
 

 

Αθήνα, 10/4/2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

#μένουμε_σπίτι αλλά δεν μένουμε 
άπραγοι! 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και με 

βάση το αίσθημα ευθύνης που μας διακατέχει για την 

προστασία του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των 

ευπαθών ομάδων από την επιδημία του ιού Covid-19, ο 

Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών 

«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών έχει αναστείλει τις 

προγραμματισμένες δημόσιες εκδηλώσεις του και έχει 

προσαρμόσει τις δράσεις του στις νέες συνθήκες. 

Συγκεκριμένα, οι ομαδικές και ατομικές συνεδρίες 

ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών και φροντιστών 

διεξάγονται είτε μέσω ψηφιακής πλατφόρμας 

απομακρυσμένης επικοινωνίας είτε τηλεφωνικά. 

Παράλληλα, ο Σύλλογος διευρύνει την παροχή 

υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης σε πολίτες λόγω 

των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας 

της πανδημίας. 

Επίσης, η Κοινωνική Λειτουργός του Συλλόγου 

συνεχίζει να προσφέρει μέσω απομακρυσμένης 

επικοινωνίας ή τηλεφωνικά τις υπηρεσίες της, 

ενημερώνοντας τους ασθενείς για τα δικαιώματά τους 

και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους από τους αρμόδιους 

φορείς. 

Επιπλέον, το Πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι», που 

αφορά την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ασθενών με 

αδυναμία μετακίνησης ή/και τελικού σταδίου, 

διεξάγεται εξ αποστάσεως, καθώς είναι περισσότερο 

αναγκαία από ποτέ η υποστήριξη και η φροντίδα αυτών 

των ανθρώπων λόγω των νέων συνθηκών που 

αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. 

Παράλληλα, πραγματοποιείται το ψηφιακό Σεμινάριο 

(Webinar) Διαχείρισης Στρες και Πρόληψης Επαγγελματικής 



 

Εξουθένωσης (Burnout)  που απευθύνεται σε νοσηλευτικό 

προσωπικό ογκολογικών τμημάτων. Σε μια συγκυρία 

που οι νοσηλευτές καλούνται να υπηρετήσουν στην 

πρώτη γραμμή και να σώσουν ζωές, το λιγότερο που 

μπορούμε να προσφέρουμε είναι η στήριξη από ειδικούς 

ψυχολόγους και η συμπαράσταση στο δύσκολο έργο τους. 

Επιπρόσθετα, ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. ετοιμάζει ένα νέο 

πρόγραμμα για την εκπαίδευση ψυχολόγων και 

κοινωνικών λειτουργών σχετικά με τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των ογκολογικών ασθενών. Το πρόγραμμα θα 

διεξαχθεί μέσω ψηφιακού σεμιναρίου (Webinar) ώστε να 

μπορούν να το παρακολουθήσουν και ενδιαφερόμενοι 

από όλη την ελληνική επικράτεια. 

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. 

παραμένει όχι μόνο κοντά στους ασθενείς αλλά και σε 

όποιον το έχει ανάγκη. 

Ας ακολουθήσουμε όλοι πιστά τις οδηγίες και τα μέτρα 

ασφαλείας με αίσθημα ευθύνης ώστε σύντομα να βγούμε 

από την καραντίνα όλοι υγιείς! 

 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε: 

 Μέσω email στη διεύθυνση info@anticancerath.gr 

 Τηλεφωνικά στους αριθμούς 2106468222 και 6986333316. 

 Μέσω της σελίδας του Συλλόγου στο Facebook: 

https://www.facebook.com/skkephi 

 

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. Παρέχει 

ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής 

υποστήριξης, διοργανώνει ομιλίες, επιστημονικές 

ημερίδες, δράσεις και εκδηλώσεις σχετικές με τον 

καρκίνο, ενώ ενημερώνει τους ογκολογικούς ασθενείς 

για τις κοινωνικές παροχές που δικαιούνται. 

 

 


