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                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σε μία σεμνή και σύντομη τελετή, την Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022, το μεσημέρι, στο Κεντρικό
Κτίριο Διοίκησης του Π. Γ. Ν. Π.  ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Ε. Α. Ε.)
κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος παρουσία του Διοικητή του Π. Γ. Ν. Π. κ. Δημητρίου Μπάκου και των
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου καθώς και των Μελών του Παραρτήματος
Πατρών της Ε.  Α.  Ε.   παρέδωσε για τις  ανάγκες  του νοσοκομείου,   δύο καινούργιες  ειδικές
πολυθρόνες Χημειοθεραπείας και Αιμοκάθαρσης, με τέσσερα μοτέρ,  ΔΩΡΕΑ του ιδρύματος  «
ΝΤΕΠΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ »

Ο κύριος Δημήτριος Μπάκος  εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Ε. Α. Ε. και προς το ίδρυμα
« Ντέπυ Βασιλειάδη » για την ΔΩΡΕΑ,  καθώς  και την υποστήριξή του προς το έργο της  Ε. Α. Ε.

Ο  κύριος  Ευάγγελος  Φιλόπουλος  αναφέρθηκε  συνοπτικά  στο  έργο  της  Ε.  Α.  Ε.   και
συγκεκριμένα:

 στην  ουσιαστική  συμβολή  της  Ε.  Α.  Ε.  στην  δημιουργία  και  λειτουργία  των
Αντικαρκινικών νοσοκομείων ΄΄΄ΜΕΤΑΞΑ΄΄ και ΄΄΄ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ΄΄΄καθώς και την δωρεά
των ΄΄ΆΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ΄΄ στο Ελληνικό Δημόσιο,

 στην συμβολή της Ε. Α. Ε. στο σχεδιασμό και την λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας
Νοσηλείας ΄΄΄Νίκος Κούρκουλος ΄΄ στην Αθήνα, 

 στην  παραχώρηση  πρόσφατα  των  κτιρίων  της,  στην  Πυλαία  Θεσσαλονίκης  για  την
λειτουργία νέας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας ΄΄Νίκος Κούρκουλος ΄΄ και εξέφρασε την
ευχή  παρόμοια  αυτόνομη   μονάδα  να  δημιουργηθεί  και  στην  Πάτρα,  γιατί  έτσι  θα
διευκολυνθούν ασθενείς, νοσοκομείο και ασφαλιστικά ταμεία.

 στην  μεγάλη  ανάπτυξη  του  Κέντρου  Υποστήριξης,  Εκπαίδευσης  και  Έρευνας  στην
Ψυχοκοινωνική Ογκολογία, που, εκτός των άλλων, διαθέτει Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή
(  215  215 2121  )  μέσω της  οποίας  παρέχονται  οδηγίες,  συμβουλές  και  υποστήριξη  σε
ογκολογικούς ασθενείς από όλη την Ελλάδα  και ενημερώνει για τα δικαιώματά τους

 στην υλοποίηση του προγράμματος υποστήριξης, για έφηβους με ογκολογικές ασθένειες
και τις οικογένειές τους  (Πρόγραμμα ΑΡΙΑΝΔΗ )

 στην εκπαίδευση με πρακτική εξάσκηση κοινωνικών λειτουργών και  ψυχολόγων στην
ψυχοκοινωνική ογκολογία  σε επαρχία και Αθήνα 

 στην απασχόληση ασθενών με την λειτουργία εργαστηρίων, όπως θεάτρου, φωτογραφίας,
μουσικής κ. λ. π.

 στην  εκστρατεία  ενημέρωσης  των  πολιτών για  την  διακοπή του  καπνίσματος  και  την
βλαβερή επίδραση της  ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον άνθρωπο 

 στις  κινητές  Μονάδες   Μαστογράφου  που  από  12ετίας  περιοδεύουν  όλη  την  χώρα
παρέχοντας  ΔΩΡΕΑΝ  ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΕΛΕΓΧΟ 
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 στην προώθηση της αποδοχής από το Δημόσιο της δυνατότητας ογκολογικοί ασθενείς που
υποβάλλονται σε θεραπεία,  να μπορούν να την κάνουν σπίτι  τους  (όταν ιατρικά είναι
αποδεχτό) με την βοήθεια ειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού 

 στην συμβολή στο έργο της  Ε.  Α.  Ε.  των Παραρτημάτων με ποικιλία  δράσεων στους
τομείς της ενημέρωσης και πρόληψης.

  Ευχήθηκε  δε,  να  αναπτυχθεί  στενότερη  συνεργασία  με  το  Πανεπιστημιακό  Νοσοκομείο
αναγνωρίζοντας την υψηλή κατάρτιση και εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού του.

Χαιρέτησαν την εκδήλωση 
 ο κ. Ανδρέας Μαζαράκης,  Αναπληρωτής Διοικητής Π. Γ. Ν. Π.
 ο κ. Αθανάσιος Αργυρίου, Καθηγητής, Πρόεδρος του Παραρτήματος Πατρών Ε.Α.Ε. 
 ο κ. Ανάργυρος  Συμεωνίδης,  Καθηγητής -Διευθυντής Αιματολογικού Τμήματος
 ο κ. Αγγελος Κούτρας, Αν. Καθηγητής Διευθυντής Παθολογικής Ογκολογίας 
 ο κ. Δημήτριος Καρδαμάκης, Καθηγητής Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και

Αντιπρόεδρος Παραρτήματος Πατρών Ε.΄Α. Ε. 
 ο κ. Ευάγγελος Λιάτσικος, Καθηγητής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής 
 η κα Βάσω Μετζελοπούλου, Επίτιμος Πρόεδρος Παραρτήματος Πατρών Ε.Α.Ε.
 η  κα  Ιωάννα Μίχου, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Παρευρέθησαν τα Μέλη του Δ. Σ. του Παραρτήματος Πατρών Ε. Α. Ε. 
 κα  Λαμπρινή Λυμπερτάδου -Τσακαλώζου Γ. Γραμματέας Παραρτήματος Πατρών Ε. Α. Ε.
 κα Γεωργία Μαντέλη Ταμίας  Παραρτήματος 

 ο κ. Κωσταντίνος Γαραντζιώτης, Υποδιευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας ,
 η κα Γεωργία Πετριχιάνου, Υποδιευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας 
 η κα Θεοφανή Ηλιοπούλου, Προϊσταμένη Προμηθειών-Διαχείρισης υλικού 

και αρκετοί άλλοι. 

Η εκδήλωση  έκλεισε με την ευχή 
Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
να είναι βασικοί άξονες των δράσεων όλων μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
 μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:  

 cancerhellas.org 
 ariadniproject.gr
 stopkapnisma.gr
 smokefreegreece.gr
 Στη σελίδα μας στο facebook: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΑΕ
 Στο κανάλι μας στο you tube
 και στο Instagram 

 
 

                                                                                                            


