


Οι  εθελοντικές δράσεις του 
Συλλόγου πριν και κατά την 
διάρκεια  της πανδημίας.



ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

• Η φροντίδα των ανθρώπων, πάντα 
με το σεβασμό και την αγάπη στον 
άνθρωπο που αντιμετωπίζει το 
φόβο του καρκίνου.

• Όραμα των Ιδρυτών του ΑΝΘ 
Θεαγένους Χαρίση και Αλέξανδρου 
Συμεωνίδη.



Με αγώνα η ζωή γίνεται χαρά 

Παιδεία δράσεων.

• Επιμορφωτικός 

• Πολιτιστικός

• Κοινωνικός 

• ενημερωτικός



Δράσεις των 2 τελευταίων ετών

• Οικονομική ενίσχυση

800.000 ευρω

105.000 ευρώ

• Αγορά ενδοσκοπίου για

Γαστρεντερολογικό τμήμα.

• 2φορεία,καρέκλες,4 
μπολους, συστήματα 
ακινητοποίησης 
υπολογιστές,αντιολισθητι
κό φορείου για 
Ακτινιθεραπευτικό.



• 2επαγγελματικά ψυγεία 
για το Φαρμακείο

• Σχέδια για spect scan

• Πίνακες ,ψυγείο για 
βραχεία νοσηλεία 

• Τηλεόραση για ξενώνα 
και αίθουσα 



Συνεργασίες για ενημέρωση -
εκδηλώσεις

• Φορείς 

• Δήμοι

• ΕΛΛΟΚ 

• Σύλλογοι καρκινοπαθών 

• Κοινωνικά φαρμακεία



Η αξία της συνεργασίας

• Η αξία της 
συνεργασίας, καθώς και 
των κοινών δράσεων  
είναι ανεκτίμητη γιατί 
πιστεύουμε ότι 
Κανένας δεν μπορεί να 
τα κάνει όλα μόνος 
του, το αποτέλεσμα της 
συνεργασίας είναι 
μεγαλύτερο και 
καλύτερο. 



Συνεντεύξεις

• ΕΡΤ

• ΕΤ3

• ΤV100

• LIFO

• STENTORA

• Συνέντευξη στα μέσα 
ενημερώσεως του ν. 
Σερρών σε συνεργασία 
με Δήμο και ΣΥΦΑ .



Πολιτιστικές δράσεις

• Θεατρικές παραστάσεις

• Μουσικές παραστάσεις



Εθελοντικές ομάδες 

• Εθελοντές και μέλη 
έχουμε κάνει πράξη τον 
Εθελοντισμό και την 
Αλληλεγγύη δύο 
απαραίτητα στοιχεία 
για μια κοινωνία υγιή 
και εξελισσόμενη.



Oμάδες

• Ομάδες δράσεων στον 
ξενώνα με διάφορα 
καλλιτεχνικά 
εργαστήρια.

• Ομάδα υποδοχής 
ασθενών στο χώρο 
Ακτινοθεραπείας.

• Ομάδα του Κοινωνικού 
Ογκολογικού 
φαρμακείου.



Σκέψεις

• Είναι γεγονός ότι το 
χρόνο αυτό που 
διανύουμε έχει αλλάξει 
ο τρόπος που 
επικοινωνούμε και 
εκφράζουμε τα 
συναισθήματα μας.

• Πρέπει να 
παραδεχτούμε ότι 
τίποτε δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει την 
προσωπική επαφή , το 
άγγιγμα, τις 
προσωπικές στιγμές και 
όλοι μας περιμένουμε 
την αποκατάσταση της 
κανονικότητας.



• Γνωρίζουμε ότι το 
επίκεντρο στον τομέα 
Υγείας ήταν η πανδημία.

• Φυσικά δεν γνωρίζουμε 
όλες τις επιπτώσεις που θα 
έχει στην ζωή μας και στην 
κοινωνία.

• Καλούμαστε να 
γεφυρώσουμε το Χθες με 
το Σήμερα.



Αποτελέσματα- σκέψεις

• Ήταν μια ευκαιρία για 
να υλοποιηθεί μια 
σειρά διαρθρωτικών 
αλλαγών που 
διευκολύνουν και θα 
διευκολύνουν στο 
μέλλον τους ασθενείς,

• Αναδεικνύοντας στον 
υπέρτατο βαθμό τις 
ανεπάρκειες του 
συστήματος .



• Έχει σφραγίσει την 
κοινωνική και ατομική 
μας ισορροπία.

• Παράλληλα όμως μας 
έδωσε τη δυνατότητα 
,κάτω από τις 
πρωτόγνωρες αυτές 
καταστάσεις να 
λειτουργήσουμε  και να 
καλλιεργήσουμε τις 
σχέσεις μας.



• Οι επόμενοι μήνες προβλέπονται 
και αυτοί πολύ απαιτητικοί.

• Η ελευθερία και η επιστροφή μας 
στην κανονικότητα που τόσο 
προσδοκούμε δεν έχει έρθει.

• Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 
ώστε να μην έχουμε περιορισμό 
των ατομικών ελευθεριών μας 
που θα μας οδηγήσει στην 
καταπάτηση των δικαιωμάτων 
και κατακτήσεων των ασθενών.

(ιατρικό απόρρητο κλπ  )  



Πιστεύουμε 

• Η νέα πραγματικότητα 
δεν θα συμβάλει 
αρνητικά στο μέλλον 
του εθελοντισμού.

• Αισιοδοξία για 
εναλλακτικούς τρόπους 
εθελοντικής 
προσφοράς.



Κοινωνικό Ογκολογικό Φαρμακείο

• Το ΚΟΦ λειτουργεί 8 
συνεχόμενα έτη με την 
εθελοντική προσφορά 
δύο φαρμακοποιών και 
εθελοντριών αδελφών 
νοσοκόμων του 
Ελληνικού Ερυθρού .

• Παρέχει βοήθεια σε 
ανασφάλιστους και 
άνεργους ασθενείς με 
καρκίνο και όχι μόνο.



• Συνεργάζεται με την 
κοινωνική υπηρεσία 
του νοσοκομείου καθώς 
και με άλλα της πόλης 
και άλλων όμορων 
νομών , παρέχοντας 
δωρεάν φάρμακα , 
διατροφικά, 
κολοστομίες  και 
παραϊατρικό υλικό



Στήριξη του Ιατρείου πόνου
• Η συνεργασία μας με το 

Ιατρείο Πόνου άρχισε όταν 
ακόμη ήταν Διευθύντρια η κ 
Αναστασιάδου και 
συνεχίστηκε με την κ. 
Ανίσογλου. εδω τα λόγια 
περιττεύουν για τον αγώνα 
που έδωσαν και δίνουν οι δύο 
αδελφές που για μας είναι 
άξιες θαυμασμού, γιατί με την 
στάση τους αυτή δίνουν 
ποιότητα στους ασθενείς τους 
και παράλληλα έχουμε     
εξοικονόμηση χρημάτων και 
μη επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος. 



• Στέλνουμε φάρμακα 
στις φυλακές Δομοκού 
και Κασαβετίας.

• Περούκες σε γυναίκες 
που κάνουν 
χημειοθεραπείες.



Βράβευση 



Λέσχη ανάγνωσης



Εν κατακλείδι

• Συνεχίζουμε το έργο του Κοινωνικού 
Ογκολογικού Φαρμακείου

• Είμαστε αρωγοί στις ανάγκες του Θεαγενείου.

• Προβάλλουμε στα μέσα επικοινωνίας το έργο 
που επιτελείται στο Νοσοκομείο.

• Βαρύτητα στην αξία του εθελοντισμού 

• Της πρόληψης και ενημέρωσης



Ευχαριστούμε πολύ

Καίτη  Κοντοπούλου


