
  

 

Δελτίο Τύπου  

Βράβευση στον τομέα «Υγείας & Πρόνοιας»  

για το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ  

στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού “Voluntary Action” 2018 

   

Το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ για 3η χρονιά βραβεύτηκε για το έργο του στον τομέα Υγείας 

& Πρόνοιας στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού “Voluntary Action” 2018. 

  

Ένα βραβείο αφιερωμένο στους εθελοντές μας και στους υποστηρικτές μας, γιατί 

είναι εκείνοι που έβαλαν ήθος, ψυχή, αγάπη για τον άνθρωπο - που δοκιμάζεται 

- και με το έργο τους συμβάλλουν στο να γίνει η αλλαγή που όλοι θέλουμε να 

δούμε στον κόσμο... 

  

Οι ανάγκες των ασθενών σήμερα, δεν αφορούν μόνο την θεραπεία του. Μπορεί το 

σώμα να δοκιμάζεται όμως μαζί δοκιμάζεται και η ψυχή αλλά και οι ισορροπίες 

στην οικογένεια. 

  

Μέσα από το καινοτόμο πρόγραμμά μας «Εξατομικευμένης Κοινωνικής 

Υποστήριξης», οι εθελοντές μας στέκονται δίπλα στον ασθενή & την οικογένειά 

του και αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση διαδικασιών που επιβαρύνουν τον 

ασθενή και την οικογένεια και ψυχολογικά και οικονομικά και ο ασθενής μπορεί να 

αφοσιωθεί 100% στην θεραπεία του και στην δημιουργία νέων ισορροπιών μέσα 

στην οικογένεια μετά την διάγνωση. 

  

 



Ενδεικτικά, το 2017 – 2018: 

• 249 φάκελοι κατατέθηκαν στα ΚΕΠΑ για λογαρισμό των ασθενών μας και 

• 203 ασθενείς μας ήδη λαμβάνουν το προνοιακό επίδομα για τις χρόνιες 

παθήσεις μετά από την γνωμάτευση της επιτροπής των ΚΕΠΑ 

• καταθέσαμε διαμαρτυρία – καταγγελία μέσα από τον Συνήγορο του Πολίτη 

για τις νέες διαδικασίες για την κατάθεση δικαιολογητικών στα ΚΕΠΑ μέσω 

ΚΕΚ, καθώς η νέα πλατφόρμα ήταν δυσλειτουργική και χρονοβόρα και ήδη 

έχουμε δει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα μέσα από την ενέργειά μας αυτή 

• > 185 επισκέψεις των εθελοντών μας στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για 

λογαριασμό των ασθενών μας για την παραλαβή των χημειοθεραπειών τους 

έτσι ώστε ο ασθενής να μην υπόκειται σε άσκοπες ταλαιπωρήσεις 

• 72 ασθενείς και οι συνοδοί τους (από απομακρυσμένες περιοχές) βρήκαν 

δωρεάν κατάλυμμα για την περίοδο των ακτινοβολιών τους 

• > 85 ραντεβού για ακτινοβολίες του χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος 

αναμονής του ασθενή 

  

Παράλληλα, έγιναν: 

• 4 ενημερωτικές ομιλίες 

• 6 προληπτικοί έλεγχοι  

o Μαστογραφικός έλεγχος (39 Μαστογραφίες) 

o Δερματολογικός έλεγχος (281 δερματολογικοί έλεγχοι) 

o 83 σπιρομετρήσεις 

o 89 Pap tests 

o 52 νέες διαγνώσεις όπου οι ασθενείς έχουν ήδη αρχίσει θεραπείες 

• 32 δωρεάν απεικονιστικοί έλεγχοι σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, σε 

ευπαθή άτομα που παρουσίαζαν υποτροπή και ύστερα από εντολή του 

θερπάποντος ιατρού έπρεπε να γίνουν άμεσα οι εξετάσεις αυτές και στα 

κρατικά νοσοκομεία υπήρχε μεγάλη αναμονή. 

  

 



 

Από τον Ιούνιο 2018, είμαστε 1ος σύλλογος που αποκτά χώρο λειτουργίας και 

μέσα σε κρατικό νοσοκομείο, δίπλα σους ασθενείς, στο Ογκολογικό 

Νοσοκομείο ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, εκεί που χτυπά η καρδιά του προβλήματος. 

  

Το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ δημιουργήθηκε για να είναι εκεί... στα δύσκολα και μαζί – χέρι 

με χέρι – να προχωρήσουμε με τους ογκολογικούς ασθενείς στην δύσκολη 

διαδρομή μετά την διάγνωση. 

  

Εμείς, στο ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ έχουμε ένα όραμα αλλά η καρδιά μας χτυπά 

στους εθελοντές μας και με την δική τους προσφορά κατακτάμε νέους 

ουρανούς. 

  

ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ  

Ιατρική - Κοινωνική - Ψυχολογική υποστήριξη καρκινοπαθών 

Μ. Μπότσαρη 20Γ - 14561 Κηφισιά 

Τηλ. 215 5353 577   και 

Ογκολογικό Νοσοκομείο ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

Τιμίου Σταυρού, Κηφισιά 

Τηλ. 210 3501 404 

Email: info@agigmazois.gr  

www.agigmazois.gr  

fb: www.facebook.com/agigma.zois  
 

 

 


