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∆ελτίο Τύπου 
 

          
 
 

Το Κ.Ε.Φ.Ι ξεκινά το πρόγραµµα «Μαζί και στο Σπίτι» 
 

O Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης ογκολογικών ασθενών, 

ανακοινώνει την έναρξη του προγράµµατος «Μαζί και στο Σπίτι».    

 

Στόχος  του  προγράµµατος  είναι  η  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  των  ογκολογικών  

ασθενών  µε  την ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους στο οικείο περιβάλλον τους. 

 
Η προσφορά των υπηρεσιών γίνεται δωρεάν, σε ασθενείς που πληρούν συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις (βαρύτητα κατάστασης υγείας , οικονοµική κατάσταση, τόπος κατοικίας 

µιας και το πρόγραµµα καλύπτει ασθενείς που κατοικούν εντός των ορίων του ∆ήµου 

Αθηναίων).  

 

Το πρόγραµµα υλοποιείται από οµάδα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών του 

Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι Αθηνών, µε την οικονοµική υποστήριξη της φαρµακευτικής εταιρείας 

Βristol-Myers Squibb. 

 

Οι παροχές του προγράµµατος «Μαζί και στο Σπίτι» περιλαµβάνουν: 

• Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη για την αποδοχή της διάγνωσης και αποφυγή 

εγκατάλειψης της θεραπευτικής προσπάθειας, την ανάκτηση της αυτοπεποίθησης, τη 

διαχείριση του άγχους και της κατάθλιψης.  

• Υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών καθώς και ανάδειξη του ρόλου τους. 

• Ενηµέρωση σχετικά µε τα δικαιώµατα του ασθενούς και τη διαδικασία διεκδίκησής τους. 

 

Η κυρία Ζωή Γραµµατόγλου (Πρόεδρος του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι.) τόνισε:  
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«Χρόνια τώρα προσπαθούµε µέσω των δράσεων µας να σταθούµε δίπλα στον ογκολογικό 

ασθενή και την οικογένειά του προσφέροντας στήριξη σε κάθε επίπεδο. Με το νέο 

πρόγραµµα Μαζί και το ΣΠΙΤΙ θέλουµε να βελτιώσουµε την ποιότητας ζωής τόσο του  

ασθενή µε καρκίνο αλλά και της οικογένειάς του µε την ψυχοκοινωνική κάλυψη  στο οικείο 

περιβάλλον τους. Αυτή η κατ’ οίκον υποστήριξη έρχεται πάντα σε συνέχεια της 

νοσοκοµειακής περίθαλψης, βοηθώντας τους ασθενείς να αντιµετωπίσουν όσο το δυνατόν 

καλύτερα τα συµπτώµατα της νόσου. 

Το Μαζί και το ΣΠΙΤΙ απευθύνεται τόσο στους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου όσο και σε 

ασθενείς που βρίσκονται σε φάση αποθεραπείας. Εξατοµικεύουµε τις υπηρεσίες µας στις 

ανάγκες τους. Οι κοινωνικοί λειτουργοί ενηµερώνουν την οικογένεια για τα δικαιώµατα του 

ασθενούς, τις κοινωνικές παροχές και τα επιδόµατα, όπως και τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθήσουν. Επιπλέον, παρέχονται συνεδρίες µε ψυχολόγο κατ’ οίκον, προκειµένου ο 

ασθενής να αποδεχθεί τη νέα πραγµατικότητα, να ανακτήσει τις εσωτερικές του δυνάµεις και 

την αυτοπεποίθησή του. Οι ίδιοι αλλά και οι συγγενείς τους µπορούν να ενταχθούν και στις 

συναντήσεις των οµάδων ψυχολογικής στήριξης που πραγµατοποιούνται στους χώρους 

του συλλόγου µας. 

Στην επιλογή συνεκτιµάται η οικονοµική κατάσταση του ασθενούς αλλά και οι τρέχουσες 

ανάγκες του. Οι ασθενείς τελικού σταδίου έχουν, βέβαια, προτεραιότητα, δεδοµένου ότι στην 

Ελλάδα, σε αντίθεση µε το εξωτερικό, καµία δοµή δεν αναλαµβάνει τη φροντίδα τους.  

Το πρόγραµµα δεν θα µπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την βοήθεια της φαρµακευτικής 

εταιρείας Βristol-Myers Squibb που έµπρακτα εστιάζει στην υποστήριξη του ασθενούς». 

 

Η κυρία Ελισάβετ Προδρόµου, Γενική ∆ιευθύντρια της Βristol-Myers Squibb Ελλάδας 

αναφερόµενη στην υποστήριξη της πρωτοβουλίας τόνισε  

«Στην Βristol-Myers Squibb, λαµβάνουµε δράση και προωθούµε το µήνυµα της ψυχολογικής 

και κοινωνικής στήριξης των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους. Με γνώµονα 

τις αξίες όλων των εργαζοµένων στη ΒMS, είµαστε αρωγοί προσπαθειών όπως αυτή που 

διενεργεί ο Σύλλογος ΚΕΦΙ. Πιστεύουµε ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών 

ασθενών θα πρέπει να στοχεύει εκτός από την θεραπευτική αντιµετώπιση της νόσου και στην 

ψυχολογική υποστήριξή τους από εξειδικευµένους Επαγγελµατίες Υγείας».  

 

 

 

Σχετικά µε το «K.Ε.Φ.Ι.» 

Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι ιδρύθηκε την άνοιξη του 2004 στην Αθήνα, µε στόχο να προσφέρει 

συναισθηµατική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς και τα 

µέλη των οικογενειών τους, καθώς και την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 

σχετικά µε τον καρκίνο. 
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Σχετικά µε την Bristol-Myers Squibb 

Η Bristol-Myers Squibb είναι µια παγκόσµια βιοφαρµακευτική εταιρεία, η αποστολή της οποίας 

είναι να ανακαλύπτει, να αναπτύσσει και να παρέχει καινοτόµα φάρµακα που βοηθούν τους 

ασθενείς να υπερνικήσουν σοβαρές νόσους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη 

Bristol-Myers Squibb, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.bms-greece.com. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραµµα και τη διαδικασία ένταξης σε αυτό, επικοινωνήστε 

µε το Κ.Ε.Φ.Ι. (2106468222 & 2103244390, email: info@anticancerath.gr) 
……………………… 

 

 

 

 

                            


