Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

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

Σύλλογος Ατόμων με
Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Λεωφ. Βουλιαγμένης
(Πρώην Αμερικανική Βάση),
167 77 Ελληνικό
Τηλ. & Fax: 210 96 00 131
E-mail: samskp@otenet.gr
www.msassociationhellas.org

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βάσω Μαράκα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρία Σπανίδου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννα Χριστοδουλίδου
ΤΑΜΙΑΣ: Γεωργία Τσίρου
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευανθία Πουρνάρα
ΜΕΛΟΣ: Δημήτρης Ανδρούτσος
ΜΕΛΟΣ: Ανθή Κουμουτσάκου

ΕΚΔΟΤΗΣ

Βάσω Μαράκα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χρήστος Μουστάκας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΣΕΛ/ΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
EDIT | Τ. 2105782360 | www.editco.gr

Τα επώνυμα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις

τεύχος

#47

Νευρολογικές Κλινικές

των συγγραφέων

Αγ. Ανά ργυροι | 210 3501320-22

Το περιοδικό “Επικοινωνούμε”

Αιγινή τ ει ο Ν οσοκομ εί ο - Ε ξ. Ιατρεί α | 210 7289250

• διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ στους Ασθενείς με ΣΚΠ

Ατ τ ικό Ν οσοκομ εί ο | 210 5831100

• συντηρείται από εισφορές και δωρεές

Θριά σ ιο Ν οσοκομ εί ο | 213 2028000

INTERNET

Γε νικό Κ ρατι κό Αθηνών | 210 7768000
Γε νικό Κ ρατι κό Ν ί και ας | 213 2077000

• www.disabled.gr

Ερυθ ρό ς Σταυρός | 210 6910512-4

Η ιστοσελίδα του περιοδικού

Ευα γγελι σμ ός | 213 2041000

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ»

ΚΑΤ - ΕΚΑ | 213 2086000

• www.mscare.gr

4 0 1 Γε ν . Στρατι ωτι κό Ν οσοκομ εί ο | 2107494431 & 39

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο –

Να υτ ικό Ν οσοκομ εί ο Α θηνών | 210 7261148

Νευρολογική Κλινική

ΝΙΜ Τ Σ | 2107288264, 2107288115

• www.msif.org

Ασ κλη πι εί ο Β ούλας (Ιατρεί ο Φυσι κής Ιατρι κής

Διεθνής Ομοσπονδία για την Σκλήρυνση

& Απο κατάστασης) | 210 8923000

Κατά Πλάκας

ΕΚΑ - Εθνι κό Κ έντρο Α ποκατάστασης | 213 2015193 μ ε τα εξής ι ατρεί α:

• www.ms-in-europe.org

Ια τ ρε ίο γι α την ΣΚ Π

EMSP : Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Εταιριών

Μ ο νά δα Ν ευρογενούς Ουροδόχου Κύστεως

για τη ΣΚΠ

Ια τ ρε ίο Δι αταραχών Μυϊ κού Τόνου - Σπαστι κότητας

• www.msnews.org

Ια τ ρε ίο Σεξουαλι κής Α ποκατάστασης & Γονι μ ότητας Π αραπληγι κών

Παγκόσμιο Ίδρυμα Υποστήριξης ΣΚΠ

Τη λέφωνο γι α ραντεβ ού στα Κ ρατι κά Ν οσοκομ εί α: 1535
ΕΟΠΥΥ γι α ραντεβ ού 14554, 14784, 14884

Το περιοδικό εκδίδεται σε συνεργασία με την

Κέ ντ ρο Ε ξυπηρέτησης Π ολί τη (Τηλεφωνι κές Αι τήσει ς):1502

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με ΣΚΠ

Γρα μμή του Υ πουργεί ου Μεταφορών (Π αροχή πληροφορι ών
για όλες τι ς υπηρεσί ες που παρέχονται στα Αμ ΕΑ ): 1889

Σοφοκλέους & Αριστοτέλους 19

Υπη ρε σί α της ΕΘΕΛ γι α μ ετακί νηση Α μ ΕΑ | 1130 (210 4270748)

16777 Ελληνικό - Τηλ. & Fax: 213 0222777

Νο μα ρχί α Α θηνών | 1539

email: poamskp@otenet.gr
http://www.poamskp.gr
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Ιανουάριος 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας σας καλεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 27 Ιανουαρίου, στα γραφεία του Συλλόγου, στη Λεωφ. Βουλιαγμένης - πρώην Αμερικανική Βάση Ελληνικού στις 10.30 π.μ., με τα εξής προς συζήτηση θέματα της Ημερήσιας διάταξης:
• Λογοδοσία του Δ.Σ. σχετικά με τη δράση του κατά το έτος 2018 και ψηφοφορία για την έγκριση αυτής.
• Παρουσίαση Ισολογισμού, Απολογισμού για το παρελθόν 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.
Αν δεν υπάρξει η ορισθείσα από το καταστατικό απαρτία του 1/4 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν
τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 03
Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο οπότε και θα είναι νομότυπη με όσα μέλη θα είναι παρόντα.

Φεβρουάριος 2019

Μάρτιος 2019

Leonardo da Vinci

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ

ΕΞΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΥ

Την Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου
στις 5.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί
Επίσκεψη του Συλλόγου στην έκθεση
Leonardo da Vinci - 500 years of
genius στο Παλιό Αμαξοστάσιο του
ΟΣΥ στο Γκάζι. Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης θα υπάρχει ξενάγηση.
Δηλώσεις συμμετοχής έως 04
Φεβρουαρίου.

Την Κυριακή 03 Μαρτίου στις 14.00
το μεσημέρι, ο ΣΑμΣΚΠ διοργανώνει
την καθιερωμένη αποκριάτικη έξοδο
των μελών του στο Μεζεδοπωλείο
“ΤΟ ΠΑΛΙΟ” (Μαρίνου Γερουλάνου
46, Αργυρούπολη). Μια τρελή
ατμόσφαιρα καρναβαλιού σε έναν
ζεστό προσβάσιμο χώρο για όλους.
Φαγητό, ποτό και ζωντανή μουσική.
Κρατήστε τις θέσεις σας στο γραφείο
του Συλλόγου.

Την Κυριακή 17 Μαρτίου,
Μαρτίου στις 10.30 το πρωί, θα
πραγματοποιηθεί Ενημερωτική
Ημερίδα, σε κεντρικό ξενοδοχείο ή
αίθουσα εκδηλώσεων της Αθήνας με
κεντρικούς ομιλητές διακεκριμένους
ιατρούς των Αθηνών.

500 years of genius

Μάρτιος 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΟ

Κώστας Σπέγγος | Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας
Υπεύθυνος Τμήματος Πολλαπλής Σκλήρυνσης και Απομυελινωτικών Νοσημάτων του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

ΚΟΠΩΣΗ:
ΤΟ ΠΙΟ ΣΥΧΝΟ «ΚΡΥΦΟ» ΣΥΜΠΤΩΜΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Η

κόπωση αποτελεί το πιο συχνό «κρυφό» σύμπτωμα της
Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Εκτιμάται πως αφορά πάνω από το 90%
των ασθενών ενώ δύο στους τρεις πάσχοντες αναφέρουν ανάλογα συμπτώματα σχεδόν σε καθημερινή βάση.
Ο ορισμός και η περιγραφή της κόπωσης στην ΠΣ δεν είναι κάτι
απλό. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που και οι ίδιοι οι ασθενείς
δυσκολεύονται με λόγια να περιγράψουν αυτό που αισθάνονται.
Δυστυχώς αρκετά συχνά τα ενοχλήματα τους δεν γίνονται αποδεκτά κι αμφισβητούνται από το περιβάλλον τους, αφενός γιατί δεν
μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τρίτους κι αφετέρου γιατί η ένταση και τα χαρακτηριστικά τους μπορεί να διαφέρουν σημαντικά
από ασθενή σε ασθενή, ενώ επίσης σημαντικές διακυμάνσεις
μπορεί να παρατηρηθούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η ανεξέλεγκτη αίσθηση κούρασης ή εξάντλησης, η έλλειψη
ενέργειας και η δυσκολία εκκίνησης ή ολοκλήρωσης ακόμη και
των πιο απλών καθημερινών δραστηριοτήτων αποτελούν ένα
μόνο μέρος των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η συντριπτική
πλειονότητα των ασθενών με ΠΣ. Όμως πέρα από τα σωματικά
αυτά συμπτώματα η έλλειψη πνευματικής και νοητικής ενέργειας, η αδυναμία της προσοχής και της συγκέντρωσης και η
εξασθένηση της μνήμης μπορεί να περιορίσουν θεαματικά τη
λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και την απόδοση των
ασθενών, επιφέροντας αρκετές φορές λάθη και επηρεάζοντας σημαντικά την επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή.
Οι ενοχλήσεις γίνονται συνήθως πιο έντονες κατά τις βραδινές
ώρες και εντείνονται σαφώς με τη ζέστη. Για έντονη κόπωση παραπονιούνται επίσης οι περισσότεροι ασθενείς κατά τη διάρκεια
τυχόν υποτροπής της νόσου. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η
κόπωση σχετίζεται με την έλλειψη ύπνου, την συνύπαρξη κατάθλιψης, το βαθμό αναπηρίας και την προϊούσα μορφή της ΠΣ.
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Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στα φάρμακα τα οποία
για διαφόρους άλλους λόγους μπορεί να λαμβάνει ο ασθενής.
Αναλγητικά, αντικαταθλιπτικά, αντιισταμινικά, αντιεπιληπτικά και
ανοσοτροποποιητικά φάρμακα μπορούν κάλλιστα να επιτείνουν
την κόπωση και ως εκ τούτου θα πρέπει να χορηγούνται με φειδώ
και μόνο επί σαφούς ένδειξης με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής
έχει ενημερωθεί σχετικά. Λόγω των έντονων ενοχλήσεων μπορεί
σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστεί η διακοπή της χορηγούμενης αγωγής και η αντικατάσταση με άλλη καλύτερα ανεκτή.
Αναφορικά με την φαρμακευτική αντιμετώπιση της κόπωσης
σε ασθενείς με ΠΣ υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν τη
χορήγηση Αμανταδίνης ή Μοδαφινίλης με καλά αποτελέσματα.
Συνιστάται η πρωινή λήψη των φαρμάκων για την αποφυγή τυχόν διαταραχών του ύπνου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
αποφεύγεται η υπερδοσολογία των φαρμάκων αυτών λόγω των
πιθανών παρενεργειών που επηρεάζουν σαφώς την καθημερινότητα των ασθενών.
Σε ό,τι αφορά τη μη φαρμακευτική αντιμετώπιση της κόπωσης
υπάρχουν ενδείξεις ότι ο συνδυασμός ασκήσεων χαλάρωσης και
διαλογισμού μπορεί να δράσει ευεργετικά. Είναι πολλές φορές
που οι ασθενείς βιώνουν σημαντική βελτίωση μέσω της Yoga ή
του Tai Chi. Όμως και άλλες εναλλακτικές θεραπευτικές μέθοδοι,
όπως η ρεφλεξολογία και ο βελονισμός θα μπορούσαν κατά περίπτωση να φανούν χρήσιμες. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επαρκή
δεδομένα για την επιτυχή αντιμετώπιση της κόπωσης στην ΠΣ οι
ασθενείς δικαιούνται να δοκιμάσουν τι μπορεί να τους βοηθήσει
και να βελτιώσει την καθημερινότητα τους στο μακρύ ταξίδι της
νόσου τους. Αφορισμοί και γενικεύσεις εδώ δεν έχουν θέση και
η θεραπεία οφείλει να εξατομικεύεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Οι ενοχλήσεις είναι συνήθως πιο έντονες
το βράδυ & εντείνονται με τη ζέστη

ΑΡΘΡΟ

Ελένη Τσαχαγέα | Μ.Α. Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο

Yalom το 1985, προσδιόρισε τους εξής παράγοντες:

1. Η ενστάλαξη ελπίδας: Η αίσθηση αισιοδοξίας για την έκβαση
της θεραπείας. Σημαντικό είναι τα άτομα να πιστεύουν ότι θα
βελτιωθούν αλλά και ο θεραπευτής να πιστεύει ότι μπορεί να
βοηθήσει κάθε κινητοποιημένο μέλος. Μέλη ομάδων έχουν
περιγράψει χρήσιμες εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους σ’
αυτές.
‘’Όταν πήγα για πρώτη φορά στην ομάδα είχα κατάθλιψη και
ήμουν πολύ φοβισμένη. Μετά από τη συνεδρία με είδε ο άνδρας
μου χαμογελαστή. Είχα πολύ καιρό να χαμογελάσω. Πόσοι
έχουν έρθει κλαίγοντας και φεύγουν χαμογελαστοί! Αμέτρητοι!’’
2. Καθολικότητα: Μερικοί μπαίνουν στην ομάδα με ένα αίσθημα
βασικής ανικανότητας και μοναδικότητας του προβλήματός τους.
Λόγω διαταραγμένων σχέσεων απομακρύνονται κοινωνικά.

‘’Οι άνθρωποι στην ομάδα, ο καθένας μια διαφορετική περίπτωση,
έχουν κοινή προσέγγιση για τη σκλήρυνση: δεν κυριαρχεί στη
ζωή μας, είναι δευτερευούσης σημασίας. Για ότι δυσάρεστο
προκύπτει, το μοιραζόμαστε και το βάζουμε στην πραγματική του
διάσταση, και τελικά το ξεπερνάμε’’.
3. Πηγή πληροφοριών: Προτάσεις για τρέχοντα προβλήματα
δίνονται έμμεσα από τον θεραπευτή ενώ συμβουλές δίνονται
άμεσα από τα μέλη. Αυτοί που ζητούν τη συμβουλή και την παίρνουν αισθάνονται ότι οι άλλοι ενδιαφέρονται γι’ αυτούς.
‘’Η ομάδα με συμβούλεψε να αλλάξω την απορριπτική συμπεριφορά μου προς τον έφηβο γιό μου ώστε να έρθουμε πιο κοντά’’.
4. Αλτρουισμός: Η αίσθηση του να είσαι χρήσιμος για τους
άλλους. Τα άτομα μπαίνουν στην ομάδα με μια αίσθηση ότι δεν
έχουν τίποτα να προσφέρουν στους γύρω τους. Αυξάνεται η
αυτοεκτίμηση των μελών τα οποία προσφέρουν σιγουριά, υπο-

Μέσα από την ομάδα αυξάνεται
η αυτοεκτίμηση των μελών
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στήριξη, ενόραση και συμμερίζονται τα προβλήματα.
‘’Βοηθήσαμε την Μ. να βελτιώσει τη σχέση της με την αδελφή
της. Και την Κ. να εγκαταλείψει την προβληματική σχέση της με
τον σύντροφό της’’.
‘’Συνεχίζω, όχι επειδή δεν έχω βρει ακόμα τη βοήθεια που
έψαχνα, το αντίθετο μάλιστα. Η βοήθεια είναι συνεχής και αισθάνομαι σαν μαθητής αναγνωρίζοντας κομμάτια του εαυτού μου,
βοηθώντας τους συμμαθητές μου στις δυσκολίες τους’’.
5. Επαναβίωση της οικογένειας: Τα μέλη της ομάδας ξαναζούν
παλιές οικογενειακές συγκρούσεις με γονείς και αδέλφια, εξάρτηση από τον ‘’παντοδύναμο’’ γονιό - τώρα τον αρχηγό της
ομάδας - ανυπακοή, ανταγωνισμός για την αγάπη του. Του
δίνεται όμως η δυνατότητα να ξαναζήσει τις εμπειρίες του διορθωμένες και να αλλάξουν το ρόλο που τους είχε επιβάλλει η
οικογένεια.
‘’Η ομάδα της Τρίτης είναι η «δεύτερη οικογένειά μου» και είμαι
σίγουρη ότι το ίδιο συμβαίνει και με τα άλλα μέλη της’’.

δεν φανταζόμουν ποτέ, ότι είχα τόσες καλές πλευρές του
χαρακτήρα μου’’.
8. Μιμητική συμπεριφορά: Τα μέλη της ομάδας υιοθετούν τρόπους συμπεριφοράς των άλλων μελών καθώς και το σύστημα
αξιών του θεραπευτή ο οποίος λειτουργεί σαν πρότυπο.
‘’Το καλό παιδί, ο οικογενειάρχης, ο δουλευταράς… Από 17 χρονών, στον αγώνα της επιβίωσης. Τι κέρδισα? Ένα αυτοάνοσο.
Μαύρα όλα, ο ουρανός στο κεφάλι μου. Τι κάνω τώρα, ήρθε το
τέλος. 4 χρόνια απελπισίας. Πως το ξεπερνάω αυτό το πρόβλημα?
Υπάρχει λύση και λέγεται ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης. Εγώ
τη βρήκα και είναι η ομάδα μου’’.
9. Συνεκτικότητα: Η αίσθηση αποδοχής και κατανόησης από
την ομάδα. Ο ασθενής ωφελείται από την εμπειρία του να είναι
ένα εκτιμώμενο μέλος μιας ενεργούς και σταθερής ομάδας.
‘’Σήμερα έχω συνεδρία. Θα πάω και θα τους πω ότι χθες πονούσα πολύ. Δεν θα με ρωτήσουν γιατί αλλά θα με κοιτάξουν με
κατανόηση’’.

6. Ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων: Τα άτομα μαθαίνουν τεχνικές για να τις βελτιώσουν. Συνειδητοποιούν ποια εντύπωση
κάνει ο τρόπος που φέρονται π.χ. αν μιλάνε πολύ ή λίγο, αν μιλάνε για λεπτομέρειες κουραστικές, πως κάνουν τους άλλους
να αισθάνονται, και πως οι ίδιοι βλέπουν τον εαυτό τους.
‘’Όταν κάποια στιγμή μιλούσαν όλοι μαζί, τους φώναξα Ωπ!!
σηκώνοντας το χέρι μου. Είναι απαράδεκτο!’’.

10. Κάθαρση: Έντονη έκφραση συναισθημάτων που οδηγεί
στην ανακούφιση. Περιλαμβάνει θετικά και αρνητικά συναισθήματα.
‘’Η σκέψη και μόνο ότι θα μοιραστώ με την «οικογένεια –
ομάδα» αυτά που με απασχολούν κάτω από τη συμβουλή και
την καθοδήγηση της ψυχολόγου με χαλαρώνει. Διότι η λύπη
μοιραζόμενη μειώνεται και η χαρά μοιραζόμενη διπλασιάζεται’’.

7. Διαπροσωπική μάθηση: Αποδοχή αγνώστων μέχρι τώρα ή
απαράδεκτων πλευρών του εαυτού. Συχνά ανακαλύπτει κανείς και θετικές πλευρές όπως την ικανότητα να φροντίζει, να
συνδέεται στενά, να αισθάνεται συμπόνια.
‘’Στην άσκηση που κάναμε για το πώς βλέπει ο ένας τον άλλον

11. Υπαρξιακοί παράγοντες: Η αποδοχή ότι ο καθένας είναι
υπεύθυνος για την ζωή του. Υπάρχουν όρια στην καθοδήγηση
και την υποστήριξη που μπορεί να έχει κάποιος. Παρ’ όλο που
μπορεί να είμαστε κοντά με άλλους, υπάρχει ένα σημείο πέρα
από το οποίο είμαστε μόνοι μας.

Υπάρχουν όρια στην υποστήριξη
& την καθοδήγηση του καθενός
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‘’Μαθαίνω ότι είμαι ο τελικός υπεύθυνος για τον τρόπο που ζω τη ζωή μου ανεξάρτητα από το πόση καθοδήγηση και υποστήριξη έχω
από τους άλλους’’.
Οι παράγοντες παρουσιάστηκαν σαν ξεχωριστές οντότητες. Στην πραγματικότητα είναι πολύπλοκα αλληλένδετοι. Σε διαφορετικές
φάσεις της ομάδας διαφορετικοί παράγοντες κυριαρχούν. Διαφορετικά άτομα ωφελούνται από διαφορετικούς παράγοντες. Στην
αρχή αναζητούν την ανακούφιση από τα συμπτώματα και μετά σχηματίζουν νέους στόχους, πιο διαπροσωπικούς όπως το να
μπορούν να σχετίζονται βαθύτερα, να είναι πιο έντιμοι, να μπορούν να αγαπούν.
Στην αξιολόγηση για τη λειτουργία της ομάδας μέλος της έγραψε το ακόλουθο κείμενο:
‘’Όταν ήρθα για πρώτη φορά στην ομάδα, ήρθα μαζί με τον θυμό μου, τον φόβο μου, την πλήξη μου,
την μοναξιά μου και πιο πολύ απ’ όλα την χαμηλή αυτοεκτίμησή μου.
Η ομάδα για μένα παίζει σημαντικό ρόλο στην ομαλή εξέλιξη της ΣΚΠ. Η κατανόηση που εισπράττω είναι απερίγραπτη.
Η καλύτερη θεραπεία είναι η καλή ψυχολογία και αυτό μαθαίνω στην ομάδα μας.
Μαθαίνω ν’ ακούω τον συνομιλητή μου και να μπαίνω στη διαδικασία να σκέφτομαι κάποια λύση που να βοηθάει.
Μαθαίνω να λύνω τα προβλήματα με ψυχραιμία και λογική.
Μαθαίνω να εκφράζω τα συναισθήματά μου και όχι να τα καταπιέζω μέσα μου.
Μαθαίνω να φέρνω σε ισορροπία τη λογική και το συναίσθημα.
Μαθαίνω να αναγνωρίζω τη δύναμη που έχω μέσα μου και εκπλήσσομαι.
Μαθαίνω να απολαμβάνω και να εκτιμώ αυτά που μπορώ να κάνω και όχι να μιζεριάζω γι’ αυτά που δεν μπορώ.
«Θέλω ότι μπορώ και κάνω ότι θέλω».
Νοιώθω τυχερή που βρίσκομαι ανάμεσά σας!!’’
        Κ. Μ.
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ΠΟΑΜΣΚΠ
2ND Patient Compliance Conference
To 2nd Patient Compliance Conference με θέμα: Συμμόρφωση,
Η επόμενη ημέρα: «Εκπαιδευμένος Ιατρός - Ενεργός Ασθενής
- Αποτελεσματικές Θεραπείες ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
διοργάνωσε στις 18 Οκτωβρίου 2018, το DailyPharmaNews στο
Ξενοδοχείο Divani Caravel.

Διακεκριμένοι ομιλητές, επαγγελματίες Υγείας, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι ασθενών, αντιπαρέβαλλαν τις απόψεις τους για τις βέλτιστες πρακτικές και τα βήματα για την
δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος Υγείας που θα
επιλύσει το σοβαρό ζήτημα της συμμόρφωσης των ασθενών
στην φαρμακευτική αγωγή και τις ιατρικές συμβουλές θεραπείας.
Το πρώτο μέρος είχε τίτλο «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ιατρών σε
θέματα επικοινωνίας της υγείας στη συμμόρφωση των ασθενών»
με ομιλίες των κκ. Α. Λινού Καθηγήτριας, MD, MPH, PhD,FACE Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ι. Υφαντόπουλου
Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας - Οικονομικών της Υγείας ΕΚΠΑ,
Κ. Μπαργιώτα Ορθοπαιδικού χειρουργού Βουλευτή Λάρισας, Θ.
Ρηγάτου Προϊστάμενου Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού
ΕΟΠΠΥ και Ν. Μπουμπουχαιροπούλου, PhDc, Market Access
and Health Economics Manager της Pfizer Hellas.
Το δεύτερο μέρος είχε θέμα «Η σημαντική σχέση γιατρού ασθενή για τη συμμόρφωση στη θεραπεία και η υποστήριξη
αυτής της σχέσης από το σύστημα υγείας» και ξεκίνησε με την
ενδιαφέρουσα παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
Webrating Health σχετικά με την συμμόρφωση των ασθενών
από τον καθηγητή κ. Υφαντόπουλο.
Τα βίντεο από τους χαιρετισμούς και τις ομιλίες μπορείτε να τα
βρείτε στο link https://patientcomplianceconference.gr/videos/
Η επιτυχημένη εκδήλωση είχε την αιγίδα αξιόλογων φορέων μεταξύ των οποίων και της ΠΟΑμΣΚΠ.
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Ημερίδα της Ελληνικής Αστυνομίας
με θέμα: «Ο ρόλος και η συμβολή της
Ελληνικής Αστυνομίας στην καθημερινή
ζωή των ατόμων με αναπηρία»
Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018,στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, με
πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος και η συμβολή της
Ελληνικής Αστυνομίας στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία».
Απηύθυναν χαιρετισμό η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο
Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
Στην Ημερίδα παρέστησαν, ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας Δημήτριος Καρέλλας, ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς Παυσανίας - Ανδρέας Παπαγεωργίου, ο Αντιπρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου, εκπρόσωποι των Αρχηγών των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Πρόεδροι και

εκπρόσωποι Ομοσπονδιών, Συνομοσπονδιών, Επιτροπών και
Συλλόγων των ατόμων με αναπηρία, Πρόεδροι και εκπρόσωποι
Συνδικαλιστικών Ομοσπονδιών, Ενώσεων και Σωματείων εν
ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικού προσωπικού καθώς
και η Διευθύντρια, εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητές της
6ης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. Την ΠΟΑμΣΚΠ
εκπροσώπησε η πρόεδρος κ. Βάσω Μαράκα.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Αριστείδης
Ανδρικόπουλος, στο χαιρετισμό του σημείωσε, μεταξύ άλλων:
«… Η Ελληνική Αστυνομία, έχοντας ως βασική αποστολή την
προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, σέβεται και υπερασπίζεται
τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου και πρωτίστως των μελών της
κοινωνίας μας, για τα οποία η εξασφάλιση και η διατήρηση των
όρων για αξιοπρεπή διαβίωση δεν είναι πάντοτε δεδομένη…
…Το μήνυμα, λοιπόν, αυτής της Ημερίδας είναι και πρέπει να
είναι ακριβώς αυτό. Πως είμαστε πάντοτε δίπλα σε αυτούς
συνανθρώπους μας, έτοιμοι και πρόθυμοι να τους διευκολύνουμε,
ώστε να απολαμβάνουν μαζί μας όλα τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες που ως άτομα και ως μέλη της ίδιας κοινωνίας
απαιτούμε και δικαιούμαστε…
…Η Ελληνική Αστυνομία και το προσωπικό της είναι εδώ, θα
είναι πάντοτε εδώ, έτοιμοι να προσφέρουν, να στηρίξουν και
να διευκολύνουν κάθε συνάνθρωπό μας και πρωτίστως τους
συνανθρώπους μας που πάσχουν από οποιαδήποτε μορφή
αναπηρίας… »

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ

ΠΟΑΜΣΚΠ
Συνάντηση ΠΟΑμΣΚΠ
με την Διεύθυνση Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ
Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 αντιπροσωπεία της ΠΟΑμΣΚΠ
επισκέφθηκε μετά από σχετική πρόσκληση, τα γραφεία του
ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι.

2o Συνέδριο Athens Medical
Leadership & Innovation AMLI II
23-25 Νοεμβρίου 2018

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του Οργανισμού ο κ. Κ.
Γαλανάκης από το Γραφείο Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, η κ. Πρινέα από
τη Διεύθυνση Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ, η κ. Μ. Λέφα από το φαρμακείο
του ΕΟΠΥΥ που στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου και η κ. Κ.
Σουλή. Στην συνάντηση η πρόεδρος της ΠΟΑμΣΚΠ, κ. Β. Μαράκα
συνοδευόταν από την Γραμματέα Διοίκησης της ΠΟΑμΣΚΠ κ. Δ.
Ζελιαναίου και την Κοινωνική Λειτουργό του ΣΑμΣΚΠ Αθήνας κ.
Ν. Ζιαγκουβά.
Η ΠΟΑμΣΚΠ κατέθεσε υπόμνημα με τα κυριότερα ζητήματα που
αντιμετωπίζουν τα ΑμΣΚΠ στον τομέα του φαρμάκου της η συμμετοχή σε φάρμακα και σκευάσματα που απαιτούνται για την θεραπεία της ΠΣ, η έλλειψη φαρμακείων ΕΟΠΥΥ στην περιφέρεια,
η χρονοβόρος και επίπονη διαδικασία προμήθειας ΦΥΚ από τα
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ εξ αιτίας την αναμονής κλπ.
Ο κ. Γαλανάκης ενημέρωσε την κ. Μαράκα πως σχεδιάζεται εξ
αρχής όλο το σύστημα διάθεσης φαρμάκου και πως απαιτείται η
συμμετοχή των ασθενών στην διαδικασία για να αντιμετωπίσουν
παραλείψεις και αστοχίες του υπάρχοντος συστήματος.
Στο προσεχές διάστημα οι δύο φορείς αναμένεται να προχωρήσουν σε στενή συνεργασία σε πιλοτικό πρόγραμμα του ΕΟΠΥΥ
σχετικά με την προμήθεια ΦΥΚ.

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ιατρικής Πρωτοπορίας και Καινοτομίας
AMLI 2018 (Athens Medical Leadership and Innovation Conference 2018), πραγματοποιήθηκε από 23 έως 25 Νοεμβρίου
2018, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών. Στο AMLI 2018 κορυφαίοι επιστήμονες από το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, αλλά και οι διεθνείς ομόλογοί τους, παρουσίασαν
τις τελευταίες τάσεις στους αντίστοιχους τομείς εξειδίκευσής τους
αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν τον Ιατρικό Τουρισμό.
Στο Συνέδριο υπογραμμίστηκε έντονα ο σημαντικός ρόλος της
προάσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών.
Προσκεκλημένη ομιλήτρια το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 η
Πρόεδρος της ΠΟΑμΣΚΠ, κ. Βάσω Μαράκα, ανέφερε στην ομιλία
της με τίτλο «Living with multiple sclerosis - Patient activism»

(Ζώντας με την Πολλαπλή Σκλήρυνση - ο ακτιβισμός των ασθενών)
τις αιτίες που οδήγησαν στην ραγδαία ανάπτυξη του πεδίου της
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών (συνηγορία ασθενών) στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, κι εξήγησε ποιο είναι το
δικό της κίνητρο για την ενασχόληση της με τον ακτιβισμό των
ασθενών. Κλείνοντας την ομιλία της, καταχειροκροτήθηκε από το
συγκινημένο κοινό, με την κατάθεση ψυχής της ως ασθενής με ΠΣ.

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 7 11

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ

ΠΟΑΜΣΚΠ
Σεμινάριο «Ολιστική Προσέγγιση
και ο Ρόλος της Νοσηλευτικής
στην Πολλαπλή Σκλήρυνση»
Θεσσαλονίκη 5 Δεκεμβρίου 2018
Στα πλαίσια του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής
Ακαδημίας Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ), πραγματοποιήθηκε
στις 5 Δεκεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο για
νοσηλευτές με θέμα «Ολιστική Προσέγγιση και ο Ρόλος της
Νοσηλευτικής στην Πολλαπλή Σκλήρυνση». Το σεμινάριο
οργανώθηκε με την σύμπραξη της ΕΛΛ.Α.ΝΑ, της ΠΟΑμΣΚΠ και
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος για να τονίσει την σημασία
του εξειδικευμένου στην Πολλαπλή Σκλήρυνση νοσηλευτή.
Χαιρετισμό στο Συνέδριο απεύθυναν ο Πρόεδρος της ΕΛΛ.Α.ΝΑ,
Καθηγητής Νευρολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Ιωάννης Ηλιόπουλος, η εκπρόσωπος της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος Δρ. Θεοδώρα Καυκιά, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα
Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και η κ. Β. Μαράκα πρόεδρος
ΠΟΑμΣΚΠ.. Στον χαιρετισμό της η πρόεδρος της ΠΟΑμΣΚΠ, αφού
ευχαρίστησε την ΕΛΛ.Α.ΝΑ για την διοργάνωση της εκδήλωσης,
τόνισε την ανάγκη του ατόμου με ΠΣ για παρακολούθηση από
διεπιστημονική ομάδα, αναπόσπαστο μέλος της οποίας είναι και ο
εξειδικευμένος στην ΠΣ νοσηλευτής.
Αναφέρθηκε επίσης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «MS Nurse
PRO» που έχει δημιουργήσει η EMSP (European Multiple Sclerosis Platform) σε συνεργασία με την RIMS (Rehabilitation in
MS) και την IOMSN (International Organization of MS Nurses) το
οποίο δίνει πιστοποίηση στους νοσηλευτές στην ΠΣ.

Εκ μέρους των πασχόντων ευχαρίστησε τους νοσηλευτές,
που ήταν και το κυρίως κοινό του Σεμιναρίου, για την ιδιαίτερη
φροντίδα και συμπαράσταση στους πάσχοντες.
Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο κ. Ι. Νικολαϊδης, Νευρολόγος
B’ Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. ΑΧΕΠΑ, που
εξήγησε την αναγκαιότητα της ύπαρξης ειδικού νοσηλευτή στην
ΠΣ από την σκοπιά των νευρολόγων.
Αμέσως μετά η κ. Θεανώ Τάτση, Νοσηλεύτρια Β΄ Πανεπιστημιακής
Νευρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. ΑΧΕΠΑ, αναφέρθηκε στον ρόλο
του ειδικού νοσηλευτή στην ΠΣ.
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Στην εκδήλωση είχε προγραμματιστεί να παραστεί εκπρόσωπος
της Διεθνούς Ένωσης Νοσηλευτών ΠΣ (IOMSN), η κ. Vicky Matthews, η οποία για προσωπικούς λόγους ανέβαλε το ταξίδι της στην
Ελλάδα. Η κ. Αλίκη Βρυεννίου, Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων της
ΠΟΑμΣΚΠ, ανέλαβε να δείξει την παρουσίαση της κ. Matthews
που αφορούσε ενημέρωση των νοσηλευτών για το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Πολλαπλή Σκλήρυνση «MS
Nurse PRO». Το MS Nurse PRO είναι διαπιστευμένο Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που παρέχεται δωρεάν
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο www.
msnursepro.ogr
Στη συνέχεια η κ. Χρύσα Χρυσοβιτσάνου, Dr RN, PhD, MSN,
Msc Προϊσταμένη Κέντρου Ειδικών Νευρολογικών Νοσημάτων
Α΄ Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασε
το πρόγραμμα του Επιστημονικού Τομέα Νευρολογικής
Νοσηλευτικής της ΕΝΕ.

Το σεμινάριο έκλεισε η παρουσίαση της κ. Αλίκης Βρυεννίιου,
Συμβούλου Διεθνών Σχέσεων της ΠΟΑμΣΚΠ, με θέμα «Η σχέση
Νοσηλευτή - Ασθενή στην Πολλαπλή Σκλήρυνση». Τόνισε πως
ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο για την διαχείριση
της νόσου, με τα μέλη μιας πολυεπιστημονικής ομάδας γύρω
του. Όπως ανέφερε, «O ειδικός νοσηλευτής στην ΠΣ αποτελεί
το συνδετικό κρίκο μεταξύ νευρολόγου και πάσχοντα αλλά και
μεταξύ των άλλων μελών της διεπιστημονικής ομάδας και του
πάσχοντα.».
Και συνέχισε λέγοντας «Βοηθώντας τον πάσχοντα να κατανοήσει
την πάθησή του και τις θεραπευτικές επιλογές, συμβάλλει
σημαντικά στην συμμόρφωση του ασθενή και τον διευκολύνει
στην διαχείριση των συμπτωμάτων του».
H Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά
Πλάκας δημιούργησε και εκτύπωσε ενημερωτικά έντυπα για
το πρόγραμμα MS Nurse PRO τα οποία και διένειμε κατά την
διάρκεια του σεμιναρίου.
Η ΠΟΑμΣΚΠ ευχαριστεί θερμά τις εταιρείες Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΦΕ Roche Hellas SA και Sanofi-Aventis AEBE
για την ευγενική χορηγία τους προκειμένου να δημιουργηθούν
και να εκτυπωθούν τα ενημερωτικά έντυπα για το MS Nurse PRO.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ

ΠΟΑΜΣΚΠ
Ένας χρόνος ΤΟΜΥ: Ημερίδα για την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Στο Ζάππειο Μέγαρο την Παρασκευή 7/12/2018 πραγματοποιήθηκε
Ημερίδα με θέμα «Υγεία για Όλους» που συνδιοργάνωσε το
υπουργείο Υγείας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)
για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) με αφορμή τη
συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας των Τοπικών Μονάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ). Έναν χρόνο μετά τα εγκαίνια της πρώτης ΤΟΜΥ
στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, σήμερα λειτουργούν 101 νέες δομές
σε όλη τη χώρα ενώ το προσωπικό που τις στελεχώνει ξεπερνά
τα 800 άτομα. Ο Υπουργός Υγείας κ. Α. Ξανθός στην ομιλία του
είπε «Το πολιτικό σχέδιο για την Υγεία στη μεταμνημονιακή
περίοδο είναι καθολική, ισότιμη και αποτελεσματική κάλυψη των
υγειονομικών αναγκών της κοινωνίας, υλοποίηση πολιτικών
ισότητας στην Υγεία και ενδυνάμωση της δημόσιας περίθαλψης».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, επεσήμανε στην
ομιλία του ότι έχει γίνει δημοσιονομική πρόβλεψη στους
προϋπολογισμούς των επόμενων ετών για τη μεταρρύθμιση
της ΠΦΥ ώστε η Πολιτεία να αναλάβει με πλήρη συνέπεια
τις δαπάνες για την ολοκλήρωση και τη βιωσιμότητά της, ενώ
ο Hans Kluge, Διευθυντής του Τομέα Δημόσιας Υγείας και
Συστημάτων Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)
Ευρώπης, ανέφερε ότι η υγεία είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα
που πρέπει να στηρίζεται στις βασικές αρχές της ισότητας, της
δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης και ότι στην κατεύθυνση
αυτή πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να
εξασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών και σε υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ενδιαφέρουσα ήταν και η
ομιλία του αναπληρωτή γενικό γραμματέα του Υπουργείου Υγείας
Σταμάτη Βαρδαρού για την ΠΦΥ, ο οποίος είπε πως συγκροτείται
ένα σύστημα, σε ένα πεδίο που δεν είχε σύστημα, παρά μόνο
μεταβαλλόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας, στην βάση του ΕΣΥ.
Ακολούθησαν ομιλίες από επαγγελματίες υγείας, εργαζομένους
σε ΤΟΜΥ, εκπροσώπους συλλόγων ασθενών, συλλόγων γονέων,
εκπροσώπους του υπουργείου Υγείας και φορέων του, διοικητές
νοσοκομείων, καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
και έκλεισε με ανοιχτή συζήτηση, αποτίμηση και αποτύπωση των
επομένων βημάτων στην ΠΦΥ. Την ΠΟΑμΣΚΠ εκπροσώπησαν
στην εκδήλωση η πρόεδρος κ. Β. Μαράκα και η Σύμβουλος
Διεθνών Σχέσεων κ. Α. Βρυεννίου.

7η ημερίδα “Βήματα Ασθενών”
“Patient advocacy”
8 Δεκεμβρίου 2018
Η 7η Ημερίδα του iatronet.gr «Βήματα Ασθενών» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο Ινστιτούτο Παστέρ με
θέμα τα δικαιώματα και την συνηγορία ασθενών (patient advocacy). Εκπρόσωποι φορέων υγείας, νομικοί, επαγγελματίες
Υγείας αλλά και εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών αναφέρθηκαν
στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, τη διεκδίκησή τους αλλά και τη
νομική κατοχύρωσή τους. Η Ημερίδα είχε στο πρόγραμμα ενδιαφέρουσες ομιλίες από έγκριτους νομικούς και γιατρούς,
εκπροσώπους Συλλόγων ασθενών αλλά και την άποψη του Συνήγορου του Πολίτη, ενός πολύ σημαντικού θεσμικού οργάνου,
που πολλές φορές διαμεσολαβεί ανάμεσα σε διενέξεις που
αφορούν τα δικαιώματα των ασθενών. Στην ημερίδα έγινε
ενημέρωση για την νομική κατοχύρωση και διεκδίκηση των
δικαιωμάτων των ασθενών, και για τις καλές πρακτικές στον
Ευρωπαϊκό χώρο, με σκοπό οι αρμόδιοι Φορείς να λάβουν
άμεσα μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών.

Ομιλήτρια στην Ενότητα 3 της Ημερίδας η Γεν. Γραμματέας της
ΠΟΑμΣΚΠ κ. Μ. Μαμαλάκη. Στην παρουσίασή της με τίτλο: «Ο
ρόλος των Οργανώσεων Ασθενών στη Συνηγορία Ασθενών»
ανέφερε πως οι οργανώσεις ασθενών ενημερώνουν και εκπαιδεύουν τα μέλη τους, παρέχουν προγράμματα υποστήριξης ασθενών και φροντιστών, συλλέγουν δεδομένα χρήσιμα για τους Φορείς Πολιτικής Υγείας, εκπροσωπούν τους ασθενείς σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο και διεκδικούν δικαιώματα και παροχές
εκ μέρους τους (συνηγορία ασθενών). Επίσης συνεργάζονται
στενά με την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και
με τους Φορείς Πολιτικής Υγείας για σκοπούς ενημέρωσης και
ανταλλαγής πληροφοριών, και την ανάπτυξη προγραμμάτων
πρόληψης / αντιμετώπισης αλλά και την αξιολόγηση εφαρμογής
πολιτικής υγείας και παρεχόμενων υπηρεσιών. Κλείνοντας επεσήμανε πως την εκπροσώπηση και την συνηγορία ασθενών
πρέπει να αναλαμβάνουν οργανώσεις που παραμένουν επαρκείς και ανεξάρτητες, που προσπαθούν έγκαιρα και έγκυρα να
συμμετέχουν στις διαδικασίες, με μόνη δέσμευση την προώθηση των δικαιωμάτων των ασθενών που εκπροσωπούν. Οι οργανώσεις των ασθενών πρέπει να διατηρήσουν τις δικές τους
βασικές αρχές, κινητοποιώντας και ενδυναμώνοντας τους ασθενείς και υποστηρίζοντας τα δικαιώματά τους.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Bazaar ΣΑμΣΚΠ Εορδαίας
Τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 στην Κεντρική Πλατεία Πτολεμαΐδας
πραγματοποιήθηκε το Xριστουγεννιάτικο Bazaar του Συλλόγου Ατόμων με
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Εορδαίας. Παρά το τσουχτερό κρύο, υπήρχε κέφι
και ζεστή ατμόσφαιρα στο εορταστικό περίπτερο του Συλλόγου.
Οι χειροποίητες δημιουργίες των μελών, τα απολαυστικά γλυκίσματα και τα
όμορφα ημερολόγια προσέλκυσαν πολύ κόσμο και τα έσοδα από τις πωλήσεις
θα διατεθούν για τους σκοπούς του ΣΑμΣΚΠ Εορδαίας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μάριος Παχτσαλίδης, στόχος
του Συλλόγου την νέα χρονιά είναι η εξωστρέφεια, να μην κρύβονται τα άτομα
με ΠΣ αλλά να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή και σε αυτό μπορεί να
βοηθήσουν οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Συλλόγου.
Ο πρόεδρος και τα μέλη Δ.Σ. του ΣΑμΣΚΠ
στέλνουν πολλές ευχές για Χρόνια Πολλά  με Υγεία!

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Σύλλογος Στήριξης και Αλληλεγγύης
Ατόμων με ΣΚΠ Ν. Θεσπρωτίας
Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων
γραφείων του Συλλόγου Στήριξης και Αλληλεγγύης Ατόμων με ΣΚΠ Νομού
Θεσπρωτίας στο Κοινοτικό Γραφείο της Νέας Σελεύκειας, παρουσία των μελών
του Συλλόγου, των βουλευτών του ν. Θεσπρωτίας κ. Κάτση και κ. Γιόγιακα, του
Δημάρχου Ηγουμενίτσας Γιάννη Λώλου και της Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου
Αντιγόνη Φίλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Στήριξης και Αλληλεγγύης Ατόμων
με Σκλήρυνση κατά Πλάκας Ν. Θεσπρωτίας » επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές
ευχαριστίες στον κ. Ιωάννου Γεώργιο, Πρόεδρο του Τοπικού Διαμερίσματος
Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας. Επίσης ευχαριστεί την κ. Αλέκα
Κοτσώνη για την προσφορά των εδεσμάτων.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη ΔΣ του Συλλόγου Στήριξης και Αλληλεγγύης
Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας Ν. Θεσπρωτίας
εύχονται Χρόνια Πολλά Καλά Χριστούγεννα
και Καλή Χρονιά με Υγεία και Ευτυχία!!!

14 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Bazaar ΣΑμΣΚΠ Εορδαίας
Ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Καστοριάς έκλεισε 5 χρόνια λειτουργίας
και το γιόρτασε με Τοπικούς Παράγοντες και τα μέλη του το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018.
Η πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Βερόνικα Αποστόλου στο μήνυμά της ανέφερε:
“Ο σύλλογος μας κλείνει 5 χρόνια από την ίδρυση του. Χρόνια μας πολλά! 5 χρόνια δημιουργίας.
Όλα αυτά τα χρόνια γνωρίσαμε στους κατοίκους της Καστοριάς την σκλήρυνση κατά πλάκας,
μια ασθένεια ταμπού. Τους μάθαμε ότι αυτή η νόσος δεν μεταδίδεται, δεν κληρονομειται , δεν
κολλάει. Μπήκαμε σε πολλά σπίτια ατόμων με σκλήρυνση και είδαμε το πόσο ΗΡΩΕΣ είναι
καθημερινά. Θα είμαστε δίπλα σε όλα τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας”.
Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου
2018 ο Σύλλογος Ατόμων με
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Καστοριάς πραγματοποίησε το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο
Bazaar για οικονομική ενίσχυση
του Συλλόγου. To Bazaar που
έχει γίνει θεσμός στην πόλη,
είχε
ποικίλες
χειροποίητες
κατασκευές από τα μέλη του
Συλλόγου, όπως σαπούνια,
γλυκά του κουταλιού, κεριά, χριστουγεννιάτικα στολίδια, γούρια όλα φτιαγμένα με πολύ
μεράκι και φαντασία και πάντα σε συνδυασμό με την ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα. «Στην
κατασκευή βοηθούν τα μέλη του συλλόγου, όσα μπορούν κινητικά γιατί εκτός του ότι είναι μια
πολύ δημιουργική απασχόληση, μας δίνει και μια ευχάριστη χριστουγεννιάτικη νότα», δήλωσε
η πρόεδρος του Συλλόγου Βερόνικα Αποστόλου, η οποία μιλώντας για τις δράσεις που
προγραμματίζονται για τη νέα χρονιά ανέφερε ότι αυτές θα είναι κυρίως ενημερωτικές με
τη διοργάνωση ημερίδων για τη νόσο της σκλήρυνσης κατά πλάκας.
Από τον ΣΑμΣΚΠ Καστοριάς ευχές για Καλά Χριστούγεννα!
Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το 2019!

18/12/2018 Η Ένωση Στρατιωτικών ΕΣΠΕΕ Καστοριάς, στα πλαίσια κοινωνικής αλληλεγγύης και
προσφοράς, προχώρησε στη δωρεά αναπηρικού
αμαξιδίου στον Σύλλογο Ατόμων με σκλήρυνση κατά
πλάκας Καστοριάς. Ο Σύλλογος απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή αναφέροντας την σημασία της συνεργασίας μεταξύ Σωματείων με κοινές δράσεις και
πρωτοβουλίες.
Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε
τον κόσμο μας λίγο καλύτερο!
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Ταιριάζουμε στη Λάρισα
5,6 + 7 Οκτώβρη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά, το “Ταιριάζουμε” στη Λάρισα.
Μία τριήμερη ξεχωριστή δράση με στόχο την αλλαγή της αντίληψης για τα άτομα με αναπηρία,
μέσα από την ομαδικότητα και την ψυχαγωγία
και κυρίως έξω από τους συνήθεις χώρους
δραστηριοποίησης. Γιατί ανακαλύπτοντας αυτά
που μας ενώνουν, αντιμετωπίζουμε ΜΑΖΙ αυτά που μας χωρίζουν. Μία πρωτοβουλία του
Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρμοσμένων
Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» και του Συλλόγου
Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας η οποία
πραγματοποιήθηκε ήδη στην Αίγινα, στο Π. Φάληρο, στην Πτολεμαΐδα και φέτος στη Λάρισα.
Μια υπέροχη συνεργασία με την Πανθεσσαλική
Ένωση Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και
τον Σύλλογο Γονέων Κηδ. και Φίλων Ατόμων με
Αυτισμό Ν. Λάρισας και με την υποστήριξη της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Αντιδημαρχίας
Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων.

Γιατί όλοι ΜΑΖΙ “Ταιριάζουμε”...

Συνάντηση Εργασίας
Ομοσπονδιών &
Συλλόγων Ασθενών
Η ταμίας του ΣΑμΣΚΠ κα Γεωργία
Τσίρου και η Κοινωνική Λειτουργός
κα Νάντια Ζιαγκουβά συμμετείχαν
στην Συνάντηση Ομοσπονδιών
και Συλλόγων Ασθενών στις 8
Οκτωβρίου 2018 στο Δημαρχιακό
Μέγαρο Αθηνών.

16 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ακαδημία Ασθενών
Prix Gallien

H Πρόεδρος του ΣΑμΣΚΠ κα Βάσω Μαράκα
και η Αντιπρόεδρος κα Μαρία Σπανίδου
συμμετείχαν στις εργασίες των σεμιναρίων
της Ακαδημίας Ασθενών στις 12 + 13
Οκτωβρίου 2018 στο Crown Plaza Hotel.

ΟΤΙ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Σ Τ Ο Ν Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Μ Α Σ
2nd Patient Compliance Conference
H Πρόεδρος του ΣΑμΣΚΠ κα Βάσω Μαράκα και η Κοινωνική Λειτουργός κα Νάντια Ζιαγκουβά συμμετείχαν
στις εργασίες του 2nd Patient Compliance Conference στις 18 Οκτωβρίου 2018 στο Divani Caravel.

Συνάντηση Μόνιμης
Επιτροπής Ιατρικού Συλλόγου

ΕΟΠΥΥ
Δ/νση Φαρμάκου

Η ταμίας του ΣΑμΣΚΠ κα Γεωργία Τσίρου συμμετείχε στη Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τη
Διαρκή Ομάδα Εργασίας του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών και των Συλλόγων Ασθενών στις 31
Οκτωβρίου 2018 στο Γραφείο Υπουργού.

H Πρόεδρος του ΣΑμΣΚΠ κα Βάσω Μαράκα και η
Κοινωνική Λειτουργός κα Νάντια Ζιαγκουβά συμμετείχαν στη Συνάντηση με τη Δ/νση Φαρμάκου για να
συζητήσουν θέματα που αφορούν τα ΑμΣΚΠ την 1 Νοεμβρίου 2018, στο Divani Caravel.

Επίσκεψη
στο Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης
Ένα ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο
του Κυκλαδικού Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου.
Τα μέλη μας είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν τον Κυκλαδικό Πολιτισμό
και την αρχαία Ελληνική Τέχνη μέσω
της πολύ όμορφης και ξεχωριστής ξενάγησης από ξεναγό του Μουσείου.

5η Συνάντηση
Γυναικών με Αναπηρία
& Χρόνιες Παθήσεις
Η ταμίας του ΣΑμΣΚΠ κα Γεωργία Τσίρου και
η Κοινωνική Λειτουργός κα Νάντια Ζιαγκουβά
συμμετείχαν στην 5η Συνάντηση Γυναικών με
Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις στα γραφεία
της Περιφέρειας Αττικής στις 26 Οκτωβρίου
για τη διοργάνωση της Ημερίδας “Γυναίκες με
Αναπηρία”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις
18 Νοεμβρίου 2018 στον Πολυχώρο Ελληνικό
Μολύβι.

ΤΕΥΧΟΣ 47 17

Ημερίδα “Γυναίκες με αναπηρία”

Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στις 10.00 π.μ., η πρόεδρος του ΣΑμΣΚΠ κα Βάσω Μαράκα
και η Αντιπρόεδρος κα Μαρία Σπανίδου, συμμετείχαν στην Ημερίδα με θέμα “Γυναίκες με
αναπηρία” που συνδιοργάνωσαν η Μόνιμη Επιτροπή Γυναικών με Αναπηρία και Χρόνιες
Παθήσεις Περιφέρειας Αττικής μαζί με την Περιφέρεια Αττικής, στον Πολυχώρο “Ελληνικό
Μολύβι”. Εκτός από τις εκπροσώπους του ΔΣ του Συλλόγου παρευρέθησαν και άλλες κυρίες
μέλη του Συλλόγου, στηρίζοντας έμπρακτα αυτή την νέα και σημαντική πρωτοβουλία.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών
H Πρόεδρος του ΣΑμΣΚΠ κα Βάσω Μαράκα η Αντιπρόεδρος κα Μαρία Σπανίδου, η Γενική Γραμματέας κα
Ιωάννα Χριστοδουλίδου, η Ειδική Γραμματέας κα Ανθή
Πουρνάρα και η Ταμίας κα Γεωργία Τσίρου συμμετείχαν
στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών με κεντρικό θέμα «Η Επόμενη Ημέρα: Προκλήσεις και Τάσεις», στις 21
Νοεμβρίου 2018 στο Divani Caravel.

18 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

ΟΤΙ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Σ Τ Ο Ν Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Μ Α Σ

15o Πανελλήνιο Συνέδριο
της Ελληνικής Εταιρίας
Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑΠ)

Το Σαββάτο 24 Νοεμβρίου, η πρόεδρος του
ΣΑμΣΚΠ κα Βάσω Μαράκα συμμετείχε στο
προεδρείο της συνεδρίασης με θέμα “Η διεθνής ταξινόμηση λειτουργικότητας (ICF) στην
καθημερινή κλινική πράξη στην αντιμετώπιση ατόμων με βλάβη νωτιαίου μυελού”. Στο Συνέδριο
συμμετείχαν εγκεκριμένοι επιστήμονες από όλο το
φάσμα του αντικειμένου.

Συνέντευξη Τύπου ΣΑμΣΚΠ
& Σωματείου Γονέων
‘’ΝΙΚΗ - VICTOR ARTANT”

Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στις 12.00 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε κοινή Συνέντευξη Τύπου από τους δύο φορείς που Εδρεύουν και
Δραστηριοποιούνται στο χώρο του Παλαιού Αεροδρομίου του Ελληνικού με θέμα την Έξωσή τους
από τα γραφεία τους λόγω της αξιοποίησης του
χώρου. Πλήθος δημοσιογράφων μας τίμησαν με
την παρουσία τους και δημοσιοποίησαν το πρόβλημά μας με στόχο την γνωστοποίησή του και την
εύρεση λύσης.

Θεατρική Παράσταση και Κοπή Βασιλόπιτας
Για άλλη μια χρονιά ο ΣΑμΣΚΠ, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2019,
σε συνδυασμό με την θέαση της παράστασης “Το έπος της Μαλάμως” στο Θέατρο Λαμπέτη. Η άψογη εξυπηρέτηση και
η βοήθεια των ανθρώπων του θεάτρου
ήταν για ακόμη μια χρονιά, υποδειγματική. Ευχαριστούμε πολύ τους ηθοποιούς και όλους τους συντελεστές της
παράστασης για τη μοναδική και ευχάριστη βραδιά που μας προσέφεραν
καθώς και για τη μικρή γνωριμία που
είχαμε μαζί τους μετά το τέλος της παράστασης.
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ΟΤΙ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Σ Τ Ο Ν Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Μ Α Σ

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Μετά από αγώνα και συζητήσεις τουλάχιστον πέντε μηνών, Ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και το
Σωματείο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία «Victor Artant - ΝΙΚΗ», κατάφεραν και πήραν την πολυπόθητη
επιβεβαίωση για την παραμονή τους στο χώρο του Ελληνικού καθ όλη τη διάρκεια των έργων της ανάπλασης της περιοχής
αλλά και αμέσως μετά, με την μετεγκατάστασή τους σε νέες κτιριακές δομές που θα σχεδιαστούν ειδικά για τις ανάγκες τους.
Η ενημέρωση των δύο προέδρων κας Βασιλικής Μαράκα και κου Ευάγγελου Σμπράου, πραγματοποιήθηκε από διευθυντικά
στελέχη της κατασκευαστικής εταιρίας Lamda Development, στις 25 Ιανουαρίου 2019, στα γραφεία της εταιρίας μετά από
πρόσκληση των ιδίων. Η Lamda Development επέδειξε τον υποστηρικτικό της χαρακτήρα απέναντι στα δύο Σωματεία
προσπαθώντας να συνδράμει με κάθε τρόπο στο έργο τους. Θεωρούμε πλέον πως το έργο του Ελληνικού όσον αφορά στους
κοινωνικούς φορείς που βρίσκονται εντός του, και ειδικά γα τους δύο προαναφερόμενους, μπαίνει σε μια τροχιά προς ένα
καλύτερο αύριο για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Αισθανόμαστε υποχρέωσή μας να γνωστοποιήσουμε την εξέλιξη
αυτή και να δηλώσουμε
την ευγνωμοσύνη μας για
τη συγκεκριμένη στάση της
εταιρείας η οποία επιφυλάσσει ένα καλύτερο μέλλον
για όλους μας. Οι δύο πρόεδροι, αναζητώντας λύση στο
παραπάνω πρόβλημα πραγματοποίησαν μια σειρά από
συναντήσεις με πολιτικούς
και πολιτειακούς παράγοντες,
όπως: 27 ΑΠΡ: Συνάντηση
του ΔΣ του ΣΑμΣΚΠ με το
Δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης κο Γιάννη Κωνσταντάτο. / 18 ΙΟΥΝ: Συνάντηση του
ΔΣ του ΣΑμΣΚΠ και της Νομικής του Συμβούλου με στελέχη
του Ιδρύματος Λάτση. / 04 ΣΕΠ: Συνάντηση της κας Β. Μαράκα
με τον Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών κο Χρήστο. / 06
ΣΕΠ: Συνάντηση της κας Β. Μαράκα με διευθυντικά και τεχνικά
στελέχη της κατασκευαστικής εταιρίας Lamda Development. / 11
ΣΕΠ: Συνάντηση της κας Β. Μαράκα με τη Συντονίστρια του έργου
αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού κα Πέτη Πέρκα.
/ 26 ΣΕΠ: Συνάντηση της κας Β. Μαράκα με τον Γ.Γ. Πρόνοιας
κο Δημήτρη Καρέλλα. / 30 ΟΚΤ: Συνάντηση της κας Β. Μαράκα
στην Προεδρία της Βουλής των Ελλήνων με τους εκπροσώπους
του Προέδρου κο Νίκο Μανιό, κο Δημήτρη Μάρδα και κα
Ελισάβετ Σκούφα. / 18 ΝΟΕ: Συνάντηση της κας Β. Μαράκα με
την Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Θεανώ Φωτίου. / 22
ΝΟΕ: Συνάντηση της κας Β. Μαράκα με τον Βουλευτή του Κ.Κ.Ε.
κο Γεώργιο Λαμπρούλη. / 29 ΝΟΕ: Συνάντηση της κας Β. Μαράκα
με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κο Άδωνη Γεωργιάδη.
/ 07 ΔΕΚ: Συνάντηση της κας Β. Μαράκα με τον Μακαριότατο
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κκ Ιερώνυμο. / 10
ΔΕΚ: Συνάντηση της κας Β. Μαράκα με διευθυντικά στελέχη του
Κινήματος Αλλαγής. / 09 ΙΑΝ: Συνάντηση της κας Β. Μαράκα με τον
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κο Προκόπη Παυλόπουλο.
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με τον Νίκο Κωνσταντινίδη
Σε ποια φάση της ζωής σου
«συναντήθηκες» με τη ΣΚΠ;

02

Το 2008 είχα μια σοβαρή ωση. Κοιμήθηκα και το επόμενο πρωί
ξύπνησα με νεκρό το δεξί μου μάτι. Δεν έβλεπα τίποτα.

01

Πότε ένιωσες τα πρώτα
συμπτώματα και τι έκανες;
Τα πρώτα συμπτώματα τα είχα το1988
αλλά δεν έδωσα σημασία, έτσι
κύλησαν τα χρόνια.

09
Τι μήνυμα

03

Ποια ήταν η πρώτη σου
αντίδραση μετά την διάγνωση;
Χαμόγελα. Η ασθένεια δεν είχε
καταβάλλει το σώμα ολοκληρωτικά,
ακόμη περπατούσα.

θέλεις να
μοιραστείς με τα
άλλα μέλη
του Συλλόγου;

04
Τι ένοιωθες
μετά το πρώτο
χρονικό διάστημα
της διάγνωσης;

Το μήνυμα είναι, συναθλήτριες
και συναθλητές μου υπομονή και
ψυχική γαλήνη. Είμαι σίγουρος ότι
θα περάσουμε στην αντίπερα όχθη
με την βοήθεια των θεραπόντων
γιατρών, την σωματική άσκηση
και τα καινοτόμα φάρμακα που
θα ‘ρθουν με το νέο έτος στη
χώρα το 2019. Χρόνια πολλά.

Έντονη δυσφορία και ξαφνικά
να με εγκαταλείπουν όλες μου οι
δυνάμεις.

08

05

Πώς πιστεύεις ότι σε έχει
βοηθήσει ο Σύλλογός σου και
πως έχεις βοηθήσει εσύ τον
Σύλλογο;
Με την πληροφόρηση και τις
υπηρεσίες που παρέχει (Ειδικά
το τμήμα chair yoga της Κας
Σεβαστιάννας).Τον Σύλλογο
προσπαθώ να τον κάνω
ευρύτερα γνωστό σε
φίλους και το ευρύτερο
κοινό.

07

Πριν την διάγνωση
γνώριζες για την ΣΚΠ;
Όχι. Απολύτως τίποτα.

Σου προσφέρουν
υποστήριξη η οικογένεια
και οι φίλοι;
...

06
Σε επηρέασε η ΣΚΠ;
Φυσικά σε όλους τους τομείς.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΑΡΟΧΕΣ

Νάντια Ζιαγκουβά | Κοινωνική Λειτουργός

Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης

8 συνεδρίες φυσικοθεραπείας ανά μήνα για τα ΑμΣΚΠ

Αν έχετε μειωμένη κινητικότητα μπορεί να δικαιούστε ευρωπαϊκή
κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία στη χώρα διαμονής σας,
η οποία πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Όταν
ταξιδεύετε στο εξωτερικό, η ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης σας
παρέχει ορισμένα δικαιώματα και διευκολύνσεις σχετικά με τη
στάθμευση, που ισχύουν στη χώρα που επισκέπτεστε. Η αρμόδια αρχή
στη χώρα διαμονής σας εκδίδει την κάρτα, με βάση το τυποποιημένο
υπόδειγμα της ευρωπαϊκής κάρτας στάθμευσης, ακολουθώντας τις
τοπικές διαδικασίες. Η κάρτα πρέπει να είναι εμφανής για σκοπούς
ελέγχου και συγκεκριμένα στο μπροστινό μέρος του οχήματος
Προτού ταξιδέψετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενημερωθείτε για τους
όρους που ισχύουν σε αυτή τη χώρα.

Την ικανοποίησή της εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων
με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ Β’
4898/1.11.2018, που αφορά τον νέο ΕΚΠΥ, όπου στο άρθρο 39 παρ.8δ
ικανοποιείται το πάγιο αίτημα της ΠΟΑμΣΚΠ για χορήγηση οκτώ (8)
συνεδριών φυσικοθεραπείας/μήνα κάθε έτος σε πάσχοντες από
Πολλαπλή Σκλήρυνση που έχουν εκδηλώσει κινητικά ελλείμματα/
δυσλειτουργίες. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ιατρός – ειδικότητας σχετικής
με το νόσημα – θα εκδίδει ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ανά μήνα για
τις συνεδρίες, το οποίο θα απαιτεί θεώρηση και από ελεγκτή ιατρό. Σε
πρόσφατη επικοινωνία με τον ΕΟΠΥΥ, η ΠΟΑμΣΚΠ ενημερώθηκε πως
αναμένεται η Υπουργική Απόφαση προκειμένου να προσαρμοστεί
το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ και να
υλοποιηθεί η ανωτέρω διάταξη.

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
Ενιαία από τον ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλονται πλέον τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα που μέχρι και το 2018 χορηγούνταν από τους
ΟΤΑ. Όλα τα Άτομα με Αναπηρία θα λαμβάνουν τα προνοιακά επιδόματα που δικαιούνται με ηλεκτρονικές διαδικασίες (διαθέσιμη η ηλ. αίτηση), με
στόχο να καταβάλλονται κάθε μήνα, σε σταθερή και γνωστή εκ των προτέρων σε όλους ημερομηνία.
Info | www.opeka. gr

Δεν έχει σημασία πόσο αργά πας, αρκεί να μην σταματάς!
Κομφούκιος
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Η ταινία του ΣΑμΣΚΠ

“sMS”

Ένα πολυτελές λεύκωμα με
usb στικάκι για να απολαύσετε
την ταινία στο χώρο σας.
Περιλαμβάνει φωτογραφικό
υλικό από τα γυρίσματα
και όλο το σενάριο!

Αποκτήστε το
μόνο με 15 ευρώ!

Καλή
τύχη
σε ότι κι αν κάνετε φέτος!
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
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€).
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