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Ανακοίνωση
Διοικητικού Συμβουλίου
Την 23η Ιανουαρίου του 2011 στα γραφεία του «Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων Εκ Νεφρού» Ναυάρχου Βότση 21 Κάτω Πατήσια πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση στη οποία έγινε ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του
απερχομένου Δ.Σ για το διάστημα 01/06/2008 έως 31/12/2010 και η εκλογή νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε, συνήλθε την Δευτέρα 24/01/2011 στις
18:00 στα γραφεία του συλλόγου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος:.................................................................Σβάρνας Χρήστος
Αντιπρόεδρος:...........................................................Πανταζής Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας:..................................................Βλάχος Αθανάσιος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:..............................Τερζόπουλος Ανδρόνικος
Ταμίας:.....................................................................Καλογρίδου Μυρσίνη-Αθανασία
Αναπληρωτής Ταμίας:.................................................Μαρκοπούλου Θεοδώρα
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων:...................................Δημητρακόπουλος Απόστολος
Σύμβουλος:...............................................................Αχτσής Ευάγγελος
Σύμβουλος:...............................................................Σταυριανός Ελευθέριος
Η θητεία του νέου Διοικητικού συμβούλιου λήγει στις 31/12/2013.

Πρόεδρος:.................................................................Διακονιαράκης Βασίλειος
Μέλος:......................................................................Αλαφογιάννη Βασιλική
Μέλος:......................................................................Τερζίδης Ανέστης
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους τους μεταμοσχευμένους που συμμετείχαν στη μαζική Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας της 23/01/2011 για την
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Καλεί όλους τους μεταμοσχευμένους και ιδιαίτερα εκείνους που δεν είναι μέλη του
Συλλόγου μας να εγγραφούν και να συσπειρωθούν γύρω από το σύλλογο.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να αγωνιστεί μαζί με όλους τους μεταμοσχευμένους για την επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων τους και για μια καλύτερη
ποιότητα ζωής.
Οι συνεδριάσεις του θα είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του συλλόγου. Επίσης θα είναι
ανοιχτό σε ιδέες, προτάσεις, υποδείξεις παρατηρήσεις αλλά και σε κριτική που θα βοηθούν και θα προάγουν τα συμφέροντα των μεταμοσχευμένων.

Aνακοίνωση Δ.Σ.

Η νέα Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέχθηκε , συγκροτήθηκε σε σώμα το Σάββατο
26/03/2011 στις 10:00 π.μ στα γραφεία του συλλόγου ως εξής:
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Επιστημονική εκδήλωση Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων
εκ νεφρού: Καρδιαγγειακή και οστική νόσος των μεταμοσχευμένων
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΪΟΥ 2011 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 6.30 ΜΜ
Εισηγητής: Δρ. Θεοφάνης Αποστόλου νεφρολόγος– Διευθυντής ΕΣΥ Νεφρολογικό τμήμα,
τμήμα μεταμόσχευσης οργάνων Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ευαγγελισμός».

Δύσκολες εποχές για έξοδα και χλιδάτες εκδηλώσεις!
Έτσι φέτος το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας αποφάσισε να πραγματοποιήσει την
καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
στα γραφεία μας. Συνδυάσαμε την εκδήλωση
αυτή με την εκλογικοαπολογιστική μας Γενική Συνέλευση και την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ελεγκτικής Επιτροπής. Η
ενέργεια μας αυτή μας απάλλαξε από σημαντικά έξοδα και τα μέλη μας από διπλό κόπο. Έτσι

στις 21/01/2011 πραγματοποιήθηκε με απόλυτη
επιτυχία η τριπλή αυτή εκδήλωση στην οποία
παρευρέθησαν μόνο τα μέλη του συλλόγου χωρίς την συμμετοχή επισήμων. Στην διάρκεια της
εκδήλωσης τιμήθηκε με απονομή τιμητικής πλακέτας το ιδρυτικό μέλος και πρώην πρόεδρος τού
συλλόγου μας κ Παναγιώτης Τσερές για την πολύτιμη και πολύχρονη προσφορά του στο χώρο
της νεφροπάθειας.

Η χορήγηση του διατροφικού επιδόματος θα γίνεται
από τις Περιφέρειες
Από 01/01/2011 ο φορέας που θα χορήγει το διατροφικό επίδομα στους νεφροπαθείς θα είναι
οι περιφέρεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 παρ 3 άρθρου 283 και την εγκύκλιο 61,
άρθρο 94/95 του Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Έκπτωση από το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 2.400,00E
Στις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού
έτους 2011 πρέπει να συμπληρωθεί η ένδειξη «Έχετε δικαίωμα έκπτωσης πόσου 2.400,00
λόγω αναπηρίας 67% και πάνω», για να χορηγηθεί η έκπτωση των 2.400,00e με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.
Προϋπόθεση: Αναπηρία άνω του 67%

Δικαιολογητικά: Γνωμάτευση Α’βάθμιας
Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση Κρατικού
Νοσοκομείου.
Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2238/1994, άρθρο
8, παράγρ. 2. που αναθεωρήθηκε με τον Ν.
3522/06 άρθρο 2. παρ 1, ΦΕΚ 276/22-122006.

Τα νέα μας

Δωρεάν χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ.
Άμεση ήταν η παρέμβαση του Συλλόγου μας με έγγραφη διαμαρτυρία προς τον Υπουργό
Υγείας κ Λοβέρδο Ανδρέα, με δελτίο τύπου στα Μ.Μ.Ε. και με παρέμβαση του προέδρου κ.
Σβάρνα Χρήστου στην εκπομπή της ΝΕΤ «Πρωινή ενημέρωση» του Κώστα Αρβανίτη - Μαριλένας
Κατσίμη της 30,03,2011 , εξέφρασε την αγανάκτησή του απέναντι στην εγκληματική αδιαφορία
κάθε φορέα που εμπλέκεται στο θέμα της μη χορήγησης φαρμάκων από τα φαρμακεία στους
ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ. λόγω της γνωστής οικονομικής εκκρεμότητας του Ο.Π.Α.Δ. προς
τους φαρμακοποιούς.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού καλεί κάθε αρμόδιο φορέα να αναλάβει τις ευθύνες του και καλεί τον υπουργό να δώσει άμεσα εντολή για την χορήγηση του
Ο.Π.Α.Δ. στους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ. από τα φαρμακεία των δημοσίων νοσοκομείων
εξασφαλίζοντας παράλληλα την επάρκεια τους, προκειμένου να αρθεί η ιδιότυπη αυτή ομηρία
των χρονίως πασχόντων ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ. και μέχρι την οριστική λύση του προβλήματος. Ύστερα από ταλαιπωρία 23 ήμερων και κάτω από τις έντονες διαμαρτυρίες αρκετών φορέων μεταξύ των οποίων και του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού δόθηκε
μια προσωρινή διέξοδος με την χορήγηση των φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ.
από τα Φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι να λήξει η οικονομική εκκρεμότητα του οργανισμού με
τα φαρμακεία. Τελικά η μη χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ ανεβλήθει την
1η Απριλίου 2011.
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Ομιλία του προέδρου κ. Σβάρνα Χρήστου στην ημερίδα που διοργάνωσε
η Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων στο Αμφιθέατρο του πανεπιστημίου Αθηνών την 01 Φεβρουαρίου 2011 με θέμα: Το
φάρμακο ως κοινωνικό αγαθό και ως εμπόρευμα. Το κείμενο της ομιλίας
φιλοξενείται στο site του Συλλόγου μας
ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ σε A.M.E.A.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων αποφάσισε την μείωση των τελών καθαριότητας
και φωτισμού κατά 50% για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω.
Η απόφαση αυτή αυτομάτως αποκλείει ένα μεγάλο αριθμό ατόμων με αναπηρία., αφού οι
Υγειονομικές Επιτροπές των πρώην Νομαρχιών ή των ασφαλιστικών ταμείων έχουν εκδώσει
αποφάσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για τις περισσότερες κατηγορίες αναπηρίας.
Επίσης, ο καθορισμός του ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος στο ποσό των 15.000
ευρώ για την ευπαθή ομάδα των ατόμων με αναπηρία απέχει κατά πολύ από τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη. Καλούμε το Δήμου Αθηναίων να επανεξετάσει το ζήτημα και να επεκτείνει
την μείωση σε όλα τα άτομα με αναπηρία που έχουν ποσοστό 67% και άνω χωρίς εισοδηματικά
κριτήρια.

Δεν θα καταβάλλουν το εισιτήριο των 5 euro στα δημόσια νοσοκομεία
και τα τα κέντρα υγείας οι χρόνια πάσχοντες που έχουν ποσοστό
αναπηρίας άνω του 67%

Τα νέα μας

Με παρέμβαση του, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού
κ. Σβάρνας Χρήστος στο ραδιοφωνικό σταθμό
FLASH στην εκπομπή του κ. Κώστα Τσιτούνα
στις 10.01.2011 κατήγγειλε το πρωτοφανές και
απαράδεκτο μέτρο οι χρόνια να πληρώνουν το
εισιτήριο των 5 euro για κάθε επίσκεψη τους
στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας όπως προκύπτει από την ερμηνευτική εγκύκλιος Υ4α/
οικ.1329/4,1,2011 του Υπουργείου Υγείας.
Ύστερα από το σάλο που δημιουργήθηκε ο
υπουργός Υγείας κ , Ανδρέας Λοβερδος την

επόμενη ημέρα 11/01/2011 με δημόσια δέσμευση του εξήγγειλε την εξαίρεση των χρονίως πασχόντων που παρουσιάζουν αναπηρία
άνω του 67% από το εισιτήριο των 5 euro στα
δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της
χώρας.
Η ανάδειξη του προβλήματος από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευμένων εκ νεφρού διευκόλυνε και την θεσμική
παρέμβαση της ΕΣΑμεΑ στις διαπραγματεύσεις
με το Υπουργείο Υγείας ώστε να λυθεί αίσια
για τους χρονίως πάσχοντες το ζήτημα.

εκδηλωσεις
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Απογραφή και διανομή
Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού 2011
στα γραφεία του Συλλόγου μας

Κάθε άλλο εισόδημα που αναφέρεται στο σχετικό εκκαθαριστικό. Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά για το σύνολο των μελών της οικογένειας
ανεξάρτητα αν είναι όλα τα μέλη δικαιούχοι ή μη του Προγράμματος.
Μεμονωμένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαμοι και οι έγγαμοι που δεν
έχουν ασφαλιστικά προστατευόμενα
τέκνα και ο, η σύζυγος δεν είναι δικαιούχος των παροχών του Ο.Ε.Ε.
Σε περίπτωση διάστασης ενός ζευγαριού, που όμως στο εκκαθαριστικό
είναι ακόμα μαζί, να πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικό ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία του διαζυγίου,
διαφορετικά να υπολογίζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εί-

Εκδηλώσεις

Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα και Τρίτη 16 και 17 Μαΐου 2011 στα γραφεία μας στη οδό
Ναυάρχου Βότση 21, Κάτω Πατήσια, (πλησίον του Ηλεκτρικού Σταθμού Αγ. Νικολάου), από τις
ώρες 09:30 – 13.30, θα γίνει ταυτόχρονα απογραφή και διανομή Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού
έτους 2010 από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.). Για την
καλύτερη εξυπηρέτησή μας η απογραφή θα διεξαχθεί με βάση το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου
ως εξής:
16 Μαΐου 2011 από τις ώρες 09:30 – 13.30 Α - Λ
17 Μαΐου 2011 από τις ώρες 09:30 – 13.30 Μ-Ω
Δικαιούχοι των δελτίων κοινωνικού τουρισμού είναι οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα που είναι άτομα με αναπηρία, με ποσοστό 67% και άνω, εφ’ όσον αυτό προκύπτει από
γνωματεύσεις Α/βάθμιων ή Β/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων τους
ανεξαρτήτως ημερών εργασίας πριν από τη συνταξιοδότηση. Για τους συνοδούς των νεφροπαθών
(υπό αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση, μεταμόσχευση) δεν απαιτείται γνωμάτευση για την χορήγηση δελτίου κοινωνικού τουρισμού.
H απογραφή θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια τα οποία είναι:
1. Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα: 17.000E
2. Δικαιούχοι (Δύο άτομα) με οικογενειακό εισόδημα: 25.000E
3. Δικαιούχοι (Τρία άτομα) με οικογενειακό εισόδημα: 33.000E
4. Δικαιούχοι (Τέσσερα άτομα, με οικογενειακό εισόδημα: 41.000E - ΟΧΙ πολύτεκνοι)
5. Δικαιούχοι (Πολύτεκνοι) με οικογενειακό εισόδημα: 50.000E
Ως δηλωθέν εισόδημα λογίζεται κάθε εισόδημα, ατομικό στην περίπτωση των μεμονωμένων
δικαιούχων ή το οικογενειακό για τις λοιπές περιπτώσεις, από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή (Μισθωτές Υπηρεσίες, Έσοδα από Ακίνητα (ενοίκια), Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά όπως τόκοι από
καταθέσεις, αποζημιώσεις κ.λ.π. Έσοδα από Ελεύθερα Επαγγέλματα, Διαφορά Τεκμηρίων, Έσοδα
από Γεωργικές Επιχειρήσεις.) ανεξαρτήτως εάν φορολογείται η όχι. Εξαιρούνται τα Ακαθάριστα
έσοδα ατομικής επιχείρησης τα οποία δεν υπολογίζονται ως εισόδημα.

Εκδηλώσεις
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ναι:
1. Βιβλιάριο ασθενείας, ατομικό και οικογενειακό θεωρημένο.
2. Αστυνομική ταυτότητα
3. Πρωτότυπο ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010
4. Γνωματεύσεις Α/βάθμιων ή Β/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων από τις οποίες να προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του
67%.
Το προστατευόμενο τέκνο μιας οικογένειας δικαιούχων (έμμεσα ασφαλισμένο), που είναι 67% ΑμεΑ, ανεξαρτήτου ηλικίας,
δικαιούται Δ.Κ.Τ. 2011 για το ίδιο και για τον άμεσα ασφαλισμένο αυτού γονέα ως συνοδό, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ανάγκη
συνοδείας ή όχι και μόνο στην περίπτωση που ο γονέας δεν
δικαιούται Δ.Κ.Τ. έτους 2011. Διευκρινίζεται ότι κάθε δικαιούχος παροχών του Οργανισμού, που έχει προστατευόμενο μέλος
Α.μεΑ., δικαιούται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ή εισιτήρια θερινής περιόδου τη μία χρονιά για
το σύνολο των μελών της οικογένειάς του και την άλλη χρονιά μόνο Δ.Κ.Τ. για το προστατευόμενο
μέλος αυτού Α.μεΑ. και τον ίδιο ως συνοδό.
Οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου που είναι άτομα με αναπηρία, με ποσοστό 67%
θα λάβουν τα δελτία κοινωνικού τουρισμού από τα Κ Ε Π σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν
τον Ο.Ε.Ε .
Παρακαλούνται τα μέλη μας, που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις και δεν έχουν απογραφεί
μέχρι σήμερα, να προσέλθουν στα γραφεία μας για να λάβουν τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού
Ο Οργανισμός εργατικής Εστίας παρέχει την δυνατότητα σε δικαιούχους που εξαιρέθηκαν από
τον κοινωνικό τουρισμό λογω οικονομικών κριτηρίων να συμμετάσχουν σε άλλα προγράμματα
όπως:
α) Εαρινό και θερινό εκδρομικό πρόγραμμα με τριήμερες και τετραήμερες εκδρομές σε αξιοθέατα
σε όλη την Ελλάδα που περιλαμβάνουν επισκέψεις και ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους
β) στο πρόγραμμα δελτίων αγοράς βιβλίων
γ)στο πρόγραμμα των θερινών κινηματογράφων.
Η διανομή του εαρινού προγράμματος άρχισε από την Παρασκευή 18 Μαρτίου, καθημερινά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00-14.00, μέχρις ότου αυτά εξαντληθούν, από τα γραφεία διανομής
του Οργανισμού:
ΑΘΗΝΑΣ:........................ΠΑΤΗΣΙΩΝ 125
ΑΘΗΝΑΣ:........................ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 11
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:.................ΘΙΣΒΗΣ 7
ΠΕΙΡΑΙΑ:.......................ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ:.................28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ42 ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ.1
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ:..............ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 94-96
Τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση απαιτούνται είναι:
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:
α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (εφόσον προστατεύουν μέλη).
β) Αστυνομική ταυτότητα
γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2010.
Σε περίπτωση επιδοτούμενης ανεργίας πέραν των λοιπών δικαιολογητικών θα προσκομίζεται η
εγκριτική απόφαση από τον ΟΑΕΔ.
Οι απολυόμενοι από το στράτευμα, οι οποίοι πριν τη στράτευση τους ήταν δικαιούχοι παροχών
ΟΕΕ, θα προσκομίζουν απολυτήριο στρατού και βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο για το έτος 2010.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:
α) Αρχική απόφαση σύνταξης. Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (εφόσον προστατεύουν μέλη).
β) Αστυνομική ταυτότητα
γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2010.
Για τα προγράμματα αυτά ο Σύλλογος καλεί τα μέλη του να απευθύνονται στα κατά τόπους γραφεία της Εργατικής Εστίας για πληροφόρηση και προμήθεια των αντιστοιχών δελτίων συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευθέντων
εκ Νεφρού στο τηλέφωνο FAX: 210 8541600, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30 14:00 η στο email του Συλλόγου info@psmn.gr
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Εκδρομή σε Γαλατά–Πόρο
Κυριακή 29/05/2011
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή
29/05/2011 σε Γαλατά - Πόρο. Ο Γαλατάς είναι μια πανέμορφη καταπράσινη κωμόπολη στη νοτιοανατολική ακτή της Αργολίδας με ειδυλλιακές, και υπέροχες ακρογιαλιές. Τα ερείπια της αρχαίας Τροιζήνας,
γενέτειρας του ήρωα Θησέα και το περίφημο Λεμονοδάσος είναι τα κυριότερα αξιοθέατα. Κοντά στο
Γαλατά και σε απόσταση 1 χλμ.από την Τροιζήνα βρίσκεται η μονή της Κεχαριτωμένης Θεοτόκου,η οποία
εκτός από το θρησκευτικό ενδιαφέρον διαθέτει και φανταστική θέα.
Απέναντι από τον Γαλατά και 5 λεπτά με το καραβάκι βρίσκεται ο πανέμορφος Πόρος.
Ο Πόρος είναι το νησί της γαλήνης,της ρομαντζάδας και της ξενοιασιάς. Είναι κατάφυτος με πεύκα που
φτάνουν ως τις απόκρημνες ακτές ή τις αμμουδερές παραλίες του.
Το όνομά του σημαίνει πέρασμα και δεν είναι τυχαίο, καθώς το νησί σχεδόν συνδέει το Σαρωνικό με
τις Πελοποννησιακές ακτές. Ο Πόρος, η αρχαία Καλαυρεία ήταν το νησί του Ποσειδώνα. Τον 7ο π.Χ.
αιώνα αποτέλεσε έδρα της αμφικτιονίας, της συμμαχίας δηλαδή, μεταξύ επτά πόλεων της ευρύτερης
περιοχής. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση του 1821, ενώ το 1830 εγκαταστάθηκε στον Πόρο ο πρώτος
Ελληνικός ναύσταθμος. Χάρη στη γεωγραφική του θέση, ο Πόρος αποτελεί ένα παραθεριστικό θέρετρο
για κάθε εποχή του χρόνου. Προσφέρετε για ξεκούραση και ηρεμία, χωρίς να λείπουν και οι ευκαιρίες
για διασκέδαση. Συνδυάζει την κοσμική ζωή με το παραδοσιακό στοιχείο.

Εκδηλώσεις

Το πρόγραμμα της εκδρομής μας είναι το πιο κάτω:
07.15 – 07.30: Συγκέντρωση στη πλατεία Καραϊσκάκη (στάση Μετρό Μεταξουργείου).
07.30: Αναχώρηση πούλμαν.
08.30-09,00: Καφές-αναψυκτικό στα Λουτρά Ωραίας Ελένης.
09.01-10.00: Άφιξη στο Γαλατά.
10.00-11.30: Περιήγηση και περίπατος στα αξιοθέατα Γαλατά.
11.30 -11.35: Πέρασμα με το καραβάκι σε Πόρο.
11.36 -13.30: Επίσκεψη στα κυριότερα αξιοθέατα του πόρου.
13,31-15.00: Γεύμα.
15.01-16.30: Περίπατος χαλάρωση.
16.31-16.36: Επιστροφή σε Γάλατα.
16.36-17.30: Καφές-αναψυκτικό στην παραλία Γαλατά
20.00: Επιστροφή σε Αθήνα στη πλατεία Καραϊσκάκη
Συμβολική τιμή συμμετοχής 15E κατά άτομο (στην
τιμή περιλαμβάνονται και
τα εισιτήρια με τ’ επιστροφής από Γαλατά σε Πόρο με
το καραβάκι.
Θερμή παράκληση, όσοι
αποφασίσουν να συμμετέχουν στην εκδρομή μας να
το δηλώσουν έγκαιρα και
έως τις 25/05/2011 στο
τηλέφωνο FAX του Συλλόγου μας: 210 8541600, καθημερινά από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:30 - 14:00
η στο email του Συλλόγου
info@psmn.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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11ο Συνέδριο Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Νεφροπαθών
Στις 12 και 13 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε
στο Ξενοδοχείο «Γαλήνη» των Καμένων Βούρλων το
11ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών (Π.Ο.Ν). Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού συμμετείχε με 21 αντιπροσώπους . Κατά την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου, το
Σάββατο 12 Μαρτίου, έγινε η έναρξη με τους καθιερωμένους χαιρετισμούς και τις προσφωνήσεις. Ακολούθησαν επιστημονικές παρουσιάσεις από έγκριτους
ιατρούς πάνω σε καρδιολογικά,ηπατολογικά,διαβιτολογικά,ψυχολογικά, και χειρουργικά ζητήματα που
εμφανίζουν οι νεφροπαθείς (αιμοκαθαιρόμενοι, περιτοναϊκοί και μεταμοσχευμένοι) .
Ειδικότερα την Καρδιολογική Υποστήριξη των νεφροπαθών παρουσίασε ο κ. Πέτρος Έξαρχος,Καρδιολόγος στο Θεραπευτήριο «Ιασώ» Θεσσαλίας,την
Ηπατολογική Υποστήριξη παρουσίασε η κ. Αθηνά
Γόμπου Δ/ντρια του Νεφρολογικού Τμήματος του Θεραπευτηρίου «Ιασώ» Θεσσαλίας,την Διαβητολογική
Υποστήριξη ο κ. Κωνσταντίνος Καλαντζής,ΠαθολόγοςΔιαβητολόγος Λαμίας,την Ψυχολογική Υποστήριξη η
κ. Μαρία Σκαρλάτου,Ψυχολόγος και την Μεταμοσχευτική Υποστήριξη ο κ. Γεώργιος Ζαβός,Διευθυντής του
Μεταμοσχευτικού στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.
Μετά την παρουσίαση των θεμάτων επακολούθησε
γόνιμος διάλογος μεταξύ ακροατηρίου και των ομιλητών ιατρών με αποτέλεσμα να δοθούν ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε ερωτήματα και απορίες των
νεφροπαθών,σχετικές με προβλήματα που μας απασχολούν.
Την Κυριακή 13 Μαρτίου,δεύτερη μέρα του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση κατά
την οποία παρουσιάστηκαν ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της Π.Ο.Ν.
Η όλη παρουσίαση υπήρξε μια υποτονική επανάληψη προηγούμενων απολογισμών,χωρίς να αναφερθεί
κάποια αξιόλογη δραστηριότητα η οποία θα είχε ως
αποτέλεσμα την βελτίωση της θέσης των νεφροπαθών και την επίλυση των προβλημάτων τους. Αντίθετα καταδείχτηκαν τα αδιέξοδα στα οποία οδηγείται
η Π.Ο.Ν. και συνεπώς και οι νεφροπαθείς τους οποίους εκπροσωπεί σε δεύτερο βαθμό, με την τακτική
την οποία ακολουθεί, γεγονός που επιβεβαιώθηκε
και κατά τη συζήτηση που ακολούθησε.
Κατά τη συζήτηση ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού, κ. Χ.Σβάρνας, αναφέρθηκε
στη βίαια περικοπή που υποστήκαμε στις συντάξεις
στη περαιτέρω συρρίκνωσή τους με την επιβολή του
ΛΑΦΚΑκαι στο περιορισμό των κοινωνικών παροχών .
Οι δεσμεύσεις του μνημονίου είναι σαφείς και συγκεκριμένες στοχεύουν στην κατεδάφιση του κοινωνικού
κράτους. Δεν πρέπει να δεχτούμε άλλη περικοπή στα
επιδόματά μας με την εφαρμογή της μεθόδου των
κοινωνικών κριτηρίων. Οι δεσμεύσεις των αρμόδιων
κυβερνητικών παραγόντων ότι δεν πρόκειται να θίγουν τα κοινωνικά δικαιώματα των ΑΜΕΑ δεν πρέπει
να μας εφησυχάζουν . Αν μείνουμε παθητικοί θεατές
και δεν αντιδράσουμε θα χάνουμε μια –μια τις μέχρι

τώρα κατακτήσεις μας .
Η ευθεία επίθεση στα ελάχιστα κοινωνικά δικαιώματα μας αντιμετωπίζεται με οργανωμένη διαμαρτυρία με αγώνα με δημοσιότητα . Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος. Σε αυτό το δρόμο πρέπει να πορευτούμε
ως ΠΟΝ .
Να συντονίσουμε τον αγώνα μας μαζί με τις άλλες
ομοσπονδίες και την Ε.Σ.Α.με.Α.
Αναφέρθηκε επίσης στα γενόσημα Φάρμακα τις αρνητικές λίστες και στην τεχνική έλλειψη φαρμάκων .
Θεωρούμε επιβεβλημένη την εξαίρεση των χρονίως
πασχόντων από τα γενόσημα φάρμακα Ειδικά στην
μεταμόσχευση λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας και
της κατά κανόνα επιβαρημένης υγείας τους . Επίσης
το χαμηλότερο κόστος των γενοσήμων έναντι του
φαρμάκου αναφοράς μπορεί να αντισταθμιστεί από
τις συχνότερες επισκέψεις των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας και τις επιπλέον εργαστηριακές εξετάσεις
που απαιτούνται για την στενότερη παρακολούθησή
τους.
Επίσης μας βρίσκει αντιθέτους η επιχειρούμενη
ένταξη ορισμένων φαρμάκων με υψηλό κόστος που
σήμερα καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία στην
αρνητική λίστα φαρμάκων. Μια τέτοια ενεργεία θα
ήταν ρατσιστική αφού δεν επέτρεπε στους οικονομικά ασθενέστερους την λήψη των πιο πάνω φαρμάκων.
Ορισμένοι έμποροι φαρμάκων για αυξήσουν την
κερδοφορία τους εξάγουν σε χώρες που η τιμή του
φαρμάκου είναι πιο ακριβή στερώντας τα φάρμακα
αυτά από την εγχώρια αγορά. Το υπουργείο υγείας
δεν μπορεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα μονό με
φραστικές απειλές .
Τον λόγο έλαβε και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου,
κ. Νικόλαος Πανταζής, ο οποίος υποστήριξε ότι η
Π.Ο.Ν. ενεργεί κατά τα τελευταία δύο έτη εντελώς
διεκπεραιωτικά χωρίς σχέδιο και προγραμματισμό.
Τέλος, ζήτησε από τη Π.Ο.Ν. να διαθέσει στους Συλλόγους νεφροπαθών, ιδιαίτερα της επαρχίας, μέρος
της οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνει από το
Κράτος μέσω Ε.Σ.Α.με.Α. δεδομένου ότι τα πενιχρά
τους έσοδα δεν τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν
και τα πλέον στοιχειώδη έξοδα τους, με αποτέλεσμα
να κινδυνεύουν να αναστείλουν τη λειτουργία τους.
Τον λόγο έλαβαν επίσης και τα μέλη του Συλλόγου
μας, ο κ. Ζαχαρίας Πλαϊτάκης και η κ. Αικ. Λαζαρίδου, που επέκριναν την Π.Ο.Ν. για έλλειψη διαφάνειας και αλαζονική νοοτροπία ορισμένων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου που αδιαφορώντας για την
συνεργασία με τους Συλλόγους (έλλειψη ενημέρωσης
και συντονισμού ενεργειών) ενεργούν ως εκφραστές
ενός μόνο Συλλόγου και όχι ως εκπρόσωποι του συλλογικού οργάνου της Π.Ο.Ν. Την αγωνία τους και το
προβληματισμό τους για την δύσκολη κατάσταση και
τα οξυμένα προβλήματα των νεφροπαθών κατέθεσαν
και άλλοι σύνεδροι .Όλοι όμως συμφώνησαν ότι πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα, ενωμένα και αποφασιστικά .

δωρεες - συνδρομες
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Χορηγίες για διαφημιστική καταχώρηση
στην «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
ΒΑYER HELLAS..............................................................................................700 e
IATOS Πρότυπες Μονάδες Υγείας.....................................................................700 e
ROCHE HELLAS SA.........................................................................................500 e
Νεφρολογικό κέντρο Σαρωνικού.......................................................................350 e
Μονάδα χρονιάς αιμοκάθαρσης Ευαγγελισμός.....................................................200 e

ΔΩΡΕΕΣ MEΛΩΝ
ΧΑΪΔΟΥΣΗ ΔΗΜ.............................. 30e
ΦΛΟΥΡΗ ΕΥΤ.................................. 30e
ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.............. 20e
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ...... 10e
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ................. 10e
ΒΕΛΤΣΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.................... 10e
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ...................... 10e
ΜΑΡΤΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ....................... 10e
ΤΟΥΝΤΑΣ ΧΡ................................... 10e
ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΥΘ.................. 10e
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ................................... 10e
ΡΕΣΒΑΝΗ ΑΙΚ................................ 10e
ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ...........................5e
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜ..........................5e
ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ........................5e

Ενισχύστε με τις συνδρομές και τις δωρεές σας
το έργο του Συλλόγου μας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η σωστή λειτουργία και οι δραστηριότητες του συλλόγου μας, σε σημαντικό βαθμό στηρίζονται στις
οικονομικές δυνατότητές του.
Τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου μας (μισθοδοσία υπαλλήλου, το κόστος έκδοσης και
αποστολής του περιοδικού «Αναγέννηση», η συντήρηση της ιστοσελίδας μας στο INTERNET,οι διαφορές
εκδηλώσεις μας, οι λογαριασμοί των τηλεφώνων, του ΕΛΤΑ κ.λ.π) χωρίς καμιά κοινωνική επιχορήγηση
από το κρατικό λαχείο, στηρίζονται αποκλειστικά στην ετήσια συνδρομή των 20E του κάθε μέλους και
στις περιορισμένες δωρεές των μελών μας.
Η κάθε μια συνδρομή ξεχωριστά και όλες μαζί εξασφαλίζουν την σωστή οικονομική λειτουργία του
Συλλόγου μας ιδιαιτέρα στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύουμε.
Παρακαλούμε τα μέλη που έχουν καθυστερήσει να ταχτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους
προς το Σύλλογο να αποστείλουν τις συνδρομές - δωρεές τους με ταχυπληρωμή μέσω Ταχυδρομείου
ή courier στη διεύθυνση του Συλλόγου μας, ή με κατάθεση στους λογαριασμούς του Συλλόγου στις
Τράπεζες:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 				
ALPHA BANK
134/296017-61 					
344-002101-071820
Το κάλεσμά μας αφορά μόνο εκείνα τα μέλη του Συλλόγου μας που έως σήμερα δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Θερμή παράκληση, όταν θα αποστέλλετε τις συνδρομές σας να αναγράφετε
πάντα το ονοματεπώνυμό σας ή να μας ενημερώνετε στο τηλ 210 8541600.
Δωρεές ιδιωτών, επιχειρήσεων και οργανισμών είναι ευπρόσδεκτες.
Ευχαριστούμε θερμά και πιστεύουμε
ότι θα τύχουμε της θετικής σας ανταπόκρισης.

Δωρεές - Συνδρομές

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ.................... 100 e
ΚΟΥΜΟΥΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ............... 55 e
ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.............. 50 e
ΑΝΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΣ.......................... 40 e
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ...................... 30e
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ................... 30e
ΣΒΑΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.......................... 30e
ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ..................... 30e
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΝΙΚ............................... 30e
ΛΙΑΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ........................... 30e
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜ........................... 30e
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΕΥΑΓΓ.......................... 30e
ΖΑΓΚΛΑΒΙΡΑ ΑΙΚ............................ 30e
ΒΑΛΕΡΑΣ ΝΙΚΟΣ............................. 30e

