της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.

•  Ενηµέρωση για νέες τεχνολογίες σχετικές µε το Σακχαρώδη 

∆ιαβήτη.

•  Εκπαιδευτικά µαθήµατα.

•  Συνεργασία µε τον ΟΑΕ∆ για συµµετοχή σε προγράµµατα.

•  ∆ωρεάν διατροφικές συνεδρίες για τα µέλη του συλλόγου.

•  ∆ωρεάν ψυχολογικές συνεδρίες για τα άτοµα µε σακχαρώδη 

διαβήτη.

Υποστηρικτές
Οι υποστηρικτές του συλλόγου είναι όλα τα µέλη του καθώς 
και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Σωµατείων Ατόµων 
µε Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ) , η Περιφερειακή 
Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία Δυτικής Ελλάδος και Νοτίων 
Ιονίων Νήσων η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και φυσικά όλες οι 
φαρµακευτικές εταιρείες που ειδικεύονται στο Σακχαρώδη Διαβήτη.
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Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, «Πεταλούδα»
Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο, το µόνο επίσηµα αναγνωρισµένο 
από το Διεθνές Ίδρυµα Οστεοπόρωσης (ΙΟF). Πρωταρχικός στόχος του Συλλόγου είναι η ενηµέρωση του κόσµου 
γύρω από την σκελετική υγεία, τη διατροφή, την άσκηση και την πρόληψη. Διατηρεί άριστη σχέση συνεργασίας 
µε επιστηµονικά σωµατεία που ασχολούνται µε την οστεοπόρωση (ΕΕΜΟ, ΕΛΙΟΣ) καθώς και µε το Εργαστήριο 
Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήµατος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Ο 
Σύλλογός µας ιδρύθηκε το 1997 και έχει µέχρι σήµε-

ρα αναπτύξει ενεργό δράση και έργο τόσο µέσα στα 

όρια της Αττικής όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Το 2014 µετονοµάστηκε σε Σύλλογος Σκελετικής Υγεί-

ας, Πεταλούδα, µιας και προσφέρει ενηµέρωση για 

όλες τις σκελετικές παθήσεις. Η δραστηριότητά του επεκτείνεται στην 

ενηµέρωση και στη συµβουλευτική µέσω ηµερίδων, σεµιναρίων, 

συνεδρίων, επιδηµιολογικών µελετών και ενηµερωτικών εντύπων, 

τα οποία αναλύουν σηµαντικά θέµατα της σκελετικής µας υγείας. 

Πολύ σηµαντικό έργο έχει να αναδείξει και στον τοµέα της πρόληψης 

µιας και έχουν διεξαχθεί πάνω από 24.000 δωρεάν µετρήσεις οστεο-

πόρωσης/σκολίωσης σε όλη την Ελλάδα. Αποτέλεσµα της πολύχρονης 

αυτής προσπάθειας ήταν η Πεταλούδα, Σύλλογος Σκελετικής Υγείας να 

κατακτήσει την πρώτη θέση για την εξέχουσα πορεία του, µεταξύ 186 

χωρών, στο Παγκόσµιο Συνέδριο που διεξήχθη στο Miami των Ηνω-

µένων Πολιτειών τον ∆εκέµβριο του 2007 καθώς και το 1ο βραβείο 

µεταξύ 212 χωρών για τη δηµιουργία της καλύτερης καµπάνιας δηµο-

σιοποίησης (Best Media Campaign), στο Παγκόσµιο Συνέδριο των Συλ-

λόγων για την Οστεοπόρωση που διεξήχθη στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, 

τον Ιούνιο του 2013. 

∆ιατηρεί άριστη σχέση συνεργασίας µε επιστηµονικά σωµατεία που 

ασχολούνται µε την οστεοπόρωση καθώς και µε το Εργαστήριο Έρευ-

νας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήµατος της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σε συνεργασία µε τους παραπάνω φορείς διε-

ξάγει επιδηµιολογικές και άλλες µελέτες, προκειµένου να συγκεντρω-

θούν και να επεξεργαστούν στοιχεία για την χρόνια αυτή νόσο. Η δρα-

στηριότητά του επεκτείνεται στην ενηµέρωση και συµβουλευτική µέσω 

ηµερίδων σεµιναρίων, συνεδρίων και ενηµερωτικών εντύπων, τα οποία 

αναλύουν σηµαντικά θέµατα της σκελετικής µας υγείας. Απευθύνεται 

στο κοινό και σαν κύριο στόχο έχει την ενηµέρωση γύρω από τη σκελε-

τική υγεία, τη διατροφή, την άσκηση, τη ψυχολογία, την πρόληψη και τη 

αντιµετώπιση των νόσων που σχετίζονται µε αυτή. Όλοι οι πολίτες που 

ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν γύρω από θέµατα σκελετικής υγείας 

µπορούν να παραλάβουν ενηµερωτικό υλικό από τα γραφεία του Συλ-

λόγου, να γίνουν µέλη και να λαµβάνουν το περιοδικό «Ζω καλύτερα», 

να συµµετέχουν σε όλες τις ενηµερωτικές εκδηλώσεις αλλά και να ενη-

µερώνονται µέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και την ιστοσελίδα του συλ-

λόγου. Ακόµη, επαγγελµατίες υγείας µπορούν να επωφεληθούν από 

τις δράσεις του Συλλόγου, τόσο στο να µαθαίνουν τις τελευταίες εξε-

λίξεις γύρω από την σκελετική υγεία, όσο και για να προτρέπουν τους 

ασθενείς τους να συµµετέχουν σε προγράµµατα πρόληψης. Τέλος, 

ο Σύλλογος εκπονεί και προγράµµατα ψυχαγωγίας και κοινωνικής έντα-

ξης όπου δίνεται η δυνατότητα σε ανθρώπους µε τις ίδιες ανησυχίες 

γύρω από τα σκελετικά προβλήµατα να ανταλλάξουν απόψεις. 

Aπολογισµός δράσεων 2015 
Ο Σύλλογός µας πραγµατοποίησε 64 ενηµερωτικές εκδηλώσεις τα 

έτη 2015 – 2016 κατά τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν δωρεάν εξετά-

σεις οστικής πυκνότητας, κύφωσης – σκολίωσης και πελµατογραφη-

µάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Εκατοντάδες πολίτες από όλη 

την Ελλάδα εξετάστηκαν χωρίς κόστος και ενηµερώθηκαν για τρόπους 

βελτίωσης και διατήρησης της σκελετικής τους υγείας. Ακόµη, πραγ-

µατοποιήθηκαν το 8ο και το 9ο ετήσιο ενηµερωτικό Συνέδριο Σκελετι-

κής Υγείας, όπου παρευρέθησαν και ενηµερώθηκαν πάνω από 3000 
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info

Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, «Πεταλούδα»
Αθηνάς 10, 145 61, Κηφισιά, Αθήνα 
Τηλ: 213 2086698 
Fax: 210 8018122 
E-mail: info@osteocare.gr  
URL: www.osteocare.gr  
Facebook: www.facebook.com/osteocaregr    
YouTube: http://www.youtube.com/user/OsteoporosisGR  
Twitter: http://twitter.com/osteocaregr 

Υποστηρικτές
Η υλοποίηση των δράσεων του Συλλόγου µας δεν θα ήταν 
εφικτή χωρίς οικονοµική υποστήριξη, η οποία προέρχεται από 
τις συνδροµές των µελών µας κι από τις χορηγίες εταιρειών 
ιδιωτικού τοµέα. Οι εταιρείες που στηρίζουν το έργο µας είναι (µε 
αλφαβητική σειρά): Amgen – GSK, BIANEX, Elpen, ITF, Lilly, 
Roche, Servier, VICHY, Vivapharm. Τέλος, µεγάλοι υποστηρικτές 
είναι και οι ίδιοι εθελοντές του Συλλόγου.

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Μέµη Τσεκούρα
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτα Ράπτου 
Γενικός Γραµµατέας: Αντώνης Γαλανός
Ταµίας: Άννα Γεωργακά
Σύµβουλος: Ευθυµία Κάντζα
Σύµβουλος: Μαρίνα Τσεκούρα
Σύµβουλος: Μαρία Τσίπρα

«Στην 16ετή δράση του συλλόγου, 
έχουµε προσφέρει αδιάκοπα και µε 
τον απαιτούµενο σεβασµό στους 
ασθενείς και στους συµπολίτες µας τις 
υπηρεσίες µας, είτε αυτοί βρίσκονται 

στα µεγάλα αστικά κέντρα είτε στις πιο αποµονωµένες 
περιοχές και αυτό είναι κάτι που σκοπεύουµε να 
συνεχίσουµε να κάνουµε, γιατί για εµάς σηµασία έχει η 
ποιότητα ζωής του πολίτη. Σας προσκαλώ να αδράξετε την 
ευκαιρία ύπαρξης του συλλόγου µας και να επωφεληθείτε 
από αυτή καθώς και να συµµετέχετε στις δράσεις του». 

Μέµη Τσεκούρα 
Πρόεδρος

συµµετέχοντες και εκπονήθηκαν ενηµερωτικές οµιλίες από µερικούς 

από τους πιο εξειδικευµένους επιστήµονες του χώρου για θέµατα σκε-

λετικής υγείας και όχι µόνο. Επεκτείναµε τη δράση µας θίγοντας και 

το µεγάλο θέµα της αρθρίτιδας, προσφέροντας στο τελευταίο ενηµε-

ρωτικό Συνέδριο Σκελετικής Υγείας και δωρεάν εξετάσεις µέσω του 

υπέρηχου µυοσκελετικού συστήµατος για ανίχνευση προβληµάτων 

αρθρίτιδας. Μαζί µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Οστεοπόρωσης διοργα-

νώσαµε το 15ο ∆ιεθνές Συνέδριο Συλλόγων Ασθενών µε οστεοπό-

ρωση στην Αθήνα. Το γεγονός αυτό πραγµατοποιείται ανά διετία, ενώ 

εκπρόσωποι των Συλλόγων Ασθενών από 40 χώρες συναντήθηκαν 

στην Αθήνα για να µοιραστούν τις καλύτερες πρακτικές και να ανταλ-

λάξουν γνώση σχετικά µε την αυξανόµενη επιβάρυνση των µυοσκελε-

τικών παθήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της οστεοπόρωσης. Η επι-

λογή του ελληνικού Συλλόγου από τον IOF για την πραγµατοποίηση του 

Παγκόσµιου Συνεδρίου στην Αθήνα, αποτέλεσε µια πολύ µεγάλη τιµή 

για τον ελληνικό Σύλλογο, µιας και η δράση αυτή έγινε και για να τιµη-

θεί το κοινωνικό έργο του εδώ Συλλόγου. Οργανώσαµε ανοιξιάτικους 

περιπάτους µε χορό και άσκηση, εκδηλώσεις ενηµέρωσης µε έντυπο 

υλικό σε µεγάλα εµπορικά κέντρα της Αττικής και εκστρατεία ενηµέρω-

σης στην κεντρική πλατεία του Αµαρουσίου µέσα από την οποία δια-

δώσαµε το µήνυµα της πρόληψης και της έγκαιρης ενηµέρωσης. Ήµα-

σταν, µία από τις επίσηµες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις του 4ου Ηµι-

µαραθωνίου Αττικής προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουµε το κοινό 

γύρω από την πρόληψη της σκελετικής υγείας, η οποία προλαµβάνεται 

σε µεγάλο βαθµό µέσω της άθλησης. Τέλος, δηµιουργήσαµε δική µας 

οµάδα τρεξίµατος, εξελίσσοντας τα σεµινάρια άσκησης που πραγµατο-

ποιούνταν κάθε εβδοµάδα, βοηθώντας στον εναγκαλισµό της άσκησης 

στη καθηµερινότητα µας. Τέλος, τα σεµινάρια διατροφής που πραγµατο-

ποιούνται µηνιαίως προσέφεραν εξειδικευµένες γνώσεις στους συµ-

µετέχοντες καθώς και ο δωρεάν συµβουλευτικός σταθµός ψυχολογι-

κής υποστήριξης, όπου µέσω του εξειδικευµένου προσωπικού πολλοί 

άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να λάβουν επαγγελµατικές κατευθύνσεις 

στο πρόβληµα που τους απασχολεί. Όλες οι δράσεις αυτές συνεχίζουν 

κανονικά και την τρέχουσα χρονιά.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Στόχος και όραµα του Συλλόγου µας είναι να ικανοποιήσουµε τα αιτή-

µατα όλων των περιοχών της Ελλάδας, οι οποίες αιτούνται µια παρου-

σία του Συλλόγου µας για ενηµέρωση γύρω από την σκελετική υγεία. 

Έχουν ήδη δροµολογηθεί εκστρατείες –ακόµα και σε αποµακρυσµένα 

και δυσπρόσιτα µέρη της Ελλάδας - ενηµέρωσης και πρόληψης της οστε-

οπόρωσης, που θα περιλαµβάνουν δωρεάν µετρήσεις οστικής πυκνό-

τητας, κύφωσης- σκολίωσης, πελµατογραφηµάτων, υπέρηχου µυοσκε-

λετικού και ενηµερωτικές οµιλίες για το κοινό. Στο µεταξύ, θα συνεχι-

στούν οι ενηµερώσεις, η διανοµή έντυπου υλικού και οι εκδηλώσεις 

σε κεντρικά σηµεία/πλατείες, οι ανοιξιάτικοι περίπατοι/γυµναστική και 

φυσικά το ετήσιο Συνέδριό µας. Όσο για τα ήδη τρέχοντα προγράµµατα 

που λειτουργούν στον Σύλλογό µας, θα συνεχίσουν να στηρίζουν όλους 

όσους έχουν ανάγκη µέσω τόσο της λειτουργίας δωρεάν συµβουλευ-

τικού σταθµού ψυχολογικής υποστήριξης όσο και των εκπαιδευτικών 

σεµιναρίων άσκησης, διατροφής, χορού. Ακόµη, οργανώνονται τµή-

µατα οµάδων θετικής ψυχολογίας, στήριξης των κοινωνικών φαρµα-

κείων και των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη.



96

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πανελλήνια Ένωση Αµφιβληστροειδοπαθών 

(ΠΕΑ)

Η Πανελλήνια Ένωση Αµφιβληστροειδοπαθών (ΠΕΑ) εκπροσωπεί Άτοµα µε Προβλήµατα Όρασης 
(Τυφλούς & Μερικώς Βλέποντες) που πάσχουν από εκφυλιστικές κληρονοµικές παθήσεις 
του αµφιβληστροειδή χιτώνα, της ωχράς κηλίδος και του οπτικού νεύρου. Ιδρύθηκε το 1989 
και αναπτύσσει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, δραστηριότητες που στοχεύουν στην 
ανεύρεση θεραπειών για τις αντίστοιχες νόσους, την πρόληψη της τυφλότητας, την προώθηση 
θεµάτων αποκατάστασης (οπτικά βοηθήµατα) και ένταξης των Ατόµων µε Προβλήµατα Όρασης 
(ΑµΠΟ). Παράλληλα αναπτύσσει δραστηριότητες ενηµέρωσης των ασθενών - µελών για τις 
ερευνητικές εξελίξεις, ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
τα ΑµΠΟ, πληροφόρησης επιστηµονικών και άλλων φορέων. Είναι µέλος της Διεθνούς Ένωσης 
Αµφιβληστροειδοπαθών (Retina International), του Δικτύου για την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς 
(AMD Alliance International) και ιδρυτικό µέλος του Κέντρου Σκύλων Οδηγών Ελλάδος (ΣΟΕ).

H 
Πανελλήνια Ένωση Αµφιβληστροειδοπαθών (ΠΕΑ) 

έχει περίπου 500 µέλη, άτοµα που πάσχουν από κλη-

ρονοµικές εκφυλιστικές παθήσεις του αµφιβληστροει-

δή χιτώνα, της ωχράς κηλίδος και του οπτικού νεύρου .

Στο πλαίσιο υποστήριξης των µελών και των οικογε-

νειών τους, έχει οργανώσει σε συνεργασία µε οφθαλµολογικές 

κλινικές Νοσοκοµείων του ΕΣΥ, την διενέργεια διαφόρων διαγνω-

στικών οφθαλµολογικών εξετάσεων για την ακριβή διάγνωση του 

προβλήµατος όρασης και την παρακολούθηση του. Παράλληλα έχει 

αναπτύξει συµβουλευτική σε θέµατα γενετικής και προωθεί µέτρα 

και δράσεις για την επαγγελµατική κατάρτιση κοινωνική ένταξη και 

αποκατάσταση των πασχόντων µελών της.

Η ουσιαστικότερη και σηµαντικότερη δέσµη των σκοπών και των 

δραστηριοτήτων του Συλλόγου, είναι η µέριµνα για την ιατρική 

φροντίδα των πασχόντων δηλ. πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, 

αποκατάσταση κλπ. Κατά συνέπεια φροντίζουµε για την ενηµέρωση 

των µελών µας και των οικογενειών τους όσον αφορά στις εξελίξεις 

στην έρευνα, αλλά και παράλληλα τους στηρίζουµε παρέχοντας 

συµβουλές  για την σωστή χρήση των υπηρεσιών υγείας, των 

φαρµάκων ή άλλων συµπληρωµάτων διατροφής, για τις µορφές 

κληρονοµικότητας των Νόσων κ.ά. 

Απολογισµός-Προγραµµατισµός 
Δράσεων 2015-16
Η ΠΕΑ, σύµφωνα µε τους σκοπούς της, αναπτύσσει µία σειρά δράσεων 

και συνεργασιών µε φορείς, που στόχο έχουν να αναπτύξουν το έργο 

της προσφέροντας υπηρεσίες στα µέλη της, στους ασθενείς και  στις 

οικογένειες τους και γενικότερα στα άτοµα µε προβλήµατα όρασης. 

Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποίησε τις παρακάτω δράσεις για το 2015, 

τις οποίες σχεδιάζει να επαναλάβει και το 2016.

• Οργάνωση Γενικής Συνέλευσης-Εκλογές

Τον Μάιο του 2015 πραγµατοποιήθηκε η ΓΣ µε αντικείµενο τον διοικη-

τικό και οικονοµικό απολογισµό του συλλόγου και τη λήψη αποφάσεων 

για περαιτέρω δράσεις και συνεργασίες.

Για τον Μάιο του 2016 προγραµµατίζεται η νέα ΓΣ και οι εκλογές του 

συλλόγου για να αναδειχθεί το νέο διοικητικό συµβούλιο µε διετή 

θητεία (Ιούνιος 2016-2018)

• Διεθνής Οµάδα Αµφιβληστροειδούς

Η τελευταία εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου αφιερώνεται στην οργάνωση 

εκδηλώσεων και προβολή θεµάτων που σχετίζονται µε τις κληρονοµι-

κές εκφυλιστικές παθήσεις των Αµφιβληστροειδή χιτώνα, της ωχράς 

κηλίδας και του οπτικού νεύρου και εορτάζεται σε διεθνές επίπεδο. Το 

Σεπτέµβριο 2015 µε συνεργασία πέντε φορέων έγιναν δυο ενηµε-

ρωτικές εκδηλώσεις για το κοινό, ενώ µε την συνεργασία άλλων 10 

φορέων αναπτύχθηκε το πρόγραµµα Ώριων. Ανάλογες εκδηλώσεις 

προγραµµατίζονται και για το 2016 µε παράλληλη προβολή στα ΜΜΕ.

• Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή

Η ΠΕΑ έχει συγκροτήσει επιστηµονική συµβουλευτική επιτροπή (ιατρο-

βιολογική και ψυχοκοινωνική) που απαρτίζεται από 110 περίπου µέλη 

µε την οποία συνεργάζεται για την προώθηση επιστηµονικών θεµάτων. 

Συνεδριάζει µια φορά το χρόνο για επιµέρους θέµατα που σχετίζονται 

µε το έργο και τις δράσεις του συλλόγου

• Περιφερειακά Γραφεία

Στην ΠΕΑ έχουν συσταθεί 16 περιφερειακά γραφεία που λειτουρ-

γούν µε εκπροσώπους µέλη αυτής, µε στόχο την προώθηση τοπικών 

θεµάτων, την οργάνωση εκδηλώσεων, την ενηµέρωση ασθενών και 

την αντιµετώπιση επιµέρους προβληµάτων τους

• Οργάνωση Ενηµερωτικής Εκστρατείας-Έκδοση Εντύπων
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Αγαπητοί φίλοι, η ΠΕΑ εδώ και 27 χρόνια 
αναπτύσσει δυναµικά την παρουσία της µε το 
αξιόλογο έργο της στον χώρο της πρόληψης, 
ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης, θεραπείας, 
αποκατάστασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης και 

κοινωνικής ένταξης των ατόµων µε προβλήµατα όρασης (τυφλών και 
µερικώς βλεπόντων). Προάγει θέµατα που σχετίζονται µε την γενετική 
ταυτοποίηση και τις σύγχρονες ερευνητικές εξελίξεις για θεραπείες 
που αφορούν τις κληρονοµικές εκφυλιστικές παθήσεις του βυθού του 
οφθαλµού. Στην προσπάθεια αυτή, είναι απαραίτητη η συνεργασία 
κάθε φορέα και υπηρεσίας µε όλους τους επιστηµονικούς συλλόγους 
και σωµατεία ατόµων µε αναπηρίες, για να ενισχυθεί η διεπιστηµονική 
προσέγγιση κα η πολυεπίπεδη κοινωνική ενσωµάτωση, καθώς και 
για να ενωθούν οι δυνάµεις των ασθενών για να διεκδικήσουν την 
προάσπιση της υγείας τους και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής 
τους και των οικογενειών τους. Σηµαντικό είναι να θυµόµαστε, ότι δεν 
αρκεί µόνο να περιµένουµε την βελτίωση της όρασης µας µέσα από µία 
θεραπεία, αλλά να συνειδητοποιήσουµε την ευθύνη όλων µας για την 
διατήρηση και βελτίωση της όρασης µας και ιδιαίτερα να εµπεδώσουµε 
ότι η λειτουργία της όρασης, συναρτάται από τεχνολογικούς, 
νοητικούς, συναισθηµατικούς, ψυχολογικούς, περιβαλλοντικούς και  
κοινωνικούς παράγοντες. Η πίστη, ο αγώνας και η κοινή προσπάθεια 
είναι ο δρόµος για την ολοκληρωµένη θεραπεία και την υπέρβαση των 
προβληµάτων που εγείρει η αναπηρία. Άλλωστε αξίζει να θυµόµαστε 
ότι τα µάτια µπορούν να γελούν ή να κλαίνε χωρίς να βλέπουν και να 
απολαµβάνουν «κλειστά» στιγµές ευτυχίας. 

Ευστράτιος Χατζηχαραλάµπους
Πρόεδρος 

Πανελλήνια Ένωση Αµφιβληστροειδοπαθών
ΤΘ 8159, ΤΚ 102 10
Τηλ: 210 5238389, κινητό προέδρου 6972 550577
E-mail: pea@retina.gr
Website: http://www.retina.gr
Facebook: http://www.facebook.com/greek.retina.
society

info

Πανελλήνια Ένωση Αµφιβληστροειδοπαθών 

(ΠΕΑ)

Έχουν εκδοθεί 42 ενηµερωτικά έντυπα-φυλλάδια, που αφορούν διά-

φορα θέµατα όρασης και καθηµερινής διαβίωσης ατόµων µε χαµηλή 

όραση, που έχουν διανεµηθεί σε 4,000 φορείς στο πλαίσιο πέντε 

περιόδων ενηµερωτικής εκστρατείας. Σχεδιάζεται η συγγραφή, έκδοση 

και διανοµή πέντε νέων εντύπων για το 2016 π.χ. οπτικά βοηθήµατα, 

ηλεκτρονική επικοινωνία για θέµατα όρασης, σπάνια νοσήµατα και 

οφθαλµικές εκδηλώσεις, διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια, ταξι-

διώτες µε προβλήµατα όρασης.    

• Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

∆ιοργάνωση εκδροµών, συµµετοχή σε εορταστικές και ενηµερωτικές 

εκδηλώσεις άλλων συλλόγων, οργάνωση µουσικών εκδηλώσεων, 

παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων κλπ.

• Ψυχοκοινωνική Στήριξη

Οργανώνονται δράσεις ψυχολογικής στήριξης µελών σε οµαδικό 

επίπεδο µε συµβουλευτική και παραποµπή σε ειδικούς. Ενηµέρωση και 

υποστήριξη σε θέµατα πρόνοιας, παροχές, οικονοµικές ελαφρύνσεις, 

ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά προβλήµατα, υγειονοµικές επιτροπές, 

στήριξη στην εκπαίδευση, προώθηση στην απασχόληση κλπ. 

• Συµµετοχή σε Εθνικά και Παγκόσµια Συνέδρια

Κάθε χρόνο η ΠΕΑ συµµετέχει σε εθνικά συνέδρια π.χ. αµφιβληστρο-

ειδούς (Ιανουάριος) Πανελλήνιο οφθαλµολογικό (Μάιος), συνέδρια 

και ενηµερωτικές εκδηλώσεις άλλων επαγγελµάτων υγείας (Νοση-

λευτικών, οπτικών κ.τ.λ.). Επίσης συµµετέχει στο παγκόσµιο συνέδριο 

αµφιβληστροειδούς που γίνεται κάθε δύο χρόνια (Παρίσι 2014 και 

Ταιβάν 2016). 

• Ασφαλιστική Κάλυψη Θεραπειών

Προώθηση θεµάτων που σχετίζονται µε την συνταγογράφηση, έγκριση, 

και χορήγηση νέων φαρµάκων για τη θεραπεία της ηλικιακής εκφύλι-

σης ωχράς κηλίδος, συνεργασία µε ΕΟΠΥΥ για υγειονοµικές επιτροπές, 

συµµετοχή στο κόστος κλπ. 

• Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδος

Ανάπτυξη και ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράµµατος “ΙΡΙΣ”(2012-

2015) για την µεταφορά ασθενών από και προς τις οφθαλµολογικές 

κλινικές µε χρήση ταξί καθώς και τηλεφωνική εξυπηρέτηση από 

φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ.

• Συνεργασία µε Οφθαλµολογικές Κλινικές

Παραποµπή µελών για οφθαλµολογική εξέταση και διενέργεια εξε-

τάσεων (οπτικά πεδία, Η.Α.Γ., OCT, προσαρµογή φωτός-σκότους 

κ.τ.λ.), χορήγηση πιστοποιητικών µε συνεργαζόµενες οφθαλµολογικές 

κλινικές του ΕΣΥ (Οφθαλµιατρείο Αθηνών, Γενικό Κρατικό Αθηνών, 

Αττικό, Ερυθρός Σταυρός, Άγιος Σάββας, Πολυκλινική, ΑΧΕΠΑ, Παπα-

γεωργίου και Πανεπιστηµιακό Ιωαννίνων, Λάρισας και Ηρακλείου). 

• Συµµετοχή στην Εκστρατεία Ecomobility - Freemobility

Ενεργή συµµετοχή στην Εκστρατεία Ecomobility - Freemobility, ευαι-

σθητοποίησης των εφήβων για θέµατα προσβασιµότητας των ΑµεΑ 

και για θέµατα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σ’ όλη την Ελλάδα.

• Σκύλοι Οδηγοί Τυφλών

Προώθηση εκπαίδευσης σκύλων βοήθειας και σκύλων οδηγών 

τυφλών καθώς και εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτών.

Ευαισθητοποίηση κοινής γνώµης για τα άτοµα µε προβλήµατα όρα-

σης, ανάπτυξη δικτύου εθελοντών, προώθηση θεσµικών ρυθµίσεων 

κ.τ.λ. σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων 

Οδηγών τυφλών.

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Ευστράτιος Χατζηχαραλάµπους:
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπαρτσελιώτης:
Γενική Γραµµατέας: Μαριάννα Δεσύπρη
Ταµίας: Γαβριήλ Σαραντίδης
Μέλη:  Δηµοσθένης Καρουσάτος, Γιώργος Καλουδάκης

Υποστηρικτές 
Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών, 
Φάρος Τυφλών Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών,
Ελληνικό Κέντρο Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Παγκόσµιες Ενώσεις 
Αµφιβληστροειδούς και Ωχράς, Οµοσπονδία Οφθαλµολογικών Εταιριών, 
Ελληνική Ακαδηµία Οπτοµετρών, Οφθαλµολογικές Κλινικές Νοσοκοµείων, 
Υπουργείο Υγείας, Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
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Τ
ο όραµα του συλλόγου ασθενών ήπατος Ελλάδος «Προ-

µηθέας» είναι να µπορούν όλοι οι ασθενείς µε νόσους του 

ήπατος να διαγιγνώσκονται έγκαιρα, να αντιµετωπίζονται 

µε σεβασµό και να έχουν ίση πρόσβαση στο καλύτερο επί-

πεδο της ιατρικής περίθαλψης, ανεξάρτητα από την προ-

έλευση τους, τον τρόπο ζωής που κάνουν και το είδος ή το στάδιο 

της ηπατικής νόσου. Στόχος µας είναι “Ένας κόσµος χωρίς ηπατίτιδα”.

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προµηθέας» ιδρύθηκε και δρα-

στηριοποιείται από το 2012 και είναι ο πρώτος σύλλογος ασθενών µε 

νόσους του ήπατος στην Ελλάδα που παρέχει τεκµηριωµένη πληροφό-

ρηση σε θέµατα ηπατιτίδων, αλλά και καθηµερινή υποστήριξη στους 

ανθρώπους που ζουν µε ιογενείς Ηπατίτιδες Β και C.

Μέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από την ίδρυση του έχει µέχρι 

σήµερα αναπτύξει ενεργό δράση και έργο τόσο µέσα στα όρια της Αττι-

κής όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο σύλλογος είναι µέλος και συνεργάζεται ενεργά µε την ευρωπαϊκή 

‘οµπρέλα’ συλλόγων ασθενών ήπατος ELPA (European Liver Patient 

Association), την παγκόσµια οργάνωση ασθενών ήπατος World 

Hepatitis Alliance καθώς και µε το Ευρωασιατικό δίκτυο µείωσης της 

βλάβης Eurasian Harm Reduction Network.

Ο πρώτος βασικός του στόχος περιλαµβάνει την υπεράσπιση των δικαι-

ωµάτων των χρονίως πασχόντων, ιδιαίτερα της απρόσκοπτης πρόσβα-

σης τους σε διαγνωστικές εξετάσεις και φάρµακα, που τα τελευταία 

χρόνια συναντά σοβαρά εµπόδια. Εκπροσωπεί και παράλληλα συνηγο-

ρεί υπέρ των ασθενών όταν τέτοια θεµελιώδη δικαιώµατα καταπατού-

νται, ασκώντας πίεση και σε πολιτικό επίπεδο όποτε κρίνεται αναγκαίο.

∆εύτερος βασικός στόχος του ΣΑΗΕ «Προµηθέα» και πυλώνας δρά-

σης είναι η ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού αλλά και µέρους κοι-

νωνικών φορέων και οµάδων για το αυξανόµενο πρόβληµα των ιογε-

νών ηπατιτίδων, την πρόληψη και την αντιµετώπισή τους. Ο τρόπος µε 

τον οποίο υλοποιεί ο σύλλογος το στόχο αυτό είναι η πραγµατοποίηση 

εκστρατειών ενηµέρωσης, η διανοµή σχετικού ενηµερωτικού υλικού 

σε όλες τις δράσεις του και η διοργάνωση σεµιναρίων. Οι παραπάνω 

ενέργειες εκτός από το ευρύ κοινό αφορούν και σε ειδικούς πληθυ-

σµούς στους οποίους είναι αυξηµένος ο επιπολασµός της ηπατίτιδας, 

για παράδειγµα σε χρήσες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. 

Τρίτος βασικός στόχος του ΣΑΗΕ “Προµηθέα”είναι να συµπεριλαµβά-

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος 
«Προµηθέας» 

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προµηθέας» είναι ο πρώτος σύλλογος ασθενών µε νόσους 
του ήπατος. Βασικός στόχος του Συλλόγου είναι να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στους ανθρώπους 
που ζουν µε ιογενείς Ηπατίτιδες Β και C ή άλλα νοσήµατα του ήπατος, και στις οικογένειες τους, 
τεκµηριωµένη πληροφόρηση σε θέµατα ηπατιτίδων και διεκδίκηση των δικαιωµάτων των ανθρώπων 
που ζουν µε ηπατίτιδα. Όραµα του ΣΑΗΕ «Προµηθέα» είναι ένας κόσµος χωρίς ηπατίτιδα.

νει στην ατζέντα του την ψυχολογική στήριξη των ασθενών, αλλά των 

οικογενειών τους. όταν λαµβάνουν τη δύσκολη και επίπονη φαρµα-

κευτική αγωγή, προκειµένου αυτή να τηρείται σωστά και η θεραπεία 

να επιτύχει. Ταυτόχρονα στοχεύει στην προαγωγή των νέων, φιλικό-

τερων προς τον ασθενή, κλινικά εγκεκριµένων σχηµάτων θεραπείας.

Για να εξασφαλιστούν τα παραπάνω, αγωνίζεται παράλληλα για την εξά-

λειψη του στίγµατος και του κοινωνικού αποκλεισµού των ασθενών.

Απολογισµός δράσεων 2015
Οι δράσεις που υλοποίησε ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος 

«Προµηθέας» κατά το έτος 2015 είναι:

•  Ηµερίδα για την Ηπατίτιδα

∆ιοργανώσαµε ηµερίδα τον Ιούνιο του 2015 µε θέµα «Ηπατίτιδα C και 

Χρήση Ναρκωτικών στην Ελλάδα 2015» σε συνεργασία µε το Εργα-

στήρι Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής 

Σχολής Αθηνών. Σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν η σφαιρική προ-

σέγγιση της Ηπατίτιδας C και της χρήσης ναρκωτικών στην Ελλάδα 

µέσω της διεξαγωγής πέντε στρογγυλών τραπεζιών. H θεµατολογία 

των στρογγυλών τραπεζιών ήταν «Ηπατίτιδα C και Χρήση Ναρκωτικών 

στην Ελλάδα: ∆εδοµένα και Εκτιµήσεις», «Θεραπεία χρόνιας ηπατίτιδας 

C σε ΧΕΝ: η σηµασία της για τον ασθενή και τη δηµόσια υγεία», «Φραγ-
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µοί στη χορήγηση θεραπείας σε ΧΕΝ», «Μείωση της βλάβης σε ΧΕΝ: H 

ευρωπαϊκή εµπειρία», «Πρόληψη στους ΧΕΝ: τι πρέπει να γίνει» αντί-

στοιχα, µε εισηγήσεις από καταξιωµένους προσκεκληµένους οµιλητές.

•  Παγκόσµια Ηµέρα Ηπατίτιδας

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ηπατίτιδας 28/7 ο Σύλλογος Ασθε-

νών Ήπατος Ελλάδος «Προµηθέας» σε συνεργασία µε την Ελληνική 

Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος (ΕΕΜΗ), προγραµµάτισε και υλοποί-

ησε εκστρατεία ενηµέρωσης του κοινού, παράλληλα µε τη διενέργεια 

δωρεάν εξετάσεων για τις ιογενείς ηπατίτιδες B και C στους δηµό-

τες Περιστερίου από τις 20/7/2015 εως τις 24/7/2015. Θα πρέπει 

να σηµειωθεί, ότι η εκστρατεία αυτή απευθύνθηκε πέραν του γενικού 

πληθυσµού και στις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες που ενδεχοµένως να 

µην έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, λόγω της παρούσας 

κατάστασης στη χώρα.

•  Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση του Γενικού Πληθυσµού 

«εCύ έκανες το τεστ;» 

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προµηθέας» ξεκίνησε την 

υλοποίηση µίας πανελλαδικής εκστρατείας ενηµέρωσης µε τίτλο «εCύ 

έκανες το τεστ;». Στόχος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση, η 

πρόληψη και παράλλ ηλα η προτροπή σε εξετάσεις, στοχεύοντας στην 

προσέγγιση του γενικού πληθυσµού αλλά και των ευάλωτων κοινωνικά 

οµάδων σε µεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Η παραπάνω εκστρατεία 

διήρκεσε µέχρι το τέλος του 2015 και σκοπός της είναι τόσο η παροχή 

δυνατότητας δωρεάν εξετάσεων µε τη µέθοδο «Rapid Test», όσο και 

η ενηµέρωση & ευαισθητοποίηση για την ηπατίτιδα C. Στο πλαίσιο της 

ενηµέρωσης και προσέγγισης περισσότερων ανθρώπων, δηµιουργή-

θηκε βίντεο όπου επικοινωνείται η σηµασία της πρόληψης του νοσήµα-

τος, ενώ παράλληλα παροτρύνεται το κοινό να εξεταστεί. 

•  Εκπαιδευτικά Σεµινάρια

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος 

«Προµηθέας» µαζί µε τον Ευρωπαϊκό οργανισµό Correllation (European 

Network Social Inclusion & Health) και το Σύλλογο Οροθετικών Ελλά-

δος «Θετική Φωνή» διοργάνωσε το 1ο εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα 

«Ηπατίτιδα C και Μείωση της Βλάβης: Πρόληψη-∆ιάγνωση-Θεραπεία». 

Το εκπαιδευτικό σεµινάριο αφορούσε επαγγελµατίες που παρέχουν υπη-

ρεσίες µείωσης της βλάβης σε κοινωνικές οµάδες υψηλού κινδύνου. 

•  Εξετάσεις σε Ειδικούς Πληθυσµούς

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προµηθέας» µαζί µε το Σύλ-

λογο Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» τον Μάιο του 2015 ξεκί-

νησαν την υλοποίηση ενός νέου φιλόδοξου προγράµµατος πρόληψης 

που θα διαρκέσει 12 µήνες, στοχεύοντας στην προσέγγιση κοινοτή-

των Ροµά σε 11 περιοχές της Ελλάδας, που αντιστοιχούν σε πληθυ-

σµό 27.000 ατόµων.

•  Οµάδες Ψυχολογικής Υποστήριξης 

∆ιοργανώσαµε οµάδες Ψυχολογικής Υποστήριξης. Η υπηρεσία αυτή 

αφορά στα µέλη του Συλλόγου, είναι δωρεάν και έχει σκοπό να καλύ-

ψει ανάγκες που αναδύονται καθηµερινά όπως τις αντιµετωπίζουν οι 

ασθενείς µε νόσους του ήπατος. Τον συντονισµό της οµάδας έχει ανα-

λάβει Ψυχολόγος που συνεργάζεται µε το Σύλλογο.

Οι οµάδες αυτές αποτελούν ένα κύκλο βιωµατικών συναντήσεων που 

έχουν ως στόχο την υποστήριξη ασθενών µε χρόνιες παθήσεις, την 

συναισθηµατική ενδυνάµωση, την αυτό-αποδοχή, την σύµπλευση µε 

την θεραπεία, την ενίσχυση του δικτύου υποστήριξης µας, όπως είναι 

η οικογένεια και οι φίλοι, µε απώτερο σκοπό την προσωπική ανάπτυξη 

και αυτοστήριξή µας σε αυτό το ταξίδι που διανύει ο καθένας µας.

• Δίκτυο Υποστήριξης (Help Line)

Οργανώσαµε ένα πλήρες δίκτυο υποστήριξης για τους ανθρώπους 

που προσεγγίζουν τον Σύλλογο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν κατά πλειο-

ψηφία ασθενείς ή συγγενείς και οικείοι ασθενών µε νόσους του ήπα-

τος. Η προσέγγιση των ανθρώπων αυτών στο Σύλλογο έγινε µε τρείς 

διαφορετικούς τρόπους. Συγκεκριµένα έγινε είτε τηλεφωνικά, είτε µε 

εξατοµικευµένα ραντεβού στο γραφείο του Συλλόγου είτε µέσω ηλε-

κτρονικού ταχυδροµείου. Ο Σύλλογος µας ανταποκρίθηκε άµεσα στα 

αιτήµατα και ερωτήµατα των ανθρώπων αυτών µε σεβασµό στις ανά-

γκες που εξέφρασαν από το τηλέφωνο, αυτοπροσώπως ή µέσω ηλε-

κτρονικού ταχυδροµείου, ανεξάρτητα από την προέλευση τους, τον 

τρόπο ζωής που κάνουν και το είδος ή το στάδιο της ηπατικής νόσου.

•  Έναρξη ηλεκτρονικής πλατφόρµας Streetwork

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος “Προµηθέας”, µε την υποστή-

ριξη του ιδρύµατος Solidarity Now, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προ-

γράµµατος µε τίτλο «Streetwork.gr» ξεκίνησε την υλοποίηση, το σχε-

διασµό και τη λειτουργία µίας καινοτόµας ηλεκτρονικής πλατφόρµας 

καταγραφής των υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικά ευπαθείς οµά-

δες πανελλαδικά. Αναλυτικότερα, η ηλεκτρονική πλατφόρµα µε τίτλο 

«Streetwork.gr» είναι ένας διαδραστικός χάρτης µε διττό χαρακτήρα: 

πρώτον παρουσιάζονται όλες οι κοινωνικές δοµές µε λεπτοµερείς πλη-

ροφορίες και δεύτερον υπάρχουν καθηµερινά οι έκτακτες εκδηλώσεις 

και δράσεις των οργανώσεων. Η πλατφόρµα Streetwork στοχεύει όλοι 

οι ωφελούµενοι, οι οργανισµοί και οι επαγγελµατίες υγείας να ενη-

µερώνονται µε εύχρηστο τρόπο για το που προσφέρονται οι δωρεάν 

υπηρεσίες για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες σε πραγµατικό χρόνο.

•  Συµµετοχή σε Επιστηµονικά Συνέδρια

To 2015 συµµετείχαµε σε πληθώρα επιστηµονικών συνεδρίων στην 

Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
• Ηµερίδα για την Ηπατίτιδα

Θα διοργανώσουµε ηµερίδα συνάντησης αρµόδιων φορέων για την 

ηπατίτιδα που µέσα από τις ενδιαφέρουσες και εµπεριστατωµένες 

παρουσιάσεις που θα αναπτύχθούν από τους προσκεκληµένους οµι-

λητές και από τις καίριες τοποθετήσεις των συµµετεχόντων στην ηµε-
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προµηθέας» 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 213Β, Αµπελόκηποι, Αθήνα
Τηλ: 211 0122102
E-mail: hlpaprometheus@gmail.com
Facebook / Site: www.helpa-prometheus.gr

Υποστηρικτές
Για την υλοποίηση των δράσεων του, ο Σύλλογος δέχεται 
δωρεές και χορηγίες από διάφορες εταιρείες από το χώρο της 
φαρµακοβιοµηχανίας αλλά και από φιλανθρωπικά ιδρύµατα της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης, το Σύλλογο υποστηρίζουν 
και ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν αναλώσιµα προϊόντα προς 
ενίσχυση συγκεκριµένων δράσεων.

Γιώργος Καλαµίτσης
Πρόεδρος

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος 
Ελλάδος «Προµηθέας» ιδρύθηκε 
µόλις το 2012, αν και η ανάγκη 
για ένα σύλλογο τέτοιου 
χαρακτήρα προϋπήρχε εδώ και 

πολλά χρόνια. Η ηπατίτιδα έχει χαρακτηριστεί από 
την επιστηµονική κοινότητα ως «Σιωπηλή Νόσος». 
Εξαιτίας του ασυµπτωµατικού τους χαρακτήρα, οι 
ηπατίτιδες Β και C, είναι η βασική αιτία θανάτου 
εκατοµµυρίων ανθρώπων παγκοσµίως. Στην Ελλάδα 
υπολογίζεται ότι υπάρχουν 200.000 άνθρωποι που 
έχουν έρθει σε επαφή µε τον ιό της ηπατίτιδας C και 
το 80% δεν το γνωρίζει. Για αυτό το λόγο η έγκυρη 
ενηµέρωση και πρόληψη µπορεί να σώσει την ζωή 
χιλιάδων ανθρώπων. Ο «Προµηθέας» στηρίζει ενεργά 
κάθε προσπάθεια ένωσης οµάδων ασθενών. Στην 
Ελλάδα του σήµερα όπου το δικαίωµα στη δωρεάν 
περίθαλψη τείνει να εξαφανιστεί και τα δικαιώµατα 
των ασθενών καταπατώνται καθηµερινά, υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη για µία «ενωµένη και δυνατή» 
φωνή ασθενών.

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Γιώργος Καλαµίτσης
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Δέδες
Γραµµατέας: Φραγκίσκος Λέλας
Ταµίας: Χρήστος Αγαπητός
Μέλος: Στέλιος Αγαπητός

ρίδα θα µας δοθεί η ευκαιρία να διεξαχθούν πολύτιµα συµπεράσµατα 

σχετικά µε την ηπατίτιδα στην Ελλάδα.

• Παγκόσµια Ηµέρα Ηπατίτιδας

Για το έτος 2016 θα συµµετάσχουµε ενεργά στην καµπάνια που πρό-

κειται να διοργανώσει ο παγκόσµιος οργανισµός World Hepatitis 

Alliance (WHA) µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ηπατίτιδας στις 

28 Ιουλίου.

•  Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση του Γενικού Πληθυσµού

Θα συνεχίσουµε να ενηµερώνουµε και να ευαισθητοποιούµε το 

γενικό πληθυσµό για το περίπλοκο ζήτηµα της ηπατίτιδας στην Ελλάδα 

µε στόχο την πρόληψη από τη νόσο και την καταπολέµηση του κοι-

νωνικού στίγµατος. Σε αυτό το πλαίσιο θα ανανεώνουµε συνεχώς 

την επίσηµη ιστοσελίδα µας, θα επισκεφτούµε δηµόσιους και ιδιω-

τικούς φορείς όπως κέντρα µείωσης της βλάβης και θα διοργανώ-

σουµε ενηµερωτική εκστρατεία.

•  Εκπαιδευτικά Σεµινάρια

Θα συνεχίσουµε να διοργανώνουµε και να υλοποιούµε εκπαιδευ-

τικά σεµινάρια που αφορούν είτε σε επαγγελµατίες, είτε στους εθε-

λοντές, είτε στα µέλη µας σχετικά µε θέµατα ιογενών ηπατιτίδων. 

•  Εξετάσεις στο Γενικό Πληθυσµό και σε Ειδικούς Πληθυσµούς

Μέσα από τη συνεργασία του ΣΑΗΕ «Προµηθέα» µε τις σταθερές 

δοµές πρόληψης Checkpoint αλλά και µε τη βοήθεια της κινητής µας 

µονάδας θα παρέχουµε στο γενικό πληθυσµό αλλά και σε ειδικούς 

πληθυσµούς δυνατότητα δωρεάν εξετάσεων προσυµπτωµατικού 

ελέγχου για ηπατίτιδες B και C καθώς και τεκµηριωµένη πληροφό-

ρηση, στο πλαίσιο επερχόµενων δράσεων µας.

•  Οµάδες Ψυχολογικής Υποστήριξης

Θα συνεχιστούν οι οµάδες ψυχολογικής υποστήριξης για ανθρώ-

πους που ζουν µε νόσους του ήπατος και το 2016. Η ψυχολογική 

στήριξη µπορεί να πάρει διάφορες µορφές. Μία µορφή είναι η στή-

ριξη σε οµαδικό επίπεδο, και σύµφωνα µε διεθνείς οργανισµούς 

ασθενών µε ηπατίτιδες οι οµάδες υποστήριξης θεωρούνται ως την 

πλέον ενδεδειγµένη µέθοδο για τη µείωση των ψυχολογικών επι-

πτώσεων της ασθένειας, τη διαχείριση των ανεπιθύµητων ενεργειών 

των φαρµάκων και τη συµµόρφωση στη θεραπεία. 

•  Δίκτυο Υποστήριξης (Help Line)

Το έτος 2016 θα εξελίξουµε το πλήρες δικτύο υποστήριξης για 

τους ανθρώπους που προσέγγιζουν τον Σύλλογο, µε περισσότερες 

γραµµές, ώστε να προσφέρουµε 0τεκµηριωµένη πληροφόρηση σε 

θέµατα πρόληψης, θεραπείας, ασφαλιστικής κάλυψης και κυκλοφο-

ρίας νέων εξελιγµένων φαρµάκων και ερευνών στον τοµέα ιογε-

νών ηπατιτίδων.

•  Ηλεκτρονική πλατφόρµα ( Streetwork)

Θα συνεχίσουµε και το 2016 την εξέλιξη της ηλεκτρονικής πλατφόρ-

µας µε τίτλο «Streetwork.gr» που είναι ένας διαδραστικός χάρτης 

µε διττό χαρακτήρα που παρουσιάζονται όλες οι κοινωνικές δοµές 

µε λεπτοµερείς πληροφορίες και δεύτερον υπάρχουν καθηµερινά οι 

έκτακτες εκδηλώσεις και δράσεις των οργανώσεων.

•  Συµµετοχή σε Επιστηµονικά Συνέδρια 

To 2016 θα συµµετάσχουµε σε πληθώρα επιστηµονικών συνεδρίων 

στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και θα προσπαθήσουµε να καταστεί 

δυνατή και η συµµετοχή των µελών µας.
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Η 
Ελληνική Εταιρεία Οζώδους Σκληρύνσεως σε   συνερ-

γασία µε την επιστηµονική της επιτροπή και τον ∆ιεθνή 

Οργανισµό για την Οζώδη Σκλήρυνση στοχεύει, στην 

ενηµέρωση, στην υποστήριξη των πασχόντων και των 

οικογενειών τους, στην επίλυση προβληµάτων ασφά-

λισης και περίθαλψης, στη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, 

πολύτιµων στους επιστηµονικούς φορείς και στην προώθηση της 

έρευνας.

Απολογισµός δράσεων 2015
•  Η Ε.Ε.Ο.Σ. διοργάνωσε εκδήλωση στο Ίδρυµα Ευγενίδου, µε αφορµή 

την Παγκόσµια Ηµέρα Ενηµέρωσης για την Οζώδη Σκλήρυνση, την 

Παρασκευή15 Μαΐου 2015 µε περισσότερους από 100 συµµε-

τέχοντες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, διακεκριµένοι επιστή-

µονες πραγµατοποίησαν σύντοµες παρουσιάσεις και στη συνέχεια 

απάντησαν στις ερωτήσεις των παρευρισκόµενων, οι οποίοι ήταν 

κατά κύριο λόγο ασθενείς ή γονείς ασθενών µε Οζώδη Σκλήρυνση.

•  Στις 9 έως 12 Σεπτεµβρίου 2015 πραγµατοποιήθηκε πολύ ενδια-

φέρον διεθνές συνέδριο αναφορικά µε την πάθηση, µε τίτλο: «2015 

International Tuberous Sclerosis Complex Research Conference: 

From Treatment to Prevention», στο Windsor της Αγγλίας, στο οποίο 

και συµµετείχε µε δύο εκπροσώπους η Ε.Ε.Ο.Σ. Στο συνέδριο πραγ-

µατοποιήθηκαν οµιλίες από διακεκριµένους επιστήµονες, όπως ο 

Prof. David Kwiatkowski, o Dr. Chris Kingswood κ.α.

•  Στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2015 η Ελληνική Εταιρεία Οζώδους 

Σκληρύνσεως συµµετείχε στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας 

Ένωσης Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.

Σ.ΠΑ.) στο Ίδρυµα Ευγενίδου. Μετά 

το πέρας του συνεδρίου πραγµατο-

ποιήθηκε συνάντηση των µελών 

του συλλόγου Οζώδους Σκληρύν-

σεως και µία παρουσίαση των απο-

τελεσµάτων που προέκυψαν από 

το ∆ιεθνές Συνέδριο που παρα-

κολούθησε ο κύριος Βουτσινάς 

και η Πρόεδρος. 

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
•  Εκδηλώσεις για την Παγκόσµια Ηµέρα Οζώδους Σκληρύνσεως  

στις 15 Μαΐου 2016. 

•  Aποστολή εκπροσώπου στο Παγκόσµιο Συνέδριο Οζώδους Σκλη-

ρύνσεως που θα πραγµατοποιηθεί το Φθινόπωρο του 2016. 

•  Συµµετοχή στο 9ο Ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σπα-

νίων που θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα τον Οκτώβριο του 2016. 

•  Ως µέλος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών θα συµµετάσχει στη συνε-

χιζόµενη εκπαίδευση σε συνεργασία µε την Πανελλήνια Ένωση Σπα-

νίων Παθήσεων.  

•  Δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη στους ασθενείς και τις οικογένειες 

τους µε σκοπό να τους βοηθήσει να µην νιώθουν µόνοι και αβοή-

θητοι ερχόµενοι αντιµέτωποι µε την πάθηση αυτή.

Ελληνική Εταιρεία Οζώδους Σκληρύνσεως 
ΕΕΟΣ
Η Οζώδης Σκλήρυνσης (Ο.Σ.) – TuberousSclerosisComplex(o διεθνής όρος της νόσου) είναι µια 
γενετική νόσος που προκαλεί καλοήθεις όγκους στον εγκέφαλο και στα περισσότερα όργανα του 
σώµατος. H Ελληνική Εταιρεία Οζώδους Σκληρύνσεως (Ε.Ε.Ο.Σ.) ιδρύθηκε το 1992 από ιατρούς 
και µια µικρή οµάδα γονέων µε πάσχοντα παιδιά.

Ελληνική Εταιρεία Οζώδους 
Σκληρύνσεως –ΕΕΟΣ
Τιµοθέου 99-101, 162 32, Αθήνα
Τηλ: 210 7660989 & 210 7600289
E-mail: tsahellas@ath.forthnet.gr
Website: www.tsahellas.gr

Μαριάννα Λάµπρου 
Πρόεδρος

Η σύσταση της Ελληνικής Εταιρείας 
Οζώδους Σκληρύνσεως – Ε.Ε.Ο.Σ. 
υπήρξε η βάση για την δηµιουργία 
της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων 
Παθήσεων, της οποίας ήταν το πρώτο 

µέλος. Από την σπάνια αυτή πάθηση Οζώδη Σκλήρυνση 
έπασχε η κόρη µου, Κατερίνα, µε την οποία βιώσαµε όλη την 
αγωνία, το κενό και την άγνοια του ιατρικού, επιστηµονικού 
αλλά και κοινωνικού ακόµη περιβάλλοντος. Εικοσιπέντε 
χρόνια µετά την ίδρυση της ΕΕΟΣ, πάνω από εκατόν πενήντα 
οικογένειες, φροντιστές ατόµων µε Οζώδη Σκλήρυνση έχουν 
βρει πληροφορίες αλλά και αλληλοϋποστήριξη στην ΕΕΟΣ 
ενώ ταυτόχρονα και µε την εξέλιξη της ιατρικής και τις έρευνες 
νέων θεραπειών είµαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για ένα καλύτερο 
µέλλον για τα παιδιά που γεννιούνται µε Οζώδη Σκλήρυνση 
στις µέρες µας. Επίσης, η ΕΕΟΣ είναι και ιατρική εταιρεία 
καθώς και µέλος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Υποστηρικτές
Novartis, Forthnet, MyDesign Βασίλης Μυλωνάδης, 
Greenhill Νέστορας Λαδάς. 

2015/2016

info
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Κίνηση Αδελφών Ατόµων µε Προβλήµατα 
Ψυχικής Υγείας 
(ΚΙΝΑΨΥ)

Ο Σύλλογός ΚΙΝΑΨΥ είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο, που έχει σκοπό να υποστηρίζει άτοµα 
που ο αδελφός τους ή η αδελφή τους νοσεί από µια ψυχική νόσο αλλά και να στηρίζει τους ίδιους 
τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Για τον σκοπό αυτό πραγµατοποιεί σε ετήσια βάση οµάδες 
υποστήριξης, ενηµερωτικές ηµερίδες και θερινή κατασκήνωση µελών. Αξιοσηµείωτο είναι το 
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα ψυχαγωγίας και πολιτισµού που προσφέρει στα µέλη και τους φίλους 
της ΚΙΝΑΨΥ ευκαιρίες κοινωνικοποίησης. Τέλος σταθερή είναι και η συνεργασία µε  φορείς και 
οργανώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EUFAMI, Mental Health Europe, COFACE, Eurocarers).

Η 
Κίνηση Αδελφών Ατόµων µε Προβλήµατα Ψυχικής 

Υγείας ιδρύθηκε το 2008 και έχει 260 µέλη, 

που είναι άτοµα που έχουν συγγενείς µε ψυχικές 

παθήσεις, άτοµα µε ψυχιατρική εµπειρία και 

φίλους αυτών. Η παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε 

αδελφούς και ψυχικά πάσχοντες, µε τη συνεργασία ενός δικτύου 

επαγγελµατιών της ψυχικής υγείας (ψυχιάτρων, ψυχολόγων, 

κοινωνικών λειτουργών) αποτελεί ένα σηµαντικό κοινωφελές 

έργο που πραγµατοποιείται σε καθηµερινή βάση. Εθελοντές 

όλων των ειδικοτήτων ανταποκρινόµενοι στο κάλεσµα του 

συλλόγου υποστηρίζουν µε το έργο τους τις δράσεις της ΚΙΝΑΨΥ.

Απολογισµός δράσεων 2015
•  Η ΚΙΝΑΨΥ πραγµατοποίησε µε επιτυχία ενηµερωτική συνάντηση 

µε θέµα «Σύγχρονη Αντιµετώπιση των συµπτωµάτων της Ψύχω-

σης» στις 11.5.2015, στο κέντρο ηµέρας της ΠΕΨΑΕΕ, στην οδό 

Αλκαµένους 8 στην Αθήνα. 

•  Οι δύο εισηγητές ψυχίατροι Δηµήτρης Κόντης  (ΨΝΑ Δαφνί, 

Ιατρείο µελέτης της γνωστικής λειτουργίας στην ψύχωση) και 

η Ειρήνη Θεοχάρη, αναφέρθηκαν τόσο στην ορθή χρήση των 

φαρµάκων όσο και στις ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις. Κατά 

την διάρκεια των οµιλιών υπήρξαν παρεµβάσεις και ερωτήµατα 

από τα µέλη.

•  Στις 20.5.2015 η ΚΙΝΑΨΥ διοργάνωσε ανοιχτή συζήτηση  µε 

θέµα «Καινοτόµα προγράµµατα Κοινωνικής Ενσωµάτωσης 

ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας: Το παράδειγµα της Οµάδας 

Αµοιβαίας Αλληλοβοήθειας GEM Paris Luciole92». Συµµετέχο-

ντες ήταν τα  µέλη της οµάδας από την Γαλλία µε τους εµψυχωτές 

τους και συντονιστές της ενδιαφέρουσας συζήτησης οι ψυχολό-

γοι, Μαρία Ντεβέ και Μαργαρίτα Μωραίτου.

•  Με αφορµή την Ηµέρα Ψυχικής Υγείας, στις 13 Οκτωβρίου 2015 

πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ψυχιατρικής 

Εταιρίας και της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ψυχικής Υγείας η ετή-

σια ηµερίδα της ΚΙΝΑΨΥ µε θέµα «Θεραπεύοντας την Ψύχωση 

µε Αξιοπρέπεια». Με πολυπληθή παρουσία νέων σπουδαστών,  

φοιτητών, πασχόντων, συγγενών και επαγγελµατιών του χώρου 

της Ψυχικής Υγείας, στο αµφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» στο 

κέντρο της Αθήνας, έγινε αναφορά των σηµερινών προκλήσεων 

και αναγκών του χώρου της Ψυχικής Υγείας.

•  Το πρόγραµµα συµµετοχής σε Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2015 

της ΚΙΝΑΨΥ κάλυψε πολλά πεδία των γραµµάτων και των τεχνών, 

µε στόχο να δοθεί  η ευκαιρία σε µέλη του σωµατείου να  ψυχα-

γωγηθούν και να προσλάβουν πολιτιστική ενηµέρωση µέσα από 

σύγχρονες και υψηλών προδιαγραφών παραγωγές. Η συµµε-

τοχή στο αυτό το πρόγραµµα, πέραν του ότι δεν έχει κόστος, 

παρέχει την ευκαιρία για κοινωνικοποίηση και κοινωνική ενσω-

µάτωση ευαίσθητων οµάδων πληθυσµού όπως είναι τα άτοµα 

µε ψυχικό νόσηµα.
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Ο σύλλογος ΚΙΝΑΨΥ, από το 2008 
υποστηρίζει άτοµα που έχουν έναν 
συγγενή µε ψυχική πάθηση.
Μέσω της ενηµέρωσης, των 
οµάδων ψυχοθεραπείας και των 

δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας, αντιµετωπίζουµε το στίγµα 
της ψυχικής νόσου, µαθαίνουµε να επικοινωνούµε πιο 
αποτελεσµατικά και µοιραζόµαστε καλές πρακτικές.

Σπύρος Ζορµπάς
Γενικός Γραµµατέας

Κίνηση Αδελφών Ατόµων µε Προβλήµατα Ψυχικής Υγείας
Μετσόβου 33 και Νοταρά, 106 83, Αθήνα
Τηλ: 6946 003522
Fax: 210 3611466
E-mail: info@kinapsi.gr
Website: www.kinapsi.gr 
Facebook: https://www.facebook.com/kinapsi
Twitter: https://twitter.com/athenssiblings

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Ευάγγελος Ασπρογέρακας
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Χαλικεράς
Γενικός Γραµµατέας: Σπύρος Ζορµπάς
Ταµίας: Μαρία Κοκκινάκη
Μέλη: Σµαράγδα Φανουράκη, Γρηγόρης Μπαϊρακτάρης,
Βίκυ Χαρλαύτη

Τον αναλυτικό απολογισµό πεπραγµένων του 2015, όπως παρου-

σιάστηκε στην Γενική Συνέλευσης της 15.11.2015,

µπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση: http://www.kinapsi.gr/etisios-

apologismos

Προγραµµατισµός Δράσεων 2016
•  Οµάδες Υποστήριξης για Αδέλφια Ατόµων µε Ψυχική Νόσο.

•  Ατοµικές Συµβουλευτικές Συνεδρίες.

•  Ενηµερωτικές Ηµερίδες στις 15.3.2016, 11.5.2016 και 

11.10.2016,  µε θέµατα αντίστοιχα «Μεταφράζοντας την Έρευνα 

στην Κλινική Πράξη»,  «Σύγχρονη Αντιµετώπιση των Διαταρα-

χών της Διάθεσης» και «Πρώτες Βοήθειες στην Ψυχική Νόσο».

• Θερινή Κατασκήνωση σε συνεργασία µε τον Δήµο Αθηναίων.

•  Μηνιαίο Πρόγραµµα Ψυχαγωγίας Κοινωνικοποίησης και Εκπαί-

δευσης Μελών.

•  Ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Υποστηρικτές
Ετήσια Συνδροµή από τα Μέλη, Δωρεές εις µνήµη, 
Δωρεές ή χορηγίες από τις εταιρίες Interamerican, Janssen, 
Lundbeck και Lilly
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων 
Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία 
(ΠΟΣΟΨΥ)

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών Για την Ψυχική Υγεία (ΠΟΣΟΨΥ) είναι η 
Δευτεροβάθµια Οργάνωση των Συλλόγων Οικογενειών που δραστηριοποιείται για την προάσπιση 
των δικαιωµάτων των ατόµων µε ψυχική ασθένεια και των οικογενειών τους. Ιδρύθηκε το 2002 και 
είναι πολιτικά και θρησκευτικά ανεξάρτητη. Αποτελείται από µέλη οργανωµένα σε τοπικές οργανώσεις 
πανελλαδικά και διοικείται από το εκλεγµένο Γενικό Συµβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή

Η 
ΠΟΣΟΨΥ ιδρύθηκε το 2002 – Τακτικά Μέλη της 

είναι ο ΣΟΨΥ και οι ΣΟΨΥ από άλλες πόλεις της 

Ελλάδος , όπως Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Ιωάννινα, 

Χαλκίδα, Πάτρα, Χανιά Κρήτης, ∆ήµου Κορυδαλ-

λού και αρωγοί η Ε∆ΡΑ και ο Σύλλογος Οικογενει-

ών Κοζάνης. Αρχικά είχε έδρα στα γραφεία του ΣΟΨΥ στο Βύ-

ρωνα και από το 2007 οργανώθηκε και λειτουργεί σε γραφεία 

που της παραχωρήθηκαν από την ΕΣΑµεΑ στο νέο κτίριο της 

στην Ηλιούπολη.

 Στα 6 χρόνια της λειτουργίας της έγιναν προσπάθειες για την 

προβολή του κινήµατος των οικογενειών, ώστε να γίνει ευρύ-

τερα γνωστό, στην ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του ευ-

ρύτερου κοινού, των πολιτικών, των επαγγελµατιών ψυχικής 

υγείας, καθώς και του ευρύτερου αναπηρικού κινήµατος σχετι-

κά µε τα θέµατα ψυχικής υγείας. Στα πλαίσια αυτά οι προσπά-

θειες για καταπολέµηση του στίγµατος και των διακρίσεων, κα-

θώς και για ευνοϊκές αλλαγές του θεσµικού πλαισίου ήσαν στις 

προτεραιότητες της.

Πιο συγκεκριµένα:
•  Κατ’ επανάληψη έγινε υποβολή γραπτών αιτηµάτων θεσµικού 

χαρακτήρα προς τα Υπουργεία Υγείας, Απασχόλησης, Παιδεί-

ας, Οικονοµίας, Ασφαλιστικά Ταµεία, κατ’ ευθείαν και µέσω 

της ΕΣΑµεΑ, καθώς και µε προσωπικές συναντήσεις µε αρ-

µοδίους.

•  Επεξεργασία νοµοσχεδίων σχετικών µε υγεία, ασφάλιση, εκ-

παίδευση, οικονοµικά θέµατα, σε συνεργασία µε την ΕΣΑµεΑ 

και υποβολή προτάσεων.

•  Συνεργασία γενικότερα µε την ΕΣΑµεΑ, συµµετοχή σε ηµε-

ρίδες µε οµιλίες της Προέδρου και συµµετοχή της Προέδρου 

στα Γενικά Συµβούλια της ΕΣΑµεΑ, τα οποία πραγµατοποιού-

νται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος.

•  Εκτύπωση ενηµερωτικού φυλλαδίου για την Οµοσπονδία και 

«Οδηγού για την υποστήριξη των Δικαιωµάτων των Ατόµων 

µε Ψυχική Νόσο».

•  Δηµοσίευση άρθρων της Προέδρου και άλλων µελών του Συµ-

βουλίου στα περιοδικά που εκδίδονται από τους Συλλόγους: 

«Μηνύµατα», «Υποστήριξη», «ΜΑΖΙ», καθώς και συνεντεύξεις 

της Προέδρου στον ηµερήσιο τύπο. Συνέντευξη στο περιοδι-

κό της ΕΣΑµεΑ.

«Θέµατα Αναπηρίας», «Η ψυχική αναπηρία ως 
κοινωνικό ζήτηµα».
•  Συµµετοχή της Προέδρου σε 3 εκποµπές του EXTRA -3 κα-

θώς και στην εκποµπή της ΝΕΤ, «Υγεία για Όλους».

•  Οµιλίες της Προέδρου της ΠΟΣΟΨΥ Αλ. Στρούµπου σε διάφο-

ρες εκδηλώσεις που συνδιοργάνωσε η ΠΟΣΟΨΥ µε άλλους 

φορείς, καθώς και σε συνέδρια και ηµερίδες άλλων φορέων 

ψυχικής υγείας. 

Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο οι κατά 
τόπους οργανώσεις της ΠΟΣΟΨΥ:
•  Αποτελούν σηµείο συνάντησης και αλληλοϋποστήριξης των 

οικογενειών.

•  Δρουν ως οµάδες πίεσης σε τοπικό πολιτικό επίπεδο.

•  Ιδρύουν κέντρα απασχόλησης και προγράµµατα στήριξης και 

διοργανώνουν διαλέξεις και σεµινάρια.

Σε εθνικό επίπεδο η ΠΟΣΟΨΥ:
•  Προσπαθεί να επηρεάσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

•  Προωθεί θέµατα που αφορούν τα άτοµα µε ψυχική ασθένεια 

και τις οικογένειές τους προς τις δηµόσιες αρχές.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών 
για την Ψυχική Υγεία 
Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 1ος όροφος (Γραφείο 102)
163 41 Ηλιούπολη
Τηλ./Fax: 210 9948098
E-mail: posopsi@gmail.com
Website: posopsy.blogspot.com
Facebook: www.facebook.com/#!/groups/posopsi

info

Γενικό Συµβούλιο: 

4 µέλη λήπτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 4 µέλη 

συγγενείς-φροντιστές και 3 µέλη ανεξαρτήτου ιδιότητας 

Αγγελική Τριανταφύλλου (Φ) 

Χριστίνα Μπίκου (Φ)

Πελαγία Θεοδωροπούλου (Λ)

Γεώργιος Λιγγερίδης (Φ)

Νίκη –Ελένη Νοµίδου (Φ)

Ιωάννης Παπάζογλου (Φ)

Θεοδώρα Μπουµπούκα (Λ)

Αχιλλέας Μυλωνίδης (Λ)

Ιωάννης Χριστόπουλος (Λ)

Χριστόφορος Παπαδάκης (Φ)

Ως ενδέκατο µέλος εξελέγη έπειτα από κλήρωση λόγω 

ισοψηφίας η Φωτεινή Γωγούση (Φ) µε αναπληρωµατικό 

µέλος την Αναστασία Γιαννετοπούλου (Φ).

•  Υποβάλλει προτάσεις για νοµοθετικές ρυθµίσεις.

•  Οργανώνει, συντονίζει συναντήσεις και εκπαιδευτικές δρα-

στηριότητες για όλα της τα µέλη,

•  Συµµετέχει ενεργά σε συνέδρια και ηµερίδες για την ψυχική 

υγεία Πανελλαδικά.

Σε διεθνές επίπεδο η ΠΟΣΟΨΥ :
•  Είναι τακτικό µέλος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε 

Αναπηρίες - ΕΣΑΕΑ.

•  Συµµετέχει στην ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαι-

ωµάτων Ατόµων µε Ψυχικές Διαταραχές. Είναι επίσης µέλος 

του Διοικητικού Συµβουλίου του Ελληνικού Κλάδου της Πα-

γκόσµιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης WARP.

•  Ενηµερώνεται για τις δραστηριότητες της EUFAMI, της Ευρω-

παϊκής Οµοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών Ατόµων µε Ψυ-

χική Νόσο και της Παγκόσµιας Συµµαχίας Συµβουλευτικών 

Δικτών για την Ψυχική Νόσο - GAMIAN και συµµετέχει ενερ-

γά σε Ευρωπαϊκά συνέδρια και συναντήσεις.

Η Οµοσπονδία επικεντρώνει τις δράσεις της 
στα παρακάτω:
•  Προάσπιση των δικαιωµάτων των ατόµων µε ψυχική ασθέ-

νεια και των οικογενειών τους.

•  Βελτίωση της καθηµερινής τους ζωής.

•  Προαγωγή εξατοµικευµένης φροντίδας και αποκατάστασης.

•  Ίση αντιµετώπιση, ίσες ευκαιρίες και κοινωνική αποδοχή των 

ανθρώπων αυτών και των οικογενειών τους.

•  Εξάλειψη των προκαταλήψεων, των διακρίσεων και του στίγ-

µατος.

•  Υπεύθυνη και έγκυρη ενηµέρωση για την ψυχική διαταραχή 

και την αντιµετώπισή της.

Εκτελεστική Επιτροπή: 

2 µέλη λήπτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 2 µέλη 

συγγενείς-φροντιστές, 3 µέλη ανεξαρτήτου ιδιότητας:

Πρόεδρος: Νίκη –Ελένη Νοµίδου (Φ)

Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπίκου (Φ)

Γεν. Γραµµατέας: Αγγελική Τριανταφύλλου (Φ)

Ταµίας: Γεώργιος Λιγγερίδης (Φ)

Έφορος: Πελαγία Θεοδωροπούλου (Λ)

Μέλη: Αχιλλέας Μυλωνίδης (Λ), Θεοδώρα Μπουµπουκά (Λ)

Εξελεγκτική Επιτροπή: 

1 µέλος λήπτης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 1 µέλος 

συγγενής-φροντιστής και 1 µέλος ανεξαρτήτου ιδιότητας:

Πρόεδρος: Φωτεινή Μπουµπουκά (Φ)

Μέλη: Ελένη Γεωργιάδου (Φ), Χαράλαµπος Καραβασίλης (Λ)

και η Ιωάννα Γαϊταντζη (Φ) ως Αναπληρωµατικό Μέλος.

Όργανα Οµοσπονδίας
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Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία
ΣΟΨΥ Κορυδαλλού 

Ο Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Κορυδαλλού είναι µη κερδοσκοπικό σωµατείο που 
έχει σκοπό την υποστήριξη και ενηµέρωση των οικογενειών των ατόµων που πάσχουν από ψυχικές 
ασθένειες. Δηµιουργήθηκε από την ανάγκη να αντιµετωπίσουµε από κοινού τα προβλήµατα µας.

Έργο µας είναι:
•  Η αλληλοϋποστήριξη και η καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης.

•  Η προσπάθεια για βελτίωση στις παρεχόµενες υπηρεσίες ψυχι-

κής υγείας.

•  Η εξοικείωση µε τη νόσο µε στόχο να καταπολεµηθεί η προκατά-

ληψη για τα άτοµα που πάσχουν και η οικοδόµηση µιας θετικής 

εικόνας ώστε να µειωθεί το στίγµα και οι διακρίσεις σε βάρος τους.

•  Η οργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων, διαλέξεων και σεµι-

ναρίων.

•  Η σύσταση και λειτουργία οµάδων ψυχοκοινωνικής απο-

κατάστασης (εργαστήρια καλλιτεχνικού και ψυχαγωγικού 

ενδιαφέροντος).

•  Επαφές µε αρµόδιους φορείς για επαγγελµατική ένταξη των 

ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

•  Σύσταση και λειτουργία οµάδας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

•  Συνεργασία µε φορείς και δοµές ψυχικής υγείας, δηµόσιες 

και ιδιωτικές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε συλλόγους 

και κοινωνικούς φορείς.
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Όλοι γνωρίζουµε τη µέχρι 
τώρα πορεία της ψυχιατρικής 
µεταρρύθµισης. Τα αιτήµατα των 
ληπτών και των οικογενειών 

τους παραµένουν τα ίδια εδώ
 και δεκαετίες χωρίς ουσιαστική πρόοδο. 
Εµείς, η κοινωνία των πολιτών πρέπει να δούµε 
καθαρά τι συµβαίνει γύρω µας. Στην παρούσα 
συγκυρία που βρίσκεται η χώρα, η Πολιτεία δεν 
δύναται να προσφέρει. Ο ΣΟΨΥ απέναντι σε αυτό 
δίνει µια νέα ώθηση στη συλλογική δηµιουργία. 
Ωστόσο κουλτούρα συνεργασίας δεν υπάρχει, 
ο νεοέλληνας δεν έχει παιδεία πάνω σε αυτό. 
Το στίγµα που ακολουθεί τον ψυχικά πάσχοντα 
κάνει ακόµα πιο δύσκολο το έργο µας. 
Οι προσπάθειες µας επικεντρώνονται στο να 
καθορίσουµε, να θέσουµε και να λύσουµε 
τα ιδιαίτερα καθηµερινά µας προβλήµατα. 
Ελπίζουµε στην υποστήριξη και στη συνέργεια 
των ευαισθητοποιηµένων συµπολιτών µας για µια 
ουσιαστική ψυχική µεταρρύθµιση.

Χριστόφορος 
Παπαδάκης
Πρόεδρος

Σύλλογος Οικογενειών 
για την Ψυχική Υγεία, ΣΟΨΥ Κορυδαλλού 
Γρ. Λαµπράκη 231, Κορυδαλλός
Τηλ: 2111103342, 6949814109
E-mail: sopsykorydallos@yahoo.gr
Website: www.sopsikoridallou.blogspot.com
Facebook: sopsykorydallos

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Χριστόφορος Παπαδάκης

Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Μαλυµπάκη

Γραµµατέας: Άννα Παπαδάκη

Ταµίας: Γεώργιος Γεράρδης

Μέλος: Όλγα Βαµβακινού

Αναπληρωµατικά µέλη: Χαράλαµπος Φωτιαδάκης, 

Αικατερίνη Βάκουλη

Απολογισµός Δράσεων 2015
•  Δηµιουργήσαµε και λειτουργούµε µεικτές οµάδες αυτοβο-

ήθειας µε συµµετοχή ληπτών, φροντιστών, επαγγελµατιών 

και εθελοντών, όπου προάγεται η συντροφικότητα, η αλλη-

λοϋποστήριξη, η αγάπη και ο αλτρουισµός. 

•  Εκδίδουµε εφηµερίδα µε κείµενα ληπτών, φροντιστών και 

επαγγελµατιών στη ψυχική υγεία µε τίτλο: «Η αλήθεια της 

ψυχής µας».

•  Λειτουργεί οµάδα ψυχοεκπαίδευσης φροντιστών µε εθε-

λοντές     επαγγελµατίες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λει-

τουργούς κλπ).

•  Δηµιουργήσαµε και λειτουργούν επίσης θεατρική οµάδα και 

εργαστήρι ζωγραφικής και φωτογραφίας.

•  Οργανώνουµε λογοτεχνικές-ποιητικές συναντήσεις.

•  Πραγµατοποιήσαµε ηµερίδες στους δήµους Κορυδαλλού, 

Νίκαιας-Ρέντη και Κερατσινίου-Δραπετσώνας, αφού ο ΣΟΨΥ 

Κορυδαλλού καλύπτει έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της 

Δυτικής Αττικής, µε θέµα τον αποστιγµατισµό και την προ-

κατάληψη µε συµµετοχή οµάδας ψυχιάτρων και ψυχολόγων 

του ΚΨΥ Κορυδαλλού, Κερατσινίου και ΨΝΑ Δροµοκαίτειου.

Στις ηµερίδες µας παρουσιάσαµε τους ίδιους τους λήπτες υπη-

ρεσιών ψυχικής υγείας που µε τη φωνή τους και την παρου-

σία τους, µας συγκίνησαν και αποδόµησαν την προκατάληψη 

και το στίγµα.

•  Στην κοινωνική µας δράση ήρθαµε σε επαφή µε το δήµαρχο 

Κορυδαλλού που ευαισθητοποιήθηκε από το έργο µας και 

µας παραχώρησε το χώρο στην οδό Γρ. Λαµπράκη 231, 

όπου λειτουργεί και κοινωνική λέσχη.

•  Είχαµε συνεχείς διαβουλεύσεις µε το υπουργείο Υγείας όπου 

καταθέσαµε προτάσεις για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση.

•  Πραγµατοποιήσαµε και πολλές άλλες κοινωνικές δράσεις 

και καλοκαιρινή απόδραση των µελών µας (ληπτών και φρο-

ντιστών) στην Ιθάκη µε στόχο την οµαλή ένταξη των ληπτών 

και την άρση του κοινωνικού στίγµατος.

Προγραµµατισµός Δράσεων 2016
Στόχος µας είναι να συνεχίσουµε και να βελτιώσουµε τις 

οµάδες που ήδη λειτουργούν αλλά και να δηµιουργήσουµε 

ένα κέντρο ηµέρας για ολοήµερη απασχόληση των ληπτών. 

Eπίσης η δηµιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ για επαγγελµατική απασχό-

ληση (έχουν γίνει κάποιες σχετικές συζητήσεις και προερ-

γασίες), ευελπιστούµε όµως σε µια πιο ουσιαστική συµπα-

ράσταση της Πολιτείας όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, γιατί 

όλες µας οι δράσεις είναι εθελοντικές.
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Με τη συγκεκριµένη δράση 
καταφέραµε να θίξουµε ζητήµατα 
ψυχικής υγείας στη µαθητική 
κοινότητα και να καταρρίψουµε 
µύθους σχετικά µε την 

επικινδυνότητα της ψυχικής νόσου, συµβάλλοντας µε 
αυτό τον τρόπο στην άρση του κοινωνικού στίγµατος της 
ψυχικής ασθένειας, στην ευρύτερη περιοχή της Λειβαδιάς.

Ελένη Καρατσιώλη 
Πρόεδρος

Σύλλογος Ψυχικής Υγείας Βοιωτίας
Καραγιαννοπούλου 27, 321 31, Λειβαδιά
Τηλ: 6942 405674
E-mail: sopsivoiotias@gmail.com

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Ελένη Καρατσιώλη 
Ταµίας: Δήµητρα Σοφάνη-Παπαθανασίου
Γραµµατέας: Σοφία Κοσκινά

Σύλλογος Ψυχικής Υγείας Βοιωτίας 
(ΣΟΨΥ Βοιωτίας)

Ο Σ.Ο.Ψ.Υ Βοιωτίας αποσκοπεί στην υπεύθυνη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της 
κοινότητας σε θέµατα ψυχικής υγείας και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού 
των ψυχικά πασχόντων. Στόχος µας είναι ο καθένας, που αντιµετωπίζει προβλήµατα 
ψυχικής υγείας να βρίσκει απαντήσεις στον τόπο διαµονής και εργασίας του, µέσα στην 
κοινότητα και όχι σε ασυλικού τύπου ψυχιατρικά ιδρύµατα, µε τις µικρότερες επιπτώσεις 
περιθωριοποίησης και αποκλεισµού.

Δράσεις του ΣΟΨΥ Βοιωτίας 
για την Ψυχική Υγεία
Από τις 10 Οκτωβρίου 2013 ως τις 22 Νοεµβρίου 2013 πραγ-

µατοποιήθηκε ο πρώτος µαθητικός διαγωνισµός ζωγραφικής 

για την Ψυχική Υγεία, σε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης της Βοιωτίας, που διοργάνωσε ο ΣΟΨΥ Βοιω-

τίας σε συνεργασία µε τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Βοιω-

τίας δια µέσου του συµβουλευτικού σταθµού Νέων Βοιωτίας. 

Συγκεκριµένα το θέµα του διαγωνισµού ήταν «οι άνθρωποι 

που αντιµετωπίζουν την ψυχική νόσο µπορούν να είναι επιτυ-

χηµένοι και ευτυχείς». Οι µαθητές κλήθηκαν να ζωγραφίσουν 

προσωπογραφίες, τοπία, αντικείµενα, η οποιοδήποτε ελεύθερο 

σχέδιο, δείχνοντας τη θετική πλευρά της καθηµερινότητας. 

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού πραγµατοποιήθηκαν µια 

σειρά από οµιλίες, βιωµατικές δράσεις και προβολή οπτικοα-

κουστικού υλικού σχετικό µε την ψυχική υγεία σε σχολεία της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Την ηµέρα των εγκαινίων της 

έκθεσης των δηµιουργιών των µαθητών, πραγµατοποιήθηκε 

και ηµερίδα πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης της σχολικής 

και ευρύτερης κοινότητας για την ψυχική υγεία. Την έκθεση 

µε τις δηµιουργίες των µαθητών καθώς και την ηµερίδα επι-

σκέφθηκαν και παρακολούθησαν πλήθος πολιτών και τοπι-

κών φορέων, ενώ στους νικητές µαθητές/τριες δόθηκαν χρη-

µατικά έπαθλα των 200, 100, και 50 ευρώ. Οι δράσεις θεω-

ρήκαν άκρως επιτυχηµένες από την τοπική κοινότητα και υπο-

στηρίχθηκαν εξίσου από τους µαθητές και από τους φορείς της 

Βοιωτίας, µε αποτέλεσµα η συγκεκριµένη δράση να επαναλη-

φθεί και τις επόµενες χρονιές µε στόχο την ενηµέρωση και την 

ευαισθητοποίηση για τη ψυχική υγεία. 
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Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1985 και πήρε το 
όνοµά του από ένα κοριτσάκι που έφυγε από 
κοντά µας σε ηλικία τεσσάρων ετών. Ο γιος 
µου Νικόλας διεγνώσθη µε ιστιοκύττωση 
40 ηµερών, πριν από 35 χρόνια, από 

τον εξαιρετικό παιδοογκολόγο Δρ Jon Pritchardστο Λονδίνο, 
που πρότεινε να διοργανώσουµε ένα συνέδριο στην Ελλάδα. 
Έτσι ξεκίνησε το «Nikolas Symposium» που σήµερα θεωρείται 
το παγκόσµιο «think-tank» της ασθένειας. Η θεµατολογία της 
έρευνας καθορίζεται κάθε χρόνο εδώ, από παγκοσµίου φήµης 
επιστήµονες και η πρόοδος που έχει γίνει στα 26 αυτά χρόνια 
είναι τόσο µεγάλη που η θνησιµότητα έχει µειωθεί δραµατικά. 
Είµαστε πλέον κοντά στην επίτευξη του µεγαλύτερου στόχου µας: 
την εύρεση της παθογένεσης της νόσου και τελικά, της θεραπείας 
της. Σύµφωνα µε στατιστικές ένα σε κάθε 200.000 παιδιά 
γεννιέται µε Ιστιοκύττωση του Λάνγκερχανς ή LCH (Langerhans 
Cell Histiocytosis). Για τα παιδιά αυτά αλλά και για όλους τους 
ασθενείς, έχουµε δεσµευθεί να συνεχίσουµε την προσπάθεια. 

Απόστολος Κοντογιάννης 
Πρόεδρος

Σύλλογος Άρτεµις για την 
Ιστιοκύττωση
Σκουζέ 10, 185 36, Πειραιάς 
Τηλ: 210 4520453
Fax: 210 4516990
E-mail: info@histioartemis.gr
Website: www.histioartemis.gr
Facebook: Σύλλογος Άρτεµις 
για την Ιστιοκύττωση
YouTube: Artemis Histio

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Απόστολος Κοντογιάννης
Αντιπρόεδρος: Ευτυχία Μπαξεβανίδου
Γραµµατέας: Δωροθέα Μουστάκα
Ταµίας: Ηλίας Μπαξεβανίδης
Μέλος: Ελένη Κρέµου

Σύλλογος Άρτεµις για την Ιστιοκύττωση
Ο Σύλλογος Άρτεµις για την Ιστιοκύττωση, δηµιουργήθηκε από ασθενείς και τις οικογένειές τους 
µε σκοπό την αλληλοϋποστήριξη και την κατανόηση της νόσου. Κάθε χρόνο διοργανώνει στην 
Αθήνα το διεθνές επιστηµονικό συνέδριο «NikolasSymposium» µε ένα και µοναδικό σκοπό: την 
εύρεση της παθογένεσης της νόσου και κατ’ επέκταση τη θεραπεία της. Χωρίς κρατική βοήθεια 
έχει καταφέρει να συν-χρηµατοδοτήσει διεθνή ερευνητικά προγράµµατα και να βάλει την Ελλάδα 
στον παγκόσµιο ιατρικό χάρτη. Αξίζει να αναφερθεί πως η χώρα µας είναι από τις λίγες όπου 
λειτουργεί κλινική ενηλίκων.

Απολογισµός δράσεων 2015
Το 2015 ήταν µία σηµαντική χρονιά. Εκτός από τον εορτασµό της επε-

τείου του 25ου NikolasSymposium, καταφέραµε να πραγµατοποιηθεί 

στην Αθήνα και συν-διοργανώσαµε το 31ο Ετήσιο Συνέδριο του Επιστη-

µονικού Τµήµατος της Εταιρείας Ιστιοκύττωσης των ΗΠΑ, το µεγαλύτερο 

συνέδριο παγκοσµίως για τη νόσο. 

∆ράσεις µας:

•  Συναυλία του συγκροτήµατος GadjoDiloµε τη συµµετοχή του Κωστή 

Μαραβέγια.

•  Συναυλία της µεσόφωνου Έλλης Αρβανίτη και του µαέστρου Δαυίδ Ναχµία.

•  Έκδοση ετήσιου newsletter και αποστολή του στα µέλη µας.

•  Ετήσια Συνάντηση Γονέων-Ιατρών και κοπή βασιλόπιτας του συλλόγου.

•  14-17 Μαΐου: 25ο Nikolas Symposium.

•  28-30 Σεπτεµβρίου: 31st Histiocyte Society Meeting του Histiocytosis 

Association στο ξενοδοχείο Electra Palace. 

Στα πλαίσια του συνεδρίου διοργανώσαµε:  
•  Δείπνο καλωσορίσµατος στο Μουσείο της Ακρόπολης προς τιµήν των 

συνέδρων, των Φίλων και Χορηγών του Συλλόγου Άρτεµις.

•  Συναυλία του διαπρεπούς Βέλγου ογκολόγου-παιδιάτρου -και εξαιρετι-

κού βιολονίστα, Δρ Στεφάν Βαν Χουλ. Μαζί µε τις τέσσερεις κόρες και τη 

σύζυγό του πραγµατοποιούν συναυλίες για την οικονοµική ενίσχυση της 

έρευνας για την ιστιοκύττωση.

•  Τέλος, συχνή ενηµέρωση των σελίδων µας στα µέσα κοινωνικής δικτύ-

ωσης µε σκοπό τη διάδοση της πληροφορίας για τη νόσο και την ευαι-

σθητοποίηση της κοινής γνώµης.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
•  Διοργάνωση του 26ου NikolasSymposium.

•  Συµµετοχή στο 32ο Histiocyte Society Meeting στο Δουβλίνο, Ιρλανδία.

•  Διοργάνωση εκδηλώσεων για την οικονοµική ενίσχυση της έρευνας 

(ακολουθήστε τη σελίδα µας στο Facebook για να ενηµερώνεστε για 

τις δράσεις µας).

•  Δηµιουργία νέου ιστότοπου για το σύλλογο και το συµπόσιο.

Υποστηρικτές
Ευχαριστούµε τα µέλη µας που µας στηρίζουν µε την ετήσια 
συνδροµή τους. Ευχαριστούµε επίσης τους χορηγούς µας: Ίδρυµα  
Α.Γ. Λεβέντη, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ABN Amro Bank, 
Prime Marine, Diana Shipping, Empire Navigation, Navios 
Maritime, ANEK Lines, Altair Travel, ιδιώτες χορηγοί.
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Ελληνική Εταιρεία Εθελοντών και Ασθενών 
για τη νόσο Πάρκινσον, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ κίνηση

H ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ κίνηση, Ελληνική εταιρεία 
εθελοντών και ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, είναι 
µια Αστική, µη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία 
ιδρύθηκε το 2006 και το 2008 έγινε µέλος της 
αντίστοιχης ευρωπαϊκής εταιρείας EPDA - Euro-
pean Parkinson’s Disease Association. Αριθµεί 
περισσότερα από 1700 µέλη σε όλη την Ελλάδα, 
τα οποία είναι άτοµα µε ν. Πάρκινσον, φροντιστές, 
επιστήµονες υγείας και εθελοντές. Οι σκοποί 
της αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των µελών, την ενηµέρωση, την εκπαίδευση 
αναφορικά µε τη νόσο, τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε σύγχρονες θεραπευτικές µεθόδους 
και την προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας για 
τη θεραπεία της νόσου. 

Απολογισµός δράσεων 2015 
Η νόσος Πάρκινσον είναι µία προοδευτικά εξελισσόµενη πάθηση 

που επηρεάζει την κίνηση, τη σκέψη και το συναίσθηµα. Ως χρό-

νιο νόσηµα, επιβαρύνει σηµαντικά την ποιότητα ζωής, όχι µόνο 

του ασθενούς, αλλά και του φροντιστή.

Η αντιµετώπισή της, όπως ορίζουν οι διεθνείς κατευθυντήριες 

οδηγίες, είναι πια έργο οµάδας επιστηµόνων. Υπάρχουν αυτή 

τη στιγµή δυνατότητες διαχείρισης της νόσου. ∆εν είναι εντού-

τοις προσβάσιµες από όλους, γιατί η µεγάλη δυσκολία, κυρίως 

στην κινητικότητα, αναγκάζει τον ασθενή να περιορίζεται στο 

σπίτι του. Το 2015, η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ κίνηση, στην προσπάθειά της 

να συνδράµει έµπρακτα στην κοινωνικοποίηση και την ενεργο-

ποίηση των ασθενών, δηµιούργησε το πρόγραµµα «ΕΠΙΚΟΥ-

ΡΟΣ – Κοινότητες Πάρκινσον», έτσι ώστε να προσφέρει στους 

ασθενείς και στους φροντιστές δωρεάν υποστήριξη, στην περι-

οχή, όπου κατοικούν. 

Πιο συγκεκριµένα:
•  Οµαδικό πρόγραµµα Φυσικοθεραπείας Ατόµων µε Νόσο Πάρ-

κινσον.

• Οµάδα Ψυχολογικής υποστήριξης φροντιστών.

•  Μηνιαία συνάντηση µελών της «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ κίνηση», µε στόχο 
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Ως Πρόεδρος της 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ κίνηση, 
είµαι ιδιαίτερα 
χαρούµενος που το 

Πρόγραµµα ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ – Κοινότητες 
Πάρκινσον  έχει καταφέρει να βοηθήσει 
έµπρακτα τα µέλη µας, ασθενείς και 
φροντιστές, τόσο σε επίπεδο παρέµβασης 
(Φυσικοθεραπεία, Ψυχολογική 
υποστήριξη), όσο και σε επίπεδο 
κοινωνικοποίησης. Είναι εξαιρετικά 
ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς ασθενείς 
µε ν. Πάρκινσον, ενεργοποιηµένους και 
έτοιµους να δώσουν και να πάρουν, µε 
σκοπό να ζήσουν αρµονικά µε τη νόσο. 

Παναγιώτης Ζήκος 
Πρόεδρος 

Ελληνική Εταιρεία Εθελοντών και Ασθενών για τη νόσο Πάρκινσον
Τριανταφυλλίδη 40, 115 25 Αθήνα 
Γραµµή Βοήθειας Πάρκινσον:  210 2224466 (10:00-18:00) 
Γραµµή Ψυχολογικής Υποστήριξης: 901 140 4034 (Χρέωση σταθ. 
1,23€/1’, κιν. 1,57€/1’) Καθηµερινές (10.00- 14.00)
Facebook:  EPIKOYROS.kinesis
E-mail: info@parkinsonportal.gr
Website: www.parkinsonportal.gr

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Παναγιώτης Ζήκος
Γραµµατέας: Αλέξανδρος Ροµποτής, Ψυχίατρος
Ταµίας: Ιωάννης Παπατριανταφύλλου, Ψυχίατρος

την ενηµέρωση και την κοινωνικοποίηση. 

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Ήδη έχουν δηµιουργηθεί Κοινότητες στους Δήµους Περιστε-

ρίου, Παλαιού Φαλήρου, Αργυρούπολης – Ελληνικού, Ηλιούπο-

λης, Γαλατσίου, Αθηναίων και Νέας Φιλαδέλφειας.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Το 2016, στόχος µας είναι η συνέχιση του προγράµµατος ΕΠΙ-

ΚΟΥΡΟΣ – Κοινότητες Πάρκινσον, η δηµιουργία νέων Κοινο-

τήτων, η επέκταση των δράσεών µας, και η δηµιουργία οµάδων 

διδασκαλίας Tango, Παραδοσιακών χορών και Tai Chi. 

Τέλος. η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ κίνηση, στην προσπάθειά της να ενηµε-

ρώνει για τη νόσο Πάρκινσον, να παρουσιάζει στο ευρύ κοινό 

καθετί νέο και να δίνει ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και γνωρι-

µίας ασθενών, φροντιστών, ειδικών και εθελοντών, θα οργα-

νώσει στους 7 Δήµους της Αττικής, Ενηµερωτικές Ηµερίδες 

κοινού, ανά Δήµο, µε θέµα: «Νόσος Πάρκινσον: από τη θεωρία, 

στην πράξη». Ήδη πραγµατοποιήθηκε η πρώτη  Ηµερίδα στον 

Δήµο Αθηναίων την Τρίτη, 23/2/2016.

Μέλη µας µπορούν να γίνουν ΔΩΡΕΑΝ άτοµα µε ν. Πάρκινσον και 

οι φροντιστές τους, καλώντας στο τηλέφωνο 210 222 44 66.

Υποστηρικτής: Parkinson Care
Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ κίνηση, θέλοντας να βοηθήσει τα µέλη 
της, εξασφάλισε τη στρατηγική συνεργασία µε την 
Εταιρεία Parkinson Care – Ολοκληρωµένη Φροντίδα 
Πάρκινσον. Τα µέλη µας θα έχουν πρόσβαση σε µια 
συνεχή και ολοκληρωµένη παρακολούθηση κατ’ οίκον, 
από οµάδα επιστηµόνων µε εξειδίκευση στη νόσο 
Πάρκινσον, σε προσιτές τιµές.
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Η 
Ελληνική Γονιµότητα Magna Mater πρωταρχικό σκοπό 

έχει να βοηθήσει και να υποστηρίξει τα υπογόνιµα 

ζευγάρια µε κάθε δυνατό τρόπο. Συγκεκριµένα, 

παρέχει πλήρη ενηµέρωση σχετικά µε τις διάφορες 

µεθόδους υποβοηθουµένης αναπαραγωγής. 

Η ψυχολογική στήριξη αποτελεί αδιαµφισβήτητα βασική προτε-

ραιότητα του σωµατείου, καθώς σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

πραγµατοποιούνται οµαδικές και ατοµικές συναντήσεις µε εξειδικευ-

µένους γιατρούς και ψυχολόγους, ενώ, παράλληλα, καταβάλλονται 

σηµαντικές προσπάθειες για την οικονοµική διευκόλυνση όσων 

ζευγαριών αντιµετωπίζουν σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες, µέσω 

της δωρεάς φαρµάκων και της εξασφάλισης επιχορηγούµενων 

προσπαθειών ή εξετάσεων σε διάσηµες κλινικές και διαγνωστικά 

κέντρα ανά την Ελλάδα. 

Η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού πραγµατοποιείται µε 

κάθε δυνατό τρόπο. Η Ελληνική Γονιµότητα Magna Mater συµµετέχει 

σε δηµόσιες συζητήσεις στα µέσα ενηµέρωσης, προκειµένου να 

εκλείψει η ελληνική προκατάληψη για τις µεθόδους υποβοηθούµενης 

αναπαραγωγής και να επιλυθούν πιο άµεσα και γρήγορα τα διάφορα 

προβλήµατα που καταγγέλλουν τα υπογόνιµα ζευγάρια. Επίσης, στο 

Ελληνική Γονιµότητα Magna Mater

site του σωµατείου υπάρχει φόρουµ όπου άτοµα που ενδιαφέρονται 

ή άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα γονιµότητας έχουν τη 

δυνατότητα να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων, εµπειριών, ακόµη 

και συναισθηµάτων, και να στηρίξουν τις περισσότερες φορές ο 

ένας τον άλλον σε αυτή την κοινή τους προσπάθεια.

Παράλληλα, προωθείται µε κάθε τρόπο η ευαισθητοποίηση της 

πολιτείας. Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις αδιαµφισβήτητα κρίνονται 

αναγκαίες, ώστε να µειωθεί το µεγάλο οικονοµικό κόστος, να διευ-

κολυνθούν οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες και να αυξηθεί 

ο αριθµός των επιτροπών στην Ελλάδα, οι οποίες δηµιουργούν 

αναµονή τουλάχιστον τεσσάρων µηνών, παρατείνοντας τον τόσο 

πολύτιµο χρόνο των υπογόνιµων ζευγαριών και αυξάνοντας τα 

ελληνικά ποσοστά υπογονιµότητας. 

Απολογισµός-Προγραµµατισµός δράσεων 2015-16
Το 2015, η Ελληνική Γονιµότητα Magna Mater, συνέχισε τις συντο-

νισµένες δράσεις της σε ζητήµατα που αφορούν τη γονιµότητα και 

τον τρόπο µε τον οποίο τα ζευγάρια θα δύνανται να διαχειριστούν 

επιτυχώς τα προβλήµατα που συνδέονται µε τον αγώνα τους να 

αποκτήσουν παιδί, ενώ όσον αφορά τις δράσεις του σωµατείου 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η Ελληνική Γονιµότητα Magna Mater ιδρύθηκε το 2003 ως σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
το οποίο έχει στόχο να αναδείξει και να δώσει λύση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε 
υπογονιµότητα. Αποτελεί βασικό µέλος της Ευρωπαϊκής Γονιµότητας (Fertility Europe) και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εµβρυολογίας (European Society of Human Reproduction 
and Embryology). Οι δράσεις της είναι σηµαντικές και γνωστές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 
συµµετέχοντας ετησίως σε διάφορα συνέδρια και ηµερίδες µε θέµα τη γονιµότητα. 
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Πέρσα 
Τζεφεράκου 
Πρόεδρος

«Έπειτα από είκοσι χρόνια 
µόχθου και µε εικοσιµία 
προσπάθειες εξωσωµατικής 
γονιµοποίησης έχω δικαιωθεί 

για τους κόπους µου. Ξεκίνησα το 1984 σε ηλικία 
22 ετών την τεράστια προσπάθειά µου και το 2004 
γέννησα τα δύο αγγελούδια µου, τον Στράτο και τον 
Δηµήτρη. Αγκαλιάζω τα δύο µου παιδιά –εννέα ετών 
πλέον– και µε κάνουν να ξεχνώ τα όσα πέρασα. 
Θέλω να πω στους ανθρώπους που προσπαθούν 
να κάνουν παιδί ότι σίγουρα θα ακούσουν το 
“συγχαρητήρια είστε έγκυος” που θα τους κάνει 
πανευτυχείς γονείς! Είναι πολύ δύσκολο στις µέρες 
µας να µη γίνεις µανούλα, γιατί “όταν θέλω µπορώ”!  
Έχουµε πολλές δυσκολίες να αντιµετωπίσουµε ως 
προς το ψυχολογικό, το κοινωνικό και το οικονοµικό 
κοµµάτι αυτών των προσπαθειών µας, άλλα θα 
ήθελα να πιστέψετε ότι µε υποµονή και επίµονη όλοι 
µαζί στην οικογένεια Ελληνική Γονιµότητα Magna 
Mater θα τα καταφέρουµε να δηµιουργήσουµε 
χαµόγελα!».

στο εξωτερικό, συνέχισαν να προωθούνται συνεργασίες µε τους 

παγκόσµιους και τους ευρωπαϊκούς φορείς και οργανισµούς.

 

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Fertility Europe-Spring 
meeting 2015
Στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σωµατείων Υπογόνι-

µων Ανθρώπων “FertilityEurope” συµµετέχουν αντιπροσωπείες από 

σωµατεία υπογόνιµων πολιτών ευρωπαϊκών χωρών. Στις 25-27 

Μαρτίου του 2015 στο CrownePlazaAthens πραγµατοποιήθηκε 

η συνάντηση αυτή στην Αθήνα. Παρερεύθηκαν εκπρόσωποι των 

ευρωπαϊκών συλλόγων από 30 χώρες. Χορηγός της συνάντη-

σης είναι η Ευρωπαϊκή Εταιρία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και 

Εµβρυολογίας  (European Society of Human Reproduction and 

Embryology-ESHRE). Ο κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν η ανταλ-

λαγή εµπειριών, ιδεών και εργαλείων για την ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώµης, την εξεύρεση πόρων, χρησιµοποιώντας νέους και 

αποτελεσµατικούς τρόπους για ανακοινώσεις στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης, για εκθέσεις και δρώµενα κατά την παγκόσµια ηµέρα 

κατά της υπογονιµότητας, για ηµερίδες και συνέδρια, βιβλία, φυλλά-

δια, αφίσες. Η συµµετοχή του σωµατείου µας, Ελληνική Γονιµότητα 

Magna Mater, υπήρξε καθοριστική στη διοργάνωση του συνεδρίου 

και πραγµατοποιήθηκε ένας γόνιµος διάλογος πάνω σε ζητήµατα 

υπογονιµότητας.

Το 2016, η Ελληνική Γονιµότητα Magna Mater, θα συνεχίσει τις 

συντονισµένες δράσεις της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και 

τη συνεργασία της µε παγκόσµιους και ευρωπαϊκούς οργανισµούς.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    
2015/2016

info
Υποστηρικτές
Οι δράσεις της Ελληνικής Γονιµότητας Magna Mater 
υποστηρίζονται από ένα σύνολο ατόµων και φορέων 
τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Διάσηµα 
κέντρα εξωσωµατικής γονιµοποίησης και εξειδικευµένοι 
επαγγελµατίες υγείας σε θέµατα γονιµότητας (γιατροί, 
ψυχολόγοι, νοσηλευτές) συµµετέχουν ενεργά και 
συµβάλλουν στη συντονισµένη προσπάθεια του σωµατείου. 
Οι συνδροµές των µελών και οι ευγενικές χορηγίες είναι 
εξίσου ιδιαίτερα σηµαντικές για την ενίσχυση των δράσεων 
που πραγµατοποιούνται.

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Πέρσα Τζεφεράκου 
Αντιπρόεδρος: Χρυσαφία Κλιµατσάκη 
Γραµµατέας: Αφροδίτη Γιώτη 
Ταµίας: Αθανασία Μπράµου 
Μέλος: Ειρήνη Κάχρη 

Ελληνική Γονιµότητα Magna Mater 
Παναγή Τσαλδάρη 38, Δάφνη, ΤΚ 17234 
Tηλ.: 210 9011706, 213 0248103, Fax: 210 9711717 
E-mail: info@magnamater.gr, 
Website: www.ellinikigonimotita.gr, 
Facebook: Ελληνική Γονιµότητα Magna Mater - Εξωσωµατική Γονιµοποίηση 



114

Τ
ο MDA Ελλάς, ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 

2000,  µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ατόµων µε Νευροµυϊκές Παθήσεις, µια οµάδα από 47 

και πλέον παθήσεις, γενετικής προέλευσης που πλήττουν 

κυρίως το µυϊκό σύστηµα.

Το Σωµατείο απαριθµεί περισσότερα από 900 Μέλη σε όλη την Ελλά-

δα και στα 16 χρόνια λειτουργίας του έχει να επιδείξει ένα σηµαντι-

κό έργο. Ο πρώτος µεγάλος στόχος ολοκληρώθηκε µε τη δηµιουργία 

κατάλληλης Ιατρικής Υποδοµής µε τις 3 Ειδικές Μονάδες σε κρατικά 

νοσοκοµεία της χώρας µας. Οι Μονάδες λειτουργούν  στο Νοσοκοµείο 

Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα, το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκο-

µείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη και το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 

Ρίου στην Πάτρα. Η λειτουργία τους δηµιούργησε την απαραίτητη ιατρι-

κή υποδοµή και την σταθερή ιατρική παρακολούθηση των ασθενών µε 

Νευροµυϊκές Παθήσεις. Σκοπός των Μονάδων είναι η κάλυψη των ια-

τρικών αναγκών των ασθενών µέσα από τη  συστηµατική παρακολού-

θηση έτσι ώστε να µπορούν να απολαµβάνουν πλήρως µια αναβαθµι-

Σωµατείο για την φροντίδα ατόµων
µε Νευροµυϊκές Παθήσεις
MDA Ελλάς

Το MDA Ελλάς-Σωµατείο για την φροντίδα ατόµων µε Νευροµυϊκές Παθήσεις- είναι ένα 
φιλανθρωπικό  σωµατείο, που δεν είχε και δεν έχει καµία κρατική επιχορήγηση. Οι πόροι του 
προέρχονται από δωρεές ιδιωτών, φορέων, ιδρυµάτων, καθώς και από εκδηλώσεις οικονοµικής 
ενίσχυσης. Το Σωµατείο µας διέπεται από µια βασική φιλοσοφία: «Δεν υπάρχει ασθένεια που δεν 
θεραπεύεται, µόνο ασθένεια για την οποία δεν έχει βρεθεί ακόµα θεραπεία»! 

σµένη ποιότητα ζωής. Σε ένα φιλικό, οικείο και απόλυτα προσβάσιµο 

χώρο, σε προκαθορισµένες ώρες και µέρες της εβδοµάδας, ένα σύνο-

λο ιατρών όπως Νευρολόγος, Καρδιολόγος, Πνευµονολόγος, Ορθο-

πεδικός, αλλά και Φυσιοθεραπευτής και Ψυχολόγος, πραγµατοποιούν 

τις εξετάσεις των ασθενών κατά τη διάρκεια λίγων µόνο ωρών σε ένα 

πρωινό. Επιπλέον, στοχεύοντας σε µια ολιστική παρακολούθηση, οι Ει-

δικές Μονάδες, έχουν τη δυνατότητα παραποµπής των ασθενών όταν 

κρίνεται απαραίτητο σε ειδικότητες όπως Οδοντίατρος, Οφθαλµίατρος, 

∆ερµατολόγος, ∆ιατροφολόγος, Λογοθεραπευτής κ.α.

Ο επόµενος µεγάλος στόχος του Σωµατείου, ολοκληρώθηκε το 2012, 

µε τη δηµιουργία του «Σπιτιού» του MDΑ Ελλάς, έναν πυρήνα δραστη-

ριοτήτων, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης των Μελών του και των 

οικογενειών τους. Στους χώρους του κτηρίου που διαµορφώθηκαν  

παρέχονται υπηρεσίες που στηρίζονται στις αρχές της ανακουφιστικής 

φροντίδας.  Ενδεικτικά αναφέρονται: ψυχολογική στήριξη ασθενών και 

των οικογενειών τους, κοινωνική φροντίδα, θεραπευτική γυµναστική, 

επιµόρφωση, εκπαίδευση και ψυχαγωγία. 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Σωµατείο για την φροντίδα ατόµων
µε Νευροµυϊκές Παθήσεις
Ελπίδος 6, 104 34 Αθήνα 
Τηλ: 210 3616980 -1
Fax: 210 3616982
E-mail: info@mdahellas.gr
Website: www.mdahellas.gr

Υποστηρικτές
Ίδρυµα Α.Γ. Λεβέντη, Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»,
BNP Paribas Foundation, The Hellenic Initiative,
Eθνική Tράπεζα, Coca Cola 3E Eλλάδος ΑΒΕΕ,
ΟΤΕ, Lavipharm

Βάνα Λαβίδα
Πρόεδρος

Τα όνειρα εκτός από την ικανοποίηση 
της δηµιουργίας, φέρνουν και το 
βάρος της ευθύνης.  Κανένα µεγάλο 
επίτευγµα δε γίνεται δίχως όραµα, 
και κανένα όνειρο δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί χωρίς δράση και υπευθυνότητα. Σκοπός 
του MDA Ελλάς είναι να βελτιώσει και να διευκολύνει την 
καθηµερινότητα των ατόµων µε νευροµυϊκή πάθηση αλλά 
και να πραγµατοποιήσει την ισότιµη ένταξή τους σε όλους 
τους τοµείς της κοινωνίας.  Ευελπιστούµε ότι µέσα από τη 
συνεργασία µας µε µέλη του ιατρικού και επιστηµονικού 
κόσµου, αλλά και µε την υποστήριξη της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας θα καταφέρουµε να σπάσουµε σταδιακά 
τους κοινωνικούς φραγµούς και να δηµιουργήσουµε µία 
κοινωνία προσβάσιµη σε όλους! Έχουµε την πεποίθηση 
ότι οι συντονισµένες προσπάθειες όλων µας µπορούν 
να προσφέρουν λύσεις ακόµα και σε προβλήµατα που 
φαίνονται άλυτα!

Παράλληλα, το Σωµατείο στηρίζει την Έρευνα στον τοµέα των Νευροµυ-

ικών Παθήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το MDA σε συνεργασία µε το Χω-

ρέµειο Ερευνητικό Κέντρο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών δηµιούργησαν µια βάση δεδοµένων των ασθενών µε Μυϊκή 

∆υστροφία Duchenne / Becker και Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία. Η Ελληνική 

βάση δεδοµένων συλλέγει και αποθηκεύει τα κλινικά, τα γενετικά και 

τα προσωπικά δεδοµένα ασθενών µε τα συγκεκριµένα νοσήµατα στην 

χώρα µας. Η σηµασία ενός τέτοιου έργου έγκειται στο γεγονός ότι τα 

τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στην επιστήµη έχουν οδηγήσει σε σηµα-

ντικές αλλαγές στην πρόληψη και την θεραπεία πολλών νοσηµάτων. 

Νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα εξελίσσονται συνεχώς και πολλά από 

αυτά περιλαµβάνουν την συµµετοχή ασθενών από περισσότερες από 

µια χώρες. Για τη διεξαγωγή όµως τέτοιων εκτενών κλινικών δοκιµών 

είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει η δυνατότητα να εντοπίζονται άµεσα και 

εύκολα ασθενείς κατάλληλοι για την συγκεκριµένη µελέτη.

Απολογισµός δράσεων 2015
Κατά τη διάρκεια του 2015 η δράση του MDA Ελλάς ενισχύθηκε 

ως εξής:

•  Έναρξη ολοκληρωµένης λειτουργίας Θεραπευτικού Γυµναστηρίου, 

στο οποίο τα µέλη µπορούν να πραγµατοποιούν θεραπευτική γυµνα-

στική, υπό την επίβλεψη φυσιοθεραπευτή, συµπληρωµατική στην φυ-

σιοθεραπεία που τυχόν κάνουν ιδιωτικά.

•  Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ΜΑΜΕΜ, στόχος του οποίου 

είναι η ένταξη των ΑµεΑ στην κοινωνία, χρησιµοποιώντας ηλεκτρο-

νικό υπολογιστή µέσω των κινήσεων των µατιών και των εγκεφαλι-

κών εντολών.

•  Διοργάνωση  Παγκόσµιας Ηµέρας Ευαισθητοποίησης για τη Μυϊκή 

∆υστροφία Duchenne / Becker

•  Διοργάνωση Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικών 

Εργαστηρίων

•  Διοργάνωσης θεατρικής παράστασης «Αγγίζω Σε» στο Θέατρο 

«ΠΟΛΗ», µε τη συµµετοχή των ασθενών στο πλαίσιο του Θεατρικού 

Εργαστηρίου.

•  Συµµετοχή στην εκδήλωση «Human being human» που διοργανώθη-

κε από τον Σύλλογο Αποφοίτων της Σχολής Μωραΐτη.

•  Διοργάνωση εκδηλώσεων µε στόχο την οικονοµική ενίσχυση του 

Σωµατείου

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Το έτος 2016 θα συνεχιστούν όλες οι προηγούµενες δράσεις του Σω-

µατείου, προσαρµοσµένες στις ανάγκες που πιθανόν προκύψουν. 

Οι στόχοι του Σωµατείου που ευελπιστούµε να πραγµατοποιήσουµε 

αυτή τη χρονιά έχουν ως εξής:

•  Ενίσχυση των Ειδικών Μονάδων Νευροµυικών παθήσεων, ούτως 

ώστε να καλυφθούν τα κενά που αφήνει ο κρατικός µηχανισµός στον 

τοµέα της υγείας.

•  Δηµιουργία µιας νέας Ειδικής Μονάδας στην Αθήνα, για να καλυ-

φθούν πλήρως οι ιατρικές ανάγκες και των ενήλικων µελών µας που 

κατοικούν στην πρωτεύουσα. 

•  Διεξαγωγή ενηµερωτικών εκδηλώσεων όπως διαλέξεις και ηµερίδες.

•  Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις συγκεκριµένες 

παθήσεις.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Βάνα Λαβίδα
Αντιπρόεδρος: Καίτη Δαυϊδ
Γραµµατέας: Μαίρη Φωστηροπούλου
Ταµίας: Πηνελόπη Μπάρλου
Αναπληρώτρια Ταµίας: Θεανώ Παπαθανασίου
Μέλη: Brigitte Πολέµη, Αφροδίτη Φραντζή, Αλίκη Εµµανουήλ, 
Ολυµπία Κατσάµπα, Janis Τριποδάκη, Αλίνα Μαραγκού

2015/2016
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Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων 
Ελλάδος 

«ΗΠΑΡxω»

Το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» είναι αναγνωρισµένο, µη κερδοσκοπικό 
σωµατείο που διοικείται από 7µελές διοικητικό συµβούλιο. Στα τακτικά του µέλη εντάσσονται άτοµα 
υποβληθέντα σε µεταµόσχευση ήπατος, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, καθώς και ασθενείς 
που πάσχουν από βαριάς µορφής νόσο του ήπατος, εγγεγραµµένοι σε λίστα ανεύρεσης ηπατικού 
µοσχεύµατος. Από το 2008 είναι τακτικό µέλος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία 
(ΕΣΑµεΑ).

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τ
ο Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος 

«ΗΠΑΡxω» ιδρύεται τον Απρίλιο του 2006. Με τη 

δηµιουργία του αποκαθιστάται η συµµετοχή και εκ-

προσώπηση των µεταµοσχευµένων από ήπαρ και 

των γονέων και κηδεµόνων αυτών, σ’ όλους τους 

δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που λαµβάνουν αποφάσεις. 

Συγχρόνως επιτυγχάνεται η αντιπροσώπευση τους σε ευρω-

παϊκά ή παγκόσµια forum που διαπραγµατεύονται θέµατα που 

αφορούν τη µεταµόσχευση ήπατος. Οι κύριες δράσεις του σω-

µατείου διαιρούνται σε δύο µέρη. Στο πρώτο κατατάσσονται οι 

δραστηριότητες µε στόχο την αλληλοϋποστήριξη, προστασία 

και κατοχύρωση των δικαιωµάτων των µελών, σε οικονοµικό, 

ηθικό και ιατρό-φαρµακευτικό επίπεδο. 

Στο δεύτερο µέρος υπάγονται οι προσπάθειες για ορθή ενηµέ-

ρωση όσον αφορά τη δωρεά οργάνων και ιστών αλλά και τη 

µεταµοσχευτική διαδικασία γενικότερα, µε απώτερο σκοπό την 

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. 

Επίσης και οι δράσεις για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση 

της µεταµοσχευτικής διαδικασίας στη χώρας µας. Από την ίδρυσή 

του, το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω», 

εκτός από τα τακτικά του µέλη, στηρίζεται και σε ευαισθητοποι-

ηµένους και υπεύθυνους ανθρώπους που µετά την εγγραφή 

τους σαν αρωγά µέλη, µε τη συµµετοχή και συµβολή τους συνει-

σφέρουν ενεργά στην προώθηση των στόχων του σωµατείου. 

Απολογισµός δράσεων 2015 
Τα τελευταία χρόνια πλήθος νοµοθετικών ρυθµίσεων της κυβέρ-

νησης διαµορφώνουν νέες κοινωνικές συνθήκες µε κύρια επα-

κόλουθα, τη µείωση των εισοδηµάτων των ασθενών και την ταυ-

τόχρονη αύξηση του κόστους παροχής υγείας. 

Επιπροσθέτως, επηρεάζουν και αλλάζουν ριζικά τη δοµή του 

ήδη προβληµατικού ΕΣΥ τόσο στην ιατρική όσο και στη φαρµα-

κευτική περίθαλψη µε σηµαντικές συνέπειες για µεγάλο αριθµό 

ασθενών, όπως η µη ορθή παροχή υγείας και η υποβάθµιση της 

µεταµοσχευτικής διαδικασίας. Για την αντιµετώπιση της νέας 

αυτής πραγµατικότητας, το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων 

Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» συνάπτει συµµαχίες µε άλλους πανελλή-

νιους φορείς µεταµοσχευµένων συµπαγών οργάνων αλλά και 

ηπατοπαθών ασθενών ώστε µε συλλογικές δράσεις να αντιµε-

τωπιστούν οι επιπτώσεις της προαναφερόµενης εφαρµοζόµε-

νης πολιτικής. 

Όσον αφορά την µεταµοσχευτική διαδικασία εκπρόσωποι του ∆Σ 

του Σωµατείου Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» 

συµµετέχουν σε ηµερίδες και εκδηλώσεις επιστηµονικών και 

κοινωνικών φορέων αλλά και σε καµπάνιες των ΜΜΕ µε στόχο 

τη σωστή ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση της ελληνικής 

κοινωνίας. 

Επίσης µε παρεµβάσεις τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στον 

Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων, τονίζουµε για µια ακόµη 

φορά την αναγκαιότητα αξιολόγησης των µεταµοσχευτικών προ-

γραµµάτων, τη δηµιουργία µονάδας µεταµόσχευσης ήπατος στην 

Ν. Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και των διεθνών 

standards και την ταυτόχρονη µελέτη οργάνωσης παιδιατρικής 

µεταµοσχευτικής µονάδας. Τέλος, το Σωµατείο Ηπατοµεταµο-

σχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω», συµµετέχει ενεργά στις δρα-

στηριότητες που οργανώνει και συντονίζει η ΕΣΑµεΑ.     

Προγραµµατισµός δράσεων 2016 
Ένας από τους πρώτους στόχους του Σωµατείου για το 2016, 

είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια δηµιουργίας µεταµοσχευτι-

κής µονάδας ήπατος στη Ν. Ελλάδα.  Η νέα µονάδα πρέπει να 

πληροί  όλες τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που ορί-

ζει ο νόµος ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή και ασφαλής λει-

τουργία της αλλά και η αποφυγή λαθών του παρελθόντος που 

είχαν σηµαντικές συνέπειες στη ζωή ηπατοπαθών ασθενών 

τελικού σταδίου. 
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Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος 
Βερανζέρου 15, 106 77 Αθήνα 
Tηλ/Fax: + 30 210 3800550
E-mail: info@shpel.gr,  
Website: www.shpel.gr 

Χριστίνα Θεοδωρίδου
Πρόεδρος

Η µεταµοσχευτική διαδικασία αποτελείται 
από δύο αλληλένδετους τοµείς. Την 
προσφορά οργάνων και την ποιότητα 
και ασφάλεια των µεταµοσχεύσεων. 
Ωστόσο η ορθή τους λειτουργία είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένη µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Πριν 
«χτυπήσει» η κρίση τη χώρα µας, εξετάζοντας τα στατιστικά 
στοιχεία, διαπιστώνεται η διαχρονικά µικρή σε αποτελέσµατα 
µεταµοσχευτική δραστηριότητα. Με τις σηµερινές συνθήκες-
πολιτικές που έχουν σαν επακόλουθα το κλείσιµο ιατρικών 
µονάδων, τη µη πρόληψη ή απόλυση εξειδικευµένου 
προσωπικού, τον περιορισµό κρεβατιών σε καίριες µονάδες 
όπως στις ΜΕΘ και γενικότερα την υπολειτουργία του 
ΕΣΥ, διαµορφώνονται συνθήκες ασφυξίας, διογκώνοντας 
παλαιότερα προβλήµατα και δηµιουργώντας νέα. Η πολιτεία 
ΟΦΕΙΛΕΙ να υιοθετήσει εκείνα τα µέτρα για την τόνωση 
της µεταµόσχευσης, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι 
συνάνθρωποί µας, να «γευτούν» το δώρο ζωής που 
ονοµάζεται µόσχευµα.   

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Διοικητικό Συµβούλιο 
Πρόεδρος: Χριστίνα Θεοδωρίδου 
Αντιπρόεδρος: Πλούταρχος Σουβλής 
Γενικός Γραµµατέας: Ιωάννης Περρής 
Ταµίας: Δηµήτρης Χρονόπουλος 
Μέλη: Διαµαντής Ζαφειράτος, Ελένη Μανιάτη, 
Θανάσης Νικολέρης

2015/2016
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Με τις ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρξει µέριµνα για τη δηµι-

ουργία παιδιατρικής µεταµοσχευτικής µονάδας ήπατος γιατί  οι 

ανάγκες είναι µεγάλες. Επί προσθέτως, θα επιδιωχθούν δρά-

σεις µε σκοπό την ενίσχυση της µεταµοσχευτικής δραστηριότητας 

τόσο στην προώθηση της δωρεάς οργάνων όσο και στην ενδυ-

νάµωση-εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των µεταµο-

σχεύσεων. Η οργάνωση εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή των επι-

στηµονικών και κοινωνικών φορέων θα είναι µια βασική δρα-

στηριότητα για τον προαναφερόµενο σκοπό. 

Στον ιατρό-φαρµακευτικό τοµέα παρόλο τις υπάρχουσες νοµο-

θετικής ρυθµίσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προ-

βλήµατα στην προµήθεια και στις οικονοµικές χρεώσεις των 

ιατρό-φαρµακευτικών παροχών. Το Σωµατείο Ηπατοµεταµο-

σχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» θα επιδιώξει την απαλλαγή 

από κάθε είδους οικονοµική επιβάρυνση τόσο στην προµήθεια 

των φαρµάκων όσο και στην ιατρική περίθαλψη και ιδίως στον 

τοµέα των διαγνωστικών εξετάσεων. Επίσης θα υποστηρίξουµε 

τον καθορισµό θεραπευτικών πρωτοκόλλων γιατί πιστεύουµε ότι 

µόνο µ’ αυτό το τρόπο θα οµαλοποιηθεί αλλά και θα οργανωθεί 

καλύτερα τόσο η φαρµακευτική παροχή όσο και η ιατρική περί-

θαλψη, ιδιαίτερα για τους χρόνια πάσχοντες. 

Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες αλλαγής του νόµου 

µε τον καθορισµό των παροχών του ΕΟΠΥΥ που ορίζει χρεώσεις 

στη διαδικασία της µεταµόσχευσης σε ασθενείς που µεταµοσχεύ-

ονται στο εξωτερικό. Η αντίθεση της εφαρµοζόµενης οικονοµι-

κής πολιτικής θα συνεχιστεί µε κάθε µέσο αφού οι συνέπειες 

της πλέον επηρεάζουν τη βιωσιµότητα ευαίσθητων κοινωνικών 

οµάδων όπως οι µεταµοσχευµένοι από ήπαρ.  

Για την πραγµατοποίηση των αναφερθέντων στόχων θα επιδιω-

χθούν συνεργασίες και µε άλλους συλλόγους και φορείς ασθε-

νών. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι, στη σκληρή και δύσκολη σηµε-

ρινή εποχή που οι επιβαρύνσεις και οι δυσχέρειες είναι κοινές, 

µόνο µε κοινό αγώνα θα υπάρξει αποτέλεσµα. 

Υποστηρικτές  
Για την επίτευξη των στόχων του, το Σωµατείο 
Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» 
έχει συνάψει συνεργασίες µε φορείς και 
επιστηµονικές εταιρείες που έχουν σαν 
αντικείµενο τη µεταµόσχευση ήπατος, όπως 
ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων, η 
Ελληνική Εταιρεία Μεταµοσχεύσεων και η 
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος. Οικονοµικά 
στηρίζεται κυρίως από τις συνδροµές ή χορηγίες 
των µελών του.
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων 
Πασχόντων από Λυσοσωµικά Νοσήµατα  
«Η Αλληλεγγύη»

Απολογισµός δράσεων 2015
Το 2015, ο σύλλογός µας, εκτός από την συνέχιση των συµβου-

λευτικών µας υπηρεσιών µέχρι το τέλος του έτους,

πραγµατοποίησε η συµµετείχε και στις ακόλουθες δράσεις:

•  Εορτασµός Παγκόσµιας Ηµέρας για τη Νόσο POMPE, µε εκδήλωση 

σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου συµµετείχαν ασθενείς 

– µέλη του συλλόγου – και οι οικογένειες τους.

•  Εορτασµός Παγκόσµιας Ηµέρας Νόσου GAUCHER µε οργάνωση 

εκδήλωσης την 1η Οκτωβρίου που περιελάµβανε ξενάγηση στο 

µουσείο της Ακρόπολης και στη συνέχεια καφέ στο εστιατόριο 

του µουσείου µε τους φίλους και τα µέλη του συλλόγου.

•  Επίσης, στις Παγκόσµιες Ηµέρες, ο σύλλογος µας πραγµατοποιεί 

ενηµέρωση του κοινού για τις σπάνιες αυτές Λυσοσωµικές ∆ια-

ταραχές, µέσω άρθρων των µελών του ∆Σ,  παρουσίαση προσω-

πικών ιστοριών ασθενών στα ΜΜΕ και διανοµή έντυπου υλικού.

•  Περιοδεία του ΔΣ στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, µε επισκέψεις 

Ο σύλλογός µας ιδρύθηκε το 1997 από ασθενείς µε νόσο Gaucher, γονείς, φίλους και επιστήµονες, 
σε µια προσπάθεια κάλυψης των αναγκών, ευαισθητοποίησης της ιατρικής κοινότητας και της κοινής 
γνώµης σε σχέση µε τα λυσοσωµικά νοσήµατα, αλλά και διεκδίκησης των δικαιωµάτων των ασθενών 
στη δωρεάν θεραπεία και διάγνωση, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Είναι µέλος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ), της Εurordis (Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης για τα 
Σπάνια Νοσήµατα) και της European Gaucher Alliance - EGA (Ευρωπαϊκής Συµµαχίας για τη νόσο 
Gaucher) καθώς και του Παγκόσµιου Συλλόγου για τους Ασθενείς Pompe (IPA) και Fabry (Fabry 
International). Επίσης, ο σύλλογός µας συµµετέχει σε βαλκανικά φόρουµ για τα σπάνια νοσήµατα. 
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ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    
2015/2016

info
Υποστηρικτές
Υποστηρικτές του συλλόγου µας είναι τα µέλη και οι οικογένειες 
των ασθενών αλλά και οι φίλοι των ασθενών µε λυσοσωµικά 
νοσήµατα, όπως επίσης και εθελοντές και εταιρείες που 
στηρίζουν υλικά, οικονοµικά και ηθικά τις δράσεις του συλλόγου 
«Η Αλληλεγγύη», ώστε να πραγµατοποιήσουµε τους στόχους και 
τους σκοπούς µας. 

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Καίτη Θεοχάρη 
Αντιπρόεδρος: Δηµήτρης Σαουλίδης 
Γραµµατέας: Μαίρη Παύλου 
Ταµίας: Χριστίνα Φώσκολου 
Μέλη: Όλγα Κουγιουµτζή, Γιάννης Βασιλείου, Στέλιος 
Ψωνόπουλος 

«Ο σύλλογός µας θα παλεύει 
απρόσκοπτα για τη δωρεάν 
διάγνωση και πρόσβαση στη 
θεραπεία και στη δηµόσια υγεία 
των ασθενών, ασφαλισµένων και 

ανασφάλιστων, πέρα από χρώµα φυλή και θρησκεία. 
Ιδιαίτερα στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες θα σταθεί 
αλληλέγγυος µε όλες τις δυνάµεις του, διεκδικώντας 
τα δικαιώµατά τους στην υγεία και στην εργασία. 
Θα συνεχίσει την εκστρατεία ενηµέρωσης για τα 
λυσοσωµικά νοσήµατα, σε συνεργασία µε επιστήµονες 
και γιατρούς, ιδιαίτερα σε σχέση µε τη διάγνωση και τις 
νέες θεραπείες. 
Η παρουσία µας στην Ευρώπη θα βοηθήσει ώστε 
να αντιµετωπίσουµε τα ζητήµατα που αφορούν τη 
θεραπεία αλλά και την ποιότητα ζωής των πασχόντων, 
µε τη συνεχή ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών 
µεταξύ των Ευρωπαίων ασθενών. Η προσπάθειά µας 
επικεντρώνεται στην ανακούφιση των ασθενών, που 
σήµερα δεν έχουν πρόσβαση στη θεραπεία τους, 
όχι µόνο στην Ευρώπη –όπως έχουµε πράξει στο 
παρελθόν– αλλά σε όλο τον κόσµο όπου χρειαστεί».

Καίτη Θεοχάρη
Πρόεδρος

σε νοσοκοµεία και υγειονοµικές αρχές σε Βόλο, Λάρισα και Θεσ-

σαλονίκη για επίλυση ζητηµάτων σχετικά µε την επιστροφή των 

φαρµάκων στα νοσοκοµεία αλλά και για  καταγραφή προβληµά-

των των ασθενών.

•  Εκπροσώπηση του συλλόγου από την πρόεδρό του Καίτη Θεοχάρη 

στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σπανίων Παθήσεων  EURORDIS τον 

Μάιο 2015 στην Μαδρίτη µε θέµα Κέντρα Αναφοράς και Κέντρα 

Εξειδίκευσης για ασθενείς µε σπάνια νοσήµατα.

•  Δυναµική συµµετοχή του συλλόγου στον φετινό εορτασµό της 

Παγκόσµιας Ηµέρας για τα Σπάνια Νοσήµατα  στην πλατεία Συντάγ-

µατος και σε όλες τις εκδηλώσεις της ΠΕΣΠΑ.

Σηµαντικό γεγονός την χρονιά που πέρασε, ήταν και η εκλογή της 

γραµµατέας του συλλόγου Μαίρης Παύλου στο ΔΣ του Παγκόσµιου 

Φορέα για ασθενείς µε νόσο FABRY.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016
Για το 2016 σχεδιάζουµε:

•  Ηµερίδα για Σπάνια Λυσοσωµικά νοσήµατα - Εργαστήρι ασθενών 

και γιατρών για την διαχείριση των νοσηµάτων µε ερωτήσεις και 

απαντήσεις

•  Ηµερίδες Ψυχολογικής Στήριξης των ασθενών, των οικογενειών 

τους και των φροντιστών, όσον αφορά την αποδοχή µετά τη διά-

γνωση της ασθένειας αλλά και τη διαχείριση των προβληµάτων 

από την οικογένεια του πάσχοντος.

•  Ηµερίδα ενηµέρωσης για τα δικαιώµατα των ασθενών και για τα 

προβλήµατα στα ΚΕΠΑ

•  Τέλος, σε συνεργασία µε την Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθή-

σεων θα προσπαθήσουµε ώστε να προχωρήσει το Εθνικό Σχέδιο 

για τις Σπάνιες Παθήσεις και ειδικότερα η θεσµοθέτηση Κέντρων 

Αναφοράς και Κέντρων Εξειδίκευσης για αυτά τα νοσήµατα.

Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Λυσο-
σωµικά Νοσήµατα «Η Αλληλεγγύη»
Πολυλά 12, Γέρακας Αττικής
Τηλ.-Fax: 210 6611270, Κινητό: 6944 838607
E-mail: greeklysosomal.assoc@gmail.com
Blog: www.greeklysosomal.blogspot.gr
Facebook: Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων 
από Λυσοσωµικά Νοσήµατα «Η Αλληλεγγύη»
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Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων 
των Παιδιών µε Χρόνιες Ρευµατοπάθειες 
(ΣΓΚΠΧΡ)

Τα ρευµατικά νοσήµατα της παιδικής ηλικίας έχουν ορισµένες ιδιαιτερότητες σε σχέση µε τις 
ρευµατοπάθειες των ενηλίκων. Οι ιδιαιτερότητες αυτές οδήγησαν στην ανάγκη να οργανωθεί 
ο Παιδικός Αντιρευµατικός Αγώνας (ΠΑΑ, www.paa.gr). Ειδικότερα, ο ΠΑΑ ξεκίνησε από τη 
Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 1989, µε τη δηµιουργία δύο Συλλόγων: του Συλλόγου «Γονέων και 
Κηδεµόνων των Παιδιών µε Χρόνιες Ρευµατοπάθειες» (ΣΓΚΠΧΡ) και του Συλλόγου «Φίλων των 
Παιδιών µε Χρόνιες Ρευµατοπάθειες» (ΣΦΠΧΡ) . Το καταστατικό του Συλλόγου ΣΓΚΠΧΡ, εγκρίθηκε 
από το Πολυµελές Πρωτοδικείο µε την απόφαση 704/89 στις 29 Νοεµβρίου 1989.

Σ
κοπός του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων των 

Παιδιών µε Χρόνιες Ρευµατοπάθειες είναι η ενεργός 

υποστήριξη των νοσούντων παιδιών και των 

οικογενειών τους, µε στόχο τη βελτίωση της υγείας 

και της ποιότητας ζωής τους, καθώς και αξίωση από 

την Πολιτεία της βέλτιστης δυνατής περίθαλψης και θεραπείας για 

κάθε πάσχον παιδί. Αυτό σηµαίνει:

•  Όσο δυνατόν καλύτερη ενηµέρωση για το νόσηµα του παιδιού µας: 

προφορική (ιδιαίτερες συνοµιλίες µε τους θεράποντες ιατρούς, 

εκλαϊκευµένες οµιλίες, σεµινάρια κλπ), γραπτή ( ενηµερωτικά 

έντυπα) ή ηλεκτρονική (www.printo.it, fb:www.facebook.com).

•  Συστηµατική εκπαίδευση από εξειδικευµένους φυσικοθεραπευ-

τές, των γονέων, των κηδεµόνων καθώς και των ίδιων των παι-

διών µας πάνω στον τρόπο εκτέλεσης των ασκήσεων φυσικοθε-

ραπείας. Οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται συστηµατικά και µακρο-

χρόνια για να επιτύχουµε πλήρη αποκατάσταση των αρθρώσεων 

που πάσχουν και να προλάβουµε µόνιµες αναπηρίες.

•  Να εξασφαλίσουµε την καλή λειτουργία του Παιδιατρικού Ανο-

σολογικού και Ρευµατολογικού Κέντρου Αναφοράς της Α΄ Παι-

διατρικής Κλινικής του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο 

Θεσσαλονίκης, ώστε να είναι ισάξιο µε όλα τα διεθνή αντίστοιχα 

Κέντρα Αναφοράς.

•  Να προβάλουµε το πρόβληµα των Χρόνιων Παιδικών Ρευµατο-

παθειών και τις κοινωνικές του προεκτάσεις στο ευρύ κοινό και 

σε κάθε αρµόδιο κρατικό ή άλλο φορέα του εσωτερικού ή εξω-

τερικού µε σκοπό την ευαισθητοποίησή τους.

Πετυχαίνουµε τους παραπάνω στόχους 
•  Οργανώνοντας ευρεία ενηµέρωση του κοινού (οµιλίες, ραδιό-

φωνο, τύπος, τηλεόραση), ώστε να εξασφαλίσουµε κάθε δυνατή 

κοινωνική , οικονοµική και ηθική συµπαράσταση στον αγώνα 

µας.

•  Ενισχύοντας την επιστηµονική έρευνα στις χρόνιες ρευµατοπά-

θειες των παιδιών ώστε να εκσυγχρονίζεται επιστηµονικά η αντι-

µετώπισή τους.

•  Οργανώνοντας την πληροφόρηση των αρµόδιων  κρατικών 

οργάνων ή άλλων φορέων του εσωτερικού ή του εξωτερικού 

µε παραστάσεις και έγγραφα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Συλλόγου µας.

•  Αναπτύσσοντας δραστηριότητες που προβάλουν τον παιδικό 

αντιρευµατικό αγώνα, προβάλλοντας το έργο και την δράση του, 

προωθώντας τις προσπάθειες για την επιτυχία των στόχων του 

(εγγραφή νέων µελών, κοινωνικές εκδηλώσεις, κυκλοφορία 

ενηµερωτικών εντύπων).

Parents’ and Caregivers’ Association of 
Children with Chronic Rheumatic diseases 
(PCACCRD)
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Με του τρόπους αυτούς ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων των 

Παιδιών µε Χρόνιες Ρευµατοπάθειες προσπαθεί να υλοποιήσει τους 

στόχους του ως προς:

•  Τη λειτουργία του Παιδιατρικού Ανοσολογικού και Ρευµατολογικού 

Κέντρου Αναφοράς (εκπαιδευµένο ιατρικό και παραϊατρικό προ-

σωπικό, τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποδοµή για την επικοινω-

νία ασθενών – ιατρών, διευκόλυνση του εργαστηριακού ελέγχου 

των παιδιών κ.λ.π).

•  Την επίλυση σοβαρών προβληµάτωνσχετικά µε την φαρµακευτική 

αγωγή των παιδιών (παραστάσεις και έγγραφα προς τον ΕΟΦ, την 

Κρατική Φαρµακαποθήκη, το Υπουργείου Υγείας).

Απολογισµός Δράσεων 2015
Οι δράσεις του συλλόγου για το 2015 στόχευσαν σε 2 κυρίως άξο-

νες, την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις παι-

δικές ρευµατοπάθειες, την υποστήριξη των παιδιών και των οικο-

γενειών τους, όχι µόνο όσον αφορά στο νόσηµά τους αλλά και σε 

κοινωνικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν:

•  Είχαµε ενεργό συµµετοχή, από την αρχή, στην δηµιουργία του Σχε-

δίου Δράσης για τις Ρευµατικές Παθήσεις στην Ελλάδα το οποίο 

και παρουσιάστηκε στον Υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουµπλή 

τον Μάρτιο του 2015.

•  Είµαστε ιδρυτικά µέλη στο Εθνικό Συµβούλιο για τις Ρευµατικές 

Παθήσεις.

•  Ο Σύλλογος Γονέων µαζί µε τον Σύλλογο Φίλων, στα πλαίσια του 

Παιδικού Αντιρευµατικού Αγώνα, συµµετείχαν στον 10ο Μαρα-

θώνιο Μέγας Αλέξανδρος µε οµάδα 250 ατόµων και στον 4ο 

Νυχτερινό Ηµιµαραθώνιο µε οµάδα 230 ατόµων.

•  Συνδιοργανώσαµε µαζί µε την Ελληνική Ρευµατολογική Εταιρεία 

εκδήλωση ενηµέρωσης του κοινού στην Βέροια. 

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής ρευµατολογίας και υπεύ-

θυνη του «Παιδιατρικού Ανοσολογικού και Ρευµατολογικού Κέντρου 

Αναφοράς»  της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γενι-

κού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, Μαρία Τραχανά, παρουσίασε το 

θέµα «Ρευµατικά νοσήµατα στα παιδιά».

•  Στα πλαίσια της συνεργασίας µας µε την PRINTO (Paediatric 

Rheumatology INternational Trials Organisation), εκπονήθηκε η 

µετάφραση κειµένου στα ελληνικά (Ρευµατικός πυρετός και µετα-

στρεπτοκοκική αντιδραστική αρθρίτιδα) µε σκοπό την επικαιροποί-

ηση των κειµένων που αφορούν στις ρευµατικές παθήσεις των 

παιδιών.

•  Στείλαµε επιστολές στους αρµόδιους φορείς που αφορούν στην 

έλλειψη φαρµακευτικού σκευάσµατος (κολχικίνη).

•  Συµµετείχαµε στην ενηµερωτική καµπάνια «to soma sou milaei» 
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Ρευµατοπάθεια, αρθρίτιδα, 
ρευµατισµοί, πόνοι στις 
αρθρώσεις… λέξεις 
και εκφράσεις που οι 
περισσότεροι συνδυάζουν 

µε ανθρώπους κάποιας µεγαλύτερης ηλικίας 
και όµως όλα αυτά, µε κάποιες ιδιαιτερότητες, 
παρουσιάζονται και στα ΠΑΙΔΙΑ ακόµη και 
από την βρεφική τους ηλικία. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι η Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα 
συγκαταλέγεται στα 3 συχνότερα νοσήµατα της 
παιδικής ηλικίας µετά τον Νεανικό Διαβήτη και 
την Παιδική Επιληψία.

Ελίνα Ρέπα
Πρόεδρος 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων των Παιδιών 
µε Χρόνιες Ρευµατοπάθειες
Έλλης Αλεξίου 22,  555 35, Πυλαία Θεσσαλονίκη
Τηλ/ Fax: 2310 865189, ειδική γραµµατέας του ΠΑΑ, Μαρία Βοζίκη
E-mail: childwithrheumatism@gmail.com, laprheum@gmail.com
Website: www.printo.it, 
Facebook: www.facebook.com

info

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Ελένη Ρέπα
Αντιπρόεδρος: Δήµητρα Χρουσαλά
Γεν. Γραµµατέας: Βασιλεία Ατέση
Ταµίας: Δήµητρα Παπαδοπούλου
Σύµβουλος: Παναγιώτης Νικολαΐδης
Μέλη: Δέσποινα Στεργίου, Ειρήνη Δηµητρίου

Υποστηρικτές
Ο Σύλλογος µας υποστηρίζεται από τις συνδροµές των 
µελών του, από δωρεές και χορηγίες που σκοπεύουν στην 
υλοποίηση των στόχων του. Ενδεικτικά αναφέρονται: Σχολικό 
συγκρότηµα Αδαµάντιος – Καλαµαρί, Παιδικός Σταθµός Κοπερτί, 
Παιδικός Σταθµός Ντο – Ρε – Μι, AlphaBank, Pfizer, AbbVie 
Pharmaceutical SA

που διοργανώθηκε από το Εθνικό συµβούλιο στην Θεσσαλονίκη 

στις 27 και 28 Σεπτεµβρίου.

•  Συµµετείχαµε στην Εκδήλωση για την Παγκόσµια Ηµέρα της Αρθρί-

τιδας που διοργανώθηκε από το  Εθνικό Συµβούλιο, στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών, στις 12 Οκτωβρίου. Για τις«Ρευµατικές παθή-

σεις στα παιδιά και τον ρόλο του Παιδορευµατολόγου» µίλησε η 

Φλωρεντία Κανακούδη – Τσακαλίδου, Οµότιµη Καθηγήτρια Παιδι-

ατρικής – Ανοσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλο-

νίκης και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Ελίνα Ρέπα, παρου-

σίασε τον «Ρόλο των Γονέων και τη δράση τους µέσα από τους 

συλλόγους».

•  Συµµετείχαµε σαν σύλλογος στο 1ο Forum των Stakeholders 

που έγινε στην Αθήνα.

•  Συµµετείχαµε µε παρουσία των µελών του ΔΣ (stand) στα Μαθή-

µατα Ρευµατολογίας (10 – 11/12) στην Θεσσαλονίκη µε σκοπό 

την ενηµέρωση για το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου.

•  Συνδιοργανώσαµε µε τον Σύλλογο Φίλων (ΣΦΠΧΡ) και µε την συν-

δροµή της ALPHABANK  την παρουσίαση 2 παιδικών θεατρικών 

παραστάσεων: Θέατρο Αυλαία «Σχολή για Κλόουν» και Μέγαρο 

Μουσικής Θεσσαλονίκης «Παραµύθι χωρίς  Όνοµα».

•  Καλύψαµε οικονοµικά την αποστολή οµάδας παιδιών (10 άτοµα) 

σε αθλητική κατασκήνωση

•  Συνδιοργανώσαµε µε τον Σύλλογο Φίλων και µε την συνδροµή 

της Pfizer, εκδήλωση µε τίτλο «Βάζουµε χρώµα στον Παιδικό Αντι-

ρευµατικό Αγώνα».

•  Συµµετείχαµε στην Γιορτή της Άνοιξης στο σχολικό συγκρότηµα 

Αδαµάντιος – Καλαµαρί.

•  Καλύψαµε οικονοµικά την συµµετοχή εξειδικευµένης φυσικοθε-

ραπεύτριας στο συνέδριο της EULAR–PRES.

Προγραµµατισµός Δράσεων 2016
•  Συµµετοχή στον  11ο Μαραθώνιο και στον 5ο Ηµιµαραθώνιο.

•  Συµµετοχή στην Γιορτή της Άνοιξης και στο Χριστουγεννιάτικο 

Παζάρι του παιδικού σταθµού Κοπερτί.

•  Διοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων, οµιλιών.

•  Διοργάνωση δράσεων που αφορούν στα παιδιά (θεατρικές παρα-

στάσεις κλπ)

•  Οικονοµική κάλυψη για την αποστολή παιδιών σε αθλητική κατα-

σκήνωση.

•  Συµµετοχή σε κάθε είδους δραστηριότητα που προωθεί τους σκο-

πούς και τους στόχους του συλλόγου.
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Εδώ και 33 χρόνια αποστολή και µέριµνα 
του Πανελλήνιου Συλλόγου «Η Καρδιά του 
Παιδιού» είναι η ουσιαστική βοήθεια των 
καρδιοπαθών παιδιών και των οικογενειών 
τους. Σε µία στιγµή που τα αιτήµατα για 

βοήθεια καθηµερινά αυξάνονται, είναι σηµαντική η συµβολή 
και η στήριξη όλων. Δεν γνωρίζουµε επακριβώς τα αίτια που 
προκαλούν τις συγγενείς καρδιοπάθειες, πράγµα που σηµαίνει 
ότι η δυσπλασία αυτή µπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε 
νεογέννητο. Η έγκυρη ενηµέρωση, η σωστή διάγνωση και 
αντιµετώπιση, θα επιτρέψει στο 80% των παιδιών αυτών όχι µόνο 
την ενηλικίωση, αλλά ένα άκρως ικανοποιητικό προγνώσιµο 
επιβίωσης και µία πλήρη ένταξη στο κοινωνικό σύστηµα.

Αθηνά Βαρέλα-
Κολτσιδοπούλου
Πρόεδρος

Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενηµέρωσης & 
Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η Καρδιά του Παιδιού»
Αιόλου 104, 105 64, Αθήνα, 
Τηλ: 210 3218488, 210 3253876, 6974 877744
Fax: 210 3253876
E-mail: info@kardiapaidiou.gr
Website: www.kardiapaidiou.gr
Facebook: www.facebook.com/SyllogosKardiaPaidiou
Twitter: twitter.com/kardiapaidiou

info

Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενηµέρωσης 
και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών
«Η Καρδιά του Παιδιού»
«Η Καρδιά του Παιδιού», είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικού ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε 
επίσηµα το 1983 από γονείς παιδιών µε συγγενείς καρδιοπάθειες. Αποστολή του συλλόγου είναι 
η ηθική, ψυχολογική και οικονοµική στήριξη όλων των καρδιοπαθών παιδιών που γεννιούνται στη 
χώρα µας. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες µπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά 
το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανωµαλία και απαντώνται 
στην Ελλάδα σε ποσοστό 0,8%-1%.

Η 
Καρδιά του Παιδιού» το 1986, συνέβαλε ενεργά στη δη-

µιουργία του πρώτου παιδοκαρδιολογικού κέντρου στο 

Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και το 1995, στη 

δηµιουργία αντίστοιχου, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό 

Κέντρο. Στη συνέχεια, το έτος 2005, ίδρυσε µε τα δικά της 

µέλη τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπά-

θειες, µε σκοπό την εκπροσώπηση των ενηλίκων, ενώ το 2006 συµ-

µετείχε ενεργά στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας, European 

Congenital Heart Disease Organisation (ECHDO). Κύριο µέληµα του 

σωµατείου είναι οι συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της υγείας 

και της ψυχολογικής κατάστασης των παιδιών, η κοινωνική τους ένταξη 

και η εργασιακή τους αποκατάσταση. 

Απολογισµός-Προγραµµατισµός Δράσεων 2015-16
Στις 14 Φεβρουαρίου 2015, «Παγκόσµια Ηµέρα των Συγγενών Καρ-

διοπαθειών», «η Καρδιά του Παιδιού» διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία 

Ηµερίδα µε τίτλο «Έµβρυο-Νεογνό-Παιδί µε Συγγενείς Καρδιοπάθειες - 

∆ιάγνωση και Αντιµετώπιση» στην οποία µίλησαν σπουδαίοι ιατροί και 

επιστήµονες του χώρου και εξήχθησαν σηµαντικά συµπεράσµατα, ενώ 

επισηµάνθηκαν τα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα. 

Επίσης, συµµετείχε σε πολλούς αγώνες δρόµου, σε όλη τη χώρα, µε την 

οµάδα δροµέων που έχει σχηµατίσει, προωθώντας το µήνυµα της παντού. 

Για το 2016, «η Καρδιά του Παιδιού» σχεδιάζει να πραγµατοποιήσει µία 

όµορφη και δυναµική δράση στο κέντρο της Αθήνας, στο City Link, ενόψει 

της Παγκόσµιας Ηµέρας Συγγενών Καρδιοπαθειών στις 14 Φεβρουαρίου 

2016, ενώ έπονται πολλά ακόµα event. Θα πρέπει ακόµα να σηµειωθεί, 

πως το 2015 «η Καρδιά του Παιδιού» συµµετείχε στην καταγραφή και 

αξιολόγηση των ΜΚΟ από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου όπου σε όλα 

τα κριτήρια πήρε 4/4 αστέρια.

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Αθηνά Βαρέλα-Κολτσιδοπούλου
Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Παπαγεωργάκη
Γενική Γραµµατέας: Ασηµίνα Πανάγου-Τσίχλα
Ειδική Γραµµατέας: Αικατερίνη Γκολφινοπούλου-Σπυροπούλου
Ταµίας: Ελένη Τσουνάκου
Υπεύθυνη Δηµοσίων Σχέσεων: Βίκυ Οββαδία
Σύµβουλος: Δήµητρα Κολοτούρου
Αναπληρωµατικό µέλος: Σουζάνα Μπορονκάυ

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές της «Καρδιάς του Παιδιού» είναι τα µέλη της, οι 
δωρητές και οι εθελοντές. Οι δράσεις του σωµατείου δεν θα ήταν 
εφικτές χωρίς τη συµβολή των χορηγών (εταιρείες και φορείς), 
που µέσω των προγραµµάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
στηρίζουν την «Καρδιά του Παιδιού» ποικιλοτρόπως.
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Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος 
«Θετική Φωνή»

Όνειρό µας, να δώσουµε τέλος στο HIV/AIDS
Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση της προάσπισης των 
δικαιωµάτων των οροθετικών ατόµων, της αντιµετώπισης της εξάπλωσης του HIV/AIDS, καθώς και του 
περιορισµού των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών του στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, µε πάνω από 390 µέλη και 650 εθελοντές σε όλη την Ελλάδα, ο Σύλλογος αναπτύσσει 
µία σειρά στοχευµένων παρεµβάσεων προσανατολισµένων από τη µία πλευρά στα άτοµα που ζουν µε HIV/
AIDSκαι από την άλλη στην προαγωγή της πρόληψης στο γενικό πληθυσµό, αλλά και στις ευάλωτες στον 
HIVκοινωνικές οµάδες. 

Πρόσβαση στη θεραπεία 
Την τελευταία πενταετία, ο συνολικός αριθµός των ανθρώπων που 

ζουν µε HIV/AIDS στη χώρα µας έχει αυξηθεί συνολικά κατά περί-

που 50%, σύµφωνα µε τα επιδηµιολογικά στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αιτία στην οποία οφείλονται οι 

κλιµακούµενες ελλείψεις αντιρετροϊκών φαρµάκων στα νοσοκο-

µεία της χώρας. Η ανελαστική δαπάνη προµήθειας των αντιρετρο-

ϊκών καλύπτεται από το συνεχώς µειούµενο προϋπολογισµό των 

νοσοκοµειακών ιδρυµάτων, µε αποτέλεσµα να έχει αυξηθεί δρα-

µατικά το ποσοστό της δαπάνης που απαιτείται για την κάλυψη του 

συγκεκριµένου κόστους.

∆ρούµε:

•  Μέσα στο 2015 πραγµατοποιήσαµε συνολικά τέσσερις συναντή-

σεις µε τον Υπουργό Υγείας, για ζητήµατα που αφορούν στην πρό-

σβαση στη θεραπεία. 

•  Πραγµατοποιήσαµε δύο συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας για το θέµα 

των ελλείψεων αντιρετροϊκών στο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη και 

στο Λαϊκό Νοσοκοµείο στην Αθήνα. 

•  Δηµοσιεύσαµε συνολικά σε ένα χρόνο πάνω 10 δελτία τύπου και 

ανακοινώσεις για το ζήτηµα των ελλείψεων και αποστείλαµε πάνω 

από 15 επιστολές προς τους αρµόδιους φορείς.

•  Με πρωτοβουλία της «Θετικής Φωνής» συνεκλήθη στις 3 Δεκεµ-
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Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος 
«Θετική Φωνή»

βρίου 2015, η ∆ιαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της 

Βουλής των Ελλήνων µε αποκλειστικό θέµα το HIV/AIDS στην 

Ελλάδα και µε τη συµµετοχή του Υπουργού Υγείας, του Γενικού 

Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας και όλων των εµπλεκόµενων φορέων. 

•  Κατά το ίδιο διάστηµα κάναµε µία σειρά από στοχευµένες δηµό-

σιες παρεµβάσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα ενηµέρωσης µε 

σκοπό την άσκηση πίεσης και ταυτόχρονα εντείναµε τις επαφές µε 

τους εµπλεκόµενους φορείς όπως το Υπουργείο Υγείας, το ΚΕΕΛ-

ΠΝΟ, ο ΠΕΦΝΙ, οι διοικήσεις και τα φαρµακεία των νοσοκοµείων, οι 

γιατροί των Μονάδων Λοιµώξεων και οι φαρµακευτικές εταιρείες.

 

Συνθήκες στις Μονάδες 
Η αύξηση του αριθµού των οροθετικών ατόµων που παρακολου-

θούνται από τις Μονάδες Ειδικών Λοιµώξεων, έχει αρνητικές συνέ-

πειες στην ποιότητα των παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών προς 

τους ασθενείς, παρά τις σηµαντικές προσπάθειες που καταβάλει το 

υφιστάµενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Η υποστελέχωση σε ιατρούς και νοσηλευτές, σε συνδυασµό µε το 

µειωµένο προϋπολογισµό για το κόστος των εξετάσεων, των αντι-

δραστηρίων για τη µέτρηση του ιικού φορτίου και των αναλωσίµων 

επιβαρύνουν περαιτέρω τη δύσκολες συνθήκες που αντιµετωπίζουν 

οι οροθετικοί ασθενείς στα νοσοκοµεία της χώρας.

∆ρούµε:

•  Διατηρούµε στενές σχέσεις συνεργασίας τόσο µε την ΕΕΜΑΑ 

και την ΠΕΦΝΙ, όσο και µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που 

στελεχώνει τις ΜΕΛ και τους φαρµακοποιούς των νοσοκοµείων, 

στην κατεύθυνση της υποστήριξης των αιτηµάτων τους που σχε-

τίζονται µε τη βελτίωση των συνθηκών παρακολούθησης, εξυπη-

ρέτησης και νοσηλείας των οροθετικών ατόµων. 

•  Συγκροτήσαµε εθελοντική οµάδα επισκέψεων στις ΜΕΛ, µε σκοπό 

την καταγραφή των προβληµάτων και τη συµβολή στην εξεύρεση 

των αντίστοιχων λύσεων.

 

Στίγµα – Κοινωνικός Αποκλεισµός
Η έλλειψη συντονισµένων δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητο-

ποίησης του γενικού πληθυσµού και το ανεπαρκές νοµικό πλαίσιο 

καθιστά ευάλωτα τα οροθετικά άτοµα σε ρατσιστικές συµπεριφο-

ρές και διακρίσεις.

Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στη θεραπεία του HIV/AIDS, 

µετατρέποντας τη νόσο σε χρόνια από καταληκτική, το στίγµα που 

βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν µε HIV εξακολουθεί να είναι έντονο.

∆ρούµε:

•  Παρέχουµε δωρεάν υπηρεσίες ενδυνάµωσης σε οροθετικά άτοµα 

και διοργανώνουµε ειδικές συναντήσεις, θεµατικά σεµινάρια και 

άλλες εκδηλώσεις προσανατολισµένες στην αποστιγµατοποίηση 

των ανθρώπων που ζουν µε HIV/AIDS. 

•  Υλοποιούµε ενηµερωτικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης του 

γενικού πληθυσµού για θέµατα HIV/AIDS.

•  Σε συνεργασία µε τις οργανώσεις «Κέντρο Ζωής» και «PRAKSIS» 

υλοποιήσαµε το έργο «O HIV στη Δηµόσια Σφαίρα», διάρκειας 

ενάµιση έτους, µε σκοπό την ενίσχυση του δηµόσιο διάλογου για 

θέµατα HIV/AIDS και την καταπολέµηση τους στίγµατος. 

•  Από τον Απρίλιο του 2014 µέχρι σήµερα, έχουµε πραγµατοποιή-

σει συνολικά πάνω από 400 ατοµικές συναντήσεις µε 80 οροθε-

τικούς κρατούµενους, σε 50 εβδοµαδιαίες επισκέψεις στο νοσο-

κοµείο «Άγιος Παύλος» των Φυλακών Κορυδαλλού. 

•  Διεξάγουµε έρευνες µέτρησης και αποτύπωσης του στίγµατος 

και των εκφάνσεών του µε σκοπό το σχεδιασµό και την υλοποί-

ηση αποτελεσµατικότερων και πιο στοχευµένων δράσεων αντι-

µετώπισής του.
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Πρόληψη 
Η πρόληψη στον HIV περιλαµβάνει µια σειρά από ατοµικές και συλ-

λογικές δραστηριότητες, προγράµµατα και υπηρεσίες που αποσκο-

πούν να αναστείλουν ή να ελαττώσουν τη µετάδοση του ιού, στο-

χεύοντας σε άτοµα που είναι οροθετικά ή δεν έχουν εκτεθεί στον ιό. 

∆εδοµένου ότι τα σύγχρονα επιδηµιολογικά δεδοµένα και οι προ-

βλέψεις καταδεικνύουν µια σταθερή δυναµική εξάπλωσης της επι-

δηµίας του HIV/AIDS σε παγκόσµιο επίπεδο, η ανάγκη εντατικοποί-

ησης και συστηµατοποίησης των προγραµµάτων πρόληψης του HIV 

κρίνεται επιβεβληµένη.

∆ρούµε:

•  Λειτουργούµε τα Κέντρα Πρόληψης για τον HIV «Checkpoint», 

µε σταθερές δοµές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και µε µία 

κινητή µονάδα. Συνολικά µέσα σε τρία χρόνια έχουν κάνει χρήση 

των υπηρεσιών των δοµών πάνω από 26.000 ωφελούµενοι. Στα 

«Checkpoint» καταγράφηκε το 2014 το 19% των νέων διαγνώ-

σεων στην Ελλάδα, ενώ το 2015 εκτιµάται πως το ποσοστό αυτό 

θα ανέλθει στο 25%.

•  Έχουµε διανείµει δωρεάν πάνω από 2.200.000 προφυλακτικά, 

υλοποιώντας ένα ευρύ πρόγραµµα εργασίας στο δρόµο προς το 

γενικό πληθυσµό και τις ευάλωτες στον HIVκοινωνικές οµάδες. 

•  Σε συνεργασία µε τον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, το 18 Άνω και άλλους 

εταίρους πιέζουµε στην κατεύθυνση της ενδυνάµωσης των προ-

γραµµάτων απεξάρτησης, υποκατάστασης και µείωσης της βλάβης.

•  Προωθούµε την πρόσβαση αποφυλακισµένων χρηστών σε προ-

γράµµατα απεξάρτησης, µέσω προγραµµάτων ενδυνάµωσης και 

προσωρινής φιλοξενίας. 

•  Ξεκινήσαµε τη λειτουργία ειδικής οµάδας και δοµής παροχής υπη-

ρεσιών ενδυνάµωσης προς εργαζόµενους/ες στο σεξ.

•  Συνεργαζόµαστε µε το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήµου 

Αθηναίων µε σκοπό την ενηµέρωση µεταναστών και προσφύγων 

για θέµατα HIV/AIDS και τη δωρεάν διανοµή προφυλακτικών.

•  Σε συνεργασία µε το Σύλλογο Ασθενών Ήπατος «Προµηθέας» 

υλοποιούµε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα πρόληψης, στοχεύοντας 

στην προσέγγιση κοινοτήτων Ροµά µε σκοπό την υλοποίηση δρά-

σεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσµού στό-

χου για θέµατα που σχετίζονται µε το HIV/AIDS και τις ηπατίτι-

δες B και C και τη διενέργεια εξετάσεων µε τη χρήση γρήγορου 

τεστ (rapid test).

info

Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος
Αγίων Αναργύρων 13, 105 54 Αθήνα 
Τηλ: +30 210 8627572 
Fax: +30 211 8001051 
Αριστοτέλους 24, 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2315 525020 
E-mail: info@positivevoice.gr

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Νίκος Δέδες 
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Παπαδοπετράκης
Γενικός Γραµµατέας: Ανδρέας Μαζαράκης
Ταµίας: Μίρο Πασκάλεβ 
Μέλη: Θοδωρής Γρηγοράκος, Σπύρος Κριεζής

Η λειτουργία και η δράση του 
Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος 
ταυτίζεται χρονικά µε τα χρόνια 
της οικονοµικής κρίσης στη χώρα 
µας, κατά τη διάρκεια της οποίας 

κληθήκαµε να προασπίσουµε ακόµη και θεµελιώδη 
δικαιώµατα όπως το δικαίωµα του κάθε πολίτη σε ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας, περίθαλψης και φαρµακευτικής 
κάλυψης. Κατά την ίδια περίοδο οι άνθρωποι που ζουν 
µε HIV/AIDS στην Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκαν, µε 
προεξέχουσες αιτίες την επιδηµική έκρηξη στους χρήστες 
ενδοφλέβιων ναρκωτικών κατά την τριετία 2011-2013 
και τη σταθερή αύξηση των νέων διαγνώσεων στους 
άνδρες που κάνουν σεξ µε άνδρες. Σε αυτό το πλαίσιο η 
«Θετική Φωνή» έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο 
δράσεων προάσπισης των δικαιωµάτων των οροθετικών 
ατόµων στην Ελλάδα, προαγωγής της πρόληψης και της 
τακτικής εξέτασης µέσω των δοµών «Checkpoint» και της 
εργασίας στο δρόµο και δικτύωσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο. Οι προκλήσεις που καλούµαστε να 
αντιµετωπίσουµε παραµένουν σύνθετες και δυσεπίλυτες, 
ωστόσο η συνεργασία και η κοινή δράση των συλλόγων 
ασθενών αποτελεί τουλάχιστον µία στέρεη βάση πάνω 
στην οποία αναπτύσσουµε τις διεκδικήσεις µας.  

Νίκος Δέδες
Πρόεδρος
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Σύλλογος ατόµων µε σκλήρυνση κατά πλάκας 
ΣΑΜΣΚΠ

O ΣΑµΣΚΠ είναι ένας µη κυβερνητικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, που λειτουργεί από το 2007, εδρεύει 
στο Ελληνικό και πλέον απαριθµεί 1.900 µέλη. Ιδρύθηκε και διοικείται αποκλειστικά από πάσχοντες από 
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας µε σκοπό την υποστήριξη και την βοήθεια σε όλα τα επίπεδα προς τους πάσχοντες 
και τις οικογένειές τους. Είναι ιδρυτικό µέλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά 
Πλάκας (ΠΟΑµΣΚΠ). 

Ο 
ΣΑµΣΚΠ κλείνει φέτος 9 χρόνια επιτυχούς λει-

τουργίας και σκοπεύει να συνεχίσει να προγραµ-

µατίζει, να οργανώνει και να δραστηριοποιείται 

έχοντας ως γνώµονα τον πάσχοντα από ΣΚΠ και 

τα µέλη της οικογένειάς του. Η επιστηµονική κοι-

νότητα υπολογίζει ότι στην Ελλάδα πάσχουν από ΣΚΠ, περίπου 

10.000-12.000 άτοµα, ενώ η αβεβαιότητα για το µέλλον στην 

κοινωνία, στην εργασία και στην οικονοµία είναι ο παράγοντας 

που προκαλεί τις µεγαλύτερες επιβαρύνσεις στην υγεία των πα-

σχόντων από ΣΚΠ και στην αύξηση της εµφάνισης νέων κρου-

σµάτων τα τελευταία τρία χρόνια. 

Ο ΣΑµΣΚΠ παρέχει υποστήριξη και βοήθεια σε όλα τα επίπεδα 

προς τα Άτοµα µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας - Πολλαπλή Σκλήρυνση 

(ΑµΣΚΠ - ΠΣ) και τις οικογένειες τους ώστε να αρθεί ο αρχικός πανι-

κός των νεοδιαγνωσθέντων για να συνεχίσουν οµαλά τη ζωή τους, 

µε έγκυρη και έγκριτη ενηµέρωση για τις επιστηµονικές και φαρ-

µακευτικές εξελίξεις που αφορούν τη νόσο και συµπαράσταση για 

την αντιµετώπιση των προσωπικών, εργασιακών και οικογενειακών 

δυσκολιών. Αναπτύσσει συνεργασία µε τις ιατρικές και λοιπές επι-

στηµονικές ειδικότητες που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση και 

την αντιµετώπιση της νόσου. Παρέχει στα µέλη του και στις οικο-

γένειες τους, χώρο επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης για την 

ανταλλαγή απόψεων, εµπειριών και συναισθηµάτων. Συµµετέχει 

στη διεκδίκηση πάσης φύσεως προνοιακών παροχών και τη νοµο-

θετική κατοχύρωση τους στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβου-

λιών της Πανελληνίας Οµοσπονδίας Ατόµων µε ΣΚΠ (ΠΟΑµΣΚΠ). 

Το 2010 το Περιοδικό Forma και ο ΑΝΤ1, απένειµαν στο ΣΑΜΣΚΠ 

το «Αριστείο Υποστήριξης», επιβραβεύοντας έτσι τις προσπάθειες 

του και το έργο των εθελοντών του, ενώ το 2013 ο ∆ήµος Αθη-

ναίων µε τον Κόµβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών τον βράβευσε για 

την προσφορά εθελοντικής εργασίας.

Ο ΣΑµΣΚΠ ενηµερώνει τα µέλη του µε ανταποκρίσεις από τα Συνέ-

δρια της EMSP (European Multiple Sclerosis Platform) και της MSIF 

(Multiple Sclerosis International Federation). 

Επίσης φιλοξενήθηκε σε προσπελάσιµο χώρο του Θεραπευτηρίου 

Χρονίων Παθήσεων Αττικής στο Ελληνικό και µέσα στο 2016 ανα-

καίνισε τους χώρους του προσθέτοντας χολ υποδοχής και δύο γρα-

φεία συναντήσεων και εθελοντικής εργασίας.

Όλες οι δράσεις του προσφέρονται δωρεάν στα µέλη του, ενώ το 

έµµισθο προσωπικό του Συλλόγου αποτελείται από γραµµατέα, κοι-

νωνική λειτουργό και δύο φυσιοθεραπευτές.

Από το 2007 ο ΣΑµΣΚΠ εκδίδει τριµηνιαίο έντυπο περιοδικό ειδικού 

ενδιαφέροντος µε τον τίτλο «Επικοινωνούµε» το οποίο αποστέλλε-

ται ταχυδροµικά στα µέλη, στους ιατρούς και στους φίλους του Συλ-

λόγου αλλά και στις νευρολογικές κλινικές των νοσοκοµείων. Στην 

ύλη του περιοδικού περιέχονται µεταφρασµένα άρθρα από τον ξένο 

τύπο, ανακοινώσεις, ειδήσεις και νεότερα δεδοµένα που αφορούν 

τα ΑµΣΚΠ, περιλήψεις από οµιλίες που έχουν διοργανωθεί από το 

Σύλλογο, άρθρα ιατρών ποικίλων ειδικοτήτων που ασχολούνται µε 

τη ΣΚΠ, απόψεις και εµπειρίες µελών. 

Από το 2007 επίσης, ξεκίνησε και ο συντονισµός οµάδων υπο-

στήριξης, αρχής γενοµένης µε την οµάδα µυϊκής ενδυνάµωσης στο 

κολυµβητήριο της Ν. Σµύρνης και την οµάδα ψυχολογικής υποστή-

ριξης στη Φιλοθέη. Κάθε χρόνο αναζητά και εξασφαλίζει την πραγ-

µατοποίηση οµάδων υποστήριξης µε διάφορα αντικείµενα µέσω 

της εθελοντικής προσφοράς ψυχοθεραπευτών, φυσιοθεραπευτών, 

γυµναστών και άλλων συντονιστών οµάδων προσθέτοντας κάθε 

χρόνο νέα ενδιαφέροντα και περισσότερες οµάδες, προσπαθώντας 

να καλύψει το εύρος και τις ανάγκες των πασχόντων µελών. Φέτος 

ο ΣΑµΣΚΠ λειτουργεί 25 οµάδες υποστήριξης ενώ αναγνωρίζοντας 

την ανάγκη της ψυχολογικής αρωγής που χρειάζονται τα µέλη των 

οικογενειών των πασχόντων λειτουργούν δύο οµάδες υποστήρι-

ξης συγγενών και φροντιστών.

Από το 2009 Κοινωνική Λειτουργός παρέχει τις υπηρεσίες της στο 

ΣΑµΣΚΠ, µε την οικονοµική υποστήριξη φαρµακευτικών εταιριών. 

Αναπτύσσει συνεχή έρευνα για τη δηµιουργία και την επικαιροποί-

ηση του έντυπου οδηγού παροχών ΑµΣΚΠ, τη δηµιουργία της στήλης 

Νοµοθεσία – Παροχές του περιοδικού «Επικοινωνούµε», καθώς και 

του εβδοµαδιαίου newsletter που αποστέλλεται στα µέλη. Βρίσκε-

ται σε συνεχή και άµεση επικοινωνία, τηλεφωνική και ηλεκτρονική 

µε µέλη, φροντιστές, ασθενείς, και τους εν γένει ενδιαφερόµενους 

παρέχοντας πληροφορίες για εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώ-

µατα. Ενηµερώνει δια ζώσης µε ραντεβού και υποδέχεται τους νεο-

διαγνωσθέντες ασθενείς στα γραφεία του ΣΑµΣΚΠ.

Επιπλέον από το 2009 ο ΣΑµΣΚΠ συµµετέχει στις εκδηλώσεις της 

Ηµέρας για τη ΣΚΠ (MS Day), µια Καµπάνια Ενηµέρωσης και Ευαισθη-
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τοποίησης του Παγκόσµιου Οργανισµού MSIF, µε διάφορα δρώµενα, 

δράσεις και δραστηριότητες σε όλη την Αθήνα που κορυφώνονται 

την τελευταία Τετάρτη του Μαΐου, ηµέρα που θεσπίστηκε για τη ΣΚΠ.

Ο ΣΑµΣΚΠ συµµετέχει σε έρευνες που πραγµατοποιούν φοιτητές και 

άλλοι επιστήµονες ερευνητές, παρέχοντάς τους ενηµερωτικό υλικό 

και αρωγή στη συµπλήρωση ερωτηµατολόγιων ή στην πραγµατο-

ποίηση προσωπικών συνεντεύξεων µε ΑµΣΚΠ. Τα αποτελέσµατα 

των ερευνών δηµοσιεύονται στο περιοδικό του.

Επιδίδεται επίσης σε πληθώρα κοινωνικών και άλλων δράσεων 

όπως η δηµιουργία και διατήρηση κοινωνικού φαρµακείου µε την 

αλληλοπροσφορά φαρµάκων και αναλώσιµου νοσοκοµειακού υλι-

κού από τα µέλη, την εξασφάλιση της δωρεάν εισόδου στα ιαµατικά 

νερά της προσπελάσιµης Λίµνη Βουλιαγµένης. 

Με πνεύµα κατανόησης και συνεννόησης βάζουµε ψηλά τον πήχη 

για υγεία και ποιότητα ζωής και θέλουµε να µεταφέρουµε το µήνυµα 

αγάπης και αισιοδοξίας «∆εν κόβεται το νήµα της ζωής µετά τη διά-

γνωση, να ζούµε µε την ελπίδα και την πίστη ότι το αύριο θα φέρει 

κάτι καλύτερο».

Απολογισµός δράσεων 2015 
Εκδηλώσεις 
Ο ΣΑµΣΚΠ οργάνωσε το Μήνα Ευαισθητοποίησης για τη ΣΚΠ µε 

δρώµενα και δράσεις 26 Απριλίου-28 Μαΐου συµµετέχοντας για 

έβδοµη χρονιά στις Παγκόσµιες Εκδηλώσεις της Ηµέρας για τη ΣΚΠ. 

Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν : 

•  Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης του κοινού για την «Πρόσβαση» 

στην Μαρίνα του Φλοίσβου.

•  Με motto «Βάλε ένα τρίποντο στη ΖΩΗ» πραγµατοποιήθηκε αγώ-

νας µπάσκετ στο Κλειστό Γήπεδο του Μίλωνα µε την γηπεδούχο 

οµάδα και µε την οµάδα του Συλλόγου Παλαιµάχων Καλαθοσφαι-

ριστών Ελλάδος

•  Λειτούργησαν περίπτερα στην Πλατεία Συντάγµατος, στην Πλατεία 

Κοραή σε Αθήνα και Πειραιά, από εθελοντές και µέλη.

•  Συµµετείχε µε επιτυχία κατακτώντας µετάλλια στους αγώνες 

«Φωτεινή Παπαδογιαννάκη» στο Κολυµβητήριο του Π. Φαλήρου.

•  Οργανώθηκε τουρνουά τάβλι και Καλοκαιρινή γιορτή µε πολύ µου-

σική και χορό στο Πάρκο του Φλοίσβου µε την αρωγή του ∆ήµου 

Π. Φαλήρου. 

•  Επισκέφτηκε το Ίδρυµα Ευγενίδου παρακολουθώντας την προβολή 

του Πλανηταρίου «Ο θάνατος των ∆εινοσαύρων».

•  Συνδιοργάνωσε µε το Σύλλογο Προσαρµοσµένων Δραστηριοτή-

των Άλµα το φεστιβάλ ΑµΕΑ «Ταιριάζουµε στο Π. Φάληρο». 

Οµάδες 
Θεραπευτές πρόσφεραν εθελοντική εργασία συντονίζοντας οµά-

δες υποστήριξης για ασθενείς και συγγενείς σε διάφορες περιο-

χές της Αθήνας

•  Οµάδες για την Ψυχή (250 άτοµα): Ψυχολογικής Υποστήριξης 

Ασθενών, Συµβουλευτικής Ψυχοθεραπείας, Συµβουλευτικής για 

συγγενείς, Ψυχοθεραπείας, Εικαστικής Ψυχοθεραπείας, Αυτοβο-

ήθειας, Ατοµικές Συνεδρίες Ψυχοθεραπείας.

•  Οµάδες για το Σώµα (120 µέλη): Μυϊκής Ενδυνάµωσης στο Νερό, 

Νευροµυϊκής Ενδυνάµωσης, Ρεφλεξολογίας, Pilates, Yoga, Φυσι-

οθεραπείας & Άσκησης, Dance Ability, Χορού, Αυτοάµυνας.

•  Οµάδες δηµιουργικής απασχόλησης, οµάδα Γαλλικών και οµάδα 

εκµάθησης Η/Υ.

Έντυπα - Ιστοσελίδα 
•  Έκδοση του περιοδικού «Επικοινωνούµε», µε πληθώρα άρθρων 

από επιστήµονες για νεότερα και ποικίλα θέµατα. 

•  ΤΡΙΠΤΥΧΟ: Εκδόθηκε ενηµερωτικό υλικό σχετικά µε τη ΣΚΠ και 

τις δράσεις του ΣΑµΣΚΠ το οποίο διανέµουν τα µέλη του ∆Σ σε 

συναντήσεις µε φορείς, σε συµµετοχές σε συνέδρια και αποστέλ-

λεται σε ενδιαφερόµενους ιατρούς και κλινικές

•  Εκδόθηκε ενηµερωτικό υλικό και αυτοκόλλητα για την Καµπάνια 

Ενηµέρωσης «Πρόσβαση» 

•  Ανανεώθηκε η ιστοσελίδα του ΣΑµΣΚΠ µε φιλικότερο περιβάλ-

λον για τους χρήστες ενώ συµπληρώνεται µε υλικό, φωτογρα-

φίες και video. 

•  Η ιστοσελίδα στο facebook ενηµερώνεται καθηµερινά µε αρθρογρα-

φία σχετική µε τη ΣΚΠ, ανακοινώσεις, προθεσµίες αιτήσεων και παρο-

χές, ενώ γίνεται πρόσκληση στις προσεχείς εκδηλώσεις και αναρ-

τώνται φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν.

Προγραµµατισµός δράσεων 2016 
Εκδηλώσεις 
•  Ενηµερωτική Ηµερίδα για τη σεξουαλική υγεία στην Ιατρική Άσκηση

•  Ενηµερωτική Ηµερίδα στο αµφιθέατρο του Ιδρύµατος Ευγενίδου. 

•  Ενηµερωτική Ηµερίδα στο ξενοδοχείο Hilton. 

•  Ενηµερωτική Ηµερίδα στο ξενοδοχείο Metropolitan Athens.

•  Αποκριάτικη Έξοδος σε προσπελάσιµο κέντρο διασκέδασης. 

•  Ενηµερωτική Ηµερίδα στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

•  Ενηµερωτική Ηµερίδα στο ξενοδοχείο Athens Ledra. 

•  Προγραµµατίζεται Μήνας Ευαισθητοποίησης για τη ΣΚΠ τον Μάιο, 

µε πλήθος εκδηλώσεων και περίπτερα ενηµέρωσης.

•  5ο Τουρνουά Τάβλι. 

•  Καλοκαιρινή γιορτή. 

•  Χριστουγεννιάτικη γιορτή & Bazaar.

•  Η παρέα των νέων «ΣυµΦΙΛΟΙωση» θα ξεκινήσει νέες συναντή-

σεις για καφέ και βραδινές εξόδους.
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Υποστηρικτές 
Διάφοροι φορείς προσφέρουν αρωγή όπως οι ΑΧΕΠΑΝΣ, 
Ιερά Μονή Πετράκη, Δήµος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κέντρο 
Ρεφλεξολογίας & Έρευνας, Ινστιτούτο Γνωσιακής 
Αναλυτικής Ψυχολογίας (ΙΓΑΨ), Σκλαβενίτης, Ούζο 
Πλωµαρίου κ.α. Δεν επιχορηγείται από το κράτος, τα 
έσοδα προέρχονται από τις συνδροµές των µελών, 
δωρεές φίλων και τις χορηγίες φαρµακευτικών και 
άλλων εταιρειών. Στηρίζεται σηµαντικά στους εθελοντές 
– θεραπευτές που πραγµατοποιούν τις οµάδες και στους 
εθελοντές µέλη και φίλους που προσφέρουν έργο.

Η χώρα µας διανύει µία περίοδο 
συνεχών ανακατατάξεων – 
ανατροπών και δυσµενών 

οικονοµικών εξελίξεων. Πολλοί πάσχοντες 
δυσκολεύονται να έχουν µια καλή ποιότητα ζωής 
διότι βάλλονται από την ανεργία, τις περικοπές 
σε επιδόµατα και συντάξεις και βαρύνονται µε τα 
επιπρόσθετα οικονοµικά έξοδα στην υγεία τους όπως 
τη συµµετοχή στα φάρµακα, στις µικροβιολογικές 
εξετάσεις, στις µαγνητικές τοµογραφίες (απαραίτητες 
για την πορεία τη νόσου και την εξέλιξη της), την 
εξαίρεση τους από το πλαφόν συνταγογράφησης, τη 
µη επαρκή κάλυψη των συνεδριών φυσικοθεραπείας 
κ.α. Η ΣΚΠ δεν συµπεριλαµβάνεται στον πίνακα 
των 43 παθήσεων µε αποτέλεσµα οι πάσχοντες 
να ταλαιπωρούνται και να υποχρεώνονται να 
επανεξεταστούν. Επίσης βιώνουν ανασφάλεια, 
αβεβαιότητα και φόβο για το αύριο. Ο ΣΑµΣΚΠ 
προσπαθεί να αναποδογυρίσει όλα τα δεδοµένα που 
υπάρχουν σήµερα. Στόχος µας η σωστή Ενηµέρωση 
για όλες τις εξελίξεις και Ευαισθητοποίηση του 
κοινού έτσι ώστε να επιτευχθεί µεγαλύτερη 
κατανόηση και γνώση για τη νόσο.

Βάσω Μαράκα
Πρόεδρος

•  Το φθινόπωρο, το τριήµερο εκδηλώσεων και δράσεων «Ταιριά-

Ζουµε» θα πραγµατοποιηθεί στο Δήµο Σπάρτης µε σκοπό την ανά-

δειξη των ικανοτήτων των ατόµων µε αναπηρία και την ένταξή τους 

στην κοινωνία ως ισότιµα µέλη.

•  Συνεντεύξεις και εµφάνιση στα ΜΜΕ για την ανάδειξη των προ-

βληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ασθενείς µε ΣΚΠ.

Έντυπα - Ιστοσελίδα 
•  Θα επικαιροποιηθεί ο οδηγός των ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ των ΑµΣΚΠ. 

•  Έκδοση αυτοκόλλητων «Ηµέρα για τη ΣΚΠ 2016» και ενηµερω-

τικού τρίπτυχου.

•   Έκδοση τεσσάρων τευχών του περιοδικού «Επικοινωνούµε»

•  Ανάρτηση των µαγνητοσκοπηµένων οµιλιών στην ιστοσελίδα και 

συνεχή ενηµέρωση µέσω του facebook µε ανακοινώσεις, υπεν-

θυµίσεις εκδηλώσεων και ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Οµάδες-Σεµινάρια
Νέες οµάδες ξεκίνησαν ή θα ξεκινήσουν άµεσα :

•  Ρεφλεξολογίας

•  Ψυχολογικής Υποστήριξης στην Ν. Φιλαδέλφεια

•  Ψυχολογικής υποστήριξης νεοδιαγνωσθέντων 

•  Ατοµικές συνεδρίες ρεφλεξολογίας

•  Πρόγραµµα µυϊκής ενδυνάµωσης στο κολυµβητήριο Χαλανδρίου 

•  Δραµατοθεραπείας

•  Εκµάθησης Αγγλικών

•  Χειροτεχνίας 

Άλλες δράσεις του ΣΑµΣΚΠ
Προγραµµατίζονται: 

•  Ηµέρα Ενηµέρωσης & Ευαισθητοποίησης για τα προβλήµατα της 

νευρογενούς ουροδόχου κύστης. 

•  Προβολή ντοκυµαντερ σχετικά µε τη ζωή ασθενούς µε ΣΚΠ.

•  Σε συνεργασία µε το ΤΕΙ Αθηνών Ηµέρα Αιµοδοσίας, αφιερω-

µένη στην ΣΚΠ µε την εθελοντική βοήθεια των φοιτητών και των 

καθηγητών του ΤΕΙ. 

•  Η παρουσίαση βιβλίου – συγγραφέως µε ΣΚΠ.

•  Η δηµιουργία φωτογραφικού δρώµενου µε την παρουσίαση και 

την ανάδειξη προσωπικών ιστοριών πασχόντων.

Σύλλογος ατόµων µε σκλήρυνση κατά πλάκας 
ΘΧΠΑ – Λ. Βουλιαγµένης, 167 77 Ελληνικό 
Τηλ: 210 9600131 
Fax: 210 9600131 
Εmail: samskp@otenet.gr
Website: www.msassociationhellas.gr, 
Facebook: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ 

Διοικητικό Συµβούλιο 
Πρόεδρος: Βάσω Μαράκα 
Αντιπρόεδρος: Αλίκη Βρυεννίου 
Γεν. Γραµµατέας: Απόστολος Δαβής 
Ταµίας: Ανθή Πουρνάρα 
Ειδ. Γραµµατέας: Μαρία Σπανίδου
Μέλη ΔΣ: Γιώτα Σαραντάκου, Ελένη Αντωνία Γρηγόρη
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Σύλλογος Στήριξης Ασθενών
µε Νεοπλασµατική Νόσο
«Ευ Ζω µε τον Καρκίνο»

Ο µη κερδοσκοπικός σύλλογος  «Ευ ζω µε τον Καρκίνο»  που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, έχει ως  
σκοπό  τη συµβολή του στη βελτίωση της ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών που 
πάσχουν από νεοπλασµατική νόσο  καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών και λήψη µέτρων για την 
ψυχολογική και κάθε άλλη στήριξη αυτών και των συγγενών τους.

Ο 
σύλλογος «Ευ Ζω µε τον καρκίνο» ιδρύθηκε το 

Φεβρουάριο του 2003(αρ. Αποφ. Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου 49/4900/1453/2003) στο Ηράκλειο της 

Κρήτης. ∆υνατότητα συµµετοχής στο σύλλογο έχουν 

ασθενείς που βιώνουν ή βίωσαν την εµπειρία του 

καρκίνου οι ίδιοι ή αγαπηµένα τους πρόσωπα, εθελοντές καθώς και 

επαγγελµατίες υγείας. Απαριθµεί ως σήµερα 400 µέλη εκτός του 

∆Σ. Αναπτύσσει δράσεις και προβάλλει αιτήµατα µε σκοπό: 

•  Τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας των ογκολογικών ασθενών 

και τη δηµιουργία υποδοµών εξωνοσοκοµειακής υποστήριξης τους.

• Την ύπαρξη υποδοµών ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης. 

•  Την καταπολέµηση της άγνοιας και του στιγµατισµού που περιβάλ-

λει τον καρκίνο.

Ο σύλλογος «Ευ Ζω µε τον καρκίνο»
•  ∆ιοργανώνει εκστρατείες και εκδηλώσεις ενηµέρωσης για την πρό-

ληψη του καρκίνου.

•  Προσφέρει ατοµικές υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης ασθενών µε 

καρκίνο και ατόµων του περιβάλλοντός τους.

•  Παρέχει πληροφορίες για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα 

καθώς και για τις κρατικές παροχές ασθενών µε καρκίνο.

•  Στηρίζει οικονοµικά ογκολογικούς ασθενείς κατόπιν αιτήµατος στις 

αρµόδιες κοινωνικές υπηρεσίες. 

Αναλυτικά: Για την επίτευξη των στόχων µας, ο σύλλογος έχει δηµι-

ουργήσει οµάδα εθελοντών ανδρών και γυναικών, οι οποίοι βρίσκο-

νται καθηµερινά στα δύο νοσοκοµεία της πόλης µας δίπλα στους χηµει-

οθεραπευόµενους ασθενείς και τους οικείους τους. Όλοι οι εθελο-

ντές µας έχουν την εµπειρία του καρκίνου, είτε ως ασθενείς είτε ως 

φροντιστές ατόµων του άµεσου περιβάλλοντος τους. Γνωρίζουν εκ 

των έσω τις ανάγκες του ασθενή καθώς και τις δυνατότητες ή  αδυ-

ναµίες του συστήµατος υγείας. Προσπαθούν βάζοντας µπροστά την 

ψυχή τους και την αγάπη τους για τον συνάνθρωπο, να υποστηρίξουν 

τους ασθενείς, να τους τονώσουν το ηθικό και να τους ξυπνήσουν την 

ελπίδα της ίασης, να τους µεταφέρουν την εµπειρία τους και να τους 

µεταδώσουν µε τη ζωντανή και ενεργό παρουσία τους, τη δύναµη να 

προσπερνούν τις αντιξοότητες της νόσου, µε την πεποίθηση ότι στο 

τέλος θα νικήσουν.

Οι εθελοντές µας έχουν εκπαιδευτεί να ακούνε προσεκτικά και να 

απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν την καθηµερινότητα της νόσου. 

Συντροφεύουν τους ασθενείς και τους φροντιστές τους κατά τη διάρ-

κεια της παραµονής τους στο νοσοκοµείο και διεκπεραιώνουν τις γρα-

φειοκρατικές τους ανάγκες. Γενικά δρουν συµπληρωµατικά  στο υπάρ-

χον σύστηµα υγείας, προσπαθώντας να απαλύνουν τους φόβους, τις 

ανησυχίες και τις ανασφάλειες των ασθενών και των οικογενειών 

τους, ώστε να ισορροπήσουν στις συνθήκες και ανάγκες της ασθέ-

νειας. Η καθηµερινή παρουσία των εθελοντών στα νοσοκοµεία εξα-

σφαλίζει στο σύλλογο την έγκυρη  και έγκαιρη πληροφόρηση για τις 

ανάγκες και τα προβλήµατα των ασθενών, καθώς και των απροό-

πτων που ανακύπτουν λόγω της οικονοµικής και ανθρωπιστικής κρί-

σης. Έτσι η παρέµβαση του συλλόγου µας προς κάθε υπηρεσία που 

συνδέεται µε το εκάστοτε θέµα, είναι άµεση και πιεστική γιατί είµα-

στε η φωνή των καρκινοπαθών.

Ο σύλλογος οργανώνει συνεχώς σεµινάρια –µαθήµατα για τους 

νοσοκοµειακούς µας εθελοντές, µε ειδικούς ψυχολόγους και τη βοή-

θεια του τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η γνώση 

και ψυχολογική στήριξη και ενδυνάµωση των εθελοντών µας, είναι 

έργο πρωταρχικής σηµασίας για την οργάνωση µας, δεδοµένου του 

δύσκολου έργου που καλούνται να επιτελέσουν καθηµερινά οι εθε-

λοντές τη στιγµή µάλιστα  που δεν υπάρχει  ψυχολόγος στην Ογκολο-

γική Κλινική του ΠαΓΝΗ .
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Επίσης ο σύλλογος µας παρέχει πληροφορίες για τα  εργασιακά και 

ασφαλιστικά δικαιώµατα καθώς και τις κρατικές επιχορηγήσεις των 

ογκολογικών ασθενών.

Ο σύλλογος «Ευ ζω µε τον καρκίνο» διαθέτει  στα νοσοκοµεία της 

πόλης: Καρέκλες συνοδών, για ανάπαυση κατά τη διάρκεια της διαµο-

νής τους στην κλινική, τηλεοράσεις,  φούρνους µικροκυµάτων, κουρ-

τίνες στα δωµάτια των χηµειοθεραπειών, συσκευές πόσιµου νερού 

σε καθηµερινή βάση στα ογκολογικά τµήµατα του Βενιζελείου και του 

ΠαΓΝΗ, καθώς και στο τµήµα ακτινοβολιών. Εφοδιάζει µε είδη πρώ-

της ανάγκης και υλικά κατασκευών τον ξενώνα «Σταύρος Νιάρχος» 

του ΠαΓΝΗ. ∆ιοργανώνει ηµερίδες µε θεµατικές ενότητες σχετικές 

µε τα προβλήµατα και τις συνέπειες της νόσου.

Απολογισµός Δράσεων 2015
•  Από τις υπηρεσίες των εθελοντών µας το 2015 εξυπηρετήθηκαν 

πάνω από 5000 ασθενείς όχι µόνο από την Κρήτη αλλά και από τα 

∆ωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

•  Για 5η συνεχή χρονιά οι εθελοντές µας συµµετείχαν στο κλινικό εργα-

στήριο των προπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Κρήτης, µε θέµα 

: «Στα βήµατα ενός εθελοντή, υποστήριξης ασθενών µε καρκίνο». 

•  Επίσης είχαµε διαδραστική εισήγηση –συζήτηση µε τους φοιτητές 

της Ιατρικής σχολής και τους εθελοντές µας, στο πλαίσιο του µαθή-

µατος «Συµπόνια στην Κλινική Φροντίδα».

•  Το 2015 έγινε συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων των εθελο-

ντών µας και του ∆ιευθυντή της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινι-

κής κ Μαυρουδή και τους επιµελητές κκ Βάµβακα και Καλµπάκη.

•  Συµµετείχαµε στην  1η συνάντηση εργασίας της επιτροπής για την 

Πρωτοβάθµια φροντίδα Υγείας στα Αστικά Κέντρα της Περιφέρειας 

Κρήτης, της οποίας ο σύλλογος µας ορίστηκε µέλος µε πράξη του 

διοικητή της 7ης Υ.Π.Ε κ Υγουµενίδη.

•  Επιπλέον ο σύλλογος µας συµµετείχε στο συνέδριο µε τίτλο «Cancer 

Policy and Economics Conference» στην Αθήνα.

•  Υποβλήθηκαν αιτήµατα από το σύλλογο µας κατ’ επανάληψη προς 

το Υπουργείο Υγείας, τόσο για την επαναφορά των αντικαρκινικών 

φαρµάκων από τον ΕΟΠΠΥ στα φαρµακεία των νοσοκοµείων, όσο 

και για την άµεση περίθαλψη όλων των ανασφάλιστων στη δηµό-

σια υγεία ∆ωρεάν τα τελευταία χρόνια.

•  Συµµετείχαµε στις δράσεις της ∆.Ε.∆Ι.ΚΑ (∆ιασωµατειακή Επιτροπή, 

∆ιεκδίκησης ∆ικαιωµάτων των Καρκινοπαθών) Ελλάδος.

•  Αξιοποιήσαµε στο µέγιστο δυνατό τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης για 

θέµατα σχετικά µε το καρκίνο την πρόληψη κι την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που απορρέουν από τη νόσο, καθώς και για τις δρά-

σεις και εκδηλώσεις του συλλόγου µας.

•  Για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων των καρκινοπαθών ο σύλλογος 

συµµετείχε στο 4ο Συνέδριο Ασθενών στην Αθήνα µε την παρου-

σία της Προέδρου και της Ταµία. Συµµετείχαµε στο Μετεκπαιδευ-

τικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας στο Ηράκλειο µε οµιλήτρια την 

Πρόεδρο του Συλλόγου Καίτη Κουναλάκη µε θέµα «Οι ανάγκες των 

καρκινοπαθών».

•  Επίσης στο επιστηµονικό συνέδριο για την «Παρηγορική  Φροντίδα» 

στη Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης.

•  Πραγµατοποιήσαµε συχνές συναντήσεις των µελών του ∆Σ του 

συλλόγου µας µε την Αναπληρώτρια ∆ιοικητή του ΠαΓΝΗ και του 

Βενιζελείου κ Μπορµπουδάκη όπου εκθέσαµε τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι ασθενείς κατά την νοσηλεία τους και υποβάλαµε 

προτάσεις εγγράφως για την επίλυση τους. 

•  Συµµετείχαµε στην εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας στην αίθουσα 

Ανδρόγεω στο Ηράκλειο παρουσία του τότε Υπουργού Υγείας Α. 

Κουρουµπλή και Αναπληρωτή Υπουργού Α. Ξανθού, µε οµιλήτρια 

την τότε Πρόεδρο του Συλλόγου κ Τζανάκη µε υποβολή υποµνήµατος.

•  Ο Σύλλογος µας το 2015 πραγµατοποίησε ποικίλες εκδηλώσεις 

πολιτιστικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, τόσο για τα µέλη του όσο 

και για ασθενείς και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό όπως: κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας, προσφορά δώρων Πάσχα, γιορτή Χρι-

στουγέννων για τους ασθενείς και το ιατρονοσηλευτικό προσω-

πικό των ογκολογικών τµηµάτων των δύο δηµοσίων Νοσοκοµείων 

της πόλης µας. 

•  Προβολή ταινίας «La vita e΄Bella» και προσφορά µπουφέ στους άπο-

ρους φιλοξενούµενους ασθενείς και συνοδούς τους στον Ξενώνα 

«Σταύρος Νιάρχος» του ΠαΓΝΗ.

•  Παράλληλα συνεχίστηκε το πρόγραµµα δηµιουργικής απασχόλησης 

των ενοίκων του ξενώνα από τους εθελοντές µας. 

•  Συµµετείχαµε στον Υπερµαραθώνιο «Κνώσειο Άθληµα» στη δια-

δροµή Κνωσός-Φαιστός-Κνωσός  µε την προσφορά σπιτικών φαγη-

τών και γλυκισµάτων που τα µέλη φρόντισαν να ετοιµάσουν για 

τους Μαραθωνοδρόµους όταν τερµάτισαν στο παλάτι της Κνωσού. 

•  Ενισχύσαµε οικονοµικά τους άπορους καρκινοπαθείς µετά από 

εκτίµηση έρευνας των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Νοσοκοµείων.

Για την οικονοµική ενίσχυση του  συλλόγου µας πραγµατοποιήσαµε: 

•  Θεατρική παράσταση υπέρ του «Ευ ζω µε τον καρκίνο» από την  θεα-

τρική οµάδα των καθηγητών ΕΛΜΕΝ Ηρακλείου ΘΟΚΝΗ µε το έργο 

«Μήδεια-Ρωγµές».

•  Προβολή της ταινίας µικρού µήκους «ΜΑΣΚΕΣ» της σκηνοθέτου 

σεναριογράφου – ψυχολόγου Μαρίας Βογιαντζοπούλου, και ηθο-

ποιούς ερασιτέχνες νέους και νέες, οι οποίοι απόδωσαν µε επαγ-

γελµατικό τρόπο τους ρόλους τους, που πραγµατεύονταν τον απο-

στιγµατισµό των ανθρώπων.

•  Συµµετοχή στον  ηµιµαραθώνιο του Αρκαλοχωρίου για το µήνα 

Οκτώβριο, µήνα αφιερωµένο στο καρκίνο του µαστού, όπου ακο-

λούθησε ενηµέρωση του κοινού για τους στόχους  και τις δράσεις 

του Συλλόγου «Ευ ζω µε τον καρκίνο» και πώληση χειροποίητων 

δηµιουργιών.

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Αικατερίνη Κουναλάκη
Αντιπρόεδρο: Μαρίνα Τζανάκη
Γραµµατέα: Μαρία Θεοδωρίδου
Ταµία: Λέλα Δρετάκη
Τακτικά µέλη: Θεοδοσία Μπίτζου, Στέλλα Σµαριανάκη,
Νίκος Ηλιόπουλος
Αναπληρωµατικά µέλη: Μαρία Περράκη, Σοφία Τερζάκη, 
Στασούλα Μακράκη, Χρυσάνθη Χαροντάκη
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Η δραµατική κατάσταση όλων των 
δοµών της Υγειονοµικής περίθαλψης 
της χώρας µας σήµερα, απαιτεί 
από όλους τους Συλλόγους και 
τις Οµοσπονδίες των ασθενών και 

εθελοντών συνεργασία, για την ανάδειξη και τον εντοπισµό 
των προβληµάτων στο µέγεθος που υφίστανται. Επίσης 
είναι αναγκαία η υποβολή προτάσεων και η δυναµική 
συµµετοχή σε κάθε κινητοποίηση που έχει στόχο τον 
Ασθενή –Άνθρωπο και τις ανάγκες του. Βέβαια υπάρχουν 
και επιµέρους προβλήµατα και ανάγκες για κάποιες 
οµάδες ασθενών, όµως πιστεύω ότι σήµερα µε τη συνεχή 
υποβάθµιση των Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, 
τα περισσότερα θέµατα είναι κοινά και από κοινού 
επιβάλλεται να διεκδικηθούν στα Κέντρα Λήψης 
Αποφάσεων. Αν εµείς όλοι (οι σύλλογοι ασθενών) δεν 
φωνάξουµε, δεν ζητήσουµε, δεν επιµείνουµε για λύσεις, 
το σύστηµα Υγείας πολύ σύντοµα θα καταρρεύσει και λόγω 
της οικονοµικής κρίσης αλλά και λόγω του ερασιτεχνισµού 
και της προχειρότητας µε την όποια αντιµετωπίζονται τα 
θέµατα της υγείας από κάθε αρµόδιο σε όποια θέση και 
αν βρίσκεται. Υποβαθµίζεται το ότι ο Ασθενής είναι ο πιο 
δυνατός κρίκος της αλυσίδας Υγείας και Πρόνοιας και το 
ότι χωρίς αυτόν, οι υπόλοιποι δεν έχουν λόγο ύπαρξης.
Ας  υποβάλουµε λοιπόν  Συλλογικά, Ρεαλιστικά, Αιτήµατα 
επιµένοντας µε κάθε τρόπο στην επίλυσή τους. Είναι 
απαράδεκτο σήµερα στο 21ο Αιώνα, σε µια Ευρωπαϊκή 
χώρα, να µην υπάρχει στα Νοσοκοµεία µας το απαραίτητο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να υπάρχει έλλειψη 
βασικών ιατρικών εργαλείων και  αναλώσιµων υλικών.

Αικατερίνη Κουναλάκη
Πρόεδρος

Σύλλογος Στήριξης Ασθενών
µε Νεοπλασµατική Νόσο
Ακτή Δυµαίων 5, 263 32, Πάτρα
Τηλ: 6934030028
Fax: 2610 362127
E-mail : zwiglikiapatras@hotmail.com
Το γραφείο λειτουργεί κάθε Τετάρτη 
από τις 17:00 -19:00.

info

Υποστηρικτές
Ο Σύλλογος µας στηρίζεται κυρίως στις δωρεές των 
συµπολιτών που έχουν χάσει αγαπηµένα πρόσωπα από 
καρκίνο. Επίσης σε δωρεές από ευαισθητοποιηµένους 
πολίτες αντί µποµπονιέρας σε γάµους και βαφτίσεις. Από τις 
ετήσιες συνδροµές των µελών µας και από τα έσοδα των 
εκδηλώσεων (παζάρι, θεατρικές και µουσικές παραστάσεις, 
συµµετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις). Ελπίζουµε και το 2016 
να πάρουµε την έκτακτη επιχορήγηση της Περιφέρειας Κρήτης.

•  Το µεγάλο Φθινοπωρινό παζάρι του «Ευ ζω µε τον καρκίνο» στη 

Λότζια του Ηρακλείου κυρίως µε χειροποίητες δηµιουργίες, το οποίο 

σηµείωσε µεγάλη επιτυχία και διακρίθηκε για την ποιότητα των προ-

σφερόµενων αγαθών.

Προγραµµατισµός Δράσεων 2016
Στόχος  του συλλόγου για το νέο έτος είναι η συνεχή στήριξη των 

καρκινοπαθών και η δυναµική διεκδίκηση  των δικαιωµάτων τους 

για αξιοπρεπή περίθαλψη σε ένα δίκαιο σύστηµα υγείας µε επίκε-

ντρο τον άνθρωπο.

•  Οι εθελοντές µας θα συνεχίσουν το εξαίρετο έργο της συµπαρά-

στασης στους ογκολογικούς ασθενείς  και τους συνοδούς τους στις 

ογκολογικές κλινικές των δύο νοσοκοµείων του Ηρακλείου, µε αµέ-

ριστη ενσυναίσθηση και αγάπη.

•  Με αφορµή την 4η Φεβρουαρίου Παγκόσµια Ηµέρα κατά του 

καρκίνου, προγραµµατίζεται τριήµερη  εκδήλωση στο Ηράκλειο 

µε θέµα «Λεµφοίδηµα Πρόληψη και αντιµετώπιση». Συνδιοργα-

νωτές της παραπάνω εκδήλωσης θα είναι, η Αγγειοχειρουργική 

Κλινική του ΠαΓΝΗ  και η πρότυπη Πολυπαραγοντική Οµάδα Αντι-

µετώπισης Λεµφοιδήµατος του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 

Λάρισας (Π.Ο.Α.Λ). Η δράση αυτή στοχεύει α) στην ενηµέρωση 

ασθενών µε CA µαστού και την αφύπνισή τους όσον αφορά το  

Λεµφοίδηµα σε ολη τη διάρκεια της ζωής τους β) στην αξιολό-

γηση και εκπαίδευση για αυτοεξυπηρέτηση των ασθενών µε 

Λεµφοίδηµα γ) στην εκπαίδευση φυσικοθεραπευτών και νοση-

λευτών των δύο δηµόσιων νοσοκοµείων Ηρακλείου, µε τη βοή-

θεια της  οµάδας Π.Ο.Α.Λ., για την αντιµετώπιση του Λεµφοιδή-

µατος άνω άκρων.  

•  Ο σύλλογός µας θα κάνει αίτηση στο ΣΕΓΑΣ, για τη  χρηµατοδότηση 

µας από τα έσοδα του Μαραθωνίου της Αθήνας 2016, ευελπιστώ-

ντας σε µια  ικανοποιητική ενίσχυση.

•  Θα συνεχιστεί η συµµετοχή µας σε πολιτιστικά, αθλητικά και  επι-

µορφωτικά δρώµενα της πόλης µας και της Ιατρικής κοινότητας. Επί-

σης η προσφορά µας σε υλικά και πόσιµο νερό στα δύο νοσοκο-

µεία καθώς και η στήριξη µας στους ενοίκους του ξενώνα «Σταύ-

ρος Νιάρχος», τόσο σε τρόφιµα όσο και σε συµπαράσταση και δηµι-

ουργική απασχόληση από τους εθελοντές µας. 

•  Προγραµµατίζονται µια ή περισσότερες θεατρικές ή µουσικές παρα-

στάσεις από τις αντίστοιχες οµάδες που δραστηριοποιούνται στο 

Ηράκλειο, για την οικονοµική ενίσχυση του συλλόγου. 

•  Το Φθινοπωρινό παζάρι, που έχει γίνει πλέον θεσµός, οργανώνεται 

ήδη από τις εθελόντριες και τα µέλη του Συλλόγου µας.

•  Θα επαναληφθεί η προσφορά δώρων τα Χριστούγεννα και  το Πάσχα 

προς τους ασθενείς, τις οικογένειες τους και το ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό των νοσοκοµείων της πόλης µας.

•  Η συνεργασία µας µε τις υπηρεσίες πρόνοιας των νοσοκοµείων µας 

για την οικονοµική βοήθεια καρκινοπαθών θα συνεχίσει να είναι 

καθηµερινή και αποτελεσµατική.

•  Τα σεµινάρια για την ψυχολογική υποστήριξη  και ενδυνάµωση 

των εθελοντών µας από του µεταπτυχιακούς φοιτητές του τµήµα-

τος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι σε εξέλιξη και 

θα συνεχιστεί µε οµάδες για όλο το 2016.
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Πανελλήνιος Σύνδεσµος Νεφροπαθών υπό Αιµοκάθαρση- Μεταµόσχευση 
Βασ. Σοφίας 90, Αθήνα, ΤΚ 115 28
Τηλ: 210 7771808, Fax: 210 7771848
E-mail: psnrenal@otenet.gr 
Website: www.psnrenal.gr

 

 

  

 

 

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Γεώργιος Καστρινάκης
Αντιπρόεδρος: Ξενοφών Λύρος
Γεν. Γραµµατέας: Γρηγόριος Λεοντόπουλος
Ειδ. Γραµµατέας: Ερασµία Λιάππα
Ταµίας: Κωνσταντίνος Καραγιαννίδης 
Β. Ταµίας: Γεωργία Μπαζιώτη
Μέλη: Βασίλειος Φίλης, Ευαγγελία Φουστάνα, Βασίλειος Φώτος

T 
ην εποχή εκείνη υπήρχαν ελάχιστες Μονάδες Τεχνη-

τού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.), µονάχα στην Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη, οι ελλείψεις σε θέµατα υποδοµής στις 

υπάρχουσες Μ.Τ.Ν. ήταν σοβαρές και οι συνθήκες 

νοσηλείας και περίθαλψης άθλιες. Αµέσως, λοιπόν, 

τα ιδρυτικά µέλη του συνδέσµου ξεκίνησαν τον αγώνα τους, φτά-

νοντας στο σηµείο να διακυβεύουν την ίδια τους τη ζωή, κάνοντας 

αποχή από την αιµοκάθαρση, µε στόχο να ζήσουν όλοι, να ζήσουν 

περισσότερο χρόνο και να ζήσουν καλύτερα.

Τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας είναι σηµαντικά: 

•  Σήµερα λειτουργούν σε όλους τους νοµούς της χώρας περίπου 

εκατό κρατικές µονάδες αιµοκάθαρσης, ενώ έχουν δηµιουρ-

γηθεί σχεδόν άλλες τόσες ιδιωτικές εντός και εκτός κλινικών. 

Ως επακόλουθο έχει µειωθεί δραστικά η εσωτερική µετανάστευ-

ση των νεφροπαθών και τους έχει δοθεί η δυνατότητα να κάνουν 

διακοπές,  κάτι που ήταν σχεδόν αδιανόητο µέχρι πριν από µε-

ρικά χρόνια.

•  Οι νεφροπαθείς έχουν πετύχει να µην καταβάλλουν καµιά δα-

πάνη για τις αιµοκαθάρσεις, τα φάρµακα, τα φίλτρα και τα άλλα 

αναλώσιµα υλικά που χρειάζονται για τη θεραπεία τους.

•  Καλύπτονται (συνολικά ή κατά µεγάλο µέρος τους) τα έξοδα για 

τη µετακίνηση των νεφροπαθών από και προς τις µονάδες αιµο-

κάθαρσης, ενώ όλοι οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου λαµβάνουν 

µηνιαίο επίδοµα 287 ευρώ για βελτίωση της διατροφής τους.

•  Οι άποροι, ανασφάλιστοι και έµµεσα ασφαλισµένοι λαµβάνουν 

πρόσθετο προνοιακό επίδοµα.

•  Οι νεφροπαθείς εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα ΑΕΙ, ενώ συντα-

ξιοδοτούνται µε πλήρη σύνταξη στα δεκαπέντε χρόνια εργασίας. 

Λαµβάνουν δε αδασµολόγητα αυτοκίνητα µέχρι 1600 κυβικά 

εκατοστά.

Για τις εξελίξεις στην αντιµετώπιση της πάθησής τους και στον κοι-

νωνικοσυνδικαλιστικό τους χώρο οι νεφροπαθείς ενηµερώνονται 

από το περιοδικό «Επιθεώρηση» που εξέδωσε ο σύνδεσµος το 

1986. Το 2007 ο σύνδεσµος απέκτησε τελικά τη δική του στέγη 

στην πλατεία Μαβίλη, χάρις στη δωρεά της Προέδρου του Ιδρύµα-

τος «Κριτικός – Φωτεινέλλη» κυρίας Ελισάβετ Φωτεινέλλη. Έτσι 

όλοι οι νεφροπαθείς απέκτησαν έναν κοινό τόπο συνάντησης, ο 

οποίος λειτουργεί σαν εφαλτήριο των αγώνων τους, τόπος ενηµέ-

ρωσης, εκµάθησης και ψυχαγωγίας.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Νεφροπαθών υπό Αιµοκάθαρση ή Μεταµόσχευση ιδρύθηκε τον 
Σεπτέµβριο του 1975 από εικοσιένα αιµοκαθαιρόµενους νεφροπαθείς, µε την υπ’ αριθµόν 
3585/75 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Είναι ιδρυτικό µέλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Νεφροπαθών και της ΕΣΑµΕΑ.

Πανελλήνιος Σύνδεσµος Νεφροπαθών 
υπό Αιµοκάθαρση- Μεταµόσχευση

«Συνηθίζω να λέω ότι «η µοναδική 
χαµένη µάχη είναι εκείνη που δεν 
δόθηκε», καθώς και ότι «όπου υπάρχει 
ένα θέλω, υπάρχει και ένας δρόµος». 
Δεν το λέω τυχαία. Αποτελεί απόσταγµα 

µιας πολύχρονης βιωµατικής εµπειρίας από τον αγώνα ζωής των 
συνασθενών µου νεφροπαθών, αλλά και από την προσωπική 
µου µάχη. Κυρίως, όµως, αποτελεί φιλοσοφία δράσης της 
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Νεφροπαθών, καθώς και όλων των 
πρωτοβάθµιων φορέων εκπροσώπησης των νεφροπαθών, από 
το 1975 που ιδρύθηκε ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Νεφροπαθών 
µέχρι και σήµερα. Είναι αδήριτη ανάγκη να συνεχίσουµε έτσι 
υπό την παρούσα, πολύ δύσκολη, συγκυρία. Σε µια εποχή που 
όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται, εµείς δεν πρόκειται να 
«πουλήσουµε την ψυχή µας», αλλά θα µείνουµε «στο µετερίζι 
της ανθρωπιάς κι εις στης τιµής το χρέος», όπως λέει και µια 
µαντινάδα της ιδιαίτερης πατρίδας µου».

Γιώργος Καστρινάκης 
Πρόεδρος
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Νεφροπαθών 
Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλ: 210 5226680, 210 5232360
Fax:  210 5224448
E-mail: info@pon.gr | Ch.Karagiozis@pon.gr

info

Πανελλήνια Οµοσπονδία Νεφροπαθών 
(ΠΟΝ)

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Νεφροπαθών (ΠΟΝ) είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το 
οποίο ιδρύθηκε το 1999. Την ΠΟΝ αποτελούν 45 αναγνωρισµένοι σύλλογοι νεφροπαθών (υπό 
αιµοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση και µεταµόσχευση) και διοικείται από 11µελές συµβούλιο.

Στόχοι της οµοσπονδίας είναι
•  Η αντιµετώπιση των προβληµάτων των νεφροπαθών, η συνεχής 

βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και η εξασφάλιση ανεκτικού 

βιοτικού επιπέδου αυτών.

•  Η προσπάθεια κατανόησης των προβληµάτων τους από την κοι-

νωνία καθώς και η ενηµέρωση του κοινού για τα προβλήµατα της 

νόσου µε στόχο την συµπαράσταση και υποστήριξη των ασθενών.

•  Η προβολή και διάδοση µε κάθε νόµιµο και θεµιτό µέσο του θεσµού 

της Δωρεάς Οργάνων

•  Η συµµετοχή των εκπροσώπων τη ΠΟΝ σε κρατικούς, ιδιωτι-

κούς και µη κερδοσκοπικούς φορείς που αφορούν άµεσα τους 

νεφροπαθείς.

•  Η προώθηση της επιστηµονικής έρευνας και µελέτης σχετικά µε 

την ποιότητα ζωής των νεφροπαθών τελικού σταδίου δηλαδή υπό 

αιµοκάθαρση, περιτοναϊκή και µεταµόσχευση.

Για την επίτευξη των παραπάνω η ΠΟΝ διαθέτει γραφείο, που λει-

τουργεί καθηµερινά όλο τον χρόνο, για την εξυπηρέτηση και ενη-

µέρωση των Νεφροπαθών. Επίσης για την επίτευξη των παρα-

πάνω στόχων υλοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου διάφο-

ρες δράσεις όπως:

•  Εκδηλώσεις, Συνέδρια, ηµερίδες, σεµινάρια, έκδοση ενηµερωτι-

κών εντύπων, εφηµερίδας, ηλεκτρονική σελίδα, blog και σελίδα 

Facebook, που έχουν στόχο την ενηµέρωση και την επικοινωνία 

των Νεφροπαθών αλλά και την προώθηση της Δωρεάς Οργάνων.

•  Επικοινωνία και συναντήσεις µε τους αρµόδιους φορείς, υπουργεία 

και υπηρεσίες για την επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν.

•  Οργάνωση οµάδων ψυχολογικής υποστήριξης που βοηθούν στην 

καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων της πάθησης στη καθη-

µερινότητα των Νεφροπαθών.

•  Επισκέψεις στους χώρους θεραπείας (Μονάδες Αιµοκάθαρσης, 

κέντρα Μεταµοσχεύσεων) για την επίβλεψη, τον έλεγχο των κανό-

νων και των συνθηκών λειτουργίας αλλά και την απευθείας επι-

κοινωνία µε τους Νεφροπαθείς µε σκοπό την βελτίωση και τη 

διατήρηση της ποιότητας αιµοκάθαρσης και των παρεχόµενων 

υπηρεσιών.

•  Ανάπτυξη προγραµµάτων που αφορούν την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και την προώθηση της απασχόλησης των Νεφροπαθών

•  Συµµετοχή σε οµάδες συνεργασίας και δράσεις που συνδιοργα-

νώνονται µε άλλους συλλόγους ή φορείς που στόχο έχουν την 

από κοινού αντιµετώπιση των προβληµάτων σε τοπικό ή πανελ-

λαδικό επίπεδο.

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Γεώργιος Καστρινάκης 
Αντιπρόεδρος: Χρήστος  Καραγκιόζης 
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Γιαννάκος 
Γενικός Γραµµατέας: Γρηγόρης Λεοντόπουλος 
Ταµίας: Ξενοφών Λύρος 
Αναπληρωτής Γραµµατέας: Αθανάσιος Λιόλιος 
Αναπληρωτής Ταµίας: Κων/νος Καραγιαννίδης  
Υπεύθυνος Τεχνολογίας Πληροφορικής & 
Εποικoινωνίας: Βασίλειος Φίλης  
Μέλη: Γεράσιµος Παπαστεφανάτος, Ιωάννης 
Σεχρεµέλης, Σωτήρης Ζάχαρης

Γεώργιος Καστρινάκης, Πρόεδρος ΠΟΝ



Ο Οδηγός «Δράσεις Συλλόγων Ασθενών Ελλάδος 2015/2016»
εκδόθηκε µε την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών 

AMGEN HELLAS

BRISTOL-MYERS SQUIBB

CSL Behring Hellas

GENESIS PHARMA

Lundbeck Hellas SA

MSD

Patient Plus

PFIZER HELLAS

SANOFI

SHIRE HELLAS A.E

TELEFLEX MEDICAL HELLAS

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ
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