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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. Στόχο έχει να συµβάλλει στην αντιµετώπιση του καρκίνου µε 
οργανωµένα προγράµµατα όπως: Ενηµέρωση για Πρόληψη και Έγκαιρη Διάγνωση του καρκίνου, 
ψυχοκοινωνική και Οικονοµική Στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, συνηγορία και 
Διεκδίκηση Δικαιωµάτων των ογκολογικών ασθενών, ενδονοσοκοµειακά προγράµµατα 
µε εκπαιδευµένες εθελόντριες (Νοσοκοµεία ΜΕΤΑΞΑ, METΡΟΠΟΛΙΤΑΝ). 

��όµιλος ΑγκαλιάΖΩ είναι µία Μη Κυβερνητική Ορ-
γάνωση πιστοποιηµένη στα µητρώα των εθελο-
ντικών οργανώσεων του Υπουργείου Υγείας και 
του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει περίπου 2000 
µέλη και 300 εκπαιδευµένους εθελοντές. Διοι-

κείται από 11µελές Συµβούλιο, διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό 
και επιστηµονική επιτροπή που αποτελείται από καταξιωµένους και 
έµπειρους επιστήµονες όλων των ειδικοτήτων του αντικαρκινικού 
χώρου. Από το 1989 φιλοξενεί και στηρίζει µε τους επαγγελµατίες 
του τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λαρυγγεκτοµηθέντων. Στόχος του 
ΑγκαλιάΖΩ είναι να καλύψει σφαιρικά σύµφωνα µε τις Διεθνείς Αρχές 
του Εθελοντισµού το κεφάλαιο «Καρκίνος». 
Απευθύνεται στο ευρύ κοινό για την ενηµέρωσή του, πάνω στην  
πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, και σε ογκολογικούς 
ασθενείς και τις οικογένειες τους, µε προγράµµατα  ψυχοκοινωνικής 
στήριξης, συνηγορίας και διεκδίκησης των δικαιωµάτων τους. Είναι 

µέλος σε ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις: ECPC, WACC, IAPO 
& EUROPACOLON (Επίσηµος εκπρόσωπος στην Ελλάδα).     

Απολογισµός Δράσεων 2012
•   Προγράµµατα Ενηµέρωσης για την Πρόληψη και Έγκαιρη Δι-

άγνωση του Καρκίνου: 
  Πραγµατοποιήθηκε Καµπάνια Ενηµέρωσης για τον Καρκίνο του 

Τραχήλου της Μήτρας τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. 
Απεστάλη Δελτίο Τύπου µε το µήνυµα της καµπάνιας και τα απο-
τελέσµατα 2789 ερωτηµατολογίων, που συµπληρώθηκαν στην 
περσινή καµπάνια. Υπήρξε παρουσία ιατρού, εκπροσώπου του 
ΑγκαλιάΖΩ και γυναικών µε προσωπική εµπειρία σε τηλεοπτικές 
εκποµπές. Προβλήθηκε spot σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς 
(Αττική και Επαρχία), και κινηµατογραφικές αίθουσες ανά την Ελ-
λάδα, σε φαρµακεία,  ιδιωτικά και δηµόσια θεραπευτήρια και στο 
Ευγενίδειο Ίδρυµα. Διανεµήθηκε έντυπο ενηµερωτικό υλικό σε 
Πανεπιστήµια (Δηµόσια και Ιδιωτικά), σε συνεργαζόµενες µε το 
ΑγκαλιάΖΩ Εθελοντικές Οργανώσεις ανά την Ελλάδα, στο Ευγε-
νίδειο Ίδρυµα και δηµιουργήθηκε banner στην ιστοσελίδα µας.

•   Καµπάνια Ενηµέρωσης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου:
  Πραγµατοποιήθηκε στο Εµπορικό Κέντρο «Athens Heart», στο 

Δήµο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στο Ευγενίδειο Ίδρυµα, στην 
Πάτρα, στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Αίγινα. 

  Το κοινό ξεναγήθηκε σε φουσκωτό οµοίωµα του παχέος εντέρου, 
στο οποίο οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να παρατηρήσουν 
τη φυσιολογία του αλλά και τις διάφορες µορφές παθολογίας του 
(πολύποδες, εκκολπώµατα, αδενώµατα, καρκίνοι κ.ά.). 

  Υπήρχε συµµετοχή ιατρών που ενηµέρωναν τους πολίτες και εθε-
λοντών που διένειµαν ενηµερωτικά έντυπα και βοηθούσαν το κοι-
νό στη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου σε info kiosk. Στο τέλος 
της Καµπάνιας πραγµατοποιήθηκε συνέντευξη τύπου.

•   Καµπάνια Ενηµέρωσης για το µελάνωµα: 
  Πραγµατοποιήθηκε προβολή ραδιοτηλεοπτικού spot για το µε-

λάνωµα για διάστηµα 2 µηνών. Στο Δήµο Μοσχάτου–Ταύρου 
υπήρχαν ενηµερωτικά περίπτερα στελεχωµένα από εθελοντές 
ενώ εγένετο δωρεάν εξέταση του κοινού από ιατρό δερµατολόγο. 

Πρόεδρος: Ολυµπία Χαλδαίου-Μπήτρου

Αντιπρόεδρος: Μανιώ Κορλέτη

Γραµµατέας: Σταυρούλα Πασχαλάκη

Ειδ. Γραµµατέας: Μαρίκα Δούρου

Ταµίας: Φωτεινή Τσιριγώτη

Μέλη: Μάρθα Πατλάκα, Αναστασία 

Πασακοπούλου, Φιλία Κωνσταντάτου, 

Σταύρος Τζώρτζος, Ευάγγελος Καλογιάννης, 

Στέλιος Παπαδόπουλος

Διοικητικό Συµβούλιο
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Επίσης διανεµήθηκαν έντυπα και Frisbees στις παραλίες Βούλας 
και Βουλιαγµένης.

  Τέλος πραγµατοποιήθηκε απολογιστική Συνέντευξη τύπου της κα-
µπάνιας στην Αίγλη του Ζαππείου και δηµοσιεύσεις σε περιοδικά 
υγείας, portals και sites.

•   Πραγµατοποίηση Ηµερίδας Ενηµέρωσης για την πρόληψη του 
καρκίνου του προστάτη και του καρκίνου του τραχήλου της µή-
τρας σε εργαζόµενους της Εταιρείας ΤΣΙΜΕΝΤΑ  ΧΑΛΥΨ.

•   Πραγµατοποίηση Ηµερίδας Ενηµέρωσης για τον Καρκίνο του Μα-
στού στο Σύλλογο Γυναικών Αίγινας και σε µέλη του Συλλόγου 
αποφοίτων Γ’ Θηλέων Πειραιά µε τη συνεργασία της ΕΧΕΜ.  

•  Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Ασθενών µε Καρ-
κίνο και των Οικογενειών τους: 

  Οι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας του ΑγκαλιάΖΩ βοηθούν τους 
ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους ν’ αποδεχθούν τη 
νέα πραγµατικότητα που φέρνει στη ζωή τους ο καρκίνος µέσω 
ατοµικών, οµαδικών και οικογενειακών συνεδριών. 

•   Πρόγραµµα Συνηγορίας και Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών:
  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 σε θε-
σµικό επίπεδο, προσπαθώντας παράλληλα να κατακτήσει µεγαλύ-
τερη παρέµβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

 -  Υλοποίηση Διήµερου Εκπαιδευτικού Σεµιναρίου Διεκδίκησης 
Πρόσβασης Ασθενών µε Καρκίνο σε Υπηρεσίες Υγείας και σε 
Ασφάλιση Υγείας σε Συλλόγους Καρκινοπαθών της Χώρας.

 -  Διανοµή Εντύπων για τα Δικαιώµατα των Ασθενών σε Νοσοκο-
µεία.

 -  Συνεντεύξεις σε Ελληνικά και ξένα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
για τα δικαιώµατα, τις παροχές και την πρόσβασή τους σε Υπηρε-
σίες Υγείας. 

 -  Παρεµβάσεις µε επιστολές στα πολιτικά κόµµατα, στον ΕΟΠΥΥ 
και σε άλλους αρµόδιους φορείς.

•   Πρόγραµµα Εκπαίδευσης στην Αυτοεξέταση Μαστού:
  Δεκάδες γυναίκες ενηµερώθηκαν για την αξία της αυτοεξέτασης 

και τη σηµασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκί-
νου του µαστού (πρόγραµµα δίωρης διάρκειας, προβολή dvd αυ-
τοεξέτασης µε ογκολογική νοσηλεύτρια και επαγγελµατία ψυχικής 
υγείας). 

•  Εθελοντικά Ενδονοσοκοµειακά Προγράµµατα:
  Υλοποιήθηκαν προγράµµατα ενδονοσοκοµειακής στήριξης ογκο-

λογικών ασθενών στα Νοσοκοµεία ΜΕΤΑΞΑ και ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ 
µε εκπαιδευµένους εθελοντές, που βρίσκονται καθηµερινά δίπλα 

στους ασθενείς στην αναµονή για χηµειοθεραπεία και ακτινοθερα-
πεία και µε τη δανειστική βιβλιοθήκη.

•  Εκπαίδευση και Εποπτεία Εθελοντών:
  Υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεµινάριο γνωστικού και βιωµατικού 

χαρακτήρα το οποίο ολοκλήρωσαν µε επιτυχία 50 νέοι εθελοντές 
στους οποίους παρέχεται σταθερή εποπτεία από τους επαγγελµα-
τίες του χώρου.

Προγραµµατισµός Δράσεων 2013
Το 2013 υλοποιούνται σταθερά όλα µας προγράµµατα όπως το 
πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής στήριξης ασθενών και των οικογενει-
ών τους, Συνηγορίας και Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών, Εκ-
παίδευσης στην Αυτοεξέταση Μαστού, τα Ενδονοσοκοµειακά και 
Εκπαίδευση και Εποπτεία Εθελοντών. Στον τοµέα της ενηµέρωσης 
υλοποιήθηκε τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο καµπάνια Ενη-
µέρωσης για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας και τους µήνες 
Μάρτιο έως Απρίλιο Δράσεις για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου. 
Στις 8 Μαρτίου Ηµέρα της Γυναίκας, πραγµατοποιήθηκε Ενηµερωτική 
Ηµερίδα για τον Καρκίνο του Μαστού σε συνεργασία µε το Δήµο Πει-
ραιά. Παράλληλα έχουν προγραµµατιστεί Δράσεις για το κακόηθες 
µελάνωµα, τον καρκίνο του δέρµατος, του προστάτη, του πνεύµονα 
και του µαστού.  

Ολυµπία Χαλδαίου-Μπήτρου, 
Πρόεδρος ΑγκαλιάΖΩ

«Ο ΟΕΚΚ -ΑγκαλιάΖΩ επί 37 χρόνια υπηρετεί 
το κεφάλαιο καρκίνος µε οργανωµένα και 
στοχευµένα προγράµµατα. Στηρίζει τους 

ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους µε έµπειρους 
επαγγελµατίες του χώρου.
Το µήνυµα του ΑγκαλιάΖΩ είναι ότι «η πρόληψη σώζει ζωές και 
ο καρκίνος όταν διαγνωσθεί έγκαιρα θεραπεύεται».  Όραµά µας 
είναι να επιτύχουµε: 
•  Κάθε πολίτης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει έγκυρη 

πληροφόρηση για την πρόληψη – έγκαιρη διάγνωση του 
καρκίνου

•  Κάθε ασθενής µε καρκίνο και η οικογένειά του να έχουν 
ψυχοκοινωνική στήριξη για όσο διάστηµα το έχουν ανάγκη και 

•  Όλοι οι πολίτες να έχουν ίση πρόσβαση στην ενηµέρωση, 
στον προληπτικό έλεγχο, στη θεραπεία, στα φάρµακα και γι’ 
αυτό αγωνιζόµαστε».

Υποστηρικτές
Ο Όµιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου -ΑγκαλιάΖΩ 
υποστηρίζεται από δωρεές των πολιτών και από χορηγίες 
για την υλοποίηση των προγραµµάτων του. (Ενδεικτικά 
αναφέρονται Novartis Hellas, BIANEX, Roche Hellas, 
Bristol Myers Squibb, ΛΕΟ Φαρµακευτική Ελλάς, 
GlaxoSmithKline).

INFO
Λεωσθένους 21-23 Πειραιάς, Τ.Κ 18536

Τηλ: 2104181641, Fax: 2104535343
E-mail: oekk@otenet.gr

Site: www.agaliazo.gr, www.oekk.gr
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Ελληνική Ένωση για την Αντιµετώπιση 
της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΕΕΑΣΚΠ)

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.

� 
ΕΕΑΣΚΠ ιδρύθηκε το 1992, έχει έδρα την πόλη 
της Πάτρας και είναι ιδρυτικό µέλος της Πανελλή-
νιας 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, Υποστή-
ριξης και Συντονισµού των µελών στην περιοχή του Αγρινίου και Πε-
ριχώρων Ν. Αιτ/νίας και στον Πύργο Ν. Ηλείας. Βραβεύτηκε το 2003 
από το Υπουργείο Υγείας, ως ο πιο δραστήριος εθελοντικός σύλλογος 
στον Ν. Αχαΐας και τον Φεβρουάριο του 2013 από τον Δήµο Πατρέ-
ων και την Αντιδηµαρχία Εθελοντισµού για την εθελοντική προσφορά 
του. Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και των υπευθύνων άσκησης 
πολιτικής υγείας, των κοινωνικών φορέων για θέµατα συµπτωµατικού 
ελέγχου, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας της νόσου και ψυχοκοινω-
νικής αποκατάστασης, καθώς εισηγείται, ενηµερώνει και προβάλλει τα 
προβλήµατα και θέµατα των ΑµΣΚΠ, προασπίζει και διεκδικεί τα δικαι-
ώµατα 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 διάχυσης των σκοπών και δράσε-
ων για τα ΑµΣΚΠ, ασκώντας συγχρόνως πίεση στους αρµόδιους υπεύ-
θυνους χάραξης πολιτικής για την επίλυση προβληµάτων.  

Απολογισµός δράσεων 2012
Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 η δράση της ΕΕΑΣΚΠ, είχε ως εξής:
•  Στο πλαίσιο της έγκριτης ενηµέρωσης για τη νόσο της ΣΚΠ, µε ει-

σηγητές καταξιωµένους επιστήµονες υγείας, πραγµατοποιήθηκαν εκ-
δηλώσεις επιστηµονικού και συνάµα ψυχαγωγικού χαρακτήρα όπως: 
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και επιστηµονική ενηµέρωση,  ετή-
σιος αποκριάτικος χορός, επιστηµονική ηµερίδα για την παγκόσµια 
ηµέρα ΣΚΠ, επετειακή επιστηµονική εκδήλωση 20χρονης λειτουρ-
γίας της ΕΕΑΣΚΠ.

•  Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου 
κοινού και την αφύπνιση των φορέων της Πολιτείας για τα προβλήµα-
τα που αντιµετωπίζουν τα ΑµΣΚΠ, πραγµατοποιήθηκαν εκστρατείες 
µε ενηµερωτικά περίπτερα σε κεντρικές πλατείες και σηµεία διαµοιρά-
ζοντας έντυπο υλικό και φυλλάδια του Σωµατείου.

•  Στο πλαίσιο της ανάπτυξης δεσµών αλληλεγγύης και ουσιαστικής 
επαφής ανάµεσα στα µέλη, πραγµατοποιήθηκε ηµερήσια εκδροµή 
και πολλές άλλες κοινές εξόδους ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Επίσης 
παρακολουθήθηκαν θρησκευτικές λειτουργίες µε παρακλήσεις υγεί-
ας για τα µέλη.

•  Στο πλαίσιο της διασκέδασης και υλικής στήριξης του Σωµατείου, 
πραγµατοποιήθηκαν µε συνεργασία θεατρικές παραστάσεις, παρου-
σιάσεις βιβλίων, προβολή ταινιών, Bazaar και λαχειοφόρος αγορά. 

•  Λειτoύργησε για 4η χρονιά η οµάδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης των 
µελών µας, οµαδικής και ατοµικής στήριξης ασθενών µε Σ.Κ.Π. και 
οµάδα κοινωνικών επισκέψεων στο σπίτι ΑµΣΚΠ, που χρήζουν στήρι-
ξης λόγω ειδικών καταστάσεων.

•  Μέλη του Σωµατείου µε χαµηλά εισοδήµατα εντάχθηκαν στα πλαίσια 
του προγράµµατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί-
µων, για Δωρεάν διανοµή τροφίµων και στο πρόγραµµα διανοµής 
Δωρεάν τροφίµων της Τράπεζας Τροφίµων του ΚΟΔΗΠ του Δήµου 
Πατρέων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πατρών.

•  Στο πλαίσιο της προσφοράς στα ΑµΣΚΠ, υπήρξε συνεργασία µε ψυ-
χολόγους, φυσιοθεραπευτές, ρεφλεξολόγους και ειδικούς για θερα-
πευτικό-χαλαρωτικό µασάζ, καθώς και διαιτολόγο-διατροφολόγο, οι 
οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε ειδική τιµή για όλα τα µέλη 
της ΕΕΑΣΚΠ.

•  Στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, ο Πολιτιστικός Τοµέας 
και ο Κοινωνικός Οργανισµός του Δήµου Πατρών, παρείχε στα µέλη, 

Πρόεδρος: Καραγιώργου Μαργαρίτα

Αντιπρόεδρος: Λαζανά Σωτηρία

Γ. Γραµµατέας: Ρουγκάλα Αγγελική

Ταµίας: Κουργιαλή Κωνσταντίνα

Μέλος - Σύµβουλος: 

Μαυρόγιαννης Παναγιώτης

Διοικητικό Συµβούλιο
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Μαργαρίτα Καραγιώργου
Πρόεδρος ΕΕΑΣΚΠ

«Στην ΕΕΑΣΚΠ, έχουµε την πρόθεση και τη 
διάθεση να  βοηθήσουµε και να  στηρίξουµε 
όπου µας χρειαστούν οι συµπάσχοντές µας 

και η οικογένειά τους! Βιώνουµε το πρόβληµα της Σ.Κ.Π. γι’ 
αυτό είµαστε σε θέση να κατανοήσουµε και να  ενηµερώσουµε 
για κάθε τι. Υποσχόµαστε ότι θα συνεχίσουµε τον αγώνα για την 
κατάκτηση των στόχων µας, για την έγκυρη ενηµέρωση όλων 
και τη στήριξη των ατόµων µε ΣΚΠ, πάντα µε γνώµονα την 
αγάπη και την αλληλεγγύη.  Είµαστε εθελοντές και ενισχύουµε 
µε την ενεργό συµµετοχή και τη συνύπαρξη όλων µας  να 
προχωρήσουµε στη ζωή µας µε αξιοπρέπεια, αισιοδοξία και 
χαµόγελο. Με λάβαρο και σηµαία µας το «Όλοι µαζί είµαστε πιο 
Δυνατοί» είµαστε σίγουροι ότι θα ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ. 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ- ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ!»

δωρεάν εισιτήρια για παραστάσεις Διοργάνωσης του Δήµου.
•  Στο πλαίσιο των δράσεων µε γνώµονα την κοινωνική αλληλεγγύη 

και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η ΕΕΑΣΚΠ προσέφερε είδη 
ένδυσης και υπόδησης που δώρισαν φίλοι και µέλη της, στην Δηµο-
τική Ιµατιοθήκη της Αντιδηµαρχίας Εθελοντισµού του Δήµου Πατρών, 
επίσης έλαβε µέρος σε παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις µε τη 
συλλογή βιβλίων, σχολικών ειδών, παιχνιδιών και τροφίµων, για τη 
στήριξη των άπορων συµπολιτών. 

•  Στο πλαίσιο της προάσπισης και διεκδίκησης των δικαιωµάτων των 
ΑµΣΚΠ και της υπεράσπισης της αξιοπρεπούς διαβίωσής των, η ΕΕ-
ΑΣΚΠ, συµµετείχε σε αλλεπάλληλες διαµαρτυρίες και συλλαλητήρια 
µε άλλους φορείς υγείας και µε άλλα Σωµατεία ΑµεΑ.

•  Στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και ενηµέρωσης στελεχών της 
Διοίκησης του Σωµατείου συµµετείχαν σε Ιατρικά Συνέδρια και Επιστη-
µονικές Ηµερίδες, σε Συνέδρια Ασθενών, Οµοσπονδιών και Οργανώ-
σεων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών φορέων Υγείας, ΑµΣΚΠ και ΑµεΑ. 

•  Στο πλαίσιο της προβολής και προώθησης των στόχων και σκοπών 
του Σωµατείου καθώς και της κοινωνικοποίησης των προβληµάτων 
που βιώνουν τα ΑµΣΚΠ, το Σωµατείο συµµετείχε σε ραδιοφωνικές 
και τηλεοπτικές εκποµπές και δηµοσίευσε δελτία τύπου στον έντυπο 
και ηλεκτρονικό τύπο.

Προγραµµατισµός δράσεων 2013
•  Οργάνωση και λειτουργία γραφείων ενηµέρωσης, υποστήριξης και 

συντονισµού των µελών στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται το 
Σωµατείο.

•  Διοργάνωση επιστηµονικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων µε σκοπό 
την ενηµέρωση, την ψυχαγωγία των ΑµΣΚΠ και την πληροφόρηση για 
τα νέα δεδοµένα της νόσου, στην έδρα του Σωµατείου και στις πόλεις 
που λειτουργούν γραφεία συντονισµού των µελών του Σωµατείου.

•  Εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού 
µε ενηµερωτικά περίπτερα στην Πάτρα, στο Αγρίνιο και στον Πύργο, 
στα πλαίσια της Παγκόσµιας Ηµέρας για τη ΣΚΠ.

•  Διοργάνωση εκδροµών, παραστάσεων, παρουσιάσεων, έκθεσης ζω-
γραφικής, Bazaar και συναυλίες κατά τη διάρκεια του έτους.

•  Συνέχιση των οµάδων Ψυχοκοινωνικής στήριξης και κοινωνικών επι-
σκέψεων στα µέλη.

•  Συνεργασία µε άλλους φορείς σε πεδία δράσης αλληλεγγύης, εθε-
λοντισµού και προσφοράς.

•  Ανάπτυξη της οµάδας εθελοντών της ΕΕΑΣΚΠ και ειδικής εκπαίδευ-
σης αυτών.

•  Συνεργασία µε φορείς υγείας και συντονισµός δράσεων για την προ-
άσπιση και διεκδίκηση των δικαιωµάτων των ΑµΣΚΠ.

•  Δηµιουργία τράπεζας αίµατος µε συνεργασία Νοσοκοµείου της πε-
ριοχής.

•  Οργάνωση προγράµµατος διανοµής δωρεάν τροφίµων σε ΑµΣΚΠ µε 
χαµηλά εισοδήµατα.

•  Δηµοσιοποίηση των προβληµάτων που βιώνουν τα ΑµΣΚΠ και στό-
χευση της επίλυσης αυτών.

•  Συνεχής συνεργασία µε ειδικούς Ιατρούς και επιστήµονες υγείας για 
τη στήριξη των ΑµΣΚΠ.

•  Καλλιέργεια σχέσεων σεβασµού και αλληλεγγύης µεταξύ των µελών 
µε συνεχή επαφή και ειδική µέριµνα.

•  Δηµιουργία οµάδας στήριξης των φροντιστών των ΑµΣΚΠ. 
•  Δηµιουργία οµάδων εικαστικών, κινησιοθεραπείας, θεατρικών δρώ-

µενων και ποιητικών συλλογών.
•  Θέσπιση προγραµµάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης στη χρήση Ηλε-

κτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και ξένων γλωσσών.
•  Πραγµατοποίηση σεµιναρίων για εναλλακτικές θεραπείες και συµ-

βουλευτικής ψυχολογίας.
•  Συµµετοχή σε κάθε είδους δραστηριότητα που προωθεί τους σκο-

πούς και τους στόχους του Σωµατείου.

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, 
από εταιρείες και από άλλες εµπορικές πηγές.

INFO
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
Έδρα: Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Νέου Δρόµου 7, 

Τ.Κ.  26441 Πάτρα, Τηλ.- fax: 2610 422 655
Ε-mail: eenosims@yahoo.gr, 

Site: http://eenosims.blogspot.gr/
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Η Ελληνική γονιµότητα Magna Mater είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικό που σκοπό έχει να βοηθήσει 
και να υποστήριξει τα υπογόνιµα ζευγάρια, τόσο στον τοµέα της ενηµέρωσης για την υποβοηθουµένη 
αναπαραγωγή όσο και της ψυχολογικής στήριξης από ειδικούς ψυχολόγους. Επίσης παρέχει οικονοµική 
στήριξη σε ανθρώπους που είναι σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση, καθώς και ευαισθητοποίηση του 
κοινού µε διαφορές εκποµπές προκειµένου να σπάσει η προκατάληψη που υπάρχει στη χώρα µας. 
Τέλος σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση της Πολιτείας, ώστε να βοηθήσει στο δυσβάστακτο κόστος.

Eλληνική Γονιµότητα 
Magna Mater 

� 
Ελληνική γονιµότητα Magna Mater είναι µέλος της 
fertility Europe και λαµβάνει µέρος σε συνέδρια στο 
εξωτερικό µε αντίστοιχα σωµατεία από όλο τον κόσµο 
µε θέµα την ιατρικώς υποβοηθουµένη αναπαραγωγή 

ώστε να υπάρχει ενηµέρωση και ανταλλαγή εµπειριών. Έχει λάβει µέ-
ρος σε δηµοσιές συζητήσεις στα ΜΜΕ και στον ηλεκτρονικό τύπο για 
την προώθηση και την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπί-
ζουν τα υπογόνιµα ζευγάρια. Οργανώνει συναντήσεις σε τακτά χρο-
νικά διαστήµατα µε ειδικευµένους γιατρούς και ψυχολόγους για την 
ενηµέρωση των ανθρώπων  που έχουν πρόβληµα γονιµότητας
 Με παρέµβαση του σωµατείου σε διάφορες κλινικές και διαγνωστικά 
κέντρα έχουν επιτευχθεί επιχορηγούµενες προσπάθειες προς τα µέλη 
και φίλους του σωµατείου που αντιµετωπίζουν οικονοµικό πρόβληµα. 
Έχουµε δηµιουργήσει στο site του σωµατείου µας forum όπου µπο-
ρούν να συνοµιλούν άνθρωποι που αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα 
να κάνουν ανταλλαγή απόψεων, εµπειριών, αλλά και να στηρίζει ο 
ένας τον άλλον σε όλους τους τοµείς της διαδικασίας της εξωσωµα-
τικής γονιµοποίησης.
Στο έτος που διανύουµε έχουµε σκοπό να στείλουµε υπόµνηµα στο 
υπουργείο Υγείας για την πρόσφατη απόφαση που αφορά την περικο-
πή των 4 προσπαθειών πρόκλησης ωορρηξίας, που θα έχει ως απο-
τέλεσµα να γίνει τεράστιο το κόστος της προσπάθειας, αγοράζοντας 

και τα φάρµακα.
Επίσης οι επιτροπές σε όλη 
την Ελλάδα είναι 3, µε 
αποτέλεσµα την παράτα-
ση 4 µηνών αναµονής σε 
ανθρώπους που ο χρό-
νος πιέζει… Το πρόβλη-
µα της γονιµότητας δεν 

έχει σύνορα και δεν είναι µόνο στη Αθήνα, αλλά σε όλη την Ελλάδα. 
Στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε παραρτήµατα σε όλες τις µεγά-
λες πόλεις για να µπορούν και οι άνθρωποι που µένουν επαρχία να 
έχουν στήριξη.

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές στην προσπάθεια µας για την επίτευξη των 
στόχων του σωµατείου µας είναι οι συνδροµές µελών και 
οι ευγενικές χορηγίες φίλων του Magna Mater.

INFO
Παναγή Τσαλδάρη 38, Τ.Κ 17234 Δάφνη  

Tηλ 210- 9011706, 213- 0248103 Fax 210-9711717 
Site: www.ellinikigonimotita.gr, E-mail: info@magnamater.gr

logo

Πρόεδρος: Τζεφεράκου Πέρσα

Αντιπρόεδρος: Κλιµατσάκη Χρυσαφία

Γραµµατέας: Γιώτη Αφροδίτη

Ταµίας: Μπράµου Αθανασία

Μέλος: Κάχρη Ειρήνη

Διοικητικό Συµβούλιο

Τζεφεράκου Πέρσα
Πρόεδρος

«Έχοντας η ιδία βίωσει το πρόβληµα της 
υπογονηµότητας προσπαθώντας από 
το 1984 να γίνω µανούλα µετά από 20 
χρόνια προσπάθειας και µε 21 προσπάθειες 

εξωσωµατικής γονιµοποίησης έχω δικαιωθεί για τους κόπους 
µου!! Την τεραστία προσπάθεια που έχω ξεκινήσει από τα 22 
µου χρόνια. Μπορώ σήµερα να αγκαλιάζω να βλέπω δυο 
αγγελούδια 9 ετών, τον Στράτο µου τον Δηµήτρη µου, που 
µε κάνουν να ξεχνώ τα όσα πέρασα… θέλω να πω στους 
ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν ένα παιδί, ότι  σίγουρα 
θα ακούσετε το «συγχαρητήρια είστε έγκυος!!!», θα σας κάνει 
πανευτυχείς γονεις!!! Είναι πολύ δύσκολο στις µέρες µας να 
µην γίνεις µανουλα!!! (όταν θέλω µπορώ!!!) Έχουµε πολλές 
δυσκολίες να αντιµετωπίσουµε το ψυχολογικό, το κοινωνικό, το 
οικονοµικό, πολλά διλήµµατα… άλλα θα ήθελα να πιστέψετε ότι 
µε υποµονή και επίµονη όλοι µαζί στην οικογένεια magnamater 
θα τα καταφέρουµε να δηµιουργήσουµε χαµόγελα!!!».
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Ελληνική Εταιρεία για 
την Ινώδη Κυστική νόσο (Ε.Ε.Ι.Κ.)

Διοικητικό Συµβούλιο

� 
Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική νόσο (Ε.Ε.Ι.Κ.), 
είναι ένας Πανελλήνιος Σύλλογος για την κυστική ίνω-
ση (Κ.Ι.) µε έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1983 από για-
τρούς και γονείς ασθενών µε κυστική ίνωση. Είναι µέλος 

και εκπρόσωπος της χώρας µας στους Διεθνείς Οργανισµούς «Cystic 
Fibrosis Worldwide» (CFW) και «Cystic Fibrosis Europe» (CFE) καθώς 
και µέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.). 
Έχει σαν µέλη του δραστηριοποιηµένους γονείς, συγγενείς και φίλους 
παιδιών µε κυστική ίνωση, ενήλικες ασθενείς, γιατρούς και επιστήµο-
νες που συνδράµουν στους σκοπούς του συλλόγου. Απευθύνεται σε 
ασθενείς µε κυστική ίνωση και στις οικογένειές τους, σε επιστήµονες 
που έχουν σχέση µε τη νόσο αυτή αλλά και σε όλους όσους θέλουν να 
βοηθήσουν στο έργο του συλλόγου.  

Απολογισµός δράσεων 2012
Κάποια από τα σηµαντικότερα πράγµατα όπου επιτεύχθηκαν µέσω του 
συλλόγου ήταν ο διορισµός 3 επικουρικών γιατρών σε 3 νοσοκοµεία 
της Αθήνας όπου παρακολουθούνται ασθενείς µε Κ.Ι., παράδοση ολό-
κληρης πτέρυγας 13 µονόκλινων θαλάµων στο Σισµανόγλειο για τους 
ενήλικες ασθενείς µε Κ.Ι., διοργάνωση της 1ης Πανελλήνιας Συνάντη-
σης γιατρών Κ.Ι., ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης 
µέσω της εκποµπής του MEGA “Πρωταγωνιστές”, διοργάνωση ηµερί-

δας για την Κ.Ι., µετακίνηση 
ενός ακόµα γιατρού στο Παί-
δων Αγ. Σοφία και τέλος η 
χορήγηση υποτροφίας από 
την Πνευµονολογική Εται-
ρία σε έναν νέο γιατρό για 
εξειδίκευση πάνω στο 
νόσηµα.

H 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. Στόχοι του 
συλλόγου είναι η επίλυση προβληµάτων που αφορούν στην περίθαλψη και στην κοινωνική 
πρόνοια, η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδοµών και συνθηκών στα οργανωµένα κέντρα 
των νοσοκοµείων, όπου παρακολουθούνται ασθενείς µε κυστική ίνωση και η ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε τη νόσο.

Προγραµµατισµός δράσεων 2013
Για το 2013 άµεσοι στόχοι του συλλόγου είναι η καταγραφή, από όλα 
τα νοσοκοµεία, των ασθενών µε κυστική ίνωση, η θεσµοθέτηση της κατ’ 
οίκον νοσηλείας για τους ασθενείς µε Κ.Ι, η αξιολόγηση υπηρεσιών πε-
ρίθαλψης µέσω κουτιού αναφορών τοποθετηµένο σε όλα τα νοσοκο-
µεία, η θεσµοθέτηση και λειτουργία επιστηµονικής επιτροπής µε σκοπό 
τη συµβουλευτική υποστήριξη του συλλόγου, η υποχρεωτική εξέταση 
προγεννητικού ελέγχου, και η γνωστοποίηση της νόσου µε οποιοδήπο-
τε µέσο (εκδηλώσεις, τηλεόραση, φυλλάδια).

Υποστηρικτές
Chiesi, Novartis, Π.Ε.Σ.ΠΑ.

INFO
Πανελλήνιος Σύλλογος “Ελληνική Εταιρεία 

για την Ινώδη Κυστική νόσο” (Ε.Ε.Ι.Κ.)
Μενάνδρου 26 & Πειραιώς, Τ.Κ. 106 52 Αθήνα

Τηλ. +30 697 8026718 & +30 6978027234
E-mail: cysticfibrosis.gr@gmail.com, Site: www.cysticfibrosis.gr

Facebook: CYSTIC FIBROSIS – ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ – ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

Γιάννης Σπίνος 
Πρόεδρος Ε.Ε.Ι.Κ.

Ο Γιάννης Σπίνος είναι 28 ετών, απόφοιτος 
Ι.Ε.Κ., µε έντονο το στοιχείο του εθελοντισµού 
και του δυναµισµού. Έχει συµµετάσχει σε 

διάφορες εθελοντικές δράσεις που έχουν ως στόχο τον 
άνθρωπο και την καλύτερη διαβίωση του. Ο ίδιος αλλά και η 
αδερφή του πάσχουν από κυστική ίνωση. Πριν από ένα χρόνο 
περίπου, αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά µε τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζουν οι ασθενείς µε κυστική ίνωση µέσα από τον 
Σύλλογο καθώς έβλεπε το κενό που υπήρχε στην εκπροσώπηση 
των δικαιωµάτων των ασθενών µε Κ.Ι. στην Ελλάδα. Με διαρκή 
ενηµέρωση και επικοινωνία µε αντίστοιχους συλλόγους του 
εξωτερικού, επιδιώκει τη βελτίωση της ζωής των ασθενών, 
αλλά και τη στήριξη των οικογενειών τους. Στόχος του είναι 
η ευαισθητοποίηση κοινής γνώµης και Πολιτείας, ώστε να 
ασχοληθούν µε το νόσηµα και τις ανάγκες των ασθενών. 

Πρόεδρος: Γιάννης Σπίνος

Αντιπρόεδρος: Δηµήτρης Κοντοπίδης

Γενικός Γραµµατέας: Μιχάλης 

Ξυνόγαλος

Ταµίας: Γιάννης Τόλιζας

Μέλος: Γεωργία Βουγιουκλή

Μέλη: Μαρία Παληού, 

Στέλλα Πουληµά

Ελένη Παπαβασιλοπούλου
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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. 

Eλληνική Eταιρεία Aντιρευµατικού Aγώνα (EΛ.E.AN.A.)

� 
Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευµατικού Αγώνα 
ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα και µέλη της 
είναι άτοµα (παιδιά και ενήλικες) που πάσχουν 
από αρθρίτιδα /ρευµατισµό καθώς και συγγε-
νείς ή φίλοι αυτών. Σήµερα µετράει από 700 

µέλη µε παραρτήµατα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Μυτιλήνη. Τα 
µέλη συµµετέχουν εθελοντικά στις δράσεις του συλλόγου ενώ 
όλες οι δράσεις και οι υπηρεσίες της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α προσφέρονται 
δωρεάν. 
Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. εκπροσωπεί την Ελλάδα ως οργάνωση κοινωνικού 
χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή οργάνωση EULAR –PARE, στην Ευ-
ρωπαϊκή Εταιρεία κατά του Ρευµατισµού/Άτοµα µε αρθρίτιδα/Ρευ-
µατισµό στην Ευρώπη (European League Against Rheumatism/ 
People with Arthritis/Rheumatism in Europe) καθώς και στην 
οργάνωση LUPUS EUROPE για άτοµα µε Συστηµατικό Ερυθηµα-
τώδη Λύκο.
Σε συνεργασία µε το Σύλλογο Ρευµατοπαθών Κρήτης, το Συλλόγο 
Γονέων και Κηδεµόνων των Παιδιών µε Χρόνιες Ρευµατοπάθειες, 
το Δωδεκανησιακό Σύλλογο Αυτοάνοσων Νοσηµάτων Αρθρίτι-
δας και Λύκου «Θάλεια», καθώς και την Ελληνική Ρευµατολογι-

κή Εταιρεία και Επαγγελµατική Ένωση Ρευµατολόγων Ελλάδος 
(Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.) έχει εκπονήσει τα «Πρότυπα φροντίδας για 
τα άτοµα µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα» κι εκπονεί το Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για τις ρευµατικές παθήσεις 2013-2016. 

Απολογισµός δράσεων 
H δραστηριότητα της EΛ.E.AN.A. για το 2012 εστιάστηκε σε διά-
φορους τοµείς µε εξέχουσα δράση την λειτουργία της τηλεφωνι-
κής γραµµής ψυχολογικής υποστήριξης. Η γραµµή ψυχολογικής 
στήριξης απαντά τα τηλεφωνήµατα στο τηλ. 210-8237302, 
λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο καθηµερινά (Δευτέρα- Παρασκευή, 
10.00 π.µ. – 16.00 µ.µ.), είναι δωρεάν, εµπιστευτική και τελεί υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. 
Τα ρευµατικά νοσήµατα ως χρόνια νοσήµατα που προκαλούν 
πόνο έχουν συνδεθεί µε ψυχικές διαταραχές, που επηρεάζουν 
τη λειτουργικότητα του ατόµου στην καθηµερινότητα του. Ο χα-
ρακτήρας της γραµµής είναι υποστηρικτικός και συµβουλευτικός 
σε θέµατα που σχετίζονται µε την ψυχική υγεία όπως προβλήµατα 
άγχους για την πορεία και την εξέλιξη της νόσου, κατάθλιψης, δι-
απροσωπικών σχέσεων, διαφόρων ειδών φοβίες, αλλά και τον 
χρόνιο πόνο. Η γραµµή έχει δεχτεί πάνω από κλήσεις 2.500 από 
Αθήνα, επαρχία κι εξωτερικό µε µέση ηλικία τα 47 έτη και το 50% 
των κλήσεων από άτοµα µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα. Ψυχολογική 
υποστήριξη ζήτησε η πλειοψηφία των ασθενών ενώ παρακολου-
θείται η εξέλιξη του σε θέµατα άγχους, χρόνιου πόνου, διαπρο-
σωπικών σχέσεων, επίσκεψης στον ρευµατολόγο, αποφάσεων 
επανεξέτασης κτλ.
Η υπηρεσία έγινε ιδιαίτερα αποδεκτή από την οικογένεια των ρευ-
µατοπαθών, ενώ η αναγκαιότητα της αποδεικνύεται τόσο από τον 
αριθµό των κλήσεων, την διαφαινόµενη ψυχοπαθολογία αλλά και 
την πρόοδο των καλούντων. Η αξιοποίηση των στοιχείων από 
τα τηλεφωνήµατα οδήγησαν στη δηµιουργία νέων υπηρεσιών, 
όπως την ψυχολογική βοήθεια µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
(helpline@arthritis.org.gr) και τη σύσταση οµάδας ψυχοθεραπεί-
ας η οποία συντονίζεται από πτυχιούχο ψυχοθεραπεύτρια εξειδι-
κευµένη στην ΓΣΘ.
Ο συντονισµός οµάδας, που έχει ως στόχο να βοηθήσει τα µέλη 
της να γνωρίσουν θέµατα σχετικά µε την αρθρίτιδα και το ρευµατι-
σµό και να µοιραστούν τις δικές τους γνώσεις µε άλλους, βοηθά 

Πρόεδρος: Κασίµος Δηµήτριος, 

Αντιπρόεδρος: Καραϊσαρίδου Χρυστάλλα

Γεν. Γραµµατέας: Ακτύπης Σπυρίδων

Ειδ. Γραµµατέας: Καραγεώργου Εβίτα

Ταµίας: Σαλαµαλίκη Ανδροµάχη

Σύµβουλος: Τσιάκου Ελένη

Σύµβουλος: Τέµπος Κωνσταντίνος

Διοικητικό Συµβούλιο
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τους πάσχοντες να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι µόνοι και τους 
δίνει ιδέες για να αντιµετωπίσουν καλύτερα τα προβλήµατά τους. 
Η δραστηριότητα της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. για το 2012 επεκτάθηκε και 
στην έκδοση και διάθεση ενηµερωτικών φυλλαδίων και µικρών 
βιβλίων για τις ρευµατικές παθήσεις. (Κυκλοφορούν σε δεύτερη 
έκδοση τα φυλλάδια για την Ρευµατοειδή αρθρίτιδα, την Αγκυ-
λοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα, την Ψωριασική αρθρίτιδα, τι είναι 
ρευµατολόγος, ενώ έχουν ολοκληρωθεί τα φυλλάδια για Νεανική 
αρθρίτιδα, Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο, Ινοµυαλγία, Αγγειίτι-
δες και το βιβλίο για παιδιά µε νεανική αρθρίτιδα «ο Αγχολέων»).
Μεγάλη σηµασία σαν δράση για το 2012 είχε η διοργάνωση της 
«1ης Συνάντησης Συλλόγων Ασθενών µε Ρευµατικά Νοσήµατα» 
που έγινε στα πλαίσια της Παγκόσµιας Ηµέρας Αρθρίτιδας (12η 
Οκτωβρίου). Με πρωτοβουλία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. συναντήθηκαν οι 
σύλλογοι ασθενών µε ρευµατικά νοσήµατα µε σκοπό την ανάδει-
ξη των κοινών προβληµάτων των ασθενών και προτάσεις για την 
επίλυσή τους καθώς και την διεκδίκηση ενός καλύτερου συστή-
µατος υγείας από τους αρµόδιους φορείς και την Πολιτεία.
Επίσης µέσα στο 2012 διοργανώθηκαν ενηµερωτικές διαλέξεις 
και σεµινάρια µε θέµατα που ενδιαφέρουν άµεσα τα άτοµα που 
πάσχουν από αρθρίτιδα – ρευµατισµό, οργανώθηκε επίσκεψη σε 
υπεύθυνους κρατικούς φορείς για επίλυση προβληµάτων των ρευ-
µατοπαθών, ετοιµάστηκαν τα «Πρότυπα Φροντίδας» για τους ασθε-
νείς µε ρευµατικές παθήσεις, καθώς και το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης» 
για τις ρευµατικές παθήσεις – έτοιµα και τα δυο για προώθηση.
Άλλες σηµαντικές δράσεις της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. για το 2012 ήταν οι 
οµάδες φυσικών δραστηριοτήτων (π.χ. χορός, ρεφλεξολογία), 
η θερινή κατασκήνωση για παιδιά µε νεανική ιδιοπαθή αρθρίτι-
δα έπειτα από µε τον Δήµο Αθηναίων, η συνεργασία µε τη Λίµνη 
Βουλιαγµένης για εκπτωτικό εισιτήριο εισόδου στους ρευµατο-
παθείς, η διοργάνωση εκδροµών και κοινωνικών εκδηλώσεων 
όπως θεραπευτική ιππασία, σεµινάρια κηπουρικής, σεµινάρια µα-
γειρικής κ.ά. 

Προγραµµατισµός 2013
Για το 2013 προβλέπουµε τη συνέχιση των δράσεων του προη-
γούµενου έτους που είχανε επιτυχία κι ανταπόκριση από τον κόσµο 
αλλά και να δηµιουργία νέων. Για παράδειγµα προγραµµατίζονται 
τα εξής:

•  H «2η Συνάντηση Συλλόγων Ασθενών µε Ρευµατικά Νοσήµατα» 
µε σκοπό την καθιέρωσή της. 

•  Η µεγαλύτερη ενηµέρωση κι ευαισθητοποίηση του κοινού για τις 
ρευµατικές παθήσεις.

•  Η αύξηση των µελών µας και των παραρτηµάτων της ΕΛΕΑΝΑ 
στην επαρχία.

•  Η εγκαθίδρυση ενός δικτύου εθελοντών.
•  Η οργάνωση του αντιρευµατικού αγώνα, σε συνεργασία µε 

κρατικούς φορείς υγείας και µέλη της ελληνικής κοινωνίας, 
προάγοντας κάθε µέτρο που συµβάλλει στην ενηµέρωση, στην 
πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση, στη θεραπεία και στην απο-
κατάσταση των ρευµατοπαθών.

•  Η παροχή της κατάλληλης υποστήριξης στους ρευµατοπαθείς 
ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να µειώσουν 
τις αρνητικές επιπτώσεις της ρευµατοπάθειας στην καθηµερινή 
ζωή, στην εργασία και στη ψυχαγωγία.

Δηµήτριος Κασίµος
Πρόεδρος ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

«Στην Ελλάδα σήµερα, υπάρχουν 
περίπου 1.500.000 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, βιώνουν 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».

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. Σε αυτό το σηµείο θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε 
την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, τις φαρµακευτικές εταιρείες MSD, Pfizer, 
UCB, Bristol Myers Squibb, Abbott για την ευγενική τους 
χορηγία και την βοήθεια που προσφέρουν στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. 
όλα αυτά τα χρόνια.

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

Κυψέλης 2, Κυψέλη, 113 62 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 8237302, Fax: 210 8847268

E–mail: info@arthritis.org.gr, Site: http://www.arthritis.org.gr
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Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Ελλάς) συστήθηκε 
στις 29/10/1995 ως Ν.Π.Ι.Δ. 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. Στόχος της εταιρείας είναι να οδηγήσει στην όσο 
το δυνατόν µικρότερη περιθωριοποίηση και στην έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας.

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer 
και Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Ελλάς) 

�πό την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας έως και 
σήµερα, η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer 
και Συγγενών Διαταραχών είναι µέλος της Πα-
γκόσµιας αλλά και της Ευρωπαϊκής Εταιρεί-
ας Alzheimer. Ως ενεργό µέλος των φορέων 

αυτών, συµµετέχει στα ετήσια Παγκόσµια και Ευρωπαϊκά συνέ-
δρια, αντίστοιχα, µε παρουσιάσεις εργασιών και ερευνών πάνω 
στο θέµα της άνοιας και των συγγενών διαταραχών, ενώ κάθε 2 
χρόνια διοργανώνει το Πανελλήνιο Συνέδριο της Άνοιας. 
Επιπλέον για πολλά χρόνια λειτουργούσαν δύο ακόµα παρόµοι-
ες Μονάδες Νόσου Alzheimer, η µία εκ των οποίων στεγαζόταν  
στο Κ.Η.Φ.Η (Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων) στην 
Πυλαία σε συνεργασία µε το Δήµο Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη µο-
νάδα λειτουργούσε στο Χαρίσειο Γηροκοµείο Θεσσαλονίκης το 
οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Άνω Τούµπας, µε τη στενή συ-
νεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Δράσεις 2012- 2013
Η Alzheimer Ελλάς, παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες, προσπα-
θεί να κρατήσει ψηλά τον πήχυ των υπηρεσιών που προσφέρει, 
τόσο στους ασθενείς και στους περιθάλποντες όσο και στους 
επαγγελµατίες υγείας και στο ευρύ κοινό, πραγµατοποιώντας 
σειρά δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Μέσα στο 2012, διοργανώθηκαν 4 διηµερίδες/συνέδρια µε 
σύγχρονα θέµατα που άπτονται της Νόσου. Πιο συγκεκριµένα, 
πραγµατοποιήθηκαν: 
•  Διηµερίδα µε τίτλο «Νοµικά και κοινωνικά θέµατα στην άνοια», 

9-11 Μαρτίου 2012, 
•  «Φροντίδα και Νοσηλεία Στόµατος στην 3η ηλικία και την 

άνοια», 11-13 Μαΐου 2012, 
•  «1ο Συνέδριο Νευροψυχολογίας 3ης ηλικίας»,  18-20 Οκτω-

βρίου 2012, και 
•  Διηµερίδα «Σωµατική Άσκηση και Φυσικοθεραπεία στην 3η  

ηλικία», 14-16 Δεκεµβρίου 2012. 
Στις 28 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2013, διοργανώθηκε το 8ο 
Διεπιστηµονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταρα-
χών στην Θεσσαλονίκη, όπου γιατροί, ψυχολόγοι και άλλοι επαγ-
γελµατίες υγείαςµοιράστηκαν την πολύτιµη εµπειρία και γνώση δι-
ακεκριµένων Ελλήνων και ξένων ειδικών σε θέµατα άνοιας. 
Κοµβικό σηµείο κάθε χρονιά, αποτελεί και ο εορτασµός της Πα-
γκόσµιας Ηµέρας Νόσου Alzheimer (21 Σεπτεµβρίου) ο οποίος 
πραγµατοποιείται µε ενηµερωτικές και άλλες εκδηλώσεις, όλο 
τον µήνα Σεπτέµβριο, µε αποκορύφωµα τον Περίπατο Μνήµης 
(Memorywalk), µια συµβολική πορεία για την καταπολέµηση 
του στίγµατος. 
Μέσα στο 2012 διοργανώθηκαν επίσης εορταστικές εκδηλώ-
σεις για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, όπως κοπή Βα-
σιλόπιτας, τσούγκρισµα αυγού, µουσικές βραδιές κ.α. οι οποίες 
προγραµµατίζονται και για το 2013. 
Επίσης σε συνεργασία µε την Νεανική Σκηνή του Δήµου Νεά-
πολης, διοργανώθηκε στις 28/6/2013 η θεατρική παράσταση  
«Υπηρέτης δύο αφεντάδων». 
Τέλος, καθ΄όλη την διάρκεια της χρονιάς, διοργανώνονται ενη-

Πρόεδρος: Γκαβόπουλος Σπύρος

Αντιπρόεδρος: Τσολάκη Μαγδαληνή

Γεν. Γραµµατέας: Αντωνιάδου Ελένη

Ταµίας: Τσαπικίδου Γλυκερία

Μέλη: Δηµητριάδης Ανδρέας, 

Μάρκου-Πιτροπάκη Μαρία, 

Μπαλιδάκης Γεώργιος

Διοικητικό Συµβούλιο
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µερωτικές οµιλίες κάθε πρώτη Παρασκευή του µήνα, στο κινη-
µατοθέατρο «Αλέξανδρος» οι οποίες είναι δωρεάν για το ευρύ 
κοινό και συνοδεύονται από πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Υπηρεσίες 
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 διάγνω-
ση και η θεραπεία. Επίσης, στόχος είναι η υποστήριξη της έρευ-
νας, η ταχεία εισαγωγή στη χώρα µας νέων θεραπευτικών µε-
θόδων (φαρµακευτικών και µη φαρµακευτικών), η στήριξη της 
οικογένειας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών 
και των περιθαλπόντων τους. Σηµειώνεται πως όλες οι παραπά-
νω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε όσους απευθύνονται στις 
µονάδες µας.
Στην εταιρεία υπάρχει επίσης οµάδα κατ΄οίκον, η οποία αποτε-

λείται από γιατρό, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό και οδοντία-
τρο η οποία επισκέπτεται ασθενείς που αδυνατούν να µετακινη-
θούν η βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της νόσου.
Για καλύτερη ενηµέρωση του κοινού και για την παροχή πληρο-
φοριών πάνω σε θέµατα άνοιας, λειτουργεί 24ωρη γραµµή βο-
ήθειας, στον τηλεφωνικό αριθµό 2310-909000. Εκεί µπορεί 
το κοινό να απευθύνεται για να πάρει αξιόπιστες απαντήσεις σε 
θέµατα άνοιας. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της έγκαιρης διάγνωσης και πληρο-
φόρησης του κοινού, η Alzheimer Ελλάς διοργανώνει, σε τα-
κτά χρονικά διαστήµατα, σεµινάρια εκπαίδευσης, τα οποία απευ-
θύνονται σε επαγγελµατίες υγείας. Παράλληλα, διοργανώνονται 
πρωτοποριακά προγράµµατα τηλεκπαίδευσης, ενηµερωτικές 
οµιλίες και ηµερίδες σε όλη την Ελλάδα, σε στενή συνεργασία 
µε ΚΑΠΗ, Δήµους, Μητροπόλεις, Πανεπιστήµια, δηµόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς. Φυσικά οι δραστηριότητες και τα προγράµµα-
τά µας διευρύνονται και εµπλουτίζονται συνεχώς.

«Ονοµάζοµαι Γκαβόπουλος Σπύρος. Είµαι Χειρουργός παίδων και µέχρι πρόσφατα οπότε συνταξιοδοτήθηκα 
υπηρετούσα σαν διευθυντής της Παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. 
Έχω την τιµή να υπηρετώ εθελοντικά την Alzheimer Ελλάς ως Πρόεδρος από τον Σεπτέµβριο του 2012. 
H εταιρεία λειτουργεί δοµές που δέχονται και υποστηρίζουν ασθενείς και περιθάλποντες, και απασχολεί 
περισσότερους από 50 υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων. Αξιοσηµείωτο είναι ότι λειτουργεί οµάδα κατ 

οίκον που προσφέρει αναντικατάστατες υπηρεσίες στους ασθενείς µας. Μας απασχολεί όµως έντονα η υποχρηµατοδότηση 
από µέρους της Πολιτείας γεγονός που καθιστά το έργο µας δυσχερές και τη λειτουργία µας επισφαλή. Ευελπιστώ µελλοντικά 
η εταιρεία µας να είναι σε θέση να προσφέρει περισσότερες και εξειδικευµένες υπηρεσίες στους ασθενείς µας ΚΑΙ στον 
ιατρικό τοµέα µε σκοπό την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής τους». 

Σπύρος Γκαβόπουλος
Πρόεδρος 

Υποστηρικτές
Το έργο της Alzheimer Ελλάς, βασίζεται στην υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, του Δήµου Θεσσαλονίκης και της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πολλών τοπικών  φιλανθρωπικών σωµατείων, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, ιδιωτικών εταιρειών και φαρµακευτικών καθώς και στην προσφορά ιδιωτών. 

INFO
Μονάδα Αντιµετώπισης Προβληµάτων Νόσου Alzheimer 
«Άγια Ελένη»
Πέτρου Συνδίκα 13, Τ.Κ. 546 43, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 810411, Fax: 2310 925802

Μονάδα Αντιµετώπισης Προβληµάτων Νόσου  
Alzheimer«Άγιος Ιωάννης»
Κων/νου Καραµανλή 164, Τ.Κ. 542 48, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 351453-5, Fax: 2310 351 456

Site: www.alzheimer-hellas.gr
E-mail: info@alzheimer-hellas.gr

Χρειαζόµαστε την βοήθειά σας!
901 11 162 162

Τηλεφωνήστε και στηρίξτε το έργο µας
ΟΤΕ € 3,68/κλήση (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)
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Ελληνική Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών 
µε Γενετικά Προβλήµατα «Το Μέλλον»

Ιδρύθηκε την άνοιξη του 2005 µετά από παρότρυνση γονέων µε παιδιά µε γενετικά 
προβλήµατα, οι οποίοι κινητοποίησαν επιστηµονικό δυναµικό του Εργαστηρίου Ιατρικής 
Γενετικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία».  Έτσι, άρχισε 
σταδιακά να πραγµατοποιείται το όραµα σύστασης ενός Συλλόγου, ο οποίος κύριο στόχο 
έχει την κάλυψη ευρέως φάσµατος σπάνιων γενετικών συνδρόµων. 

Απολογισµός Δράσεων 2012-2013 
Η Ελληνική Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών µε Γενετικά Προβλήµατα 
«Το Μέλλον», παρά το δύσκολο έργο των γονέων που συµµετέχουν 
σε αυτήν, όσον αφορά την σε πολλά επίπεδα υποστήριξη των παιδιών 
τους, αλλά και της οικογένειάς τους γενικότερα, είχε σηµαντική και 
πολυεπίπεδη δράση κατά την περίοδο 2012-2013.
•  5η µετεκπαιδευτική Ηµερίδα στην Ειδική Αγωγή - Διεπιστηµονικές 

αναλύσεις και µέθοδοι. Θέµα: Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση: Από τη 
θεωρία στην πράξη Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα

•  Συµµετοχή του Συλλόγου στις ετήσιες «Εκδηλώσεις Εθελοντισµού» 
του Δήµου Αθηναίων

•  Θέατρο: Δωρεάν θέσεις για τα µέλη του Συλλόγου για την παιδική 
παράσταση «Οι άθλοι του Ηρακλή» της Κάρµεν Ρουγγέρη/ Κοπή 
βασιλόπιττας

•  Αγώνας µπάσκετ για φιλανθρωπικό σκοπό των Παλαίµαχων Κα-
λαθοσφαιριστών σε συνεργασία µε το Σύλλογο Αποφοίτων του 
«Κωστέα Γείτονα»

•  Έκδοση του 3ου τεύχους της εφηµερίδας του Συλλόγου 

•  Συµµετοχή του Συλλόγου στο Europlan «Εθνικό σχέδιο δράσης για 
τις σπάνιες παθήσεις» µε οµιλία της Προέδρου Έλενας Φρυσίρα, 
Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα

•  Οµιλία της Προέδρου του Συλλόγου Έλενας Φρυσίρα µε θέµα 
«Εθελοντισµός και Μ.Κ.Ο.» σε εκδήλωση της Ένωσης Γυναικών 
Ελλάδας, Παράρτηµα Αχαρνών

•  Στα γραφεία του Συλλόγου λαµβάνουν χώρα δωρεάν συνεδρίες 
Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Ειδικής Διαπαιδαγώγησης και 
Ψυχολογικής Υποστήριξης από εξειδικευµένο επιστηµονικό προ-
σωπικό

��Σύλλογος «Το Μέλλον» καινοτοµεί καθώς είναι ο 
µοναδικός µέσα στα Ελληνικά δεδοµένα που απευ-
θύνεται σε τόσα πολλά διαφορετικά γενετικά σύν-
δροµα. Σήµερα αποτελείται από περισσότερες από 
300 οικογένειες-ενεργά µέλη σε όλη την Ελλάδα. 

� Σύλλογος «Το Μέλλον» είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός 
που έχει τους παρακάτω στόχους:
•  Κοινωνική και οικονοµική υποστήριξη των γονέων και των παιδιών 

που πάσχουν από συγγενείς ανωµαλίες µε ή χωρίς ψυχοκινητική κα-
θυστέρηση. 

•  Σωστή ενηµέρωση των οικογενειών µε βάση τα πρόσφατα επιστη-
µονικά δεδοµένα. 

•  Διοργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων µε τη συµµετοχή 
Ελλήνων και ξένων επιστηµόνων για την επιστηµονική ενηµέρωση 
τόσο των µελών όσο και της κοινής γνώµης. 

 Πρόεδρος: Ελενα Φρυσίρα

Αντιπρόεδρος: Μπουρµπουχάκη Ευφρόσυνη 

Γεν.Γραµµατέας: Βαγενά Δήµητρα

Ταµίας: Παπαφωτίου- Καρδάµη Ελισάβετ  

Μέλη: Μανωλιά-Δρυµούση Δήµητρα, 

Νικήτα Ανθή, 

Πανούση-Παυλίδου Κωνσταντίνα, 

Παπαδηµητρίου Θεοφανώ

Διοικητικό Συµβούλιο
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«Ο Σύλλογος είναι Πιστοποιηµένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τοµέα µη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα  της Νοµαρχίας Αθηνών (ΜΚΟ) - Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι µέλος της Eurordis 
(του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τις Σπάνιες Παθήσεις). Ο Σύλλογος αποτελείται από οικογένειες παιδιών: 

1) µε σπάνια γενετικά σύνδροµα όπως: Angelman, Prader-Willi, Noonan, Williams, Rett, Di George, Sotos, Silver-
Russell, Apert, Crouzon, Kabuki, Stickler, CHARGE, Lowe κ.λ.π.
2) µε χρωµοσωµικές ανωµαλίες, όπως σ. Down, σ. Turner, σ. Klinefelter και άλλα.
Τα γενετικά σύνδροµα εµφανίζουν από ήπια έως βαριά νοητική υστέρηση, διάφορες κινητικές δυσκολίες (υποτονία 
ή σπαστικότητα), πολλά ψυχολογικά προβλήµατα καθώς και προβλήµατα συµπεριφοράς. Οι οικογένειες έρχονται σε 
καθηµερινή επαφή µε ιατρούς πολλών ειδικοτήτων, υποβάλλονται σε διάφορες επεµβάσεις, ακολουθούν φαρµακευτικές 
αγωγές και αναρίθµητες υποστηρικτικές θεραπείες, που συχνά δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταµεία, λόγω του 
ότι είναι  ελλιπές το  εκπαιδευτικό σύστηµα και µηδενική η κρατική µέριµνα για την ενήλικη ζωή των παιδιών αυτών. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι αρκετά από τα παιδιά µας θα µπορούσαν να είναι περισσότερο λειτουργικά, αρκεί να υπήρχαν 
θεσµοί όπως αυτοί της συνοδευόµενης εργασίας και της επιτηρούµενης αυτόνοµης διαβίωσης. Το πιο παράδοξο µε τα 
γενετικά σύνδροµα είναι ότι κανείς µας δεν γνωρίζει γι’αυτά παρά µόνον όταν βρεθεί αντιµέτωπος µε ένα σύνδροµο στην 
προσωπική του ζωή, ενώ η ύπαρξή τους αφορά όλους µας. Σε µεγάλο ποσοστό η εµφάνισή τους είναι τυχαία (de novo). 
Οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου για την  ανίχνευση τους δεν δύνανται να καλύψουν όλο το φάσµα των ανωµαλιών 
τουλάχιστον µέχρι σήµερα».

Έλενα Φρυσίρα
Προεδρος Συλλόγου «Το Μέλλον» 

Υποστηρικτές
 ΟΤΕ-COSMOTE, MINERVA Φαρµακευτική εταιρεία Α.Ε.
INTERCATERING, CPS CENTRAL PARKING SYSTEM ΑΘΗΝΑ 
ΑΕ Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών, PHOTOSHOP Company, 
Emporiki Bank, WIND HELLAS- Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., ΙΔΡΥΜΑ 
ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ, Βετεράνοι Καλαθοσφαιριστές Ελλάδας, Σύλλογος 
Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα, Π.Μ.Γ.Λ.Π. 
Μουσικό Γυµνάσιο Παλλήνης, Ιδιώτες χορηγοί 

INFO
Μακρυνίτσας 16, Αµπελόκηποι,Τ.Κ.11522, 
Τηλέφωνο: 210 6420821, 6946796779 

Fax: 210 6420829 
E-mail: info@tomellon.com.gr

Site: www.tomellon.com.gr

Προγραµµατισµός Δράσεων 2013
•  Παρακολούθηση της παράστασης «Οσο πιο γρήγορα» από την οµά-

δα κουκλοθέατρου Τα Φτερά Του Μύθου, στο θέατρο OLVIO και 
κοπή Βασιλόπιττας για τις οικογένειες του Συλλόγου

•  Οµιλία της Προέδρου στην ηµερίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ «Σπάνια νοσήµα-
τα: η ευρωπαϊκή δραστηριότητα και η ελληνική πραγµατικότητα»

•  Στα γραφεία του Συλλόγου συνεχίζονται οι δωρεάν συνεδρίες Εργο-
θεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Ειδικής Διαπαιδαγώγησης και Ψυχο-
λογικής Υποστήριξης από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό

•  Έχει προγραµµατιστεί ενηµερωτική ηµερίδα για το Φθινόπωρο του 
2013

•  Έκδοση του 4ου τεύχους της εφηµερίδας του Συλλόγου
•  Συµµετοχή σε εκδηλώσεις άλλων Συλλόγων
•  Άλλες εκδηλώσεις 

Κατηγορίες ασθενών
Ο Σύλλογος περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες ατόµων:
Άτοµα που παρουσιάζουν κάποιο σπάνιο γενετικό σύνδροµο όπως:
• Αngelman • Beckwith - Wiedemann 
• Di George - Υπερωιο-καρδιο-προσωπικό 
• Εύθραστο -x • Kabuki 
• Lowe • Noonan 
• Niemann-Pick τύπου C (NP-C) 
• Pierre-Robin • Prader-Willi 
• Rett • Smith-Lemli-Oplitz 
• Sotos • Williams κ.λπ. 

Άτοµα µε κάποια χρωµοσωµική ανωµαλία όπως:
• Down • Turner • Klinefelter • Σύνδροµο κλάµµατος γαλής 
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INFO
Ελληνική Εταιρεία Οζώδους Σκληρύνσεως – ΕΕΟΣ

Τιµοθέου 99-101, 162 32 Aθήνα
2107660989 & 2107600289

Site: www.tsahellas.gr
E-mail: tsahellas@ath.forthnet.gr

Η Οζώδης Σκλήρυνση (Ο.Σ.) – Tuberous Sclerosis Complex (o διεθνής όρος της νόσου) είναι µια 
γενετική νόσος που προκαλεί όγκους στον εγκέφαλο και στα περισσότερα όργανα του σώµατος µε 
πιθανά συµπτώµατα: επιληψία, νοητική υστέρηση, διαταραχές συµπεριφοράς, αυτισµός, λευκές κηλίδες, 
µαθησιακές δυσκολίες κ.ά. H Ελληνική Εταιρεία Οζώδους Σκληρύνσεως (ΕΕΟΣ) - Tuberous Sclerosis 
(Ε.Ε.Ο.Σ) ιδρύθηκε το 1992 από µια µικρή οµάδα γονέων µε πάσχοντα παιδιά και ιατρών. Συνεργάζεται µε 
την Tuberous Sclerosis International και την Tuberous Sclerosis Europe, µε τις οποίες είναι ισότιµο µέλος.

Ελληνική Εταιρεία Οζώδους Σκληρύνσεως 
(Ε.Ε.Ο.Σ.)

Απολογισµός δράσεων 2012
Για το έτος 2012 η Ε.Ε.Ο.Σ.:
•  Συνδιοργάνωσε µε την Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων, εκ-

δήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Ίδρυµα Ευγενίδου µε αφορµή 
την Παγκόσµια Ηµέρα Σπανίων Παθήσεων στις 29 Φεβρουαρίου 
2012.

•  Το θέµα της συνάντησης ήταν «η Επικοινωνία Γιατρού και Ασθενή» και 
παρουσιάστηκε από την κυρία Ελένη Βασιλάτου Κοσµίδη, την κυρία 
Δήµητρα Πετανίδου και την κυρία Ελίζα Νικολοπούλου. Έπειτα ακο-
λούθησε η παρουσίαση, από τον κύριο Δρακούλη Γιαννουκάκο, των 
δεδοµένων της καταγραφής ασθενών και ασθενειών όπως έχει γίνει 
από την ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων (2003) 
και την Ελληνική Εταιρεία Οζώδους Σκληρύνσεως έως τώρα.  

  Οι πάσχοντες και οι φροντιστές τους όλοι µαζί συµµετείχαν στην εκδή-
λωση µε την δύναµη να µοιραστούν την εµπειρία τους, να µιλήσουν 
για τη ζωή τους, να δηλώσουν την σπάνια πάθησή τους και τα προ-
βλήµατα που ζητούν άµεσα λύση.

•  Τον Απρίλιο του 2012, η Ε.Ε.Ο.Σ. συµµετείχε στο Συνέδριο Εθελο-
ντισµού στο Hilton, µε περίπτερο για ενηµέρωση για την Οζώδη Σκλή-
ρυνση. Στις 6 Σεπτεµβρίου 2012, η Πρόεδρος κα. Μαριάννα Λά-
µπρου και ο κος. Γεράσιµος Βουτσινάς παραβρέθηκαν στο Παγκόσµιο 
Συνέδριο Οζώδους Σκληρύνσεως, το οποίο έλαβε χώρα στη Νάπο-

λη, µε την ενεργή συµµετοχή 
της κας. Λάµπρου, ως Πρό-
εδρος της Ελληνικής Εται-
ρείας Οζώδους Σκληρύν-
σεως, στις συνελεύσεις 
της Ευρωπαϊκής και της 
Διεθνούς Εταιρείας Οζώ-
δους Σκληρύνσεως.

Πρόεδρος: Μαριάννα Λάµπρου

Αντιπρόεδρος: Μαρία Χόνδρου

Γενικός Γραµµατέας: 

Ζαχαρόγιαννη Αντωνία

Ταµίας: Μπονόβα Καπέλου Ματίνα

Μέλος: Βίδου Γεωργούλη Ευαγγελία

Διοικητικό Συµβούλιο

Μαριάννα Λάµπρου
Πρόεδρος Ε.Ε.Ο.Σ.

«Η σύσταση της Ελληνικής Εταιρείας 
Οζώδους Σκληρύνσεως – Ε.Ε.Ο.Σ. υπήρξε 
η βάση για τη δηµιουργία της Πανελλήνιας 
Ένωσης Σπανίων Παθήσεων, της οποίας 
τώρα είναι µέλος. Από τη 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. 
Εικοσιένα 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».

Προγραµµατισµός δράσεων 2013
Για το έτος 2013 η Ε.Ε.Ο.Σ.:
•  Διοργανώνει στο πλαίσιο ενηµέρωσης για την Παγκόσµια Ηµέρα Οζώ-

δους Σκληρύνσεως – 15 Μαΐου 2013 διάφορες δράσεις όπως οµιλί-
ες προς ιατρούς, επιστήµονες αλλά και ευρύτερο κοινό και υπαίθριες 
εκδηλώσεις.

•  Θα συµµετέχει στο Ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σπα-
νίων Παθήσεων παρουσιάζοντας το θέµα: Νεώτερες Εξελίξεις στην 
Αντιµετώπιση της Οζώδους Σκληρύνσεως, που θα πραγµατοποιηθεί 
στην Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο 2013.
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INFO
Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών µε Οστεοπόρωση

Αθηνάς 10, 14561, Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ: 210 8018123, 213 2086698, Φαξ: 210 8018122

E-mail: info@osteocare.gr, Site: www.osteocare.gr 
Facebook: www.facebook.com/osteoporosis  

YouTube: http://www.youtube.com/user/OsteoporosisGR
Twitter: http://twitter.com/Osteoporosis_GR

Διοικητικό Συµβούλιο

Υγείας στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήµου Ηλιούπολης, 
προκειµένου να καλύψουµε και τα νότια προάστια, πραγµατοποιήσαµε 
το 6ο ετήσιο ενηµερωτικό Συνέδριο Σκελετικής Υγείας, διαδώσαµε τον 
εθελοντισµό, οργανώσαµε έναν χοροµαραθώνιο µε πάνω από 600 
συµµετέχοντες, ασκηθήκαµε στους ανοιξιάτικους περιπάτους µας στον 
Εθνικό Κήπο, πήγαµε εκδροµές και δώσαµε την υπόσχεση να συνεχί-
σουµε έτσι και τις επόµενες χρονιές. To 2013 αναµένεται να πραγµα-
τοποιήθουν: Επιπλέον εξετάσεις για όλους, ιατρική υποστήριξη από το 
κοινωνικό ιατρείο του Συλλόγου, πρόγραµµα Εβδοµάδων Σκελετικής 
Υγείας σε όλη την Ελλάδα συνέδριο και πολλές δράσεις για την Παγκό-
σµια Ηµέρα Οστεοπόρωσης 2013… και άλλα.

� 
Σύλλογος ιδρύθηκε το 1997 και έχει µέχρι σήµερα ανα-
πτύξει ενεργό δράση και έργο τόσο µέσα στα όρια της 
Αττικής όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η δραστηριό-
τητά του επεκτείνεται στην ενηµέρωση και συµβουλευτι-

κή µέσω ηµερίδων, σεµιναρίων, συνεδρίων, επιδηµιολογικών µελετών 
και ενηµερωτικών εντύπων, τα οποία αναλύουν σηµαντικά θέµατα της 
σκελετικής υγείας. Πολύ σηµαντικό έργο έχει να αναδείξει και στον το-
µέα της πρόληψης, µιας και έχουν διεξαχθεί πάνω από 21.000 δωρεάν 
µετρήσεις οστεοπόρωσης/σκολίωσης σε όλη την Ελλάδα. Αποτέλε-
σµα της πολύχρονης αυτής προσπάθειας ήταν το 2007 ο Σύλλογος  
να κατακτήσει την πρώτη θέση, µεταξύ 186 χωρών, στο Παγκόσµιο 
Συνέδριο που διεξήχθη στο Miami των ΗΠΑ. 

Απολογισµός δράσεων 2012/13
Ο Σύλλογος κατά το έτος 2012 πραγµατοποίησε 37 εκδηλώσεις µε 
δωρεάν µετρήσεις οστικής πυκνότητας σε όλη την ελληνική επικράτεια 
εξετάζοντας 7.850 άτοµα. Ακόµη, η Οµάδα Κύφωσης / Σκολίωσης 
πραγµατοποίησε 10 εκδηλώσεις (από 2 ηµέρες η κάθε µια) µε δωρεάν 
εξετάσεις Κύφωσης/Σκολίωσης σε µικρούς και µεγάλους σε ολόκλη-
ρη την ελληνική επικράτεια εξετάζοντας 500 άτοµα συνολικά. Επίσης, 
πραγµατοποιήθηκαν άλλες 10 εκδηλώσεις µε δωρεάν εξετάσεις κύφω-
σης, σκολίωσης, οστεοπόρωσης, λιποµετρήσεων και πελµατογραφηµά-

των σε µεγάλες εταιρείες, ως 
µέρος της εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης. Αξιοποιήσαµε 
την κινητή µονάδα µας, 
προσφέροντας ενηµέρω-
ση σε κεντρικά σηµεία της 
Αττικής, δηµιουργήσαµε 
το Κέντρο Σκελετικής 

Υποστηρικτές
Η υλοποίηση των δράσεων του Συλλόγου µας δεν θα ήταν 
εφικτή χωρίς την οικονοµική υποστήριξη από τις συνδροµές 
των µελών µας κι από τις χορηγίες εταιρειών (µε αλφαβητική 
σειρά): Amgen – GSK, BIANEX, Elpen, Friesland Campina, 
ITAL pharmaco, Lilly, ΜΕΒΓΑΛ, Pfizer, Roche, Servier, 
Scoliosis, VICHY, Vivapharm, Τέλος, τεράστια είναι και 
η συµβολή των εθελοντών µας. 

Μέµη Τσεκούρα
Πρόεδρος (Ε.Σ.Υ.Α.Ο)
«Εδώ και 16 χρόνια προσφέρουµε αθόρυβα 
και µε σεβασµό στον ασθενή και τους 
συµπολίτες µας τις υπηρεσίες µας, είτε 
βρίσκονται σε µεγάλα αστικά κέντρα, είτε σε 
αποµονωµένες περιοχές. Όραµά µας είναι ο 

κάθε πολίτης να έχει υγεία και ποιότητα ζωής. Σας προσκαλώ 
να επωφεληθείτε από την ύπαρξη του Συλλόγου µας και να 
συµµετάσχετε στις δράσεις του».

Πρόεδρος: Μέµη Τσεκούρα

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτα Ράπτου

Γενική Γραµµατέας: Νένα Σκουρή

Ταµίας: Μαρία Τσίπρα

Μέλος: Μαρίνα Κωστίδου

Μέλος: Αντώνης Γαλανός

Μέλος:  Άννα Τσεκούρα

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών 
µε Οστεοπόρωση (Ε.Σ.Υ.Α.Ο)

Ο Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών µε Οστεοπόρωση 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 οστεοπόρωση, 
τη διατροφή, την άσκηση και τη σκελετική υγεία γενικότερα. Διατηρεί άριστη σχέση συνεργασίας 
µε επιστηµονικά σωµατεία που ασχολούνται µε την οστεοπόρωση, καθώς και µε το Εργαστήριο 
Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήµατος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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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 26 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.). 

Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας (Ε.Ο.ΘΑ.)

� 
Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας επιδιώκει 
την προώθηση και εξειδίκευση της θεραπευτι-
κής αντιµετώπισης της Θαλασσαιµίας µε βάση 
τις ιδιαιτερότητες κάθε πάσχοντα σύµφωνα µε τα 
διεθνή πρωτόκολλα θεραπευτικής αγωγής, κα-

θώς και τη συντονισµένη δράση ενεργειών για την ενδυνάµωση και 
εύρυθµη λειτουργία όλων των Μονάδων Μεσογειακής Αναιµίας και 
Δρεπανοκυτταρικής νόσου της χώρας. 
Πρωτεύουσα θέση κατέχει επίσης η προώθηση µε κάθε µέσο της 
ανάπτυξης του θεσµού της εθελοντικής αιµοδοσίας, καθώς και 
η ανάδειξη της έλλειψης αίµατος ως µεγάλου εθνικού θέµατος. H 
µόρφωση, η επαγγελµατική αποκατάσταση των Θαλασσαιµικών και 
η αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο ως ισότιµων µελών, απο-
τελούν κυρίαρχους στόχους της Ε.Ο.ΘΑ. Αναλυτικά η Ε.Ο.ΘΑ.:
•   Οργανώνει ιατρικά - επιστηµονικά συνέδρια για την ενηµέρωση 

κι εκπαίδευση των θαλασσαιµικών σε όλη την Ελλάδα πάνω στα 
νεότερα δεδοµένα της θεραπευτικής αντιµετώπισης της θαλασ-
σαιµίας.

•   Συµµετέχει σε διεθνή συνέδρια για τη θαλασσαιµία.

•  Προωθεί την ιδέα της εθελοντικής αιµοδοσίας µέσα από την έκ-
δοση και κυκλοφορία ενηµερωτικού υλικού και µηνυµάτων στα 
ΜΜΕ

•  Συµµετέχει σε τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές συνεντεύξεις για την 
ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για τα 
προβλήµατα των θαλασσαιµικών και την πρόληψη της νόσου κ.ά. 

Η Ε.Ο.ΘΑ. έχει συµβάλλει σηµαντικά στην αλλαγή της σηµερινής ει-
κόνας της Θαλασσαιµίας σε σχέση µε το παρελθόν. 

Απολογισµός δράσεων 2012
To 2012 η ΕΟΘΑ κλήθηκε να αντιµετωπίσει ένα καταιγισµό αρνη-
τικών πολιτικών εξελίξεων που έπλητταν µε τον πιο ακραίο τρόπο 
τις κοινωνικές παροχές που ίσχυαν έως σήµερα για τους πάσχοντες 
από Θαλασσαιµία (Μεσογειακή Αναιµία), Δρεπανοκυτταρική και Μι-
κροδρεπανοκυτταρική Νόσο, υπερασπίζοντας τα δικαιώµατά τους. 
Ανάµεσα στις κυριότερες δράσεις τη χρονιά που πέρασε ήταν οι πα-
ρεµβάσεις για: 
•   Την επίλυση προβληµάτων στη λειτουργία των Μονάδων Μεσο-

γειακής Αναιµίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου που λειτουργούν 
στα νοσοκοµεία της χώρας, µε την πρόσληψη του προβλεπόµενου 
προσωπικού και τη βελτίωση των κτιριακών υποδοµών.

•   Την απρόσκοπτη διάθεση των φαρµάκων στους πάσχοντες και 
τη διατήρηση της µηδενικής συµµετοχής για την αγορά όλων των 
φαρµάκων που χρειάζονται για την αντιµετώπιση της νόσου και των 
επιπλοκών της 

•   Τη βελτίωση των παροχών υγείας του ΕΟΠΥΥ προς τους Θαλασ-
σαιµικούς ασθενείς, την αποζηµίωση για τις δαπάνες των αναλώ-
σιµων υλικών αποσιδήρωσης από τον Οργανισµό, την κάλυψη των 
δαπανών για τους πάσχοντες ασφαλισµένους της Πρόνοιας, την 
κάλυψη των δαπανών µετακίνησης για µετάγγιση αίµατος όλων 
των θαλασσαιµικών από κάθε αποµακρυσµένο σηµείο της χώρας. 

•   Την ασφάλεια του αίµατος και την εφαρµογή του Μοριακού Ελέγ-
χου για την αποφυγή της µετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου 
καθώς και για την προώθηση του θεσµού της Εθελοντικής Αιµο-
δοσίας µέσα από τη διοργάνωση αιµοδοσιών.

•   Διεκδίκηση της καθιέρωσης του 67% ως ελάχιστο ποσοστό για 
τους θαλασσαιµικούς ασθενείς και τους πάσχοντες από δρεπανο-
κυτταρική νόσο στον Κανονισµό Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας. 

•   Διεκδίκηση της ένταξης του επιδόµατος Κοινωνικής Πρόνοιας που 

Πρόεδρος: Ιωάννα Μυρίλλα

Αντιπρόεδρος Α΄: Ελένη Μιχαλάκη 

Αντιπρόεδρος Β΄: Βασίλειος Παπαδηµητρίου

Γεν. Γραµµατέας: Βασίλειος Δήµος

Αναπλ. Γεν. Γραµµατέας: Όλγα Κακαράκη

Οργανωτικός Γραµµατέας: Αχιλλέας Μανάφας

Ταµίας: Μαρία Τριανταφυλλοπούλου

Βοηθός Ταµία: Νικόλαος Ψυχογιός

Έφορος: Γεώργιος Ζεργιώτης

Υπεύθυνη Δηµ. Σχέσεων: Αγλαΐα Σαλαµούρα 

Μέλη: Ιωάννης  Μπουρνούς, Γεώργιος Σβάρνας, 

Νικόλαος Τσικριτσάκης

Διοικητικό Συµβούλιο
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λαµβάνουν οι Θαλασσαιµικοί, στην ίδια επιδοµατική κατηγορία µε 
τους Αιµορροφιλικούς ασθενείς και την εξίσωσή τους.

•   Την αποκατάσταση προβληµάτων αναφορικά µε τη διακοπή του 
επιδόµατος Πρόνοιας σε θαλασσαιµικούς.

•   Την τεράστια αναµονή στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας
•   Την αναστολή των διορισµών των ατόµων µε θαλασσαιµία και δρε-

πανοκυτταρική νόσο, πτυχιούχων παραϊατρικών επαγγελµάτων.
Η Οµοσπονδία είχε συνεχή παρουσία στους αρµόδιους φορείς µε 
κατάθεση προτάσεων για συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέµατα 
που αφορούν τα άτοµα που πάσχουν από Θαλασσαιµία και Δρεπα-
νοκυτταρική Νόσο όπως η ρητή και κατηγορηµατική εξαίρεσή τους 
από τις µειώσεις και τις περικοπές κύριων και επικουρικών συντά-
ξεων, δώρων και επιδοµάτων του δηµοσίου και των ασφαλιστικών 
ταµείων. Προτάσεις που αφορούσαν τη χορήγηση επιδόµατος πε-
τρελαίου θέρµανσης και την προστασία των φοροαπαλλαγών που 
ισχύουν για τα άτοµα µε Θαλασσαιµία, Δρεπανοκυτταρική Νόσο και 
τις οικογένειές τους. 
Τέλος, άλλες δράσεις που έλαβαν χώρα είναι: 
•   Η δηµοσίευση µέσα από την ιστοσελίδα µας των νέων εξελίξεων 

που συµβαίνουν καθηµερινά όσον αφορά νόµους, δραστηριότητες 
και διαβουλεύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ενηµέρωση για 
όλες τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν στα άτοµα µε Θαλασ-
σαιµία.

•   Ο εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας Θαλασσαιµίας στις 8 Μαΐου 
µε εκδηλώσεις στην ελληνική Περιφέρεια.

•   Η συµµετοχή σε Ηµερίδες και Συνέδρια για τη Θαλασσαιµία, για τις 
Χρόνιες Παθήσεις και τα Άτοµα µε Αναπηρία γενικότερα. 

Αιτήµατα της Οµοσπονδίας έχουν αποσταλεί στο Κεντρικό Συµβούλιο 
Υγείας, την Επιτροπή Μεσογειακής Αναιµίας του ΚΕΣΥ, το Εθνικό Κέ-
ντρο Αιµοδοσίας, καθώς και σε τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα 
του αναπηρικού κινήµατος όπως η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε 
Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ) και η Διεθνής Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας (TIF).

Σχεδιασµός δράσεων για το 2013
Στα άµεσα σχέδια της ΕΟΘΑ για το 2013 είναι: 
•   Η διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των Μονάδων Μεσογεια-

κής Αναιµίας της χώρας µας µε επαρκής στελέχωση σε ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό 

•   Οι παρεµβάσεις σε θέµατα περίθαλψης (πρόσβαση στη φαρµακευ-

τική περίθαλψη, ασφαλείς µεταγγίσεις αίµατος) 
•   Οι παροχές του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας 

(ΕΟΠΥΥ)
•   Η προώθηση της εθελοντικής αιµοδοσίας και η ασφάλεια του αίµα-

τος µέσω της εφαρµογής του µοριακού ελέγχου
•   Η διεκδίκηση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεµάτων
•   Η εκπαίδευση και επαγγελµατική αποκατάσταση των θαλασσαιµικών 
•   Η διοργάνωση Ενηµερωτικής – Εκπαιδευτικής εκδήλωσης για τη 

Θαλασσαιµία στις 29 – 30 Νοεµβρίου 2013, στην Αθήνα
•   Η συµµετοχή στο 13ο Παγκόσµιο Συνέδριο Θαλασσαιµίας, που διορ-

γανώνει η Διεθνής Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας (TIF) στο Abu Dhabi 
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων 

•   Η συµµετοχή σε τριτοβάθµιους συνδικαλιστικούς φορείς (TIF, ΕΣΑµεΑ) 
καθώς και στην Επιτροπή Μεσογειακής Αναιµίας του ΚΕ.Σ.Υ. και το 
Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (ΕΚΕΑ)

•   Η καθηµερινή παρέµβαση ενάντια σε κάθε µέτρο και απόφαση που 
υποβαθµίζει την ποιότητα υγείας των Θαλασσαιµικών και θέτει σε 
κίνδυνο τη ζωή τους.

Ιωάννα Μυρίλλα
Πρόεδρος Ε.Ο.ΘΑ.

«Η Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας 
από την πρώτη στιγµή στάθηκε στο πλευρό 
όλων των θαλασσαιµικών και συσπείρωσε 
τους συλλόγους της σε µία φωνή 

διεκδίκησης και αγώνων. Παλεύουµε καθηµερινά για 
να διατηρήσουµε τα αυτονόητα και πάνω από όλα την 
αξιοπρέπειά µας. Ελπίζουµε παρά τις αντίξοες συνθήκες που 
βιώνουµε ιδιαίτερα στις µέρες µας λόγω «κρίσης» ότι θα 
πετύχουµε τους στόχους µας που είναι η ισότιµη κοινωνική 
ένταξη σε όλα τα επίπεδα και ασφαλώς η βελτίωση της υγείας 
µας και γιατί όχι-τολµώ να πω- η πλήρης θεραπεία. Με τη 
στήριξη και συσπείρωση των συλλόγων µελών µας αλλά και 
άλλων κοινωνικών φορέων θα δώσουµε τον καθηµερινό 
αγώνα για την στήριξη ενός κράτους πρόνοιας, ενός 
κοινωνικού κράτους, που χρειαζόµαστε όλοι. Στο δρόµο 
αυτό δεν περισσεύει κανείς».

Υποστηρικτές
Τη δράση της ΕΟΘΑ στηρίζουν εκτός από τους ίδιους τους 
θαλασσαιµικούς, το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον:  
•  οι θεράποντες ιατροί και οι νοσηλευτές µε τις επίµονες 

και ακούραστες προσπάθειές τους  
• οι εθελοντές αιµοδότες 
•  οι Συνδικαλιστικοί φορείς όπως η ΕΣΑµεΑ και 

η Διεθνής Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας, 
•  Φαρµακευτικές εταιρείες του χώρου της θαλασσαιµίας 

NOVARTIS, DEMO, ROCHE, SAFE BLOOD.

INFO
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ

Διεύθυνση: Μακεδονίας 11, 104 33 – Αθήνα
Τηλέφωνα: 210-82 14 140/210-82 11 984

Fax: 210- 82 14 140
Ε-mail: info@eotha.gr, Site: www.eotha.gr
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Πνευµονική Υπέρταση Ελλάδος (Η.Ρ.Η)

Η Πνευµονική Υπέρταση Ελλάδας - H.P.H είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που 
ιδρύθηκε το 2013 µε στόχο του να ενισχύσει το έργο των συλλόγων ασθενών µε Πνευµονική 
Υπέρταση (ΠΑΥ) που δρουν σε Παγκόσµιο επίπεδο. Προασπίζοντας τους εκπροσωπούντες 
πάσχοντες της Ελληνικής επικράτειας µε ΠΑΥ σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, για να 
διασφαλίζονται τα συµφέροντά τους αλλά και οι καλύτερες συνθήκες αντιµετώπισης των ιδίων 
και των οικογενειών τους.

� 
Πνευµονική Υπέρταση Ελλάδας– H.P.H δηµι-
ουργήθηκε µε την πρωτοβουλία πασχόντων µε 
την νόσο της Πνευµονικής Αρτηριακής Υπέρτα-
σης (ΠΑΥ), για την έγκυρη ενηµέρωση σχετικά 
µε τα τεκταινόµενατης πάθησης ανά τον κόσµο, 

καθώς η γενικότερη και η Πανελλήνια γνώση πάνω στα θέµατα της 
νόσου είναι περιορισµένη. Δεδοµένου ότι η έγκυρη διάγνωση της 
νόσου αποτελεί κριτήριο ζωής των ασθενών, ιδρύθηκε στην Ελλά-
δα ο πρώτος ενηµερωτικός και υποστηρικτικός οργανισµός ασθε-
νών µε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για να γεφυρώσει το χάσµα της 
ενηµέρωσης όλων των εµπλεκοµένων µε την Πνευµονική Αρτηρι-
ακή Υπέρταση παγκοσµίως. Απευθύνεται σε ασθενείς µε ΠΑΥ, συγ-
γενείς αυτών αλλά και τους φροντιστές τους, για να τους δώσει τη 
δυνατότητα συµµετοχής σε δράσεις σχετικές µε την αλληλοβοήθεια, 
αλληλοϋποστήριξη, συµπαράσταση και φροντίδα, σε ολόκληρο τον 
Ελλαδικό χώρο. Επιδιώκει την ευρύτερη και συστηµατική παρέµβαση 
για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, για τη διαφώτιση και 

ενηµέρωση του κοινού για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της 
Πνευµονικής Υπέρτασης. Κύριο µέληµα του συλλόγου είναι η ενίσχυ-
ση του κοινωνικού προσώπου των ασθενών µε Πνευµονική Υπέρτα-
ση και η εξασφάλιση ποιότητας ζωής µε ανάπτυξη προγραµµάτων, 
που αφορούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, την καταπολέµη-
ση της οικονοµικής και ψυχολογικής κατάπτωσης ως επιβαρυντικού 
παράγοντα της νόσου, και την ενίσχυση των ασθενών µε ΠΑΥ µε 
κάθε δυνατό τρόπο. 

Δράσεις και Προγραµµατισµός 2013 – 2014 
Η Πνευµονική Υπέρταση Ελλάδας – H.P.H ξεκίνησε τις δράσεις της 
και πριν την αποπεράτωση των νοµικών εργασιών για τη σύσταση 
του σωµατείου µε τις µεµονωµένες ενέργειες της σηµερινής προέ-
δρου του συλλόγου, κας Ιωάννας Αλυσανδράτου µε την οµπρέλα 
της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ). Οι επίσηµες 
δράσεις του νεοσύστατου οργανισµού έλαβαν χώρα στις αρχές του 
2013 συµµετέχοντας σε συνέδρια ασθενών, εκδηλώσεις συλλόγων 
και επιστηµονικών εταιρειών αλλά και ιατρικά συνέδρια στον ευρύτε-
ρο Ελλαδικό χώρο και στην Ευρώπη. 
Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα της πάθησης στις 5 Μαΐου,  για την 
ενηµέρωση του κοινού και την ευαισθητοποίηση των εµπλεκόµενων 
φορέων µε την υγεία σχετικά µε τη σπάνια αυτή νόσο, η Πνευµονι-
κή Υπέρταση Ελλάδας πραγµατοποίησε στις 28 Απριλίου 2013 την 
πρώτη Πανελλαδική εκδήλωση ασθενών, η οποία στέφθηκε µε επι-
τυχία, αποσπώντας τα πρώτα θετικά σχόλια των ιατρικών εφηµερί-
δων, διαδικτυακών µέσων, ραδιοφωνικών εκποµπών στην Ελλάδα 
καθώς και σχετικών αναφορών στο Εξωτερικό µέσω του οργανισµού 
της Ευρώπης. Με τη συµµετοχή του υπουργείου Υγείας αλλά και µε 
τη διαβεβαίωση του ίδιου του υπουργού για τη συνεργασία του συλ-
λόγου µε την Πολιτεία, το έργο της Πνευµονικής Υπέρτασης Ελλάδας 
– H.P.H αναµένεται ευοίωνο και η καθιέρωση του συλλόγου στον 
χώρο της υγείας είναι δεδοµένη µε καίρια εµπλοκή για τα θέµατα 
γύρω από την σπάνια νόσο της ΠΑΥ.
Αυτή ήταν η αρχή µιας σειράς επιστηµονικών ηµερίδων, συζητήσεων, 
διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων οι οποίες θα πραγµατοποι-
ηθούν στον Ελλαδικό χώρο όπου θα µπορούν να συµµετέχουν τα 
µέλη µας και οι άνθρωποι που επιθυµούν να γνωρίσουν και να στηρί-
ξουν αυτή τη σπάνια νόσο.

Πρόεδρος: Ιωάννα Αλυσανδράτου

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Καρυοφύλλης

Γενικός Γραµµατέας: Αντώνης Κονταράτος

Ειδικός Γραµµατέας: Ελένη Βασιλείου

Ταµίας: Μαγδαληνή Αλυσανδράτου

Μέλη: Δήµητρα – Αναστασία Μανιάτη, 

Αναστασία – Ουρανία Παπαδοφραγκάκη

Διοικητικό Συµβούλιο
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Οι δράσεις του συλλόγου για το 2013 – 2014 και τον Ελλαδικό 
χώρο είναι:
H δηµιουργία Κέντρου Πληροφοριών ως βάση δεδοµένων µε σκοπό 
την ενηµέρωση και κατεύθυνση των ασθενών σχετικά µε τα δικαιώ-
µατα που τους παρέχει η κείµενη Νοµοθεσία, καθώς και για τις παρο-
χές που δικαιούνται από τα Ασφαλιστικά τους Ταµεία. H δηµιουργία 
οµάδων Εθελοντών Προνοµιακού Έργου µε τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από το καταστατικό µας και µε σκοπό την στήριξη, βο-
ήθεια, συµπαράσταση, ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων µε την 
ασθένεια της Πνευµονικής Υπέρτασης.
Η συνεργασία µε Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Ιδρύµατα και φορείς της 
Ελλάδας και του εξωτερικού για ζητήµατα που αφορούν το νόσηµα 
της Πνευµατικής Υπέρτασης µε σκοπό την ευρύτερη ιατρική γνώση 
του ιδίου του ασθενούς αλλά και του περιβάλλοντός του.
Η ανάπτυξη προγράµµατος Φροντίδας στο Σπίτι, προνοιακού χα-
ρακτήρα, καθώς και Προγράµµατος Φροντίδας και Νοσηλείας στο 
Σπίτι µε τη δηµιουργία «Οµάδων Φροντίδας και Νοσηλείας στο Σπίτι» 
για τους ασθενείς µε Πνευµονική Υπέρταση σε συνεργασία µε τους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και τα αρµόδια Υπουργεία και 
φορείς αυτών.
Η ανάπτυξη προγράµµατος Επαγγελµατικής Ένταξης και Επανένταξης 
των ασθενών µε Πνευµονική Υπέρταση, η διασύνδεση και ανάπτυξη 
προγραµµάτων µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Υγείας, 
Απασχόλησης, Παιδείας καθώς και τον Ο.Α.Ε.Δ., τους Επαγγελµατι-
κούς Συλλόγους, Συνδικαλιστικούς Φορείς, καθώς και µε οποιοδή-
ποτε Κέντρο, Σύλλογο ή εν γένει νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµο-
σίου δικαίου, µε αντικείµενο την ενίσχυση της ψυχικής και σωµατικής 
υγείας για την κοινωνική ανάπτυξη των ασθενών.
Η Δηµιουργία Ξενώνα Παρηγορητικού Σταδίου για τους µοναχικούς 
- απόρους η µη  - ασθενείς µε Πνευµονική Υπέρταση.
Η Δηµιουργία Ξενώνα Φιλοξενίας για ασθενείς - κυρίως απόρους - 
και τους συνοδούς τους, από όλη τη Ελλάδα, που υποβάλλονται σε 
θεραπείες στην Αθήνα.
Εκδηλώσεις – ηµερίδες ενηµέρωσης ιατρών, νοσηλευτικού προσω-
πικού αλλά και ασθενών, φροντιστών τους καθώς και αθλητικών 
συλλόγων, δήµων και σχολείων αυτών µε στόχο την ενηµέρωση θα 
πραγµατοποιούνται καθ όλη την διάρκεια του έτους.
Οι προγραµµατισµένες δράσεις της Πνευµονικής Υπέρτασης Ελλά-

δας – H.P.H για το 2013 – 2014 που αφορούν και το εξωτερικό 
περιβάλλονται από ένα µεγάλο πλάνο εργασιών που έχει δροµο-
λογηθεί µε τη συνεργασία της PHAEuropeκαι περιλαµβάνει ειδικά 
έντυπα ενηµέρωσης ασθενών, φροντιστών και ιατρικής κοινότητας, 
καταγραφή περιστατικών της νόσου στο Ελλαδικό χώρο, σύσταση 
γραφείων αναφοράς της νόσου στα µεγάλα νοσοκοµειακά κέντρα, 
δυνατή πρόσβαση των ασθενών που χρίζουν µεταµόσχευσης στα ει-
δικά κέντρα ανά τον κόσµο όπου πραγµατοποιούνται.
Τέλος η Πνευµονική Υπέρταση Ελλάδας – H.P.H θα συµµετάσχει σε 
όλες τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια που θα πραγµατοποιηθούν σε 
παγκόσµιο επίπεδο για την ενηµέρωση των µελών της και την ανα-
µετάδοση στην Ελληνική κοινότητα όλων των σχετικών νέων µε την 
νόσο της Πνευµονικής Υπέρτασης.
Η ανάδειξη των εγχώριων προβληµάτων  του συστήµατος υγείας και 
ιδιαίτερα γύρω από τις σπάνιες παθήσεις, θα αποτελεί µόνιµη δράση 
του συλλόγου µε σκοπό την αντιµετώπισή τους είτε σε Πανελλαδικό 
είτε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υποστηρικτές
H Πνευµονική Υπέρταση Ελλάδας στηρίζεται από 
εξειδικευµένα νοσοκοµεία, µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, 
σωµατεία και εταιρείες - ιδιώτες µε στόχο την υποστήριξη 
των ασθενών. Υποστηρίζεται από αντίστοιχους συλλόγους 
ασθενών µε Πνευµονική Υπέρταση ανά τον κόσµο, µε 
την αιγίδα της PHAEurope και της Eurordis από τη διεθνή 
κοινότητα καθώς και µε την Πανελλήνια Ένωση Σπανίων 
Παθήσεων από τον Ελλαδικό χώρο. 

INFO
Πνευµονική Υπέρταση Ελλάδας – H.P.H

Δερβενακίων 11β, 145 72 Δροσιά Αττικής
Τηλ. – Fax. +30 215 5305523 Κιν. +30 6945 595323

Ε-mail :info@hellenicpulmonaryhypertension.gr
Site: www.hellenicpulmonaryhypertension.gr

Facebook: www.facebook.com/HellenicPulmonaryHypertension
Twitter: @HellenicPH, @ialissandratou

«Η Πνευµονική Υπέρταση Ελλάδας 
δηµιουργήθηκε µε προσωπική µου 
πρωτοβουλία για να δρα από τον ασθενή για 
τον ασθενή. Εφαλτήριο υπήρξε η δυσκολία 

για την προσωπική µου διάγνωση ως ασθενής µε την νόσο 
ΠΑΥ, την αναλγησία των νοσηλευτικών ιδρυµάτων στη χώρα 
µας γύρω από το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθείται 
µε την υπόνοια εµφάνισης Πνευµονικής Υπέρτασης και τέλος 
την αντιµετώπισή της από τους µη ειδικούς. Θέλοντας να 
προστατεύσω από την άγνοια των υπευθύνων,  συµπάσχοντες 
µου ώστε να προασπίσω την σωµατική και ψυχική τους 
υγεία αναγνωρίζοντας σε όλες τις ιστορίες διάγνωσης της 
πάθησης ανά τον κόσµο τον κοινό παρανοµαστή, την µη 
έγκυρη διάγνωση της νόσου και πολλές φορές την µη ορθή 
φαρµακευτική της υποστήριξη, προέβηνστην υλοποίηση του 
συλλόγου ασθενών στην Ελλάδα».

Ιωάννα Αλυσανδράτου
Πρόεδρος H.P.H
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Ένωση γονέων και φίλων ατόµων 
µε Σύνδροµο Rett «Άγγελοι Γης»
Η Ένωση γονέων και φίλων ατόµων µε σύνδροµο Rett «Άγγελοι Γης» είναι µη κερδοσκοπικό 
σωµατείο και ο σκοπός του είναι να βοηθήσει τα άτοµα µε σύνδροµο Rett και τους γονείς 
τους. Ενδεικτικά µεταξύ των δραστηριοτήτων του σωµατείου αναφέρονται και οι ακόλουθες: 
Πληροφόρηση και υποστήριξη γονέων και προσώπων που έχουν την επιµέλεια ατόµων µε 
σύνδροµο Rett, ενθάρρυνση και στήριξη ατόµων µε σύνδροµο Rett ώστε να αξιοποιήσουν όλες 
τις δυνατότητές τους, εποπτεία και παροχή βοήθειας σε νόµιµους επιµελητές ατόµων µε σύνδροµο 
Rett τα οποία στερούνται γονέων, φροντίδα για ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον, πληροφόρηση 
και ενηµέρωση του κοινού, εντόπιση των δικαιωµάτων και διεκδίκηση αυτών, ίδρυση και λειτουργία 
σχολών, εργαστηρίων και λεσχών, ενίσχυση επιστηµονικών ερευνών και πρακτικών εφαρµογών 
καθώς και οργανώσεις κοινωνικών εκδηλώσεων. 

Ιστορική διαδροµή συλλόγου
«Έχω την τιµή και την χαρά κάνοντας µια µικρή ανάδροµη στο χθες να 
αποτυπώσω την ιστορική διαδροµή του συλλόγου µας. Έτος ίδρυσης 
ήταν το 2010 και στόχος του η ένωση γονέων και φίλων ατόµων µε 
σύνδροµο Rett. Επιγραµµατικά θα πω ότι το σύνδροµο Rett είναι µια 
σπάνια γενετική µετάλλαξη. Πρωτεργάτης αυτής της ιδέας ήταν η κυρία 
Νεκταρία Βαζούρα, µια µάνα που βίωσε το σύνδροµο Rett µέσα από το 
παιδί της για 19 χρόνια. Το διδάχτηκε πολύ καλά και όταν είχε καταφέ-
ρει να µπορεί να το αντιµετωπίσει και να µη το φοβάται πια, συνέβη το 
µοιραίο. Το παιδί έφυγε απρόσµενα. Η µάνα όµως απέµεινε και οραµα-
τίστηκε µέσα στον πόνο της. Ίσως και εκείνη χρειαζόταν και αναζητούσε 
διεξόδους απόδρασης από την καθηµερινή πραγµατικότητα που άλλαζε 
πλέον ριζικά. Πήρε λοιπόν την πρωτοβουλία και έκανε την εκκίνηση 
ξεκινώντας από την αναζήτηση παιδιών µε Rett µέσω γιατρών και νο-
σοκοµείων. 

Ύστερα από πολλές δυσκολίες κατάφερε να βρει παιδιά και οικογένειες, 
48 έως σήµερα στον αριθµό. Κατάφερε ακόµα κάτι πολύ πιο σηµαντικό 
και δύσκολο θαρρώ. Να ενώσει τις οικογένειες µε σχέσεις ζωής. Από 
εκείνο το σηµείο, όλοι µαζί σαν µια γροθιά, βάζουµε στόχους και δρα-
στηριοποιούµαστε ενεργά πλέον. Η παρουσία µας επιβλητική, πάντα µε 
σεβασµό και ευγένεια σε σχετικά ιατρικά συνέδρια και όχι µόνο, όπου 
λαµβάνουµε αλλά και δίνουµε ενηµέρωση. 
Διεκδικούµε ό,τι ανήκει στα παιδιά µας, εντοπίζουµε και αντιµετωπίζουµε 
τυχόν προβλήµατα που παρουσιάζονται. Η ένταξη στο κοινωνικό περι-
βάλλον ήρθε αρµονικά, όπως άλλωστε το επιδιώκαµε και το ονειρευό-
µασταν. Δηµιουργούµε εκδηλώσεις διασκέδασης και χαράς για τα παιδιά 
αλλά και τους υπέροχους γονείς τους. Ίσως φανούν λίγα σε κάποιους 
όλα αυτά, ίσως σε κάποιους άλλους πάρα πολλά. Ευχή και επιθυµία 
όλων µας είναι να είµαστε γεροί και ενωµένοι δίπλα στα παιδιά µας. Είναι 
άγγελοι γης όπως τους επονοµάσαµε και το αξίζουν».
Μαρία Γερουκάλη-Κονδύλη, (µητέρα της Βασιλικής Κονδύλη) 

Η ένωση γονέων και φίλων ατόµων µε σύνδροµο Rett «Άγγελοι Γης» 
ιδρύθηκε το 2010 µε αριθµό αναγνώρισης από το πρωτοδικείο Αθηνών 
7403/2010 και αριθµό µητρώου σωµατείου 28627.

Απολογισµός δράσεων 2012
Ο σύλλογος «Άγγελοι Γης» κατά το έτος 2012
•  Ενώθηκε και είναι µέλος του Rett Syndrome Europe, του ευρωπαϊ-

κού συνδέσµου για το σύνδροµο Rett. Μέσα από αυτή τη συνεργασία 
µπορούµε να συµµετέχουµε στις δράσεις µαζί µε όλους τους άλλους 
ευρωπαϊκούς σύλλογους και να ακούγεται η φωνή µας και στην Ευ-
ρώπη.

•  Είµαστε µέλος της ΠΕΣΠΑ διεκδικώντας όλες οι σπάνιες παθήσεις 
µαζί τα δικαιώµατα µας.

•  Ενωθήκαµε µε την Οrhanet Ελλάδας όπου θα µπορούµε να παίρνου-

Πρόεδρος: Νεκταρία Βαζούρα

Αντιπρόεδρος Ειρήνη Αναστασίου

Αναπληρωτής αντιπρόεδρος:

Δηµήτρης Παπαχριστόπουλος

Γραµµατέας: Αναστασία Βλαχοκυριάκου

Ταµίας: Νικόλαος Τσαντούλης

Μέλη Δ.Σ.: Νίκη Βάσιου, Όλγα Βογιατζάκη, 

Ιωάννης Ζιώγας, Βασίλειος Μπορότης

Διοικητικό Συµβούλιο
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µε τις ιατρικές πληροφορίες που µας ενδιαφέρουν µεταφρασµένες.
•  Συµµετείχαµε στις πορείες και τους αγώνες όλων των αναπηρικών 

οργανώσεων, ώστε να ακουστούν τα προβλήµατα µας. Διεκδικούµε 
καλύτερη ποιότητα ζωής των κοριτσιών µας και των οικογενειών µας.

•  Καταθέσαµε υποµνήµατα προς τον ΕΟΠΥΥ, στο υπουργείο υγείας, στο 
ΙΚΑ και προς άλλους φορείς. Στόχος µας η ενηµέρωση αυτών σχετικά 
µε το σύνδροµο Rett και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε, ανα-
ζητώντας λύσεις.

•  Συµµετείχαµε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών οπού και θέσαµε 
υπόψιν φορέων τα προβλήµατα και τα αιτήµατά µας.

•  Συµµετείχαµε στο Εuroplan 2 (εθνικό σχέδιο δράσης για τις σπάνιες 
παθήσεις) καταθέτοντας τις προτάσεις µας.

•  Πήραµε µέρος στην παγκόσµια ήµερα σπάνιων παθήσεων 2012 µε 
έντονη δράση και παρουσία .

•  Κάναµε δράσεις ενηµέρωσης όπως στο Κλασικό Μαραθώνιο 2012 
όπου είχαµε παρουσία µε περίπτερο στο sponsor”, village µοιράζο-
ντας φυλλάδια του συλλόγου και ενηµερώνοντας το κοινό για το σύν-
δροµο  Rett και τις δράσεις µας.

•  Κάναµε την παρουσίαση του συλλόγου µέσα από ΜΜΕ (ΣΚΑΪ, πα-
ρουσίαση κ. Μελίνα Τσέλιου, ραδιοφωνική εκποµπή ΕΤ3 κ. Μπεγλίτη, 

περιοδικό «Αναπηρία Τώρα», παρουσίαση Rett syndrome από τον κ. 
Παρασκεουλάκο στο περιοδικό «The doctor» .

•  Κάναµε παρουσίαση του συλλόγου µε θέµα το σύνδροµο Rett στη 
Φλώρινα.

•  Είχαµε την ευκαιρία να πάρουµε µέρος στις χριστουγεννιάτικες εκδη-
λώσεις του δήµου Αθηναίων µε περίπτερο στην πλατεία Συντάγµατος. 
Γονείς µοίραζαν τα φυλλάδια του συλλόγου µας και ενηµέρωναν το 
κοινό σχετικά µε το σύνδροµο Rett και τις δράσεις µας.

•  Κάποιες από τις εκδηλώσεις µας έχουν στόχο την οικογένεια και τα 
κορίτσια µας. Ξεκινήσαµε λοιπόν κάνοντας την εκδήλωση για τη κοπή 
της πίτας του συλλόγου µας. Γονείς οπό όλη την Ελλάδα ήρθαν για 
να γιορτάσουµε όλοι µαζί την ένωση αυτή αλλά και να γνωριστούµε 
από κοντά .

•  Το αποκριάτικο πάρτι των κοριτσιών µας µε κλόουν τραγούδι και χορό 
µας δίνει τη δυνατότητα να είµαστε κοντά και να διασκεδάζουµε.

•  Το χριστουγεννιάτικο πάρτι µε κλόουν και τον Αϊ Βασίλη όπου µοιράζει 
τα δώρα στα παιδιά µας αλλά και αγάπη και χαρά.

Μέσα στους στόχους µας είναι να βοηθούµε κάθε οικογένεια στα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζει και να είµαστε κοντά της προσφέροντας ότι 
µπορούµε για την στήριξή τους.

Προγραµµατισµός δράσεων για το 2013
•  Διοργάνωση εκδήλωσης του συλλόγου για την παγκόσµια ηµέρα σπά-

νιων παθήσεων (Φεβρουάριος 2013). 
• Αποκριάτικο πάρτι κοριτσιών στην Αθήνα (Αττικό Ζωολογικό Πάρκο)
•  Συµµετοχή στην εκδήλωση της ΠΕΣΠΑ για την παγκόσµια ηµέρα µε 

παρουσίαση του συνδρόµου Rett.
•  Δράση ενηµέρωσης στη βόρεια Ελλάδα (συµµετοχή στον 8ο µαραθώ-

νιο «Μέγας Αλέξανδρος») στη Θεσσαλονίκη
•  Πασχαλινή εκδήλωση µε περίπτερο στην Αριστοτέλους (Θεσσαλονί-

κη) για ενηµέρωση του κοινού.
•  Πασχαλινή γιορτή για τις οικογένειες στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη).
•  Συµµετοχή σε συνέδρια και ηµερίδες που θα πραγµατοποιηθούν για τις 

σπάνιες παθήσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
•  Συντονισµός µε φορείς για τη διοργάνωση ηµερίδας στην Ελλάδα για 

το σύνδροµο Rett.
•  Συµµετοχή σε δράσεις που βοηθούν τους στόχους του συλλόγου.

Υποστηρικτές
Ευχαριστούµε θερµά όλους αυτούς που είναι κοντά µας, στηρίζοντας 
την προσπάθεια µας. Τους φίλους του συλλόγου µας που µε την ετήσια 
συνδροµή των 10 ευρώ το χρόνο στηρίζουν αυτό τον αγώνα.
Την ένωση «Μαζί για το παιδί» για την προσφορά της σε παιχνίδια 
στηρίζοντας τα πάρτι Χριστουγέννων-Αποκριάς αλλά και την προσφορά 
προϊόντων όπου δίνονται στις οικογένειες που τα χρειάζονται.
Την εταιρεία «Prokter&Gamble» για την προσφορά προϊόντων της.
Την εταιρεία «lP-Health» Imports για την έκδοση των φυλλαδίων µας.
Την εταιρεία «λουξ» για την προσφορά προϊόντων της στα πάρτι µας.
Την εταιρεία «Le Roy Merlin» για την προσφορά προϊόντων της στο 
χριστουγεννιάτικο bazzar για την οικονοµική ενίσχυση του συλλόγου.
Όλους όσους κατά καιρούς έχουν συνεισφέρει στο έργο µας.

INFO
Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόµων 
µε σύνδροµο Rett «Άγγελοι Γης»

Λάµπρου Κατσώνη 17, Αθήνα
Τηλ. 2130146293 

E-mail: aggeloi_ghs@hotmail.com
Site: www.rettgreece.gr

Facebook: www.facebook.com/pages/ΆΓΓΕΛΟΙ-ΓΗΣ

«Ως πρόεδρος του συλλόγου Ένωση γονέων και φίλων ατόµων 
µε Σύνδροµο Rett Ελλάδος θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 
γονείς και φίλους του συλλόγου για την αγάπη και αποδοχή 
στο πρόσωπό µου από τη πρώτη στιγµή. Γνωρίζω πολύ καλά 
τον αγώνα ζωής που δίνουν καθηµερινά. Επικεντρώνοντας 
πάντα στα παιδιά τους, προσδοκώντας και προσµένοντας πάντα 
ανυστερόβουλα, µε άπειρη αγάπη και αισιοδοξία για τα καλύτερα. 
Τώρα που ενωθήκαµε νιώθουµε πιο έντονα τη δύναµη που έχουµε 
µέσα µας. Αυτό µας βοηθάει να παλεύοµε για τα παιδιά µας και 
να διεκδικούµε για αυτά που τους ανήκουν. Είµαστε ακόµα στην 
αρχή. Όλοι µαζί µπορούµε να αγωνιστούµε για µια καλύτερη και µε 
ποιότητα ζωή των παιδιών µας. Αυτός είναι ο αγώνας όλων µας.
Σας ευχαριστώ». 

Νεκταρία Βαζούρα
Πρόεδρος



�������������
Π
Α
ΡΟ

ΥΣ
ΙΑ
ΣΗ

(26)((2626))

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 ανοϊκών ασθενών και επαγγελµατίες υγείας 
που ασχολούνται µε τη νόσο Αλτσχάιµερ. Στόχος της είναι η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση του 
κοινού, η υποστήριξη των ασθενών και των συγγενών τους, η κινητοποίηση της πολιτείας για την 
υπεράσπιση των δικαιωµάτων των ασθενών, η ίδρυση δοµών για την περίθαλψή τους.
(Εθνικό και Νοµαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής φροντίδας Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αριθµός: 09111ΦΣΕ12026068Ν/0637). 

�ια την επίτευξη των στόχων της, η Εταιρεία υλοποιεί σηµα-
ντικό αριθµό δραστηριοτήτων. Σήµερα λειτουργεί τέσσερα 
Κέντρα Ηµέρας, στο Παγκράτι, στους Αµπελοκήπους, στο 
Μαρούσι και στην Ηλιούπολη). Τα Κέντρα Ηµέρας αποτε-
λούν µονάδες ηµερήσιας θεραπευτικής φροντίδας ασθε-

νών µε νόσο Αλτσχάιµερ και άλλες µορφές άνοιας. Σκοπός τους είναι η 
διατήρηση των νοητικών και λειτουργικών δεξιοτήτων των ασθενών για 
όσο το δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και η διατήρηση της κοι-
νωνικότητάς τους. Το πρόγραµµα των Κέντρων Ηµέρας περιλαµβάνει:
• Ιατρείο µνήµης
•  Θεραπείες ενδυνάµωσης νοητικών λειτουργιών (µνήµης, λόγου, προ-

σοχής κτλ.)
• Ατοµική και οµαδική δηµιουργική απασχόληση
• Προγράµµατα Γυµναστικής
•  Eιδικές θεραπείες (θεραπείες τέχνης, θεραπεία δι΄ αναµνήσεων, ερ-

γοθεραπεία κ.ά.)

Άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας
•  Υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι για ανοϊκούς ασθενείς», η απευθύνε-

ται σε οικογένειες ανοϊκών ασθενών που δεν µπορούν να µετακινη-
θούν, λόγω της βαρύτητας της νόσου ή άλλων προβληµάτων. Στό-
χος είναι η παραµονή των ατόµων µε άνοια στο οικείο περιβάλλον, 
η αποφυγή της ιδρυµατικής φροντίδας και η ανακούφιση του φορτί-

ου των φροντιστών. Οι επαγγελµατίες υγείας επισκέπτονται περιοδικά 
κατ΄ οίκον τις οικογένειες και προσφέρουν οργανωµένη ψυχοκοινω-
νική στήριξη, εκπαίδευση και συµβουλευτική καθώς και διευκόλυνση 
στη µετακίνηση. 

•  Alzheimer Caf�: ανοικτή συγκέντρωση µια φορά την εβδοµάδα όπου 
παρέχεται η ευκαιρία στους συµµετέχοντες να συνοµιλούν τακτικά µε 
ανθρώπους που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα µνήµης, να 
ανταλλάσσουν εµπειρίες, να δίνουν και να παίρνουν συναισθηµατι-
κή υποστήριξη. Σε χαλαρό, ασφαλές, φιλικό και χωρίς στίγµα περι-
βάλλον, δίνεται η ευκαιρία στους φροντιστές για ένα διάλειµµα από το 
τόσο δύσκολο έργο τους.

•  Σεµινάρια εκπαίδευσης για φροντιστές ανοϊκών ασθενών. Τα σεµινά-
ρια επαναλαµβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα όλο το χρόνο και 
οι φροντιστές καταρτίζονται υπεύθυνα, ώστε να αντιµετωπίσουν καλύ-
τερα τον ασθενή τους, αλλά και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσµατικά 
το φορτίο της φροντίδας. 

•  Ενηµερωτικές οµιλίες για τη Μνήµη και την Άνοια σε Λέσχες Φιλίας, 
ΚΑΠΗ και Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα 

• Εκπαίδευση Επαγγελµατιών Υγείας
• Ερευνητικό έργο
•  Έκδοση και δωρεάν διανοµή ενηµερωτικού και επιστηµονικού υλικού
• Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα

Απολογισµός δράσης 2012 & προγραµµατισµός 
δράσης 2013 
Στον απολογισµό δράσεων για το 2012 θα πρέπει να τονιστεί η απρό-
σκοπτη λειτουργία τόσο των Κέντρων Ηµέρας στο Παγκράτι και στην 
Πανόρµου όσο και στο πρόγραµµα Φροντίδα στο Σπίτι, παρά τις δυ-
σµενείς οικονοµικές συνθήκες και τη µείωση της χρηµατοδότησης κατά 
50% από το Υπουργείο Υγείας. Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλε-
σµα την αύξηση του αριθµού των χρηστών στα δύο Κέντρα Ηµέρας, των 
επωφελούµενων φροντιστών αλλά και των ατόµων που πέρασαν για 
προληπτική εξέταση από τα ιατρεία µνήµης. Καθιερώθηκε η καθηµερι-
νή, τακτική λειτουργία του Κέντρου Ηµέρας στο Μαρούσι, σε συνεργα-
σία µε τον Δήµο Αµαρουσίου, καθώς και η επέκταση του ωραρίου λει-
τουργίας του Κέντρου Ηµέρας στο Παγκράτι, το οποίο πλέον λειτουργεί 
και τις απογευµατινές ώρες. Τα δύο παραπάνω έργα έχουν ενταχθεί στο 

Πρόεδρος: Σαλώµη Αλιβέρτη

Αντιπρόεδρος: Κων/νος Προύσκας

Γενική Γραµµατέας: Δέσποινα Μπόζου

Ταµίας: Κων/νος Νικολάου

Σύµβουλοι: Παρασκευή Σακκά, 

Δέσποινα Πετροπούλου, 

Βασιλική Νικολάου     

Επίτιµη πρόεδρος: Δρ. Παρασκευή Σακκά

Διοικητικό Συµβούλιο
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ΕΣΠΑ. Γενικότερα, τον προηγούµενο χρόνο πραγµατοποιήθηκαν σηµα-
ντικές εκδηλώσεις οι οποίες είχαν µεγάλη ανταπόκριση στο ευρύ κοινό 
και έτυχαν µεγάλης δηµοσιότητας, όπως η Ηµέρα Φροντιστή (19 Μαρ-
τίου), η Παγκόσµια Ηµέρα νόσου Αλτσχάιµερ (21 Σεπτεµβρίου) και η 
καθιερωµένη πορεία για τη µνήµη (memory walk), η διεξαγωγή προ-
ληπτικών τεστ µνήµης στην 2η έκθεση για την Τρίτη Ηλικία στο Ζάπ-
πειο, κ. ά. Με στόχο την καλύτερη διάγνωση και θεραπεία των ανοϊκών 
συνδρόµων η Εταιρεία διοργάνωσε Επιστηµονικό Συµπόσιο, στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος ALCOVE, µε τίτλο «Η χρήση των 
ψυχοτρόπων στην Άνοια». Σε συνεργασία µε διάφορους φορείς συνε-
χίσαµε τις ενηµερωτικές εκδηλώσεις σε ΚΑΠΗ άλλων Δήµων της Αττι-
κής και της επαρχίας. Με βασική επιδίωξη τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
υπαλλήλων, η Εταιρεία συµµετείχε σε ευρωπαϊκά προγράµµατα µε εθνι-
κή µονάδα συντονισµού το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, όπως είναι 
το πρόγραµµα « Set Care – Μάθηση εξ’ αποστάσεως στο πλαίσιο της 
κατ’ οίκον φροντίδας» που ασχολείται µε τη βελτίωση των επαγγελµατι-
κών δεξιοτήτων των εργαζοµένων στο χώρο της κατ’ οίκον φροντίδας 
και το πρόγραµµα «We are Family» που ασχολείται µε την εκµάθηση και 
χρήση των νέων τεχνολογιών στα άτοµα Τρίτης Ηλικίας. Για το 2013 πα-
ραµένει πρώτη µας προτεραιότητα να καταφέρουµε να διατηρήσουµε σε 
λειτουργία τα Κέντρα Ηµέρας και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρε-
σιών, αλλά και να επεκτείνουµε το έργο µας µε βασικό µέληµα τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των φροντιστών και των ασθενών τους. Ήδη 
ξεκίνησε η λειτουργία ενός ακόµη Κέντρου Ηµέρας στην Ηλιούπολη, σε 
συνεργασία µε το Δήµο Ηλιουπόλεως. 
Σε συνεργασία µε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
– Αιγινήτειο Νοσοκοµείο ξεκινήσαµε µια µεγάλη επιδηµιολογική µελέ-
τη µε σκοπό να συγκεντρώσουµε δεδοµένα και να καταγράψουµε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα τη συχνότητα της Νόσου Αλτσχάιµερ, των 
λοιπών ανοιών, της Ήπιας Νοητικής Έκπτωσης και άλλων σχετιζόµε-
νων νευρολογικών ασθενειών. Στο πλαίσιο της µελέτης εξετάζεται εξο-
νυχιστικά από Νευρολόγους, Νευροψυχολόγους και άλλους επαγγελ-
µατίες υγείας ένα τυχαίο δείγµα κατοίκων της περιοχής του Αµαρουσίου, 
65 ετών και άνω. 
Σε συνεργασία µε διάφορους φορείς το Σωµατείο συνεχίζουµε τις ενη-
µερωτικές εκδηλώσεις σε ΚΑΠΗ άλλων Δήµων της Αττικής και της 
επαρχίας. Ανανεώνουµε και επικαιροποιούµε τις εκδόσεις και τα ενηµε-
ρωτικά φυλλάδια, τα οποία διανέµονται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόµε-
νο. Επιδιώκουµε πιο σθεναρά συνεργασίες για να επιτύχουµε: 
1.  Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την έγκαιρη διάγνω-

ση της νόσου

2.   Πρόσβαση για όλους στην καλύτερη δυνατή φαρµακευτική θε-
ραπεία

3.  Άµεση πρόσβαση σε µη φαρµακευτικές θεραπείες παράλληλα µε τη 
φαρµακευτική αγωγή

4.   Σεβασµός στα δικαιώµατα και στη διασφάλιση της αξιοπρέπειας των 
ασθενών

5.   Διατήρηση της εύρυθµης λειτουργίας των λίγων υπαρχόντων υπη-
ρεσιών και δοµών

6.  Δηµιουργία υπηρεσιών και δοµών βραχείας και µακροχρόνιας πα-
ραµονής ασθενών

7.  Επιδόµατα και βοηθήµατα για τις οικογένειες των ασθενών
8.  Διάθεση κονδυλίων για την έρευνα σχετικά µε τη νόσο
9.   Θέσπιση σαφούς νοµικού πλαισίου για τα δικαιώµατα των ασθε-

νών
10.  Συνεργασία των αρµόδιων φορέων σε εθνικό και πανευρωπαϊκό 

επίπεδο για την ικανοποίηση των αιτηµάτων των ανοϊκών ασθενών 
και των οικογενειών τους

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 και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης καθώς και από το επιχειρησιακό πρόγραµµα 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού,  ΕΣΠΑ 2007-2013.

INFO
Μάρκου  Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, 116 36 Αθήνα

Τηλ. 210 7013271 – Fax: 210 6012239 ( ώρες 9:00-20:00)
Site: www.alzheimerathens.gr, E-mail: info@alzheimerathens.gr 

 Facebook: www.facebook.com/AlzheimerAthens

«Οι πάσχοντες από νόσο Αλτσχάιµερ και άλλες 
µορφές άνοιας στην Ευρώπη είναι σήµερα 
7.300.000 και στην Ελλάδα 200.000. 
Παγκοσµίως, οι ανοϊκοί ασθενείς είναι 

36.000.000 και αναµένεται να ξεπεράσουν τα 100.000.000 
µέχρι το 2050. Οι πολλαπλές και εξειδικευµένες ανάγκες των 
ανοϊκών ασθενών στην Ελλάδα καλύπτονται κυρίως από τις 
Εταιρείες Αλτσχάιµερ, όµως ο αριθµός των Κέντρων Ηµέρας 
είναι δυσανάλογα µικρός σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των 
ατόµων µε άνοια και υπάρχει επιτακτική ανάγκη ίδρυσης νέων 
δοµών. Ακόµα και σ΄ αυτή την οικονοµικά δύσκολη συγκυρία 
καλούµε όλους τους αρµόδιους φορείς να καταβάλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια, ώστε να µην αφεθούν οι ανοϊκοί ασθενείς 
χωρίς φροντίδα και θεραπεία και οι οικογένειές τους χωρίς 
συµπαράσταση. Πιστεύουµε πως η διάσωση της οικονοµίας της 
χώρας συµβαδίζει µε τη διάσωση των ανθρώπων της και ιδιαίτερα 
των ευπαθών οµάδων, όπως οι άνθρωποι της Τρίτης ηλικίας και 
ειδικότερα οι ανυπεράσπιστοι ασθενείς µε άνοια, τα δικαιώµατα 
των οποίων προσπαθούµε να υπηρετούµε πάντα µε ευαισθησία και 
συνέπεια. Είναι απαραίτητο να αγωνιστούµε για να γίνει η Άνοια 
προτεραιότητα στη Δηµόσια Υγεία, ώστε να αντιµετωπιστεί το θέµα 
συνολικά και αποτελεσµατικά».

Δρ. Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - Ψυχίατρος
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ΕΥ ΖΩ µε τον Καρκίνο

Σκοπός του µη κερδοσκοπικού συλλόγου ΕΥ ΖΩ µε τον Καρκίνο, που ιδρύθηκε το 2003 και 
έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, είναι η συµβολή στη βελτίωση της ιατρικής και νοσηλευτικής 
φροντίδας των ασθενών που πάσχουν από  νεοπλασµατική νόσο καθώς και η ανάληψη 
πρωτοβουλιών και η λήψη µέτρων για την ψυχολογική και κάθε άλλη στήριξη των ασθενών 
και των συγγενών τους. 

� 
σύλλογος «Ευ Ζω µε τον καρκίνο» που µέχρι τις 
31/3/2013 απαριθµούσε 310 µέλη, ιδρύθηκε 
το Φεβρουάριο του 2003 µε έδρα το Ηράκλειο 
της Κρήτης. Δυνατότητα συµµετοχής στο σύλλο-
γο έχουν τα άτοµα που ζουν ή έζησαν την εµπειρία 

του καρκίνου, οι ίδιοι ή αγαπηµένα τους πρόσωπα, εθελοντές καθώς 
και επαγγελµατίες υγείας.

Αναπτύσσει δράσεις και προβάλλει αιτήµατα µε σκοπό: 
•  Τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας των ογκολογικών ασθε-

νών και τη δηµιουργία υποδοµών εξωνοσοκοµειακής υποστήριξης 
τους

• Τη δηµιουργία υποδοµών ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης 
•  Την καταπολέµηση της άγνοιας και του στιγµατισµού που περιβάλλει 

τον καρκίνο και την ευαισθητοποίηση της Κρητικής κοινωνίας ώστε 
να ανατραπεί η αντιεπιστηµονική και λαθεµένη εικόνα της νόσου

Για την επίτευξη των στόχων του:
•  Διοργανώνει εκστρατείες και εκδηλώσεις ενηµέρωσης για την πρό-

ληψη του καρκίνου

•  Προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης µε την καθηµερινή πα-
ρουσία των εθελοντών του στο δηµόσιο νοσοκοµείο του Ηρακλεί-
ου (ΠΑΓΝΗ)

•   Προσφέρει δωρεάν ατοµικές υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης 
στους ασθενείς και στα άτοµα του περιβάλλοντός τους

•   Παρέχει πληροφορίες για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµα-
τα καθώς και για τις κρατικές παροχές ασθενών µε καρκίνο

•  Στηρίζει οικονοµικά ογκολογικούς ασθενείς κατόπιν αιτήµατος των 
αρµόδιων κοινωνικών υπηρεσιών

•  Παρέχει εξοπλισµό στα ογκολογικά τµήµατα των νοσοκοµείων ΠΑ-
ΓΝΗ και ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ- ΓΝΗ καθώς και τροφοδοσία στον Ξενώνα 
«Στ. Νιάρχος» του ΠΑΓΝΗ  

Απολογισµός δράσεων 2012
Ο σύλλογος «ΕΥ ΖΩ µε τον Καρκίνο» πραγµατοποίησε κατά το έτος 
2012 τις παρακάτω δραστηριότητες: 
Κοινωνική στήριξη
•  Εξυπηρέτηση περίπου 1500 ασθενών από τις  εθελόντριες του 

συλλόγου µε την καθηµερινή τους παρουσία στο τµήµα χηµειοθε-
ραπείας και την ογκολογική κλινική  του ΠΑΓΝΗ 

•  Παροχή οικονοµικής βοήθειας  σε απόρους ασθενείς µετά από αι-
τήµατα των Κοινωνικών υπηρεσιών (πληρωµή αποκλειστικών νο-
σοκόµων, φαρµάκων, εξετάσεων, τροφίµων, ενοικίων, λογ/σµών 
ΔΕΗ, κοινοχρήστων κ.λ.π)

•  Παροχή εξοπλισµού στα νοσοκοµεία ΠΑΓΝΗ και ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - 
ΓΝΗ  (καθίσµατα, οπτική αποµόνωση, ψυγεία, τηλεοράσεις, ψύκτες 
µε εµφιαλωµένο νερό κ.λ.π)

•  Προσφορά ενηµέρωσης σε 500 περίπου άτοµα που επικοινώ-
νησαν µε το σύλλογο ζητώντας πληροφορίες σε εργασιακά και 
ασφαλιστικά ζητήµατα και γενικά ζητήµατα που αφορούν τη νόσο 
και έδωσε λύσεις σε πολλά προβλήµατα των ατόµων αυτών

•  Από τις 22/3/2012 παρέχει τρόφιµα πρώτης ανάγκης στους φι-
λοξενούµενους του Ξενώνα «Στ. Νιάρχος» στο ΠΑΓΝΗ. Η δράση 
διήρκεσε για όλο το 2012 και συνεχίζεται και για το 2013.

Ψυχολογική στήριξη
•  Πληρωµή ψυχολόγου για την πραγµατοποίηση συνεδριών µε ασθε-

νείς και συνοδούς ασθενών στο χώρο της Παθολογικής – Ογκο-
λογικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ, στο γραφείο του συλλόγου και σε 
ιδιαίτερες περιπτώσεις κατ΄ οίκον.  

Πρόεδρος: Μαρίνα Τζανάκη

Αντιπρόεδρος: Μαρία Περράκη

Γραµµατέας: Αικατερίνη Κουναλάκη

Ταµίας: Αικατερίνη Πολιτάκη

Μέλη: Θεοδοσία Μπίτζου, 

Ιωάννα Λιαδάκη, 

Μαρία Θεοδωρίδου

Διοικητικό Συµβούλιο
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Διεκδίκηση Δικαιωµάτων Καρκινοπαθών
•  Συµµετοχή  σε εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «Διεκδίκηση πρό-

σβασης ασθενών µε καρκίνο σε υπηρεσίες υγείας και σε ασφάλιση 
υγείας» στις 4/2/2012 στην Αθήνα

•  Συµµετοχή στην Πανελλαδική κινητοποίηση των καρκινοπαθών 
στις 12/9/2012 (στο Ηράκλειο πραγµατοποιήθηκε µπροστά από 
τη Βασιλική του Αγ. Μάρκου στα «Λιοντάρια»)

•  Πραγµατοποίηση  µε πρωτοβουλία του συλλόγου µας στο χώρο 
του ΙΣΗ µιας πρώτης συνάντησης µε εκπροσώπους άλλων συλλό-
γων ασθενών (ρευµατοπαθείς, Ηλιαχτίδα, Alzheimer, «Άγ. Σπυρί-
δων» κ.λ.π) και στόχο την έναρξη κοινών κινητοποιήσεων

•  Συµµετοχή µετά από πρόσκληση της εταιρείας νόσου Alzheimer 
Ηρακλείου στην 3η Παγκρήτια Διεπιστηµονική Συνάντηση για τη 
νόσο στις 28/9/2012 στο Ηράκλειο

•  Συµµετοχή στις 6/10/2012 στην κινητοποίηση των Γιατρών του ΕΣΥ 
µετά από πρόσκλησή τους στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο 

•  Συµµετοχή στο 1ο Συνέδριο Ασθενών που πραγµατοποιήθηκε στις 
2/11/2012 στην Αθήνα µε µεγάλη επιτυχία

•  Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς ο σύλλογος συµµετείχε δραστή-
ρια και ενεργά στη ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ (Διασωµατειακή Επιτροπή Διεκδίκη-
σης των Δικαιωµάτων των Καρκινοπαθών όπου συµµετέχουν 37 
σύλλογοι από όλη την Ελλάδα)

•  Αξιοποίηση των τοπικών µέσων ενηµέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεό-
ραση, τύπος) µε συχνή παρουσία και στόχο την ενηµέρωση και την 
αφύπνιση της κρητικής κοινωνίας 

Εκδηλώσεις
•  Ιανουάριος 2012 – Φιλανθρωπική συναυλία στο κινηµατοθέατρο 

Αστόρια Ηρακλείου µε τον Ross Daily και τους συνεργάτες του
•  Φεβρουάριος 2012 – Ηµερήσια εκδροµή στη Μονή Βωσάκου στο 

Ρέθυµνο και κοπή της πίτας
•  Νοέµβριος 2012 – Δύο Θεατρικές παραστάσεις της «Μήδειας» του 

Μποστ από το ΘΟΚΝΗ της ΕΛΜΕ στο Φοιτητικό Κέντρο του Πανε-
πιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο

•  Δεκέµβριος 2012 – Ετήσιο παζάρι «δεύτερο χέρι» στη Λότζια  

Προγραµµατισµός δράσεων 2013
Για το έτος 2013 θα συνεχιστούν όλες οι προαναφερόµενες δρά-
σεις που αφορούν την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των 
ασθενών και των οικογενειών τους πάντα µέσα στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων του συλλόγου που καθορίζονται και επηρεάζονται 

άµεσα από τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα µας 
αυτήν τη χρονική περίοδο.
Δύο νέες δραστηριότητες που έχουν προγραµµατιστεί είναι η πα-
ροχή εκπαιδευτικών σεµιναρίων προς τους εθελοντές µας ώστε να 
ενδυναµωθούν στην άσκηση του εθελοντικού τους έργου και η δι-
οργάνωση της 3ης Ηµερίδας του συλλόγου κατά το µήνα Νοέµβριο. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα των εθελοντών που είναι χωρισµένο σε 
δύο ενότητες βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ενώ η Ηµερίδα θα είναι αφι-
ερωµένη  στο µεγάλο θέµα των γενοσήµων φαρµάκων που αφορά 
όλους τους ασθενείς αλλά λίγοι έχουν τις γνώσεις  να αντιληφθούν 
το µέγεθος του προβλήµατος. 
Με καλεσµένους, επιστήµονες -  οµιλητές πλήρως καταρτισµένους, 
θα επιχειρήσουµε να δώσουµε απαντήσεις στα ερωτήµατα του κοι-
νού και να ξεκαθαρίσουµε το θολό τοπίο που περιβάλλει τα γενόση-
µα φάρµακα. Τέλος δυναµική θα παραµείνει, κατά τη διάρκεια  του 
2013, η συµµετοχή του συλλόγου σε όλες τις κινητοποιήσεις για 
τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων των καρκινοπαθών που πλήττονται 
ολοένα και περισσότερο. 

Μαρίνα Τζανάκη
Πρόεδρος

«Τέλος εποχής λοιπόν. Ό,τι µέχρι χθες, 
θεωρούσαµε δεδοµένο στην περίθαλψη 
των καρκινοπαθών,  σήµερα αµφισβητείται 
ή έχει ήδη αφαιρεθεί. Ακόµα και αυτή 

η «αναιµική» δωρεάν περίθαλψη, είναι πλέον παρελθόν. 
Ούτε συζήτηση φυσικά για µια ολιστική προσέγγιση των 
ασθενών µε καρκίνο, στο σύστηµα υγείας. Και όλα αυτά µέσα 
σε µια ατµόσφαιρα «κοινωνικού καρκίνου», µιας αδηφάγας 
δηλαδή επίθεσης στο ίδιο το σώµα της κοινωνίας. 
Το µονοπάτι του εθελοντισµού και της αλληλεγγύης, 
η ικανότητά µας να νοιαζόµαστε για τον «άλλο», είναι 
η µοναδική έξοδος κινδύνου από αυτό το νέο, εφιαλτικό 
περιβάλλον.
Αξιοποιώντας την µέχρι τώρα εµπειρία µας χρειάζεται 
να διατυπώσουµε και να διεκδικήσουµε ξανά, µε σύγχρονο 
τρόπο, το όραµα για µια περίθαλψη µε επίκεντρο τον 
άνθρωπο. Θα τα καταφέρουµε; Ας τολµήσουµε µαζί!»

Υποστηρικτές
Ο σύλλογος στηρίζεται οικονοµικά από τις δωρεές των 
πολιτών «εις µνήµην» των αγαπηµένων τους  προσώπων. 
Οι δωρεές αυτές αποτελούν και το  µεγαλύτερο µέρος των 
ετησίων εσόδων του. Οι συνδροµές των µελών του, τα έσοδα 
εκδηλώσεων (παζάρια, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, 
δρώµενα κ.λπ. ) καθώς και η έκτακτη επιχορήγηση του ΟΑΕΔ 
για την πρόσληψη υπαλλήλου γραµµατειακής υποστήριξης 
αποτελούν συµπληρωµατικές πηγές εσόδων. 

INFO
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

Κυρίλλου Λουκάρεως 49-51, Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 712 01
Τηλ. & Fax: 2810-287895 κινητό: 6945254301

E-mail: efzokriti@otenet.gr, Site: www.efzo.gr
Facebook: Eu Zw me ton karkino
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Θετική Φωνή - Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας

Η Θετική Φωνή είναι ο πανελλήνιος σύλλογος των ανθρώπων που ζουν µε HIV/AIDS. 
Οι βασικοί άξονες δράσης του συλλόγου είναι: η διεκδίκηση και υπεράσπιση των δικαιωµάτων 
των ανθρώπων που ζουν µε HIV, η προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών περίθαλψης και 
κοινωνικής µέριµνας, η εξάλειψη του στίγµατος και του κοινωνικού αποκλεισµού, η ενηµέρωση 
του γενικού πληθυσµού αλλά και των ευάλωτων στον HIV οµάδων για την πρόληψη και τη µείωση 
της εξάπλωσης του HIV/AIDS.

� 
Θετική Φωνή ξεκίνησε επίσηµα τη δραστηριο-
ποίησή της το 2009 µε τα 22 πρώτα ιδρυτικά 
της µέλη. Έκτοτε ο σύλλογος έχει δεχθεί πάνω 
από 600 αιτήσεις µελών και εθελοντών από 
πολλές πόλεις της Ελλάδας ενώ πολύ δραστή-

ριοι πυρήνες υπάρχουν προς το παρόν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Πρωτίστως η Θετική Φωνή απευθύνεται σε ανθρώπους που ζουν 
µε HIV/AIDS χωρίς αυτό να αποκλείει όµως συγγενείς και φίλους 
όσων ζουν µε HIV/AIDS. Ο σύλλογος είναι καταγεγραµµένος στο 
µητρώο ενώσεων ασθενών του Υπουργείου Υγείας και είναι µέλος 
σε διάφορα ευρωπαϊκά δίκτυα όπως το δίκτυο οργανώσεων ασθε-
νών, HIV Europe, το AIDS Action Europe (AAE), το Civil Society 
Forum, το European AIDS Treatment Group (EATG), το δίκτυο χω-
ρών χαµηλού επιπολασµού (NeLP). Στην Ελλάδα η Θετική Φωνή 
είναι µέλος της ΕΣΑµεΑ και συνεργάζεται σε πλατφόρµες µε άλλους 
συλλόγους ασθενών για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων µας αλλά 
και για να παρέµβουµε στην χάραξη Πολιτικής Υγείας.

Απολογισµός δράσεων 2012
Ενδυνάµωση
«Εγώ και ο HIV»: διοργάνωση 5 συναντήσεων µεταξύ ανθρώ-
πων που ζουν µε HIV σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε στόχο την 
ενηµέρωση πάνω στις τελευταίες εξελίξεις που προέκυψαν από 
τα διεθνή συνέδρια αλλά και τη γενικότερη ενηµέρωση πάνω σε 
θέµατα παρεµφερή (κοινωνικό στίγµα, ΣΜΝ, ψυχοτρόπες ουσίες, 
ασφαλέστερες σεξουαλικές πρακτικές, κλπ.).
Κυκλοφορία έκδοσης «Ζώντας µε τον HIV»: µετάφραση, προ-
σαρµογή, επιµέλεια, εκτύπωση και διανοµή του βιβλίου που περι-
λαµβάνει 20 κεφάλαια από τη στιγµή της ανακοίνωσης του θετικού 
αποτελέσµατος και µετά. Το βιβλίο διανέµεται δωρεάν από όλες 
τις Μονάδες Λοίµωξης της Ελλάδας αλλά και από το γραφείο της 
Θετικής Φωνής.
Τήρηση αντιρετροϊκής αγωγής: δηµιουργία και διανοµή ενός τη-
λεοπτικού σποτ για την σωστή τήρηση της αντιρετροϊκής αγωγής.
Τηλεφωνική γραµµή: παροχή βοήθειας, υποστήριξης, πληροφορι-
ών και διαµεσολάβησης όπου κρίνεται απαραίτητο σε 360 περίπου 
κλήσεις ανά µήνα, σε τηλεφωνική γραµµή που λειτουργεί από τις 9 
έως τις 5 (καθηµερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής).

Κοινωνικοί φορείς - εταίροι
Επιστηµονική διηµερίδα: διοργάνωση διηµερίδας υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης µε θέµα «Ελληνική δικαιοσύνη, Νο-
µοθεσία και HIV/AIDS», όπου συζητήθηκαν νοµικά ζητήµατα στην 
Ελλάδα, βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού και η νοµική προστα-
σία ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Στην διηµερίδα συµµετείχαν 
ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς του εξωτερικού, εκπρόσωπος 
της UNAIDS, της ΕΔΕ και της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.
Μηνιαία πλατφόρµα HIV/AIDS: συµµετοχή στην διαµόρφωση κοι-
νής ατζέντας διεκδίκησης µαζί µε µη κυβερνητικές οργανώσεις που 
ασχολούνται µε θέµατα HIV/AIDS.

Ευάλωτες οµάδες
Ath Checkpoint: µέσα στο 2012 η Θετική Φωνή δηµιούργησε 
µια δοµή παροχής συµβουλευτικής για ασφαλέστερες σεξουαλικές 
πρακτικές και δωρεάν ΤΕΣΤ σάλιου για HIV που εξειδικεύεται σε 

Διοικητικό Συµβούλιο

Πρόεδρος: Νίκος Δέδες 

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Παπαδοπετράκης

Γενικός Γραµµατέας: Ανδρέας Μαζαράκης

Ταµίας: Μίρο Πασκάλεβ 

Μέλη: Γιάννης Πρώιος 

Φραγκίσκος Λέλας 

Λευτέρης Βενιέρης
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άνδρες που κάνουν σεξ µε άλλους άνδρες. Η δοµή λειτουργεί στην 
Αθήνα σε φιλικό ωράριο και ειδικά διαµορφωµένο χώρο (Πιττάκη 
4, Μοναστηράκι, Δευτέρα έως Σάββατο 12.00 – 20.00) και δέχε-
ται κατόπιν ραντεβού (2103310400 – www.athcheckpoint.gr).
Άνθρωποι που κάνουν χρήση ναρκωτικών (ΧΕΝ): δεδοµένης 
της γεωµετρικής αύξησης των διαγνώσεων θετικών στον HIV µετα-
ξύ των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, η Θετική Φωνή 
συµµετέχει µε διάφορους τρόπους στην αντιµετώπιση του φαινοµέ-
νου: διανοµή υγειονοµικού κιτ για ασφαλέστερη χρήση στο κέντρο 
της Αθήνας, παροχή συµβουλευτικής σε νεοδιαγνωσθέντες ΧΕΝ 
στο πρόγραµµα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, συµµετοχή στην εθνική επιτροπή 
αντιµετώπισης της επιδηµίας που συστάθηκε από το Υπουργείο 
Υγείας και καταγγελία µε κάθε ευκαιρία της εφαρµογής της υγειονο-
µικής διάταξης ΥΑ 39Α, µε στόχο την κατάργησή της.

Ευρύ κοινό
1η Δεκέµβρη: τριήµερες εκδηλώσεις στην Τεχνόπολις, µε την αι-
γίδα του Δήµου Αθηναίων, που στόχευσαν στην ενηµέρωση 800 
µαθητών και στην ευαισθητοποίηση των επισκεπτών µέσω έκθε-

σης φωτογραφίας και αφίσας µε θέµα τον κοινωνικό αποκλεισµό 
των ευάλωτων οµάδων ως προς το HIV/AIDS.
Συµµετοχή σε εκδηλώσεις: µέσα στο 2012 η Θετική Φωνή συµ-
µετείχε σε περίπου 15 εκδηλώσεις άλλων φορέων σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη µε ενηµερωτικό υλικό και δωρεάν διανοµή προφυ-
λακτικών.

Προγραµµατισµός δράσεων 2013
Συνέχεια σε όλες τις προαναφερθείσες δράσεις.
Τοµέας έρευνας: προγραµµατίζεται η µέτρηση του δείκτη στίγµα-
τος µέσα από τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας από και προς τους 
ανθρώπους που ζουν µε HIV/AIDS.
Επανέκδοση του βιβλίου «Ζώντας µε τον HIV»: εµπλουτισµός 
του βιβλίου µε µερικές ακόµα πληροφορίες µε στόχο την ενδυνά-
µωση των ανθρώπων που ζουν µε τον ιό.
Συνέχιση της λειτουργίας της δοµής Ath Checkpoint και µελέτη 
επέκτασής της στη Θεσσαλονίκη.
Εκστρατείες ενηµέρωσης για ασφαλέστερο σεξ.
Ενηµέρωση σχολείων.

Νίκος Δέδες
Πρόεδρος «Θετικής Φωνής»

Υποστηρικτές
Η δράση της Θετικής Φωνής υποστηρίζεται από 
τα Ιδρύµατα AIDS HEALTHCARE FOUNDATION και 
το Ίδρυµα ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, από τον ιδιωτικό τοµέα 
(φαρµακευτικές εταιρείες, εταιρείες τροφίµων και ποτών), 
από κρατικές επιχορηγήσεις (ΚΕΕΛΠΝΟ, Γενική Γραµµατεία 
Νέας Γενιάς) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

INFO
Θετική Φωνή

Διεύθυνση: Αγίων Αναργύρων 13, 10554, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 0030 210 8627572

Fax: 0030 211 8001051
Site: www.positivevoice.gr

E-mail: info@positivevoice.gr

«Η Θετική Φωνή ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2009, µε αρκετή καθυστέρηση σε σχέση µε τις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το HIV/AIDS δυστυχώς δεν είναι µόνο µια επιδηµία, είναι και µια 
κοινωνική ασθένεια. Οι άνθρωποι που ζουν µε HIV αντιµετωπίζουν το στίγµα στην ανάγκη 
τους για εργασία, για περίθαλψη, για συντροφικότητα, για άµεση και ανοιχτή επικοινωνία των 

όσων τους συµβαίνουν µε την οικογένειά τους. Η επιστήµη προχωρά µε γοργούς ρυθµούς και είναι χρέος της κοινωνίας να 
την ακολουθήσει. Χαιρετίζω την πρώτη έκδοση που περιλαµβάνει κατάλογο µε οµάδες ασθενών. Η Θετική Φωνή πιστεύει στην 
ένωση και την κοινή διεκδίκηση µε τις υπόλοιπες οµάδες ασθενών, καθώς στη σηµερινή δύσκολη περίοδο τα προβλήµατα που 
καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε είναι σε πολλές περιπτώσεις κοινά. Χρειάζεται εποµένως γνωριµία και σταθερή συνεργασία».
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�Π.Ε.Α συστάθηκε µε την Αρ.Αποφ. του µονοµελούς 
πρωτοδικείου Αθηνών όπως αυτή τροποποιήθηκε 
µε την 1543/2001 (23-2-2001) απόφαση. Έχει 
πιστοποιηθεί στο α) Εθνικό Μητρώο Φορέων ιδιω-
τικού τοµέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε αριθ-

µό: 09110ΣΥΕ12016038Ν/0183 β) Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων µε αριθµό 09110ΣΥΕ12016038ν/
0157 και γ) Ειδική Πιστοποίηση Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Νοµός Αττικής, παρ. 
18, αρ.Δ28/8/οικ.20431/799 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 2762 τ.Β 15/10/2012).
Είναι µέλος της Διεθνούς Ένωσης Αµφιβληστροειδοπαθών (Retina 
International), της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων 
(Π.Ε.Σ.ΠΑ.) του Δικτύου για την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς (AMD 
Alliance International) και των Σκύλων Οδηγών Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.)
Αναπτύσσει δραστηριότητες ενηµέρωσης των ασθενών - µελών για τις 
ερευνητικές εξελίξεις, ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουν τα ΑµΠΟ, πληροφόρησης επιστηµονικών 
και άλλων φορέων, οργανώσεων (συλλόγους ΑµεΑ) και υπηρεσιών 
στο Δηµόσιο και ιδιωτικό Τοµέα. 
Εκδίδει τριµηνιαίο ενηµερωτικό περιοδικό µε τίτλο «ΕΠΑΦΗ» µε σκο-
πό την ενηµέρωση των µελών και φορέων σε επιστηµονικά, ερευνη-

τικά, οργανωτικά, κοινωνικά, 
ασφαλιστικά, νοµοθετικά 
κ.λ.π. θέµατα καθώς και 
για την ευαισθητοποίηση 
και ενηµέρωση της κοινής 
γνώµης.
Στο πλαίσιο υποστήριξης 
των µελών και των οικο-
γενειών τους, έχει οργα-
νώσει σε συνεργασία µε 
οφθαλµολογικές κλινι-
κές Νοσοκοµείων του 
Ε.Σ.Υ., τη διενέργεια 
διαφόρων διαγνωστι-
κών οφθαλµολογι-

κών εξετάσεων για την ακριβή διάγνωση του προβλήµατος όρασης και 
την παρακολούθηση αυτού. Παράλληλα, έχει αναπτύξει συµβουλευτι-
κή σε θέµατα γενετικής και προωθεί µέτρα και δράσεις για την επαγ-
γελµατική κατάρτιση, κοινωνική ένταξη και αποκατάσταση των πασχό-
ντων µελών της. 
Η ουσιαστικότερη και σηµαντικότερη δέσµη των σκοπών και των δρα-
στηριοτήτων του Συλλόγου, είναι η µέριµνα για την ιατρική φροντίδα 
των πασχόντων δηλ. πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση 
κ.ά. Φροντίζουµε για την ενηµέρωση των µελών µας και των οικογενει-
ών τους ως προς τα θέµατα της έρευνας, για τις εξελίξεις αυτής σε κάθε 
επίπεδο, αλλά και στηρίζουµε παράλληλα µε συµβουλευτική αυτών για 
τη σωστή χρήση των υπηρεσιών υγείας, των φαρµάκων ή άλλων συ-
µπληρωµάτων διατροφής, για τις µορφές κληρονοµικότητας των Νό-
σων κ.ά. 

Απολογισµός δράσεων 2012
Η Π.Ε.Α σύµφωνα µε τους σκοπούς του συλλόγου, αναπτύσσει µία σει-
ρά δράσεων και συνεργασιών µε φορείς που στόχο έχουν να αναπτύ-
ξουν το έργο της προσφέροντας υπηρεσίες στα µέλη της, τους ασθε-
νείς, τις οικογένειες τους και γενικά τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης. 
Στο πλαίσιο αυτό επιτελεί το παρακάτω έργο όπως αυτό πραγµατοποιή-
θηκε για το 2012 και σχεδιάζεται για το 2013.
•  ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ: Η τελευταία εβδοµά-

δα του Σεπτεµβρίου αφιερώνεται στην οργάνωση εκδηλώσεων και 
προβολή θεµάτων που σχετίζονται µε τις κληρονοµικές εκφυλιστικές 
παθήσεις του Αµφ/δή χιτώνα, της ωχράς κηλίδας και του οπτικού 
νεύρου και εορτάζεται σε διεθνές επίπεδο. Στην Ελλάδα έγιναν ενη-
µερωτικές εκδηλώσεις για την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλί-
δας, συναντήσεις µε επιστηµονικούς φορείς για συνεργασία, τέλεσης 
θείας λειτουργίας. Ανάλογες εκδηλώσεις προγραµµατίζονται και για 
το 2013 µε παράλληλη προβολή στα ΜΜΕ.

•  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Η Π.Ε.Α. έχει συ-
γκροτήσει επιστηµονική συµβουλευτική επιτροπή (ιατροβιολογική και 
ψυχοκοινωνική) που απαρτίζεται από 110 περίπου µέλη µε την οποία 
συνεργάζεται για την προώθηση επιστηµονικών θεµάτων. Συνεδριά-
ζει µια φορά το έτος για επιµέρους θέµατα που σχετίζονται µε το έργο 
και τις δράσεις του συλλόγου (Οκτώβριος 2013). 

Πρόεδρος: 
Πρόεδρος: Ευστράτιος 

Ευστράτιος 

Χατζηχαραλάµπους
Χατζηχαραλάµπους

Αντιπρόεδρος: 
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος 

Κωνσταντίνος 

Μπαρτσελιώτης
Μπαρτσελιώτης

Γενική Γραµµατέας: 
Γενική Γραµµατέας: Μαριάννα Δεσύπρη

Μαριάννα Δεσύπρη

Ταµίας: Ταµίας: Γαβριήλ Σαραντίδης
Γαβριήλ Σαραντίδης

Μέλη: Δηµοσθένης Καρουσάτος,

Δηµοσθένης Καρουσάτος,

Παντελής Πίττας, Γιώργος Καλουδάκης, 

Παντελής Πίττας, Γιώργος Καλουδάκης, 

Δέσποινα Τζάνου, Στέλιος Καραγιαννάκης 

Δέσποινα Τζάνου, Στέλιος Καραγιαννάκης 

Διοικητικό Συµβούλιο

Πανελλήνια  Ένωση 
Αµφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α)  

Η Πανελλήνια Ένωση Αµφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.) είναι Σωµατείο – Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, 
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 και ένταξης των Ατόµων µε Προβλήµατα Όρασης (ΑµΠΟ).
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•  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Ανάπτυξη των 16 περιφερειακών γρα-
φείων έχουν συσταθεί και λειτουργούν µε εκπροσώπους µέλη της 
Π.Ε.Α., µε στόχο την προώθηση τοπικών θεµάτων, την οργάνωση 
εκδηλώσεων, την ενηµέρωση ασθενών και την αντιµετώπιση επιµέ-
ρους προβληµάτων τους. 

•  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ & ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥ-
ΠΩΝ: Έχουν εκδοθεί 42 ενηµερωτικά έντυπα-φυλλάδια ως τώρα, 
που αφορούν διάφορα θέµατα όρασης και καθηµερινής διαβίωσης 
ΑµΠΟ και έχουν διανεµηθεί σε 4,000 φορείς στο πλαίσιο πέντε πε-
ριόδων ενηµερωτικής εκστρατείας. Σχεδιάζεται η συγγραφή, έκδοση 
και διανοµή πέντε νέων εντύπων για το 2013 π.χ. οπτικά βοηθήµατα, 
ηλεκτρονική επικοινωνία για θέµατα όρασης, σπάνια νοσήµατα και 
οφθαλµικές εκδηλώσεις, διαβητική αµφιβλ/πάθεια, ταξιδεύοντας µε 
προβλήµατα όρασης.

•  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Διοργάνωση εκδροµών, συµµετοχή 
σε εκδηλώσεις εορταστικές και ενηµερωτικές άλλων συλλόγων, ορ-
γάνωση µουσικών εκδηλώσεων, παρακολούθηση θεατρικών παρα-
στάσεων κ.τ.λ.

•  ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: Οργανώνονται δράσεις ψυχολογικής 
στήριξης µελών σε οµαδικό επίπεδο µε συµβουλευτική και παραπο-
µπή σε ειδικούς. Ενηµέρωση και υποστήριξη σε θέµατα πρόνοιας, σε 
παροχές, οικονοµικές ελαφρύνσεις, υγειονοµικές επιτροπές, κ.τ.λ. 

•  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Κάθε έτος 
η Π.Ε.Α. συµµετέχει σε εθνικά συνέδρια π.χ. Αµφιβληστροειδούς (Ια-
νουάριος) Πανελλήνιο οφθαλµολογικό (Μάιος), συνέδρια και ενη-
µερωτικές εκδηλώσεις άλλων επαγγελµάτων υγείας (Νοσηλευτικών, 
Οπτικών κ.τ.λ.). Επίσης, συµµετέχει στο Παγκόσµιο Συνέδριο αµφ/
δούς που γίνεται κάθε δύο χρόνια 

•  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ: Προώθηση θεµάτων που 
σχετίζονται µε την συνταγογράφηση, έγκριση, χορήγηση κ.τ.λ. νέων 
φαρµάκων που σχετίζονται µε την θεραπεία της ηλικιακής εκφύλισης 
ωχράς κηλίδος, συνεργασία µε Ε.Ο.Π.Υ.Υ για υγειονοµικές επιτρο-
πές, συµµετοχή στο κόστος κ.τ.λ. 

•  ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΟΣ: Οργάνωση ενηµερωτι-
κών εκδηλώσεων για ευαισθητοποίηση, πρόληψη της πάθησης σε 
Κ.Α.Π.Η., νοσοκοµεία, δήµους, παρουσιάσεις τηλεοπτικών εκπο-
µπών, διανοµή ενηµερωτικού υλικού σε υπηρεσίες υγείας, κέντρα 
υγείας και προώθηση θεµάτων που σχετίζονται µε την τιµολόγηση και 
έγκριση της οπτικής τοµογραφίας συνοχής (OCT), προγραµµατισµός 
για οργάνωση οµιλιών σε τέσσερις πόλεις της επαρχίας για το 2013 

και συνεργασία µε πρόγραµµα των οφθαλµολογικών συλλόγων για 
την  Ήπειρο (Ιούνιος) και για την Αθήνα (Οκτώβριος). Ανάπτυξη πιλο-
τικού προγράµµατος “ΙΡΙΣ” (2012-2013) για την µεταφορά ασθε-
νών από και προς τις οφθαλµολογικές κλινικές µε χρήση ταξί. 

•  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ: Παραποµπή µε-
λών για οφθαλµολογική εξέταση και διενέργεια εξετάσεων (οπτικά 
πεδία, Η.Α.Γ., OCT, προσαρµογή φωτός-σκότους κ.τ.λ.), χορήγη-
ση πιστοποιητικών µε συνεργαζόµενες οφθαλµολογικές κλινικές του 
Ε.Σ.Υ.,

•  ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΦΛΩΝ: Προώθηση εκπαίδευσης σκύλων βοή-
θειας και σκύλων οδηγών τυφλών καθώς και εκπαίδευση εκπαιδευ-
τών αυτών. 

•  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ: Ανάπτυξη 
συνεργασίας µε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς (π.χ. Eurordis-Rare 
Diseases, AMD Alliance International ), για κέντρα αναφοράς πλη-
ροφοριών ασθενών και οργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων.

Υποστηρικτές
Μέλη και Φίλοι της Π.Ε.Α., Οµοσπονδία Οφθαλµολογικών Εταιρειών, 
Ελληνική Ακαδηµία Οπτοµετρών, Φάρος Τυφλών Ελλάδος, 
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών, Ελληνικό Κέντρο Σκύλων Οδηγών 
Τυφλών, Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων, Οφθαλµολογικές 
Κλινικές Νοσοκοµείων, Υπουργείο Υγείας, Εθνικός Οργανισµός Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας, NOVARTIS HELLAS AEBE
•  Mε δωρεές, χορηγίες για εκδηλώσεις, κατάθεση υποµνηµάτων, 

διοργάνωση οµιλιών και εκδηλώσεων κλπ.

INFO
Πανελλήνια Ένωση Αµφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.)

Αλληλογραφία: Τ.Θ. 8159, Τ.Κ. 10210 Αθήνα
Γραφεία: Βερανζέρου 14, 2ος Όροφος, 104 32 Αθήνα

Τηλ./Fax. +30 210 5238389,E-mail: pea@retina.gr, 
Site:www.retina.gr, Facebook: greek.retina.society

«Αγαπητοί φίλοι, η Π.Ε.Α εδώ και 23 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). Παράγει θέµατα 
που σχετίζονται µε την γενετική ταυτοποίηση και µε τις 
σύγχρονες ερευνητικές εξελίξεις για θεραπείες που αφορούν 
τις κληρονοµικές εκφυλιστικές παθήσεις του βυθού του 
οφθαλµού. Στην προσπάθεια αυτή απαραίτητη είναι η συνεργασία 
µε κάθε φορέα και υπηρεσία, µε όλους τους επιστηµονικούς 
συλλόγους και σωµατεία ατόµων µε αναπηρίες ενισχύοντας 
την διεπιστηµονική προσέγγιση, την πολυεπίπεδη κοινωνική 
ενσωµάτωση, ενώνοντας τις δυνάµεις των ασθενών για την 
διεκδίκηση και προάσπιση της υγείας τους και την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους. Σηµαντικό 
είναι, να θυµόµαστε ότι δεν αρκεί µόνο να περιµένουµε µια 
θεραπεία. Η πίστη και ο αγώνας για κοινή προσπάθεια είναι ο 
δρόµος για µια ολοκληρωµένη θεραπεία. Nα θυµόµαστε ότι τα 
µάτια µπορούν να γελούν ή να κλαίνε χωρίς να βλέπουν και να 
απολαµβάνουν “κλειστά” στιγµές ευτυχίας». 

Ευστράτιος Χατζηχαραλάµπους
Προεδρος Π.Ε.Α.
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Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων 
(Π.Ε.Σ.ΠΑ.)

Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων είναι µια κίνηση, ένα µη κερδοσκοπικό 
σωµατείο που στόχο έχει να αναδείξει και να αναπτύξει πάνω σε κοινά θέµατα των 
σπανίων παθήσεων, γενετικής προέλευσης ή µη, όλες τις δράσεις ενηµέρωσης, έρευνας, 
συγκέντρωσης πληροφοριών αλληλοβοήθειας, στην Ελλάδα, όπως στην Ευρώπη και 
σε ολόκληρο τον κόσµο. 

�Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων ιδρύθη-
κε τον Ιούλιο του 2003 από µία οµάδα διακεκρι-
µένων επιστηµόνων, καθώς και εκπροσώπων 
συλλόγων ασθενών µε την ηθική υποστήριξη 
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σπάνιων Παθήσε-

ων (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.

Δράσεις 2012
Για το έτος 2012, η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων διορ-
γάνωσε Εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Ίδρυµα Ευγενίδου 
µε αφορµή την  Παγκόσµια Ηµέρα Σπανίων Παθήσεων στις 29 
Φεβρουαρίου 2012.
Το θέµα της εκδήλωσης ήταν «η Επικοινωνία Γιατρού και Ασθενή» 
και παρουσιάστηκε από την κυρία Ελένη Βασιλάτου Κοσµίδη, την 
κυρία Δήµητρα Πετανίδου και την κυρία Ελίζα Νικολοπούλου. Έπει-
τα ακολούθησε η παρουσίαση, από τον κύριο Δρακούλη Γιαννου-
κάκο, των δεδοµένων της καταγραφής ασθενών και ασθενειών 
όπως έχει γίνει από την ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων 
Παθήσεων (2003) έως τώρα. Οι πάσχοντες και οι φροντιστές τους 
όλοι µαζί συµµετείχαν στην εκδήλωση µε τη δύναµη να µοιραστούν 
την εµπειρία τους, να µιλήσουν για τη ζωή τους, να δηλώσουν την 
σπάνια πάθηση τους και τα προβλήµατα που ζητούν άµεσα λύση. 
Άλλωστε το θέµα της Παγκόσµιας Ηµέρας Σπανίων Παθήσεων για 
το έτος 2012 ήταν «Σπάνιοι αλλά Μαζί Δυνατοί». 
Στις 23 Μαίου 2012, η Πρόεδρος Μαριάννα Λάµπρου, ο αντι-
πρόεδρος Δρακούλης Γιαννουκάκος και ο Ταµίας Γεράσιµος Βου-
τσινάς, παραβρέθηκαν στο 6ο συνέδριο για Σπάνιες Παθήσεις και 
Ορφανά Προϊόντα, στις Βρυξέλλες, µε τη συµµετοχή της Ελλάδας 
υπό τη µορφή ενός poster, το οποίο έλαβε άριστες κριτικές και 
παρουσίαζε τα στοιχεία της Ελληνικής καταγραφής ασθενών και 
ασθενειών.  
Στις 6 Σεπτεµβρίου 2012, η Πρόεδρος και ο Ταµίας παραβρέθη-
καν στο Παγκόσµιο Συνέδριο Οζώδους Σκληρύνσεως, το οποίο 
έλαβε χώρα στη Νάπολη, µε την ενεργή συµµετοχή της Λάµπρου, 
ως Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Οζώδους Σκληρύνσεως, 
στις συνελεύσεις της Ευρωπαϊκής και της Διεθνούς Εταιρείας Οζώ-
δους Σκληρύνσεως. 
Η Μαριάννα Λάµπρου συµµετείχε στην Οργανωτική Επιτροπή του 
1ου Συνεδρίου Ασθενών µε τίτλο: Patients in Power, την 1η Νοεµ-
βρίου του 2012, για τα δικαιώµατα των ασθενών και την ίση µετα-
χείριση τους καθώς και την ενδυνάµωση της φωνής τους.  
Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων, ως επιλεγµένος φο-Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων, ως επιλεγµένος φο-
ρέας από την EURORDIS, την 1ρέας από την EURORDIS, την 1η Δεκεµβρίου 2012, διοργάνωσε 
το 2το 2ο µέρος του συνεδρίου EUROPLAN (µε όνοµα EUROPLAN II), 

(ΠΕΣΠΑ)

(ΠΕΣΠΑ)

Πρόεδρος: Μαριάννα Λάµπρου

Πρόεδρος: Μαριάννα Λάµπρου

Αντιπρόεδρος: Δρακούλης Γιαννουκάκος

Αντιπρόεδρος: Δρακούλης Γιαννουκάκος

Ταµίας: Γεράσιµος Βουτσινάς

Ταµίας: Γεράσιµος Βουτσινάς

Γραµµατέας: Βασιλική Μπίλιου

Γραµµατέας: Βασιλική Μπίλιου

Μέλος: Jan Traeger-Συνοδινού

Μέλος: Jan Traeger-Συνοδινού

Μέλος: Χρήστος Μανωλακάκης

Μέλος: Χρήστος Μανωλακάκης

Μέλος: Ευτέρπη Φλόκα 
Μέλος: Ευτέρπη Φλόκα 

Διοικητικό Συµβούλιο
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το οποίο αποσκοπεί στην αξιολόγηση, αναπροσαρµογή και εφαρ-
µογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις στην 
Ελλάδα.

Δράσεις 2013
Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων την 28η Φεβρουαρίου 
2013 οργάνωσε τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Σπανίων 
Παθήσεων, µε διάφορες εκδηλώσεις που στόχο είχαν την ευαισθη-
τοποίηση του κοινού και της επιστηµονικής κοινότητας αναφορικά 
µε τις σπάνιες παθήσεις. Η Πρόεδρος κ. Μαριάννα Λάµπρου και ο 
εκπρόσωπος της Π.Ε.Σ.ΠΑ. στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Σπανίων 
Παθήσεων (EURORDIS) κ. Δηµήτριος Συνοδινός επισκέφθηκαν την 
Αυτού Εξοχότητα, τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπού-
λια στο Προεδρικό Μέγαρο και µοιράστηκαν µαζί του τα προβλήµατα 
και τις ανησυχίες των ασθενών µε σπάνιες παθήσεις. Ο κ. Παπούλιας 
άκουσε µε µεγάλο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων 
της Π.Ε.Σ.ΠΑ. και τόνισε πως θα κάνει ό,τι µπορεί για να βοηθήσει. 
Τον Οκτώβριο του 2013, η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσε-
ων έχει προγραµµατίσει τη διεξαγωγή του καθιερωµένου ετήσιου 
συνεδρίου της στη Θεσσαλονίκη, µε θέµα «Οι Σπάνιες Παθήσεις 
στη Βόρεια Ελλάδα» και µε τη συµµετοχή πολλών διακεκριµένων 
επιστηµόνων οι οποίοι θα αναλύσουν όλες τις πτυχές των σπανίων 
παθήσεων.
Για το έτος 2013, η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων προ-
γραµµατίζει τη διεξαγωγή ακόµα ενός συνεδρίου µε θέµα τις Κλινικές 

Μαριάννα Λάµπρου, 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων

«Η ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) µε αφορµή την ύπαρξη της Ελληνικής 
Εταιρείας Οζώδους Σκληρύνσεως (Ε.Ε.Ο.Σ.), 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 δέκα αυτά χρόνια της ζωής της, έχει συµβάλει 
στην ενηµέρωση της επιστηµονικής κοινότητας καθώς και του ευρύτερου κοινού. Πλέον η Π.Ε.Σ.ΠΑ. έχει 25 Συλλόγους/Μέλη και 
εκπροσωπεί περισσότερους από 7500 ασθενείς µε σπάνιες παθήσεις στη χώρα µας και αγωνίζεται καθηµερινά για τη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής τους αλλά και την ίδια τους τη ζωή». 

Δοκιµές και την ανάγκη στήριξης της έρευνας στη χώρα µας, ώστε να 
συµβάλουµε όλοι µαζί στην ανάπτυξη νέων και καλύτερων θεραπει-
ών για τους ασθενείς µε σπάνιες παθήσεις. 
Τέλος, σηµαντική είναι η συµµετοχή της Π.Ε.Σ.ΠΑ. σε αντίστοιχα συ-
νέδρια που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν σχετικά µε τις σπάνιες πα-
θήσεις.

Υλοποίηση Στόχων
Για την πραγµατοποίηση των στόχων της η Ένωση θα προβαίνει:
Στην οργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων, συµποσίων, σεµινα-
ρίων, ηµερίδων, συνεδρίων κλπ. για την ενηµέρωση του ιατρικού 
κόσµου αλλά και του ευρύτερου κοινού σχετικά µε τις έρευνες, τις 
εξελίξεις, τις νέες ανακαλύψεις ως και την πρόληψη και αντιµετώπιση 
των σπανίων παθήσεων. 
Στη δηµιουργία Τράπεζας Πληροφοριών αποσκοπούσας στην ανταλ-
λαγή πληροφοριών σχετικά µε τις σπάνιες παθήσεις που θα χρησι-
µοποιηθούν στην κατανόηση των γενεσιουργών τους αιτιών, στην 
πρόληψή τους και στην προώθηση της έρευνας για την αντιµετώπισή 
τους. 
Στη διασύνδεση και συνεργασία µε οµοειδή ή άλλα επιστηµονικά σω-
µατεία, ιδρύµατα ή φορείς, µε σκοπό το συντονισµό του έργου και 
την προαγωγή των θεµάτων που σχετίζονται µε τις σπάνιες παθήσεις 
και την έρευνά τους. 
Στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του προγράµµατος, η ένωση συ-
νεργάζεται µε κρατικούς, αλλά και µε ενδιαφερόµενους φορείς.

Υποστηρικτές
AMGEN, Alexion, Alpha Bank, ELPEN, Genesis Pharma, Genzyme a Sanofi 
Company, GlaxoSmithKline, GreenHill TV Productions, Lundbeck, MSD, 
MyDesign Mylonadis, Novartis Hellas, Pfizer, Shire

INFO
Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.)

Τιµοθέου 99-101, 16232 Αθήνα
Τηλ: +30 210 7660989, +30 210 7600289 Fax. +30 210 7660991

E-mail: gr-pespa@otenet.gr, Site: www.pespa.gr
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Ατόµων 
µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑµΣΚΠ)

Η Οµοσπονδία (Π.Ο.Α.µ.Σ.Κ.Π) είναι µια µη κερδοσκοπική, µη κυβερνητική, κοινωνική και 
συνδικαλιστική δευτεροβάθµια οργάνωση, που την αποτελούν δικαστικά αναγνωρισµένα Σωµατεία
Ατόµων µε Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΑµΣΚΠ)– Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΑµΠΣ). Έδρα της είναι 
η Αθήνα και περιφέρεια ολόκληρη η Ελληνική Επικράτεια. Σκοπό έχει τη συνένωση και Οργάνωση 
όλων των Σωµατείων των Ατόµων µε Σκλήρυνση κατά Πλάκας, σε ενιαίο νοµικό πρόσωπο και 
την έκφραση της συλλογικής τους βούλησης, ως δευτεροβάθµιο όργανο.

� 
Οµοσπονδία µας (ΠΟΑµΣΚΠ) αποτελούσε το όνει-
ρο για πολλά χρόνια πολλών ατόµων µε Σκλήρυν-
ση Κατά Πλάκας – Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΣΚΠ-ΠΣ) 
που δραστηριοποιούνταν στο χώρο µας οργανωµέ-
νοι σε διάφορες συλλογικές εκφράσεις των παραπά-

νω. Ξεκινήσαµε το 2007 µε συναντήσεις εκπροσώπων των συλλόγων: 
«Ένωση Φίλων και Πασχόντων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Βορειοδυ-
τικής Ελλάδας», µε έδρα τα Ιωάννινα, «Ελληνική Ένωση για την Αντιµε-
τώπιση της ΣΚΠ», µε έδρα την Πάτρα, «Πανθεσσαλική Ένωση Ατόµων 
µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας», µε έδρα τη Λάρισα και «Σύλλογο Ατό-
µων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας», µε έδρα την Αθήνα. Τελικά το 2008 
ύστερα από αλλεπάλληλες συναντήσεις, επαφές, εργασία µέσω του δι-
αδικτύου συντάχθηκε και υπεγράφη από τους παραπάνω συλλόγους το 
καταστατικό της ΠΟΑµΣΚΠ. Το Σεπτέµβριο του 2009 έγινε αναγνώρι-
ση της Οµοσπονδίας από το πρωτοδικείο Αθηνών, ενώ το Δεκέµβριο 
του 2010 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση των Αντιπρο-
σώπων από όλα τα παραπάνω σωµατεία. Οι Αντιπρόσωποι εκλέχθηκαν 
από µέλη των συλλόγων µε σχετική αποδεικτική βεβαίωση από κρατική 
υγειονοµική επιτροπή ή από κρατικό νοσοκοµείο ότι πάσχουν από ΣΚΠ-
ΠΣ. Τότε εκλέχθηκε και το σηµερινό Διοικητικό Συµβούλιο της

ΠΟΑµΣΚΠ. Η Οµοσπονδία συντονίζει τις δράσεις των συλλόγων για θέ-
µατα που απασχολούν τα άτοµα µε ΣΚΠ-ΠΣ και κυρίως για τη διεκδίκη-
ση από την πολιτεία της επίλυσης των προβληµάτων τους.

Απολογισµός Δράσεων 2012
Στη διάρκεια του 2012 πραγµατοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:
•  Τακτικά διοικητικά Συµβούλια και Τακτική Γενική Συνέλευση (10-03-

2012) για τον προγραµµατισµό, την προετοιµασία και το συντονισµό 
δράσεων.

•  Συναντήσεις-επαφές µε φορείς της πολιτείας (κυρίως από το χώρο της 
υγείας) και αποστολή δεκάδων επιστολών για προώθηση λύσεων σε 
διάφορα προβλήµατα των ατόµων µε Π.Σ.

•  Κατάθεση αρκετών επερωτήσεων στη Βουλή σε συνεργασία µε βου-
λευτές αλλά και µε τα κόµµατα της Ελληνικής Βουλής, για θέµατα των 
ΑµΣΚΠ.

•  Πραγµατοποίηση ενηµερωτικής ηµερίδας (15/12/2012) µε θέµα: 
«Κλινικές µελέτες, και φαρµακοεπαγρύπνηση. Το νέο νοµοθετικό 
πλαίσιο αυτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο».

•  Συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού «Επικοινωνούµε» στο οποίο φι-
λοξενούνται και προβάλλονται οι δραστηριότητες της ΠΟΑµΣΚΠ κα-
θώς και των Σωµατείων-µελών.

•  Εορτασµός της Παγκόσµιας ηµέρας για τη ΣΚΠ γνωστή ως MS DAY.
Σε συνεργασία µε τους πρωτοβάθµιους συλλόγους διοργανώθηκαν 
πολλές εκδηλώσεις µε σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενηµέ-
ρωση. Πραγµατοποιήθηκαν επιστηµονικές-ενηµερωτικές ηµερίδες µε 
οµιλητές εξειδικευµένους επιστήµονες που ανέπτυξαν ποικίλα θέµατα 
σχετικά µε τη ΣΚΠ-ΠΣ και οργανώθηκαν ενηµερωτικά περίπτερα προ-
ώθησης φυλλαδίων και ευαισθητοποίησης του κοινού.

•  Συµµετοχή σε Παν-αναπηρικές Πανελλαδικές Κινητοποιήσεις Δια-
µαρτυρίας µαζί µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε αναπηρία 
(ΕΣΑµεΑ) για την υποστήριξη των αιτηµάτων των ΑµΣΚΠ.

•  Συµµετοχή στο 5ο Συνέδριο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
Θεσσαλίας που πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα (10/06/2012).

•  Συµµετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών, στο οποίο συµ-
µετείχαµε ως οργανωτική επιτροπή συµβάλλοντας ουσιαστικά στην 
πραγµατοποίησή του.

•  Συµµετοχή στο Συνέδριο Σπάνιων Παθήσεων (1/12/2012) µε θέµα 

Διοικητικό Συµβούλιο

Πρόεδρος: Θεοδωράκης Γιάννης

Α΄ Αντιπρόεδρος: Τσιάρας Βασίλης

Β΄ Αντιπρόεδρος: Καραγιώργου Μαργαρίτα

Γενική γραµµατέας: Λαύκα Γεωργία

Αναπληρωτής γραµµατέας: Μαµαλάκη Μαρία

Οργανωτική γραµµατέας: Κουτσίκου Μαρία

Ταµίας: Μαράκα Βασιλική

Σύµβ. Δηµ. σχέσεων: Μουλίνου Άννα

Σύµβ. Διεθνων Σχεσεων: Βρυεννίου Αλίκη

Μέλη: Ταχτίντη Ευµορφία, 

Σαρακατσάνου Σταµατία
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«Εθνικό Σχέδιο για τις Σπάνιες Παθήσεις» υπό την αιγίδα του Προέ-
δρου της Δηµοκρατίας Κάρολου Παπούλια.

Διεθνείς δραστηριότητες της ΠΟΑµΣΚΠ
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ατόµων µε ΣΚΠ, παρέστη στις εξής εκδη-
λώσεις στην Ευρώπη:
1.  Στο Ετήσιο Συνέδριο της EMSP (European Multiple Sclerosis 

Platform), της Ευρωπαϊκής συλλογικής έκφρασης των ΑµΣΚΠ, που 
πραγµατοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 19 και 20 Μαΐου 2012, 
εστίασε στις τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις και έδωσε τη δυνατό-
τητα της ανταλλαγής ιδεών και εµπειριών στους 130 συµµετέχοντες 
από όλες τις χώρες µέλη.

2.  Στο Συνέδριο των Νέων (Σάββατο 19 Μαΐου 2012) στο συνέδριο 
EMSP στη Βαρκελώνη µε θέµα «Σεξουαλικότητα και εγκυµοσύνη σε 
ΑµΣΚΠ». Στη συνάντηση συµµετείχαν νέοι µε ΣΚΠ από πολλές Ευρω-
παϊκές χώρες, που ενώ έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής, άλλες συνή-
θειες, κουλτούρα κλπ, αντιµετωπίζουν δυσκολίες και έχουν ανησυχί-
ες όπως κι οι Έλληνες µε ΣΚΠ.

3.  Στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρµας, µε τίτλο «Κοινωνικά δί-
κτυα - ένα νέο εργαλείο για την εργασία της ΣΚΠ για τους υποστηρι-
κτές των ασθενών και των επαγγελµατιών της MS», στις 24-25 Νο-
εµβρίου 2012 στην Πράγα. Η διάσκεψη ανέδειξε και υπογράµµισε 
την αναπόφευκτη σηµασία της τεχνολογίας, και τις συναρπαστικές 
δυνατότητες για την υποστήριξη των ανθρώπων µε ΣΚΠ-ΠΣ, ώστε να 
βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

Δράσεις στη διάρκεια του 2013
•  Στις 9 Μαρτίου στην Αθήνα, πραγµατοποιήθηκε το Πανελλήνιο Συ-

νέδριο Πολλαπλής Σκλήρυνσης που διοργάνωσε η Οµοσπονδία µας 
µε τίτλο: «Πολλαπλή Σκλήρυνση µια τόσο κοινή αλλά ακόµη άγνω-
στη ασθένεια». Συµµετείχαν πλήθος κόσµου, ασθενείς µε Σκλήρυν-
ση Κατά Πλάκας – Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΣΚΠ-ΠΣ), οι αντιπρόσω-
ποι της Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΑµΣΚΠ και εκπρόσωποι συλλόγων 
ατόµων µε ΣΚΠ-ΠΣ. Επίσης συµµετείχαν γιατροί και άλλοι επιστήµο-
νες υγείας που σχετίζονται µε την ΣΚΠ-ΠΣ, εκπρόσωποι φαρµακευτι-
κών εταιρειών και πλήθος κόσµου. Το συνέδριο το παρακολούθησαν 
διαδικτυακά επίσης πολλά άτοµα σε όλη την Ελλάδα.

•  Την τελευταία Τετάρτη του Μαΐου (29-05-2013), όπως κάθε χρόνο, 
θα εορταστεί η Παγκόσµια Ηµέρα για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (MS 
DAY). Στο πλαίσιο του εορτασµού έχουν προγραµµατιστεί εκδηλώσεις 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης µε σκοπό τη σωστή πληροφόρη-
ση για τη νόσο και τα συµπτώµατά της, τις επιπτώσεις της στην καθηµε-

ρινότητα των πασχόντων και των οικογενειών τους, τα νέα ιατρικά δε-
δοµένα και oι θεραπείες. Με αυτή την ανάδειξη όλων των πτυχών της 
ΣΚΠ-ΠΣ επιδιώκεται και η ευαισθητοποίηση της Πολιτείας, του κρά-
τους Πρόνοιας, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιµη και αξιοπρεπής διαβί-
ωση των ατόµων µε Πολλαπλή Σκλήρυνση. Για αυτούς τους σκοπούς 
η Οµοσπονδία σε συνεργασία µε τα Σωµατεία-µέλη της οργανώνει επι-
στηµονικές ηµερίδες, περίπτερα ενηµέρωσης, έκδοση ενηµερωτικών 
φυλλαδίων, συνεντεύξεις, σχετικές δηµοσιεύσεις και διαφηµιστικό 
σποτ πανελλαδικής µετάδοσης.

Διεθνής δραστηριότητα 2013
Η οµοσπονδία το 2013 θα λάβει µέρος σε δύο πολύ σηµαντικές Ευρω-
παϊκές διοργανώσεις:
1.  Εαρινή Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρµας EMSP για την Πολ-

λαπλή Σκλήρυνση – MS, στις 3 και 4 Μαΐου στο Βέλγιο µε θέµα: 
«Καλύτερα µαζί - ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την επιρροή της για 
να βελτιώσει την πρόσβαση στη θεραπεία, τη φροντίδα και την απα-
σχόληση»

2.  Παγκόσµιο Συνέδριο MS 2013, από 4 έως 6 Οκτωβρίου στο Βερο-
λίνο µε θέµα: «Διαµορφώνοντας το Μέλλον Μαζί». Σε αυτή τη διορ-
γάνωση προσκαλούνται εθνικές οργανώσεις για τα Άτοµα µε πολλα-
πλή Σκλήρυνση, όπως η ΠΟΑµΣΚΠ, να έχουν ανταλλαγή απόψεων, 
ώστε να βρουν από κοινού τρόπους για τη διαµόρφωση ενός θετι-
κού µέλλοντος.

Υποστηρικτές
Η ΠΟΑµΣΚΠ οικονοµικά στηρίζεται στις συνδροµές των Σωµατείων-µελών της και στις 
χορηγίες-δωρεές των υποστηρικτών του έργου της, που είναι κυρίως οι φαρµακευτικές 
εταιρείες GENESIS Pharma, Merck Serono, Novartis (Hellas) A.Ε.Β.Ε, Sanofi-
aventis Α.Ε.Β.Ε. (Genzyme), TEVA HELLAS, που παρέχουν σκευάσµατα για την 
αντιµετώπιση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης και των συµπτωµάτων της. Με την στήριξή 
τους πραγµατοποιούµε επιστηµονικές - ενηµερωτικές δράσεις, όπως το πρόσφατο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Πολλαπλής Σκλήρυνσης (Σάββατο 9 Μαρτίου 2013).

INFO
Νεκταρίου 3, Αθήνα, 

Τηλ.: 213 2035323, Φαξ: 210 9600131,
Ταχ. Επικοινωνία Τ.Θ.: 73885, Ελληνικό 167 77,

Ε-mail: poamskp@otenet.gr, 
Site: www.poamskp.gr

Γιάννης Θεοδωράκης
Πρόεδρος (ΠΟΑΜΣΚΠ)

«Εργάζοµαι ως Τοπογράφος
Μηχανικός (απόφοιτος ΕΜΠ 1992)
και είµαι εκλεγµένος Πρόεδρος
της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος. Πάσχω από
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας – Πολλαπλή

Σκλήρυνση (ΣΚΠ-ΠΣ) από το 1994 και θεωρώ ιδιαίτερη τιµή
που µε επέλεξαν να είµαι Πρόεδρος της ΠΟΑµΣΚΠ. Το µεγάλο
παράπονο µου είναι ότι η πολιτεία όχι µόνο δεν ενστερνίζεται τα
µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πάσχοντες από ΣΚΠ-
ΠΣ, αλλά ούτε καν δεν τα συζητάει µαζί µας ως δευτεροβάθµιο
όργανο των προηγούµενων. Πιστεύω µου είναι ότι πρέπει
να ζούµε µε τη ΣΚΠ-ΠΣ και όχι γι’ αυτήν και ότι µπορούµε να
πραγµατοποιήσουµε ότι και οι υπόλοιποι άνθρωποι µε λίγο ή ως
πολύ µεγαλύτερη δυσκολία».
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Νόσου Alzheimer 
και Συναφών Διαταραχών

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών είναι µη 
κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Οµοσπονδία συστάθηκε το 2007 
και αριθµεί 32 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.

�Πανελλήνια Οµοσπονδία Νόσου Alzheimer 
και Συναφών Διαταραχών συστάθηκε στις 
25.06.2007 και αριθµεί σήµερα τριάντα δύο 
εταιρείες Alzheimer - µέλη ανά την Ελλάδα. 
Σκοποί της Οµοσπονδίας είναι: 

•  Η δηµιουργία δοµών, υπηρεσιών και συνθηκών που βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής των ασθενών µε άνοια και των περιθαλπόντων 
τους.

•  Η υποστήριξη της έρευνας σχετικά µε τη νόσο για την έγκαιρη και 
έγκυρη διάγνωση της ασθένειας.

•  Η συνεχής ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση-κινητοποίηση του κοι-
νού µέσω στοχευµένων δράσεων για την όσο το δυνατόν µικρό-
τερη περιθωριοποίηση των ασθενών µε άνοια, την προάσπιση 
των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων τους καθώς και 
την καταπολέµηση των διακρίσεων που βιώνουν.

Υπολογίζεται ότι περίπου 35 εκατοµµύρια άνθρωποι πάσχουν από 
άνοια παγκοσµίως και ο αριθµός αυτός σχεδόν διπλασιάζεται κάθε 

20 χρόνια. Πάνω από 10.000.000 οικογένειες πάσχουν στην Ευ-
ρώπη και µέχρι το 2050 υπολογίζεται ότι πάνω από 100 εκατοµµύ-
ρια άνθρωποι θα πάσχουν από άνοια σε όλο τον κόσµο. 

Στην Ελλάδα η άνοια τύπου Alzheimer είναι µια συχνή πάθηση 
και προσβάλλει περίπου τέσσερα στα 100 άτοµα άνω της ηλικί-
ας των 65. Συνολικά  εκτιµάται ότι οι ασθενείς µε άνοια στη χώρα 
µας ανέρχονται στους 200.000 και ο αριθµός αυτός αναµένεται να 
φτάσει στις 365.000 το 2050. 

Απολογισµός δράσεων 2007-2012
Η δράση της Οµοσπονδίας από την ίδρυσή της ως και σήµερα υπήρ-
ξε έντονη. Αρχικός στόχος της Οµοσπονδίας ήταν η γνωστοποίηση 
της ύπαρξής της και των σκοπών που αυτή εξυπηρετεί στους αρ-
µόδιους φορείς και στο κοινό. Γνώµονας των δράσεών της υπήρξε 
η διεκδίκηση και η επίτευξη των σκοπών της που αφορούν στην 
καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών φροντίδας για τους ασθενείς 
µε Alzheimer και τους περιθάλποντές τους. 

Στη διάρκεια της τετραετούς θητείας του πρώτου Δ.Σ. (2007-
2011) και της θητείας του νέου Δ.Σ.(2011-) αξίζει να σηµειωθεί η 
αύξηση της «οικογένειας» της Οµοσπονδίας που σήµερα φτάνει να 
αριθµεί 32 εταιρείες ανά την Ελλάδα, η δηµιουργία Πανελλήνιας 
Τράπεζας Αίµατος της Οµοσπονδίας, η κατασκευή Ιστοσελίδας, η 
έκδοση της «Επικοινωνίας», του επίσηµου περιοδικού της Οµο-
σπονδίας που διανέµεται ανά τρίµηνο στα µέλη µας µέσω των κατά 
τόπους εταιρειών. 

Η διαρκής ενηµέρωση και εξειδίκευση των εµπλεκόµενων µε τη 
νόσο επιτυγχάνεται µε τη διενέργεια  Πανελλήνιων συνεδρίων, 
ηµερίδων, οµιλιών και τη συµµετοχή τους σε Ευρωπαϊκά και διεθνή 
συνέδρια. Σηµαντικό βήµα υπήρξε ακόµη η σύσταση Επιστηµονι-
κής Επιτροπής µε συµµετοχή εξειδικευµένων επαγγελµατιών υγείας 
από κάθε εταιρεία της χώρας, η προσπάθεια δηµιουργίας ενιαίου 
πρωτοκόλλου ασθενών και η ανάπτυξη συστήµατος τηλε-εκπαί-
δευσης για τους επαγγελµατίες υγείας και τους περιθάλποντες των 
ασθενών. ασθενών. 

Πρόεδρος: Τσολάκη Μάγδα

Πρόεδρος: Τσολάκη Μάγδα

Α΄Αντιπρόεδρος: Κορτσιδάκη Ιωάννα

Α΄Αντιπρόεδρος: Κορτσιδάκη Ιωάννα

 Β΄Αντιπρόεδρος: Τζανακάκη Μελισσάρη Μαρία

 Β΄Αντιπρόεδρος: Τζανακάκη Μελισσάρη Μαρία

Γ. Γραµµατέας: Ζιάκας Χρήστος

Γ. Γραµµατέας: Ζιάκας Χρήστος

Ταµίας: Λιάπης Αριστείδης
Ταµίας: Λιάπης Αριστείδης

Υπ. Δηµοσίων Σχέσεων: Γάτος Κωνσταντίνος

Υπ. Δηµοσίων Σχέσεων: Γάτος Κωνσταντίνος

Μέλη: Γκαβοπούλου Ζωή, Κοντογιάννη Μαρία,

Μέλη: Γκαβοπούλου Ζωή, Κοντογιάννη Μαρία,

Κουντή Φωτεινή, Κυνηγόπουλος Δηµοσθένης,

Κουντή Φωτεινή, Κυνηγόπουλος Δηµοσθένης,

Μπαµίδης Παναγιώτης, Παπαλιάγκας Θεοδόσης,

Μπαµίδης Παναγιώτης, Παπαλιάγκας Θεοδόσης,

Παττακού Παρασύρη Βασιλική, 

Παττακού Παρασύρη Βασιλική, 

Τριανταφύλλου Ελένη, Τσάνταλη Ελένη

Τριανταφύλλου Ελένη, Τσάνταλη Ελένη

Διοικητικό Συµβούλιο



����������������������������

(3939)

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, την προ-
τεραιότητα στην φροντίδα των ασθενών µας στο πρόγραµµα Βοή-
θεια στο Σπίτι, την κατάλληλη αντιµετώπιση των πασχόντων από τις 
Αστυνοµικές και τις Δικαστικές Αρχές υπήρξε συνεχής. 
Διαρκές αίτηµά µας είναι η διεκδίκηση της απαραίτητης χρηµατοδό-
τησης τόσο των υπαρχουσών όσο και νέων δοµών για ασθενείς µε 
άνοια καθώς και η εκπόνηση εθνικού στρατηγικού σχεδίου δράσης 
για την αντιµετώπιση της άνοιας. 

Οι στόχοι της Οµοσπονδίας είναι διαρκώς ανανεούµενοι ώστε να 
ακολουθούν τις επιταγές της εποχής και τις ανάγκες των εταιρειών 
έχοντας πάντα στραµµένο το βλέµµα στον ασθενή µε άνοια. Λόγω 
της οικονοµικής κρίσης των τελευταίων ετών και τη συνεχή αλλα-
γή προσώπων στα Υπουργεία και τους αρµόδιους φορείς, παρά τις 
προηγούµενες συνεχείς προσπάθειες ο στόχος µας η άνοια να γίνει 
προτεραιότητα της Δηµόσιας Υγείας, παραµένει ηµιτελής. Μάλιστα, 
στις επιδοτούµενες από το κράτος δοµές που εξυπηρετούν ασθενείς 
µε άνοια και τους περιθάλποντές τους υπάρχει εδώ και ένα χρόνο 
τουλάχιστον σπουδαίο πρόβληµα λειτουργίας λόγω της υποχρηµα-

Μάγδα Τσολάκη, MD, PhD,
Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Θεολόγος, Καθηγήτρια ΑΠΘ
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Νόσου Alzheimer

«Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,
Πάντα ο αγώνας είναι όµορφος όποιος και να είναι. Είναι όµως πιο ελκυστικός όταν γίνεται για τον 
συνάνθρωπό µας. Είναι δε αγώνας που εµπνέεται από ευγνωµοσύνη, όταν το όραµα είναι η ποιότητα 
ζωής των ηλικιωµένων που είναι οι ρίζες της ζωής µας. Σ΄ αυτό τον αγώνα συµπορευόµαστε από το 

2007 επιστήµονες από 32 πόλεις της Ελλάδος έχοντας τους ίδιους στόχους: Τη δηµιουργία υπηρεσιών για τους ασθενείς 
µε άνοια και τους περιθάλποντές τους. 
Τα Κέντρα Ηµέρας δεν είναι αρκετά, αλλά επιτελούν ξεχωριστό έργο. Οι µονάδες κατ’ οίκον, οι λίγες που υπάρχουν, έχουν 
αναµονή πάνω από τρεις µήνες. Οι οµάδες υποστήριξης θα έπρεπε να βρίσκονται σε κάθε γειτονιά, σε κάθε ενορία. 
Κάνουµε έκκληση σε κάθε οργάνωση, από τον Ερυθρό Σταυρό µέχρι και τον πιο µικρό σύλλογο της χώρας να έρθουν µαζί 
µας, να δουλέψουµε µαζί έτσι ώστε κάθε οικογένεια να έχει τη φροντίδα που χρειάζεται».

τοδότησής τους από το ΥΥΚΑ. Παράλληλα, και όσες εγκρίσεις είχαν 
δοθεί για εκπόνηση νέων δράσεων µέσω χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ 
σε περιοχές που στερούνταν δοµών έχουν ανακληθεί επ’ αόριστον 
λόγω κρίσης. Ενώ και οι δράσεις που βασίζονται στην εθελοντι-
κή εργασία των εµπλεκοµένων αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες 
λόγω της κοινωνικοοικονοµικής αστάθειας των τελευταίων ετών. 
Οι συνθήκες για τη δράση της Οµοσπονδίας µας είναι δυσχερείς 
και γι’ αυτό για το 2013 βασικό µας µέληµα είναι η συσπείρωση, 
ο συντονισµός όλων των δυνάµεων ώστε να περισώσουµε τα κε-
κτηµένα στον χώρο της Ψυχικής Υγείας και να συνεχίσουµε να προ-
σφέρουµε αποτελεσµατική και ποιοτική φροντίδα σ’ αυτούς που 
µας χρειάζονται. 

Η άνοια είναι ένα µείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονοµικό πρό-
βληµα και χαρακτηρίζεται πλέον από τους επιστήµονες ως η επι-
δηµία του 21ου αιώνα. Η νόσος πλήττει σοβαρά πέρα από την υγεία 
του ασθενούς, το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ 
ταυτόχρονα επιβαρύνει σηµαντικά τον οικονοµικό προϋπολογισµό 
για την Υγεία. Πρέπει όλοι οι εµπλεκόµενοι, ασθενείς, οικογένειες, 
επαγγελµατίες υγείας και κρατικοί φορείς να αγωνιστούµε για να 
γίνει η Άνοια προτεραιότητα στη Δηµόσια Υγεία.

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές του έργου της Οµοσπονδίας είναι τα ίδια τα µέλη της.

INFO
Πανελλήνια Οµοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών

Πέτρου Συνδίκα 13, ΤΚ 546 43, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 810411 (εσωτ. 41) - Fax: 2310 925802 

E-MAIL: xmaiovi@alzheimer-hellas.gr
Web: http://www.alzheimer-federation.gr/
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων-Συλλόγων 
Ατόµων µε Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.)

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων-Συλλόγων Ατόµων µε Σακχαρώδη Διαβήτη 
(Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), ιδρύθηκε στις 31 Μαΐου 1997 από 4 πρωτοπόρους συλλόγους. Σήµερα έχει 
στη δύναµή της 22 πρωτοβάθµια σωµατεία, µε περισσότερα από 20.000 εγγεγραµµένα και ενεργά 
µέλη, εκπροσωπώντας τη συντριπτική πλειοψηφία των ενεργών πολιτών µε Σ.Δ.

�ρίσκεται πάνω απ’ όλα κοντά στους ανθρώπους που 
πάσχουν από Διαβήτη και δρα για να λύνει τα συλλογι-
κά και ατοµικά τους προβλήµατα.
Το έργο και η αποτελεσµατικότητα των δράσεων της 
Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ., αποτελεί στοιχείο εκτίµησης από την 

Ελληνική Κοινωνία, µε αποτέλεσµα την επίσηµη αναγνώριση από την 
Πολιτεία (Νόµος 2430/96) ως κοινωνικού εταίρου και µέλους της 
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία.
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι ένα χρόνιο νόσηµα, που επηρεάζει την 
ποιότητα ζωής των πασχόντων και προκαλεί πλήθος σοβαρών για την 
υγεία επιπλοκών, αν δεν αντιµετωπιστεί µε τον σωστό τρόπο. Υπάρχει 
ποικιλοµορφία στους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της 
ζωής µας, όπως η εκπαίδευσή µας σε θέµατα του διαβήτη και της 
αντιµετώπισής του, η τεχνολογία, το περιβάλλον οι κοινωνικές και 
προσωπικές σχέσεις, η εργασία, η ψυχική ευεξία, η κοινωνική υπο-
στήριξη καθώς και το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας. Υπολογίζεται 
ότι στη Ελλάδα 1 εκατ. άνθρωποι, διαγνωσµένοι ή αδιάγνωστοι, πά-
σχουν από ΣΔ. 
Οι ΣΤΟΧΟΙ της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας µας είναι πλήρως εναρ-
µονισµένοι και κατευθύνονται από την διακήρυξη του Αγίου Βικεντίου 

(Οκτώβριος 1989) και την επέκταση αυτής στην Κωνσταντινούπολη 
(Οκτώβριος 1999). Οι στόχοι αυτοί είναι: 
•  Αύξηση και ορθολογική κατανοµή των πόρων που διατίθενται για 

τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Στόχος µας είναι να πάψουν να υπάρχουν 
διακρίσεις ανάµεσα στους πολίτες µας µε διαβήτη. 

•  Προώθηση της έρευνας στην Ελλάδα, ενθάρρυνση και προώθηση 
των διεθνών συνεργασιών, µεταφορά εφαρµοσµένης τεχνογνωσί-
ας από τις διεθνείς οργανώσεις µε σκοπό την ολοκληρωτική θερα-
πεία του διαβήτη.

•  Συστηµατική διενέργεια και αξιοποίηση επιδηµιολογικών ερευνών 
για να γίνει εφικτή η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη.

•  Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση της κοινής γνώµης 
για την πρόληψη, συµµετέχοντας σε ενηµερωτικές καµπάνιες.

•  Η δραστική µείωση των επιπλοκών µε συγκεκριµένα µέτρα και προ-
τάσεις, βασισµένες σε οικονοµοτεχνικές µελέτες που έχουν γίνει και 
στην εµπειρία που υπάρχει από το εξωτερικό. (πχ, διαβητικό πόδι- 
ελαχιστοποίηση ακρωτηριασµών, όπως συνέβη και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, κόστος αναλωσίµων, το οποίο είναι πολύ µικρότερο από 
το κόστος των επιπλοκών κλπ) που µπορούν να ληφθούν από την 
Πολιτεία. Το σύστηµα υγείας πρέπει να αναπροσανατολιστεί από την 
θεραπεία των επιπλοκών, στην πρόληψη και την αποτροπή τους. 

•  Ισότιµη κοινωνική ένταξη των ατόµων µε διαβήτη, καταπολέµηση 
των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και του στίγµατος που συνο-
δεύει την πάθηση. Στόχος µας είναι ίσες ευκαιρίες για όλους.

•  Ειδική φροντίδα, µέριµνα και στήριξη για τα παιδιά και τους νέους µε 
διαβήτη.

•  Ποιοτική εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη στα άτοµα µε δια-
βήτη και τους γονείς. 

•  Συνεργασία µε γιατρούς και επιστηµονικές εταιρείες όπως την Ελ-
ληνική Διαβητολογική Εταιρεία (Ε.Δ.Ε.), τη Διαβητολογική Εταιρεία 
Βορείου Ελλάδας (Δ.Ε.Β.Ε.), την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εται-
ρεία (Ε.Ε.Ε.), την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού 
Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ), την Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για 
Αγγειακά Νοσήµατα (ΕΜΠΑΚΑΝ), την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία 
Παχυσαρκίας (Ε.Ι.Ε.Π.), και τους αρµόδιους κρατικούς φορείς για 
την από κοινού αντιµετώπιση της πάθησης.

•  Η συµµετοχή των χρηστών των υπηρεσιών υγείας στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων

Μερικές από τις σηµαντικότερες ΔΡΑΣΕΙΣ της Οµοσπονδίας µας, 

Πρόεδρος: Αθανασία Καρούνου 

Αντιπρόεδρος Α΄: Γκόλφω Γεµιστού

Αντιπρόεδρος Β΄: Μαρία Σγουρού  

Γεν. Γραµµατέας: Γιώργος Τσούτσας 

Αναπλ. Γενική Γραµµατέας: Αρίστη Αριστείδου

Ταµίας: Χρήστος Δαραµήλας  

Οργανωτικός Γραµµατέας Α’: Κυριάκος Παπαδόπουλος 

Οργανωτικός Γραµµατέας Β΄: Λίνα Δόνη

Υπεύθυνος Δηµ. Σχέσεων: Μαρία Τριανταφύλλου 

Αναπλ. Υπεύθυνος Δηµ. Σχέσεων: 

Λεωνίδας Ιορδανίδης 

Μέλος: Σπυριδούλα Λάγιου

Διοικητικό Συµβούλιο
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στην προσπάθεια να προσεγγίσουµε τους στόχους µας είναι:
•  Η έκδοση του περιοδικού «Γλυκιά Ζωή» το οποίο διανέµεται δωρε-

άν στους συλλόγους µας, σε µέλη µας, σε νοσοκοµειακά ιατρεία, σε 
γιατρούς, στην Κύπρο, σε επιστηµονικές ιατρικές εταιρείες κλπ, και η 
ενηµέρωση των ατόµων µε διαβήτη για τρέχοντα ζητήµατα µέσω της 
ιστοσελίδας µας glikos-planitis.gr

•  Η οργάνωση ενηµερωτικών – εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, σεµινα-
ρίων µε στόχο την ενηµέρωση των ατόµων µε Σ.Δ. για σύγχρονες 
θεραπευτικές µεθόδους, σωστή ρύθµιση, πρόληψη των επιπλοκών, 
ψυχολογική στήριξη και κυρίως την εκπαίδευσή τους. Η εκπαίδευση 
γίνεται σε Ηµερίδες που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα από 
τους Συλλόγους µας, µε κεντρικές Ηµερίδες από την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ µε 
εξειδικευµένη θεµατολογία και τελευταία, µε την οργάνωση οµάδων 
στους συλλόγους µας που έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσµατα και 
υπάρχει µεγάλη ανταπόκριση από τα άτοµα µε διαβήτη. Για µας η εκ-
παίδευση των ατόµων µε διαβήτη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. 

•  H οργάνωση Πανελλήνιων Συνεδρίων (από την ίδρυση της Οµο-
σπονδίας µας έχουν πραγµατοποιηθεί 7 Πανελλήνια Συνέδρια) µε 
ιδιαίτερη επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή των ατόµων µε διαβήτη απ’ 
όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

•  Η οργάνωση ενηµερωτικών εκστρατειών – συµµετοχή σε ραδιοτη-
λεοπτικές εκποµπές και αποστολή δελτίων τύπων στα ΜΜΕ.

•  Η συµµετοχή µας στην Παγκόσµια Ηµέρα Διαβήτη – 14 Νοεµβρίου, 
µε ενηµερωτικές ηµερίδες και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, δί-
νοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ευαισθητοποίηση του κόσµου.

•  Η πραγµατοποίηση, κάθε χρόνο, της εκδήλωσης «Διαβητικό Χω-
ριό».

•  Η συνεργασία µε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας 
µας που έχει εξειδικευθεί στο Σ.Δ. και τις επιπλοκές του.

•  Παρεµβάσεις στους κρατικούς φορείς για την προώθηση θεσµικών 
θεµάτων σχετικά µε την πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση, παιδεία, 
επαγγελµατική κατάρτιση των ανέργων νέων ώστε να είµαστε µια 
χρήσιµη πραγµατικά οργάνωση.

•  H επέκταση και πλήρη επιστηµονική στελέχωση των Διαβητολο-
γικών Κέντρων, Ιατρείων και Κέντρων Υγείας, µε όλες τις απαραί-
τητες ειδικότητες (εξειδικευµένους στο Διαβήτη παθολόγους και 
ενδοκρινολόγους, ψυχολόγους, διαιτολόγους-διατροφολόγους, 
επισκέπτριες υγείας και νοσηλεύτριες), σε όλες τις πόλεις της Περι-
φέρειας. Η κατανοµή των ιατρείων ανά τη χώρα είναι τέτοια ώστε η 

διανοµή των υπηρεσιών υγείας να είναι αναποτελεσµατική. Η στε-
λέχωσή τους είναι ελλιπής και συγκυριακού χαρακτήρα. Ενώ τέλος, 
σε ορισµένες περιπτώσεις, η παρουσία τους βρίσκεται µόνο στα 
χαρτιά του Υπουργείου και τους χάρτες του ΕΚΕΔΙ. Το θεσµικό τους 
πλαίσιο ανάγεται στο 1990 (ΦΕΚ 378 τ. Β΄ 22/07/90). Ζητούµε 
να µεταρρυθµιστεί το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο και να επανασχεδι-
αστεί ο χάρτης των υπηρεσιών µε τη συνεργασία µας, διότι είµαστε 
αυτοί που γνωρίζουµε καλύτερα από τον καθένα και βιώνουµε κα-
θηµερινά τι λειτουργεί και πώς στο χώρο του Διαβήτη. 

•  H δηµιουργία ιατρείων διαβητικού ποδιού στη χώρα µας. Μέχρι τώρα 
έχουµε καταφέρει την λειτουργία ιατρείων διαβητικού ποδιού ,που 
λειτουργούν χάρη στην ευαισθησία φίλων ιατρών της Οµοσπονδίας 
µας. Τα υπάρχοντα και λειτουργούντα όµως ιατρεία δεν επαρκούν 
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Το πρόβληµα των ακρωτη-
ριασµών έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και τείνει να γίνει κάτι 
ανάλογο µε αυτό των καισαρικών τοµών στη χώρα µας. Το κόστος, 
οικονοµικό και κοινωνικό, ενός ακρωτηριασµού είναι τεράστιο τόσο 
για το σύστηµα υγείας, όσο και το ασφαλιστικό σύστηµα. Οι δαπά-
νες δε, δεν σταµατούν µε την ιατρική πράξη, αλλά προβάλλονται σε 
ολόκληρο τον προσδόκιµο βίο του ασθενούς. Απαιτείται πρόληψη 
και ταυτόχρονα αλλαγή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ακρω-
τηριασµού, για τον περιορισµό του φαινοµένου. Επίσης απαιτείται 
δηµιουργία συστήµατος αναφοράς για την παρακολούθηση των 
περιστατικών. 

•  Η αλλαγή της νοµοθεσίας που αφορά το Σακχαρώδη Διαβήτη, η 
οποία είναι εντελώς απαρχαιωµένη και δεν έχει καµία σχέση µε τα 
σηµερινά δεδοµένα και την εξέλιξη της νόσου.

Αθανασία Καρούνου
Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.

«Η Οµοσπονδία µας δηµιουργήθηκε από την επιθυµία και την ανάγκη όλων µας ν’ αγωνιστούµε και να κατακτήσουµε 
το απαραίτητο και το αυτονόητο: ν΄αποδεχθούµε και δηµόσια την χρόνια πάθησή µας, να συµφιλιωθούµε µ’ αυτή, 
να στηρίξουµε ο ένας τον άλλο, να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά τα προβλήµατά µας, να πορευτούµε σε µια ζωή 

γεµάτη, παραγωγική και µε ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Είναι σε όλους γνωστό ότι το σύστηµα υγείας και ειδικότερα για το  διαβήτη, ως της πλέον 
δαπανηρής ασθένειας, εξυπηρετεί περισσότερο τους προµηθευτές των υπηρεσιών, ενώ αυτό που ζητούµε είναι τα οφέλη από τη 
λειτουργία του συστήµατος να διαχέονται στην κοινωνία και ο καθένας να καρπώνεται το µερίδιό του ανάλογα µε το ρόλο του. 
Γι’ αυτό το λόγο εµείς στην Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. πιστεύουµε σε ένα σύνθηµα: «Τίποτε για εµάς χωρίς εµάς!»

INFO
Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων 

Συλλόγων Ατόµων µε Σακχαρώδη Διαβήτη
Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, 16341

Τηλ.: 2105201474, 2109949831, Fax: 2105201474, 2105238967
e-mail: possasdia@yahoo.gr, site: http://www.glikos-planitis.gr
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Πανελλήνιο Σωµατείο ατόµων µε ΔΕΠΥ 
(Διαταραχή Επικέντρωσης Προσοχής/Υπερκινητικότητας) ADHD HELLAS

Η µεγάλη και δύσκολη διαδροµή για να πετύχουµε µια σωστή διάγνωση για τη διαταραχή των 
παιδιών µας, ήταν το έναυσµα για µας τους γονείς να δηµιουργήσουµε το 2009 ένα Σωµατείο 
που θα προσφέρει στα άτοµα µε ΔΕΠΥ και τις οικογένειές τους ενηµέρωση, εκπαίδευση, στήριξη, 
θα διασπείρει τη γνώση για τη διαταραχή σε εκπαιδευτικούς και λειτουργούς ψυχικής υγείας και 
θα προασπίζει τα δικαιώµατά των παιδιών στους τοµείς της εκπαίδευσης και κοινωνικής 
περίθαλψης. Το Σωµατείο ADHD HELLAS εντάχθηκε στον ΑDHD EUROPE το 2010. 

πάσχοντες στους τοµείς εκπαίδευσης και κοινωνικής περί-
θαλψης

•  Στην αναζήτηση ολοκληρωµένων λύσεων για την πολυεπί-
πεδη αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων που εµφανίζουν τα 
άτοµα µε ΔΕΠΥ. 

Απολογισµός δράσεων 2012
Εκδώσαµε 4 τεύχη της εφηµερίδας µας «Δεν είµαι τεµπέλης! 
Δεν είµαι UFO!... Έχω ΔΕΠΥ», και εγχειρίδιο οδηγιών για τη 
ΔΕΠΥ προς τους εκπαιδευτικούς. Διοργανώσαµε ενηµερωτι-
κές εκδηλώσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς στους Δήµους 
Κερατσινίου και Περιστερίου, στο Κολλέγιο Αθηνών, και στο 
76ο και 138ο σχολείο Άνω Πετραλώνων. Στα γραφεία µας 
λειτουργήσαµε οµάδες ζευγών γονέων και οµάδες εφήβων 
βιωµατικού χαρακτήρα µε εθελοντές συντονιστές, ειδικούς 
στο αντικείµενο. Συµµετείχαµε στην ετήσια γενική συνέλευση 
των Σωµατείων χωρών µελών της ADHD EUROPE, στη Βαρ-
κελώνη. 
Στα πλαίσια της ADHD Awareness Week (23-29/9/12), διορ-
γανώσαµε τις εξής δράσεις: αιµοδοσία στο Ζάππειο Μέγαρο, 
προβολή ταινίας µικρού µήκους για τη ΔΕΠΥ στα γραφεία µας, 
και ηµερίδα µε θέµα «ΔΕΠΥ και Συνοσηρότητα: από το παιδί, 
στον έφηβο και τον ενήλικα» στο αµφιθέατρο του Αθήνα 9.84. 
Προσφέραµε γραµµατειακή υποστήριξη στην ηµερίδα µε τίτλο 
«ΔΕΠΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Πέρα από την υπερκινητικότητα», που 
οργάνωσε η ΕΕΜ της ΔΕΠΥ. Η πρόεδρος της ADHD Hellas 
εκλήθη ως οµιλήτρια στο 1ο πανελλήνιο συνέδριο αναπτυξια-
κής/συµπεριφορικής ιατρικής και εφηβικής ιατρικής. 
Λειτουργήσαµε ως χορηγοί επικοινωνίας στα εκπαιδευτικα σε-
µινάρια του Ari Tuckman, ψυχολόγου/ψυχοθεραπευτή, PhD, 
και συγγραφέα βιβλίων για τη ΔΕΠΥ στα κολέγια ACS και 
Deree. Η πρόεδρος της ADHD Hellas ως παιδίατρος απηύθυ-
νε επιστολή προς τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WΗΟ) για 
την καθιέρωση «παγκόσµιας ηµέρας για τη ΔΕΠΥ», αίτηµα που την καθιέρωση «παγκόσµιας ηµέρας για τη ΔΕΠΥ», αίτηµα που 
υποστηρίζεται διεθνώς πλέον, µε πρωτοβουλία του Συλλόγου υποστηρίζεται διεθνώς πλέον, µε πρωτοβουλία του Συλλόγου 
ADHD της Βαρκελώνης.ADHD της Βαρκελώνης.

�ο ADHD HELLAS είναι µια µη κερδοσκοπική 
οργάνωση (27975/ 16.10. 2009) που απευ-
θύνεται σε γονείς παιδιών µε ΔΕΠΥ, ενήλικες µε 
ΔΕΠΥ, επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευ-
τικούς όλων των βαθµίδων και ειδικούς επιστή-

µονες που εργάζονται εθελοντικά για την πραγµατοποίηση των 
στόχων µας, που συνοψίζονται στα εξής:
•  Στη δηµιουργία ενός δικτύου υποστήριξης και καθοδήγησης 

των ατόµων µε ΔΕΠΥ και των οικογενειών τους
•  Στην παροχή έγκυρης ενηµέρωσης πάνω στα διεθνή επιστηµο-

νικά δεδοµένα για τη ΔΕΠΥ
•  Στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και της Πολι-

τείας
•  Στην αναίρεση των προκαταλήψεων για τη ΔΕΠΥ
•  Στην επιδίωξη ευνοϊκών νοµοθετικών ρυθµίσεων για τους 

Πρόεδρος: Σοφία Αρώνη-Βουρνά

Πρόεδρος: Σοφία Αρώνη-Βουρνά

Αντιπρόεδρος: Ελένη Τσαµούρα

Αντιπρόεδρος: Ελένη Τσαµούρα

Γραµµατέας: Χριστίνα Γεωργιάδου

Γραµµατέας: Χριστίνα Γεωργιάδου

Ταµίας: Πολυκλίτη Μεζελίδου

Ταµίας: Πολυκλίτη Μεζελίδου

Μέλη: Σπύρος Ζορµπάς, 
Μέλη: Σπύρος Ζορµπάς, 

Μέλπω Δηµητρίου, Νιόβη Μιχαλοπούλου.

Μέλπω Δηµητρίου, Νιόβη Μιχαλοπούλου.

Διοικητικό Συµβούλιο
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Προγραµµατισµός δράσεων 2013
Σταθεροί στους στόχους µας συνεχίζουµε την ενηµέρωση και εκ-
παίδευση των γονέων στα γραφεία µας µε οµιλίες και διαδραστι-
κά-βιωµατικά σεµινάρια από ειδικούς για τεχνικές θεραπευτικής 
παρέµβασης, την εις βάθος γνώση της ΔΕΠΥ και τη διαχείρισή 
της από το ίδιο το άτοµο και την οικογένεια του. Επίσης συνεχί-
ζουµε την προσπάθεια ενηµέρωσης και εκπαίδευσης εκπαιδευτι-
κών όλων των βαθµίδων στο χειρισµό των παιδιών µε ΔΕΠΥ στο 
σχολείο. Το Φεβρουάριο συµµετείχαµε στο 2ο Πανευρωπαϊκό 

Dr Σοφία Αρώνη-Βουρνά
Πρόεδρος ADHD HELLAS, Υφηγήτρια Παιδιατρικής, τ. Διεθύντρια Κέντρου Αιµορροφιλίας/
Αιµόστασης, Νοσ/µειο Παίδων  «Αγία Σοφία»

«Το Σωµατείο ADHD HELLAS είναι 
µη κερδοσκοπική οργάνωση που δεν 
επιχορηγείται µέχρι στιγµής από κανένα 

φορέα, και συντηρείται µε τις ετήσιες συνδροµές των µελών 
της και σποραδικές προσφορές. 
Τα µέλη του Σωµατείου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
εθελοντικά και πλαισιώνονται από 10µελή οµάδα εθελοντών 
επιστηµόνων που απαρτίζουν την Επιστηµονική Επιτροπή και 
την κύρια πηγή άντλησης οµιλητών για τις πάσης φύσεως 
εκδηλώσεις µας. Η ΔΕΠΥ είναι µια χρόνια διαταραχή µε 
κληρονοµικό χαρακτήρα. 
Η επίπτωση της διαταραχής στον παιδικό πληθυσµό σχολικής 
ηλικίας υπολογίζεται σε 5-7%. 
Η ΔΕΠΥ συνεχίζεται αυτούσια ή παραλλαγµένη και στην 
ενήλικο ζωή στην πληοψηφία των περιπτώσεων, µε αρνητικές 
επιπτώσεις στην καθηµερινότητα του ατόµου, στην οικογένεια, 
τις ακαδηµαϊκές επιτεύξεις, τις φιλικές σχέσεις ή τις σχέσεις 
µε το άλλο φύλο, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και 
την επαγγελµατική επιτυχία του ατόµου. Επί πλέον επηρεάζει 
ευρύτερα την κοινωνία, ποικιλοτρόπως. 
Σύµφωνα µε µελέτες, το ετήσιο κόστος της ΔΕΠΥ ανά ασθενή 
υπολογίζεται ότι κυµαίνεται από €716 έως €2134, χωρίς 
να συνυπολογίζονται τα επιπρόσθετα κόστη αναφορικά 
µε την υποστήριξη στην εκπαίδευση, τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, τις υπηρεσίες υγείας κλπ. Βέβαια, το κόστος 
της αθεράπευτης ΔΕΠΥ είναι πολλαπλάσιο, δεδοµένου ότι 
65% των παιδιών και 75% των ενηλίκων αναπτύσσουν 
συνοσηρότητα (εναντιωµατική συµπεριφορά, δυσκολία 
επικοινωνίας, ανησυχία, διαταραχές θυµικού, tics, Tourette 

Syndrome, µαθησιακές δυσκολίες, κατάθλιψη, διαταραχές 
προσωπικότητας, παραβατική/αντικοινωνική συµπεριφορά, 
νευροαναπτυξιακές διαταραχές, χρήση ουσιών, τζόγο, άλλες 
εξαρτήσεις (ΤV, Computer, κ.ά.)
Εποµένως, η πρόληψη µε την έννοια της πρώιµης διάγνωσης 
της ΔΕΠΥ από τη νηπιακή ηλικία και η θεραπευτική 
παρέµβαση σε πολλαπλά επίπεδα από την Διεπιστηµονική 
οµάδα (Ψυχίατρος, ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός, 
κοινωνική λειτουργός, λογοθεραπευτής, εργασιοθεραπευτής) 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την καλή έκβαση της 
διαταραχής, την αναχαίτιση των επιπλοκών και τη διασφάλιση 
καλύτερης ποιότητας ζωής στον πάσχοντα. Η οικογένεια και 
οι εκπαιδευτικοί παίζουν κοµβικό ρόλο, ιδιαίτερα στα χρόνια 
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, διότι οι επαναλαµβανόµενες 
απορρίψεις του παιδιού από άστοχους πλην όµως αθέλητους 
κακούς χειρισµούς, απόρροια της άγνοιας, τραυµατίζουν 
το εγώ του παιδιού και η έλλειψη αυτοεκτίµησης οδηγεί σε 
αλυσίδα αρνητικών αντιδράσεων που καταρρακώνουν το παιδί 
και επιδρούν καθοριστικά σε όλες τις εκφράσεις της ζωής 
του. Ρόλος, λοιπόν του Σωµατείου µας είναι η ενηµέρωση, 
εκπαίδευση και ψυχοστήριξη των ατόµων µε ΔΕΠΥ, ώστε να 
µπορούν να διαχειρίζονται τη διαταραχή τους, καθώς και η 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών όλων 
των βαθµίδων και όλων των εµπλεκοµένων στη διάγνωση 
και θεραπεία της ΔΕΠΥ, ώστε να αναγνωρίζονται και να 
βοηθιούνται τα παιδιά από τις πρώτες τάξεις του Δηµοτικού 
και να αποφεύγεται η αθέλητη κακοποίηση τους. Η ΔΕΠΥ 
είναι χρόνια διαταραχή που δεν θεραπεύεται ριζικά, ωστόσο, 
βελτιώνεται µε τους σωστούς χειρισµούς». 

INFO
Έδρα: Κτήριο Κόσµος, Γραφείο 8ος όροφος, 

Λεωφόρος Κηφισίας 125-127, Αθήνα 11523
Τηλέφωνα: 210 69 842 00, 6-9 µµ.

E-mail: infoadhdhellas.org

Συνέδριο για τη ΔΕΠΥ στην Κωνσταντινούπολη. 
Προετοιµάζουµε bazaar ζωγραφικής και βιβλίων για τα παιδιά µε 
ΔΕΠΥ και τους γονείς τους, στο χώρο µας. Συνεχίζουµε την έκ-
δοση της εφηµερίδας µας ανά τετράµηνο. Στα πλαίσια της ADHD 
Awareness Week, στο τέλος του Σεπτέµβρη, προγραµµατίζουµε 
την προβολή ταινιών µικρού µήκους για τη ΔΕΠΥ, για τα µέλη µας 
και την «ετήσια ηµερίδα» µας στο Γκάζι. Όλες οι δραστηριότητες 
µας ανακοινώνονται στο site www.adhdhellas.org. 
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Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών 
µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής»
O Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής» είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο 
και ιδρύθηκε το 1988 και από τότε υλοποιεί οργανωµένα και σταθερά προγράµµατα που αφορούν την 
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, τη διοργάνωση επιστηµονικών – ενηµερωτικών 
οµιλιών, ηµερίδων κτλ. για θέµατα καρκίνου του µαστού, καθώς και για την αξία της πρόληψης – έγκαιρης 
διάγνωσης του καρκίνου µαστού. 

� 
Πανελλήνιος Σύλλογος «Άλµα Ζωής» ιδρύθηκε από 
γυναίκες που είχαν βιώσει προσωπικά τον καρκίνο 
του µαστού. Η µοναδικότητά του έγκειται στο γεγο-
νός ότι όλα τα µέλη του, οι εθελόντριες και τα µέλη 
του Διοικητικού Συµβουλίου είναι γυναίκες µε καρκί-

νο του µαστού. 
Το όραµα του Συλλόγου «Άλµα Ζωής» είναι κάθε γυναίκα σε κάθε γωνιά 
της Ελλάδας που θα νοσήσει από καρκίνο του µαστού να έχει πλήρη 
ψυχοκοινωνική στήριξη και ενηµέρωση για όλα τα θέµατα που αφορούν 
στην υγεία, στην καριέρα της, καθώς και τις διευκολύνσεις που τις παρέ-
χονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες. Επίσης, κάθε γυναίκα σε κάθε γωνιά 
της Ελλάδας να είναι ενηµερωµένη για τον καρκίνο του µαστού, για τη 
σηµασία και τις µεθόδους της έγκαιρης διάγνωσής του.
Στο «Άλµα Ζωής» γνωρίζουµε πόσο σηµαντικό είναι για µια γυναίκα µε 
διάγνωση καρκίνου του µαστού να έρθει σε επαφή µε µια άλλη γυναί-
κα που πέρασε στην ίδια εµπειρία πριν από χρόνια. Για το λόγο αυτό, 
οι ειδικοί επαγγελµατίες ψυχικής υγείας του Συλλόγου ακολουθώντας 
τα πρότυπα του Διεθνούς Προγράµµατος «Reach to Recovery», εκ-
παιδεύουν κατάλληλα γυναίκες µε καρκίνο του µαστού που θέλουν να 
προσφέρουν από το χρόνο τους και την εµπειρία τους, για να στηρίξουν 
πρακτικά και συναισθηµατικά άλλες γυναίκες µε την ίδια διάγνωση.

Απολογισµός Δράσεων 2012
Οι δράσεις που υλοποίησε ο Σύλλογος «Άλµα Ζωής» κατά το έτος 
2012 είναι οι εξής:
1.  Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης. 

Οι ειδικοί ψυχικής υγείας παρείχαν Ατοµική Ψυχοθεραπεία σε 210 
γυναίκες µε καρκίνο µαστού. Επιπλέον, 50 γυναίκες-µέλη του Συλ-
λόγου συµµετείχαν στα Οµαδικά Ψυχοθεραπευτικά προγράµµατα 
(Οµάδα Διαχείρισης Άγχους, Οµάδα Οριοθέτησης & Επικοινωνίας, 
Οµάδα Αυτογρνωσίας). Παράλληλα κατά το έτος 2012 εξυπηρετή-
θηκαν από την Τηλεφωνική Γραµµή Στήριξης 1352 γυναίκες από όλη 
την Ελλάδα.

2.  Εθελοντικό Πρόγραµµα Reach to Recovery
Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραµµές του Διεθνούς Προγράµ-
µατος στήριξης γυναικών µε καρκίνο µαστού Reach to Recovery, 
εκπαιδευµένες εθελόντριες του Συλλόγου παρείχαν συναισθηµα-
τική και πρακτική βοήθεια σε γυναίκες που µόλις έχουν διαγνωστεί 
τόσο στα γραφεία του συλλόγου όσο και στα 25 Νοσοκοµεία στα 
οποία εφαρµόζεσαι το πρόγραµµα. Παράλληλα µέσα στο 2012, το 
εθελοντικό πρόγραµµα εφαρµόστηκε από εθελόντριες του Συλλό-
γου συστηµατικά (µία φορά την εβδοµάδα/βάρδια εθελοντριών) στα 
νοσοκοµεία ΙΑΣΩ General, Έλενα Βενιζέλου και από τον Οκτώβριο 
στο νοσοκοµείο Μetropolitan. Μέσα στα νοσοκοµεία νοσηλείας, 
δώσαµε την ευκαιρία σε ασθενείς µε καρκίνο µαστού, να λάβουν τη 
βοήθεια που είχαν ανάγκη από τις εθελόντριές µας. Σε όλα τα πα-
ραπάνω νοσοκοµεία διακινήθηκαν πάνω από 15.000 ενηµερωτικά 
έντυπα του Συλλόγου. 

3.  Ερευνητικά Πρωτόκολλα
Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 η ψυχολογική υπηρεσία σχεδίασε 
και ξεκίνησε τη διεξαγωγή δύο ερευνητικών µελετών για θέµατα ψυ-
χολογικών δυσκολιών σε γυναίκες µε καρκίνο µαστού.

4.  Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση του Γενικού Πληθυσµού για τον 
Καρκίνο του Μαστού
Α) 4ος Αγώνας Δρόµου και Περίπατος Greece Race for the Cure®
Ο 4ος συµβολικός Αγώνας Δρόµου και Περίπατος Greece Race for 
the Cure® που πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 
2012 ένωσε 12.000 άτοµα όλων των ηλικιών σε έναν κοινό αγώνα 
ενάντια στον καρκίνο του µαστού! Αξίζει να σηµειωθεί ότι στον φετινό 

Πρόεδρος: Κλεοπάτρα Γαρβιηλίδου

Αντιπρόεδρος: Ιωάννα Γραικού

Γραµµατέας: Μαργαρίτα Πιτερού 

Ταµίας: Έλυα Κούρεντα

Μέλη: Παρασκευή Μιχαλοπούλου, 

Ειρήνη Ζαννάρα, Βασιλική Γιοχάη

Διοικητικό Συµβούλιο
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αγώνα έλαβαν µέρος 685 γυναίκες µε το ειδικό µπλουζάκι Survivor, 
ενώ για τη διοργάνωση εκτός από τους επαγγελµατίες και τα µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου εργάστηκαν 292 συνολικά 
εθελοντές.
Β) Πρόγραµµα Ενηµέρωσης για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μα-
στού σε Νέες Γυναίκες Ηλικίας 20-39 ετών
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από τα καθαρά έσοδα του 3ου Αγώνα 
Δρόµου και Περιπάτου Greece Race for the Cure® και έδωσε τη δυ-
νατότητα σε νέες γυναίκες ηλικίας 20 – 39 ετών να κάνουν δωρεάν 
κλινική εξέταση µαστών, καθώς και τις απαραίτητες διαγνωστικές εξε-
τάσεις. Οι εξετάσεις έγιναν σε συνεργασία µε την Ελληνική Χειρουργι-
κή Εταιρεία Μαστού (ΕΧΕΜ), ενώ προσέφεραν δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις, o Όµιλος Υγεία (Πολυιατρείο Αθηνών), το Ιατρόπολις, το 
Ιασώ General, το Γυναίκας Υγεία και το Κέντρο Μαστού της Ευρω-
κλινικής. 
Γ) Πρόγραµµα ενηµέρωσης για την πρόληψη-έγκαιρη διάγνωση του 
καρκίνου του µαστού 
Ο Σύλλογος, στα πλαίσια της κοινοτικής του δράσης, οργάνωσε σε 
συνεργασία µε δήµους της χώρας, χώρους εργασίας, συλλόγους και 
σχολεία, ενηµερωτικές εκδηλώσεις για την πρόληψη-έγκαιρη διά-
γνωση του καρκίνου του µαστού. Κατά το 2012 πραγµατοποιήθηκαν 
συνολικά 8 παρεµβάσεις ενηµέρωσης του γενικού πληθυσµού, ύστε-
ρα από πρόσκληση αντίστοιχων φορέων και εκατοντάδες γυναίκες 
όλων των ηλικιών, έλαβαν έγκυρη ενηµέρωση.

5.  Εκπαιδευτικά Σεµινάρια για τον Καρκίνο του Μαστού «ΑποφασίΖΩ 
γιατί ΓνωρίΖΩ»
To 2012 πραγµατοποιήθηκε ο 4ος κύκλος των 12 εκπαιδευ-
τικών σεµιναρίων για τον καρκίνο του Μαστού µε γενικό τίτλο: 
«ΑποφασίΖΩ γιατί γνωρίΖΩ», δίνοντας τη δυνατότητα σε 334 γυναί-
κες µε καρκίνο µαστού να λάβουν έγκυρη και αξιόπιστη ενηµέρωση 
για 12 ειδικά θέµατα που τις αφορούν, καθώς και να συζητήσουν 
τους προβληµατισµούς και τις απορίες τους. 

Προγραµµατισµός Δράσεων 2013
Το 2013 ο Σύλλογος «Άλµα Ζωής» θα συνεχίσει να υλοποιεί όλα τα 
παραπάνω προγράµµατα και θα εµπλουτίσει τις δράσεις του µε τα κά-
τωθι νέα:
1.  Πρόγραµµα ενηµέρωσης για την πρόληψη-έγκαιρη διάγνωση 

του καρκίνου του µαστού σε χώρους εργασίας
Σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής το «Άλµα Ζωής» 
θα παρέχει έγκυρη και αξιόπιστη ενηµέρωση σχετικά µε την πρωτογενή 
και δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου του µαστού σε εργαζόµενες 

ιδιωτικών εταιρειών ή άλλων ιδιωτικών ή δηµοσίων φορέων. Στόχος 
του προγράµµατος είναι να µάθουν οι εργαζόµενες τις κατάλληλες 
προληπτικές εξετάσεις ανάλογα µε την ηλικία τους, να ενηµερωθούν 
για το ρόλο της διατροφής στην πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου 
και να κινητοποιηθούν µέσω και µίας ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
υπενθύµισης να κάνουν ετησίως τον απαραίτητο προληπτικό έλεγχο 
που αντιστοιχεί στην ηλικία τους.

2.  Δικαιώµατα Ασθενών µε καρκίνο µαστού
Δεδοµένων των αλλαγών που έχουν επιφέρει οι νέες πολιτικές και οι-
κονοµικές συνθήκες στη χώρα µας και η υπογραφή των τριών µνηµο-
νίων, το Άλµα Ζωής θεωρεί απαραίτητο να ενηµερώσει τις ασθενείς 
µε καρκίνο µαστού για όλες τις αλλαγές που αφορούν στα εργασιακά 
τους δικαιώµατα, τις ασφαλιστικές τους καλύψεις και τα συνταξιοδο-
τικά τους δικαιώµατα. Για το λόγο αυτό ανέθεσε σε νοµικό σύµβουλο 
τη διερεύνηση του παρόντος πλαισίου. Την ολοκλήρωση αυτού του 
έργου θα ακολουθήσει η πραγµατοποίηση µιας ηµερίδας ανοιχτής 
στο κοινό, όπου θα ανακοινωθούν όλες οι αλλαγές και οι επιπτώσεις 
τους στη ζωή των ασθενών µε καρκίνο µαστού.

3.  5ος Αγώνας Δρόµου-Περίπατος ενάντια στον καρκίνο του µαστού 
Greece Race for the Cure®
Ο φετινός αγώνας θα πραγµατοποιηθεί στις 30 Σεπτεµβρίου 2013.

Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου
Πρόεδρος

«Πριν από 25 χρόνια οι γυναίκες στην 
Ελλάδα φοβούνταν ακόµα και να πουν 
ότι νοσούν από καρκίνο του µαστού, µε 
αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις 

ο καρκίνος του µαστού να γίνει η «ασθένεια της σιωπής». 
Τότε οι γυναίκες έπρεπε να παλέψουν µε την ασθένειά τους 
και τα συναισθήµατά τους µόνες, κάποιες φορές επιτυχώς 
και κάποιες άλλες όχι. Η προσπάθειά µας επικεντρώθηκε 
στο να ενωθούν αυτές οι φωνές και να παρέχουµε τόσο στις 
ασθενείς όσο και στα µέλη της οικογένειάς τους τη στήριξη που 
χρειάζονται. Σήµερα είµαστε περήφανες, γιατί κατορθώσαµε 
όχι µόνο να σπάσουµε αυτή τη σιωπή, αλλά και να στηρίξουµε 
τις γυναίκες µε καρκίνο µαστού, να τις εκπαιδεύσουµε 
κατάλληλα και τελικά να είναι σε θέση να στηρίξουν 
οι ίδιες άλλες γυναίκες που έρχονται αντιµέτωπες µε 
την ίδια εµπειρία».

Υποστηρικτές
Ο Σύλλογος «Άλµα Ζωής» υλοποιεί εδώ και 
25 χρόνια 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.

INFO
Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών 
µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής»

Αριστοτέλους 79-81, 10434 Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα
Τηλ.: 210 4180006, 210 8815444, Fax: 210 4180016

Τηλεφωνική Γραµµή Στήριξης: 210 8 253 253
E-mail: breastca@otenet.gr, Site: www.almazois.gr

facebook: www.facebook.com/almazois, 
twitter: www.twitter.com/almazois 
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INFO
Πανελλήνια Κίνηση για τη Μεσογειακή Αναιµία

Τ.Θ. 70014 – 16610 Γλυφάδα ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 9690306, 210 8982051
Ε-mail: kinisi_ma@yahoo.gr - www.kinisinet.gr

Ο Σύλλογος µας ιδρύθηκε το 1986 και έχει ως µέλη, πάσχοντες, γονείς και συγγενείς πασχόντων. 
Κύριο µέληµα µας είναι η παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας στους πάσχοντες από Θαλασσαιµία 
(Μεσογειακή Αναιµία) και Δρεπανοκυτταρική Νόσο, καθώς και η προάσπιση των συµφερόντων 
τους σε θέµατα πρόνοιας, παιδείας, εργασίας και κοινωνικής ένταξης. Βασική αρχή µας είναι η 
διεκδίκηση µιας ζωής ανώτερης ποιότητας, για όλους τους πάσχοντες της χώρας, ανεξαρτήτως 
φυλής, χρώµατος και θρησκείας.

Πανελλήνια Κίνηση 
για τη Μεσογειακή Αναιµία

�πό τον Ιούνιο του 1986 που έγινε η ιδρυτική Γενική Συ-
νέλευση του Συλλόγου µας, καταγράφηκε στο καταστα-
τικό µας η θέληση των πασχόντων, γονιών, συζύγων και 
παιδιών πασχόντων να προχωρήσουµε όλοι µαζί για να 

διεκδικήσουµε καλύτερες συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας, σε µια 
χρονική στιγµή που είχε αρχίσει να φουντώνει το κίνηµα της “συνδικαλι-
στικής” δραστηριοποίησης των πασχόντων από Θαλασσαιµία αρχικά και 
Δρεπανοκυτταρικής Νόσου στη συνέχεια. Στο σηµείο αυτό καταθέτουµε 
τον σεβασµό µας στην µνήµη των πρώτων προέδρων του Συλλόγου 
µας, Στέφ. Λιόλη και Αντ. Κοτσαµπάσογλου, που ανέλαβαν το δύσκολο 
έργο της στερέωσης αλλά και της ανάπτυξης του Συλλόγου µας. Συνε-
χίζουµε το έργο τους και ήδη µετά από ένα τέταρτο του αιώνα, είµαστε 
παρόντες. Με νέους πάσχοντες, ταυτόχρονα µε την προσωπική τους 
διαδροµή, να προωθούν την αλληλεγγύη και την συναδελφικότητα. 
Από την ίδια χρονική στιγµή της ίδρυσης του Συλλόγου µας, ξεκινήσα-
µε και την έκδοση του τριµηνιαίου περιοδικού µας “ΚΙΝΗΣΗ Εθελο-
ντών”. Από τότε έως σήµερα κυκλοφορεί χωρίς διάλειµα κάθε τρίµηνο 
και έχουµε φτάσει στο σηµείο να πηγαίνει σε κάθε πάσχοντα σε όλες 
τις γωνιές της Ελλάδας µας. Είναι ένα έντυπο που προσφέρει έγκαιρη 
ενηµέρωση και έγκυρη πληροφόρηση και ταυτόχρονα είναι ένα αποτε-
λεσµατικό “εργαλείο” ανάδειξης των προβληµάτων του χώρου µας και 
διεκδίκησης λύσεων τους.

Ιδρυτικό µέλος της Οµοσπονδίας µας
Ως ένα από τα ιδρυτικά µέλη της Ελληνικής Οµοσπονδίας Θαλασσαι-

µίας που εκπροσωπεί όλους τους 
Συλλόγους Θαλασσαιµίας της 
χώρας, στηρίζουµε και συµµε-
τέχουµε σ’αυτό το δευτερο-
βάθµιο συνδικαλιστικό µας 

Πρόεδρος: Γιάννης Λεβιδιώτης 

Γραµµατέας: Βασιλική 

Αποστολοπούλου 

Ταµίας: Θάνος Λεβιδιώτης 

Μέλος: Πάνος Φαλάρας 

Μέλος: Αγγελική Δήµα 

Διοικητικό Συµβούλιο

Θάνος Λεβιδιώτης
Ταµίας

«Εκ µέρους των µελών του Δ.Σ. του Συλλόγου 
µου, απευθύνω θερµό χαιρετισµό σε όλους του 
Συλλόγους και Οµοσπονδίες των πασχόντων 
από χρόνιες παθήσεις. Με το Συνέδριο Ασθενών 

βρήκαµε ένα βήµα για να ακουστεί η φωνή µας, ενώνοντας τις 
δυνάµεις µας ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες της κάθε πάθησης. 
Πιστεύω ότι τίποτα δεν µας χωρίζει αλλά αντίθετα, είναι πολλά 
αυτά που µας ενώνουν. Τα τελευταία χρόνια ειδικότερα, εκείνο που 
έλειπε ήταν η ένωση όλων των Συλλόγων µας σε έναν φορέα που 
θα φέρνει στην επιφάνεια όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε 
ως πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις. Το κυριότερο,όµως, είναι 
η διεκδίκηση λύσεων στα κοινά προβλήµατα µας, που δεν είναι 
και λίγα. Μέσα από το Συνέδριο Ασθενών αλλά και ως ενωµένοι 
φορείς µπορούµε να πετύχουµε πολλά». 

όργανο. Είµαστε πάντα στην πρώτη γραµµή συµµετοχής στα θέµατα 
που ενδιαφέρουν όλους µας και προωθούµε λύσεις µέσα από αυτόν 
τον συλλογικό φορέα, µε κύριο στόχο µας την ενδυνάµωση του και την 
αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων του. Eπίσης εδώ και δέκα 
χρόνια, περίπου, έχουµε αναπτύξει µια εποικοδοµητική συνεργασία µε 
την Διεθνή Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας (Thalassaemia International 
Federation), εκδίδοντας στα ελληνικά το περιοδικό της “TIF Magazine”. 
Επίσης έχουµε επιµεληθεί και αναλάβει την ελληνική έκδοση του βιβλί-
ου της ΔΟΘ “Θεραπευτικός Οδηγός για την κλινική αντιµετώπιση της 
Θαλασσαιµίας” καθώς και την διανοµή του σε όλη την Ελλάδα. Προ-
γραµµατίζουµε την διανοµή και άλλων βιβλίων της Παγκόσµιας Οµο-
σπονδίας µας στην Ελλάδα.
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ) είναι ένα µη κερδοσκοπικό 
σωµατείο, που σκοπό έχει την καλλιέργεια και τη σύσφιξη σχέσεων αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των 
οικογενειών που έχουν κάποιο µέλος µε σοβαρή ψυχική νόσο. Προάγει κάθε µορφής υποστήριξη, ενίσχυ-
ση και προστασία των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους µε υπεύθυνη ενηµέρωση για την ψυχική 
ασθένεια, τις σύγχρονες θεραπείες και το σύστηµα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Επιπλέον, ευαισθη-
τοποιεί την κοινή γνώµη για τη µείωση του κοινωνικού στίγµατος που συνοδεύει τις ψυχικές διαταραχές.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών 
για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ)

� 
Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυ-
χική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ), είναι ένα µη κερδοσκοπικό 
σωµατείο που ιδρύθηκε το 1993. Ο Σ.Ο.Ψ.Υ. έχει 
µέλη του συγγενείς ατόµων µε ψυχικά προβλήµα-

τα από όλη την Ελλάδα. Δηµιουργήθηκε από την ανάγκη και την 
επιθυµία πολλών οικογενειών που ένα µέλος τους πάσχει από µια 
σοβαρή ψυχική ασθένεια να µοιραστούν την κοινή τους εµπειρία 
µε άλλες οικογένειες που αντιµετωπίζουν παρόµοιο πρόβληµα, 
να στηριχθούν ο ένας στον άλλο, και να σταµατήσουν να προχω-
ρούν µόνοι και να υπερασπίσουν ενωµένοι τα δικαιώµατά τους. 
Συνεργάζεται µε όλους τους φορείς που ασχολούνται µε τα θέ-
µατα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΓΩΣ, 
ΕΣΑµεΑ κά.)

Απολογισµός δράσεων 2012. 
Ο Σ.Ο.Ψ.Υ λειτουργεί έναν Ξενώνα, ένα Κέντρο Ηµέρας και ένα 
Προστατευόµενο Διαµέρισµα. Σε συνεργασία που είχε µε δικηγό-
ρο συνέταξε γνωµάτευση για τη θεµελίωση των αιτηµάτων των µε-
λών του σχετικά µε εργασιακά, συνταξιοδοτικά θέµατα. Δηµιούρ-
γησε προφίλ στο Facebook («Πανελλήνιος Σύλλογος Σ.Ο.Ψ.Υ») 
για την καλύτερη προβολή στο ευρύ κοινό. Συνέχισε την έκδοση 
του περιοδικού «ΜΗΝΥΜΑΤΑ». Σύναψε σύµφωνο συνεργασίας 
µε την ΠΕΨΑΕ για τη πρόσληψη ατόµων στον Ξενώνα και στο Κ.Η 

µέσω του προγράµµατος 
κοινωφελούς χαρακτήρα 
(ΕΣΠΑ). Πραγµατοποίη-
σε οµάδες υποστηρικτι-
κού χαρακτήρα για τις 
οικογένειες των ψυχι-
κά πασχόντων.

Προγραµµατισµός δράσεων 2013 
Το 2013 θα συνεχιστούν οι υποστηρικτικές οµάδες για τους συγ-
γενείς των ψυχικά πασχόντων και θα πραγµατοποιηθούν οµάδες 
ψυχοεκπαίδευσης, µε σκοπό την καλή και σωστή ενηµέρωση των 
οικογενειών, για την αντιµετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Επι-
πλέον, µέσω προγράµµατος του ΕΣΠΑ θα πραγµατοποιηθεί έναρ-
ξη λειτουργίας ενός προστατευόµενου διαµερίσµατος που θα έχει 
τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 4 άτοµα.

Υποστηρικτές
O Σ.Ο.Ψ.Υ είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο 
το οποίο στηρίζεται στις δωρεές των µελών του, αλλά 
και άλλων υποστηρικτών. Ο Ξενώνας και το Κέντρο 
Ηµέρας χρηµατοδοτούνται  από το Υπ. Υγείας.

Πρόεδρος: 

Παπαγεωργίου Σωκράτης 

Γεν. Γραµµατέας: 

Δηµητρακοπούλου Αλεξάνδρα

Ταµίας: Λώλη Φανή

Μέλη: Γιαννετοπούλου Αναστασία, 

Πατρινός Παναγιώτης, 

Βασιλάκου Ευπραξία

Διοικητικό Συµβούλιο

Σ. Παπαγεωργίου, 
Επίκ. Καθηγητής Νευρολογίας, 
Β’ Νευρολογική Κλινική 
Πανεπιστηµίου Αθηνών

«O Σ.Ο.Ψ.Υ είναι ένας φορέας µη κερδοσκοπικός που 
στηρίζει τον ψυχικά ασθενή και την οικογένειά του εδώ και 
µία δεκαετία. Στόχο του έχει να επιτείνει το έργο του στις 
σηµερινές δύσκολες, οικονοµικά και κοινωνικά συνθήκες για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ψυχικά πασχόντων και 
των οικογενειών τους».

INFO
Έδρα Σ.Ο.Ψ.Υ.:Δήλου 3, Βύρωνας, 162 31

Τηλ/Φαξ.: 210-7640277, E-mail: sopsi@ath.forthnet.gr
Site: www.eufami.org, www.iatronet.gr/minimata/minimata.html

Ξενώνας Σ.Ο.Ψ.Υ. & Κέντρο Ηµέρας Σ.Ο.Ψ.Υ.
Νεαπόλεως 9-11,Βύρωνας, 162 32

Τηλ/Φαξ: 210- 7649670, E-mail: xsopsi@otenet.gr
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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 κοινωνικο-συνδικαλιστική 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 θαλασσαιµικοί απ’ όλη την Ελλάδα.  
Έχει καθαρά κοινωφελή και αυστηρά µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Ο ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α. είναι ιδρυτικό µέλος των:
• 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 πρωτοστα-
τήσει στη διεκδίκηση µέτρων που βελτιώνουν την ιατρική περί-
θαλψη των πασχόντων, διευκολύνουν την επαγγελµατική τους 
αποκατάσταση, 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 επιτεύ-
χθηκε κατά την τελευταία 25ετία, χάρη στην ανάπτυξη και εξέλιξη 

της ιατρικής αφενός, αφετέρου στην αποτελεσµατική παρέµβαση 
και πίεση που άσκησε όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος προς την 
πολιτεία. 
Ο Σύλλογος µας από το 1990 εκδίδει σταθερά το τριµηνιαίο 
περιοδικό “Θέµατα Μεσογειακής Αναιµίας” το οποίο για αρκετά 
χρόνια προσφέρει µε άµεσο και προσιτό τρόπο έγκυρη πληροφό-
ρηση και ενηµέρωση σε πάσχοντες, γονείς, φίλους, αλλά και σε 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Το περιοδικό περιλαµβάνει έγκυ-
ρα επιστηµονικά άρθρα, κοινωνικά και συνδικαλιστικά θέµατα 
καθώς και πληροφορίες για κάθε είδους εξέλιξη σχετικά µε όλα 
τα θέµατα που αφορούν τη θαλασσαιµία. Επίσης, η σύνταξη του 
newsletter, η ανάρτηση στο site του ΠΑΣΠΑΜΑ της επικαιρότη-
τας και η έκδοση  του Περιοδικού “ΘΕΜΑΤΑ Μ.Α.” αποτελούν 
εργαλεία- µέσα για την αµφίδροµη επικοινωνία.   
Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Σύλλογος διοργανώνει 
συνέδρια, επιστηµονικές ηµερίδες και άλλες εκδηλώσεις µε 
σκοπό την ενηµέρωση των θαλασσαιµικών σχετικά µε τις νέες 
µεθόδους για τη θεραπευτική αντιµετώπιση της νόσου, την ενη-
µέρωση των πολιτών για µια σωστή και αποτελεσµατική πρόλη-
ψη, καθώς και την ευαισθητοποίησή τους στο ζήτηµα της εθελο-
ντικής αιµοδοσίας.

Απολογισµός δράσεων 2012
Το 2012 ο ΠΑΣΠΑΜΑ ήρθε  αντιµέτωπος µε πολλά προβλήµατα 
που δηµιουργήθηκαν λόγω των δυσχερών συνθηκών, τις οποίες 
ζούµε και προσπάθησε να αντιπαρατεθεί καθώς και να υπερα-
σπιστεί τα δικαιώµατα των πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία- 
Θαλασσαιµία µε όλες του τις δυνάµεις. 
Κύριες δράσεις σε αυτό το διάστηµα ήταν:
•  H προώθηση της εθελοντικής αιµοδοσίας για να καλυφθούν οι 

αυξηµένες ανάγκες της χώρας µας για αίµα µε τη διοργάνωση 
εθελοντικής αιµοδοσίας αλλά και δράσεις για την ευαισθητο-
ποίηση του κοινού στο θέµα, συνεντεύξεις σε έντυπο και ηλε-
κτρονικό τύπο

•  H έγκυρη ενηµέρωση των πασχόντων αλλά και των οικογενειών 

Διοικητικό Συµβούλιο

Πρόεδρος: Ιωάννα  Μυρίλλα

Αντιπρόεδρος: Μάϊρα  Ευαγγελίδου

Γενικός Γραµµατέας: Όλγα  Κακαράκη

Ειδικός Γραµµατέας: Μαρία  Αγγελοπούλου

Ταµίας: Νίκος  Ψυχογυιός

Έφορος: Φωτεινή  Κουρτέση

Μέλος: Άγγελος  Παπαµιχαήλ
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τους τόσο σε θέµατα που αφορούν στην καθηµερινότητα τους 
µε προσπάθειες να τη διευκολύνουν σε περιπτώσεις όπως την 
πιστοποίηση αναπηρίας, τις σχέσεις των πασχόντων µε Θαλασ-
σαιµία µε διάφορους φορείς του Δηµοσίου, την εκπαίδευση.

• H ενηµέρωση επίσης και για εξειδικευµένα ζητήµατα που αφο-
ρούν στη θεραπεία των πασχόντων, για τις νέες µεθόδους πα-
ρακολούθησης και τα νέα ιατρικά πρωτόκολλα

•  Σηµαντικές ήταν επίσης και οι διεκδικήσεις για την ιατροφαρ-
µακευτική περίθαλψη των πασχόντων και την παροχή ιατρο-
φαρµακευτικού υλικού σε συµπάσχοντές µας όποτε και όταν το  
είχαν ανάγκη

•  Oι επαφές µε φορείς για την κάλυψη, τη στελέχωση των Μονά-
δων Μεσογειακής Αναιµίας – Θαλασσαιµίας – τόσο σε ιατρικό 
όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να καλύπτονται όλες 
οι ανάγκες παρακολούθησης

Προγραµµατισµός δράσεων 2013
Οι βασικότεροι σκοποί και στόχοι του ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α είναι:
•  Η υπεράσπιση των δικαιωµάτων και η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των θαλασσαιµικών µέσα από τη συστηµατική παρέµβα-
ση προς την πολιτεία και τους αρµόδιους φορείς.

•  Η ενηµέρωση και πληροφόρηση της κοινής γνώµης για τη Με-
σογειακή, τη Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική 
Αναιµία, τα προβλήµατα και τις επιπλοκές που παρουσιάζουν, 
καθώς και τη θεραπευτική τους αντιµετώπιση.

•  Η ενηµέρωση των θαλασσαιµικών για τις νέες θεραπευτικές 
µεθόδους, νέα ιατρικά πρωτόκολλα και δεδοµένα, ιατροφαρ-
µακευτική περίθαλψη και ισχύουσα νοµοθεσία.

•  Η διασφάλιση της σωστής θεραπευτικής παρακολούθησης και 
αντιµετώπισης της νόσου καθώς και η εφαρµογή των θερα-
πευτικών πρωτοκόλλων.

•  Η ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την ανά-
πτυξη του θεσµού της Εθελοντικής Αιµοδοσίας και η ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώµης για τη δηµιουργία αιµοδοτικής 
αντίληψης.

•  Η εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση και αποκατάσταση, 
έτσι ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη και ενσωµάτωση 
των θαλασσαιµικών.

•  Η συνέχιση της παροχής φιλοξενίας σε πάσχοντες της περιφέ-
ρειας που µεταβαίνουν στην Αθήνα για εξετάσεις και θεραπεί-
ες. Για το σκοπό αυτό ο σύλλογος συντηρεί δύο αυτόνοµους 
ξενώνες.

Ιωάννα Μυρίλλα
Πρόεδρος ΠΑΣΠΑΜΑ

«Ο ΠΑΣΠΑΜΑ ξεκίνησε σε εποχές δύσκολες προκύπτοντας από την ανάγκη των ίδιων των πασχόντων για 
εκπροσώπηση, αναλαµβάνοντας τα ηνία και συνεχίζοντας το έργο που είχε ξεκινήσει ο σύλλογος γονέων. 
Οι αγώνες όλων αυτών των ετών πέτυχαν τη βελτίωση τόσο της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όσο και της 
ισότιµης κοινωνικής ένταξης και αποδοχής τους.

Σε περιόδους κρίσης και έλλειψης πίστης σε θεσµούς όπως αυτές που βιώνουµε σήµερα, όπου κατακρηµνίζονται τα ιδανικά και 
ο αυτοσεβασµός, ο ΠΑΣΠΑΜΑ έχει θέσει ως  πρωταρχικό του στόχο τη δυναµική διεκδίκηση για ισότητα, κοινωνική ένταξη καθώς 
και εξασφάλιση των βέλτιστων παροχών υγείας των πασχόντων.
Οι ασθενείς µε Μεσογειακή Αναιµία -οι Θαλασσαιµικοί- ζουν, εργάζονται, δηµιουργούν οικογένεια και προσφέρουν µε τις δυνάµεις 
τους στο κοινωνικό σύνολο και αυτό οφείλουµε να το διασφαλίσουµε και στο µέλλον».

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 Ε.Ο.ΘΑ. και η ΕΣΑµεΑ. Μέγιστη 
βοήθεια δίνεται επίσης από φαρµακευτικές εταιρείες, που σχετίζονται 
µε το χώρο της Θαλασσαιµίας, ως προς την υλοποίηση συνεδρίων 
και λοιπών δράσεων για την ενηµέρωση του κοινού.
Τέλος οι εθελοντές αιµοδότες µε την έµπρακτη συνεισφορά 
στην αιµοδοσία.

INFO
Αν. Τσόχα 18-20, 115-21 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 2106456013 
Fax: 2106450510

http://www.paspama.gr/
email: paspama@otenet.gr
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� ι Συγγενείς Καρδιοπάθειες συµπεριλαµβάνο-
νται ανάµεσα στις πιο κοινές γενετικές ανωµα-
λίες και απαντώνται στην Ελλάδα σε ποσοστό 
0,8-1%. Αυτό σηµαίνει ότι στις 100.000 γεν-
νήσεις ετησίως, γεννιούνται 800-1.000 παιδιά 

µε Συγγενείς Καρδιοπάθειες, από τις οποίες ένα ποσοστό 60% 
χρήζει άµεσης επεµβατικής θεραπείας και 500 περίπου νεογνά 
πρέπει να χειρουργηθούν άµεσα. 
«Η Καρδιά του Παιδιού» το 1986 συνέβαλλε ενεργά στη δηµιουρ-
γία του πρώτου Παιδοκαρδιολογικού και Παιδοκαρδιοχειρουρ-
γικού Κέντρου στο Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και το 
1995 στη δηµιουργία αντίστοιχου, στο «Ωνάσειο Καρδιοχειρουρ-
γικό Κέντρο». 
Στη συνέχεια το 2005 ιδρύει µε τα δικά της µέλη τον «Πανελλήνιο 

Σύλλογο Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες», µε σκοπό 
την εκπροσώπηση των ενηλίκων, και το 2006, συµµετέχει ενεργά 
στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας ECHDO, «European 
Congenital Heart Disease Organisation». 
Ο Σύλλογος, στα 30 χρόνια λειτουργίας του έχει συνολικά ενισχύ-
σει οικονοµικά πάνω από 1.800 περιπτώσεις και µάλιστα επανει-
ληµµένως και έχει ποικιλοτρόπως συµπαρασταθεί σε πολλαπλές 
οικογένειες. 
Κύριο µέληµά του είναι οι συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση 
της υγείας και ψυχολογικής κατάστασης των παιδιών, η κοινωνική 
τους ένταξη και η εργασιακή τους αποκατάσταση. Καθότι, Σωµα-
τείο Μη Κερδοσκοπικού Περιεχοµένου, τα έσοδα του Συλλόγου 
προέρχονται κυρίως από συνδροµές µελών, δωρεές ιδιωτών, 
ιδρυµάτων και εταιρειών καθώς και από εκδηλώσεις που πραγµα-
τοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το 2012 οι δράσεις της «Καρδιάς του Παιδιού» ήταν πολλές και 
ποικίλες. Πιο συγκεκριµένα:
•  Διοργάνωσε πασχαλινό παζάρι στον πεζόδροµο του Εµπορικού 

Κέντρου της Κηφισιάς στις 31 Μαρτίου, µε λαµπάδες και χειρο-
ποίητες δηµιουργίες των µελών της, για την ενίσχυση του έργου 
του Συλλόγου.

•  Συµµετείχε στα «Βελερεφόντεια» στις 8 Ιουλίου, µετά από πρό-
σκληση του Αθλητικού Συλλόγου «ΑΠΣ Τελµησσός», στο λιµα-
νάκι της Ν. Μάκρης όπου εθελοντές ενηµέρωσαν τους αθλητές 
για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες και κατάφεραν να συγκεντρώ-
σουν όσα περισσότερα χρήµατα ήταν δυνατόν στο µεγάλο κου-
µπαρά τους. 

•  Συµµετείχε στις 3 Νοεµβρίου, στην «Ηµέρα Αγάπης», στο πλαί-
σιο του Ραδιοµαραθωνίου 2012, µία πρωτοβουλία της Marfin 
Egnatia Bank, του Εµπορικού Κέντρου AVENUE και του ΣΚΑΪ, 
όπου εθελοντές και µέλη, διέθεσαν χειροποίητες δηµιουργίες 

Πρόεδρος: Αθηνά Βαρέλα-Κολτσιδοπούλου

Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Σπυροπούλου

Γενικός Γραµµατέας: Παρασκευή Παπαγεωργάκη

Ειδικός Γραµµατέας: Σουζάννα Μπορονκάϋ

Σύµβουλος: Ευστράτιος Φιλαλήθης

Ταµίας: Δήµητρα Κολοτούρου

Δηµόσιες Σχέσεις: Καλλιόπη Χαϊδάρη

Διοικητικό Συµβούλιο

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας, Ενηµέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών 
«Η Καρδιά του Παιδιού» ιδρύθηκε το 1983 από γονείς παιδιών µε Συγγενή Καρδιοπάθεια. 
Σκοποί του Συλλόγου είναι η ηθική, ψυχολογική και οικονοµική στήριξη όλων των παιδιών 
που γεννιούνται µε Συγγενείς Καρδιοπάθειες στη χώρα µας, (συµπεριλαµβανοµένων των 
οικογενειών και των φροντιστών τους), έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε καλύτερες και 
ισότιµες παροχές υγείας.

Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας 
Ενηµέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών 
Παιδιών «Η Καρδιά του Παιδιού» 
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(κατασκευές, διακοσµητικά, είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιί-
ας), µε σκοπό την προβολή, την ενηµέρωση και τη συγκέντρωση 
χρηµάτων για την κάλυψη των αναγκών του Συλλόγου.

•  Συµµετείχε στο «5ο Φεστιβάλ Εθελοντισµού Χωρίς Σύνορα» 

•  Συµµετείχε στην εκδήλωση «Έλληνας Πολίτης–Ευρωπαίος 
Πολίτης» στις 22 Δεκεµβρίου στο ξενοδοχείο Hilton µε πρωτο-
βουλία της Ευρωπαϊκής Έκφρασης & του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Εθελοντισµού-Ελλάδος  και  σκοπό να αναδειχθεί η κοινωνική 
ευθύνη όλων των οργανισµών, κερδοσκοπικών και µη, αλλά 
και η µοναδική αξία και αποστολή του εθελοντισµού, της κοινω-
νίας πολιτών, της ευεργεσίας, της κοινωνικής επιχειρηµατικότη-
τας, του τρίτου τοµέα της σύγχρονης ζωής. Στην ενέργεια αυτή 
εθελοντές του Συλλόγου ενηµέρωσαν για τις δράσεις και τον 
εθελοντισµό στην «Καρδιά του Παιδιού».

•  Διοργάνωσε µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Συγγενών Καρ-
διοπαθειών στις 14 Φεβρουαρίου, «Συµβολική Πορεία» από το 
Ζάππειο Μέγαρο στο Παναθηναϊκό Στάδιο, µε σκοπό την ευαι-
σθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, Βιωµατικό Εργαστήριο από 
την οµάδα 4e Project για τους µικρούς της καρδιοπαθείς φίλους 
και Παιδοοδοντιατρική ενηµέρωση για τους γονείς µε τη στήριξη 
της Ελληνικής Παιδοοδοντιατρικής Εταιρείας στα γραφεία του 
Συλλόγου. 

Για το 2013 «Η Καρδιά του Παιδιού» έχει επιλεγεί από την Ελ-
ληνική Οµοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισµού και 
Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) ως µία από τις δύο ΜΚΟ που θα 
βοηθηθεί, από τα έσοδα συµµετοχής που θα συγκεντρωθούν από 
τους Αθλητές, Μέλη των Συλλόγων της Οµοσπονδίας, στους 
αγώνες του Κλασσικού Μαραθωνίου. 

Οι φίλοι του Πανελλήνιου Συλλόγου για άλλη µία φορά δήλωσαν 
το παρόν και την υποστήριξή τους και έτρεξαν και τα 21 χλµ του 
2ου Ηµιµαραθώνιου αγώνα του Δήµου Αθηναίων που διεξήχθη την 

Κυριακή 31 Μαρτίου. Στον αγώνα συµµετείχαν οι αδερφοί Παύλος 
& Αλέξανδρος Μαυρικάκης και ο ψυχολόγος του συλλόγου, Φώ-
της Βαρελάς, φορώντας τη µπλούζα «Τρέχω για την Καρδιά» που 
ετοιµάσαµε ειδικά για τους δύο αθλητές. «Η Καρδιά του Παιδιού» 
µέσω της συµµετοχής της στον αγώνα µετέφερε σε όλους τους 
πάσχοντες από Συγγενή Καρδιοπάθεια ένα όµορφο και αισιόδοξο 
µήνυµα, βάζοντας καθηµερινά τον πήχη όλο και ψηλότερα.

Ωστόσο, η ενίσχυση της οµάδας εθελοντισµού είναι απαραίτη-
τη καθώς «Η Καρδιά του Παιδιού», αναλαµβάνει πλέον ενεργό 
δράση µε πολλαπλές ενέργειες καθόλη τη διάρκεια του έτους και 
πρωταρχικό σκοπό την ενηµέρωση και αφύπνιση. 

Αθηνά Βαρέλα
Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου 
Προστασίας Ενηµέρωσης & 
Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών 
«Η Καρδιά του Παιδιού» 

«Εδώ και 32 χρόνια αποστολή και µέριµνα του 
Πανελλήνιου Συλλόγου “Η Καρδιά του Παιδιού” 
είναι η ουσιαστική βοήθεια των καρδιοπαθών παιδιών 
και των οικογενειών τους. Σε µια στιγµή που τα 
αιτήµατα για βοήθεια καθηµερινά αυξάνονται και 
που η Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική στο δηµόσιο 
Νοσοκοµείο υπολειτουργεί, είναι σηµαντική η συµβολή 
και η στήριξη όλων. Δε 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 
πλήρη ένταξη στο κοινωνικό σύστηµα».

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές της «Καρδιάς του Παιδιού» είναι 
τα 1.350 µέλη της τα οποία συνεισφέρουν µε 
συνδροµή, που αντιστοιχεί σε 1,66 ευρώ το µήνα 
καθώς και πολλοί φίλοι-δωρητές που βρίσκονται 
στο πλευρό της. 
Οι δράσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου δε θα 
ήταν εφικτές χωρίς τη συµβολή των χορηγών 
(φαρµακευτικές εταιρείες, ιδρύµατα, φορείς) που 
µέσω των προγραµµάτων εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης στηρίζουν την «Καρδιά του Παιδιού» 
ποικιλοτρόπως.

INFO
Πανελλήνιος Σύλλογος 

Προστασίας Ενηµέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών
“Η Καρδιά Του Παιδιού”

Αιόλου 104, 10564 Αθήνα, 2ος Ορ, 215
Τ: 210 3218488 & 210 3253876

F: 210 3253876, Κ: 697 4877744
M: info@kardiapaidiou.gr, M: kardiap@yahoo.gr, W: www.kardiapaidiou.gr 

facebook.com/SyllogosKardiaPaidiou, twitter.com/kardiapaidiou
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Είναι ένας Σύλλογος, µια µη κερδοσκοπική, µη κυβερνητική, κοινωνική πρωτοβάθµια οργάνωση 
(Μ.Κ.Κ.Ο) και ιδρυτικό µέλος της ΠΟΑµΣΚΠ. Την αποτελούν άτοµα που έχουν διαγνωσθεί και 
πάσχουν από τη νόσο Πολλαπλή Σκλήρυνση. Έδρα του Συλλόγου (Ένωσης) είναι η Λάρισα και 
καλύπτει ολόκληρη τη διοικητική περιφέρεια της Θεσσαλίας (Ν. Λάρισας, 
Ν. Μαγνησίας, Σποράδες, Ν. Τρικάλων, Ν. Καρδίτσας).

Πανθεσσαλική Ένωση Ατόµων µε Σκλήρυνση 
Κατά Πλάκας (ΠΕΑµΣΚΠ)

Ιστορικό πλάισιο της ΠΕΑµΣΚΠ
Η ΠΕΑµΣΚΠ ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί ιδρυτικό στέλεχος της 
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας ΑµΣΚΠ και του Δικτύου Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων Θεσσαλίας. Λειτουργεί Γραφείο Ενηµέρωσης και Υπο-
στήριξης στο Ν. Μαγνησίας και προετοιµάζει επίσης στο Ν. Τρικάλων. 
Σκοποί της ΠΕΑµΣΚΠ είναι:
1.  Η συνένωση και Οργάνωση όλων των Ατόµων που επηρεάζονται 

από την Σκλήρυνση κατά Πλάκας, σε ενιαίο νοµικό πρόσωπο και 
εκφραστή της συλλογικής των βούλησης, ως Πρωτοβάθµιο όρ-
γανο.

2.  Η εκπροσώπηση των ΑµΣΚΠ και των οικογενειών αυτών, σε όλα 
τα κέντρα λήψης αποφάσεων που τους αφορούν και σ’ όλες τις 
κρατικές ή ιδιωτικές υπηρεσίες που λαµβάνονται αποφάσεις γι’ 
αυτά.

3.  Η διάδοση του θεσµού του εθελοντισµού και κοινωνικής αλλη-
λεγγύης, η διεκδίκηση ενεργούς συµπαράστασης των αρµoδίων 
κρατικών αρχών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου η ενη-

µέρωση και διαφώτιση για την Πολλαπλή Σκλήρυνση καθώς και η 
βελτίωση της υποδοµής πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης 
των Ατόµων που επηρεάζονται από την νόσο.

4.  Η πληροφόρηση σχετικά µε νεότερες επιστηµονικές εξελίξεις και 
προοπτικές στην καταπολέµηση και αντιµετώπιση της νόσου.

5.  H εκπόνηση επιστηµονικών µελετών για τα ιατρικά, κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά, και εργασιακά προβλήµατα για την 
προστασία, κατοχύρωση και αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των 
µε σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Για την επιτυχία των σκοπών της 
η ΠΕΑµΣΚΠ χρησιµοποιεί:
Μέσα – Δράσεις 
1.  Όργάνωση κάθε είδους δηµοσίων εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, 

συσκέψεων, κινητοποιήσεων, µε στόχο την προβολή των νοµίµων 
αιτηµάτων τους στους αρµοδίους φορείς και την ενηµέρωση - ευ-
αισθητοποίηση των πολιτών της Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελ-
ληνικής κοινωνίας.

2.  Συστηµατική ενηµέρωση των Ατόµων µε ΣΚΠ, των Γονέων και Κη-
δεµόνων αυτών και του περιβάλλοντός τους, της κοινής γνώµης, 
της κυβέρνησης, των κοµµάτων, των οργανώσεων, και των οργα-
νισµών, για Θέµατα που αφορούν τα Άτοµα που επηρεάζονται από 
την Σκλήρυνση κατά Πλάκας και γενικά των ατόµων µε κινητική 
αναπηρία λόγω ΣΚΠ, µε κάθε πρόσφορο µέσο.

3.  Ενηµέρωση και προβολή των αιτηµάτων των ΑµΣκΠ σε όλα τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο).

4.  Διοργάνωση συνεδρίων µε Θέµατα που αφορούν τα Άτοµα που 
επηρεάζονται από την Σκλήρυνση κατά Πλάκας και γενικά των 
Ατόµων µε κινητική Αναπηρία λόγω ΣΚΠ για την απόκτηση εξειδι-
κευµένης γνώσης.

5.  Διοργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών καλλιτεχνικών εκδη-
λώσεων, εκδροµές µε στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
- ικανοτήτων τους, την πνευµατική τους ανάπτυξη, ως και την προ-
βολή των ικανοτήτων τους στο κοινωνικό σύνολο. 

6.  Υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης 
7.  Οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων ή συµµετοχή σε στρογγυλά τρα-

πέζια εθνικού ή διεθνούς επιπέδου.
8.  Επικοινωνία και συνεργασία µε ανάλογους κοινωνικούς και ιατρι-

Μαρία Κούτσικου
Πρόεδρος (ΠΕΑµΣΚΠ)

«Σε µια κοινωνία κρίσης οικονοµικής και 
κοινωνικοπολιτικής εµείς ως ΠΕΑµΣΚΠ 
συνενωµένοι σε ένα πρωτοβάθµιο 
κοινωνικό φορέα πρεσβεύουµε την 

ενηµέρωση των συµπασχόντων µας, διεκδικούµε µε 
ώριµους µηχανισµούς τα δικαιώµατα µας ενηµερώνουµε 
και ευαισθητοποιούµε µε διάφορα µέσα την Τοπική 
κοινωνία για τις ιδιαιτερότητες της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. 
Στόχος µας είναι η ένταξη των ΑµΣΚΠ στην κοινωνία και 
αυτό προσπαθούµε να το καταφέρουµε µε µια σειρά από 
υποστηρικτικά προγράµµατα δραστηριότητες. Πέρα από αυτό, 
φροντίζουµε να υπάρχει µεταξύ µας αλληλεγγύη, ώστε να 
βοηθάµε ο ένας τον άλλο σε οποιοδήποτε πιο προσωπικό 
πρόβληµα. Συνεπώς, σηµαντικό για µας είναι η οµόνοια 
και η συλλογικότητα και βασικό µας µότο είναι «Μαζί είναι 
καλύτερα!!!»
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κούς φορείς της Θεσσαλίας και της χώρας µας γενικότερα , άλλων 
χωρών, καθώς και µε εθνικές και διεθνείς καθ’ ύλην αρµόδιες ορ-
γανώσεις.

9.  Ανάληψη εκπόνησης ή συµµετοχή µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα στην εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων των αρµοδίων 
Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων οργανισµών (εθνι-
κών ή διεθνών).

10.  Συνεργασία µε χορηγούς από το χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλί-
ας για κοινωνικές έρευνες, ενηµερωτικές εκστρατείες, χρηµατοδό-
τηση κλπ.

11.  Συγκρότηση οµάδων εργασίας και επιτροπών, καθώς και ανάθεση 
έργου σε ειδικούς για την επίτευξη επιµέρους στόχων.

12.  Παροχή:
  Α) Υλικής βοήθειας και ηθικής συµπαράστασης στα µέλη της στο 

βαθµό των δυνατοτήτων της.
  Β) Χορήγηση βραβείων, επαίνων για προσπάθειες των Ατόµων µε 

ΣΚΠ ή κάθε προσώπου που συµβάλλει στην βελτίωση της θέσης 
των Ατόµων µε ΣΚΠ. 

  Γ) Ενθάρρυνση και συµπαράσταση για την ίδρυση προστατευµέ-
νων εργαστηρίων, συνεργατικών εργαστηρίων και καταστηµάτων, 
βιβλιοθηκών, λεσχών, εντευκτηρίων.

  Δ) Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς τα µέλη της, και τις οικο-
γένειές τους για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους.

Απολογισµός δράσεων 2012
•  Δηµιουργία Τράπεζας αίµατος της ΠΕΑµΣΚΠ στο Γενικό Νοσοκο-

µείο Λάρισας. Πραγµατοποιήθηκε ολοήµερη Εκδήλωση- Εθελοντι-
κή Αιµοδοσία στα γραφεία της ΠΕΑµΣΚΠ από την κινητή µονάδα 
του Νοσοκοµείου. 

•  Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εµψύχωσης πραγµατοποιήθηκε 
εκδροµή των µελών της ΠΕΑµΣΚΠ στην Ελάτη- Περτούλη.

•  Καµπάνια Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης της ΠΟΑµΣΚΠ σε 
συνεργασία µε την ΠΕΑµΣΚΠ µε Συνέντευξη Τύπου, περίπτερο Ενη-
µέρωσης και Ηµερίδα Επιστηµονική.

•  Περίπτερα Ενηµέρωσης στους Νοµούς Θεσσαλίας λόγω της Πα-
γκόσµιας Ηµέρας Ατόµων µε Αναπηρία. 

•  Γιορτή Χριστουγέννων στο Σύλλογο.
•  Κοπή Πίτας στο Βόλο, Λάρισα και Τρίκαλα µε φαγητό και µουσική
•  Bazaar Έργων Τέχνης που φιλοτέχνησαν µέλη και εθελοντές του 

συλλόγου στο Παραδοσιακό Χωρίο ενόψει του Πάσχα στην Κεντρι-
κή Πλατεία της Λάρισας.

•  Επιστηµονική Ενηµέρωση για τους φοιτητές του ΤΕΙ και του ΙΕΚ Νο-
σηλευτικής µε εισηγητές από τον επιστηµονικό χώρο.

•  MS DAY- Περίπτερα Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Κοι-
νού στη Λάρισα, στο Βόλο και στα Τρίκαλα και Βραδιά νέων µε θέµα 
« Η σεξουαλικότητα και εγκυµοσύνη στους νέους µε Π.Σ.

•  Ηµερίδα στα Τρίκαλα µε θέµα θεραπευτικές προσεγγίσεις στην Πολ-
λαπλή Σκλήρυνση µε οµιλητές Νευρολόγους, Ουρολόγο της Περι-
φέρειας µας.

•  Το κλείσιµο της σαιζόν για τη Λάρισα και το Βόλο µε τη διοργάνωση 
µιας γιορτής µε µουσική και φαγητό στην αίθουσα συγκεντρώσεων 
του συλλόγου.

•  Συµµετοχή των µελών της ΠΕΑµΣΚΠ στο Παναπηρικό Συλλαλητή-
ριο µαζί µε την ΕΣΑΜΕΑ, την ΠΟΑµΣΚΠ στην Αθήνα.

•  Διαµαρτυρία έξω από τα ΚΕΠΑ για την καθυστέρηση των Επιτροπών 
και για τα χαµηλά ποσοστά. 

•  Γνωριµία µεταξύ των οµάδων- συντονιστών που πραγµατοποιούνται 
στην ΠΕΑµΣΚΠ. 

•  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µελών της ΠΕΑµΣΚΠ.
•  Συνάντηση µε το Σύλλογο Παραπληγικών Λαµίας για τη Δηµιουργία 

Γραφείου Ενηµέρωσης και Υποστήριξης της ΠΕΑµΣΚΠ στη Λαµία.
•  Συµµετοχή της ΠΕΑµΣΚΠ στο Επιστηµονικό Συνέδριο της 

ΠΟΑµΣΚΠ. 
 
Προϋπολογισµός Δράσεων 2013
•   Περίπτερα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε όλους τους Νο-

µούς (MS DAY).
•  Διοργάνωση Βραδιάς του Συλλόγου (MS DAY).
•  Έκθεση Ζωγραφικής στα πλαίσια της Παγκόσµιας Ηµέρας Ατόµων 

µε ΣΚΠ.
•  Θεατρική Παράσταση του θεατρικού 

Εργαστηρίου της 
ΠΕΑµΣΚΠ

•  Ενηµερωτική Ηµερίδα 
για την αποκατάσταση 
ασθενών µε ΣΚΠ

•  Οργάνωση εκδρο-
µής.

Πρόεδρος: Κούτσικου Μαρία

Αντιπρόεδρος: Μεταξά Βασιλική

Γενικός Γραµµατέας: Χαιδούτης Αντώνης

Ταµίας: Ταχτιντή Ευµορφία

Μέλος: Μπιρνάρα Παρασκευή

Υποστηρικτές
Πόροι της «Π.Ε.Α.µ.Σ.Κ.Π» είναι από τις ετήσιες συνδροµές των µελών. Έκτακτοι πόροι είναι: 
Α.  Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του Σωµατείου, παραστάσεις, χορούς, λαχειοφόρους αγορές, 

καθώς και από την πώληση Βιβλίων του Σωµατείου. 
Β.  Ιδιωτικές ενισχύσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων, δωρεές, κληροδοσίες και κληρονοµιές.
Γ.  Χορηγίες από φαρµακευτικές εταιρείες για σκευάσµατα που αφορούν την ΠΣ και τα συµπτώµατα της.

INFO
Πανθεσσαλική Ένωση Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΕΑµΣΚΠ)

Γαριτσίου 15 και Επισκοπής Πλατεία Αβέρωφ
ΤΗΛ &ΦAΞ  2410- 619484 & 663154 Λάρισα, e- mail peamskp@otenet.gr

Διοικητικό Συµβούλιο
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INFO
Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προµηθέας»

Υµηττού 31, 15561 Χολαργός 
Τηλ: 2110108959

Φαξ: 2110108959
Email: hlpaprometheus@gmail.com

Η µη κερδοσκοπική οργάνωση µε την ονοµασία Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος 
«Προµηθέας» ιδρύθηκε το 2012, µε σκοπό να παρέχει τεκµηριωµένη πληροφόρηση σε 
θέµατα που αφορούν τις ιογενείς ηπατίτιδες B και C, την υπεράσπιση των δικαιωµάτων 
των χρόνιων πασχόντων από ιογενείς ηπατίτιδες, την πραγµατοποίηση ενεργειών που θα 
στοχεύουν στην πρόληψη του κοινού αλλά και παράλληλα στην ψυχολογική υποστήριξη 
των ασθενών και των οικογενειών τους.

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος 
«Προµηθέας» (ΣΑΗΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)

Ιστορικό
Σε σύντοµο σχετικά διάστηµα από τη στιγµή της ίδρυσής µας κατα-
φέραµε να υλοποιήσουµε µέσα στο 2012 την πρώτη µας δράση, 
η οποία ήταν η παραγωγή ενός οδηγού για τις ηπατίτιδες και τις 
συλλοιµώξεις µε τον HIV. Ο σύλλογός µας είναι µέλος και συνερ-
γάζεται ενεργά µε την ευρωπαϊκή “οµπρέλα” συλλόγων ασθενών 
ήπατος ELPA (European Liver Patient Association), καθώς και µέ-
λος της παγκόσµιας οργάνωσης ασθενών ήπατος World Hepatitis 
Alliance.

Δράσεις
Το 2013, µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα της ηπατίτιδας έχου-
µε προγραµµατίσει σειρά εκδηλώσεων. Συγκεκριµένα κατά τη δι-
άρκεια του Ιουνίου προγραµµατίζουµε καµπάνιες ενηµέρωσης, µε 
σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού και των ευπαθών οµάδων 
ως προς το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα των ιογενών ηπατιτί-
δων B και C. Οι καµπάνιες ενηµέρωσης-πρόληψης θα κορυφω-
θούν τον Ιούνιο µε την οργάνωση ηµερίδας, η οποία θα έχει ως 
στόχο να συγκεντρωθούν οι αρµόδιοι αξιωµατούχοι (υπάλληλοι, 
γιατροί, εµπειρογνώµονες) και αρµόδιοι της Πολιτείας. Ο βασικός 
στόχος είναι να ενθαρρύνουµε την κυβέρνηση να σχηµατίσει µια 
οµάδα εργασίας από ειδικούς και να εγκρίνει µια εθνική στρατηγική 

για την καταπολέµηση της 
ηπατίτιδας. Στην Ελλάδα 
υπολογίζεται ότι υπάρχουν 
200.000 άνθρωποι που 
έχουν έρθει σε επαφή 
µε τον ιό της ηπατίτιδας 
C, αλλά ελάχιστοι από 
αυτούς το γνωρίζουν. 

Πρόεδρος: Γιώργος Καλαµίτσης

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Δέδες

Γραµµατέας: Φραγκίσκος Λέλας 

Ταµίας: Αθανάσιος Κυπριώτης

Μέλος: Χρήστος Αγαπητός

Διοικητικό Συµβούλιο

Γιώργος Καλαµίτσης
Πρόεδρος ΣΑΗΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

«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 B και 
C, είναι η βασική αιτία θανάτου εκατοµµυρίων ανθρώπων 
παγκοσµίως. Για αυτό το λόγο η έγκυρη ενηµέρωση και 
πρόληψη µπορεί να σώσει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. 
Ο «Προµηθέας» στηρίζει ενεργά κάθε προσπάθεια ένωσης 
οµάδων συλλόγων ασθενών. Στην Ελλάδα του σήµερα, 
όπου το δικαίωµα στη δωρεάν υγεία και περίθαλψη τείνει 
να εξαφανιστεί και που τα δικαιώµατα των ασθενών 
καταπατώνται καθηµερινά, υπάρχει επιτακτική ανάγκη 
για µια «ενωµένη και δυνατή φωνή» ασθενών».

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος «Προµηθέας», αναγνωρίζοντας 
την ηπατίτιδα ως µια επικίνδυνη αλλά και παράλληλα υποτιµηµένη 
νόσο, θα προσφέρει δωρεάν εξέταση για την ηπατίτιδα C σε κεντρι-
κά σηµεία της Αθήνας. 

Υποστηρικτές
Για την υλοποίηση των δράσεών του ο Σύλλογος δέχεται 
δωρεές και χορηγίες από διάφορες εταιρείες από τον 
ιδιωτικό αλλά και από το δηµόσιο φορέα.
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Σύλλογος Ατόµων µε Νόσο του Crohn 
και Ελκώδη Κολίτιδα Αττικής (Σ.Α.Κ.Ε.Κ.Α.)

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, εργασιακό, κτλ επίπεδο, καθώς και πώς 
αυτά επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής τους.

Πρόεδρος: Αλεξάνδρα Γκλιάτη

Αντιπρόεδρος: Χαράλαµπος Ρωµαίος

Γενικός Γραµµατέας: Χρήστος Κιτµιρίδης

Ταµίας: Γεωργία Νιαπά

Μέλη: Σπυριδούλα Πετροπούλου, 

Γεώργιος Μυλωνάς, Σοφία Λαντζανάκη, 

Νικόλαος Γκόρτσος, Ελευθερία 

Πετροπαναγιωτάκη

Αναπληρωµατικά Μέλη: Χρυσάνθη 

Διαµάντη, Ερατώ Μαραγκού

Διοικητικό Συµβούλιο

INFO
Τ.Θ. 80229, ΤΚ 18510 Πειραιάς

Τηλ.: 694 40 25 788, 690 76 05 369
E-mail: info@crohnhellas.gr

Site: www.crohnhellas.gr

Υποστηρικτές
Κύριοι υποστηρικτές µας είναι τα µέλη µας, ιδιώτες και οι εταιρείες 
MSD και AbbVie που µε δωρεές σε χρήµα, είδη και υπηρεσίες 
καλύπτουν τις δαπάνες και δράσεις του Συλλόγου.

στοιχα συνέδρια µε αυτά του 2012 ενώ ετοιµάζουµε 2 νέες παρουσιά-
σεις γιατρών/ειδικών καθώς και κάποιες δράσεις/εκδηλώσεις για την 
Παγκόσµια Ηµέρα ΙΦΝΕ. Σαφέστατα, δεν θα σταµατήσουµε να οργα-
νώνουµε συναντήσεις µεταξύ των ασθενών αλλά και να προσπαθού-
µε να προστατέψουµε και να διεκδικούµε τα δικαιώµατά µας ως χρό-
νιοι πάσχοντες. 

Δράσεις 2012 – 2013
Κατά τη διάρκεια του 2012: O Σύλλογος συµµετείχε σε εκδήλωση που 
συνδιοργανώθηκε από τον EFCCA (Ευρωπαϊκός Σύλλογος Ασθενών 
µε ΙΦΝΕ) και την ECCO (Ευρωπαϊκή Ιατρική Οµάδα Μελέτης ΙΦΝΕ) 
κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα της Πανευρωπαϊκής 
έρευνας “IMPACT”, στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ, στο 32ο Πα-
νελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο, στο Διεθνές Συνέδριο µε τίτ-
λο “INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IBD RESEARCH FUNDED BY 
PATIENTS’ ORGANISATIONS” που διοργανώθηκε από τον EFCCA και 
στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο ασθενών.
Οργανώσαµε δύο δίωρες παρουσιάσεις (µία το Μάιο και µία το Δε-
κέµβριο) από γιατρούς για τις «Ιδιοπαθείς Φλεγµονώδεις Νόσους του 
Εντέρου» και το «Ρόλο του χειρουργού στις Ιδιοπαθείς Φλεγµονώδεις 
Νόσους του Εντέρου» αντίστοιχα και στις 19 Μαΐου, Παγκόσµια Ηµέ-
ρα ΙΦΝΕ, µία εκδήλωση στην πλατεία Κοραή της Αθήνας µε µήνυµα 
«Η Ελκώδης Κολίτιδα και η Νόσος του Crohn δεν είναι ταµπού».
Συµµετείχαµε σε κινητοποιήσεις της ΕΣΑµεΑ διαµαρτυρόµενοι για την 
εφαρµοζόµενη πολιτική που θίγει τα δικαιώµατα των χρονίως πασχό-
ντων και ταυτόχρονα οργανώσαµε αρκετές συναντήσεις ασθενών σε 
διάφορα καφέ της Αττικής, ώστε να ενδυναµωθούν οι σχέσεις µετα-
ξύ τους. Φυσικά, ο Σύλλογος κατέθεσε διάφορα υποµνήµατα/προ-

τάσεις ώστε να κάνει γνωστή 
σε αρµόδιους δηµόσιους 
φορείς τη θέση µας και να 
διεκδικήσει τα δικαιώµατά 
µας ως ασθενείς µε σο-
βαρές παθήσεις.
Για το 2013 έχουµε 
προγραµµατίσει τη συµ-
µετοχή µας στα αντί-

Αλεξάνδρα Γκλιάτη, 
Πρόεδρος ΔΣ

«Στην Ελλάδα του 2013 που 
οι συνθήκες διαβίωσης και 
η ποιότητα ζωής µας έχουν 

υποβαθµιστεί λόγω της οικονοµικής κρίσης ενώ οι κρατικές 
πολιτικές πρόνοιας πλήττονται συνεχώς και τείνουν προς 
εξαφάνιση, 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. Έχει έρθει η ώρα να 
αναλάβουµε όλοι την ευθύνη για τη ζωή µας και να πάψουµε 
να περιµένουµε άλλους να µας λύσουν τα προβλήµατα ή να 
κατηγορούµε άλλους για ό,τι αντιµετωπίζουµε. Εξάλλου, η εποχή 
που διανύουµε µας «βροντοφωνάζει» να βγούµε από την σκιά 
και να διεκδικήσουµε το δικαίωµά µας στη ζωή». 
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Σύλλογος Ατόµων µε Σκλήρυνση 
Κατά Πλάκας (ΣΑµΣΚΠ)

Ο ΣΑµΣΚΠ είναι ένας µη κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός οργανισµός µε στόχο την παροχή 
συµπαράστασης και βοήθειας στους πάσχοντες από Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και στις οικογένειες 
τους, την παροχή έγκυρης και έγκριτης ενηµέρωσης για τις εξελίξεις της νόσου, την διεκδίκηση 
από το κράτος ενεργούς συµπαράστασης, την κατοχύρωση και την προστασία της ποιότητας ζωής 
των ΑµΣΚΠ, καθώς και την ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού για την ασθένεια της Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης. 

� 
ΣΑµΣΚΠ λειτουργεί από το 2007, ιδρύθηκε και 
διοικείται αποκλειστικά από ασθενείς µε σκοπό 
την εξυπηρέτηση, ενηµέρωση και υποστήριξη των 
ασθενών σε όλο το φάσµα των αναγκών τους. Ο 
ΣΑµΣΚΠ συνεχώς «µεγαλώνει» µε την εγγραφή 

νέων µελών, την οργάνωση περισσοτέρων επιστηµονικών εκδηλώ-
σεων και την δηµιουργία νέων οµάδων υποστήριξης. Ο ΣΑµΣΚΠ είναι 
ιδρυτικό µέλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ατόµων µε Σκλήρυνση 
Κατά Πλάκας (ΠΟΑµΣΚΠ) που είναι µέλος της EMSP (Ευρωπαϊκή Ορ-
γάνωση για τη ΣΚΠ).
Οι στόχοι του σωµατείου είναι ποικίλοι και καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 
δράσεων. Παρέχει συµπαράσταση και βοήθεια σε όλα τα επίπεδα προς 
τα Άτοµα µε Πολλαπλή Σκλήρυνση (Σκλήρυνση κατά Πλάκας) και τις 
οικογένειες τους έτσι ώστε να έχουν έγκυρη και έγκριτη ενηµέρωση 
για τις επιστηµονικές εξελίξεις που αφορούν τη νόσο. Για το λόγο αυτό 
αναπτύσσει συνεργασίες µε όλες τις ιατρικές και λοιπές επιστηµονικές 
ειδικότητες που είναι απαραίτητες στην αντιµετώπιση της νόσου. Συµπα-
ρίσταται στα µέλη του για την αντιµετώπιση των προσωπικών, εργασια-
κών, οικογενειακών δυσκολιών των ιδίων αλλά και των οικογενειών 
τους. Παρέχει χώρο επικοινωνίας και αλληλουποστήριξης για τα µέλη 

του και το περιβάλλον τους και βέβαια συµµετέχει στη διεκδίκηση πάσης 
φύσεως προνοιακών παροχών και τη νοµοθετική κατοχύρωση τους. 

Απολογισµός 2012 – προγραµµατισµός δράσεων 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ο ΣΑµΣΚΠ και κατά το προηγούµενο έτος, επιδόθηκε σε πληθώρα πο-
λυποίκιλων δράσεων και δραστηριοτήτων, επιδιώκοντας να συνδράµει 
κατά το µέγιστο δυνατό τόσο στη βελτίωση του βίου των πασχόντων, 
όσο και στην παροχή πλήρους και περιεκτικής ενηµέρωσης για τις τρέ-
χουσες ιατρικές εξελίξεις, που αφορούν τη νόσο.
Συγκεκριµένα, οργάνωσε ή συµµετείχε σε επιστηµονικές οµιλίες, ενη-
µερωτικές συναντήσεις και ψυχαγωγικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Στις 
οµιλίες συµµετείχαν έγκριτοι επαγγελµατίες υγείας, µε πολύχρονη εµπει-
ρία σε τοµείς όπως της Νευρολογίας, της Ουρολογίας, της Φυσικής 
Ιατρικής κι Αποκατάστασης, της Διαιτολογίας, στα πεδία της Ψυχολο-
γίας, της Ψυχικής Υγείας και της Συµβουλευτικής Ψυχοθεραπείας, της 
Φυσιοθεραπείας. Δόθηκε η ευκαιρία στα µέλη να γνωρίσουν πρακτικές 
αντιµετώπισης των συµπτωµάτων της νόσου όπως η Ρεφλεξολογία, η 
Σωµατική Αγωγή Shiatsu κ.ά. 
Ο ΣΑµΣΚΠ συµµετέχει σε συνέδρια και εκθέσεις µε αντικείµενο την 
υγεία και στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας για τη ΣΚΠ (MS Day), 
που έχει θεσµοθετηθεί κάθε τελευταία Τετάρτη του Μαΐου. Για τον εορ-
τασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της ΣΚΠ η οποία φέτος είναι στις 29 
Μαΐου 2013) προγραµµατίζεται περίπτερο σε κάποια κεντρική πλατεία 
των Αθηνών (στο Σύνταγµα), ενώ θα προγραµµατιστούν διάφορες εκ-
δηλώσεις, events και ηµερίδα σε κεντρικό ξενοδοχείο και θα εκδοθεί 
ενηµερωτικό τρίπτυχο, που θα διανεµηθεί τη µέρα εκείνη στο περίπτερο 
του ΣΑµΣΚΠ και θα αποσταλεί στις νευρολογικές κλινικές των νοσο-
κοµείων και σε επιστήµονες υγείας που ενασχολούνται µε τη νόσο. Θα 
διοργανωθούν και φέτος πολλές επιστηµονικές, κοινωνικές και ψυχα-
γωγικές εκδηλώσεις όπως συνέδρια, ηµερίδες, εκδροµές, έξοδοι σε 
θέατρα και µουσικές σκηνές, τουρνουά τάβλι κ.ά. 
Η «ΣυµΦΙΛΟΙωση», η παρέα που έχει δηµιουργηθεί µε στόχο να φέρει 
κοντά τα νεότερα ηλικιακά µέλη του Συλλόγου, οργανώνει συναντή-
σεις, εξόδους σε καφέ, µουσικές σκηνές και µεζεδοπωλεία αλλά και 
είναι ο πυρήνας της ενεργοποίησης της εθελοντικής δράσης του Συλ-
λόγου. 

Πρόεδρος: Βάσω Μαράκα

Αντιπρόεδρος: Γιώτα Σαραντάκου

Γεν. Γραµµατέας: Απόστολος Δαβής

Ταµίας: Ανθή Πουρνάρα

Ειδ. Γραµµατέας: Αλίκη Βρυεννίου

Μέλος Δ.Σ.: Γιάννης Θεοδωράκης

Μέλος Δ.Σ.: Μόιρα Τζίτζικα

Διοικητικό Συµβούλιο
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ΟΜΑΔΕΣ 
Πολλοί επιστήµονες συνεργάζονται ευρύτερα µε το Σύλλογο και προ-
σφέρουν εθελοντική εργασία συντονίζοντας οµάδες υποστήριξης για 
ασθενείς και συγγενείς σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Οι οµάδες 
που δηµιουργήθηκαν την προηγούµενη περίοδο ήταν:
Οµάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης και Αυτογνωσίας, Σεπόλια
Οµάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης Ασθενών, Ψυχικό
Οµάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης Ασθενών, Πειραιάς 
Οµάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης Ασθενών, Ελληνικό
Οµάδα Συµβουλευτικής Ψυχοθεραπείας, Ελληνικό
Οµάδα Συµβουλευτικής για συγγενείς, Ψυχικό
Οµάδα Συµβουλευτικής για συγγενείς, Ελληνικό
Οµάδα Ψυχοθεραπείας, Ψυχικό 
Οµάδα Ψυχοδράµατος, Ελληνικό
Οµάδα Εικαστικής Ψυχοθεραπείας, Ελληνικό
Οµάδα Αυτοβοήθειας, Ελληνικό 
Οµάδα Μυϊκής Ενδυνάµωσης στο Νερό, Ν. Σµύρνη 
Οµάδα Νευροµυϊκής Ενδυνάµωσης, Π. Φάληρο
Οµάδα Ρεφλεξολογίας, Π. Φάληρο
Οµάδα Pilates, Ελληνικό
Οµάδα Χορού, Μαρούσι
Οµάδα Θεάτρου, Ελληνικό
Συνεδρίες Ψυχοθεραπείας, Αµπελόκηποι
Οι οµάδες υποστήριξης θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2013, ενώ 
πρόκειται να επαναλειτουργήσουν το Οκτώβριο 2013 µε την δηµιουρ-
γία και νέων οµάδων µε άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

ΕΝΤΥΠΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
Ο ΣΑµΣΚΠ συνεχίζει να εκδίδει και να αποστέλλει στα µέλη του το τρι-
µηνιαίο περιοδικό «Επικοινωνούµε», µε πληθώρα αρθρογράφησης από 
επιστήµονες, µε νεότερα και ποικίλα θέµατα σχετικά µε τη ΣΚΠ και µε τη 
βοήθεια ενός µεγάλου αριθµού εθελοντών. Επίσης εκδίδονται διάφορα 
ενηµερωτικά έντυπα, οδηγός για τις παροχές που µπορούν να διεκδι-
κήσουν τα ΑµΣΚΠ, που επικαιροποιούνται σύµφωνα µε τις τυχόν νέες 
αλλαγές, τροποποιήσεις και καταργήσεις σε νόµους και παροχές και 
διάφοροι οδηγοί ανάλογα το ταµείο ασφάλισης. 
Στην προσπάθεια του, ο ΣΑµΣΚΠ να ανταποκριθεί καλύτερα στην ανά-
γκη για έγκριτη ενηµέρωση και υποστήριξη, καθώς και για να απαλύνει 
τον φόβο, τον πανικό και την αβεβαιότητα που προκαλεί η ασθένεια 

στους νεοδιαγνωσθέντες εκτύπωσε το έντυπο «Απαντήσεις στις συνη-
θισµένες ερωτήσεις νεοδιαγνωσθέντων». Τέλος, γνωρίζοντας πόσο ση-
µαντική για την καλή φυσική κατάσταση των πασχόντων είναι η άσκηση, 
συνέλεξε τις ασκήσεις γυµναστικής που πολλές από αυτές δηµοσιεύτη-
καν ήδη στα τεύχη του περιοδικού «Επικοινωνούµε» και δηµιούργησε 
και διανέµει το έντυπο «Ασκήσεις Γυµναστικής», δίνοντας έτσι σε όλα τα 
µέλη τη δυνατότητα να γυµνάζονται στο δικό τους χώρο.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Συµµετείχε σε έρευνες που πραγµατοποίησαν φοιτητές και άλλοι επι-
στήµονες υγείας, παρέχοντάς τους ενηµερωτικό υλικό για τη ΣΚΠ και 
αρωγή στο ερευνητικό τους έργο. Επιδίδεται σε πληθώρα κοινωνικών 
και άλλων δράσεων όπως η δηµιουργία και διατήρηση κοινωνικού φαρ-
µακείου, η εξασφάλιση δωρεάν εισόδου συγκεκριµένου αριθµού µελών 
του ΣΑµΣΚΠ για όλο το χρόνο στη Λίµνη Βουλιαγµένης, η συµµετοχή σε 
πρόγραµµα δωρεάν διαθέσεως τροφίµων για άτοµα µε χαµηλά εισο-
δήµατα. Το σύνολο των παραπάνω δράσεων και δραστηριοτήτων µας 
φιλοδοξούµε και στοχεύουµε να βελτιώσουµε και να επεκτείνουµε και 
το 2013. 

«Η επιστηµονική κοινότητα υπολογίζει ότι 
πάσχουν από ΣΚΠ παγκόσµια περίπου 2,5 

εκατοµµύρια ασθενείς ενώ στην Ελλάδα είναι περίπου 10.000. 
Ο ΣΑµΣΚΠ είναι ο βασικός υποστηρικτής των µελών του και 
ανοίγει το δρόµο για µια καλύτερη ποιότητα ζωής. Έναν δρόµο 
που σίγουρα είναι λιγότερο δύσβατος όταν κάποιος σου κρατά 
το χέρι και αυτός είναι ο ΣΑµΣΚΠ. Μέσα από τις περιοδικές 
εκδόσεις, επιστηµονικές ηµερίδες και συνέδρια, απλώνει το 
χέρι σε όλους όσους το έχουν ανάγκη, πολεµά την µοναξιά, 
την άγνοια και την κοινωνική ανισότητα, απαλύνει τον φόβο, 
τον πανικό και την αβεβαιότητα που προκαλεί η ασθένεια. 
Η ΣΚΠ µπορεί να µας εµποδίζει, να µας δυσκολεύει, όµως 
δεν µπορεί να µας σταµατήσει να ζούµε, να ζούµε µε την 
ελπίδα και την πίστη ότι το αύριο θα φέρει κάτι καλύτερο». 

Βάσω Μαράκα
Πρόεδρος ΣΑµΣΚΠ

Υποστηρικτές
Ο ΣΑµΣΚΠ δεν επιχορηγείται από το κράτος. 
Τα έσοδα του προέρχονται από τις συνδροµές 
των µελών και τις δωρεές φίλων, ενώ πολλές 
από τις εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται µε 
την οικονοµική ενίσχυση και τις δωρεές 
φαρµακευτικών κυρίως εταιρειών, και εταιρειών 
ειδών αποκατάστασης. 

INFO
Σύλλογος Ατόµων µε ΣΚΠ – ΣΑµΣΚΠ, 

ΘΧΠΑ – Λεωφ. Βουλιαγµένης, Ελληνικό 16777
Τηλ & Fax : 210 9600131, Τηλ. 213 2035323

E-mail: samskp@otenet.gr, 
Site: www. msassociationhellas.org

facebook, twitter
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Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση (Σ.Κ.ΙΝ.)

Ο Σύλλογος 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.

� 
Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση απευθύνεται σε 
όλους τους Έλληνες πολίτες, ιδίως στους ενήλι-
κες ασθενείς και στους γονείς των παιδιών που 
πάσχουν από το νόσηµα. Κύριο µέληµά µας είναι η 
ανάδειξη και προβολή των προβληµάτων που αντι-

µετωπίζουν οι ενήλικες κυρίως ασθενείς, όσον αφορά την περίθαλψη 
και την ιατρική υποστήριξη τους, η ίδρυση και λειτουργία οργανωµέ-
νων εξειδικευµένων κέντρων Κυστικής Ίνωσης, η εξασφάλιση της δω-
ρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ασθενείς και η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών µε τη λήψη ουσιαστικών µέτρων 
από την Πολιτεία. Ταυτόχρονα, στόχο του συλλόγου µας αποτελεί η 
έγκυρη και σωστή ενηµέρωση των ασθενών για το νόσηµά τους και 
τις εξελίξεις στη θεραπευτική του προσέγγιση, η υλική, ηθική ενίσχυση 
και η παροχή έµπρακτης αλληλοβοήθειας µεταξύ των µελών, όπως 
και  η γνωστοποίηση της νόσου στο ευρύτερο κοινό, διοργανώνοντας 
διάφορες εκδηλώσεις (διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων, εκτύπω-
ση ειδικών εγχειριδίων, πραγµατοποίηση ηµερίδων, οµιλιών σε ραδιό-
φωνα και εµφανίσεων στην τηλεόραση και στα έντυπα ΜΜΕ). Στόχος 
του σωµατείου είναι η ευαισθητοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας για 
το συχνό αυτό κληρονοµικό νόσηµα αλλά και για τη δωρεά οργάνων 
και τις µεταµοσχεύσεις, δεδοµένου ότι η µεταµόσχευση πνευµόνων ή 
και ήπατος αποτελεί µέχρι σήµερα την µοναδική ελπίδα σωτηρίας για 
τους ασθενείς στα τελικά στάδια της νόσου.

Απολογισµός δράσεων 2012
Η δράση του συλλόγου είναι πολύπλευρη και απορρέει από τους  
βασικούς σκοπούς του καταστατικού που είναι οι εξής: Η ίδρυση 
κέντρων Κυστικής Ίνωσης στην Ελλάδα. Η καθιέρωση της δωρεάν 
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψη για τους πάσχοντες. 
Η ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της κοινωνίας. Η βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής των πασχόντων µε τη λήψη ουσιαστικών 
µέτρων και παροχών από την Πολιτεία. Η ευαισθητοποίηση της ελ-
ληνικής κοινωνίας στη δωρεά οργάνων που έχει ζωτική σηµασία 
για τους υπό µεταµόσχευση ασθενείς. Tο 2012 περιελάµβανε εκ-
δηλώσεις για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της Ελληνικής 
κοινωνίας. Έγινε διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων σε διάφορα 
σηµεία της πόλης της Θεσσαλονίκης, και σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδος (π.χ. Κοζάνη, Ηράκλειο, Εύβοια) µε τη συνδροµή φίλων 
και µελών του Συλλόγου. Εκπρόσωποι του σωµατείου µας συµµε-
τείχαν σε εκδηλώσεις στην Αθήνα, όπως η ηµερίδα που διοργα-
νώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστηµόνων στο Ράλλειο 
Λύκειο Πειραιά και το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών στο 
ξενοδοχείο Divani Caravel των Αθηνών, όπου εκθέσαµε προβλή-
µατα των ασθενών και ενηµερώσαµε  για το νόσηµα. Η κύρια δρά-
ση του σωµατείου είναι η συνεχής διεκδίκηση των δικαιωµάτων 
των ασθενών µε Κυστική Ίνωση, µε υποµνήµατα και συναντήσεις 
µε τους δηµόσιους φορείς, που στόχο έχουν την  καλύτερη ποι-
ότητα ζωής των ασθενών που πάσχουν από Κυστική Ίνωση. Οι 
προσπάθειες για τη θέσπιση και νοµική κατοχύρωση των Ευρω-
παϊκών προτύπων νοσηλείας και περίθαλψης στην Ελλάδα και την 
εξασφάλιση οργανωµένων µονάδων Κυστικής Ίνωσης σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Κρήτη συνεχίστηκαν µε την πραγµατοποίηση 
επαφών και συναντήσεων µε στελέχη των αρµόδιων Υπουργεί-
ων  και φορέων και µε τον ίδιο τον Υπουργό, ενώ συχνές υπήρξαν 
κατά το έτος 2012 οι καταγγελίες του συλλόγου µας και οι δια-
µαρτυρίες  µας για τη συνεχή µείωση και υποβάθµιση των διαφό-
ρων παροχών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ασθενείς. 
Για το σκοπό αυτό συνεργαστήκαµε µε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθη-
νών, µε Φαρµακευτικούς Συλλόγους, µε την ΕΣΑµεΑ, όπως και µε 
την Πανελλήνια Εταιρεία Γενετιστών. Ύστερα από συναντήσεις µε 
τους υπουργούς Υγείας και Εργασίας, µετά από επαφές µε µέλη 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου και σε συνεργασία µε την ΕΣΑµεΑ 

Διοικητικό Συµβούλιο

Πρόεδρος: Αγγελική Πρεφτίτση

Αντιπρόεδρος: Κερατσώ Κατσιορίδου

Γενικός Γραµµατέας: Ιωάννης Δηµητριάδης

Ταµίας: Στυλιανός Κουτσµανής

Μέλος: Αναστασία Φιλιππή
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«Ο Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση 
συστάθηκε το έτος 2005 από ενήλικες 
ασθενείς µε κύριο στόχο την ανάδειξη και 

την επίλυση των σοβαρότατων και χρόνιων προβληµάτων που 
αντιµετώπιζαν οι ενήλικοι πάσχοντες. Οκτώ χρόνια µετά, και 
ενώ κάποια από τα χρόνια προβλήµατα µας έχουν επιλυθεί, τα 
σοβαρότερα αυτών, ήτοι η ίδρυση και λειτουργία οργανωµένων 
κέντρων Κυστικής Ίνωσης βρίσκονται ακόµα στα χαρτιά και στις 
ελληνικές καλένδες... Παρά το γεγονός ότι  το δηµόσιο σύστηµα 
υγείας της χώρας µας συνεχώς υποβαθµίζεται και ενώ όλοι οι 
πολίτες βιώνουµε τις συνέπειες  της οικονοµικής κρίσης που 
µαστίζει την Ελλάδα, εµείς θα συνεχίσουµε τον αγώνα µας µε 
αµείωτο ενδιαφέρον και θέρµη. Θέλω να ελπίζω ότι  το 2013 
θα είναι ένα έτος αισιόδοξο και το όραµα όλων µας να γίνει 
πραγµατικότητα».

Αγγελική Πρεφτίτση
Πρόεδρος Σ.Κ.ΙΝ.

επετεύχθη η τροποποίηση του Πίνακα Προσδιορισµού ποσοστού 
αναπηρίας για το νόσηµα σε ρεαλιστική βάση, θεσπίζοντας έτσι µε 
ενιαίο τρόπο την αξιολόγηση της αναπηρίας σε πανελλήνιο επί-
πεδο. Τον Ιούνιο, συµµετείχαµε στο 35ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για 
την Κυστική Ίνωση στο Δουβλίνο, όπου ενηµερωθήκαµε για τη νέα 
φαρµακευτική αγωγή του Kalydeco που αποτελεί την πρώτη ριζική 
θεραπεία για τη νόσο σε συγκεκριµένες µεταλλάξεις. Η πρόεδρος 
του σωµατείου µας ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης 
για την Κυστική Ίνωση συµµετείχε στις εργασίες της Επιτροπής που 
ασχολείται από το έτος 2005 µε την Ευρωπαϊκή Καταγραφή των 
ασθενών µε Κυστική Ίνωση. Ο σύλλογός µας συµπαραστάθηκε 
υλικά και ηθικά στην προσπάθεια µέλους του για ανάδειξη του 
νοσήµατος µέσω της συµµετοχής του στον 7ο Διεθνή Μαραθώνιο 
«Μέγας Αλέξανδρος» στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλη του 2012 και 
τον Σεπτέµβριο στον 26ο Ορειβατικό Μαραθώνιο Ολύµπου στο 
Λιτόχωρο Πιερίας. Επίσης, το σωµατείο µας εξασφάλισε χορηγία 
για την ετήσια υποτροφία ενός ιατρού-πνευµονολόγου για να εξει-
δικευθεί στην Κυστική Ίνωση σε αναγνωρισµένο κέντρο Κυστικής 
Ίνωσης του εξωτερικού ή στην αναγνωρισµένη Μονάδα Κυστικής 
Ίνωσης ενηλίκων του Σισµανογλείου Νοσοκοµείου Αθηνών και να 
ασχοληθεί µε την κάλυψη των αναγκών των ασθενών µε Κυστική 
Ίνωση που νοσηλεύονται στην Θεσσαλονίκη. Η ενηµέρωση των 
πνευµονολόγων για την υποτροφία αυτή πραγµατοποιήθηκε σε 
συνεργασία µε τη Διοίκηση του Νοσοκοµείου Παπανικολάου και 
την αρµόδια ΔΥΠΕ Μακεδονίας. Περί τα µέσα Νοεµβρίου 2012 
πραγµατοποιήθηκε συνέντευξη τύπου σε συνεργασία µε την Πα-
νελλήνια Ένωση Γενετιστών, προκειµένου για µια ακόµα φορά να 
γνωστοποιηθεί το νόσηµα, τα προβλήµατά µας και να δοθεί η δέ-
ουσα προσοχή στη σηµασία του προγεννητικού ελέγχου. Αρκετές 
ήταν οι εµφανίσεις µελών του ΔΣ του συλλόγου µας σε Μέσα Μα-
ζικής Ενηµέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά. Εξασφαλίστηκε χορη-
γία προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες απόρων, ανασφά-
λιστων και οικονοµικά ασθενέστερων µελών του συλλόγου για να 
µεταβούν στα εξειδικευµένα κέντρα που παρακολουθούνται και 
για να προµηθευθούν τα απαραίτητα αναλώσιµα και µηχανήµατα 
για την θεραπευτική τους αγωγή. Μετά από έγγραφη επιστολή και 
αίτηµα της Επιστηµονικής Εταιρείας Σπανίων Παθήσεων και Ορ-
φανών Φαρµάκων, αποφασίστηκε οµόφωνα η συνεργασία µε την 
παραπάνω εταιρεία σε κοινό επίπεδο δράσης. Κατά την Χριστου-
γεννιάτικη περίοδο συµµετείχαµε σε διάφορα Bazaars που οργα-
νώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπου µεταξύ άλλων διανεµήθηκε και 
ενηµερωτικό υλικό για το νόσηµα.

Προγραµµατισµός δράσεων 2013
Για το 2013 ο σύλλογος προγραµµατίζει συµµετοχές σε συνέδρια 
και πραγµατοποίηση ηµερίδων, όπως και συναντήσεων µε φορείς 
της Πολιτείας και ιδιώτες που µπορούν να συµβάλλουν ώστε να 
ληφθούν ουσιαστικά µέτρα και παροχές για τους ασθενείς µε Κυ-
στική Ίνωση και να βελτιωθούν οι συνθήκες περίθαλψης και νοση-
λείας. Το σωµατείο θα συνεχίσει την ενηµέρωση µέσω συνεντεύξε-
ων και παρεµβάσεων σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές, 
µε φυλλάδια, ηµερίδες, δελτία τύπου σε ηλεκτρονικό και έντυπο 
τύπο, για την ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και της Πολιτείας 
για το νόσηµα. 
Κύριος στόχος του σωµατείου και για το 2013 είναι η θεσµοθέτηση 
των ευρωπαϊκών προτύπων νοσηλείας για τις µονάδες Κυστικής, 
η θεσµοθέτηση µονάδας Κυστικής Ίνωσης στην Θεσσαλονίκη για 
να εξυπηρετούνται οι πάσχοντες από την Βόρειο Ελλάδα, η δηµι-
ουργία θέσεων εργασίας ιατρών εξειδικευµένων στο νόσηµα στα 
κέντρα Κυστικής Ίνωσης και η καθιέρωση του δωρεάν προγεννη-
τικού ελέγχου στον γενικό πληθυσµό. Ο σύλλογος θα δώσει και 
πάλι ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονοµική και υλική υποστήριξη των 
µελών που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά και άλλης φύσης 
προβλήµατα. 

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 σύλλογό µας διάφορα 
ποσά για την επίτευξη των σκοπών του και του 
δύσκολου έργου που επιτελεί.

INFO
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, 

Βασιλειάδου 4-6, 551 31 Θεσσαλονίκη, 
Τηλ.: 2310422530 και Φαξ: 2310422531, 

Ε-mail: cfathess@gmail.com, Site: www.cfathess.gr 
https://www.facebook.com/cfathess, 

https://twitter.com/cfathess
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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 του Συµβούλιο 
είναι γυναίκες µε εµπειρία καρκίνου µαστού. Εφαρµόζει το Διεθνές Πρόγραµµα στήριξης 
γυναικών µε καρκίνο µαστού Reach to Recovery προσαρµοσµένο στα ελληνικά δεδοµένα 
και το επιστηµονικό του έργο σχεδιάζεται από τους ειδικούς επαγγελµατίες ψυχικής υγείας 
του Συλλόγου. Ο Σύλλογος διαθέτει Κοινωνική Λειτουργό και Ψυχολόγο.

� 
Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού, «Άλµα 
Ζωής» Νοµού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον 
Οκτώβριο του 2008 από γυναίκες µε εµπειρία 
καρκίνου µαστού. Έγινε µε πρωτοβουλία του 
Πανελλήνιου Συλλόγου «Άλµα Ζωής» σε συ-

νεργασία µε µια οµάδα γυναικών από τη Θεσσαλονίκη, ώστε να 
παραχθεί σε γυναίκες που νοσούν η βοήθεια που χρειάζονται για να 
αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάγνωση 
και τη θεραπεία. Βασικός στόχος του Συλλόγου είναι η οργανωµέ-
νη αλληλοβοήθεια και η ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση 
των γυναικών που πάσχουν όπως επίσης και των οικογενειών τους. 
Κάθε γυναίκα µε καρκίνο µαστού ή µέλος της οικογένειάς της µπορεί 
να απευθυνθεί δωρεάν στο Σύλλογο για να ζητήσει την υποστήριξη 
από το επιστηµονικό προσωπικό, να µιλήσει µε µια εκπαιδευµένη 
εθελόντρια και να πάρει πληροφορίες µέσα σε κλίµα εµπιστοσύ-

νης, ζεστασιάς και αξιοπρέπειας. Επίσης, σηµαντικός στόχος του 
Συλλόγου είναι η αποµυθοποίηση και η ενηµέρωση του γυναικείου 
πληθυσµού για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας 
του καρκίνου του µαστού. Γι’ αυτό το σκοπό, πραγµατοποιεί ενηµε-
ρωτικά Προγράµµατα Πρόληψης αλλά και Προγράµµατα δωρεάν 
προληπτικών εξετάσεων, σε συνεργασία µε ειδικούς γιατρούς, νο-
σοκοµεία και διαγνωστικά κέντρα. Το επιστηµονικό έργο του Συλ-
λόγου εγκρίνεται από Επιστηµονική Επιτροπή αποτελούµενη από 
έγκριτους επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων και εποπτεύεται από 
τον Πανελλήνιο Σύλλογο «Άλµα Ζωής». 

Απολογισµός Δράσεων 2012 
Το 2012 εφαρµόστηκε το Εθελοντικό Πρόγραµµα του Συλλόγου 
µέσω της στήριξης που προσέφεραν εκπαιδευµένες εθελόντριες 
σε 298 γυναίκες στο Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, σε 29 γυναίκες σε Νοσο-
κοµεία – Κλινικές και σε 161 γυναίκες στα γραφεία του Συλλόγου. 
Στα πλαίσια αυτού του Προγράµµατος, πραγµατοποιήθηκε και ένα 
Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Εθελοντριών από την Κοινωνική Λειτουργό 
του Συλλόγου, κα Δέσποινα Πάρτσια. Στο Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνι-
κής Στήριξης του Συλλόγου στηρίχτηκαν ατοµικά από την Κοινωνική 
Λειτουργό του Συλλόγου 154 άτοµα και 227 από την Ψυχολόγο του 
Συλλόγου, κα Εύη Καλουτά, η οποία συντόνισε 3 οµάδες Ψυχολο-
γικής Υποστήριξης και 2 Βιωµατικά Σεµινάρια µέσα στη χρονιά. Το 
Πρόγραµµα Ενηµέρωσης Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού περιλάµ-
βανε όπως και κάθε χρονιά έναν κύκλο Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων 
«ΑλλάΖω… Αλλά ΖΩ», µε θέµατα που τις αφορούν. Στα πλαίσια των 
Προγραµµάτων για την Πρόληψη – Έγκαιρη Διάγνωση του Καρκίνου 
του Μαστού, πραγµατοποιήθηκαν καταρχάς 15 επιστηµονικές οµιλί-
ες σε συνεργασία µε δήµους του Ν. Θεσσαλονίκης και της Βορείου 
Ελλάδος, µε τη συµµετοχή ειδικών γιατρών, των επαγγελµατιών του 
Συλλόγου και εθελοντριών. Δεύτερον, πραγµατοποιήθηκε σε συ-
νεργασία µε χειρουργούς της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συλλό-
γου και της ΕΧΕΜ Κλινικός Έλεγχος σε νέες γυναίκες (20 έως 39 
ετών), µε δυνατότητα δωρεάν περαιτέρω διαγνωστικών εξετάσεων, 
όπου συνολικά εξετάσθηκαν 402 άτοµα και προέκυψε ο εντοπισµός 
ενός καρκίνου σε µια 33χρονη γυναίκα. Τρίτον, πραγµατοποιήθηκε 

Πρόεδρος: Ελένη Ντελιοπούλου

Αντιπρόεδρος: Ροδούλα Τσαλουχίδου

Γενική Γραµµατέας: Φρόσω Δήρα

Ταµίας: Κυριακούλα Δερεκενάρη

Μέλη: Αριάδνη Φραγκοδηµητράκη, 

Ευγνωσία Αναστασιάδου, Μαρία Γιουβανέλλη

Διοικητικό Συµβούλιο
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το Πρόγραµµα Προσυµπτωµατικού Πληθυσµιακού Ελέγχου σε συ-
νεργασία µε το Α.Ν.Θ. Θεαγένειο και το Μποδοσάκειο Νοσοκοµείο 
Πτολεµαΐδας όπου εξετάστηκαν 850 γυναίκες στις περιοχές Φλώρι-
νας, Φιλώτα, Σερβίων, Κοζάνης, Αξιούπολης, Σερρών, Γουµένισσας. 
Στα πλαίσια του ίδιου Προγράµµατος, εξετάστηκαν  510 γυναίκες σε 
περιοχές της Θεσσαλονίκης. Τέταρτον, πραγµατοποιήθηκαν ενηµε-
ρωτικές οµιλίες πρόληψης σε συνδυασµό µε Κλινικό Φροντιστήριο 
Αυτοεξέτασης Μαστού σε Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 
στα πλαίσια του Προγράµµατος «Φρόντισε τον εαυτό σου, Ενηµε-
ρώσου για τον Καρκίνο του Μαστού». Ο Σύλλογος διοργάνωσε τη 
χρονιά αυτή 2 Ηµερίδες, µε θέµατα «Κληρονοµικότητα, Γενετική και 
Καρκίνος Μαστού» και «Οι οµπρέλες στην καταιγίδα του Καρκίνου 
του Μαστού: Προστατεύουν ή βρέχονται;». Επίσης, έγινε φωταγώγη-
ση του Λευκού Πύργου τον Οκτώβρη σε συνδυασµό µε ανθρώπινο 
κορδελάκι που σχηµάτισαν γυναίκες του Συλλόγου µαζί µε κόσµο 
της Θεσσαλονίκης. Τέλος, στο πλαίσιο Ενηµέρωσης και Ευαισθητο-
ποίησης, την Παγκόσµια Ηµέρα Ανάπλασης Μαστού έγινε ενηµέρω-
ση σχετικά µε την ανάπλαση του µαστού µετά από µαστεκτοµή και 
δηµιουργήθηκε µια τράπεζα από στηθόδεσµους, µαγιό ή προθέµατα 
σιλικόνης για να προωθηθούν σε γυναίκες που τα έχουν ανάγκη. 
Επιπλέον, στα πλαίσια της Εκστρατείας Pink Ribbon, υλοποιήθηκαν 
2 οµιλίες στο προσωπικό της Estee Lauder, από την Ψυχολόγο και 
την Κοινωνική Λειτουργό του Συλλόγου µε θέµα τη Χηµειοθεραπεία. 
Τέλος, ο Σύλλογος συµµετέχει στη Διασωµατειακή Επιτροπή Διεκ-
δίκησης Δικαιωµάτων, µε στόχο την προώθηση και προστασία των 
δικαιωµάτων των ασθενών. 

Προγραµµατισµός δράσεων 2013
Για το 2013 προγραµµατίζεται η συνέχιση του Εθελοντικού Προ-
γράµµατος στα νοσοκοµεία και η επέκτασή του σε νέα. Θα πραγ-
µατοποιηθεί επίσης η 5η οµάδα Εκπαίδευσης Εθελοντριών αλλά 
και  επανεκπαίδευση των παλιών. Το Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής 
Στήριξης συνεχίζεται κανονικά µέσα από ατοµικά ραντεβού µε τις 
γυναίκες που νοσούν αλλά και µε συγγενείς τους και επίσης µέσα 
από τις οµάδες υποστήριξης και τα βιωµατικά σεµινάρια µε ανανε-
ωµένη θεµατολογία. Τα Εκπαιδευτικά Σεµινάρια «ΑλλάΖω… Αλλά 
ΖΩ» θα ξεκινήσουν τον 4ο κύκλο πραγµατοποίησής τους και επίσης 
θα δηµιουργηθεί κατάλογος µε την καταγραφή των δικαιωµάτων 
και παροχών των γυναικών µε καρκίνο µαστού. Προγραµµατίζονται 

18 επιστηµονικές οµιλίες στο Ν. Θεσσαλονίκης και σε επαρχίες της 
Β. Ελλάδος και άλλες 3 σε εργαζόµενους επιχειρήσεων. Το Πρό-
γραµµα Κλινικού Ελέγχου Μαστού σε Γυναίκες 25-39 ετών αλλά 
και το Πρόγραµµα Προσυµπτωµατικού Πληθυσµιακού Ελέγχου 
στους δήµους Εορδαίας, Κιλκίς, µε επέκταση σε ευπαθείς οµάδες 
στα Ποµακοχώρια, περιλαµβάνονται στις δράσεις για την Πρόληψη 
αυτή τη χρονιά. Επίσης, θα συνεχιστεί το Πρόγραµµα «Φρόντισε τον 
εαυτό σου, Ενηµερώσου για τον Καρκίνο του Μαστού», σε φορείς 
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Στα γραφεία του Συλλόγου οργα-
νώνεται το «Κλινικό Φροντιστήριο Αυτοεξέτασης Μαστού», σε συ-
νεργασία µε εξειδικευµένους γιατρούς. Δηµιουργία Φωτογραφικού 
Λευκώµατος Μελών «Υπενθυµίσεις Ζωής» µε µηνυµατικό χαρακτή-
ρα και παρουσιάσεις του σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, όπως επίσης 
έκθεση των φωτογραφιών του στο Athens House of Photography. 
Το µήνα Οκτώβρη σχεδιάζεται η διοργάνωση Φεστιβάλ για τον 
Καρκίνο του Μαστού και φωταγώγηση κτιρίου της Θεσσαλονίκης. 
Εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση του κόσµου, µέσω ενός συµ-
βολικού ιστιοπλοϊκού αγώνα σε συνδυασµό µε δράσεις στεριάς, 
µε τίτλο «Sail for Pink». Ο Σύλλογος θα συνεχίσει να συµµετέχει 
στη Διασωµατειακή Επιτροπή Διεκδίκησης Δικαιωµάτων, καθώς οι 
ανάγκες και οι δυσκολίες των ασθενών στις δύσκολες εποχές που 
ζούµε πληθαίνουν.  

Υποστηρικτές
Ο Σύλλογος στηρίζεται οικονοµικά µέσα από 
δωρεές φίλων αλλά 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.

INFO
Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού 

«Άλµα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Γρηγορίου Παλαµά 15

Τ.Κ. 54622 – Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο: 2310 285181, Fax: 2310 285183 

E-mail: info@almazoisthes.gr, 
Site: www.almazoisthes.gr

«Ο καρκίνος του µαστού µε αφύπνισε και 
µε βοήθησε να επικεντρωθώ στις αξίες της 

ζωής . Ένα νέο ταξίδι ζωής ξεκίνησε. Μια καινούρια αγκαλιά 
δηµιουργήθηκε, το «Άλµα Ζωής». Μια φωλιά µε πολλή αγάπη 
για όλες τις γυναίκες µε καρκίνο µαστού και τους ελάχιστους 
άνδρες, για όλα τα νέα παιδιά που θέλω να ζήσουν το αύριο 
χωρίς καρκίνο. Νιώθω την ανάγκη να βοηθήσω γιατί ζω και 
ζω πραγµατικά γιατί µπορώ να βοηθήσω…»

Ελένη Ντελιοπούλου 
Πρόεδρος 
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Ο σύλλογος Θαλασσαιµίας Χανίων – Ρεθύµνης «Άγιοι Ανάργυροι» ιδρύθηκε το 1986. Μια εποχή 
που ήταν επιτακτική ανάγκη η οργάνωση και η συσπείρωση των γονέων των θαλασσαιµικών για 
την διεκδίκηση βασικών παροχών νοσηλείας στα Χανιά. Αργότερα, διαµορφώθηκε σε κοινωνικο 
- συνδικαλιστικό όργανο µε κύριο στόχο τη διεκδίκηση και κατοχύρωση των δικαιωµάτων 
των πασχόντων από Θαλασσαιµία. Ο σύλλογος µας είναι µέλος στην Ελληνική Οµοσπονδία 
Θαλασσαιµίας (ΕΟΘΑ) και στην Εθνική Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ)

Σύλλογος Θαλασσαιµίας Χανίων – Ρεθύµνης 
«Άγιοι Ανάργυροι»

Απολογισµός Δράσεων 2012 
Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία η διοργάνωση της 2ης Ενηµερω-
τικής Ηµερίδας για τη Θαλασσαιµία και της επιπλοκές της σε κεντρικό 
ξενοδοχείο των Χανίων. Πολλές αλλαγές µε περικοπές σε συντάξεις, 
µισθούς και παροχές, µας ανάγκασαν να πραγµατοποιήσουµε έκτακτη 
Γενική Συνέλευση µε θέµα «Θεσµική Ενηµέρωση – Νεότερα δεδοµένα» 
όπου παρουσιάσαµε τις αλλαγές που επήλθαν στα τελευταία νοµοσχέ-
δια. Κάναµε παρεµβάσεις προς την Πολιτεία και τους αρµόδιους φορείς 
για θέµατα που αφορούν την αναβάθµιση της περίθαλψης των Θαλασ-
σαιµικών. Αντιδρώντας στη λαίλαπα των περικοπών συµµετείχαµε µε 
αντιπροσωπεία σε παν-αναπηρικά συλλαλητήρια της ΕΣΑµεΑ. Συµµε-
τείχαµε στη 10η Λαµπαδηδροµία Εθελοντών Αιµοδοτών ενισχύοντας τη 
διάδοση της εθελοντικής µη αµειβόµενης και µη ανταποδοτικής Αιµο-
δοσίας, στα πλαίσια της στενής συνεργασίας µας µε το σύλλογο Εθελο-
ντών Αιµοδοτών Χανίων «Ο Άγιος Ιωάννης». Το 2012 πραγµατοποιή-
σαµε βράβευση ιατρών για τη προσφορά τους στη Θαλασσαιµία.

Προγραµµατισµός Δράσεων 2013 
Ο σύλλογος µας για το 2013 έχει προγραµµατίσει σειρά ενηµερωτικών 
σεµιναρίων στους Θαλασσαιµικούς (focus group) δίνοντας τη δυνατό-
τητα να απαντηθούν ερωτήµατα που υπάρχουν για την αντιµετώπιση της 
νόσου από καταξιωµένους επιστήµονες. Η ενηµέρωση για τα δικαιώµα-

τα και τις παροχές των θαλασ-
σαιµικών είναι προτεραιότη-
τα µας. Ολοκληρώνουµε 
την ιστοσελίδα του συλλό-
γου µας www.chaniathal.
gr. Μια σελίδα που θα φι-
λοξενεί κάθε καινούριο 
νέο που αφορά τους θα-

λασσαιµικούς (ιατρικά νέα, νέα παροχών, συνταξιοδοτικά κ.α.). Διευρύ-
νουµε τη συνεργασία µας µε το Δήµο Χανίων, προγραµµατίζουµε κοινές 
δράσεις ενηµερώσεις για τη πρόληψη της Θαλασσαιµίας και για την Εθε-
λοντική Αιµοδοσία. Στα πλαίσια ενηµέρωσης του γενικού πληθυσµού 
θα εκδώσουµε ενηµερωτικό φυλλάδιο για τη Θαλασσαιµία, την πρόλη-
ψη και την Εθελοντική Αιµοδοσία.

Διοικητικό Συµβούλιο

Πρόεδρος: Λαµπάκης Μανώλης

Αντιπρόεδρος: Αγγελάκη Κωνσταντίνα

Γεν. Γραµµατέας: Σαρικάκη Νίκη

Ταµίας: Σταθάκης Νεκτάριος 

Έφορος: Μαρκάκη Καλλιόπη

Υποστηρικτές
Η ναυτιλιακή εταιρεία ΑΝΕΚ και η φαρµακευτική εταιρεία 
Novartis στηρίζουν τις µετακινήσεις και τις δράσεις µας 
αντίστοιχα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
τους. Σταθερά έσοδα είναι οι συνδροµές των µελών µας. 

«Ο σύλλογος Θαλασσαιµίας Χανίων – 
Ρεθύµνης «Άγιοι Ανάργυροι» µε όλες τις 
δυνάµεις που διαθέτει, και µε αγάπη για τη 

θαλασσαιµική οικογένεια, στέκεται αντιµέτωπος και πολεµάει 
τη λαίλαπα των θλιβερών γεγονότων που βιώνουµε και 
εξαθλιώνουν την υπερηφάνεια του ανθρώπου µε αναπηρία. Θα 
αγωνιζόµαστε κάθε µέρα, κάθε στιγµή για να προστατέψουµε 
τα ιδανικά µας και τις ελπίδες µας. Θα αγωνιζόµαστε για δωρεάν 
φάρµακα, επάρκεια και ασφάλεια αίµατος, µηδενική συµµετοχή 
στις εξετάσεις, δωρεάν αναλώσιµα υλικά αποσιδήρωσης, 
άριστες συνθήκες νοσηλείας στις Μονάδες Θαλασσαιµίας κ.ά. 
Αγωνιζόµαστε για να έχουµε καλύτερο µέλλον, για να έχουµε 
καλύτερη υγεία, για να είµαστε αξιοπρεπείς και υπερήφανοι που 
είµαστε θαλασσαιµικοί». 

Μανώλης Λαµπάκης
Πρόεδρος Συλλόγου Θαλασσαιµίας 
Χανίων – Ρεθύµνης «Άγιοι Ανάργυροι»

INFO
Σύλλογος Θαλασσαιµίας Χανίων – Ρεθύµνης 

«Άγιοι Ανάργυροι», Τ.Θ 305 – Κορακιές, Τ.Κ 73142, Χανιά
Τηλ.: 6982 192434, Fax: 2821800053

E-mail: www.chaniathal.gr, Site: info@chaniathal.gr 
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Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – 
Φίλων – Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών)

Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. ιδρύθηκε την άνοιξη του 2004 στην Αθήνα, µε στόχο να προσφέρει 
συναισθηµατική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς και στα 
µέλη των οικογενειών τους. Παράλληλα,α ο σύλογος έχει ως ευρύτερο στόχο την ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά µε τον καρκίνο. Επιπλέον, ο σύλλογος συνεργάζεται σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο µε φορείς που συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην καταπολέµηση 
και αντιµετώπιση του καρκίνου. 

� 
στόχος αυτός πραγµατώνεται µε τη δηµιουργία Οµάδων 
Συζήτησης και µοίρασµα εµπειριών Οµαδικής & Ατοµι-
κής ψυχολογικής υποστήριξης, τη διοργάνωση οµιλιών-
Ηµερίδων, Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων & Εκδηλώσεων, 

την ενηµέρωση για τα δικαιώµατα των ογκολογικών ασθενών και την 
παροχή Ενηµέρωσης & Ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών στο 
Νοσοκοµείο ή το Σπίτι, καθώς και των µελών των οικογενειών τους. Ο 
Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. αποτελεί: 
•  Στήριγµα στις δύσκολες στιγµές της διάγνωσης, του χειρουργείου & 

των θεραπειών.
•  Χώρο ανταλλαγής εµπειριών & συναισθηµάτων µε στόχο την αλλη-

λοβοήθεια.
•  Δύναµη διεκδίκησης των δικαιωµάτων µας (υγειονοµικών, κοινωνι-

κών, εργασιακών).
•  Αφορµή για να ανατραπεί η αµηχανία της κοινωνίας και ο φόβος που 

συνοδεύει τον καρκίνο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογός µας διοργανώνει τακτικά:
Οµάδες συζήτησης & ψυχολογικής υποστήριξης. Οµιλίες και ηµερίδες 
για πρόληψη & ενηµέρωση σχετικά µε τις επιστηµονικές εξελίξεις, τις 
κοινωνικές παροχές και τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των ασθενών. Εκ-
παιδευτικά σεµινάρια για εθελοντές προνοιακού και κοινωνικού έργου. 
Καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παρέχει επίσης κοινωνική 

& προνοιακή φροντίδα υποστήρι-
ξης των ογκολογικών ασθενών 
στο Νοσοκοµείο.
Για το έτος 2013, ο Σύλλογός 
µας έχει προγραµµατίσει:
• Στις 19 & 20 Απριλίου, Δι-
ηµερίδα µε θέµα «Πρόληψη 

Γυναικολογικού Καρκίνου», σε συνεργασία µε τη Β’ Μαιευτική και 
Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών και το Τµήµα Οι-
κογενειακού Προγραµµατισµού Αρεταίειου Πανεπιστηµιακού Νοσο-
κοµείου.

•  Στις 31 Μαϊου, Ηµερίδα µε θέµα «Αντικαπνιστική Εκστρατεία».
•  Στα τέλη Νοεµβρίου, Ηµερίδα µε θέµα «Καρκίνος… Μπορεί να νι-

κηθεί».

Ζωή Γραµµατόγλου
Πρόεδρος Κ.Ε.Φ.Ι.

«Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, 
Φίλων και Ιατρών - Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών 
ιδρύθηκε την άνοιξη του 2004 και 

έχει κύριο µέληµά του την παροχή συναισθηµατικής, 
ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης στους ασθενείς 
που αντιµετωπίζουν καρκίνο και τα µέλη των οικογενειών 
τους, καθώς και την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας σχετικά µε τον καρκίνο και τα δικαιώµατα των 
ασθενών. Για την υλοποίηση των προγραµµάτων εκτός από 
τους εθελοντές έχει οργανωµένη Γραµµατεία, Κοινωνική 
και Ψυχολογική Υπηρεσία, καθώς και σταθερή εξωτερική 
συνεργασία µε το κέντρο Gestalt Foundation για τις 
ανάγκες των ειδικών προγραµµάτων».

Υποστηρικτές
Αρωγοί στις προσπάθειες και τους σκοπούς του Συλλόγου, 
αποτελούν οι Φαρµακευτικές Εταιρείες, οι Συνδροµές 
& Δωρεές των Μελών, καθώς και οι Χορηγίες Φορέων 
Δηµοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου.    

INFO
Αιτωλίας 33-35, 11523, Αθήνα

Tηλ.: 210 6468 222, 6447 002
Fax: 210 6468 221

E-mail: info@anticancerath.gr
Site: www.anticancerath.gr

Διοικητικό Συµβούλιο

Πρόεδρος: Ζωή Γραµµατόγλου

Αντιπροεδρος: Γεώργιος Σταµάτης

Ταµίας: Ελισσάβετ Ψιλοπούλου

Γενική Γραµµατέας: Γεωργία Δρούτσα

Ειδική Γραµµατέας: Μαίρη Χήναρη

Μέλη: Βλάσια Ανδρεοπούλου, 

Αθανάσιος Σεφερλής
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�ξίσου σηµαντικό σκοπό αποτελεί η απρόσκοπτη λει-
τουργία της Μονάδας Μεσογειακής Αναιµίας αλλά και 
του Κέντρου Αιµοδοσίας του Γενικού Νοσοκοµείου 
Λάρισας για την οποία έχει δώθει αγώνας ζωής για την 
εγκαθίδρυση, στελέχωση, µετεγκατάσταση σε νέο κτί-

ριο και συνεχή υποστήριξη σε όλους τους τοµείς.
Από την ίδρυσή του έως σήµερα, έχει επιτελέσει σηµαντικό έργο και 
έχει προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες στους Θαλασσαιµικούς του 
Νοµού Λάρισας µε αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πασχόντων.

Ιστορικά στοιχεία  
Ο Σύλλογος Μεσογειακής Αναιµίας Νοµού Λάρισας ιδρύθηκε το 
1981 µε την επωνυµία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑ-
ΣΧΟΝΤΩΝ ΕΚ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”», 

και αποτελείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο. 
Είναι µέλος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία 
(ΕΣΑµεΑ), της Ελληνικής Οµοσπονδίας Θαλασσαιµίας (ΕΟΘΑ) και της 
Περιφερειακής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (Π.ΟΜ.ΑµεΑ).
Από την ίδρυση του έως σήµερα, έχει επιτελέσει σηµαντικό έργο και 
έχει προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες στους Θαλασσαιµικούς του 
Νοµού Λάρισας ενώ βρίσκεται σε άριστη συνεργασία µε τους µεγά-
λους συλλόγους και τις οµάδες εθελοντών αιµοδοτών του νοµού 
συµµετέχοντας και βοηθώντας µε όποιον τρόπο χρειαστεί στις πο-
λυπληθείς εκδηλώσεις για την προώθηση της εθελοντικής και µη 
αµειβόµενης αιµοδοσίας.  
Στα πλάισια της συνεχούς ενηµέρωσης των µελών, ο Σύλλογος, 
έχει διοργανώσει τέσσερις Ενηµερωτικές Ηµερίδες για την Θαλασ-
σαιµία και την Δρεπανοκυτταρική Νόσο σε Πανθεσσαλικό επίπεδο 
(1989, 1997, 2008, 2011), µια ενηµερωτική ηµερίδα για τα µέλη 
του Νοµού Λάρισας το 2012 ενώ το 2009 συνδιοργάνωσε, µε την 
Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας, το Πανελλήνιο Συνέδριο 
Θαλασσαιµίας 2009 µε πάνω από 700 συνέδρους και διεθνή συµ-
µετοχή. 

Απολογισµός Δράσεων 2012  
Συνεχίζοντας το έργο της ενηµέρωσης των µελών ο Σύλλογος διορ-
γάνωσε την 5η Ενηµερωτική Εκδήλωση για την Θαλασσαιµία 2012 
στις 11 Νοεµβρίου στην πόλη της Λάρισας. Η θεµατολογία περιε-
λάµβανε πολυεπίπεδη πληροφόρηση σε θέµατα όχι µόνο ιατρικά και 
επιστηµονικά, αλλά και  σχετικά για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
ζητήµατα, κοινωνικές παροχές, νοµοθεσία κτλ.
Συµµετοχή του συλλόγου στα αναπηρικά συλλαλητήρια που διορ-
γανώθηκαν. 
Συνεργασία µε τοπικούς συλλόγους εθελοντών αιµοδοτών. 
Τακτικές ενηµερώσεις – συγκεντρώσεις µε τα µέλη µας για την ενη-
µέρωση σε θέµατα που µας αφορούν όπως για την υγεία, παιδεία, 
εργασία, ασφαλιστικό κ.α.
Δωρεά στο Κέντρο Αιµοδοσίας απαραίτητου εξοπλισµού για την µε-
ταφορά ασκών αίµατος από αποµακρυσµένες περιοχές.  

Ο Σύλλογος Μεσογειακής Αναιµίας Νοµού Λάρισας αποτελεί το πρωτοβάθµιο 
κοινωνικοσυνδικαλιστικό σωµατείο που εκπροσωπεί τα 250 περίπου άτοµα µε Θαλασσαιµία 
(Μεσογειακή Αναιµία), Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιµία που 
παρακολουθούνται στην Μονάδα Μεσογειακής Αναιµίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου 
του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. Πρωταρχικός σκοπός του Συλλόγου είναι η προάσπιση 
των δικαιωµάτων των µελών του τόσο σε ιατρικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

Σύλλογος Μεσογειακής Αναιµίας 
(Θαλασσαιµίας) Νοµού Λάρισας

Πρόεδρος: Ευάγγελος Αλεξίου

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ζέλφος

Γεν. Γραµµατέας: Αχιλλέας Μανάφας

Ταµίας: Παναγιώτης Γούναρης 

Μέλη: Γεώργιος Παπαδόντας,

Αχιλλέας Τζάρτας,

Παναγιώτα Πανταζή
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Προγραµµατισµός Δράσεων 2013 
Ο προγραµµατισµός δράσεων του συλλόγου µας για το 2013, 
πρωτίστως, περιλαµβάνει την ενηµέρωση των µελών µας σε ια-
τρικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και την ενηµέρωση του γενικού 
πληθυσµού. Προγραµµατίσαµε λοιπόν:
•  Μια σειρά από ενηµερωτικά σεµιναρία (focus group) που θα διε-

ξαχθούν σε οµάδες των 30 ατόµων από έµπειρους ιατρούς στο 
χώρο της Θαλασσαιµίας. Τα σεµινάρια απευθύνονται στα µέλη 
του Συλλόγου µας και έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση τους σε 
ειδικά θέµατα της νόσου (αποσιδήρωση, ενδοκρινολογικά, καρ-
διολογικά, ηπατολογικά θέµατα κτλ).

•  Τη διοργάνωση ηµερίδας για την Δρεπανοκυτταρική Νόσο µε 
οµιλιτές έµπειρους ιατρούς από τον χώρο των αιµοσφαιρινοπα-
θειών. 

•  Την αδελφοποίηση του σωµατείου µας µε τον Σύλλογο Θαλασ-
σαιµίας Χανίων µε σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάµεων 
µας και την ανάπτυξη κοινών δράσεων. Η πρώτη φάση αδελφο-
ποίησης έχει προγραµατιστεί στις 21 Απριλίου στα Χανιά και η 
δεύτερη φάση στις 2 Ιουνίου στην Λάρισα στα πλαίσια εκδηλώ-
σεων των δυο Συλλόγων. 

•  Τη δηµιουργία ιστοσελίδας (www.larissathal.gr) σε συνεργασία 
µε τον Σύλλογο Χανίων, µε σκοπό την άµεση και έγκυρη ενηµέ-
ρωση των µελών µας αλλά και όλων όσων ενδιαφέρονται για τα 
θέµατα της Θαλασσαιµίας (ιατρικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτι-
κά, παροχές και άλλες ενηµερώσεις). 

•  Την κυκλοφορία δωρεάν online ενηµερωτικού περιοδικού µε 
την επωνυµία «Στοχοκύτταρο» σε τριµηνιαία βάση, σε συνεργα-
σία µε τον Σύλλογο Χανίων.

•  Την κυκλοφορία ενηµερωτικού newsletter µε την επωνυµία 
«Στοχοκύτταρο Breaking News» σε εβδοµαδιαία βάση, σε συ-
νεργασία µε τον Σύλλογο Χανίων.

•  Την συνεχή υποστήριξη της Μονάδας Μεσογειακής Αναιµίας και 
του Κέντρου Αιµοδοσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. 

•  Τη συνεργασία µε τους τοπικούς αιµοδοτικούς συλλόγους 
καθώς και µε φοιτητικές οµάδες εθελοντών αιµοδοτών της 
περιοχής µας τόσο για την ανάπτυξη κοινών δράσεων για την 
Εθελοντική Αιµοδοσία όσο και για την παροχή κάθε είδους υπο-
στήριξης που θα χρειαστούν. 

«Η οικονοµική κρίση σε µια χώρα έχει δυσµενείς συνέπειες οι οποίες πλήτουν πρωτίστως την υγεία των 
πολιτών και ιδιαίτερα των ασθενών µε χρόνιες παθήσεις. 
Οι συνέπειες σε µια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία στερείται της ύπαρξης κρατικών δοµών που να 
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 απειλιτικά για την ζωή.
Οι Σύλλογοι των ασθενών, σε αυτή την κρίσιµη κατάσταση, οφείλουν να σηκώσουν το βάρος της αντίστασης. Να αναδείξουν το 
αυτονόητο, ότι η υγεία δεν αποτελεί παραγωγικό κλάδο και είναι εξ ορισµού ζηµιογόνος αλλά πολύτιµη παράµετρος της κοινωνίας. 
Η ηθική ενίσχυση και η ανάδειξη της δυναµικής των σωµατείων ως επίσηµων κοινωνικών εταίρων στην διαχείριση των επιπτώσεων 
της κρίσης στην υγεία, είναι ζωτικής σηµασίας».  

Ευάγγελος Αλεξίου
Πρόεδρος Διοικητικού Συµβουλίου

INFO
Σύλλογος Γονέων και Παιδιών Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία

Επισκοπής & Γαριτσίου 15 Τ.Κ. 413 35, Λάρισα
Κιν. Προέδρου: 6977272970, Κιν. Γεν. Γραµµατέα: 6986486086

Fax: 2410283822 
Site: www.larissathal.gr, E-mail: info@larissathal.gr

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές στο έργο του συλλόγου µας όλα αυτά τα 
χρόνια  είναι οι κοινωνικοί φορείς της πόλης µας, τα µέλη 
του συλλόγου που συνδράµουν µέσω της µικρής ετήσιας 
συνδροµής ενώ τα τελευταία δύο έτη σηµαντικός αρωγός 
στις δράσεις µας υπήρξε η εταιρεία Novartis Hellas, 
στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
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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 Δ.Σ. 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 του Ευρωπαϊκού 
Κονσόρτιουµ (European Haemophilia Consortium EHC) (από το 1989). Είναι ένα από τα ιδρυτικά 
µέλη της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε  Αναπηρία «Ε.Σ.Αµε.Α.» (από το 1988).

Σκοπός/σε ποιούς απευθύνεται
Ο ΣΠΕΑ συνεργάζεται µε τα πέντε Κέντρα Αιµορροφιλικών της Χώρας 
και κάνει προσπάθειες για την εξασφάλιση συνεχούς εκπαίδευσης του 
προσωπικού και του απαραιτήτου εξοπλισµού.
Ο ΣΠΕΑ καλύπτει τα έξοδα διαµονής των ασθενών – µελών του της 
επαρχίας, οι οποίοι χρειάζονται ιατρικές εξετάσεις χωρίς να είναι απα-
ραίτητη η εισαγωγή τους στο Νοσοκοµείο.
Ο ΣΠΕΑ συµβάλλει στην προσπάθεια της Χώρας για πλήρη Εθε-
λοντική µη Αµειβόµενη Αιµοδοσία – επάρκεια ασφαλούς αίµατος 
και παραγώγων του. 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 Διάθεση, η πρόληψη, θερα-
πεία 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 αποκατάστασή 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 πάνω στα 
προβλήµατα και τις δυνατότητες αυτών, µε σκοπό την καταπολέµηση, 
“το σπάσιµο” των προκαταλήψεων και του “αισθητικού ρατσισµού”, 
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 διάθεση 
τόσο στην άµεση πρόσβαση όσο και στη δωρεάν θεραπευτική αγωγή, 
καθώς και η εξασφάλιση του προνοιακού επιδόµατος που συχνά είναι 
η µόνη τους πηγή εσόδων.

Απολογισµός 2012/ Στόχοι 2013
Απολογισµός 2012
1)  Συναντήσεις µε το Υπουργείο Υγείας για διευθέτηση προβληµάτων 

όσον αφορά στη χορήγηση αντιαιµορροφιλικών παραγόντων.
2)  Προσπάθεια επίλυσης προβληµάτων όσον αφορά χορήγηση αντι-

αιµορροφιλικών παραγόντων στο Νοσοκοµείο Αθηνών «Ιπποκρά-
τειο» αλλά και στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης 
«Ιπποκράτειο», µετά από προβλήµατα που παρατηρήθηκαν σε µε-
µονωµένες περιπτώσεις.

3)  Συνάντηση µε Υπουργείο Υγείας για τη διαµόρφωση κανονιστικού 
πλαισίου για τη χορήγηση προνοιακών επιδοµάτων, αφού εντοπί-
στηκαν δυσλειτουργίες στην έγκαιρη χορήγηση του εν λόγω επι-
δόµατος. Το προνοιακό επίδοµα κρίνεται απαραίτητο προκειµένου 
να εξασφαλίσει την ελάχιστη δυνατότητα στον πάσχοντα για στοι-
χειώδη αυτοσυντήρηση, ειδικά σε δύσκολους καιρούς όπως αυτοί 
που διανύουµε, µε την ανεργία να αποτελεί ανυπέρβλητο πρόβληµα 
ειδικά για αιµορροφιλικούς µε χρόνια προβλήµατα αναπηρίας. 

4)  Επαφές µε Υπουργεία Εργασίας και Υγείας για την εύρυθµη λειτουρ-
γία της συγκρότησης επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ), 
µετά από προβλήµατα που αναφέρθηκαν από πολλούς αιµορροφι-
λικούς, σε σχέση µε τα κριτήρια αξιολόγησης των ποσοστών ανα-
πηρίας από τις ανωτέρω επιτροπές. Ακόµα, καλύτερη ερµηνεία του 
Κανονισµού Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ) από τις επιτρο-
πές, αφού σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν και παρατηρού-
νται παρερµηνείες των άρθρων του ΚΕΒΑ. 

Πρόεδρος: Παναγιώτης Καρκάνης

Αντιπρόεδρος: Αλέξης Περδίκης

Γενικός Γραµµατέας: Γεωργία Κοροσίδου

Ταµίας: Κώστας Γιαννακός

Μέλη: Πλάτων Περιστέρης, Παναγιώτης 

Τσώκος, Γιάννης Χαλικιάς

Mόνιµος εκπρόσωπος του ΣΠΕΑ στην WFH 

και EHC: Τζένυ Πιτταδάκη

Διοικητικό Συµβούλιο
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Στόχοι 2013
Για το 2013, ο ΣΠΕΑ στοχεύει σε µία σειρά δράσεων, που αποσκο-
πούν στη διάδοση της γνώσης για τη νόσο της αιµορροφιλίας ως 
γνώση αλλά και στη συνέχιση-εξέλιξη των διευκολύνσεων για τα µέλη 
του. Τέτοιες είναι:
1)  Η πραγµατοποίηση ηµερίδας για την Παγκόσµια ηµέρα της Αιµορ-

ροφιλίας (17/4), κάτι που ήδη υλοποιήθηκε ανήµερα της συγκε-
κριµένης ηµεροµηνίας και περιελάµβανε:

  Α) Άνοιγµα της εκδήλωσης και χαιρετισµός του προέδρου του 
ΣΠΕΑ κου Παναγιώτη Καρκάνη. Χαιρετισµός του αντιπροέδρου 
κου Αλέξη Περδίκη. Γραπτός χαιρετισµός του προέδρου του Ευ-
ρωπαϊκού Κονσόρτιουµ Αιµορροφιλίας (European Haemophilia 
Consortium, EHC) καθώς και του ιρλανδικού συλλόγου Αιµορρο-
φιλικών, Brian O’Mahony. 

  Β) Οµιλία της Διευθύντριας Κέντρου Αίµατος και Εθνικού Κέντρου 
Αναφοράς Αιµορραγικών Διαθέσεων, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
«Λαϊκό», κας Όλγας Κατσαρού, µε θέµα: «Η αιµορροφιλία στην 
Ελλάδα. Που είµαστε σήµερα, πώς βλέπουµε το µέλλον» και ειδι-
κές υποενότητες: «Η ιστορία των Κέντρων Αιµορροφιλίας στην Ελ-
λάδα», «Η φροντίδα των ατόµων µε αιµορροφιλία στην Ελλάδα», 
«Κέντρα Αιµορροφιλικών στην Ελλάδα», «Παροχή ολιστικής φρο-
ντίδας από τα κέντρα αιµορροφιλίας», « Εθνικό registry συγγενών 
αιµορραγικών διαθέσεων στην Ελλάδα», «Θεραπεία υποκατάστα-
σης», «Κατανάλωση παραγόντων πήξης», «Προβλήµατα ενηλίκων 
που αυξάνουν τις ανάγκες για θεραπεία υποκατάστασης», «Συνερ-
γασία ιατρών-ασθενών-πολιτείας Εθνική Επιτροπή Αιµορροφιλί-
ας», «Προκλήσεις στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης» 

  Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Συντον. Διευθύντρια Μονάδας Αιµορ-
ραγικών Διαθέσεων, κέντρο Αιµορροφιλικών Παιδιών, Νοσοκο-
µείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, κα Ελένη Πλατοκούκη, που 
ανέλυσε το θέµα: «Αιµορροφιλία Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον».
Τέλος, τις τοποθετήσεις έκλεισε ο πρόεδρος του ΣΠΕΑ, κος Πανα-
γιώτης Καρκάνης, µε θέµα: «Η Αιµορροφιλία στην Ελλάδα σήµε-
ρα» µε ειδικές υποενότητες: «Τα άτοµα µε αιµορροφιλία στην Ελ-
λάδα σήµερα», «Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε 
αιµορροφιλία σήµερα (Κέντρα αιµορροφιλικών, Ανεργία, Κοινωνι-
κή πολιτική)», «Τι πρέπει να γίνει (για εξασφάλιση της θεραπείας, 
διατήρηση του αριθµού και της άρτιας λειτουργίας των αιµορροφι-
λικών Κέντρων, οµαλή καταβολή του επιδόµατος και όχι έµµεση 
φορολόγησή του, βελτίωση της λειτουργία των ΚΕΠΑ, Ασφαλιστι-
κή κάλυψη για όλους)». 

  Γ) Εν συνεχεία, υπό τον συντονισµό του δηµοσιογράφου Υγείας 
Αιµίλιου Νεγκή, πραγµατοποιήθηκε κουβέντα µε θέµα: «Η Αιµορ-
ροφιλία στην Ελλάδα της Κρίσης: Προτάσεις και πολιτικές για τη 
βελτίωση της φροντίδας και της ποιότητας ζωής των ασθενών».

  Οι συµµετέχοντες στο πάνελ ήταν οι εξής: κ. Θρασύβουλος Βε-
ντούρης, Διοικητής Δ’ Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, 
κ. Σωτήριος Ζώτος, Υποδιοικητής Α’ Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Αττικής, κ. Παναγιώτης Καρκάνης, Πρόεδρος Σ.Π.Ε.Α., κ. Όλγα 
Κατσαρού, Διευθύντρια Κέντρου Αίµατος και Εθνικού Κέντρου 
Αναφοράς Αιµορραγικών Διαθέσεων, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
«Λαϊκό», κ. Μαρία Σκουρολιάκου, A’ Αντιπρόεδρος, Εθνικός Ορ-
γανισµός Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.). 

  Κατόπιν, πραγµατοποιήθηκε διάλογος µεταξύ πάνελ και παρευρι-
σκοµένων για τα θέµατα που θίχτηκαν από τους οµιλητές, µε το 
κλείσιµο της εκδήλωσης να ακολουθεί. 

2)   Πέραν της παγκόσµιας ηµέρας της Αιµορροφιλίας, ο ΣΠΕΑ στο-
χεύει σε (και ήδη πραγµατοποιεί) τακτικές κοινωνικές εκδηλώσεις 
και ηµερίδες, προκειµένου να ενηµερώνονται τα µέλη του για όλες 
τις τελευταίες εξελίξεις στα θέµατα υγείας, ασφάλισης, δικαιωµά-
των και κοινωνικών παροχών.

3)   Λειτουργία του φυσικοθεραπευτηρίου που στεγάζεται στις εγκα-
ταστάσεις του συλλόγου µε εξειδικευµένους θεράποντες, ούτως 
ώστε τα µέλη του να µην επιβαρύνονται µε έξοδα σε εξωτερικά κέ-
ντρα φυσικοθεραπείας. 

4)   Πραγµατοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως εκδροµές, χο-
ροί κτλ. 

Παναγιώτης Καρκάνης
Πρόεδρος ΣΠΕΑ

INFO
Στουρνάρη 51, 104-32, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-5232667
Site: http://haemophiliasociety.gr/
E-mail: info@hemophiliasociety.gr

Υποστηρικτές
Φαρµακευτικές εταιρείες, Ιδιώτες, ΕΣΑΜΕΑ

«Αγαπητοί φίλοι, οι καιροί που διανύουµε 
είναι δύσκολοι για όλους, πολλώ δε για τα 
άτοµα µε αναπηρία. Κοινωνικές κατακτήσεις 
χρόνων απειλούνται, δικαιώµατα που 

φάνταζαν πάγια, πλέον δείχνουν αβέβαια. Σκοπός του ΣΠΕΑ 
µέσω του νέου του Διοικητικού Συµβουλίου, είναι αφενός να 
συνεχίσει το εξαίρετο έργο των προκατόχων του, αφετέρου 
να αγωνιστεί µε κάθε τρόπο, προκειµένου να µην επιτρέψει 
την παραµικρή απώλεια κεκτηµένων που κερδήθηκαν µε τόσο 
κόπο τα προηγούµενα χρόνια. Θεωρούµε ιερή αποστολή τη 
διασφάλιση και βελτίωση της κατάστασης που ισχύει µέχρι 
σήµερα για τους Έλληνες αιµορροφιλικούς σε όλα τα επίπεδα 
(υγεία, ιατροφαρµακευτική κάλυψη, ασφάλιση, ποιότητα 
ζωής) καθώς και η κοινωνική προσέγγιση-άνοιγµα στο 
ευρύ κοινό του όρου «Αιµορροφιλία», µε απώτερο σκοπό ο 
Αιµορροφιλικός να µην αντιµετωπίζεται σαν ανάπηρος αλλά 
σαν ίσος προς ίσον στο κοινωνικό του περιβάλλον, στο χώρο 
µάθησης, εργασίας κτλ. Καλή δύναµη σε όλους».
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Διοικητικό Συµβούλιο

Απολογισµός δράσης 2012
Ενηµερωτικές ηµερίδες: 
Ιανουάριος-Αγιος Νικόλαος 
Θέµα: Περιήγηση στα πιο συχνά ρευµατικά νοσήµατα. Σύγχρονες θερα-
πευτικές επιλογές. Οµιλητής: Πρ.Σιδηρόπουλος -Επίκουρος Καθηγη-
τής Ρευµατολογίας Δ/ντης Ρευµατολογικής Κλινικής Παγνη. 
Απρίλιος- Ηράκλειο   
Θέµα: Επηρεάζει ο χρόνιος πόνος την ψυχική µου υγεία και τον ποιοτικό 
µου ύπνο; Οµιλητής: Αλέξανδρος Βγόντζας – Καθηγητής Ψυχιατρικής, 
Δ/ντής Ψυχιατρικής Κλινικής Παγνη
Σεπτέµβριος – Ηράκλειο 
Θέµα: Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα. Το πιο συχνό ρευµατικό νόση-
µα στα παιδιά. Οµιλητές: Φ.Κανακούδη-Τσακαλίδου - Οµότιµη Καθη-
γήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Π.Πρατσίδου-Γκέρτση- Επιστηµονική Συ-
νεργάτης της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ., Μ.Τραχανά- Επίκουρη 
Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Α΄ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ., Πρ. Σιδη-
ρόπουλος-Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης, Δ/ντής Ρευ-
µατολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ.
Οκτώβριος – Ηράκλειο
Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Αρθρίτιδας: Bazaar µε έργα ρευµατοπα-
θών και διανοµή ενηµερωτικών εντύπων για τα ρευµατικά νοσήµατα. 
Δεκέµβριος - Ηράκλειο
Θέµα: Ρευµατοπαθείς - Ρευµατολόγοι. Χτίζοντας µια ισχυρή συµµαχία 
για την αντιµετώπιση της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας. Οµιλητές: Μ.Μα-
µουλάκη, Χ.Λιναρδάκης, Ι.Καλλιτσάκης – Ρευµατολόγοι. Κοινό τραπέζι 
ασθενών γιατρών. Οι ρευµατολόγοι απαντούν σε ερωτήσεις ασθενών.

Συµµετοχή σε Συνέδρια οργανώσεων ασθενών στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.
11-13 Μαΐου: Ηράκλειο: 4ο Κρητοκυπριακό Συµπόσιο-Παρουσί-
αση από τον Σύλλογο µας µε θέµα «Η φροντίδα των ρευµατοπαθών 
2012».
6-9 Μαΐου: Βερολίνο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευµατολογίας (EULAR 
Berlin Conference 2012).
23-24 Σεπτεµβρίου: Βελιγράδι Συνέδριο οργανώσεων ασθενών µε 
ρευµατικά νοσήµατα Νοτίου Ευρώπης (AGORA). Παρουσίαση από τον 
Σύλλογο µας για το πρόγραµµα εκπαίδευσης και αυτοδιαχείρισης ασθε-

�δρύθηκε το 2003 από µια οµάδα ασθενών µε ρευµατικά νο-
σήµατα µε τη στήριξη της Ρευµατολογικής Κλινικής του Πανε-
πιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου και όλων των ρευµατο-
λόγων του νησιού. 
Σκοποί του Συλλόγου είναι:

1.  Ενηµέρωση των µελών και του κοινωνικού συνόλου σε θέµατα πρό-
ληψης, νέων µεθόδων θεραπείας και αποκατάστασης που αφορούν 
τους ρευµατοπαθείς. 

2.  Στήριξη και αλληλοβοήθεια των µελών και του οικογενειακού τους 
περιβάλλοντος, καθώς και η συνηγορία υπέρ των ασθενών στην επα-
φή τους µε τους φορείς υγείας.

3.  Ευαισθητοποίηση της Πολιτείας για τη σοβαρότητα των ρευµατικών 
νοσηµάτων και των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων τους.

4.  Διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών υγείας, οργάνωση των 
απαραίτητων υποδοµών και επάνδρωση τους µε κατάλληλα εκπαι-
δευµένους παρόχους εξειδικευµένων υπηρεσιών. Η εξασφάλιση 
απρόσκοπτης πρόσβασης των ρευµατοπαθών σε όλες τις θεραπείες.

Τα δέκα χρόνια λειτουργίας του έχει αναπτύξει σηµαντική δράση ορ-
γανώνοντας ενηµερωτικές ηµερίδες µε τη συµµετοχή σηµαντικών επι-
στηµόνων, συµµετέχοντας σε συνέδρια και συναντήσεις οργανώσεων 
ασθενών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και αναπτύσσοντας 
σηµαντικές πρωτοβουλίες για την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρε-

σιών υγείας για τους ρευµατοπα-
θείς και της πρόσβασης τους στα 
φάρµακα. Με την φροντίδα του 
Συλλόγου έχουν εκδοθεί ενη-
µερωτικά φυλλάδια που δι-
ανέµονται δωρεάν τόσο σε 
ρευµατοπαθείς όσο και στο 
κοινό. Τα τελευταία δύο 
χρόνια εφαρµόζεται µε µε-
γάλη επιτυχία πρόγραµµα 
εκπαίδευσης και αυτοδια-
χείρισης για τα µέλη. Πα-
ρέχεται δωρεάν ψυχολο-
γική στήριξη στα µέλη και 
στις οικογένειες τους.

Πρόεδρος: Κατερίνα Κουτσογιάννη

Αντιπρόεδρος: 

Ρούλα Αγγελιδάκη- Σταρά 

Γενική Γραµµατέας: Εύα Κριτζά

Ταµίας: Μαρία Σκουλατάκη

Μέλη: Έµη Γιοµέλου 

Μαριάννα Πρώιµου, 

Μαρία Χατζηιωάννου

Σύλλογος Ρευµατοπαθών Κρήτης

O Σύλλογος Ρευµατοπαθών Κρήτης είναι ένας Σύλλογος µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
ιδρύθηκε το 2003 και καλύπτει όλους τους Νοµούς της Κρήτης. Με την υπ αρθµ Γ.Π:Π2γ/οικ/
26739/15.3.2012 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ836/ΤΒ/19.3.2012 ο Σύλλογος πιστοποιήθηκε 
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 ασθενών, αλλά και εθελοντές που επιθυµούν να συνδράµουν στο έργο του.
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νών που εφαρµόζεται από τον Σύλλογο µας.
5-6 Οκτωβρίου: Αθήνα Συνάντηση ασθενών µε ρευµατικά νοσήµατα 
απ’ όλη την Ελλάδα για συντονισµό κοινής δράσης µε αφορµή την Πα-
γκόσµια Ηµέρα κατά της Αρθρίτιδας (12/10).
2 Νοεµβρίου: Αθήνα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών (Patients in 
Power)
7-10 Δεκέµβριου: Αθήνα Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευµατολογίας
13-15 Δεκεµβρίου: Αθήνα 8ο Συνέδριο ΕΣΔΥ Παρουσίαση από τον 
Σύλλογο µας µε θέµα «Η πρόσβαση των ασθενών µε ρευµατοειδή αρ-
θρίτιδα στις θεραπείες σήµερα».

Πρόγραµµα εκπαίδευσης και αυτοδιαχείρισης ρευµατικών νοση-
µάτων 
Από τον Μάρτιο εφαρµόζεται µε µεγάλη επιτυχία το πρόγραµµα που πε-
ριλαµβάνει σεµινάρια σε µικρές οµάδες ασθενών ανά νόσηµα για την 
επιτυχή διαχείριση  των νοσηµάτων τους. Τα σεµινάρια έχουν διάρκεια 
ένα µήνα ανά νόσηµα και περιλαµβάνουν συνεδρίες µε ρευµατολόγο, 
φυσικοθεραπευτή, ψυχολόγο, νοσηλευτή και εργοθεραπευτή. Όλοι οι 
επαγγελµατίες υγείας προσφέρονται εθελοντικά.
Με αφορµή την οικονοµική κρίση και τις περικοπές στον χώρο της υγεί-
ας συνεχή προσπάθεια κατέβαλε ο Σύλλογος µας για την προβολή των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ρευµατοπαθείς στην πρόσβαση 
τους στις θεραπείες αλλά και στην περίθαλψη τους  µε δηµοσίευση σχε-
τικών άρθρων και ενηµερωτικών εκποµπών στα τοπικά ΜΜΕ αλλά και 
πανελλαδικά. Συνεχής είναι επίσης η προσπάθεια για την βελτίωση των 
συνθηκών περίθαλψης των ρευµατοπαθών της πρόσβασης τους στα 
φάρµακα την µείωση της γραφειοκρατίας την επαφή µε τα ασφαλιστικά 
ταµεία, τα ΚΕΠΑ κλπ µέσω επιστολών και συναντήσεων µε φορείς υγεί-
ας και εκπροσώπους της πολιτείας.

Προγραµµατισµός δράσης για το 2013 
Η δράση του Συλλόγου µας θα εστιαστεί στους παρακάτω τοµείς:
1. Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού για τα ρευµατικά νοσήµατα
2. Ενηµέρωση και εκπαίδευση µελών
3.  Διεκδίκηση βελτίωσης συνθηκών περίθαλψης και πρόσβασης στις  

θεραπείες.
4.  Ενηµέρωση ιατρών πρωτοβάθµιας φροντίδας και ιατρών  άλλων ει-

δικοτήτων για τα ρευµατικά νοσήµατα.
5.  Συνεργασία µε Συλλόγους ρευµατοπαθών και χρόνιων ασθενών.
Έτσι προγραµµατίζουµε ενηµερωτικές ηµερίδες µε θέµα:

Υποστηρικτές
Οι οικονοµικοί πόροι του Συλλόγου µας είναι οι συνδροµές των 
µελών αλλά και οι προσφορές από ιδιώτες, εταιρείες και τοπικούς 
φορείς. Με διάφορες δράσεις όπως παζάρι µε έργα ρευµατοπαθών, 
λαχνούς, συνεστιάσεις κλπ. προσπαθούµε να εξοικονοµήσουµε 
πόρους. Υποστηρικτές στην προσπάθεια µας είναι οι παρακάτω 
φαρµακευτικές εταιρείες: 
Αbbott Laboratories (Ελλάς) ΑΒΕΕ ( AbbVie Pharmateuticals SA), 
Pfizer Hellas AE, MSD ΑΦΒΕΕ, Roche Hellas SA, UCB ΑΕ.

INFO
Κόσµων 6, 712 01 Ηράκλειο/Κρήτης, 

Τηλ./Φαξ :2810226966, 
E-mail: sylogosreum.crete@gmail.com, Site: www.srcrete

Facebook: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Συστηµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος, Ινοµυαλγία, Κλινικές µελέτες και 
συµµετοχή ασθενών, Αξονική Σπονδυλαθρίτιδα κ.ά
Θα συνεχιστεί το πρόγραµµα εκπαίδευσης και αυτοδιαχείρισης ρευ-
µατικών νοσηµάτων που έχει πολύ καλή ανταπόκριση στα µέλη µας 
εµπλουτίζοντας το µε περισσότερες θεµατικές ενότητες όπως οστεοπό-
ρωση, οστεοαρθρίτιδα, ινοµυαλγία, αγγειίτιδες κλπ. Στόχος η εφαρµογή 
του προγράµµατος και στους άλλους νοµούς της Κρήτης. 
Παρά την πρόοδο της ρευµατολογίας και την βελτίωση της ενηµέρωσης 
υπάρχει ακόµα µεγάλο πρόβληµα λανθασµένων διαγνώσεων και καθυ-
στερηµένης παραποµπής στον ρευµατολόγο. Για τον λόγο αυτό
σε συνεργασία µε την Ρευµατολογική Κλινική προγραµµατίζουµε την δι-
οργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων που θα απευθύνονται σε ιατρούς 
άλλων ειδικοτήτων κυρίως ορθοπεδικούς και γενικούς ιατρούς σε µο-
νάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας.
Με αφορµή την συµπλήρωση 10 χρόνων δράσης του Συλλόγου µας 
προγραµµατίζουµε σειρά εκδηλώσεων τους µήνες Σεπτέµβρη, Οκτώ-
βρη µε άξονα τα παρακάτω: Ρευµατοπαθείς και εργασία, Ρευµατοπα-
θείς και οικογένεια, Νέοι σε ηλικία ρευµατοπαθείς, Η περίθαλψη των 
ρευµατοπαθών στην οικονοµική κρίση. Σχεδιάζουµε επίσης την έκδο-
ση επετειακού φυλλαδίου µε τις δραστηριότητες του Συλλόγου από την 
ίδρυση του.

«Ασθενής και η ίδια εδώ και εικοσιπέντε 
χρόνια µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα, έχω 
βιώσει τα προβλήµατα και την δύσκολη 
καθηµερινότητα που αντιµετωπίζουν οι 

ασθενείς µε ρευµατικά νοσήµατα. Η έλλειψη ενηµέρωσης για 
τα νοσήµατα µας, την έγκαιρη διάγνωση και τις επιπτώσεις τους  
τόσο στους ίδιους τους ασθενείς στο κοινό ακόµα και στην 
πολιτεία ήταν η αφορµή ίδρυσης του Συλλόγου Ρευµατοπαθών.
Ο Σύλλογος µας κλείνει αυτή τη χρονιά δέκα χρόνια επιτυχούς 
δράσης έχοντας υπηρετήσει µε συνέπεια τους σκοπούς ίδρυσης 
του. Τα δυο τελευταία χρόνια µε την οικονοµική κρίση και 
τις περικοπές στο χώρο της υγείας η ύπαρξη ενός δυνατού 
Συλλόγου που σε συνεργασία µε τις άλλες οργανώσεις ασθενών 
µε χρόνια νοσήµατα θα υπερασπίζεται τα δικαιώµατα των 
ασθενών είναι αναγκαία όσο ποτέ».

Κατερίνα Κουτσογιάννη
Πρόεδρος Συλλόγου 
Ρευµατοπαθών Κρήτης
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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 
µέλη ανήκουν άτοµα υποβληθέντα σε µεταµόσχευση ήπατος, είτε στην Ελλάδα είτε στο 
εξωτερικό, καθώς και ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από βαριάς µορφής νόσο του ήπατος και 
είναι εγγεγραµµένοι σε λίστα ανεύρεσης ηπατικού µοσχεύµατος. Από το 2008 είναι τακτικό 
µέλος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ).

�ο Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος 
«ΗΠΑΡxω» ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2006. Με τη 
δηµιουργία του επιτεύχθηκε η συµµετοχή και εκπρο-
σώπηση των µεταµοσχευµένων από ήπαρ πασχόντων 
και των γονέων και κηδεµόνων των ανηλίκων µετα-

µοσχευµένων µελών, σ’ όλους τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
που λαµβάνουν αποφάσεις γι’ αυτούς. Συγχρόνως επιτυγχάνεται και 
η αντιπροσώπευση τους σε ευρωπαϊκά ή παγκόσµια forum που δια-
πραγµατεύονται θέµατα που αφορούν τη µεταµόσχευση ήπατος. 
Οι κύριες δράσεις του σωµατείου διαιρούνται σε δύο µέρη. Στο πρώτο 
κατατάσσονται οι δραστηριότητες µε στόχο την αλληλοϋποστήριξη, 
προστασία και κατοχύρωση των δικαιωµάτων των µελών, σε οικο-
νοµικό, ηθικό και ιατρό-φαρµακευτικό επίπεδο. Στο δεύτερο µέρος 
υπάγονται οι προσπάθειες για ορθή πληροφόρηση και ενηµέρωση σε 
ότι αφορά τη δωρεά οργάνων και ιστών αλλά και τη µεταµοσχευτική 
διαδικασία γενικότερα, µε απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας. Επίσης, επειδή δίνουµε  µεγάλη σηµασία στην παράµετρο 
της ποιότητας των µεταµοσχευτικών µονάδων, αναπτύσσουµε έντο-
νη δραστηριότητα µε στόχο, 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 ευαισθη-
τοποιηµένους και υπεύθυνους ανθρώπους, που µετά την εγγραφή 
τους σαν αρωγά µέλη, µε τη συµµετοχή και συµβολή τους συνεισφέ-
ρουν ενεργά στην προώθηση των στόχων του σωµατείου.

Απολογισµός δράσεων 2012
Το 2012, µια πολύ δύσκολη χρονιά για ολόκληρο το αναπηρικό κί-
νηµα, το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» 
δραστηριοποιείται κυρίως στον ιατρό-φαρµακευτικό και οικονοµικό 
τοµέα. Αρχικά, καταδικάζει το ΦΕΚ 2611/Β/08.11.2011 «Ενιαίου 
Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας» που διαµορφώνει σε 
10% το ποσοστό αναπηρίας σε µεταµοσχευµένο από ήπαρ. Σήµερα, 
προσδιορίζεται σε 80% εφόρου ζωής. Μεγάλα προβλήµατα αντιµε-
τωπίζουµε στην παροχή και στην οικονοµική κάλυψη των φαρµακευ-
τικών σκευασµάτων. Ύστερα από προτάσεις µας, καταφέραµε α) µε 
το ΦΕΚ 3057/Β/18.11.2012 να εξαιρούνται οι µεταµοσχευµένοι 
από την «επικίνδυνη», για τους ανοσοκατασταλµένους όπως εµείς, 
νοµοθετική ρύθµιση που καθορίζει τη συνταγογράφηση µε βάση τη 
δραστική ουσία, αποτρέποντας την άµεση συνέπεια παροχής γενο-
σήµων φαρµάκων στις εξειδικευµένες ανοσοκατασταλτικές θεραπεί-
ες και β) µε κοινή υπουργική απόφαση Υπουργού Εργασίας-Υγείας µε 
ΦΕΚ 2883/Β/26.10.2012 να απαλλάσσονται και από κάθε είδους 
συµµετοχή για όλα τα φάρµακα που τους χορηγούνται για την αντι-
µετώπιση της κατάστασης τους, λόγω του µεγάλου ποσοστού συνο-
σηρότητας που παρατηρείται στην κατάστασή µας.  Η δυσλειτουργία 
του ΕΟΠΥΥ όµως δηµιουργεί µεγάλες δυσκολίες στην παρεχόµενη 
ιατρική περίθαλψη. Με δύο υποµνήµατα το Σωµατείο Ηπατοµετα-
µοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» εντοπίζει και παρουσιάζει στο 
Υπουργείο Υγείας και στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ συγκεκριµένα προ-
βλήµατα αλλά και προτάσεις για την επίλυση τους όπως, οι χρεώσεις 
σε διαγνωστικές εξετάσεις, η µη πρόβλεψη για την 100% κάλυψη 
των εξόδων διαµονής - διατροφής για τον επανέλεγχο λήπτη στο 
µεταµοσχευτικό κέντρο, οι οικονοµικές επιβαρύνσεις ασθενών προς 
µεταµόσχευση κατά την αναγκαστική µετάβασή τους σε κέντρο του 
εξωτερικού, κ.τ.λ.. Παρόλες τις διαβεβαιώσεις των αρµοδίων για 
επίλυση τους συνεχίζεται η συσσώρευση προβληµάτων που κατά τη 

Διοικητικό Συµβούλιο

Πρόεδρος: Δέσποινα Μουτζίδη

Αντιπρόεδρος: Πλούταρχος Σουβλής 

Γενικός Γραµµατέας: Χριστίνα Θεοδωρίδου 

Ταµίας: Αργυρώ Kαλογήρου 

Μέλος Δ.Σ.: Διαµαντής Ζαφειράτος 

Μέλος Δ.Σ.: Εµµανουήλ  Κουτσουρέλης 

Μέλος Δ.Σ.: Ιωάννης Περρής 
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γνώµη µας εντάσσεται στη γενικότερη υπολειτουργία του ΕΣΥ. Όσον 
αφορά στον οικονοµικό τοµέα, το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέ-
ντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» γνωστοποιεί µε κάθε µέσο στην πολιτι-
κή ηγεσία αλλά και το ελληνικό κοινοβούλιο την αντίθεση του στην 
εφαρµοζόµενη οικονοµική πολιτική, µε µειώσεις µισθών-συντάξεων, 
µε αύξηση της φορολογίας και ταυτόχρονης κατάργησης φοροαπαλ-
λαγών, κ.τ.λ. που συνεπικουρούµενη µε τα προαναφερόµενα προ-
βλήµατα στη παροχή υγείας καταδικάζουν τους µεταµοσχευµένους 
σε εξαθλίωση. Για την προώθηση των µεταµοσχεύσεων, καταθέ-
τουµε στους αρµόδιους φορείς δέσµη προτάσεων και δράσεων µε 
στόχο, την αλλαγή της άσχηµης κατάστασης. Επίσης για το σκοπό 
αυτό, διοργανώνεται εκδήλωση στα πλαίσια της Διεθνής Ιατρικής 
Έκθεσης Medic Expo 2012. Το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων 
Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» συνάπτει συνεργασίες µε άλλους συλλόγους 
µεταµοσχευµένων ασθενών. Μάλιστα αρκετές προαναφερόµενες 
δράσεις είναι αποτέλεσµα αυτών των συνεργασιών. Επίσης συµµε-
τέχει ενεργά σε δραστηριότητες που οργανώνονται και συντονίζονται 
από την ΕΣΑµεΑ.     

Προγραµµατισµός δράσεων 2013
Ένας από τους πρώτους στόχους του Σωµατείου Ηπατοµεταµοσχευ-
θέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω»  είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια δηµι-
ουργίας µεταµοσχευτικής µονάδας ήπατος στη Ν. Ελλάδα (Αθήνα).  
Ωστόσο η νέα µονάδα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και 
τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόµος, ώστε να εξασφαλίζεται η οµα-
λή και ασφαλής λειτουργία της µονάδας, προκειµένου να αποφευ-
χθούν λάθη και βιασύνες του παρελθόντος µε σηµαντικές συνέπειες 
στη ζωή και την υγεία των ηπατοπαθών ασθενών τελικού σταδίου. 
Επίσης µε τις ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρξει µέριµνα για τη 
δηµιουργία παιδιατρικής µεταµοσχευτικής µονάδας ήπατος γιατί  οι 
ανάγκες είναι τεράστιες. Επιπροσθέτως, θα επιδιωχθούν δράσεις µε 
σκοπό την ενίσχυση της µεταµοσχευτικής δραστηριότητας τόσο στην 
προώθηση της δωρεάς οργάνων όσο και στην ενδυνάµωση της ποι-
ότητας και της ασφάλειας των µεταµοσχεύσεων. Η οργάνωση εκδη-
λώσεων µε τη συµµετοχή των επιστηµονικών εταιρειών θα είναι µια 
βασική δραστηριότητα για τον προαναφερόµενο σκοπό. Στον ιατρό-
φαρµακευτικό τοµέα, παρά τις υπάρχουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις 
εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήµατα, τόσο στην προ-
µήθεια όσο και στην οικονοµική επιβάρυνση των ιατρό-φαρµακευτι-
κών παροχών για το λόγο ότι, αρκετοί νόµοι δεν εφαρµόζονται στην 

πράξη. Το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» 
πιστεύει ότι µόνο µε την κωδικοποίηση της ασθένειας θα οµαλοποιη-
θεί η φαρµακευτική παροχή και η ιατρική περίθαλψη. Εντούτοις, όλα 
αυτά έχουν σχέση µε το νόµο καθορισµού παροχών του ΕΟΠΥΥ. 
Θα επιδιώξουµε τροποποίηση του νόµου, ώστε να συµπεριληφθεί 
η συγκεκριµένη πρόταση (κωδικοποίηση ασθένειας) αλλά και άλλα 
σοβαρά προβλήµατα που παρόλο που έχουν επισηµανθεί από το 
παρελθόν, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ κωφεύει. Η καταδίκη της εφαρ-
µοζόµενης οικονοµικής πολιτικής θα συνεχιστεί µε κάθε µέσο αφού 
οι συνέπειές της πλέον επηρεάζουν τη βιωσιµότητα ευαίσθητων κοι-
νωνικών οµάδων όπως οι µεταµοσχευµένοι από ήπαρ.  Για την πραγ-
µατοποίηση των παραπάνω στόχων, θα επιδιωχθούν συνεργασίες 
και µε άλλους συλλόγους και φορείς ασθενών, όπως άλλωστε το 
Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» διαχρονι-
κά επιδιώκει.   Πιστεύουµε ακράδαντα ότι, στη σκληρή και δύσκολη 
σηµερινή εποχή που οι επιβαρύνσεις και οι δυσχέρειες είναι κοινές 
µόνο µε κοινό αγώνα θα υπάρξει αποτέλεσµα. 

«Οι µεταµοσχεύσεις, από τα σηµαντικότερα 
ιατρικά επιτεύγµατα του 20ου αιώνα, έκαναν 

πραγµατικότητα την προσδοκία χιλιάδων συνανθρώπων µας 
για παράταση και καλύτερη ποιότητα της ζωής τους. Ωστόσο, 
οι µεταµοσχεύσεις ανέδειξαν µια ακόµα διάσταση εκτός 
της ιατρικής. Tην ανθρώπινη, χάρη στη µεγαλύτερη πράξη 
ανιδιοτέλειας, τη δωρεά οργάνων και ιστών. Στην Ελλάδα, 
οι δείκτες αξιολόγησης της προσφοράς οργάνων είναι 
απογοητευτικοί. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την 
ασφάλεια και ποιότητα της µεταµοσχευτικής δραστηριότητας. 
Τι πρέπει να γίνει είναι γνωστό, χάρη στα πετυχηµένα µοντέλα 
της Ισπανίας αλλά ιδιαίτερα της Πορτογαλίας, η οποία έχει τα 
ίδια γεωγραφικά, οικονοµικά και κοινωνικά µεγέθη µε την 
Ελλάδα αλλά και παρόµοια ιδιοσυγκρασία λαού. Είναι πλέον 
κατανοητό, ότι οι αρµόδιοι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν 
µε σταθερά βήµατα για την αναβάθµιση των µεταµοσχεύσεων 
στη χώρα µας».

Μουτζίδη Δέσποινα,  
Πρόεδρος Δ.Σ. Σωµατείου 
Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος 
«ΗΠΑΡxω» 

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 την ετήσια επιχορήγηση της ΕΣΑµεΑ. 

INFO
Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω»

Βερανζέρου 15, 10677 Αθήνα 
Tηλ./Fax: + 30 210 3800550

E-mail: info@shpel.gr,Site: www.shpel.gr 



�������������
Π
Α
ΡΟ

ΥΣ
ΙΑ
ΣΗ

(72)

Μέγαρο Αµαρουσίου, µε οµιλητές την ψυχολόγο Ελευθερία Άνθη και 
τη Δερµατολόγο-Αφροδισιολόγο, Μαρίνα Παπουτσάκη.

•  Συµµετοχή στο 2ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε θέµα 
«Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση - ΕΚΕ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιό-
τητα;»

•  Η Παγκόσµια Ηµέρα Ψωρίασης 29 Οκτωβρίου γιορτάστηκε στο Σύ-
νταγµα όπου µέλη και φίλοι του Καλυψώ µοίρασαν ενηµερωτικά φυλ-
λάδια για την ψωρίαση. 

•  Προβολή τηλεοπτικού σποτ µε βασικό µήνυµα «Η ψωρίαση ΔΕΝ µετα-
δίδεται». 

•  Δηµιουργία Επιστηµονικής Επιτροπής Καλυψώ από διακεκριµένους 
ιατρούς που ειδικεύονται στην Ψωρίαση και στην Ψωριασική Αρθρί-
τιδα. 

•  Συµµετοχή Καλυψώ στην επιστηµονική εκδήλωση της Φαρµακευτικής 
Εταιρείας Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.) στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

•  Δράσεις αυτοαξιολόγησης και ανίχνευσης αναγκών Καλυψώ. 
•  Παρουσίαση στο Ζάππειο (αίθουσα Αίγλη) αποτελεσµάτων πανελλή-

νιας έρευνας για την ψωρίαση «Η εµπειρία σου µετράει» µε οµιλητές 
τον καθηγητή Δερµατολογίας-Αφροδισιολογίας, Δηµήτρη Ρηγόπου-
λο, τον ηθοποιό, Γιώργο Χρανιώτη και τον πρόεδρο του «Καλυψώ», 
Κωνσταντίνο Λούµο, σε συνεργασία µε την AbbVie Pharmateuticals 
S.A. και την Ε.Δ.Α.Ε. 

•  Παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (εστιατόριο Fuga) της 
Λευκής Βίβλου των δικαιωµάτων των ασθενών µε ψωρίαση, µε οµι-
λητές τον πρόεδρο του «Καλυψώ» Κωνσταντίνο Λούµο και τον κα-
θηγητή Δερµατολογίας-Αφροδισιολογίας Δηµήτρη Ρηγόπουλο, µε τη 
συνεργασία Janssen και Ε.Δ.Α.Ε. 

•  Συµµετοχή «Καλυψώ» στην οργανωτική επιτροπή και στις εργασίες 
του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ασθενών, στην Αθήνα.

•  Ψυχολογική υποστήριξη µελών Σωµατείου.
•  Παρουσία στην καµπάνια ενηµέρωσης για την ψωρίαση που υλοποίησε 

η Leo Pharmaceutical Hellas S.A. σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. 
•  Διήµερο Χριστουγεννιάτικο παζάρι στην Αίθουσα Άγγελος Σικελιανός, 

Τεχνόπολις, Γκάζι. 
•  Συνεντεύξεις-παρουσιάσεις σε: Sunny Channel στην εκποµπή «Η 

Υγεία στα Χέρια µας» µε την Εύα Ντελιδάκη, Ρ/Σ Εκκλησία της Ελλά-
δος στην εκποµπή «Κοινωνικές Σχέσεις» µε τη Στέφη Χριστοδούλου, 
Ρ/Σ Αθήνα 9.84, Ρ/Σ Σκαϊ, Ελεύθερος Τύπος, Έθνος, Αδέσµευτος 
Τύπος, In Vitro. 

•  Σχεδιασµός και έκδοση ενηµερωτικού υλικού.

�ο Σωµατείο «Καλυψώ» ιδρύθηκε το 2004. Από τον 
Ιούλιο του 2012 διοικείται από νέο 5µελές Δ.Σ. απαρτι-
ζόµενο, για πρώτη φορά, εξ ολοκλήρου από ασθενείς. 
Στόχος του «Καλυψώ», είναι η αντιµετώπιση των ζητη-
µάτων που συνδέονται µε την ψωρίαση και την ψωρια-

σική αρθρίτιδα. Βασικό πεδίο δράσης είναι η παροχή βοήθειας στους 
ασθενείς προκειµένου να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Μέσα 
από οµάδες προσωπικής ανάπτυξης, οµάδες δηµιουργίας και µε την 
υποστήριξη ειδικών συµβούλων ψυχικής υγείας, όπου χρειάζεται, η νό-
σος αποµυθοποιείται, τα µέλη αποκτούν την αυτοπεποίθηση που είναι 
αναγκαία για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της ζωής, βρίσκοντας 
λύσεις σε θέµατα που τους απασχολούν (όπως ο κοινωνικός αποκλει-
σµός) και γενικά δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για αποτελεσµατικό-
τερη διαχείριση των συνεπειών της νόσου. 
Επιπλέον, το «Καλυψώ» στοχεύει στην ενηµέρωση της κοινής γνώµης 
για τη µη µεταδοτικότητα της ψωρίασης και για άλλα σχετικά θέµατα που 
βοηθούν στην αποστιγµατοποίηση της νόσου. 

Απολογισµός δράσεων 2012
Το 2012 υλοποιήθηκαν:
•  Συναντήσεις µελών.
•  Οµάδες δηµιουργίας «Ιδεανάσα».
•  Σεµινάριο «Συµµόρφωση στη θεραπεία της Ψωρίασης», Δηµαρχιακό 

Το Σωµατείο Υποστήριξης Ασθενών µε Ψωρίαση «Καλυψώ» είναι ο µοναδικός, µη κερδοσκοπικός, 
οργανισµός στην Ελλάδα, που ασχολείται µε την υποστήριξη ατόµων 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.

Σωµατείο «Καλυψώ»

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λούµος

Αντιπρόεδρος: Τίνα Κουκοπούλου

Γενικός Γραµµατέας: Ρένος Βαµβακούσης

Ταµίας: Ιάσονας Πλάκας

Μέλος: Αγγελική Κωνσταντίνου

Διοικητικό Συµβούλιο
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απευθυνόµενη σε ιατρούς σε Καστοριά και Μονεµβασιά, Απρίλιο και 
Οκτώβριο 2013.

•  Σχεδιασµός και υλοποίηση ενηµερωτικών εντύπων.
•  Ενδονοσοκοµειακή ψυχολογική υποστήριξη και ενηµέρωση.
•  Ένταξη του Καλυψώ στην Ifpa (http://www.ifpa-pso.org/) ως εκπρό-

σωπος της Ελλάδας.
•  Συνέχιση συναντήσεων οµάδων προσωπικής ανάπτυξης και ασθε-

νών.
•  Οργάνωση ενηµερωτικής ηµερίδας στη Θεσσαλονίκη.
•  Επανέναρξη της οµάδας δηµιουργίας.
•  Κοινωνική υποστήριξη.
•  Οργάνωση θεατρικής και χορευτικής οµάδας.
•  Δηµιουργία νέου τηλεοπτικού σπότ.
•  Συµµετοχή σε συνέδρια δερµατολογίας 
•  Ηλεκτρονική έκδοση newsletter.
•  Ψυχολογική υποστήριξη (ατοµική και τηλεφωνική) µελών Σωµατείου.
•  Οργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων στα γραφεία του Καλυψώ.
•  Εορτασµός Παγκόσµιας Ηµέρας Ψωρίασης.
•  Χριστουγεννιάτικο παζάρι 2013.

Προγραµµατισµός δράσεων 2013
Το πρώτο τρίµηνο του 2013 υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: 
•  Εκ βάθρων αναµόρφωση ιστοσελίδας Σωµατείου «Καλυψώ», 
 www.kalipso.gr. 
•  Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας.
•  Έναρξη συναντήσεων ασθενών στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία µε 

το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου και το Νοσοκοµείο Δερµατικών και 
Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης.

•  Ψυχολογική υποστήριξη (ατοµική και τηλεφωνική) µελών Σωµατείου.
•  Συµµετοχή «Καλυψώ» στην ηµερίδα για την εκπαίδευση των Διοι-

κητικών Συµβουλίων των Συλλόγων Ασθενών στη λήψη αποφά-
σεων µε κριτήρια οικονοµικής αξιολόγησης που διοργάνωσε η Leo 
Pharmaceutical Hellas S.A., στο αµφιθέατρο της Εθνικής Σχολής 
Δηµόσιας Υγείας, υπό την αιγίδα της. 

•  Το Σωµατείο «Καλυψώ» ενηµέρωσε για τους σκοπούς, τους στόχους 
και τις δράσεις του τους ιατρούς που συµµετείχαν στο Κλινικό Φροντι-
στήριο «Ψωρίαση: Πέρα από τα Όρια», που διοργάνωσε η Ελληνική 
Δερµατολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία στην Πορταριά Πηλίου. 

•  Αλληλογραφία µε φορείς προς υποστήριξη των θέσεων του Σωµα-
τείου. 

•  Οργάνωση και υλοποίηση οµάδων προσωπικής ανάπτυξης στην Αθή-
να. Πρόκειται για οµάδες µελών του «Καλυψώ» που συναντώνται µια 
φορά την εβδοµάδα στα γραφεία του Σωµατείου και µέσα από συ-
ζήτηση τα µέλη της βοηθούνται να έχουν µία φιλική στάση απέναντι 
στον εαυτό τους και σε ό,τι τους απασχολεί. Με τη διευκόλυνση της 
Συµβούλου Ψυχικής Υγείας του Σωµατείου τα µέλη αναπτύσσουν τον 
εαυτό τους ανοίγοντας όλο και περισσότερο τα θέµατά τους και µοιρά-
ζονται τις εµπειρίες τους από τη ψωρίαση και τις συνέπειές της. 

•  Υποστήριξη περιβαλλοντικών δράσεων (ανακύκλωση µπαταριών). 
•  Ενηµερωτική εκδήλωση «Διατροφή και Ψωρίαση» στα γραφεία του 

«Καλυψώ», µε τον διατροφολόγο-εργοφυσιολόγο, Χρήστο Μπαλα-
µπίνη. Σε συνέχεια αυτής της συνεργασίας ο διατροφολόγος θα απα-
ντά στις ερωτήσεις των µελών του «Καλυψώ» σχετικά µε τη διατροφή 
που θα του υποβάλλονται µέσω του mail του Σωµατείου.

•  Συνεντεύξεις-παρουσιάσεις σε: ΑΝΤ1 στην εκποµπή «Με Αγάπη», 
Εφηµερίδα «Μακεδονία».

Για το επόµενο διάστηµα Απρίλιος-Δεκέµβριος 2013 σχεδιάζεται η υλο-
ποίηση των εξής δράσεων: 
•  Συµµετοχή «Καλυψώ» στις εκδηλώσεις «Ψωρίαση - Με επίκεντρο τον 

Ασθενή» που θα πραγµατοποιήσει η Leo Pharmaceutical Hellas S.A. 

INFO
Σωµατείο Υποστήριξης Ασθενών µε Ψωρίαση «ΚΑΛΥΨΩ»

Έβρου 1, 115 28 Αθήνα
Tηλ: 210 7212002 Fax: 210 7212003, Site: www.kalipso.gr 

E-mail: info@kalipso.gr, Facebook: www.facebook.com/somateiokalipso
Twitter: twitter.com/#!/SomateioKalipso 

«Εκ µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου 
του Σωµατείου «Kαλυψώ» έχω τη τιµή 
να σας παρουσιάσω τη φιλοσοφία µας 
σύµφωνα µε την οποία κάθε στόχος και κάθε 
δράση πρέπει να είναι επικεντρωµένη στον 

άνθρωπο-ασθενή και τις ανάγκες του, που απορρέουν από τις 
επιπτώσεις της νόσου. Αξιοποιώντας την µέχρι τώρα ανίχνευση 
των αναγκών των µελών µας, στοχεύσαµε στην υλοποίηση ενός 
προγράµµατος η επιτυχής υλοποίηση του οποίου προϋποθέτει 
την αποτελεσµατική εργασία και συνεργασία Διοικητικού 
Συµβουλίου, µελών Καλυψώ, εσωτερικών και εξωτερικών 
συνεργατών.Αναγνωρίζουµε το περιβάλλον οικονοµικής και 
κοινωνικής αστάθειας που επικρατεί και που δυσκολεύει κάθε 
καλή πρόθεση. Αναγνωρίζουµε όµως πως αυτό το περιβάλλον 
είναι αυτός ακριβώς ο παράγοντας που προκαλεί τις µεγαλύτερες 
επιβαρύνσεις στη ζωή του ασθενούς µε ψωρίαση. Και αυτό 
οφείλουµε να το αντιµετωπίσουµε µε το καλύτερο τρόπο». 

Κωνσταντίνος Αθ. Λούµος 
Πρόεδρος Σωµατείου «Καλυψώ»

Υποστηρικτές
AbbVie Pharmateuticals S.A., Cana Α.Ε., 
Janssen, Leo Pharmaceutical Hellas S.A., MSD, 
Νovartis (Hellas) A.E.B.E., Pfizer Hellas S.A., 
Βιοµηχανία Χυµών Αφοί Ν. Χριστοδούλου
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Σύλλογος ασθενών και φίλων πασχόντων από 
Κληρονοµικά Μεταβολικά Νοσήµατα «Κρίκος Ζωής»
Ο «Κρίκος Ζωής» είναι - σύµφωνα µε το καταστατικό του - ένα σωµατείο µε κοινωφελή και 
φιλανθρωπικό χαρακτήρα, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2007 κατόπιν 
πρωτοβουλίας της Περσεφόνης Αυγουστίδου - Σαββοπούλου, Οµότιµης Καθηγήτριας Α.Π.Θ. 
µε σκοπό την παροχή κάθε δυνατής επιστηµονικής, κοινωνικής, οικονοµικής και ηθικής 
συµπαράστασης προς τα παιδιά που πάσχουν από κληρονοµικά µεταβολικά νοσήµατα και 
τις οικογένειές τους.

� 
«Κρίκος Ζωής» είναι ενεργό µέλος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Σπανίων Παθήσεων, του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σµού για τα Σπάνια Νοσήµατα EURORDIS, και της Διε-
θνούς Ένωσης για τη Νόσο Pompe (IPA).

Απολογισµός δράσεων
Στα πλαίσια της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα 
µεταβολικά νοσήµατα ο «Κρίκος Ζωής» έχει πραγµατοποιήσει οµιλίες 
σε πολιτιστικούς συλλόγους, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές.
Με αφορµή επιστολών που στάλθηκαν από το «Κρίκος Ζωής» στο 
ΚΕΣΥ το έτος 2009, διορίστηκε επιτροπή στην οποία συµµετείχε η επι-
στηµονική σύµβουλος του Συλλόγου και εγκρίθηκαν προτάσεις που 
αφορούν την κατάταξη των µεταβολικών νοσηµάτων στα χρόνια νο-
σήµατα. Επίσης έλαβε µέρος σε οµάδα εργασίας  µε θέµα το Νεογνικό 
Έλεγχο για κληρονοµικά µεταβολικά νοσήµατα («Newborn Screening: 
Present and Future Policies in Europe») που έγινε στην ετήσια συνά-
ντηση των µελών της Eurordis το 2011 στο Amsterdam µε συµµετέ-
χοντες  από 27 χώρες της Ευρώπης. Συµµετείχαµε επίσης στις εργα-
σίες του προγράµµατος Ε-IMD (European Registry and Network for 
Intoxication Metabolic Diseases) στο Μπίρµινχαµ στις 2-3 Σεπτεµ-
βρίου 2012. Στο πρόγραµµα αυτό συµµετέχουν γιατροί και σύλλογοι 
ασθενών από 16 διαφορετικές χώρες µε συντονιστές το Πανεπιστηµι-
ακό Νοσοκοµείο Χαϊδελβέργης (Ε-IMD) και το Πανεπιστηµιακό Ιατρι-

κό Κέντρο του Ελεύθερου Πα-
νεπιστηµίου του ‘Αµστερνταµ 
(E-HOD). Συµµετείχαµε επί-
σης στις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Φόρουµ Ασθε-
νών στις 25-26 Οκτωβρί-
ου 2012 στη Λισσαβώνα 

µε αντικείµενο τη χρηµατοδότηση των Συλλόγων Ασθενών από διαφό-
ρους φορείς καθώς και στην ηµερίδα του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Ασθε-
νών στις 23 Ιανουαρίου 2013 στις Βρυξέλες µε αντικείµενο την ηλε-
κτρονική υγεία (e-Health).

Προγραµµατισµός δράσεων 2013
Την Κυριακή, 14η Απριλίου 2013 o «Κρίκος Ζωής» διοργανώνει ηµερί-
δα µε θέµα «Κληρονοµικά Μεταβολικά Νοσήµατα: Εκπαιδευτική Ηµε-
ρίδα για τον Ασθενή» στη Θεσσαλονίκη. Στόχος της ηµερίδας είναι η 
βελτίωση των γνώσεων του ασθενή και της οικογένειάς του ώστε να 
διαχειρίζονται καλύτερα ορισµένες από τις δυσκολίες που συναντούν  
στην καθηµερινότητα τους.

Ζαρίφης Δηµητρούλης
Πρόεδρος

Πρόεδρος Ζαρίφης Δηµητρούλης

Αντιπρόεδρος: Περσεφόνη 

Αυγουστίδου-Σαββοπούλου

Γενική Γραµµατέας: 

Ευτυχία Καβακοπούλου

Ταµίας: Αυγή Καραΐσκου

Μέλος: Χαρίκλεια Ιωάννου

Υποστηρικτές
Ο «Κρίκος Ζωής» στηρίζεται οικονοµικά από τις συνδροµές 
των µελών του και τις δωρεές ιδιωτών

«Οι σπάνιες παθήσεις αποτελούν προτεραιότητα της ευρωπαϊκής 
πολιτικής υγείας. Ασθενείς πολίτες είναι µη παραγωγικοί 
και δυστυχισµένοι πολίτες που κοστίζουν πολύ περισσότερο 
από ότι υγιείς, παραγωγικοί και ευτυχισµένοι πολίτες. Όσο 
συντοµότερα αυτό γίνει αντιληπτό από τις πολιτικές ηγεσίες 
και όσο συντοµότερα γίνει ο εξορθολογισµός του κόστους της 
υγείας (µεταξύ των άλλων), τόσο συντοµότερα σαν κοινωνία θα 
ακολουθήσουµε την εξέλιξή µας. Οι ασθενείς από την πλευρά 
τους πρέπει να γίνουν ενεργά µέλη των συλλόγων ασθενών. 
Μπορούµε να κάνουµε πολύ περισσότερα».

INFO
Σύλλογος ασθενών και φίλων πασχόντων 

από κληρονοµικά µεταβολικά νοσήµατα «Κρίκος Ζωής» 
Πέτρου Λεβαντή 7, Πανόραµα 55236, Θεσσαλονίκη

Τηλ & Φαξ: 2310-341-274
Ε-mail: info@krikoszois.gr. Site: www.krikoszois.gr

Διοικητικό Συµβούλιο
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Ο Οδηγός “Δράσεις Συλλόγων Ασθενών Ελλάδας 2012/2013” 
εκδόθηκε µε την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών

AbbVie

Amgen

Bristol-Myers Squibb

Genzyme a Sanofi Company

Gilead Sciences

GlaxoSmithKline

Janssen

Pfizer Hellas

Roche (Hellas)

ΥΓΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ
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