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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες και υποστηρικτές,  
 
Είναι με ιδιαίτερη συγκίνηση και μεγάλη ικανοποίηση που παρουσιάζουμε την 1η Ετήσια 
Έκθεση Δραστηριοτήτων του Κέντρου «Φωλιά» (Ιούνιος 2017 – Ιούνιος 2018), το οποίο 
δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου (ΤΚ) και με τη στήριξη του 
Υπουργείου Υγείας (ΥΥ). Τις εργασίες του Κέντρου για Ενημέρωση, Υποστήριξη και 
Εκπαίδευση των ατόμων με σπάνια νοσήματα και τις οικογένειες τους διαχειρίζεται η 
Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων (ΠαΣΣΠ).  
 
Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο έχουν καταγραφεί και αναγνωριστεί μέσα από τις 
εργασίες της ΠαΣΣΠ και την άμεση επαφή με τους ασθενείς και το περιβάλλον τους, αλλά και 
με τα οργανωμένα σύνολα ασθενών, τα οποία που εδώ και χρόνια αναπτύσσουν υπηρεσίες 
προς όφελος των ασθενών και των οικογενειών τους. Οι εν λόγω υπηρεσίες συνάδουν με τις 
ανάγκες και τα πραγματικά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες με 
Σπάνιες Παθήσεις στην Κύπρο και έχουν σκοπό να συμπληρώσουν και όχι να 
αντικαταστήσουν ή να επικαλύψουν τις υπάρχουσες κρατικές και άλλες υπηρεσίες, 
αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία των οργανωμένων Συνδέσμων - Μελών της ΠαΣΣΠ. 
 
Η δημιουργία ενός καινοτόμου Κέντρου που θα βοηθούσε και θα στήριζε πρακτικά τους 
ασθενείς με σπάνια νοσήματα, έχοντας άμεσο αντίκτυπο στις ζωές τους, υπήρξε άπιαστο 
όνειρο για την κοινότητα των σπάνιων ασθενών για πολλά χρόνια. Πολλοί εξάλλου ασθενείς 
αποτελούν μονάδες και σπανιότατες περιπτώσεις, νιώθουν εκ των πραγμάτων 
περιθωριοποιημένοι από το κοινωνικό σύνολο και χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης. 
 
Ως εκ τούτου, τόσο το ΥΥ όσο και η ΤΚ πίστεψαν στην αναγκαιότητα ενός τέτοιου Κέντρου 
και έχουν συμβάλει τα μέγιστα στη διαμόρφωση, λειτουργία και βιωσιμότητα των εργασιών 
του σε τρεις άξονες λειτουργίας, αυτών της ενημέρωσης, της υποστήριξης και της 
εκπαίδευσης. 
 

 
«Η ανακούφιση του καθημερινού αγώνα που καταβάλουν οι ασθενείς μας, και οι 

οικογένειες τους για διασφάλιση των βασικών τους δικαιωμάτων σε ποιοτική υγεία, 
κοινωνική ένταξη και παιδεία, είναι πάντοτε προτεραιότητα μας… είναι τιμή μας που η ΤΚ 
συνειδητά επέλεξε να αγκαλιάσει όλους εμάς τους «σπάνιους» και να μας προσφέρει μια 
«φωλιά» στην οποία να νιώθουμε ασφαλείς και στην οποία μπορούμε να προσφέρουμε 

την απαραίτητη ενημέρωση, υποστήριξη και εκπαίδευση.» 
 

Δήλωση Δρος Ανδρούλλας Ελευθερίου στα εγκαίνια του Κέντρου «Φωλιά» 
06 Ιουλίου. 2017 

 

 
Έτσι, μετά από επτά (7) συναπτά έτη φιλοξενίας (από την ίδρυση της ΠαΣΣΠ το 2010) στις 
εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ), η ΠαΣΣΠ βρήκε τη 
«φωλιά» της.  
 
Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις βαθύτατες μας ευχαριστίες προς τον 
Πρόεδρο της ΔΟΘ, αλλά και πρώτο και Επίτιμο Πρόεδρο της ΠαΣΣΠ, κ. Πάνο Εγγλέζο, ο 
οποίος αγκάλιασε και στήριξε με κάθε τρόπο τις εθνικές προσπάθειες για τα σπάνια 
νοσήματα, αφού η θαλασσαιμία αποτελεί σπάνια πάθηση, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
ορισμό (1 στα 2.000 περιστατικά). 
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Η ένωση των δυνάμεων των οργανισμών που εκπροσωπούν ασθενείς με σπάνιες παθήσεις 
κάτω από την ομπρέλα της ΠαΣΣΠ, στόχευσε πρωτίστως στην ανάδειξη των ποικίλων 
αναγκών των ατόμων με σπάνιες παθήσεις και στην προώθηση μιας Εθνικής Στρατηγικής 
που θα κάλυπτε όλους τους πυλώνες που αφορούν τη διάγνωση, τη θεραπεία, την έρευνα, 
την αποκατάσταση και τη στήριξη των σπάνιων παθήσεων.  
 
Ο στόχος αυτός επετεύχθη καθώς το 2012, μετά από σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
δημιουργήθηκε -με τη συμβολή της ΠαΣΣΠ- η Εθνική Στρατηγική και ακολούθως διορίστηκε 
από το Υπουργείο Υγείας η 1η Εθνική Επιτροπή Σπανίων Νοσημάτων, με στόχο την 
υλοποίηση των πυλώνων της Στρατηγικής, βάσει των ευρωπαϊκών συστάσεων και οδηγιών. 
Τον Απρίλιο του 2018 διορίστηκε η 2η Εθνική Επιτροπή Σπανίων Νοσημάτων, υπό την 
Προεδρία της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, Δρος Χριστίνα Γιαννάκη.  
 
Μέσα από τις δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτή την Ετήσια Έκθεση, είναι προφανές 
ότι το Κέντρο έχει συμβάλει τα μέγιστα στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της 
ΠαΣΣΠ προς τους ασθενείς, στην ευαισθητοποίηση της πολιτείας και της κοινωνίας για τις 
ανάγκες των ασθενών με σπάνιες παθήσεις, στη στήριξη των αιτημάτων τους και βέβαια στην 
προώθηση και ανάδειξη της μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας, με στόχο τη συμπερίληψη 
της ποιοτικής και ολιστικής ιατροφαρμακευτικής και άλλης φροντίδας και διαχείρισης των 
ασθενών με σπάνιες παθήσεις στους υφιστάμενους σχεδιασμούς. 
 
Η ΠαΣΣΠ και το Κέντρο «Φωλιά» δεσμεύονται να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή του 
εθελοντισμού, προωθώντας την αναβάθμιση του ρόλου των ασθενών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων για την ανακούφιση των αναγκών των ασθενών που υπηρετούν.  
 

 

Διοικητικό Συμβούλιο  

Παγκύπριας Συμμαχίας Σπανίων Παθήσεων  

 

 
Διοικητικό Συμβούλιο  

Παγκύπριας Συμμαχίας Σπανίων Παθήσεων  
 

 

Πρόεδρος 
 

Δρ. Ανδρούλα Ελευθερίου 
(Διεθνής Ομοσπονδία 
Θαλασσαιμίας) 
 

Αντιπρόεδρος  
 

Πάμπος Παπαδόπουλος 
(Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου) 
 

Γραμματέας  
 

Μάριος Δημητρίου (Σύνδεσμος 
Ασθενών με Μυασθένεια Gravis) 
 

Ταμίας  
 

Τόνια Χατζηγεωργίου 
(Μεμονωμένο Μέλος) 
 

Μέλος  
 

Κυριάκος Καρατζιάς (Σύνδεσμος 
Ασθενών με Μυασθένεια Gravis) 
 

Μέλος  
 

Μαρία Χαραλάμπους (Σύνδεσμος 
Ατόμων με Συγγενή 
Ανοσοανεπάρκεια και Φίλων) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σπάνιες παθήσεις 
Σπάνια στην Κύπρο, στην Ευρώπη και διεθνώς ονομάζονται τα νοσήματα με επιπολασμό ίσο 
ή μικρότερο από 5 στα 10.000 άτομα. Αφορούν 6.000-8.000 διαφορετικά νοσήματα ή 
σύνδρομα που χαρακτηρίζονται από χαμηλή συχνότητα στον πληθυσμό και μεγάλη έως 
τεράστια ετερογένεια στην κλινική τους έκβαση. Πρόκειται για χρόνια και σοβαρά νοσήματα 
που είναι στη πλειονότητα τους κληρονομικά ή συγγενή και προκαλούν επιπλοκές διαχρονικά 
σε διάφορα βασικά όργανα. Έχουν προοδευτική και εκφυλιστική πορεία και χρήζουν έγκαιρης 
και έγκυρης πολυθεματικής αντιμετώπισης και πολυδάπανων και εξειδικευμένων θεραπειών, 
ενώ οδηγούν πολλές φορές σε αναπηρίες διαφόρων μορφών και επιπέδων, καθιστώντας 
εξαρτώμενους τους ασθενείς στις πιο παραγωγικές φάσεις της ζωής τους.  
 
Στην απουσία έγκαιρης διάγνωσης που είναι ύψιστης σημασίας για την ολιστική διαχείριση 
των Σπάνιων Νοσημάτων, οι ασθενείς ταλαιπωρούνται από μήνες έως χρόνια μη έχοντας τη 
δυνατότητα να ικανοποιήσουν βασικές τους κοινωνικές ανάγκες, όπως είναι η εκπαίδευση, η 
εργασία, ο γάμος και η τεκνοποιία. Συνεπώς, οι προεκτάσεις των σπάνιων παθήσεων δεν 
είναι μόνο ιατρικές, αλλά και κοινωνικές και οικονομικές. Ένας μεγάλος αριθμός Σπάνιων 
Παθήσεων παραμένει χωρίς συγκεκριμένη διάγνωση και συνεπώς χωρίς στοχευμένη 
θεραπεία, καθιστώντας έτσι την διαχείριση των αναγκών των ασθενών ακόμη πιο δύσκολη. 
Οι σπάνιες παθήσεις ενδιαφέρουν ΟΛΟΥΣ και απαντώνται σε ΟΛΕΣ τις ιατρικές ειδικότητες 
ως χρόνιες και περίπλοκες. Οι ασθενείς έχουν εξαιρετικά ιδιαίτερες ανάγκες, γι’ αυτό και 
χρειάζεται η στήριξη της πολιτείας και της κοινωνίας για να δημιουργηθούν οι αναγκαίες και 
ειδικές υποδομές και να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πολιτική δέσμευση για την ποιοτική τους 
υγειονομική διαχείριση και άλλη φροντίδα. 
 

Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων  
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/. 
 

 
18 Σύνδεσμοι 

Ασθενών 

 180 Άτομα με Σπάνια Πάθηση 
(που δεν ανήκουν σε Σύνδεσμο 

Ασθενών) 

Σχεδιάγραμμα 1: 
Το προφίλ της ΠαΣΣΠ 

 

 ΜΕΛΗ 
40 

Εθελοντές 
 2017 

Προωθηθήκαν τα αιτήματα 109 
ασθενών 

http://www.raredisorderscyprus.com/
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Μέλη Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων 
 

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 18 συνδέσμους ασθενών και πέραν των 180 μεμονωμένων 

ασθενών. 

 

 
Σχεδιάγραμμα 2: Μέλη ΠαΣΣΠ: Ιούνιος 2017 & Ιούνιος 2018 

  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΜΕΛΗ  

 

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. Σωματείο Ασθενών και Φίλων Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων «Ασπίδα 

Ζωής» 

9. Σύνδεσμος Οικογενούς Αμυλοειδικής Πολυνευροπάθειας 

10. Κυπριακός Σύνδεσμος για την Νόσο του Huntington 

11. Ένα Όνειρο μια Ευχή 

12. Προμηθέας Σύνδεσμος ασθενών ήπατος & φίλων Κύπρου 

13. Παιδιά με Ηπατικές Νόσους Γιώργος Ψαράς Round Table 

14. Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Κυστική Ίνωση 

15. Κυπριακός Σύνδεσμος Ατόμων και Φίλων με Όγκους Εγκεφάλου 

16. Όμιλος Ελπιδοφόρος 

17. Παγκύπρια Οργάνωση Αιμορροφιλικών 

18. Παγκύπριος Σύνδεσμος Πνευμονοπαθών και Φίλων 

0

50

100

150

200

Οργανωμένα Σύνολα Ασθενών Μεμονωμένα Μέλη

Μέλη ΠαΣΣΠ

Ιούλιος 2017 Ιούνιος 2018
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Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια του Κέντρου «Φωλιά»  
06 Ιουλίου 2017 
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1Ος ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

Το Κέντρο «Φωλιά» παρέχει έγκυρη και εμπεριστατωμένη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στα άτομα με 
σπάνια νοσήματα και τις οικογένειες τους αναφορικά με:  
 
α) τα δικαιώματά τους ως ασθενείς όπως απορρέουν από τις υφιστάμενες νομοθεσίες,  
β) τις υφιστάμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες φροντίδας παγκύπρια και  
γ) τα υφιστάμενα κέντρα αριστείας του εξωτερικού και τους τρόπους μετάβασης σε αυτά 
(διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη).  
 
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ γίνεται είτε σε προσωπικό επίπεδο μέσω προσωπικής συνάντησης και της 
Παγκύπριας Γραμμής Στήριξης Ασθενών (Helpline), με τους έμπειρους και καταρτισμένους 
λειτουργούς του Κέντρου «Φωλιά», είτε μέσω των εργαλείων ενημέρωσης που διαθέτει το 
Κέντρο. Συγκεκριμένα, το Κέντρο παρέχει ενημέρωση γενικής και ειδικής φύσεως μέσω:  
 

 Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Δελτίων 
 Ιστοσελίδα της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπανίων Παθήσεων 
 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  
 Δελτία Τύπου  

 

Μέσα Ενημέρωσης Ασθενών Ιουν. 2017 – Ιουν. 2018 
 

Ηλεκτρονικά Ενημερωτικά Δελτία 

  
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ιστοσελίδα 

 
 

 

 

67 
Δημοσιεύσεις, 
Δελτία Τύπου, 

Ανακοινώσεις & 
Άρθρα 

 

 



8 

 

Επιπρόσθετα, το Κέντρο «Φωλιά» διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ετοιμασία μελετών, 
ενημερωτικών εγχειρίδιων και εγγράφων θέσεως, κατόπιν ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης 
έρευνας για θέματα που αφορούν τα άτομα με σπάνιες παθήσεις γενικά ή που αφορούν 
συγκεκριμένη πάθηση ή ασθενή, και τα προωθεί στους αρμόδιους φορείς προς ενημέρωση 
και λήψη απαραίτητων μέτρων.  
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΦΩΛΙΑ» 

 

Στο Κέντρο «Φωλιά», η Παγκύπρια Συμμαχία 
Σπανίων Παθήσεων φιλοξένησε κατά το πρώτο 
χρόνο λειτουργίας του Κέντρου σημαντικό αριθμό 
επίσημων ενημερωτικών συναντήσεων με 
διάφορους φορείς που άπτονται της πολυθεματικής 
διαχείρισης των αναγκών των ασθενών με σπάνιες 
παθήσεις. 
 
Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν σημαντικό εργαλείο 
δικτύωσης και ενημέρωσης, αναπτύσσοντας με αυτό  

23 
επίσημες 

συναντήσεις 
πραγματοποιήθηκαν 

στο 
Κέντρο «Φωλιά» 

τον τρόπο συνεργασία με πολιτικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους, ακαδημαϊκά 
κέντρα, επιστημονικά σώματα, κέντρα λήψης αποφάσεων αλλά και ειδικών κλινικών 
διαχειρίσεις σπανίων νοσημάτων με κεντρικό στόχο το όφελος των ασθενών. Σε όλες 
τις συναντήσεις, οι φιλοξενούμενοι έτυχαν εμπεριστατωμένης ξενάγησης του χώρου, 
ενημερώθηκαν αναφορικά με τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρει και 
συζητήθηκαν θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δημόσιας υγείας, εθελοντισμού 
και δικαιωμάτων των ασθενών. 
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Κατάλογος Ενημερωτικών 
Συναντήσεων 

Ιούνιος 2017 – Ιούνιος 2018 
 

Πολιτικοί και Πολιτειακοί Αξιωματούχοι 
Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, κα Άντρη 
Αναστασιάδη 
Εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Κομμάτων 
Υποψήφιος για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Σταύρο Μαλά 
Υποψήφιος για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Γιώργο Λιλλήκα 
Βουλευτές Κοινοβουλευτικών Ομάδων Υγείας, Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 
 

Φορείς & Παροχής Υγείας  
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 
Υπεύθυνοι ιατροί της Κλινικής Γενετικής του Νοσοκομείου 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ 
 

Επιστημονικά Σώματα 
Εμπειρογνώμονες σε εκπαιδευτική και κλινική ψυχολογία 
Συμβουλευτικό Επιστημονικό Σώμα Παγκύπριας Συμμαχίας 
Σπανίων Παθήσεων  
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών  
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 
Σύλλογος Εργοθεραπευτών Κύπρου 
Σύνδεσμος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου 
 

Εθελοντικές και άλλες οργανώσεις  
Διευθύνων Σύμβουλος EURORDIS, κ. Yann Le Cam 
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων, κα. 
Μαριάννα Λάμπρου 
Μέλος Δ.Σ. EURORDIS, Δρ. Δημήτρη Συνοδινό 
Ομάδα εθελοντών Τράπεζας Κύπρου 
Φιλανθρωπικό Σωματείο Αλκυονίδες 
 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. Κωνσταντίνο 
Χριστοφίδη 
 

Εκπαιδευτικοί Φορείς & Ιδρύματα  
Διεύθυνση Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου «GCS of 
Careers» 
Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Γονέων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

 

 

 

Ο κ. Yann Le Cam, Διευθύνων Σύμβουλος 
της EURORDIS, κατά την επίσκεψη του 
στο Κέντρο «Φωλιά», εξέφρασε τα θερμά 
του συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα (Δ.Σ., 
προσωπικό και εθελοντές) για το έργο 
τους και ανέφερε ότι το Κέντρο «Φωλιά» 
αποτελεί πρότυπο προς μίμηση από 
όλους τους ευρωπαϊκούς εθνικούς 
συνδέσμους με σπάνια νοσήματα, καθώς  
«προσφέρει στέγη στα άτομα με σπάνια 
νοσήματα και στις οικογένειες τους και 
αμβλύνει τον καθημερινό τους αγώνα με 
ενημέρωση, υποστήριξη και εκπαίδευση», 
προσθέτοντας ότι «πρόκειται για τεράστιο 
έργο στο οποίο η Κύπρος πρωτοστατεί με 
τη δημιουργία του Κέντρου αυτού». 
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2Ος ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Το Κέντρο «Φωλιά» είναι σχεδιασμένο και εξοπλισμένο με τρόπο που να επιτρέπει την 

έγκυρη και έγκαιρη εξυπηρέτηση και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ των μελών της Παγκύπριας Συμμαχίας 

Σπανίων Παθήσεων (οργανισμοί και μεμονωμένα μέλη) τόσο σε γραμματειακό όσο και σε 

φυσικό επίπεδο.  

 

Η Παγκύπρια Γραμμή Στήριξης Ασθενών παρέχει τηλεφωνική εξυπηρέτηση, μέσω 

καταρτισμένου προσωπικού και εθελοντών εμπειρογνωμόνων (ιατροί, ψυχολόγοι, 

κοινωνικοί λειτουργοί) για θέματα που άπτονται των σπάνιων παθήσεων και αφορούν: 

 

α) Κρατικά επιδόματα και άλλες παροχές,  

β) Υφιστάμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο και 

Κέντρα Αναφοράς του εξωτερικού, στα πλαίσια της διασυνοριακής υγειονομικής 

περίθαλψης,  

γ) Ευκαιρίες δικτύωσης με ασθενείς που έχουν την ίδια πάθηση. 

 

Την περίοδο Ιουνίου 2017 – Ιουνίου 2018 εξυπηρετήθηκαν 641 άτομα μέσω της 

Παγκύπριας Γραμμής Στήριξης Ασθενών. 

 

 

Παγκύπρια Γραμμή Στήριξης 
Ασθενών 

 
Τηλέφωνο: 22 203 762 

 

Ώρες Λειτουργίας: 
08.00 – 16.00 

 
 
Το Κέντρο «Φωλιά» παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη σε μεμονωμένους ασθενείς και 

σε οργανωμένα σύνολα ασθενών για την προώθηση των αιτημάτων τους στις αρμόδιες 

κρατικές υπηρεσίες, με τη σύνταξη και αποστολή τεκμηριωμένων επιστολών αλλά και τη 

στενή παρακολούθηση της έκβασής τους. 

 
 

Κατάλληλη στελέχωση 
 
Για την επιτυχή υλοποίηση των εργασιών του Κέντρου εργάζονται οι ίδιοι οι λειτουργοί 
του που 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.  
 
Αυτοί αποτελούν τους πρώτους έμμισθους λειτουργούς της Παγκύπριας Συμμαχίας 
Σπάνιων Παθήσεων, χωρίς τους οποίους και χωρίς το Κέντρο «Φωλιά», οι εν λόγω 
δραστηριότητες θα ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν. 
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Ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία / πρωτόκολλο προς διασφάλιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).  
 

Σχεδιάγραμμα 3:  

Διαδικασία / Πρωτόκολλο Γραμματειακής Υποστήριξης Κέντρου «Φωλιά» 

 
 

Ο αριθμός των υποθέσεων που έχουν διαχειριστεί εντός των τελευταίων 12 μηνών, ξεπερνούν 
κατά πολύ τον αριθμό ασθενών που εξυπηρετείτο τα προηγούμενα χρόνια, πριν από τη 
δημιουργία του Κέντρου «Φωλιά». Οι υποθέσεις άπτονται διαφόρων θεμάτων και 
Υπουργείων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις εξειδικευμένες γνώσεις που χρειάζεται το 
προσωπικό για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση και προώθηση των αιτημάτων των 
ασθενών. 
 

Την περίοδο Ιουνίου 2017 – Ιουνίου 2018 εξυπηρετήθηκαν 109 μεμονωμένοι ασθενείς 

και 7 σύνδεσμοι ασθενών με Γραμματειακή Υποστήριξη από το Κέντρο «Φωλιά». 

 

Προσφέρθηκε στήριξη στους συνδέσμους ασθενών με τον ακόλουθο τρόπο: 
 
1. Μελέτη, συγγραφή και προώθηση εγγράφου θέσεων με καταγεγραμμένες τις ανάγκες των 

ασθενών του:  
 

 Συνδέσμου Ατόμων με Συγγενή Ανοσοανεπάρκεια και Φίλων για περαιτέρω εκπαίδευση ιατρικού 
προσωπικού.  

 Συνδέσμου Οικογενούς Αμυλοειδικής Πολυνευροπάθειας για έγκριση φαρμάκου 

 Συνδέσμου ασθενών Ήπατος & Φίλων Κύπρου «Προμηθέας» για διοργάνωση εκπαιδευτικής ημερίδας. 

 Κυπριακού Συνδέσμου για τη Νόσο του Huntington για θεσμοθέτηση εξωσωματικής γονιμοποίησης σε 
ζευγάρια υψηλού ρίσκου.  

 Συνδέσμου «Παιδιά με Ηπατικές Νόσους Γιώργος Ψαράς Round Table» για περαιτέρω εκπαίδευση 
ιατρικού προσωπικού.  

 



13 

 

2. Επικοινωνία και τηλεδιάσκεψη με Κέντρα Αναφοράς του εξωτερικού για ασθενείς με 
Κληρονομικά Μεταβολικά Νοσήματα (Σωματείο Ασθενών και Φίλων Κληρονομικών 
Μεταβολικών Νοσημάτων «Ασπίδα Ζωής»). 

 
3. Προώθηση συναντήσεων με Επιτροπή Βιοηθικής και Επιτροπή Υποβοηθούμενης 

Γονιμοποίησης αναφορικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση σε σχέση με τη νόσο του 
Huntington (Κυπριακό Σύνδεσμο για την Νόσο του Huntington).  

 

 

Οι υποθέσεις των μεμονωμένων ασθενών αφορούσαν:  

 

 Υπουργείο Υγείας (Σύνολο: 82 περιστατικά) 
 
 Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη (37 περιστατικά) 
 Παροχή Φαρμακευτικών Σκευασμάτων (12 περιστατικά) 
 Επιδότηση Ασθενών για Παραπομπή στον Ιδιωτικό Τομέα (11 περιστατικά) 
 Επίσπευση Ιατρικής Αξιολόγησης (7 περιστατικά) 
 Εξωσωματική Γονιμοποίηση (1 περιστατικό) 
 Παροχή Κάρτας Νοσηλείας (7 περιστατικά) 
 Μετάκληση Ειδικού Ιατρού από το Εξωτερικό (2 περιστατικά) 
 Οικονομική στήριξη ασθενών για μετάβαση στο εξωτερικό για λήψη θεραπείας (2 περιστατικά) 
 Μετάθεση Εξειδικευμένου Νοσηλευτικού Προσωπικού (1 περιστατικό) 
 Διάφορα άλλα θέματα (2 περιστατικά) 

 
 Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Σύνολο: 23 περιστατικά) 

 
 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (14 περιστατικά) 
 Παροχή Σύνταξης Ανικανότητας (2 περιστατικά) 
 Παροχή Επιδόματος Φροντίδας (2 περιστατικά) 
 Παροχή Αναπηρικού Αυτοκινήτου (1 περιστατικό) 
 Συμμετοχή στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για «Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις» (4 

περιστατικά) 

 
 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Σύνολο: 4 περιστατικά) 

 
 Συμπερίληψη 2 ατόμων με Σπάνιες Παθήσεις στον κατάλογο Διοριστέων με Ειδικά Κριτήρια του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (2 περιστατικά) 
 Μετακίνηση εκπαιδευτικού σε άλλη σχολική μονάδα λόγω της μη προσβασιμότητας του κτιρίου για 

ΑμεΑ (1 περιστατικό) 
 Μείωση διδακτικού χρόνου και παιδονομίας εκπαιδευτικού (1 περιστατικό) 

 

 

Σχεδιάγραμμα 4: 

Διαχείριση 

Υποθέσεων 

Μεμονωμένων 

Ασθενών Ιούνιος 

2017 – Ιούνιος 

2018 

 
82, 75%

23, 21%

4, 4%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ

Ιούνιος 2017 - Ιούνιος 2018

Υπουργείο Υγείας

Υπουργείο Εργασίας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων

Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού
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Πέραν από την προαναφερόμενη Γραμματειακή Υποστήριξη, το Κέντρο «Φωλιά» παρέχει 

στήριξη σε Συνδέσμους Ασθενών με συμβουλευτικές υπηρεσίες που άπτονται λογιστικών 

και οικονομικών θεμάτων ή/και της νομικής τους υπόστασης. 

 

Συγκεκριμένα, πριν από την εφαρμογή του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα Συναφή 

Θέματα Νόμου του 2017 (Ν.104(Ι)/2017), διοργανώθηκε ενημερωτική συνάντηση με τις 

οργανώσεις μέλη της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπανίων Παθήσεων, όπου και ενημερώθηκαν 

εις βάθος σχετικά με την αλλαγή στη νομοθεσία και τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες 

θα πρέπει να προβούν για την εναρμόνισή τους με τη νέα νομοθεσία.  

 

  
 
Επιπρόσθετα το Κέντρο «Φωλιά» διαθέτει υπηρεσίες παρέμβασης / εισήγησης προς τις 
επιτροπές των κέντρων λήψης αποφάσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα 
από την ετοιμασία εγγράφων θέσεως, παρεμβάσεων και εισηγήσεων και την κατάθεσή τους 
στους αρμόδιους φορείς της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, προωθούνται θέματα 
που αφορούν τα άτομα με σπάνιες παθήσεις γενικά ή που αφορούν συγκεκριμένη πάθηση ή 
ασθενή.  
 
Τον Αύγουστο 2017 παραδόθηκαν συγκεντρωμένες οι θέσεις της Παγκύπριας Συμμαχίας 
Σπανίων Παθήσεων και των μελών της στον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη.  
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Παράλληλα, το Κέντρο «Φωλιά» στηρίζει την εκπροσώπηση ή συμμετοχή ασθενών, 
συνδέσμων ασθενών και των εκπροσώπων τους σε συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις 
επιτροπών αρμοδίων φορέων και κέντρων λήψεως αποφάσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

 5 Συνεδρίες της Εθνικής Επιτροπής Σπανίων Νοσημάτων στο Υπουργείο Υγείας 

 

 4 Συνεδρίες της Υπηρεσιακής Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Κέντρο «Φωλιά»  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

Οι επιστημονικοί λειτουργοί του Κέντρου συμμετείχαν σε: 

 

 Ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για προσδιορισμό των 

προτεραιοτήτων στον τομέα των σπανίων νοσημάτων την επόμενη δεκαετία και 

έλαβαν μέρος σε συνολικά 3 τηλεδιασκέψεις για το θέμα αυτό ανταλλάζοντας απόψεις 

με τους ομότιμους τους σε 26 άλλες χώρες της ΕΕ.  

 

 Εκπαιδευτικό σεμινάριο για φαρμακευτικά προϊόντα (κλινικές δοκιμές, αδειοδότηση, 

ανεπιθύμητες ενέργειες κτλ) στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στο Λονδίνο. Ο 

κ. Σπύρος Πολυβίου και η κα Ελένη Αντωνίου, οι οποίοι εκπροσώπησαν την 

Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων τοποθετήθηκαν επί της αύξησης της 

συμμετοχής των ασθενών καθ’ όλη τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών, από τον 

σχεδιασμό μέχρι την αδειοδότηση του φαρμάκου, και την παρηγορητική χρήση 

φαρμάκων (compassionate use).  
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 Ετήσια ενημερωτική συνάντηση των εθνικών οργανισμών σπανίων παθήσεων της 

Ευρωπαϊκή Οργάνωση για Σπάνια Νοσήματα (EURORDIS) στο Παρίσι. 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. Κατά την διάρκεια 

της συνάντησης η κα Ελένη Αντωνίου, εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συμμαχίας 

Σπανίων Παθήσεων, είχε την ευκαιρία για κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της EURORDIS για την από κοινού προώθηση δραστηριοτήτων. 

 

 

 Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Σπάνια Νοσήματα που διοργάνωσε η EURORDIS στη 

Βιέννη. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούσαν την 

ευρύτερη κοινότητα των σπανίων νοσημάτων όπως πρόσβαση σε καινοτόμες 

θεραπείες, ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και παροχής υγειονομικής περίθαλψης, 
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θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής πολιτικής ανάμεσα σε άλλα. Η Δρ. Ανδρούλλα 

Ελευθερίου, Πρόεδρος της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπανίων Παθήσεων είχε την 

ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο πρότυπου κέντρου 

αποκατάστασης για άτομα με σπάνιες παθήσεις στη Σουηδία για τη θεσμοθέτηση 

ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στο θέμα αυτό.  

 
Η δημιουργία του Κέντρου αποτελεί την πραγματική «φωλιά» των ασθενών με σπάνιες 

παθήσεις αφού με το πλήρως εξοπλισμένο και προσβάσιμο οίκημα του, επιτρέπει την 

εναλλακτική χρήση του χώρου από τα οργανωμένα σύνολα μέλη της Παγκύπριας 

Συμμαχίας Σπανίων Παθήσεων που δεν έχουν γραφεία, το Συμβουλευτικό της Σώμα άλλα 

και από μεμονωμένα μέλη.  

 

Εξοπλισμός & Διαμόρφωση Χώρου  
 
Το Κέντρο «Φωλιά» είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
Γραφείου Σχεδιασμού ΑμεΑ (Υπουργείο  Μεταφορών, Επικοινωνιών και ‘Έργων) για 
διαμόρφωση του εργασιακού χώρου.  
 
Τα δύο πλήρως εξοπλισμένα γραφεία του Κέντρου μαζί με την αίθουσα συνεδριάσεων, 
και χώρο απασχόλησης παιδιών είναι στη διάθεση των μελών της Παγκύπριας Συμμαχίας 
Σπανίων Παθήσεων.  
 
Οι σύνδεσμοι ασθενών και μεμονωμένοι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιούν:  

 
 Το πλήρως αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό σύστημα με δυνατότητα χρήσης μέχρι και 3 

τηλεφωνικών γραμμών ταυτόχρονα, και υπηρεσία μηνυμάτων για τις μη εργάσιμες 
ώρες. 

 Τους 4 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με πρόσβαση στο διαδίκτυο και εξοπλισμένους με 
όλες τις απαραίτητες σύγχρονες εφαρμογές. 

 Το πολυμηχάνημα με δυνατότητα χρήσης ως φωτοτυπικό, σαρωτή αλλά και αποστολής 
τηλεομοιότυπων.  

 Τον βιντεοπροβολέα στην αίθουσα συνεδριάσεων, ο οποίος χρησιμοποιείται στις 
παρουσιάσεις και τηλεδιασκέψεις με εικόνα με εμπειρογνώμονες του εξωτερικού.  

 Σύστημα τηλεδιασκέψεων για επικοινωνία με εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό 
αναφορικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων σπάνιων παθήσεων και ανταλλαγή 
εμπειριών με Κύπριους επιστήμονες.  
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Χρήση γραφειακών εγκαταστάσεων Κέντρου «Φωλιά» από μέλη της ΠαΣΣΠ 

         
 

Την περίοδο Ιουνίου 2017 – Ιουνίου 2018 τα οργανωμένα σύνολα ασθενών και 

μεμονωμένοι ασθενείς χρησιμοποίησαν τις εγκαταστάσεις του Κέντρου «Φωλιά» 

συνολικά 18 φορές 

 

Αναλυτικός Κατάλογος Χρήσης Κέντρου «Φωλιά» 
 
Σύνδεσμος Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων «Ασπίδα Ζωής» (03/07/2017) 
Σύνδεσμος Μυασθένειας Gravis (07/07/2017) 
Διαδικτυακό Group Mums With Special Angels (19/07/2017) 
Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος (20/07/2017) 
Σύνδεσμος Αμυλοείδωσης Κύπρου (21/07/2017) 
Σύνδεσμος Ατόμων με Συγγενή Ανοσοανεπάρκεια και Φίλων (09/08/2017) 
Προμηθέας Σύνδεσμος ασθενών ήπατος & φίλων Κύπρου (25/08/2017) 
Σύνδεσμος Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων «Ασπίδα Ζωής» (29/10/2017) 
Σύνδεσμος για τη Νόσο του Huntington (30/10/2017) 
Σύνδεσμος Μυασθένειας Gravis (20/11/2017) 
Σύνδεσμος «Αγκαλιά Ελπίδας» (28/04/2018) 
Κυπριακός Σύνδεσμος για την Νόσο του Huntington (10/05/2018) 
Σύνδεσμος Αμυλοείδωσης Κύπρου (11/05/2018) 
Όμιλος Ελπιδοφόρος (12/05/2018) 
Σύνδεσμος Ατόμων με Συγγενή Ανοσοανεπάρκεια και Φίλων (19/05/2018) 
Σύνδεσμος Αμυλοείδωσης Κύπρου (21/05/2018) 
Σύνδεσμος Ατόμων και Φίλων με Όγκους Εγκεφάλου (09/06/2018) 
Παγκύπριος Σύνδεσμος Πνευμονοπαθών και Φίλων (16/06/2018) 

 

 
Στιγμιότυπα από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου «Ασπίδα Ζωής» 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2018 
 

 

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.  

 

Στις 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη στο Κέντρο «Φωλιά» παρουσία 

του νέου Υπουργού Υγείας, Έντιμου κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, μόλις μία μέρα μετά την 

ανάληψη των καθηκόντων του. Στην διάσκεψη ανακοινώθηκε η ανάληψη της Προεδρίας της 

Νέας Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια Νοσήματα από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου 

Υγείας, Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη και το σχέδιο δράσης της Συμμαχίας για το 2018 με ιδιαίτερη 

έμφαση στα δικαιώματα των ασθενών. 
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Στις 9 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Σεμέλη, το δεύτερο Εθνικό Συνέδριο 

EUROPLAN / RD ACTION 2018. Στο συνέδριο έδωσαν την παρουσία τους πλήθος κρατικών 

αξιωματούχων, διακεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και μελών της ΠαΣΣΠ. Στο 

συνέδριο είχαμε την τιμή να έχουμε μαζί μας μια εξέχουσα προσωπικότητα του χώρου των 

σπάνιων παθήσεων, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EURORDIS κ. Yann Le Cam. Το 

συνέδριο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.  

 

 
 

 
 

 

Τα πρακτικά και τα πορίσματα του Συνεδρίου 
επιδόθηκαν στην Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου 
Υγείας όπου και θα αξιοποιηθούν σε σχέση με το 
σχέδιο δράσης της Δεύτερης Εθνικής Επιτροπής για 
τα Σπάνια Νοσήματα . Με το πέρας του Συνεδρίου 
οι καλεσμένοι από το εξωτερικό ξεναγήθηκαν στο 
Κέντρο «Φωλιά». 
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Παράλληλα με το εθνικό συνέδριο, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Παγκύπριας 

Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων η πρώτη συνάντηση εκπροσώπων ασθενών των μικρών 

κρατών της Ευρώπης. Η συνάντηση αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια αναγνώρισης των 

κοινών προβλημάτων των χωρών αυτών, οι εκπρόσωποι των οποίων αποφάσισαν ότι είναι 

ανάγκη να δημιουργηθεί μια επίσημη ομάδα εργασίας υπό την Προεδρία 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. 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3Ος ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Το Κέντρο «Φωλιά» προωθεί την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 

ασθενών και των οικογενειών τους σε ειδικά θέματα που αφορούν συγκεκριμένη πάθηση ή 

ομάδα παθήσεων, τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, αλλά και γενικότερα θέματα του 

τομέα της υγείας (π.χ. δικαιώματα των ασθενών, Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς, Γενικό 

Σχέδιο Υγείας κτλ), η γνώση των οποίων επιτρέπει την παραγωγική συζήτηση με τα κέντρα 

λήψης αποφάσεων για τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, σε εθνικό, περιφερειακό και 

διεθνές επίπεδο.  

 

Με πλήρες καταρτισμένο προσωπικό καθώς και συνεργαζόμενους ειδικούς επιστημονικούς 

και ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες, το Κέντρο «Φωλιά» παρέχει στήριξη των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων των οργανισμών μελών της Παγκύπριας Συμμαχίας 

Σπανίων Παθήσεων με τους ακόλουθους τρόπους:  

 

α) Συγγραφή / εκτύπωση εκπαιδευτικού και διαφωτιστικού υλικού και 

β) Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων κτλ.  

 
Εκπαιδευτικό & Διαφωτιστικό Υλικό που δημιουργήθηκε με 

τη στήριξη του Κέντρου «Φωλιά»  

  
 

Την περίοδο Ιουνίου 2017 –Ιουνίου 2018 το προσωπικό και οι συνεργάτες του 

Κέντρου «Φωλιά» στήριξαν 9 εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούσαν 

οργανωμένα σύνολα ασθενών και μεμονωμένους ασθενείς. 

 

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κέντρου «Φωλιά»  
Ιούνιος 2017 – Ιούνιος 2018 

 
Υπηρεσίες Πρότυπου Κέντρου Παιδο-ηπατολογικών Παθήσεων, Δρ. Παναγιώτα Πρωτοπαπά 
(18/12/2017) 
Ημερίδα Συνδέσμου Προμηθέας (09 – 10/02/2018) 
Ημερίδα Συνδέσμου Μυασθένειας Gravis (24/02/2018)  
Παιδική Μουσική Παράσταση Σωματείου Ασπίδα Ζωής (24/02/2018)  
Εθνικό Συνέδριο EUROPLAN (09/03/2018)  
«Βασικές Αρχές παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας σε περιβάλλον ΓεΣΥ», 
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (14/03/2018)  
Σεμινάριο Εκπαίδευσης Ασθενών για τη Νόσο Langerhans Cell Hystiocytosis, Dr Jan Inge Henter 
(Καθηγητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Karolinska, Στοκχόλμη) (16/04/2018) 
Ημερίδα Όμιλου Ελπιδοφόρος (12/05/2018) 
Ημερίδα Συνδέσμου Φίλων και Ατόμων με Όγκους Εγκεφάλων (09/06/2018) 
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Επιπρόσθετα το Κέντρο «Φωλιά» παρέχει συνεχή ενημέρωση μέσω των πιο κάτω 
καινοτόμων και πρωτοπόρων εργαλείων εκπαίδευσης:  
 
α) Διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης  

β) Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια 

γ) Συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα  

 

Εργαλεία Εκπαίδευσης Ασθενών Ιούνιος 2017 – Ιούνιος 2018 
 

Διαδικτυακή Πύλη  

 

Η Διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης των Σπάνιων Ασθενών 
«Διεκδικώ» λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον κάθε 
σπάνιο ασθενή, και τον κάθε χρόνιο πάσχοντα, αλλά και κάθε 
πολίτη που είναι εν δυνάμει ασθενής καθότι 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 επιλύει το πρόβλημα προσβασιμότητας των 
ατόμων με κινητικές αναπηρίες στο Κέντρο «Φωλιά», αλλά και 
στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας 
και Παιδείας, και συμβάλλει τα μέγιστα προς ανακούφιση της 
καθημερινής τους ταλαιπωρίας και ομαλής τους 
ενσωμάτωσης στον κοινωνικό κορμό. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 Υπηρεσία live chat για 
συνομιλία με λειτουργό του 
Κέντρου «Φωλιά» σε 
πραγματικό χρόνο 
  

 Παροχή πληροφοριών σε απλή 
και κατανοητή γλώσσα  

 
 Φιλική προς τα κινητά και 

υπολογιστές όλων των ειδών 
διασφαλίζοντας 
προσβασιμότητα στις 
πληροφορίες ανά πάσα στιγμή  

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Πληροφοριών για 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υποστηρικτικής και 

Κοινωνικής Φροντίδας (2η Έκδοση) 
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Συνάμα, έχει αναπτυχθεί πλαίσιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Ιατρική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με σκοπό την από κοινού υλοποίηση δραστηριοτήτων 

και την εμβάθυνση της συνεργασίας στον Τομέα της Υγείας για την προώθηση βέλτιστων 

πρακτικών σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. 

 

Στιγμιότυπα από τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του Κέντρου «Φωλιά» 
20 Δεκ. 2017 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
1. 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 2017.   

 

2. 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.  

 

3. Ημερίδα Συνδέσμου Προμηθέας 9-10 Φεβρουαρίου 2018 

 

4. Ημερίδα Συνδέσμου Μυασθένειας Gravis 24 Φεβρουαρίου 2018 (υπό την αιγίδα ΠαΣΣΠ)  

   
 

5. Παιδική Μουσική Παράσταση Σωματείου Ασπίδα Ζωής  - 24 Φεβρουαρίου 2018 (υπό την 

αιγίδα ΠαΣΣΠ) 

 

 
 

6. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως – 7 Μαρτίου 2018 

 

7. Εκδήλωση Συνδέσμου Αμυλοείδωσης Κύπρου, «Χορεύουμε για τη ζωή» – 10 Μαρτίου 

2018 

 

8. Συνάντηση Οργανωμένων Συνόλων Ασθενών με Επίτροπο Διοικήσεως – 13 Μαρτίου 

2018 

 

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

Μαρτίου 2018 
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10. Δημοσιογραφικός όμιλος Δημοτικού Σχολείου GCS – 23 Μαρτίου 2018 

 

11. Δημοσιογραφική Διάσκεψη για Παρουσίαση Ηλεκτρονικών και Έντυπων Μέσων 

Ενημέρωσης Ασθενών – 16 Απριλίου 2018 

 

12. Συνάντηση με Δρ. Κυπριανό Λούη, Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης και κα Γιούλικα Κούμα, 

Πρώτη Λειτουργό Εκπαίδευσης – 3 Μαΐου 2018 

 

13. Φεστιβάλ Παιδιού που διοργάνωση η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών 

Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης – 12-13 Μαΐου 2018 

 

14. Συμμετοχή Λειτουργών ΠαΣΣΠ σε «Eνημερωτική παρουσίαση σχετικά με το νέο Γενικό 

Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» - 14 Μαΐου 2018 

 

15. Συνάντηση με Ιατρικό Προσωπικό Ηπατολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου 

Λεμεσού – 22 Μαΐου 2018 

 

16. Συνάντηση με Δρα Ζάμπογλου και Ιατρικό Προσωπικό Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου 

– 22 Μαΐου 2018 

 

17. Συμμετοχή σε Διάλογο Θεσμοθέτησης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων  και των Εθελοντικών Οργανισμών ΜΚΟ – 24 Μαΐου 2018 

 

18. Συνάντηση με Γενική Διεύθυνση Υπουργείου Υγείας και Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας – 

30 Μαΐου 2018 

 

19. Συνάντηση με Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας – 6 Ιουνίου 2018 

 

20. Συμμετοχή στην Πρώτη Συνεδρία της Δεύτερης Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια 

Νοσήματα -  6 Ιουνίου 2018 

 

21. Συμμετοχή στην  Ημερίδα Συνδέσμου Φίλων και Ατόμων με Όγκους Εγκεφάλων – 9 

Ιουνίου 2018 

 

22. Συμμετοχή στην Ημερίδα που διοργάνωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων με Τίτλο 

«Βιομηχανία 4.0: Eπιβαλλόμενες Δράσεις» - 15 Ιουνίου 2018 
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 
 

Τις εργασίες του Κέντρου «Φωλιά» στηρίζει το Συμβουλευτικό Επιστημονικό Σώμα 

Παγκύπριας Συμμαχίας Σπανίων Παθήσεων με εμπειρογνωμοσύνη σε ποικίλους τομείς 

που αφορούν τα σπάνια νοσήματα και τη διαχείριση τους, καθώς και το Δίκτυο Εθελοντών 

και Φίλων Σπανίων Ασθενειών (Δ.Ε.ΦΙ.Σ.Α.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


