
 

 

Αζήλα:  19.02.2021 

Αρ. Πρωη.:  253

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Δ..Α.κεΑ.: Δθδήιωζε γηα ηα ζπάληα λοζήκαηα ηες Δ.Ο..- ΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. 
σπό ηελ αηγίδα ηες ΔΑκεΑ   

Η ΕΑκεΑ ζηεξίδεη ηελ Ειιεληθή Οκνζπνλδία πιιόγσλ-παλίσλ Ννζεκάησλ Παζήζεσλ (Ε.Ο..- 

ΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.), θαη ππό ηελ αηγίδα ηεο δηνξγαλώλεηαη δηαδηθηπαθή ελεκεξσηηθή εθδήισζε γηα ηα 

πάληα Ννζήκαηα-Παζήζεηο, κε ζέκα: «πάληα Νοζήκαηα-Παζήζεης θαη Διιεληθή πραγκαηηθόηεηα. 

Νέες δηαζηάζεης-προθιήζεης, εσθαηρίες γηα ζσλέργεηα» ηελ Σεηάξηε  24 Φεβροσαρίοσ 2021 θαη 

ώξα 17.00-19.00. 

Η Ηκέξα ησλ Σπαλίσλ Παζήζεσλ πνπ ενξηάδεηαη ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο, είλαη αξθεηά 

δηαθνξεηηθή ην 2021 ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηεο λόζνπ COVID-19 θαη ησλ εθηάθησλ πγεηνλνκηθώλ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ πνπ έρεη επηθέξεη παγθνζκίσο. Μέζσ ηεο αλάπηπμεο ςεθηαθώλ 

εθζηξαηεηώλ θαη ηεο νξγάλσζεο λέσλ δηαδηθηπαθώλ εθδειώζεσλ, είλαη δπλαηόλ λα ελσζεί ε θσλή θαη ε 

δύλακε ησλ αζζελώλ κε ζπάληα λνζήκαηα θαη ησλ ζπιινγηθώλ ηνπο νξγαλώζεσλ, εθθξάδνληαο 

πεξίπνπ 30 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο πνπ δνπλ κε κηα ζπάληα αζζέλεηα ζηελ Επξώπε θαη γηα πάλσ 

από 300 εθαηνκκύξηα άηνκα παγθνζκίσο. 

Ο δηαδηθηπαθόο ζύλδεζκνο γηα λα ζπκκεηέρεηε κέζσ ηεο πιαηθόξκαο zoom ζηε δηαδηθηπαθή 

εθδήισζε είλαη : 

https://us02web.zoom.us/j/82392806133?pwd=UDUxWHlDZW1yNHNuTUZsTTlheXNXdz09 

Παξαθαινύκε γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ παξαθνινύζεζεο, λα επηρεηξήζεηε ηελ ζύλδεζε 

ζαο, πεξίπνπ 20 ιεπηά πξηλ ηελ ώξα έλαξμεο. 

Πρόγρακκα παροσζίαζες οκηιεηώλ θαη εηζεγήζεωλ 

πληνληζηήο: 

Δσζηράηηος Υαηδεταραιάκποσς, θνηλσληνιόγνο, πξόεδξνο Παλειιήληαο Έλσζεο 

Ακθηβιεζηξνεηδνπαζώλ (Π.Ε.Α.) θαη ηεο Ε.Ο..-ΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. 

Υαηξεηηζκνί: 

Ιωάλλες Βαρδαθαζηάλες, πξόεδξνο ΕΑκεΑ θαη Επξσπατθνύ Forum Αλαπεξίαο (EDF). 

Αρηζηείδες Αλαζηαζάθες, θαξδηνιόγνο, δηεπζπληήο Μνλάδαο Κιεξνλνκηθώλ θαη παλίσλ 

Καξδηνινγηθώλ Παζήζεσλ, Ωλάζεην Καξδηνινγηθό Κέληξν, Πξόεδξνο Εζληθήο Επηηξνπήο παλίσλ θαη 

Πνιύπινθσλ Ννζεκάησλ (ΕΕΠΝ). 

Οκηιεηέο: 

Αδακαληία Δγγιεδοπούιοσ, αλαπιεξώηξηα δηνηθήηξηα ΓΝΑ "ΛΑΙΚΟ", αληηπξόεδξνο Εζληθήο 

Επηηξνπήο πάλησλ θαη Πνιύπινθσλ Ννζεκάησλ. 

«Αλαγλώξηζε Εζληθώλ Κέληξσλ Εκπεηξνγλσκνζύλεο πάλησλ θαη Πνιύπινθσλ Ννζεκάησλ» 

https://us02web.zoom.us/j/82392806133?pwd=UDUxWHlDZW1yNHNuTUZsTTlheXNXdz09
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Διέλε Φρσζίρα, θαζεγήηξηα Κιηληθήο/Ιαηξηθήο Γελεηηθήο  Ιαηξηθή ρνιή, ΕΚΠΑ, Σαθηηθό Μέινο ηεο 

UEMS, Σαθηηθό Μέινο ηεο ΕΕΠΝ, Πξόεδξνο ηεο ΟΕ γηα ηελ Ιαηξηθή Γελεηηθή, Πξόεδξνο ηεο Ειιεληθήο 

Εηαηξείαο Ιαηξηθήο Γελεηηθήο. 

«Η Ιαηξηθή Γελεηηθή ζηελ Κιηληθή πξάμε» 

Διέλε Μητειαθάθε, βηνρεκηθόο, δηεπζύληξηα Δηεύζπλζεο Ελδπκνινγίαο  θαη Κπηηαξηθήο Λεηηνπξγίαο, 

Ιλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ, Πξόεδξνο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Μειέηεο Ελδνγελώλ Μεηαβνιηθώλ 

Ννζεκάησλ, Σαθηηθό κέινο ηεο ΕΕΠΝ. 

«ORPHANE, κία κνλαδηθή πεγή πιεξνθνξίαο γηα ηηο πάληεο Παζήζεηο» 

Θεοθάλες Ρεγάηος, Ιαηξόο ΩΡΛ, δηεπζπληήο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ ΕΟΠΠΤ. 

πκπαξνπζίαζε  πσρίδωλ Γούιας, πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ, Δ/λζε ηξαηεγηθνύ 

ρεδηαζκνύ ηνπ ΕΟΠ-ΠΤ. 

«Αληηζηνίρηζε θσδηθώλ ζπαλίσλ λνζεκάησλ κε παξνρέο ΕΚΠΤ» 

Δσζηράηηος Υαηδεταραιάκποσς, 

Πξόεδξνο Π.Ε.Α. θαη Ε.Ο..-ΠΑ.ΝΟ.ΠΑ., αλαπιεξσκαηηθό κέινο ΕΕΠΝ, πξντζηάκελνο ηκήκαηνο 

Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο θαη Πξόιεςεο Δ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

Τπνπξγείν Τγείαο 

«Ο ξόινο θαη ε δπλακηθή ησλ ζπιινγηθώλ νξγαλώζεσλ ησλ αζζελώλ κε ζπάληα λνζήκαηα. Νέεο 

επθαηξίεο θαη πξν-θιήζεηο γηα ζπλεξγαζία θαη αιιειεγγύε» 

Η  Ειιεληθή Οκνζπνλδία Σπιιόγσλ - Σπαλίσλ Ννζεκάησλ Παζήζεσλ (Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.),  είλαη 

Δεπηεξνβάζκηα Οξγάλσζε, θνηλσληθνύ θαη ζπλδηθαιηζηηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί ζπιιόγνπο 

αζζελώλ κε Σπάληα Ννζήκαηα - Παζήζεηο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Η Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.  είλαη κέινο 

ηεο Εζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία (Ε.Σ.Α.κε.Α.)., ην έξγν ηεο ππνζηεξίδεη 

ζπκβνπιεπηηθά Επηζηεκνληθή Επηηξνπή πνπ απαξηίδεηαη από έγθξηηνπο επηζηήκνλεο - εξεπλεηέο 

δηαθόξσλ πεδίσλ. Επίζεο ζπκκεηέρεη από ην 2017 ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην ζηελ 

Εζληθή Επηηξνπή Σπαλίσλ Ννζεκάησλ Παζήζεσλ ηνπ Κεληξηθνύ Σπκβνπιίνπ Υγείαο (ΚΕΣΥ). 

Η ηζηνζειίδα ηεο Ε.Ο.Σ.-ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ είλαη https://www.federationrarediseases.gr/  

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 

Τώξα κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα όιεο ηηο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο Αλαπεξίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Ε.Σ.Α.κεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 

 

https://www.federationrarediseases.gr/
http://www.esaea.gr/
http://www.esamea.gr/
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Προζβάζηκο αρτείο Microsoft Word (*.docx) 

Σν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Σα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 

 


