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Φίλες και φίλοι,  

Ο Σύλλογος Φίλων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου
«Οι Αγ. Ανάργυροι» ιδρύθηκε το 1976 από μια ομάδα γυναικών που
είχαν ως βασική τους επιδίωξη την εθελοντική προσφορά και
στήριξη των οικονομικά αδυνάτων ασθενών του Γενικού
Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγ. Ανάργυροι». Για μας σε μια
εποχή που οι επιλογές των περισσοτέρων υπαγορεύονται από την
ανάγκη και την υποχρέωση, ο εθελοντισμός αποτελεί διέξοδο και
την κατ’ εξοχήν έκφραση της ατομικής ελευθερίας και της
προσωπικής αξιοπρέπειας. Μέσα από τον εθελοντισμό τα άτομα
μπορούν να υψώσουν την φωνή τους και να εκφράσουν την βούλησή
τους ελεύθερα και δυναμικά. Έτσι δυναμικά προχωρήσαμε και
εμείς στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου μας για την στήριξη
των καρκινοπαθών ασθενών.  Έτσι δυναμικά αγωνιζόμαστε σήμερα
για τον νέο όραμα μας, την ανέγερση Ξενώνα που θα φιλοξενεί
οικονομικά αδύνατους ασθενείς και με την ίδια δύναμη δίνουμε την
μάχη κατά του καρκίνου του μαστού στο Κέντρο Πρόληψης του
Καρκίνου του Μαστού που λειτουργούμε από το 2004.  Οι υπηρεσίες
εθελοντισμού δεν είναι υποχρέωση. Είναι ελευθερία. Είναι
δυνατότητα δημιουργίας. 

Ελάτε μαζί μας!

Η πρόεδρος του Συλλόγου
Μαίρη  Γρηγοροπούλου



Ο Σύλλογος Φίλων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Αγ.
Ανάργυροι» είναι ένα φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο με
πόρους  τις συνδρομές και δωρεές των μελών και των φίλων του, χορηγίες
από ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρείες που χρηματοδοτούν μεγάλες
κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ιδρυτικός σκοπός του συλλόγου είναι να απαλύνει τον πόνο των
ογκολογικών ασθενών παρέχοντας τους την απαραίτητη αρωγή σε ηθικό
και οικονομικό επίπεδο. Ο σύλλογος με  ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα
που αφορούν την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου, πρωτοστατεί σε
εθελοντικές πρωτοβουλίες που αφορούν την υλική και ψυχοσυναισθηματική
στήριξη των ογκολογικών ασθενών του νοσοκομείου. Έχοντας ως κινητήρια
δύναμη την ενεργητικότητα, την επιμονή και αισιοδοξία των μελών του
κινείται με πυξίδα την  προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο. Από τα πρώτα
χρόνια της ίδρυσης του, τα μέλη του στάθηκαν αρωγοί στον πόνο και στον
καθημερινό αγώνα επιβίωσης των καρκινοπαθών ασθενών εντοπίζοντας
και αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες τους.

Η αποτελεσματικότητα και η ευρεία αποδοχή αυτής της διαχρονικής
κοινωνικής προσφοράς, αποτέλεσε πηγή δύναμης για τα μέλη του συλλόγου,
ώστε να προχωρήσουν σε ακόμη πιο αποτελεσματικές πρωτοβουλίες με
στόχο την καταπολέμηση του καρκίνου και παραμένοντας παράλληλα
πιστοί στους σκοπούς της ίδρυσής του.

Η ταυτότητα του Συλλόγου



Ο Σύλλογος σήμερα προσφέρει ανεκτίμητο έργο στο
κοινωνικό σύνολο στους παρακάτω κυρίως τομείς:

� Οικονομικές παροχές και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους
οικονομικά αδύναμους ασθενείς που νοσηλεύονται στο
Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Οι Αγ. Ανάργυροι».

� Ανέγερση ξενώνα για τη φιλοξενία των οικονομικά
αδυνάτων ασθενών και των συγγενών τους.

� Οικονομική και λειτουργική διαχείριση του προγράμματος
προσυμπτωματικού πληθυσμιακού ελέγχου του καρκίνου του
μαστού που λειτουργεί στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ.

� Οικονομικές παροχές για εξοπλισμό στο Γενικό
Ογκολογικό Νοσοκομείο «Αγ. Ανάργυροι».

� Ενημερωτικές ημερίδες σε γυναίκες με σκοπό την έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

� Διενέργεια ερευνών με στόχο τη διευρεύνηση του προφίλ
των γυναικών που συμμετέχουν σε προγράμματα
προσυμπτωματικού πληθυσμιακού ελέγχου.

Το έργο του Συλλόγου



Βραβείο Γυναικείας Κοινωνικής
προσφοράς Αλίκης Γιωτοπούλου -

Μαραγκοπούλου

Από κοπή πίτας.

Από συναυλία στο
Μέγαρο Μουσικής.

Επίσκεψη στους ασθενείς το Πάσχα.

Εκδηλώσεις



Τ α τελευταία χρόνια ο Σύλλογος μετά την απόφαση ανέγερσης του
νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου και κρίνοντας απολύτως αναγκαία την
λειτουργία Ξενώνα για τη στέγαση απόρων ασθενών και των συνοδών τους,
προγραμμάτισε τις διαδικασίες για την  ανέγερσή του. Σκοπός του Ξενώνα
είναι η παροχή προσωρινής φιλοξενίας και στήριξης σε άτομα ή συγγενείς
ατόμων που πάσχουν από καρκίνο και αδυνατούν να παραμείνουν στο
οικείο περιβάλλον τους ή να καλύψουν τα έξοδα διαμονής τους κατά τη
διάρκεια περίθαλψης και θεραπείας τους. Ο Ξενώνας θα φιλοξενεί 35-40
οικονομικά αδύνατους ασθενείς και τους συνοδούς τους από την
Περιφέρεια. Αντίστοιχοι ξενώνες λειτουργούν σε πολλά Αντικαρκινικά
Νοσοκομεία του εξωτερικού.

Δραστηριότητες του ξενώνα
� Η στήριξη και η φιλοξενία των καρκινοπαθών και των συγγενών τους σε

ένα φιλικό περιβάλλον.

� Η ημερήσια φροντίδα και ψυχοσυναισθηματική αρωγή προς τους
ασθενείς.

� Η κάλυψη των βασικών καθημερινών αναγκών τους.

Η δαπάνη για την ανέγερση ΞΕΝΩΝΑ
είναι περίπου 2.000.000 Ευρώ και
βαρύνει αποκλειστικά το Σύλλογο. 

Για δωρεές και χορηγίες για την
υποστήριξη της ανέγερσης του ξενώνα:
Alpha bank 138-002002005693.

Ο ξενώνας



Ο Σύλλογος παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της
αντιμετώπισης των νεοπλασιών, ανέπτυξε ήδη από το 2004 ένα πρωτοποριακό, για
τα ελληνικά δεδομένα, πρόγραμμα προσυμπτωματικού πληθυσμιακού ελέγχου
(screening) με στόχο την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού στο γυναικείο
πληθυσμό. 

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με το Γενικό Ογκολογικό
Νοσοκομείο «Οι Αγ. Ανάργυροι»,  στο Κέντρο Πρόληψης Καρκίνου του Μαστού,
που στεγάζεται στην οδό Τίρυνθος 2, στα Άνω Πατήσια.  

Ο Σύλλογος, εκτός από την ανακαίνιση του κτιρίου, αγόρασε όλο τον
απαραίτητο εξοπλισμό και επίσης έχει την οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη
του προγράμματος. Η διενέργεια και η γνωμάτευση των μαστογραφιών και των
υπερήχων πραγματοποιείται αντίστοιχα, από τους τεχνολόγους και τους ιατρούς
ακτινολόγους του Ακτινολογικού τομέα του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου
«Οι Αγ. Ανάργυροι».

Ο πληθυσμιακός προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου του μαστού
απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό και έχει ως στόχο την έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου του μαστού  μέσω της μαστογραφίας. Το πρόγραμμα ερευνά για καρκίνο
μαστού πριν εμφανιστούν τα σημάδια και παρέχει ΔΩΡΕΑΝ, μαστογραφίες και
υπερήχους σε γυναίκες ηλικίας 40 - 69 ετών. 

Καθημερινά,πραγματοποιούνται στο κέντρο Πρόληψης Καρκίνου Μαστού 30
μαστογραφίες κατά μέσο όρο. Το έμπειρο προσωπικό του κέντρου, ενημερώνει για
τα αποτελέσματα τις γυναίκες που εξετάστηκαν και προγραμματίζει πιθανούς
επανέλεγχους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η καταγραφή και αρχειοθέτηση των
αποτελεσμάτων είναι συστηματική, εμπιστευτική και προσφέρει μια πλήρη εικόνα
του συνόλου των εξετάσεων, ώστε να διευκολύνεται η άμεση και ακριβής, κατά το
δυνατόν, διάγνωση.

Το κέντρο πρόληψης Καρκίνου του Μαστού



Τι λένε οι γυναίκες για το κέντρο πρόληψης καρκίνου μαστού

«Πήρα τη απόφαση να επισκεφτώ κάποιο γιατρό ένα βράδυ ενώ ήμουν
ξαπλωμένη και ψηλάφιζα το στήθος μου, ένιωσα κάτι. Έκλεισα αμέσως
ραντεβού και έκανα μαστογραφία. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό, ήταν ένα
«ασβέστωμα» που είχε μείνει από τις εγκυμοσύνες. Έκτοτε κάθε χρόνο
επισκέπτομαι το Κέντρο και κάνω προληπτικό έλεγχο και μαστογραφία».

Ανδρονίκη Παυλάκου

«Η αδελφή μου με παρότρυνε να πάρουμε τηλέφωνο και να κλείσουμε
ραντεβού. Η τελευταία φορά που είχα κάνει έλεγχο ήταν πριν από 8-9
χρόνια. Μετά το αμέλησα, σημαντικό ρόλο έπαιξε και το οικονομικό καθότι
ένας διαγνωστικός έλεγχος σε κάποιο ιδιωτικό ιατρείο κοστίζει. Όταν
ενημερώθηκα για το συγκεκριμένο κέντρο αποφάσισα να το επισκεφθώ . Το
σημαντικό είναι ότι μας βοηθούν να βάλουμε την πρόληψη στο πρόγραμμά
μας. Μας ξανακαλούν να έρθουμε για επανεξέταση. Δεν μας ξεχνούν».

Φωτεινή Καρπέτα

«Άργησα να κάνω μαστογραφία. Έκανα την πρώτη πέρσι τέτοια εποχή.
Φοβόμουν δεν ήξερα που να πάω, ποιό γιατρό να εμπιστευτώ. Όταν πήρα
την απόφαση και απευθύνθηκα στο δημόσιο νοσοκομείο, μου είπαν ότι θα
χρειαστεί να περιμένω κάποιους μήνες πριν εξεταστώ. Μετά άκουσα στην
τηλεόραση για το Κέντρο, επικοινώνησα μαζί τους και έπειτα από δύο
εβδομάδες μου έκλεισαν ραντεβού. Ευτυχώς τα αποτελέσματα ήταν καλά.
Ελπίζω να είναι και φέτος».

Δέσποινα Γουρδούπη

Η πρόληψη είναι

δώρο ζωής

Κάνε κάτι για σένα...

ΣΗΜΕΡΑ!



ΓΙΝΕ  ΚΙ  ΕΣΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΣ  ΣΤΗΝ  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

• Θέλω να εγγραφώ στον Σύλλογο Φίλων

• Θέλω να μου στείλετε περισσότερες πληροφορίες

• Θέλω να συμμετάσχω ως εθελοντής/-ντρια

• Θέλω να γίνω χορηγός σας
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