Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ, όχι πολυτέλεια!
Εταιρικό Προφίλ
Η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού παρουσιάζει ραγδαία αύξηση στις χώρες του
δυτικού κόσμου. Πλέον, είναι ο πιο συχνός καρκίνος για τις γυναίκες και αποτελεί τη δεύτερη αιτία
θανάτου από καρκίνο στις δυτικές κοινωνίες, όπου μια στις οκτώ γυναίκες θα νοσήσει κάποια στιγμή
στη ζωή της.
Σε μια εποχή όπου πολλοί συνάνθρωποί μας δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, επειδή δεν
έχουν βιβλιάριο υγείας και δεν διαθέτουν καμία ασφαλιστική κάλυψη, ΕΜΕΙΣ πιστεύουμε ότι η
θεραπεία είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια!.
Στο πλαίσιο του αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού ιδρύσαμε το 2011 την «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΩΝ ΜΑΣΤΟΥ» που πλέον μετονομάστηκε σε “Ε.Μ.Ε.Ι.Σ” - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ –ΊΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ- με Κοινωνικό & Επιστημονικό έργο και πιο συγκεκριμένα:
1. Περίθαλψη και στήριξη (ιατρική, χειρουργική, νοσηλευτική, ψυχολογική) ανασφάλιστων,
αδύναμων οικονομικά γυναικών με καρκίνο του μαστού σε όλες τις βαθμίδες υγειονομικής
περίθαλψης.
2. Δωρεάν κλινικές εξετάσεις και την αφύπνιση του πληθυσμού σε θέματα πρόληψης και
έγκαιρης διάγνωσης, με εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα και δη σε δυσπρόσιτα μέρη.
3. την εκπαίδευση και στήριξη νέων επιστημόνων σε θέματα μαστού (εκπαιδευτικά σεμινάρια,
υποτροφίες κτλ) καθώς και
4. την επιστημονική έρευνα.
Ένα τέτοιο εγχείρημα είναι ζωτικής σημασίας για πλήθος συνανθρώπων μας και έχει ανάγκη
την στήριξη όλων μας, με τον οποιονδήποτε τρόπο. Η συνδρομή σας στην «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –ΊΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ- θα βοηθήσει καταλυτικά το έργο μας.
…γιατί η Θεραπεία είναι Δικαίωμα όχι Πολυτέλεια!»
Τα μέλη μας αριθμούν τα 730 (101 εθελοντές ιατροί και 629 άνθρωποι όπως όλοι μας, αλλά και γυναίκες που
νίκησαν τον καρκίνο.)

πάγια εγγραφή 20€
Ετήσια συνδρομή πάρεδρου μέλους 10€ / Ετήσια συνδρομή τακτικού(ιατροί) μέλους 50€
Αξίζει να σημειωθεί ότι ΟΛΑ τα ΕΣΟΔΑ προέρχονται, μέχρι σήμερα, αποκλειστικά από τις συνδρομές,
δωρεές μελών & ιδιωτών.
___________________________________________________________________________________
Διοικητικό Συμβούλιο Γρηγόριος Ξεπαπαδάκης, Πρόεδρος, Δημήτρης Γροσομανίδης, Αντιπρόεδρος,
Ειρήνη Βάρδα, β’Αντιπρόεδρος, Παναγιώτα Ντασίου, Γραμματέας, Χατζόπουλος Κωνσταντίνος,
Ταμίας, Παρασκευόπουλος Σταύρος ,Μέλος, Σταφυλά Βαϊα, Μέλος

Η Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. είναι ο μοναδικός μη κερδοσκοπικός φορέας στην Ελλάδα ο οποίος,
όχι μόνον παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, αλλά κυρίως αντιμετωπίζει τη νόσο και
υποστηρίζει την θεραπεία ασθενών με καρκίνο του μαστού οι οποίοι ανήκουν σε
οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και με βαθύτατη αίσθηση ευθύνης,
η Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. μέχρι σήμερα έχει προσφέρει :
✓ Ολοκληρωμένη διαγνωστική, ιατρική, χειρουργική, νοσηλευτική και
ψυχολογική στήριξη σε πάνω από 100 ασθενείς οι οποίοι αδυνατούν να
ανταποκριθούν οικονομικά στα έξοδα αντιμετώπισης της νόσου.
✓ Οργάνωση και διεξαγωγή πάνω από 7.000 δωρεάν προληπτικών ελέγχων
και ενημέρωση εκατοντάδων πολιτών σε: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη,
Ικαρία, Φούρνοι, Αστυπάλαια, Λειψοί, Μάνη, Κεφαλονιά, Αττική.
✓ Το διεθνώς αναγνωρισμένο ΙBUS course (International Breast Ultra Sound
School) που διοργανώνεται ετησίως υπό την επιστημονική αιγίδα της
Ε.Μ.Ε.Ι.Σ., Με εισηγητές παγκοσμίου φήμης επιστήμονες.
✓ Την χορήγηση 27 υποτροφιών σε νέους επιστήμονες, ιατρούς & νοσηλευτές
για την παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων.
Σ’ αυτήν την κρίσιμη καμπή για την χώρα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το έργο μας
αποτελεί ανοικτή πρόσκληση - πρόκληση προς κάθε συνάνθρωπό μας, όχι μόνο
για την προσωπική του ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αλλά και με στόχο την
κινητοποίηση ομάδων πολιτών και την ενεργή συμμετοχή τους στον αγώνα μας
κατά του καρκίνου του μαστού.
Ελπίζουμε και πιστεύουμε στη βοήθειά σας για να κάνουμε τον κόσμο μας
καλύτερο. Γιατί… ο καρκίνος του μαστού μπορεί να είναι ιάσιμος!
για την «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.»
Επιστημονική Μαστολογική Εταιρία –Ίαση-ΣτήριξηΟ Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Γρηγόρης Ξεπαπαδάκης MD PhD
Χειρουργός Μαστού

Παναγιώτα Ντασίου
Χειρουργός Μαστού

