ΕΥ ΖΩ με τον καρκίνο
Ο σύλλογος «Ευ Ζω με τον καρκίνο»:
 διαθέτει ομάδα εθελοντών στα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και

Βενιζέλειο, με σκοπό να προσφέρει πληροφόρηση και
υποστήριξη, για να διευκολυνθεί η παραμονή και
κίνηση των ασθενών και των φροντιστών τους στα
τμήματα χημειοθεραπείας,
 προσφέρει πληροφορίες για τα δικαιώματα ασφαλισμένων και ανασφάλιστων συμπολιτών μας που
νοσούν από καρκίνο, και τους καθοδηγεί στην αξιοποίηση των αρμόδιων σε κάθε περίπτωση κοινωνικών
υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών υγείας,
 αποζημιώνει συγκεκριμένα οικονομικά αιτήματα
ογκολογικών ασθενών, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών,
 διοργανώνει εκδηλώσεις και ημερίδες ενημέρωσης για
κρίσιμα θέματα που αφορούν στον καρκίνο.

Αν νομίζεις ότι
η προσπάθειά μας
σε αφορά,
μπορείς να γίνεις
εθελοντής
του συλλόγου
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Σύλλογος στήριξης ασθενών
με νεοπλασματική νόσο

σε αυτήν τη μάχη δεν είσαι μόνος

Ποιοι είμαστε

O καρκίνος σήμερα

Ο σύλλογος στήριξης ασθενών που πάσχουν από νεοπλασματική
νόσο «Ευ Ζω με τον καρκίνο» ιδρύθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης
το Φεβρουάριο του 2003 (αρ. Αποφ. Πρωτοδικείου Ηρακλείου
49/4900/1453/2003), και είναι ιδρυτικό μέλος της ΕΛΛΟΚ
(Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου).

Στις μέρες μας εκατοντάδες άνθρωποι ζουν την εμπειρία
του καρκίνου. Μια νόσο που δεν αναστατώνει μονάχα το
σώμα, αλλά και την τροχιά ολόκληρης της ζωής και
δοκιμάζει τον άνθρωπο σε οργανικό, ψυχολογικό,
κοινωνικό, πνευματικό καθώς και οικονομικό επίπεδο.
Όλες αυτές οι δοκιμασίες απαιτούν διευθέτηση ώστε ο
άρρωστος και η οικογένειά του να προσαρμοστούν και να
ισορροπήσουν στις καινούργιες συνθήκες και ανάγκες της
νόσου.

Δυνατότητα συμμετοχής στο σύλλογο έχουν ασθενείς που ζούν ή
έζησαν την εμπειρία του καρκίνου, οι ίδιοι ή αγαπημένα τους
πρόσωπα, εθελοντές, καθώς και επαγγελματίες υγείας,
εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό το ενδιαφέρον και την
ευαισθησία τους για τα θέματα που σχετίζονται με την νόσο του
καρκίνου.
Ο σύλλογος στηρίζεται οικονομικά από δωρεές φίλων, έσοδα
εκδηλώσεων και συνδρομές των μελών του.

Σκοπός του συλλόγου Ευ Ζω με τον καρκίνο είναι:
• να μιλήσουμε για τις ανάγκες,
• να αναζητήσουμε λύσεις,
• να ενώσουμε τις προσπάθειες για ανθρώπινη
αντιμετώπιση του ασθενούς στο σύστημα υγείας,
• να αντιμετωπίσουμε τον .καρκίνο ως .ένα .κοινωνικό .και .όχι
απλά ιατρικό φαινόμενο.

Ο σύλλογος «Ευ Ζω με τον καρκίνο» αναπτύσσει δράσεις,
διατυπώνει αιτήματα και στηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες για:





τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας των ογκολογικών ασθενών και τη δημιουργία δημόσιων δομών
κατ' οίκον φροντίδας τους,
τη δημιουργία δημόσιων δομών ψυχολογικής και
κοινωνικής στήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους,
την καταπολέμηση της άγνοιας και του στιγματισμού
που περιβάλλει τον καρκίνο.

Κάθε άνθρωπος που ζει την εμπειρία του
καρκίνου, μπορεί να έχει ποιότητα στο
παρόν και ρεαλιστική ελπίδα για το μέλλον.

