
 

Αθήνα, 10 Σεπτεµβρίου 2012 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Έχουµε τη χαρά να σας ενηµερώσουµε ότι στις 2 Νοεµβρίου 2012, διοργανώνεται το  

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών 

Patients in Power – ∆ιεκδικώντας ένα Καλύτερο Σύστηµα Υγείας 

µε αντικείµενο τη επαφή, την ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση προτάσεων µεταξύ 

των οργανώσεων, κοινοτήτων και διαδικτυακών οµάδων ασθενών για το σύστηµα 

υγείας.  

Στο συνέδριο οι ασθενείς και οι οργανώσεις τους θα έχουν την ευκαιρία όχι µόνον να 

ανταλλάξουν απόψεις αλλά και να θέσουν ερωτήσεις σε εκπροσώπους του 

Υπουργείου και λοιπών φορέων υγείας. 

Μέχρι τώρα οι ασθενείς σπάνια εκαλούντο σε ιατρικά συνέδρια, αλλά και όταν 

καλούνται η συµµετοχή που οι διοργανωτές τους επιφυλάσσουν είναι µάλλον 

συµβολική, ενώ αρκετές φορές έχει διαπιστωθεί ότι οι λοιποί οµιλητές και 

συντονιστές δεν τους αντιµετωπίζουν ισότιµα. Θέλουµε να αλλάξουµε τα πράγµατα.  

Στόχοι του Συνεδρίου είναι: 

1) Η ανάδειξη των κοινών προβληµάτων και προτάσεις για την επίλυσή τους, 

2) Η διεκδίκηση ενός αποτελεσµατικότερου και δικαιότερου συστήµατος υγείας 

από τους αρµόδιους φορείς και την πολιτεία, 

3) η θεσµοθέτηση της συµµετοχής των χρηστών υπηρεσιών υγείας στο 

σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών για την υγεία. 

Το Συνέδριο αυτό διοργανώνεται από ασθενείς µε την οργανωτική υποστήριξη της 

Boussias Communications για να ακουστούν οι απόψεις των ασθενών και 

βρισκόµαστε στη διαδικασία σύνθεσης της Οργανωτικής Επιτροπής.  

Εν όψει των σηµερινών προβληµάτων από την διαφαινόµενη κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ 

αλλά και των επερχόµενων σηµαντικών αλλαγών και περικοπών στο σύστηµα και 

στον προϋπολογισµό υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, και µε τη προτεινόµενη 

διεύρυνση της χρηµατοδότησης του ΕΟΠΥΥ από τους ασφαλισµένους,  το συνέδριο 

θα αποτελέσει ένα πρώτο βήµα για να ακουστούν οι απόψεις και προτάσεις των 

ασθενών καθώς και εισηγήσεις εµπειρογνωµόνων.  

Στο πλαίσιο αυτό και λόγω του µικρού περιθωρίου χρόνου, καλούµε όσους/ες 

συναδέλφους ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στην οργανωτική επιτροπή  και 

πιστεύουν ότι έχουν διαθέσιµο χρόνο και µπορούν να προσφέρουν συγκεκριµένες 

υπηρεσίες µε τη προσωπική τους εµπειρία και τις επαγγελµατικές τους γνώσεις, να  



 

επικοινωνήσουν µε τους υπογράφοντες, µέχρι και τη Πέµπτη, 12 Σεπτεµβρίου 

2012. Παρακαλούµε επίσης να µας αποστείλετε το ταχύτερο τις τυχόν προτάσεις σας 

και προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζετε και τα οποία θα θέλατε να συζητηθούν στο 

συνέδριο. 

Σας περιµένουµε όλους και όλες στην Αθήνα το Νοέµβρη για να γνωριστούµε και να 

συζητήσουµε. Γενικές πληροφορίες για το συνέδριο και το πρόγραµµα θα σας 

γνωρίσουµε σε προσεχή µας επικοινωνία. 

Με εκτίµηση 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή 

Καίτη Αποστολίδου Breast cancer patient advocate 6977340758 kathi.apostolidis@gmail.com 

Νίκος ∆έδες          
Πρόεδρος, Θετική Φωνή Σύλλογος 

Οροθετικών Ελλάδας 
6944386560 nikos.dedes@gmail.com 

Γιάννης Θεοδωράκης 

(εκπρόσωπος: 

Γιώτα Σαραντάκου) 

Πρόεδρος, Σύλλογος Ατόµων µε 

Σκλήρυνση Κατά Πλάκας 
6977453167 samskp@otenet.gr 

Αθανασία Καρούνου 

Πρόεδρος, Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Σωµατείων – Συλλόγων Ατόµων µε 

Σακχαρώδη ∆ιαβήτη 

6932712229 akarounou@gmail.com 

Μανιώ Κορλέτη       
Αντιπρόεδρος, Αγκαλιάζω Όµιλος 

Εθελοντών κατά του Καρκίνου  
2104181641 oekk@otenet.gr 

Κατερίνα 

Κουτσογιάννη      

Πρόεδρος, Σύλλογος 

Ρευµατοπαθών Κρήτης  
2810226966 sylogosreum.crete@gmail.com 

Μαριάννα Λάµπρου 
Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση 

Σπανίων Παθήσεων 
2107660989 Gr-pespa@otenet.gr 

Χρήστος Λιονής 
Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 
6973305933 lionis@galinos.med.uoc.gr 

Mάγδα Τσολάκη   

Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία 

νόσου Αlzheimer & Συγγενών 

διαταραχών  

6973305933 tsolakim1@ath.forthnet.gr 

 
Υπεύθυνος συντονισµού & διοργάνωσης συνεδρίου: 
Καφίρης Βασίλης (Boussias Communications) 
vkafiris@boussias.com, 210.66.17.777 (εσωτ. 132) και 6946.23.23.33 
 
Υπεύθυνη επικοινωνίας µε ΜΜΕ: 
Νέλλη Καψή (Health Daily) 
nellykapsi@yahoo.com, 6977.73.13.11  


