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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων (ΠαΣΣΠ) ιδρύθηκε το 2010, για να παρέχει μια
δυναμική και ενιαία φωνή στους 60.000 περίπου ασθενείς με σπάνιες παθήσεις που ζουν στην
Κύπρο και αντιστοιχούν στο 6-8% του πληθυσμού, ποσοστό που προκύπτει από τον υπολογισμό
της συχνότητας των σπάνιων παθήσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ και τον αντίστοιχο επίσημο
ευρωπαϊκό ορισμό.
Η ύπαρξη της ΠαΣΣΠ είναι αποτέλεσμα της αναγνώρισης της ανάγκης για συλλογική στήριξη τόσο
των επιμέρους όσο και των κοινών αιτημάτων και προβλημάτων των ασθενών. Αποστολή και όραμα
της ΠαΣΣΠ είναι η διασφάλιση μιας καθόλα αξιοπρεπούς και ποιοτικής ζωής για τους ασθενείς,
μέσω της ενεργούς και ουσιαστικής συμμετοχής σε διαδικασίες προώθησης υφιστάμενων και
ανάπτυξης νέων πολιτικών υγείας για τις σπάνιες παθήσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
Μέλη της ΠαΣΣΠ είναι σύνδεσμοι ασθενών αλλά και άτομα που πάσχουν από μια σπάνια πάθηση
και δεν ανήκουν σε σύνδεσμο γιατί αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά.
Περισσότερες πληροφορίες για τις Σπάνιες Παθήσεις και την Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων
Παθήσεων μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα http://www.raredisorderscyprus.com/.
Η ΠαΣΣΠ βρίσκει τη «Φωλιά» της
Αντιμετωπίζοντας τις τεράστιες αυτές προκλήσεις, το Δ.Σ. της ΠαΣΣΠ κατέγραψε τις ανάγκες και
τα αιτήματα των ασθενών με σπάνιες παθήσεις και κατέθεσε σχετική μελέτη στην Τράπεζα
Κύπρου για την ίδρυση ενός Κέντρου με τρεις άξονες λειτουργίας, αυτούς της ενημέρωσης, της
υποστήριξης και της εκπαίδευσης των ασθενών με Σπάνιες Παθήσεις και των οικογενειών τους.
Η μελέτη εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2017 και υπεγράφη τριετές μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της
ΠαΣΣΠ και της Τράπεζας Κύπρου, ανανεώσιμο ανάλογα με την εκπλήρωση των στόχων που
ετέθησαν.
Τρεις πρώτοι μήνες λειτουργίας του Κέντρου «Φωλιά» (Ιούλιος – Οκτώβριος)
Το Κέντρο «Φωλιά» συγκέντρωσε κάτω από τη στέγη του 14 συνδέσμους ασθενών και πέραν των
150 μεμονωμένων ασθενών και έδωσε τη δυνατότητα σε αυτή τη Συμμαχία ασθενών, την
Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων να αποκτήσει για πρώτη φορά οίκημα, υπόσταση,
στέγη αναφοράς για να πραγματώσει με επιτυχία την αποστολή της: την πολυεπίπεδη εκπαίδευση,
την έμπρακτη υποστήριξη και τη συνεχή ενημέρωση των ασθενών με σπάνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους, ώστε να ζουν αξιοπρεπώς, ενταγμένοι ομαλά στην κοινωνία.
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Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΦΩΛΙΑ»
ΜΕΛΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Η ίδρυση, η στελέχωση και ο κατάλληλος εξοπλισμός του Κέντρου επέτρεψαν τη ραγδαία αύξηση
των μελών αφού οι ασθενείς έχουν πλέον την δυνατότητα να επισκεφθούν, να μιλήσουν και να
αναγνωρίσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει το Κέντρο «Φωλιά». Μόλις πριν από την ίδρυση
του Κέντρου, τον Ιούνιο του 2017, η ΠαΣΣΠ είχε ως μέλη της 11 συνδέσμους ασθενών και 44
μεμονωμένους ασθενείς. Με την ίδρυση του Κέντρου οι αριθμοί αυτοί σημείωσαν αισθητή αύξηση,
καθότι η ΠαΣΣΠ απαρτίζεται πλέον από 15 συνδέσμους ασθενών και πέραν των 160 ασθενών , οι
πλείστοι εκ των οποίων με διαφορετικές παθήσεις.
Πιο πρόσφατο μέλος είναι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φίλων και Ατόμων με Όγκους Εγκεφάλου, ενώ
ενδιαφέρον εγγραφής έχουν εκδηλώσει ο Σύνδεσμος Αιμορροφιλίας Κύπρου και ο Όμιλος
Ελπιδοφόρος, των οποίων ακόμη εκκρεμεί η υποβολή αίτησης συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα
έγγραφα.

Μέλη ΠαΣΣΠ: Ιούνιος 2017 & Μάρτιος 2018
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Σχεδιάγραμμα 1: Μέλη ΠαΣΣΠ: Ιούνιος & Οκτώβριος 2017

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΜΕΛΗ
Ιούνιος 2010
1. Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας
2. Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου
3. Σύνδεσμος Συγγενών Καρδιοπαθειών (Εκ Γενετής) Εφήβων και Ενηλίκων Κύπρου
4. Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος
5. Σύνδεσμος Ασθενών με Μυασθένεια Gravis
6. Σύνδεσμος Ατόμων με Συγγενή Ανοσοανεπάρκεια και Φίλων
7. Παγκύπριος Σύνδεσμος Προστασίας Σπαστικών & Αναπήρων Παιδιών
8. Σύνδεσμος Γονέων Κέντρου Σπαστικών & Αναπήρων Παιδιών
Ιούνιος 2016
9. Σωματείο Ασθενών και Φίλων Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων «Ασπίδα Ζωής»
10. Σύνδεσμος Αμυλοειδικής Πολυνευροπάθειας
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11. Κυπριακός Σύνδεσμος για την Νόσο του Huntington
Οκτώβριος 2017
12. Ένα Όνειρο μια Ευχή
13. Προμηθέας Σύνδεσμος ασθενών ήπατος & φίλων Κύπρου
14. Παιδιά με Ηπατικές Νόσους Γιώργος Ψαράς Round Table
Δεκέμβριος 2018
15. Κυπριακός Σύνδεσμος Φίλων και Ατόμων με Όγκους Εγκεφάλου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΦΩΛΙΑ»
Κατάλληλη διαμόρφωση χώρου
Το Κέντρο «Φωλιά» είναι σχεδιασμένο και εξοπλισμένο με τρόπο που να επιτρέπει την έγκυρη και
έγκαιρη εξυπηρέτηση και πρόσβαση των ασθενών με σπάνιες παθήσεις, οι οποίοι έχουν
αναπτύξει αναπηρίες διαφόρων μορφών και επιπέδων.
Διαθέτει:
1. Πλήρως αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό σύστημα με δυνατότητα χρήσης μέχρι και 3
τηλεφωνικών γραμμών ταυτόχρονα, ενώ επίσης διαθέτει και υπηρεσία μηνυμάτων για τις μη
εργάσιμες ώρες.
2. Ηλεκτρονικούς υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο και εξοπλισμένους με όλες τις
απαραίτητες σύγχρονες εφαρμογές.
3. Πολυμηχάνημα με δυνατότητα χρήσης ως φωτοτυπικό, σαρωτή αλλά και αποστολής
τηλεομοιότυπων για επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες ακόμη χρησιμοποιούν
τα τηλεομοιότυπα.
4. Βιντεοπροβολέας ο οποίος χρησιμοποιείται στις παρουσιάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται
σε συναντήσεις ενημέρωσης.
5. Αίθουσα συνεδριάσεων εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύστημα
τηλεδιασκέψεων.
Στο Κέντρο έχει δημιουργηθεί πλήρως εξοπλισμένο γραφείο για χρήση από συνδέσμους που δεν
διαθέτουν οίκημα και από μεμονωμένους ασθενείς, η σπανιότητα της νόσου των οποίων δεν
επιτρέπει τη δημιουργία συνδέσμων. Ως εκ τούτου, το Κέντρο αποτελεί την πραγματική «Φωλιά»
των ασθενών με σπάνιες παθήσεις που διαμένουν στην Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
εγκαταστάσεις της ΔΟΘ, στις οποίες φιλοξενείτο η ΠαΣΣΠ τα τελευταία επτά (7) χρόνια, δεν είναι
προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία.
Κατάλληλη στελέχωση
Ο πυρήνας των εργασιών του Κέντρου είναι ωστόσο οι ίδιοι οι λειτουργοί του, οι οποίοι αποτελούν
τους πρώτους έμμισθους λειτουργούς της ΠαΣΣΠ, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί άρτια για τη
συγγραφή τεκμηριωμένων επιστολών και την παρακολούθηση της έκβασής τους, αλλά και για την
ενημέρωση των ασθενών σε σχέση με τα δικαιώματά τους και τα σχέδια κοινωνικών παροχών
που τους αφορούν. Οι εν λόγω δραστηριότητες ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν προτού ιδρυθεί και
στελεχωθεί το Κέντρο «Φωλιά».
Η επιλογή του προσωπικού του Κέντρου έγινε με γνώμονα τις γνώσεις, τις ικανότητες, την
κατάρτιση και το ενδιαφέρον για τους ασθενείς και τον τομέα της υγείας και μετά από αυστηρά
δομημένη διαδικασία επιλογής. Ο κ. Σπύρος Πολυβίου προσελήφθη ως Διοικητικός Λειτουργός,
υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΠαΣΣΠ και η κα Πολυξένη
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Χριστοφίδου ως Γραμματειακός Λειτουργός, υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών
του Κέντρου.

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2017 – Μαρτίου 2018, είκοσι έξι (26) νέα περιστατικά εξυπηρετήθηκαν
από την ομάδα της ΠαΣΣΠ και το Κέντρο «Φωλιά»:
Τα 26 αυτά μεμονωμένα περιστατικά αφορούν:


Υπουργείο Υγείας (19 περιστατικά)
- Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη (3 περιστατικά)
- Παροχή Φαρμακευτικών Σκευασμάτων (4 περιστατικά)
- Επιδότηση Ασθενών για Παραπομπή στον Ιδιωτικό Τομέα (6 περιστατικά)
- Επίσπευση Ιατρικής Αξιολόγησης (3 περιστατικά)
- Μετάκληση Ιατρού από το εξωτερικό (1 περιστατικό)
- Διάφορα άλλα (2 περιστατικά)



Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (5 περιστατικά)
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (3 περιστατικά)
- Σύνταξη Ανικανότητας (1 περιστατικό)
- Απόκτηση Αναπηρικού Αυτοκινήτου (1 περιστατικό)



Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (2 περιστατικά)
- Συμπερίληψη 2 ατόμων με Σπάνιες Παθήσεις στον κατάλογο Διοριστέων με Ειδικά
Κριτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (2 περιστατικά)

Περιστατικά Ασθενών

Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Σχεδιάγραμμα 2: Περιστατικά ασθενών

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Η ΠαΣΣΠ προέβη στις ακόλουθες ενέργειες για την εξυπηρέτηση των Συνδέσμων Μελών της:
1. Προώθηση αιτήματος του Συνδέσμου «Ασπίδα» για τα Κληρονομικά Μεταβολικά Νοσήματα
για τη μετεκπαίδευση ειδικού Παιδιάτρου στα Κληρονομικά Μεταβολικά Νοσήματα.
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2. Προώθηση αιτήματος του Κυπριακού Συνδέσμου του Huntington για την εξωσωματική
γονιμοποίηση.
3. Δημιουργία πλήρως εξοπλισμένου γραφείου προς χρήση από τους Συνδέσμους Μέλη της
ΠαΣΣΠ που δεν διαθέτουν δικό τους χώρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λειτουργοί του Κέντρου ακολουθούν συγκεκριμένο πρωτόκολλο προς
διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών:





Συνέντευξη ασθενούς, συλλογή και μελέτη στοιχείων
Συγγραφή τεκμηριωμένων επιστολών
Τηλεφωνικές παρεμβάσεις και τηλεδιασκέψεις
Παρακολούθηση έκβασης αποτελέσματος

Η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων συμμετέχει και σε Επιτροπή Εξέτασης Αιτημάτων
Οργανωμένων Συνόλων Ασθενών η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες των Σπάνιων
Ασθενών από την Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. Η επιτροπή έχει συνεδριάσει 2 φορές
μέχρι τώρα, ενώ ενώπιον της έχει τα πάγια θέματα που αφορούν τα μέλη της ΠαΣΣΠ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΦΩΛΙΑ»


Στις 11 Οκτωβρίου επισκέφθηκε το Κέντρο «Φωλιά» η Πρόεδρος των Αλκυονίδων, κα
Γεωργία Πολυβίου. Αφού ενημερώθηκε για τις δράσεις της ΠαΣΣΠ και τις ανάγκες των
ασθενών με σπάνια νοσήματα συζητήθηκαν πιθανοί τρόπο συνεργασίας. Συμφωνήθηκε πως
η ανάπτυξη μιας συνεργασίας θα είναι προς όφελος των ασθενών.



Στις 24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υποψήφιο για την Προεδρία της
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σταύρο Μαλά. Ο κ. Μαλάς ενημερώθηκε για τις δράσεις της
Συμμαχίας ενώ τόνισε την ανάγκη για τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων σε ότι αφορά την
μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας. Κοινή παραδοχή είναι πως τα συμφωνηθέντα πρέπει
να τηρηθούν και το ΓεΣΥ να υλοποιηθεί.



Στις 2 Νοεμβρίου επισκέφτηκαν το Κέντρο «Φωλιά» οι υπεύθυνοι ιατροί της Κλινικής
Γενετικής του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ`, το οποίο αποτελεί το Κέντρο
Αναφοράς για Παιδιατρικά Σπάνια Νοσήματα, η Δρ. Βιολέτα Αναστασιάδου και η Δρ.
Σαββίδου οι οποίες και ενημερώθηκαν για τις δράσεις της Συμμαχίας.



Στις 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην «Φωλιά» με τον Υποψήφιο για την
Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργο Λιλλήκα. Ο κ. Λιλλήκας ενημερώθηκε για
τις δράσεις της Συμμαχίας καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες των Σπάνιων Ασθενών, ενώ
δεσμεύτηκε όπως συνεργαστεί με οποιονδήποτε εκλεγεί στο Ύπατο Αξίωμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας ούτως ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την
μεταρρύθμιση του Τομέα της Υγείας. Κοινή παραδοχή είναι πως τα συμφωνηθέντα πρέπει
να τηρηθούν και το ΓεΣΥ να υλοποιηθεί.



Στις 28 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση ενημέρωσης στο Κέντρο «Φωλιά»
με Βουλευτές από τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Υγείας, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι βουλευτές ενημερώθηκαν για τις εργασίες
του Κέντρου καθώς και για τις ιδιαίτερες ανάγκες των σπάνιων ασθενών.
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Στις 18 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην «Φωλιά» εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά
με τις εργασίες του Παιδοηπατολογικού Κέντρου. Η Δρ. Παναγιώτα Πρωτοπαπά παρουσίασε
τις δράσεις και τα αποτελέσματα του Κέντρου ενώπιον του Γενικού Διευθυντή του Μακάριου
Νοσοκομείου Δρ. Χριστόδουλου Καϊσή και του Διευθυντή του Παιδιατρικού Τμήματος Δρ.
Αβραάμ Ηλία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πέραν των μελών της ΠαΣΣΠ και εκπρόσωποι
άλλων οργανισμών ασθενών.



Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην «Φωλιά» η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
της ΠαΣΣΠ, όπου και προσκλήθηκαν όλα τα μέλη της Συμμαχίας, οργανωμένα και
μεμονωμένα.



Στις 9 Ιανουαρίου οι Λειτουργοί της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων
συμμετείχαν, από το Κέντρο «Φωλιά», σε τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων ασθενών από
διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λειτουργοί της ΠαΣΣΠ έχουν επιλεγεί από την
EURORDIS για να συμμετέχουν σε ομάδα εργασίας με αντικείμενο εργασίας «Rare
Diseases Policy Priorities for the next decade».



Στις 5 Φεβρουαρίου συνεδρίασε η Υπηρεσιακή Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Κέντρο «Φωλιά». Στην επιτροπή συμμετέχουν 1
Λειτουργός από το Υπουργείο Υγείας, 1 Λειτουργός από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, 1 Λειτουργός από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες
και οι Λειτουργοί της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων.



Στις 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από την κα Γνώσια Αχνιώτου, Ανώτερη
Λειτουργό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας με θέμα «Βασικές Αρχές παροχής υπηρεσιών
φαρμακευτικής φροντίδας σε περιβάλλον ΓεΣΥ».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ



Στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων, η ΠαΣΣΠ συμμετείχε
σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, την οποία διοργάνωσε η Φοιτητική
Ένωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
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Στις 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη στο Κέντρο «Φωλιά»
παρουσία του νέου Υπουργού Υγείας, Έντιμου κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, μόλις μια μέρα
μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Στην διάσκεψη ανακοινώθηκε η ανάληψη της
Προεδρίας της Νέας Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια Νοσήματα από την Γενική
Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη και το σχέδιο δράσης της
Συμμαχίας για το 2018 με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των ασθενών.



Στις 9 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Σεμέλη, το δεύτερο Εθνικό Συνέδριο
EUROPLAN / RD ACTION 2018. Στο συνέδριο έδωσαν την παρουσία τους πλήθος κρατικών
αξιωματούχων, πληθώρα διακεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και μέλη της ΠαΣΣΠ.
Στο συνέδριο είχαμε την τιμή να έχουμε μαζί μας μια εξέχουσα προσωπικά του χώρου των
σπάνιων παθήσεων, τον Εκτελεστικό Διευθυντή της EURORDIS κ. Yann Le Cam. Το
συνέδριο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Τα πρακτικά και τα πορίσματα του Συνεδρίου
βρίσκονται σε διαδικασία συγγραφής. Με το πέρας του Συνεδρίου οι καλεσμένοι από το
εξωτερικό ξεναγήθηκαν στο Κέντρο «Φωλιά».



Παράλληλα με το εθνικό συνέδριο, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Παγκύπριας
Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων η πρώτη συνάντηση εκπροσώπων ασθενών των μικρών
κρατών Ευρώπης. Η συνάντηση αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια αναγνώρισης των
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κοινών προβλημάτων των χωρών αυτών, οι εκπρόσωποι των οποίων αποφάσισαν ότι είναι
ανάγκη να δημιουργηθεί μια επίσημη ομάδα εργασίας υπό την Προεδρεία της Παγκύπριας
Συμμαχίας Σπανίων Παθήσεων. Τη συνάντηση συντόνισε ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος
της EURORDIS, κ. Yann Le Cam, ο οποίος εξέφρασε την προσωπική στήριξη του και την
πρόθεση του να θέσει την ομάδα εργασίας υπό την αιγίδα του οργανισμού του.



Στα πλαίσια της επίσκεψης του στην Κύπρο για να συμμετάσχει στο Εθνικό Συνέδριο
EUROPLAN / RD ACTION 2018 και στη πρώτη συνάντηση εκπροσώπων ασθενών των
μικρών κρατών Ευρώπης, ο κ. Yann Le Cam είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το Κέντρο
«Φωλιά» όπου έτυχε ξενάγησης του χώρου από την Πρόεδρο και Μέλη του Δ.Σ. της
Παγκύπριας Συμμαχίας Σπανίων Παθήσεων. Ο κ. Le Cam εξέφρασε τα θερμά του
συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα (Δ.Σ., προσωπικό και εθελοντές) για το έργο τους καθώς
και ανέφερε ότι το Κέντρο «Φωλιά» αποτελεί πρότυπο για το οποίο θα πρέπει να φιλοδοξούν
όλοι οι υπόλοιποι εθνικοί σύνδεσμοι με σπάνια νοσήματα. «Προσφέροντας στέγη στα άτομα
με σπάνια νοσήματα και τις οικογένειες του και αμβλύνοντας τον καθημερινό τους αγώνα με
ενημέρωση, υποστήριξη και εκπαίδευση» πρόσθεσε «είναι τεράστιο έργο στο οποίο η
Κύπρος πρωτοστατεί με τη δημιουργία του Κέντρου αυτού».
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Λειτουργός της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων παρευρέθηκε σε συνάντηση
εκπροσώπων ασθενών από εθνικούς οργανισμούς στο Παρίσι το οποίο διοργάνωσε η
EURORDIS κατά το διήμερο 25-26 Οκτωβρίου.
Στο πλαίσιο της συνάντησης
παρουσιάστηκαν οι δράσεις της EURORDIS σε ότι αφορά τις τρέχουσες πολιτικές στις
σπάνιες παθήσεις, την πανευρωπαϊκή πλατφόρμα επικοινωνίας των ασθενών (Rare
Connect), τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας για τις ανάγκες των ασθενών, τις
τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του health technology assessment και των Ευρωπαϊκών
Δικτύων Αναφοράς. Επίσης κατά την διάρκεια της συνάντησης η Λειτουργός είχε την ευκαιρία
για κατ` ιδίαν συνομιλία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EURORDIS για την από κοινού
προώθηση δραστηριοτήτων.



Από τις 15 μέχρι και της 20 Νοεμβρίου 2017, το προσωπικό της Συμμαχίας συμμετείχε
ενεργά στο Διεθνές Συνέδριο Θαλασσαιμίας που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη.
Διοργανωτής του Συνεδρίου ήταν η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας η οποία αποτελεί
ιδρυτικό μέλος της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων.



Ημερίδα Συνδέσμου Προμηθέας 9-10 Φεβρουαρίου



Ημερίδα Συνδέσμου Μυασθένειας Gravis 24 Φεβρουαρίου (υπό την αιγίδα ΠαΣΣΠ)



Παιδική Μουσική Παράσταση Σωματείου Ασπίδα Ζωής - 24 Φεβρουαρίου (υπό την αιγίδα
ΠαΣΣΠ)



Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως – 7 Μαρτίου



Εκδήλωση Συνδέσμου Αμυλοείδωσης Κύπρου, «Χορεύουμε για την ζωή» – 10 Μαρτίου
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Συνάντηση Οργανωμένων Συνόλων Ασθενών με Επίτροπο Διοικήσεως – 13 Μαρτίου



Πορεία Ενημέρωσης από τον Κυπριακό Σύνδεσμο για την Νόσο του Huntington – 17 Μαρτίου



Δημοσιογραφικός όμιλος Δημοτικού Σχολείου GCS – 23 Μαρτίου

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εκτός από τις εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί πιο κάτω θα δείτε και τις προγραμματισμένες
μελλοντικές εκδηλώσεις.


Η ΠαΣΣΠ προς εξυπηρέτηση των ασθενών με την νόσο Langerhans Cell Hystiocytosis έχει
έρθει σε επικοινωνία με διακεκριμένο καθηγητή από το Πανεπιστημιακό



Νοσοκομείο Karolinska της Στοκχόλμης. Με τον Καθηγητή Dr. Jan Inge Henter, είχαμε μια
εξαιρετική συνεργασία εξ` αποστάσεως, όπου μας παραχωρούσε συμβουλές για την
θεραπευτική αντιμετώπιση και κλινική διαχείριση 4 ασθενών στην Κύπρο. Έχουμε απευθύνει
πρόσκληση στον καθηγητή ούτως ώστε να επισκεφθεί την Κύπρο, να δώσει μια διάλεξη και
να εξετάσει ο ίδιος τους ασθενείς και μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε ότι έχει αποδεχτεί
την πρόσκληση μας αυτή. Ο καθηγητής θα έρθει στην Κύπρο στις 14 Απριλίου όπου και θα
παραμείνει μέχρι και τις 17 Απριλίου.



Στις 18 Απριλίου ο Δρ. Φίλιππος Πατσαλής θα πραγματοποιήσει στο Κέντρο «Φωλιά»
ενημερωτική διάλεξη με θέμα τον προγεννητικό έλεγχο.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Πέραν των πιο πάνω εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων οι Λειτουργοί της Παγκύπριας Συμμαχίας
Σπάνιων Παθήσεων έχουν διεκπεραιώσει τις ακόλουθες εργασίες για το Κέντρο «Φωλιά»,


Αναβάθμιση ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα έχει αναβαθμιστεί και εμπλουτιστεί με νέα δεδομένα. Επίσης έχει ανανεωθεί από
πλευράς χρωματισμών και διαδραστικής εμπειρίας, καθιστώντας την νέα ιστοσελίδα πιο φιλική προς
τον χρήστη σε σχέση με την προηγούμενη.
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Έρευνα και επικαιροποίηση του εγχειριδίου

Το Εγχειρίδιο Υπηρεσιών αποτελεί συγκέντρωση των υφιστάμενων υπηρεσιών που προσφέρονται
από τον Δημόσιο και Ημι-Κρατικό τομέα, αλλά και υπηρεσίες που προσφέρονται από μη
κυβερνητικές οργανώσεις ασθενών (πολλές εκ των οποίων προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες
προς τους ασθενείς και τις οικογένειές τους).


Έρευνα και δημιουργία Πύλης Ενημέρωσης

Η «Διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης των Σπάνιων Ασθενών» θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για
τον κάθε σπάνιο ασθενή, και τον κάθε χρόνιο πάσχοντα, αλλά και κάθε πολίτη που είναι εν δυνάμει
ασθενής καθότι θα τους παρέχει όλη την αναγκαία πληροφόρηση και καθοδήγηση για να αξιοποιούν
με τον καλύτερο τρόπο, άμεσα και εύστοχα, τις υφιστάμενες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, προασπιζόμενοι τα δικαιώματά τους ως γνώστες όλων των πολιτικών και νομοθεσιών
που σχετίζονται με τη νόσο τους. Η εν λόγω Πύλη θα επιλύσει το πρόβλημα προσβασιμότητας των
ατόμων με κινητικές αναπηρίες στο Κέντρο «Φωλιά», αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες των
Υπουργείων Υγείας, Εργασίας και Παιδείας, και θα συμβάλει τα μέγιστα προς ανακούφιση της
καθημερινής τους ταλαιπωρίας και ομαλής τους ενσωμάτωσης στον κοινωνικό κορμό.


Μετάφραση του ενημερωτικού εντύπου εργασιών του Κέντρου «Φωλιά» στα Αγγλικά

Το ενημερωτικό έντυπο εργασιών του Κέντρου «Φωλιά« μέχρι πρόσφατα ήταν διαθέσιμο μόνο στην
Ελληνική γλώσσα. Πλέον το εγχειρίδιο προσφέρεται και στην αγγλική γλώσσα, ενώ για πρώτη φορά
δόθηκε κατά την διάρκεια του Εθνικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2018.
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