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Νευρολογικές Κλινικές
Αγ. Ανάργυροι  |  210 3501320-22

Αιγινήτε ιο Νοσοκομείο -  Εξ.  Ιατρεία |  210 7289250 

Αττ ικό Νοσοκομείο |  210 5831100

Θριάσιο Νοσοκομείο |  213 2028000

Γενικό Κρατικό Αθηνών |  210 7768000

Γενικό Κρατικό Νίκαιας |  213 2077000

Ερυθρός Σταυρός |  210 6910512-4

Ευαγγελισμός |  213 2041000

ΚΑΤ- ΕΚΑ |  213 2086000

401 Γεν.  Στρατιωτικό Νοσοκομείο |  2107494431 & 39

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών |  210 7261148

ΝΙΜΤΣ |  2107288264, 2107288115

Ασκληπιε ίο Βούλας ( Ιατρείο Φυσικής Ιατρικής

 & Αποκατάστασης) |  210 8923000 

ΕΚΑ - Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης |  213 2015193 με τα εξής ιατρεία:

Ιατρείο γ ια την ΣΚΠ

Μονάδα Νευρογενούς Ουροδόχου Κύστεως

Ιατρείο Διαταραχών Μυϊκού Τόνου -  Σπαστικότητας

Ιατρείο Σεξουαλικής Αποκατάστασης & Γονιμότητας Παραπληγικών 

Τηλέφωνο για ραντεβού στα Κρατικά Νοσοκομεία:  1535

ΕΟΠΥΥ για ραντεβού 14554, 14784, 14884

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτη (Τηλεφωνικές Αιτήσεις) :1502

Γραμμή του Υπουργείου Μεταφορών  (Παροχή πληροφοριών

για όλες τ ις υπηρεσίες που παρέχονται  στα ΑμΕΑ):  1889

Υπηρεσία της ΕΘΕΛ για μετακίνηση ΑμΕΑ |  1130 (210 4270748)

Νομαρχία Αθηνών |  1539
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Χρήσιμα Τηλέφωνα
ARITI A.E. (Γραμμή Υποστήριξης Ασθενών)  |  210 80 02 650
BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (Γραμμή Υποστήριξης Ασθενών)  |  210 67 93 901
COLOPLAST (Γραμμή Υποστήριξης Προϊόντων Διαχείρισης
Ούρων & Κατακλίσεων)  |  800 11 42 042
GENESIS PHARMA (Γραμμή Φαρμακοεπαγρύπνισης)
210 87 71 522  |  210 87 71 587
MERK Α.Ε. 811 44 44 22 (χωρίς χρέωση από σταθερό)
210 61 04 610 (για κλήσεις από κινητό)
MYLAN N.V.  |  210 9891777
NOVARTIS HELLAS Γενικές πληροφορίες - 210 28 11 712
Τηλέφωνο εκτός ωρών γραφείου - 210 28 28 812
Τηλέφωνο Παραπόνων - 800 11 28 111  |  Ανεπιθύμητων ενεργειών - 210 28 97 047
210 28 97 220  |  210 28 97 062
SANOFI ANENTIS (Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών και Ασθενών)  |  210 90 01 600
TEVA (Γραμμή Εξυπηρέτησης Ασθενών)  |  216 80 01 460
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Ιούνιος 2017  |  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ PARTY!
Τo Σάββατο 23 Ιουνίου στις 20.30 δίπλα στη θάλασσα στο Πάρκο Φλοίσβου! Ελάτε να περάσουμε καλά, να γελάσουμε, 
να ξεφαντώσουμε, να χαρούμε, να λικνιστούμε, να μοιραστούμε γεύσεις, να συζητήσουμε τους καλοκαιρινούς μας 
προορισμούς. Ο ΣΑμΣΚΠ βάζει το ραντεβού, τη μουσική, τα αναψυκτικά και εσείς φέρνετε τη καλή διάθεσή, το κέφι σας 
και τα αγαπημένα εδέσματα που θα φτιάξετε ή θα προσφέρετε στην μεγάλη αγαπημένη παρέα που θα μαζευτεί.
Δήλωση ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για να υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα για όλους τους συμμετέχοντες μέχρι τις 20/6). 
Λόγω ότι θα είμαστε σε χώρο ανοικτό προτιμήστε εδέσματα που να είναι εύκολο να προσφερθούν σε party τύπου finger food.

(Όσοι εθελοντές επιθυμούν να βοηθήσουν εκείνη την ημέρα για άρτια
πραγματοποίηση της εκδήλωσης δηλώστε τη συμμετοχή σας στο γραφείο)

μην
ξεχάσεις

Προσεχείς Εκδηλώσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι
θα πραγματοποιηθεί Ενημερωτική Ημερίδα, στην Αίθουσα 
Πολλαπλών Εκδηλώσεων του ΣΑμΣΚΠ, δίπλα στα γραφεία 
μας (Θ.Χ.Π.Α. Λεωφ. Βουλιαγμένης (Πρώην Αμερικανική 

Βάση, Ελληνικό) με κεντρική ομιλήτρια  την Οικογενειακή 
Σύμβουλο και Συγγραφέα  κα Τένια Μακρή με θέμα

“Οι Σχέσεις των ζευγαριών όταν ο ένας πάσχει από ΠΣ”.
Θα ακολουθήσει μπουφές brunch στον προαύλιο χώρο.

Δηλώσεις συμμετοχής έως Τετάρτη 18 Απριλίου

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Την Τρίτη 15  Μαΐου

θα πραγματοποιηθεί η 17η Ημερίδα Κολύμβησης 2018 
«Φωτεινή Παπαδονικολάκη» στο Ανοικτό Κολυμβητήριο 
του Πολιστικού και Αθλητικού Κέντρου Π. Φαλήρου στο 
Τροκαντερό στις 9.30π.μ. Ο ΣΑμΣΚΠ θα συμμετέχει για 
έκτη χρονιά με μέλη του Συλλόγου. Όσα μέλη και φίλοι 
επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας του 
ΣΑμΣΚΠ, του υπευθύνου Βέρδη Παναγιώτη και να κάνουν 

«κερκίδα», μπορούν να παρευρεθούν στην εκδήλωση. 
Η παρουσία σας είναι σημαντική για την εμψύχωση των 
μελών που διαγωνίζονται εκπροσωπώντας τον ΣΑμΣΚΠ.

Θα υπάρξει ηλεκτρονική ενημέρωση για τις λεπτομέρειες.

[Μαρίνα Φλοίσβου (Λάτση),
Στάση Τραμ Τροκαντερό, Τέρμα λεωφορείου 550]

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Μαΐου

θα πραγματοποιηθεί Ενημερωτικό Διήμερο Εκδηλώσεων 
για την Π.Σ. στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας “Άσκηση” 
από τις 11.00π.μ έως τις 7.00 μ.μ. Στόχος του διημέρου 

είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση του 
κοινωνικού συνόλου για τα Άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση 

και η θέση τους στην Κοινωνία. Εκθέσεις εικαστικών, 
προβολή ταινίας, Προσομοιωτές της καθημερινότητας για 
κάποιον που έχει διαγνωσθεί και άλλες δραστηριότητες 

θα συνθέσουν ένα εορταστικό κλίμα για όσους θα 
παρευρεθούν στις εκδηλώσεις. Προσεχώς θα ανακοινωθεί 

και αναλυτικό πρόγραμμα.

Δηλώσεις συμμετοχής έως Δευτέρα 30 Απριλίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Την Κυριακή 6 Μαΐου και ώρα 10.30 π.μ.

σας προσκαλούμε στην πρώτη εκδήλωση  της Παγκόσμιας 
Ημέρας για την Π.Σ. (MS DAY 2017) στο Ίδρυμα Ευγενίδου 

(Λεωφ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο), με κεντρικούς ομιλητές τον 
Νευρολόγο - νευροανοσολόγο, MD, PhD, FEBN, Διευθυντή 
νευρολογικού τμήματος Ιατρικού Αθηνών- κλινικής Παλαιού 

Φαλήρου κο Δημήτρη Παπαδόπουλο, με θέμα “Ο ρόλος 
της κυτταρικής γήρανσης στην Πολλαπλή Σκλήρυνση” και 
τον Κλινικό Διαιτολόγο – Διατροφολόγο ΒSc, MSc, PhD - 
Διδάκτωρ Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Dr. Δημήτρη Γρηγοράκη 
με θέμα: “Η Διατροφική παρέμβαση στην ουσιαστική 

αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας”. Η εκδήλωση
θα συνοδεύεται από μπουφέ με καφέ και διάφορα κεράσματα.

Δηλώσεις συμμετοχής έως Τετάρτη 2 Μαΐου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Το Σάββατο 19 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική 
ημερίδα για τη ΠΣ στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (Λεωφ.

Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2, Αθήνα) στις 10.30π.μ. 
Στην Ημερίδα θα μιλήσουν ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

Νευρολογικής Κλινικής 251, ΓΝΑ, κος Ευάγγελος 
Κουρεμένος με θέμα “Μελλοντικές θεραπείες για την Π.Σ. 
Στόχοι και προσδοκίες” και η Επιστημονική Συνεργάτης 

στον τομέα Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής στην 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Dr. Έφη Σίμου με θέμα 

“Επικοινωνία Γιατρού - Ασθενούς: Ο Ασθενής στο Επίκεντρο”.

Δηλώσεις συμμετοχής έως Τετάρτη 16 Μαϊου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Ο ΣΑμΣΚΠ θα λειτουργήσει ενημερωτικό περίπτερο
την Τρίτη 29 Μαΐου από τις 10.00 το πρωί έως τις 

19.00 το απόγευμα, στην Πλατεία Συντάγματος στην 
Αθήνα. Μια μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης του 

κοινού για τη ΣΚΠ από τα μέλη, τους εθελοντές και
τους επιστήμονες που θα το πλαισιώνουν.

(Δηλώστε εθελοντές για
το περίπτερο του ΣΑμΣΚΠ)



η Σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) ή Πολλαπλή 
Σκλήρυνση είναι μία χρόνια νόσος του εγκεφάλου και 
του νωτιαίου μυελού όπου εμπλέκεται και το ανοσοποι-
ητικό σύστημα, χωρίς να έχει βρεθεί ακόμη η σαφής 
παθογένεια ούτε η οριστική θεραπεία της νόσου.
Συνήθως προσβάλει νεαρούς ενήλικες στην πλέον 
παραγωγική περίοδο 
της ζωής τους, 
επηρεάζει την 
ποιότητα 
τ η ς 

ζ ω ή ς 
τους και της 
ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά ς 
τους, τη λειτουρ-
γικότητα τους 
και τη δυνατότητα 
τους για εργασία σε άλ-
λοτε άλλο βαθμό ανάλογα με τον τύπο της νόσου 
(διαλείπουσα υποτροπιάζουσα, πρωτοπαθώς προϊού-
σα, δευτεροπαθώς προϊούσα), την θεραπευτική αντι-
μετώπιση και άλλους παράγοντες.

Υπολογίζεται ότι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον 
κόσμο πάσχουν από ΣΚΠ, στην Ελλάδα περισσότεροι 
από 10.000 και στην Ευρώπη περισσότεροι από 500.000 
με συχνότερη ηλικία έναρξης μεταξύ 20-40 ετών και 
επικράτηση στις γυναίκες (1,5- 3 φορές περισσότερο 
από τους άνδρες). Η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας 

αλλάζει την φυσική πορεία της νόσου 
που οδηγεί στη μείωση της 

λειτουργικότητας των 
ασθενών γιατί φαί-

νεται ότι η 

ε κ φ υ λ ι σ τ ι κ ή 
διεργασία (αξονοπάθεια) 

ξεκινά πολύ νωρίς, επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη 
της αναπηρίας και συνδέεται με τη νευροφλεγμονή 
την οποία κατά κύριο λόγο στοχεύουν τα περισσότερα 
από τα εγκεκριμένα για τη νόσο φάρμακα. Παλιότερες 

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ευφροσύνη Κουτσουράκη
Αναπλ. Καθηγήτρια Νευρολογίας-Νευροανοσολογίας Α.Π.Θ. Α΄ Νευρολογική κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
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Υπολογίζεται ότι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι
σε όλο τον κόσμο πάσχουν από ΣΚΠ



μελέτες έδειξαν ότι εξέλιξη της αναπηρίας σχετίζεται 
με την επίδραση της ηλικίας στη νόσο κάτι που κάνει 
ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για έγκαιρη έναρξη 
και κλιμάκωση των θεραπευτικών μας επιλογών. 
Μπορούμε να πούμε ότι η έγκαιρη έναρξη της θερα-
πείας σε ασθενείς με ενεργό ΣΚΠ μπορεί να οδηγήσει 
σε μακροχρόνια ύφεση των συμπτωμάτων της νόσου 
και αποφυγή σοβαρής  αναπηρίας χωρίς να έχει ακόμη 
βρεθεί η οριστική θεραπεία της νόσου.

Η ανάγκη για νέες θεραπείες με φιλικό τρόπο χο-
ρήγησης, υψηλότερη αποτελεσματικότητα και μακρο-
πρόθεσμη ασφάλεια θα παραμένει το ζητούμενο στη 
θεραπευτική της ΣΚΠ. Οι νέες θεραπείες που έχουν 
εγκριθεί τα τελευταία χρόνια προσφέρουν πολλά σε 
αυτή την κατεύθυνση, ενώ τα νεότερα δεδομένα που 
έρχονται στο φως υπογραμμίζουν την αξία τους και τα 
οφέλη που προσφέρουν στους ασθενείς.

Η επιλογή των φαρμάκων γίνεται με βάση το μεγαλύ-
τερο όφελος για τον κάθε ασθενή ανάλογα με τις ιδιαι-
τερότητες της ζωής του και του τύπου της ΣΚΠ που 
παρουσιάζει καθώς και με τη μικρότερη πιθανότητα 

για μακροχρόνιες σοβαρές παρενέργειες. Ανοικτή συ-
νεργασία ασθενών και γιατρών, με αμοιβαία σχέση 
εμπιστοσύνης και παράλληλα συνεχής ενημέρωση και 
εκπαίδευση για τη νόσο, ρεαλιστικές προσδοκίες και 
από τις δύο πλευρές, θα βοηθήσουν στη συμμόρφωση 
των ασθενών στη θεραπεία με στόχο τα μέγιστα οφέλη 
της θεραπείας.
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Οι νέες θεραπείες 
που έχουν εγκριθεί 
τα τελευταία  χρόνια 
προσφέρουν πολλά 

στην υψηλότερη 
αποτελεσματικότητα 
και μακροπρόθεσμη 

ασφάλεια



Δεκαετίες μετά από σκληρή μάχη με την πολλαπλή 
σκλήρυνση, η επιστήμη γυρίζει σελίδα στην αντι-
μετώπιση της, επιτυγχάνοντας την ανατροπή: Αντί 
για το «πάγωμα» της εξέλιξης της νόσου, για-
τροί και ασθενείς τολμούν πλέον να ελπίσουν 
στην επιδιόρθωση της βλάβης και την βελτίωση 
της αναπηρίας για ένα σημαντικό ποσοστό που 
αγγίζει το 41% των ασθενών. Οι καταιγιστικές επι-
στημονικές εξελίξεις που παρουσιάστηκαν στο 4ο 
Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας 
Νευροανοσολογίας στη Θεσσαλονίκη γεννούν 
αισιοδοξία και επιβεβαιώνουν, όπως εξέφρασε 
ο αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας Pao-

Της Αλεξίας Σβώλου
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Την επόμενη μέρα στην μάχη με την πολλαπλή σκλήρυνση καταγράφουν
οι έλληνες ειδικοί στο 4ο  Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας

Νευροανοσολογίας, στη Θεσσαλονίκη

Ήρθε η ανατροπή στην θεραπεία
της πολλαπλής σκλήρυνσης
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lo Gallo από το Πανεπιστήμιο της Padova, πως 
η πολλαπλή σκλήρυνση δεν είναι θα είναι πια 
ανίατη. Ο κ. Gallo είπε χαρακτηριστικά: «Για να αλ-
λάξουμε την παθοφυσιολογία της νόσου πρέπει να 
δράσουμε έγκαιρα, σταματώντας την φλεγμονή, η 
οποία εκδηλώνεται στον εγκεφαλικό ιστό και στην 
σπονδυλική στήλη και οφείλεται στην δραστηριότητα 
των Τ λεμφοκυττάρων και των Β λεμφοκυττάρων, 
που στρέφονται ενάντια στον οργανισμό του 
πάσχοντα. Όσο νωρίτερα προλαμβάνουμε την 
φλεγμονή, τόσο περισσότερο προστατεύουμε 
την εγκεφαλική λειτουργία και αποφεύγουμε 
την  αναπηρία». Από την εγχώρια επιστημονική 
κοινότητα, ο αν. καθηγητής νευρολογίας Νίκος 
Γρηγοριάδης, διευθυντής της Β Νευρολογικής Κλι-
νικής του νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης 
πρόσθεσε ότι στη φαρέτρα για την καταπολέμηση 
της πολλαπλής σκλήρυνσης έχουμε 14 φάρμακα, 
κι έρχονται άλλα έξι, ενώ στη διαδικασία επιλογής 
του κατάλληλου συμμετέχει και ο ασθενής. Για 
τους έως 12.000 ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση 
στην Ελλάδα, η χώρα μας διαθέτει μονάχα δύο 
εξειδικευμένα κέντρα σε πανεπιστημιακά νοσοκο-
μεία, ένα στο Αθηναϊκό «Αιγινήτειο» κι ένα στο 
«ΑΧΕΠΑ» της συμπρωτεύουσας. «Επίσης έχουμε 
πανελλαδικά  μόνο δύο εξειδικευμένες και  πιστο-
ποιημένες νοσηλεύτριες ενώ δεν υπάρχουν 
προγράμματα κατ’ οίκον νοσηλείας, που θα μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν πολύ τους πάσχοντες» υπο-
γράμμισε η εξειδικευμένη νοσηλεύτρια για την 
πολλαπλή σκλήρυνση του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, 
Θεανώ Τάτση. Σε κάθε περίπτωση, η θεραπεία 
πρέπει να ξεκινά εγκαίρως ώστε οι ασθενείς στην 
κλίμακα εξέλιξης της αναπηρίας να διατηρούν σκορ 
τρία στα δέκα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υφίστα-
νται κινητικούς περιορισμούς, όπως εξήγησε ο 
καθηγητής νευρολογίας από το νοσοκομείο Αλε-
ξανδρούπολης Ι. Ηλιόπουλος. Λόγω και του φόβου 
- και του ενδεχόμενου - της αναπηρίας, η νόσος 
έχει βαρύ ψυχολογικό  και κοινωνικό φορτίο, με το 
50% των ασθενών να πάσχουν από κατάθλιψη και 
να αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας. Όμως 
παρά τα προβλήματα τους οι έλληνες ασθενείς έχουν 

έναν «φύλακα-άγγελο»: Την πρόεδρο της Ομοσπο-
νδίας των Συλλόγων Ασθενών (ΠΟΑΣΜΣΚ), Βάσω 
Μαράκα που έχει βραβευτεί αρκετές φορές για το 
έργο της και διακρίνεται για τη μαχητικότητα της. Για 
τον αγώνα της για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των 
ασθενών, η  Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας 
βράβευσε την κ. Μαράκα, στο πλαίσιο των εργασιών 
του συνεδρίου, στέλνοντας το μήνυμα πως όσοι πά-
σχουν από πολλαπλή σκλήρυνση πρέπει να πάρουν 
τη ζωή τους στα χέρια τους και να μην παραιτηθούν 
ποτέ. Για μένα προσωπικά, η Βάσω Μαράκα είναι 
κάτι παραπάνω από μια καλή φίλη. Αποτελεί 
έμπνευση και κάθε φορά που την συναντώ μου 
φέρνει στο νου ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο από 
την ταινία Perl Harbor. Είναι εκείνη η στιγμή που ο 
Φραγκλίνος Ρούσβελτ, αν και ανάπηρος, σηκώνεται 
στα πόδια του για να απευθυνθεί στους στρατηγούς 
του και τους λέει: «Μη μου λέτε ότι αυτό που ζητώ είναι 
αδύνατον. Βρείτε πως μπορεί να γίνει δυνατόν». Έτσι 
και η Βάσω, δεν δέχεται την αδυναμία, δεν σταματά 
να πιστεύει στη δύναμη της θέλησης και γι’ αυτό δεν 
σταματά να κερδίζει τον σεβασμό όλων!

Καλή μου φίλη, μείνε πάντα έτσι όπως είσαι,
LARGER THAN LIFE!

Η πρόεδρος της ΠΟΑΜΣΚ Βάσω Μαράκα,
με την δημοσιογράφο υγείας Αλεξία Σβώλου
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Βράβευση της προέδρου
της ΠΟΑμΣΚΠ

Η Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας  (ΕΛΛ.Α. 
ΝΑ.) τίμησε την Πρόεδρο της ΠΟΑμΣΚΠ, κ. Βάσω 
Μαράκα, στην Τελετή Έναρξης του 4ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου της ΕΛΛ.Α.ΝΑ. για την Πολλαπλή Σκλή-
ρυνση, στις 14 Δεκεμβρίου 2017. Ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας, κα-
θηγητής Π. Παπαθανασόπουλος απένειμε στην 
Πρόεδρο της ΠΟΑμΣΚΠ τιμητική πλακέτα σε ανα-
γνώριση του πολυετούς και πολύτιμου έργου της 
για τα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση.    

«Έχουμε θάρρος, προχωράμε αλλά σας έχουμε 
ανάγκη να είστε δίπλα μας, είτε είστε φίλοι, σύ-
ντροφοι, φροντιστές  ή λειτουργοί Υγείας», είπε 
συγκινημένη η κ. Μαράκα, ευχαριστώντας τον κ. 
Παπαθανασόπουλο.

Καλή και Τυχερή Νέα Χρονιά!

Το φλουρί της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του 
ΣΑμΣΚΠ Αθήνας κέρδισε η ΠΟΑμΣΚΠ, στην εκ-
δήλωση που πραγματοποίησε ο Σύλλογος στο 

Θέατρο Αλίκη, την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018, 
κι ευχόμαστε το 2018 η καλή τύχη να συνοδεύει 
όλες τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και των 
μελών της.

Έντονη Διαμαρτυρία της ΠΟΑμΣΚΠ για 
την μη-συμπερίληψή της, ως νόσος, στον 
πίνακα των μη-αναστρέψιμων παθήσεων

Η ΠΟΑμΣΚΠ, ως δευτεροβάθμιος φορέας και επί- 
σημος εκπρόσωπος των Ατόμων με Σκλήρυνση 
Κατά Πλάκας (ΑμΣΚΠ) με δυναμικότητα και 
επιμονή αγωνίστηκε ώστε στην αναθεώρηση 
του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού 
Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ) στην Πολλαπλή Σκλήρυνση 
(ΠΣ) να αποδοθεί ποσοστό αναπηρίας ≥50% και 
να συμπεριληφθεί, ως  νόσος, στον πίνακα μη-
αναστρέψιμων παθήσεων (των οποίων η αναπηρία 
καθορίζεται επ’ αόριστον), του Υπουργείου Εργα-
σίας. Με επιστολές, υπομνήματα και συναντήσεις 
με αρμόδιους στο Υπουργείο Εργασίας, το ΕΦ 
ΚΑ (Διεύθυνση Αξιολόγησης Αναπηρίας) αλλά  
και παρουσία σε συνεδριάσεις με την Ειδική 
Επιστημονική Επιτροπή (που συστάθηκε για την 
αναθεώρηση του ΕΠΠΠΑ). Ζητήθηκε η συνδρο-
μή της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας και  της 
Πανελλήνιας Ένωσης Εργαστηριούχων Φυσιοθε-
ραπευτών για να υποστηρίξουν επιστημονικά τις 
θέσεις της ΠΟΑμΣΚΠ. Μετά την θύελλα διαμα-
ρτυριών που ξεσήκωσε η μη συμπερίληψη της 
Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας στον διευρυμένο 
πίνακα των μη-αναστρέψιμων παθήσεων, Αρι-
θμ. Φ.80000/οικ.2/1/2017 ΦΕΚ Β’ 7/8-1-2018), η 
ΠΟΑμΣΚΠ αγωνίστηκε ώστε το Υπουργείο Ερ-
γασίας και η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή να 
αναθεωρήσουν την άδικη απόφασή τους. Στις 
6 Φεβρουαρίου 2018 ανακοινώθηκε πως με 
πρωτοβουλία της Υπουργού Εργασίας, κ. Έφης 
Αχτσιόγλου, η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή 
εισηγήθηκε την ένταξη στις μη αναστρέψιμες 
παθήσεις τις περιπτώσεις της πρωτοπαθώς και 
δευτεροπαθώς προϊούσας μορφής της Σκλήρυν-
σης Κατά Πλάκας, ικανοποιώντας μερικώς το 
σχετικό αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ). 
Αναμένεται να εκδοθεί και να υπογραφεί η νέα 
Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα περιλαμβάνει 
τις τροποποιήσεις. Φυσικά ο αγώνας συνεχίζεται, 
αφού όσο κι αν μας χαροποιεί η ένταξη μορφών 
της Πολλαπλής Σκλήρυνσης στις μη-αναστρέψιμες 
παθήσεις, αυτό αποτελεί ένα μόνο βήμα ανόδου 
σε μια μακρά πορεία διεκδικήσεων για την ικανο-
ποίηση των δίκαιων αιτημάτων των ΑμΣΚΠ και 
την βελτίωση της καθημερινότητας τους. Σε αυτή 
την προσπάθεια μας συμπαραστάθηκαν έγκριτοι 
επιστήμονες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, χιλιάδες 
πάσχοντες από όλη την Ελλάδα και οι οικογένειές τους. 
Σας ευχαριστούμε όλους.

ΤΑ  Ν Ε Α  Τ Η Σ  
Π Ο Α Μ Σ Κ Π  
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Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΣΦΕΕ  

Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 ο ΣΦΕΕ πραγματοποί-
ησε εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας, στην Αίγλη Ζαππείου. Προσκεκλημένοι 
εκπρόσωποι της Πολιτείας Κοινωνικών και Θε-
σμικών φορέων, Συλλόγων Ασθενών, στελέχη 
πολιτικών παρατάξεων και εταιρειών του κλάδου 
της Υγείας καθώς και πλήθος δημοσιογράφων. 
Την ΠΟΑμΣΚΠ εκπροσώπησε η πρόεδρος κ.  Βά-
σω Μαράκα, συνοδευόμενη από την Γραμματέα 
Διοίκησης. Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΣΦ 
ΕΕ, κος Πασχάλης Αποστολίδης, κάνοντας έναν 
απολογισμό για το έτος που πέρασε, τόνισε  πως 
δεν έγιναν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις εξ΄αιτίας 
της ανακατανομής του clawback και της αύξησης 
του rebate. Όπως ανέφερε ο κ. Αποστολίδης, στον 
φαρμακευτικό κλάδο δημιουργούν έντονη ανη-
συχία και προβληματισμό οι θεσμοθετημένες αλ-
λαγές στην πολιτική Υγείας, οι οποίες επιφέρουν 
επίσης  προβλήματα και καθυστερήσεις στην πρό-
σβαση των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες. 

“Οι ανάγκες των ασθενών πρέπει να καλύπτονται 
με επιστημονικούς και όχι λογιστικούς όρους”, 
είπε χαρακτηριστικά. Κατά την τοποθέτησή του, 
ο Υπουργός Υγείας, κ. Ξανθός, σημείωσε «Το 
2018 θα είναι μια χρονιά ορόσημο. Μια χρονιά 
που με βιώσιμο τρόπο, η χώρα θα ξεφύγει  από 
το φαύλο κύκλο των μέτρων λιτότητας και της 
«σφιχτής»  δημοσιονομικής  επιτροπείας και θα 
μας δώσει μεγαλύτερους «βαθμούς» ελευθερίας 
για να οργανώσουμε την πολιτική υγείας και 
γενικότερα την πολιτική του κράτους με βάση τις 
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και όχι με 
βάση αυθαίρετους δημοσιονομικούς στόχους». Το 
φλουρί της πίτας κέρδισε η Πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά 
Πλάκας (Π.Ο.Α.μ.Σ.Κ.Π.), κα Βάσω Μαράκα. Ευχα-
ριστούμε το ΣΦΕΕ για το όμορφο έργο τέχνης που 
συνόδευε το Φλουρί και διακοσμεί πλέον τα γρα-
φεία της Ομοσπονδίας
Ευχόμαστε το 2018 η καλή τύχη να ακολουθεί τον 
ΣΦΕΕ και την ΠΟΑμΣΚΠ.

Συνάντηση με την Βουλευτή
κ. Ντόρα Μπακογιάννη

Την Τρίτη 30/01/2018 η πρόεδρος της ΠΟΑμΣΚΠ 
κ. Β. Μαράκα, συνοδευόμενη από την Γραμματέα 
Διοίκησης, πραγματοποίησε επίσκεψη στο γρα-
φείο της Βουλευτού Α’ Αθηνών της ΝΔ κυρίας Ν. 
Μπακογιάννη, στα πλαίσια της ενημέρωσης από 
την ΠΟΑμΣΚΠ εκπροσώπων όλων των κομμάτων 

για τα ζητήματα των ατόμων με 
Πολλαπλή Σκλήρυνση, με έμφαση 
αυτή τη φορά στην μη συμπερίληψη 
της ΠΣ στις μη αναστρέψιμες πα-
θήσεις και το χαμηλό ποσοστό 
αναπηρίας που της αποδόθηκε 
στον αναθεωρημένο ΕΠΠΠΑ..

Η κ. Μπακογιάννη άκουσε με ενδια-
φέρον τις θέσεις της ΠΟΑμΣΚΠ και 
υποσχέθηκε να προωθήσει άμεσα  
σχετική επερώτηση στη Βουλή.

Συνάντηση με την Αντιδήμαρχο
Αλίμου Μαίρη Ανανιάδου - Παγουρτζή 
  

Την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, η πρόεδρος της 
ΠΟΑμΣΚΠ κ. Β. Μαράκα, συνοδευόμενη από 
την Γραμματέα Διοίκησης κ. Δ. Ζελιαναίου, είχε 
συνάντηση με την Αντιδήμαρχο  Αλίμου κ. Μαίρη 
Ανανιάδου (Διεύθυνση ΚΕΠ και Λειτουργίας της 
Πόλης), στα πλαίσια των επαφών της ΠΟΑΜΣΚΠ 
με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  ΤΑ  Ν Ε Α  Τ Η Σ
  Π Ο Α Μ Σ Κ Π
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ΤΑ  Ν Ε Α  Τ Η Σ  
Π Ο Α Μ Σ Κ Π  

Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΑμΣΚΠ
με τον Υφυπουργό Εργασίας και την
Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

Την Παρασκευή 23/2/2018 αντιπροσωπεία της 
ΠΟΑμΣΚΠ είχε συνάντηση στο Υπ. Εργασίας, 
μετά από σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας, με 
τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Α. Πετρόπουλο και 
την Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ. Σ. Βρακά. Την ΠΟΑμΣΚΠ εκπροσώπησαν οι 
κκ. Β. Μαράκα Πρόεδρος, Μ. Μαμαλάκη Γεν. 
Γραμματέας, Α. Πουρνάρα Ταμίας. Η συζήτηση 
αφορούσε την δημοσίευση του νέου ΕΠΠΠΑ 
καθώς και την συμπερίληψη της Π.Σ. στον Πί-
νακα των Παθήσεων των οποίων η διάρκεια 
καθορίζεται επ΄αόριστον. Η πρόεδρος της ΠΟΑ-
μΣΚΠ εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για την πρω-
τοβουλία της Υπουργού Εργασίας να ζητήσει την 
επανασυνεδριάση της Ειδικής Επιστημονικής Επι-
τροπής, η οποία τελικώς γνωμοδότησε θετικά για 
την συμπερίληψη μορφών της ΠΣ στον Πίνακα 
των Μη-Αναστρέψιμων Παθήσεων. Τόνισε φυσικά 
πως πάγιο αίτημα της ΠΟΑμΣΚΠ είναι να ενταχθεί  
η ΠΣ ως αυτόνομο νόσημα στον Πίνακα και στον 
ΕΠΠΠΑ το ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας αυτής 
της πολυπαραγοντικής νόσου να ανέλθει σε 50% 
με την διάγνωση. Ο κ. Υφυπουργός αναγνώρισε 
την σοβαρότητα αυτής της ανίατης νόσου, αλλά 
επεσήμανε πως εξαιτίας του μεγάλου εύρους συ-
μπτωμάτων και της διαφορετικής εξέλιξης για τον 
κάθε ασθενή, η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή 
πρέπει να διασφαλίσει πως οι γνωμοδοτήσεις της 
αφορούν τους πάσχοντες που έχουν πραγματικά 
ανάγκη τη μέριμνα της Πολιτείας . Διευκρινίσε δε, 
πως ο Πίνακας αφορά παθήσεις που αφήνουν 
μη-αναστρέψιμη αναπηρία στον πάσχοντα και 
δεν εξετάζεται η χρονιότητα χωριστά από την μη 
αναστρεψιμότητα μιας νόσου. Αυτός είναι και ο 
λόγος που συμπεριλήφθηκαν στον Πίνακα δυο 
διαρκώς επιδεινούμενες μορφές της ΠΣ που 
επιστημονικά τεκμηριωμένα οδηγούν σε βαριά 
αναπηρία. Τόσο ο Υφυπουργός όσο και η κ. 
Βρακά άκουσαν με προσοχή τις προτάσεις της 
ΠΟΑμΣΚΠ, και έδωσαν έμφαση στο γεγονός πως 
τα επιστημονικά τεκμηριωμένα αιτήματα έχουν 
μεγάλη βαρύτητα στις γνωμοδοτήσεις της Ειδικής 
Επιστημονικής Επιτροπής.
Η επικοινωνία και συνεργασία Υπουργείου-ΠΟΑ 
μΣΚΠ έχει γερές βάσεις και θα φέρει θετικές εξε-
λίξεις για τους πάσχοντες και στο μέλλον.

Η ΠΟΑμΣΚΠ στη Βουλή των Ελλήνων

Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της 
Βουλής προσκάλεσε την πρόεδρο της ΠΟΑμΣΚΠ 
κ. Β. Μαράκα σε ακρόαση εκπροσώπων εξω-
κοινοβουλευτικών φορέων, την Τετάρτη 28 Φε-
βρουαρίου 2018. Η Ειδική Κοινή Συνεδρίαση  της 
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και 
της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 
και η πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα της Γερου-
σίας του Μεγάρου της Βουλής, υπό της προεδρία 
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Διαρκούς 
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.κ. Νίκου 
Μανιού και Κωνσταντίνου Μπάρκα αντίστοιχα, με 
θέμα ημερήσιας διάταξης την συνέχιση της επε-
ξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του 
Υπουργείου Υγείας «Διατάξεις για την Παραγωγή 
Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης». 
(2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών 
προσώπων). Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπ-
ουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός, ο Υπουργός Α- 
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελος 

Απόστολου, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί πα-
ράγοντες. “Ως  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων 
με Πολλαπλή Σκλήρυνση, επιθυμούμε όλοι οι 
Έλληνες πάσχοντες από ΠΣ να έχουν πρόσβαση 
σε κάθε θεραπευτικό εγκεκριμένο σκεύασμα 
και την κατάλληλη θεραπεία που ενδείκνυται 
για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και την 
καθυστέρηση της εξέλιξης αυτής της πολυπα-
ραγοντικής, ανίατης νόσου,” ανέφερε στην τοπο-
θέτησή της η κ. Μαράκα. “Πρωτίστως τα αρμόδια 
Υπουργεία Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
άλλοι φορείς όπως ο ΕΟΦ θα πρέπει να διασφα-
λίσουν πως η παραγωγή, συσκευασία, διάθεση 
και χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης θα εί-
ναι πλήρως ελεγχόμενη διαδικασία,” συνέχισε. 
Κλείνοντας την ομιλία της η κ. Μαράκα, τόνισε 
πως θα πρέπει να υπάρχει αρκετή πληροφόρηση  
των ασθενών για τα οφέλη και τις παρενέργειες 
της χρήσης, στενή παρακολούθηση από τον 
θεράπων ιατρό, καταγραφή και αναφορά της 
πορείας του ασθενούς κλπ. Πρότεινε επίσης να 
δημιουργηθούν κίνητρα για την πραγματοποίηση 
σχετικών κλινικών ερευνών, ώστε να υπάρχουν 
αξιόπιστα στοιχεία για την Ελληνική επικράτεια, 
όσον αφορά την επίδραση της φαρμακευτικής 
κάνναβης στους ασθενείς με ΠΣ.

Στις 28 Φεβρουαρίου, κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε επί 
της αρχής, στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτρο-
πές, το σχέδιο νόμου “Διατάξεις για την Παραγωγή 
Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης”.
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Στις 14-16 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην Αθή-
να το 10ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο IEEPO (Inter-
nanional Experience Exchange for Patients Or-
ganizations). Στο συνέδριο αυτό έλαβαν μέρος, 
όπως και τα προηγούμενα έτη, αντιπρόσωποι 
Ενώσεων Ασθενών από διάφορες θεραπευτικές 
κατηγορίες και την ΠΟΑμΣΚΠ εκπροσώπησε η Α΄ 
Αντιπρόεδρος, κ. Μ. Τζίτζικα.
Την πρώτη ημέρα υπήρξε μια ξεχωριστή συνάντη-
ση μεταξύ των αντιπροσώπων των ενώσεων 
ασθενών για την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Στην συνά-
ντηση αυτή συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν 
τα νέα σκευάσματα, την διενέργεια κλινικών με-
λετών για την ΠΣ καθώς και την εμπλοκή των 
ενώσεων ασθενών στις διαδικασίες εισαγωγής/

τιμολόγησης φαρμάκων και δημιουργίας/διαχεί-
ρισης μητρώων.  
Μέσω των workshops οι διαφορετικές ενώσεις 
ασθενών είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις 
εμπειρίες και τις ιδέες τους σε θέματα στρατη-
γικής, ενημέρωσης, χρηματοδότησης και εξεύ-
ρεσης λύσεων στα κοινά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι ασθενείς ανά τον κόσμο.

Η διασύνδεση μεταξύ των ενώσεων ασθενών δια-
φόρων θεραπευτικών κατηγοριών από όλο τον 
κόσμο είναι πολύ σημαντική, και κάθε χρόνο το Διε-
θνές Συνέδριο IEEPO βοηθά στην ισχυροποίηση 
των δεσμών και συνεργασιών τους.

Στα πλαίσια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος (ΣΦΕΕ) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 
22 Μαρτίου 2018, δείπνο εργασίας με θέμα 
«Φάρμακο: Μεταρρυθμίσεις, καινοτομία και 
ανάπτυξη είναι οι δραστικές ουσίες του νέου 
παραγωγικού μοντέλου που χρειάζεται η χώρα». 
Συμμετείχαν στελέχη εταιρειών του Κλάδου της 
Υγείας, εκπρόσωποι Πολιτειακών και Κοινωνικών 
Φορέων, συλλόγων ασθενών, πολιτικών παρατά-
ξεων και κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρέσβης 
των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κύριο Geoffrey R. Pyatt. Την 
ΠΟΑμΣΚΠ εκπροσώπησε η πρόεδρος κ. Β. Μαράκα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επισημάνθηκε 
ο σημαντικός ρόλος και η συμβολή του φαρμα-
κευτικού κλάδου, τόσο για την αποτελεσματική 
λειτουργία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και  
τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των 
ασθενών σε όλες τις αναγκαίες για εκείνους θε-
ραπείες, όσο και για το πέρασμα της ελληνικής 
Οικονομίας σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης και 

προόδου. Οι ομιλητές τόνισαν  την ανάγκη για 
μεταρρυθμίσεις στην πολιτική Υγείας, ώστε να 
προωθείται η καινοτομία και να εδραιωθεί ένα 
σταθερό σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον με 
στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
υγείας στους Έλληνες ασθενείς.
“Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα προβλέψιμο επι-
χειρηματικό περιβάλλον, θεσμικά θωρακισμένο, 
φορολογικά δίκαιο, με διαφάνεια, κανόνες και δια-
δικασίες που διασφαλίζουν ένα υγιές και βιώσιμο 
κανονιστικό πλαίσιο.
Με πραγματικές μεταρρυθμίσεις, νέες προτεραιό-
τητες, υλοποίηση των πρωτοκόλλων και μητρώων 
ασθενών, ουσιαστική αξιολόγηση της κλινικής και 
οικονομικής αξίας της τεχνολογίας υγείας. 

Αξιοποιώντας τη διεπιστημονικότητα και φυσικά με 
την προσαρμογή της φαρμακευτικής δαπάνης στις 
πραγματικές ανάγκες της χώρας και των Ελλήνων 
ασθενών”, τόνισε συμπερασματικά ο πρόεδρος του 
ΣΦΕΕ κ. Αποστολίδης.

	  

Συνέδριο IEEPO 2018

Δείπνο Εργασίας ΣΦΕΕ
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Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου στις 17.00 πραγματο-
ποιήθηκε Ενημερωτική Ημερίδα, στο Etal Club 
(Λεωφ. Βουλιαγμένης 120, Ελληνικό) με κεντρική 
ομιλήτρια την Ιατρό Νευρολόγο κα Κλημεντίνη 
Καραγεωργίου με θέμα “Νεότεροι δρόμοι θε-
ραπείας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση”, τον Φυ-
σικοθεραπευτή Πρόεδρο ΠΕΕΦ κο Γεώργιο 
Τσαγρή με θέμα “Πολλαπλή Σκλήρυνση και Φυσι-
κοθεραπευτική Προσέγγιση” και τον Υποψήφιο 
Διδάκτωρ στο Εργαστήριο Πληροφορικής 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κο 
Αναστάσιο Λιαπάκη με θέμα “ m-Health app σε 
ΑμΣΚΠ”. Οι νέες πληροφορίες των ομιλητών δι-
έγειραν το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων 
οι οποίοι έθεσαν διάφορες ερωτήσεις στους ο- 
μιλητές. Την Ημερίδα έκλεισε μία παρουσίαση μο-
ντέρνου χορού από τη μεικτή ομάδα σύγχρονου 
χορού Dagipoli Dance and co η οποία καθήλωσε 
τους παρευρισκόμενους με το άρτιο αποτέλεσμα 
τέχνης και τεχνικής των χορευτών. Ο Σύλλογος 
είχε τη χαρά να παρουσιάσει για πρώτη φορά τη 
νέα σειρά κεραμικών ειδών που δημιούργησε με 
στόχο την οικονομική του ενίσχυση αλλά και τη 
διάδοση του μηνύματος “Η ΣΚΠ δε μας σταματά”!

Ενημερωτική Ημερίδα στο 
Etal Club 04 Νοεμβρίου

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 17.00 πραγματοποιήθηκε 
Ενημερωτική Ημερίδα, στο Etal Club (Λεωφ. Βουλιαγ-
μένης 120, Ελληνικό) με κεντρική ομιλήτρια τη Διευθύ-
ντρια Νευρολόγο ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Νευ-
ρολογικής Κλινικής Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι» κα 
Μαρία Μαλτέζου με θέμα “Ερωτήματα μετά τη διά-
γνωση της νόσου” και την MD, MSc, FEBPRM, Ιατρό 
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Επιστημονική Δι-
ευθύντρια ΚΑΑ Διάπλαση ΚΑΛΑΜΑΤΑ κα Αλεξάνδρα Ι. 
Καραβασίλη με θέμα “ Η Διεπιστημονική προσέγγιση της 
Αποκατάστασης σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση ”. 
Την Ημερίδα ομόρφυνε με την παρουσία της η μεικτή 
χορωδία Δημοτικής Κοινότητας Ελληνικού η οποία 
συγκίνησε τους παρευρισκομένους με την άρτια και 
ευαίσθητη ερμηνεία ελληνικών και ευρωπαϊκών τρα-
γουδιών σε εξαιρετικές διασκευές υπό τη διεύθυνση 
της κας Μαρίνας Κατσαρού και τη συνοδεία πιάνου από 
την κα Αννίτα Πατσιδιώτη.

Ενημερωτική Ημερίδα στο
Etal Club 02 Δεκεμβρίου

Ενημερωτική Ημερίδα στο
Etal Club 02 Δεκεμβρίου Το Σάββατο 09 Δεκεμβρίου, πραγμα-

τοποιήθηκε το καθιερωμένο Χριστου-
γεννιάτικο bazaar του Συλλόγου, στην 
αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, 
στο ΘΧΠΑ. Η ανακαινισμένη αίθουσα 
και μια πρώτη γεύση από την υπό 
κατασκευή της δανειστικής βιβλιο-
θήκης εξέπληξε ευχάριστα όσους συμ-
μετείχαν στο γιορτινό μας ραντεβού. 
Γλυκές δημιουργίες, προσφορά των 
μελών μας, προσφέρθηκαν σε όλους 
και μέσα σ’ αυτήν την ευχάριστη ατμό-
σφαιρα μπόρεσαν όλοι να αγοράσουν 
μερικά από τα δώρα των εορτών για τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος, 
η Κοπή της Πίτας του ΣΑμΣΚΠ σε συνδυασμό με την 
θέαση της παράστασης “Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα” 
στο Θέατρο Αλίκη. Η άψογη εξυπηρέτηση και η 
βοήθεια των ανθρώπων του Θεάτρου ήταν για 
ακόμη μια χρονιά υποδειγματική. Ευχαριστούμε 
πολύ τους ηθοποιούς και τους συντελεστές της 
παράστασης για την υπέροχη βραδιά που μας 
προσέφεραν.

Στις 21 Φεβρουαρίου ο ΣΑμΣΚΠ ξεναγήθηκε στο 
μεγαλύτερο καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς... 
την έκθεση “Van Gogh Alive” στο Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών. Μία ουσιαστικά εκπαιδευτική και 
παράλληλα άκρως διασκεδαστική διαδικασία 
με σκοπό την παρουσίαση όλων των έργων του 
μεγάλου ολλανδού ζωγράφου. Τα μέλη του Συλ-
λόγου είχαν τη μοναδική ευκαιρία να έρθουν α- 
ντιμέτωπα με την μεγάλη καλλιτεχνική προσω-
πικότητα και το έργο της μέσα από μια εικαστική 
performance μοναδική για τα παγκόσμια δεδομένα.

Θεατρική Παράσταση και κοπή 
βασιλόπιτας 11 Ιανουαρίου

Επίσκεψη στην έκθεση
Van Gogh alive στο Μ.Μ.Α.

21 Φεβρουαρίου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική 
Συνέλευση  του ΣΑμΣΚΠ,  το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 
στα γραφεία του Συλλόγου, στη Λεωφ. Βουλιαγμένης - 
πρώην Αμερικανική Βάση Ελληνικού - στις 10.30 π.μ., 
με θέματα Ημερήσιας διάταξης:
• Λογοδοσία του Δ.Σ. σχετικά με τη δράση του κατά το 
έτος 2016 και ψηφοφορία για την έγκριση αυτής.
• Παρουσίαση Ισολογισμού, Απολογισμού για το παρελ-
θόν έτος και Προϋπολογισμός για το τρέχον έτος του 
Συλλόγου καθώς και της Έκθεσης της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και ψηφοφορία για την έγκρισή τους.
• Προγραμματισμός δράσης για το τρέχον έτος.

Η Ταμίας του ΣαμΣΚΠ κα Γεωργία Τσίρου και η Κοινωνική 
μας Λειτουργός κα Νάντια Ζιαγκουβά παρευρέθησαν σε 
συνάντηση στην Περιφέρεια Αττικής με την κα Νικο-
λέτα Δανιά, εντεταλμένη συμβούλο για την ισότητα και 
την κα Βιβή Τσαβαλιά, εντεταλμένη σύμβουλο για τα 
θέματα πολιτών με αναπηρία. Στόχος της Συνάντησης 
ήταν να δημιουργηθεί Μόνιμη Επιτροπή Γυναικών με 
Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις καθώς και η Οργάνωση 
σχετικής Ημερίδας για την ανάδειξη των προβλημάτων. 
Ο ΣΑμΣΚΠ εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά στις εξε-
λίξεις, να τις επικροτεί και να συμβάλλει δυναμικά σε 
όλα τα θέματα που αφορούν τα μέλη του.

Η πρόεδρος του ΣΑμΣΚΠ κα Βάσω Μαράκα και η 
Κοινωνική Λειτουργός κα Νάντια Ζιαγκουβά συμμετεί-
χαν στο 3ο HTA Conference “Towards an Integrated HTA 
Framework” το οποίο πραγματοποιήθηκε στο ξενο-
δοχείο Divani Caravel την Τρίτη, 17 Απριλίου 2018. Μια 
πρωτοβουλία του Health Daily και της Boussias Com-
munications και με τη συνεργασία της Πανελλήνιας 
Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Καταξιωμένοι Έλληνες 
και διεθνείς ομιλητές κατέθεσαν τη γνώμη αλλά και την 
πολύτιμη εμπειρία τους από το εξωτερικό, σε θέματα 
σχεδιασμού και λειτουργίας ενός οργανισμού Αξιολόγη-
σης Τεχνολογίας Υγείας.

Ετήσια Γενική Συνέλευση
27 Ιανουαρίου

Συμμετοχή στη Συνάντηση
Γυναικών με Αναπηρία 28 Μαρτίου

Συμμετοχή στο HTA
conference 17 Απριλίου



Ο Τ Ι  Ν Ε Ο  Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι
Σ Τ Ο Ν  Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο  Μ Α Σ

Την Κυριακή 22 Απριλίου στις 11.30 πραγματοποιή-
θηκε Ενημερωτική Ημερίδα, στο Σύλλογο Ατόμων 
με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΘΧΠΑ,Ελληνικό) με 
κεντρική ομιλήτρια την Οικογενειακή Σύμβουλο-
Συγγραφέα κα Τένια Μακρή με θέμα: “Η Σχέση του 
ζευγαριού όταν ο ένας απο τους δυο έχει Πολλαπλή 
Σκλήρυνση”. Οι γνώσεις και η ευαισθησία της ομι-
λήτριας, άγγιξαν όλους τους παρευρισκομένους 
οι οποίοι υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό αυτή τη 
νέα προσπάθεια του Συλλόγου για νέα μοντέλα 
συγκεντρώσεων και ενημερωτικών ομιλιών. 
Ακολούθησε brunch απο τo FSAr Catering.

Ενημερωτική ομιλία
στο ΘΧΠΑ 22 Απριλίου

• 04 Ιανουαρίου
 Εμφάνιση-αφιέρωμα στην εκπομπή
 “Αλήθειες με τη Ζήνα” στο Star Channel
• 16 Ιανουαρίου
 Συνέντευξη στο Radio Υγεία
• 17 Ιανουαρίου
 Συνέντευξη στην εκπομπή “Check up” στο Contra Channel
• 18 Ιανουαρίου
 Συνέντευξη στο Υγεία Ράδιο
• 22 Ιανουαρίου
 Συνέντευξη στον Αθήνα 9.84
• 31 Ιανουαρίου
 Συνέντευξη στο Ραδιόφωνο 90,1 Παραπολιτικά
• 01 Φεβρουαρίου
 Συνέντευξη στο Real fm
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• 01 Φεβρουαρίου
Συνάντηση με την

κα Ντόρα Μπακογιάννη
στο πολιτικό της γραφείο

• 23 Φεβρουαρίου
Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας 

• 28 Φεβρουαρίου
Συζήτηση και τοποθέτηση
στη Βουλή των Ελλήνων

με θέμα την Φαρμακευτική Κάνναβη

Συναντήσεις
με πολιτικούς φορείς

Παρουσία του ΣΑμΣΚΠ σε ΜΜΕ





ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ

Περίπου τα δύο τρίτα (κοντά στους 7 στους 10) των ανθρώπων με την πάθηση 
εμφανίζουν κάποια ήπια έως μέτρια μορφή αναπηρίας αλλά παραμένουν ενεργοί 

και ικανοί να κινηθούν. Κάποια χρονική στιγμή ίσως να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει 
κανείς κάποιο βοήθημα στην βάδιση, αλλά η λογική ότι όλοι καταλήγουν σε 

αναπηρικό καροτσάκι είναι εσφαλμένη. Ακόμα και αν ανήκει κανείς στο υπόλοιπο ένα 
τρίτο, που χάνουν την ικανότητα να περπατήσουν, με διάφορα μέσα υποβοήθησης και 
με την κατάλληλη αποκατάσταση και φυσιοθεραπεία, μπορεί να παραμείνει ενεργός 

και ικανός να κινηθεί για αρκετό καιρό.

ΔΕΣ ΤΗΝ ΑΛΛΙΩΣ | ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ
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με τον
Δημήτρη Ρουτσιούκη

Πότε ένιωσες τα πρώτα συμπτώματακαι τι έκανες;
Πριν 23 χρόνια, πρωί, ξύπνησα με 

μούδιασμα στο αριστερό μέρος του 
σώματός μου. Με έπιασε πανικός, 
και νεύρα. Τέσσερεις ημέρες και 
μια μαγνητική, έδωσαν το τελικό χτύπημα. Χαθήκαν σ’ αυτές τις ημέρες όλα τα όνειρα που είχα.

01

Σε ποιά φάση της ζωής σου 
συναντήθηκες με τη ΣΚΠ;

Συζούσα με μια κοπέλα, που σκαφτόμασταν το γάμο. Ήμουν από τους τυχερούς, που απολύθηκα και είχα από πριν εργασία που με περίμενε. Είχα κατά νου να επεκταθούμε με το συνεργάτη μου με 2ο κατάστημα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

02

Τι ένιωθα μετά το πρώτο διάστημα

της διάγνωσης;

Κατάφερα να αναστρέψω την απογοήτευσή μου, 

ψάχνοντας τα όριά μου στην ταχύτητα, και ότι άλλο 

δεν μπορούν να κάνουν όλοι! Παράλληλα είχα να 

αντιμετωπίσω το χωρισμό των γονέων μου  μα και το 

δικό μου χωρισμό. Πολλές φορές έπαιζα με τη ζωή μου, 

μα ευτυχώς στάθηκα τυχερός, η τύχη μου χτύπησε τη 

πόρτα και γνώρισα μια κοπέλα, που έγινε και σύζυγός μου.

04

Ποιά ήταν η πρώτη 

αντίδραση μετά τη 
διάγνωση;

Κλείστηκα στον εαυτό μου, και όλα 

μου φαίνονταν ανούσια.

03

Σε επηρέασε
η ΣΚΠ;

Με επηρέασε σε όλους
τους τομείς.

06

Τι μήνυμα θέλεις να 

μοιραστείς με τα άλλα μέλη 
του Συλλόγου;

Η ζωή είναι ωραία.....αλλά τα έχει με άλλον!

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΣΤΟΧΕΥΣΟΥΜΕ
ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ!

09

Πριν τη 
διάγνωση 

γνώριζες για τη 
ΣΚΠ;

Γνώριζα αρκετά από 

γνωστό μου.

05

Σου προσφέρουν 
υποστήριξη η 

οικογένεια και οι 
φίλοι;

Πιστεύω πως όλοι  
προσφέρουν μερικώς 
υποστήριξη. Μόνον  η 

σύζυγός μου που με ζει, είναι 
το βασικό μου στήριγμα.

07
Πώς πιστεύεις ότι σε έχει 

βοηθήσει ο Σύλλογος σου 

και πώς έχεις βοηθήσει εσύ 

το Σύλλογο;

Με το σύλλογο πάνω απ’ όλα βρίσκω 

άμεση ενημέρωση, και μου δίνεται η 

δυνατότητα τόσα χρόνια που είμαι, να 

πιστέψω πως η ζωή δεν είναι μόνο για 

τους άλλους. Παράλληλα, ψυχολογικά 

ανατάσσομαι να βοηθώ  σε ότι τεχνικής 

φύσεως χρειάζονται.

08
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Έκπτωση στα εισιτήρια
των ΚΤΕΛ για ΑμεΑ

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπερα-
στικών Συγκοινωνιών εξέδωσε ανακοίνωση προς όλα 
τα υπεραστικά ΚΤΕΛ προκειμένου να γίνονται δεκτά 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 
Δ12α/Φ.11/Γ.Π.οικ.19202/420/29.03.2018 επιστολή της 
αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας, ώστε 
τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν στην Περιφέρεια 
Αττικής να μπορούν να κάνουν χρήση της έκπτωσης 
50% που δικαιούνται στα εισιτήρια των λεωφορείων των 
Υπεραστικών ΚΤΕΛ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται είναι τα εξής:  
• Κάρτα Μετακίνησης ΑμεΑ 2016 του ΟΑΣΑ ή 
• Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από 
τους Δήμους. (Στη βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία 
λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δι-
καιούχο) ή 
• Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα 
ή ΕΦΚΑ για την χορήγηση σύνταξης αναπηρίας ή 
• Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγρά-
φεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).

Χορήγηση συνεδριών
αποκατάστασης σε ΑμΣΚΠ

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της ΠΟΑμΣΚΠ για τις 
συνεδρίες αποκατάστασης σε ΑμΣΚΠ, διευκρινίζεται από 
τον ΕΟΠΥΥ σε έγγραφό του. 
«Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ε.Κ.Π.Υ για 
φυσικοθεραπείες δικαιολογούνται:
Α) έως 10 συνεδρίες δυο φορές το χρόνο,
Β) Σε σοβαρά κινητικά προβλήματα απότοκα πρόσφατων 
(εντός τριμήνου από την εμφάνιση του προβλήματος) 
κακώσεων νωτιαίου μυελού & κρανιογκεφαλικών κα-
κώσεων, σκλήρυνση κατά πλάκας, πολυριζονευρίτιδα 
Guillain Barre, σοβαρών νόσων του ΚΝΣ που δεν έχουν 
νοσηλευθεί σε κλινική αποκατάστασης Νοσοκομείου ή 
ΚΑΑ ή ΦΙΑΠ και δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμ-
μα αποκατάστασης ως εξωτερικοί ασθενείς σε ΚΑΑ ή 
ΦΙΑΠ, δύναται να χορηγούνται δώδεκα (12) συνεδρίες 
φυσικοθεραπείας το μήνα, σύμφωνα με Ιατρική 
γνωμάτευση Νοσοκομείου ή κλινικής, η οποία θα επισυ-
νάπτεται στο παραπεμπτικό και μέχρι έξι (6) μήνες», 
«δικαιολογείται η εκτέλεση των φυσικοθεραπευτικών 
πράξεων κατ’ οίκον».

Φόρτιση των δωρεάν μετακινήσεων 
στις Ath.ena Card για άνεργους και 
ΑΜΕΑ

Άνεργοι και ΑΜΕΑ που έχουν ενεργοποιήσει την κάρτα 
τους μέσω της εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ μπορούν να 
φορτώσουν τις δωρεάν μετακινήσεις από τα αυτόματα 
εκδοτικά μηχανήματα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Η 
φόρτιση γίνεται μόνο σε αυτόματα μηχανήματα και όχι 
στα εκδοτήρια. 
Info: www.athenstransport.com

Πιλοτικό πρόγραμμα παροχών αναπηρίας ΟΠΕΚΑ

Σε εφαρμογή μπήκε η πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία από την Αττική. 
Στο πιλοτικό πρόγραμμα εντάσσονται τα άτομα με αναπηρία από την Περιφέρεια Αττικής που υποβάλλουν για πρώτη 
φορά αίτηση προνοιακού επιδόματος. Όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ 
για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ. Στο νέο πλαίσιο προηγείται η διοικητική διαδικασία και ο αιτών 
εξετάζεται από τα ΚΕΠΑ, εφόσον πληροί όλες τις λοιπές προϋποθέσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ειδικού 
ηλεκτρονικού συστήματος. 
Info: www.opeka.gr

Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Σε ισχύ έχει τεθεί από τις 31 Μαρτίου του 2018 ο νέος 
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), μετά τη δημο-
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Νόμος 
4530/2018 - ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018) ο οποίος επιφέρεις 
μεγάλες αλλαγές. 
Η ενημέρωση μας αφορά όλους!

Η  ειρήνη ξεκινάει με ένα απλό χαμόγελο.

Νάντια Ζιαγκουβά | Κοινωνική Λειτουργός
Η Κοινωνική Λειτουργός εργάζεται στο γραφείο με τη μερική υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας SPECIFAR

Mother Teresa
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Η οικονομική σας συνδρομή είναι πολύτιμη για την υποστήριξη του Συλλόγου, για την συνέχιση των 
προσπαθειών του και για την ευόδωση των στόχων του και για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μην την 
αμελείτε. Υπενθυμίζουμε ότι η Εγγραφή είναι 5,00€, ενώ η Ετήσια συνδρομή τουλάχιστον 10,00€. 

Τρόποι καταβολής της Ετήσιας Συνδρομής και της Εγγραφής:
α. Ταχυδρομική Επιταγή στην διεύθυνση: Σύλλογος Ατόμων με Σ.Κ.Π., Θ.Χ.Π.Α, Λεωφ. Βουλιαγμένης
(Πρώην Αμερικανική Βάση Ελληνικού) Ελληνικό 167 77 
β. Κατάθεση στην Alpha Bank στο λογαριασμό: 154/00/2002/003330.
Για καταθέσεις μέσω διατραπεζικών συναλλαγών το  ΙΒΑΝ του λογαριασμού είναι:
GR35 0140 1540 1540 0200 2003 330. 
(Πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στην αιτιολογία κατάθεσης να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας και προσοχή διότι 
οι διατραπεζικές συναλλαγές συνήθως επιβαρύνονται με έξοδα) 
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όσοι οφείλουν κάποιο δικαιολογητικό (φωτογραφίες είτε επικυρωμένη γνωμάτευση από
Κρατικό Νοσοκομείο), παρακαλούνται να το προσκομίσουν άμεσα ώστε να ολοκληρώσουν την
αίτησή τους και παραλάβουν την ταυτότητα μέλους. Επίσης, μπορούν να  επικοινωνήσουν με
το Γραφείο του Συλλόγου ώστε να τους αποσταλεί ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή,
με δική τους χρέωση (3,20€).

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MSDAY Τρίτη

29
Μαΐου

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ευαισθητοποίησης MSDAY

Ο ΣΑμΣΚΠ θα λειτουργήσει ενημερωτικό 
περίπτερο για την Πολλαπλή Σκλήρυνση. 

Ελάτε να μιλήσουμε με τον κόσμο,
να προσφέρουμε ενημερωτικά φυλλάδια
και να δηλώσουμε παρόν στην Κεντρική 

Πλατεία της χώρας μας. Με κεντρικό σύνθημα:
“Η Πολλαπλή Σκλήρυνση δε μας σταματά”

ενημερώνουμε, ευαισθητοποιούμε, 
επικοινωνούμε.

Το φετινό περίπτερο είναι
μια ευγενική χορηγία της

Όλοι στο Σύνταγμα




