Ο Σύλλογος Ασθενών με νεοπλασία, φίλων και συγγενών, «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ», ιδρύθηκε
την Νοέμβριο του 2016. Στόχος του Συλλόγου είναι να αλλάξει την αντίληψη ότι η
ασθένεια αυτή, μαζί με την καταβολή του σώματος λόγω των θεραπειών, είναι ικανή να
καταβάλλει και την ψυχή του ανθρώπου.
Φιλοδοξία όλων είναι ο Σύλλογος να γίνει:
• Στήριγμα στις δύσκολες στιγμές της διάγνωσης, του χειρουργείου και των θεραπειών.
• Χώρος ανταλλαγής εμπειριών & συναισθημάτων με στόχο την αλληλοβοήθεια.
• Δύναμη διεκδίκησης των δικαιωμάτων όλων των καρκινοπαθών (υγειονομικών,
κοινωνικών, εργασιακών).
• Αφορμή για να ανατραπεί η αμηχανία της κοινωνίας και ο φόβος που συνοδεύει τον
καρκίνο.

Η αποδοχή, η αναγνώριση η συμβολή και συνεργασία όλων, φορέων
(Παν/μιο, Νοσοκομείο, τοπικές αρχές κ.λ.π) αλλά και των ιδιωτών, μας
δίνουν μεγάλη χαρά γιατί νοιώθουμε ότι εκτιμούν τις δράσεις μας και
τις αγκαλιάζουν. Εχουμε εδραιώσει μια άψογη συνεργασία με την
Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και του Νοσοκομείου
Χατζηκώστα, προς όφελος πάντα των ογκολογικών ασθενών.
Τα γραφεία μας παραμένουν ανοιχτά τις Δευτέρες το απόγευμα, έτσι
ώστε να υπάρχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς όλων.

Ασχοληθήκαμε αρχικά με την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου του
συλλόγου καθώς και φυλλαδίου για τα δικαιώματα των ασθενών.
Στήθηκε επίσης η προσωρινή ιστοσελίδα του συλλόγου και
ενημερωτική σελίδα στο facebook.

Δεχτήκαμε μια μεγάλη δωρεά από καινούργιες περούκες και τουρμπάν,
ειδικά μαγιώ, εσώρουχα και ειδικές σιλικόνες, τα οποία διαθέτουμε στις
γυναίκες που τα εχουν ανάγκη δωρεάν.
Παρέχουμε δωρεάν ψυχολογική στήριξη σε καρκινοπαθείς και μέλη των
οικογενειών τους, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Ιωαννίνων και τους ευγνωμονούμε για την πολύτιμη προσφορά τους.
Περιλαμβάνει ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη που παρέχεται
στον χώρο τους, Βαλαωρίτου 35, Ιωάννινα.Οι ενδιαφερόμενοι,

μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Κέντρου Ψυχικής
Υγείας, τηλ. 2651074227, ζητώντας να επικοινωνήσουνμε την κ.
Παναγιωτακοπούλου.
Ειμαστε
μέλη
και
συμμετέχουμε
στις
εκδηλώσεις
που
πραγματοποιούνται από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου και από
την ECPC.

Οργανώσαμε διάφορες εκδηλώσεις, προκειμένου να ενημερώσουμε και
να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για θέματα που αφορούν τον καρκίνο.

