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∆ΕΛ
ΛΤΙΟ ΤΥΠ
ΠΟΥ
«19 Ιουν
νίου: Παγκ
κόσμια ημ
μέρα για τη
τ δρεπαν
νοκυτταρ
ρική νόσο.
Ευαισ
σθητοποίη
ηση για τη
ην πιο συχνή γενετ
τική ασθέένεια»
Ο Π
Πανελλήνιο
ος Σύλλογο
ος Προστα σίας Πασχ
χόντων από
ό ∆ρεπανοοκυτταρική
ή και
Μικκροδρεπανο
οκυτταρική
ή Αναιμία
α (ΣΥΠΠΑ
Α∆ΡΕΜΙΑ) σας πρροσκαλεί την
Παρ
ρασκευή 19
9/06, ώρα 19.30, σττο ∆ημαρχεείο Γλυφάδ
δας, οδός Ά
Άλσους 15
5, σε
μου
υσική συνά
άντηση με τη φιλική
ή συμμετοχ
χή του Γερ
ράσιμου Α
Ανδρεάτου, για
τονν εορτασμό
ό της Παγκόσμιας Ημέέρας ∆ρεπανοκυτταρ
ρικής Νόσοου (∆Ν).
Η 1
19η Ιουνίο
ου έχει ορ
ριστεί από τα Ηνωμέένα Έθνη ως η παγγκόσμια ημ
μέρα
∆ρεεπανοκυττα
αρικής Νό
όσου με σκοπό την ευαισθητοποίηηση και την
ενημέρωση. Σύμφωνα
Σ
με
μ την UNE
ESCO, είνα
αι μια από τις
τ συχνόττερες γενεττικές
παθ
θήσεις παγγκοσμίως, ενώ στηνν Ευρωπα
αϊκή Ένωσ
ση συγκατταλέγεται στις
σπά
άνιες παθή
ήσεις (rarre diseasees). Στην ΕΕ πάσχ
χουν περίίπου 127..000
άνθ
θρωποι, σύ
ύμφωνα με
μ στοιχεία
α της Eurrostat (201
10), με τοο μεγαλύττερο
ποσ
σοστό της νόσου
ν
να εμφανίζετα
ε
αι στην Νόττιο Ευρώπη-Μεσόγειοο.
Η ∆
∆Ν είναι κληρονομικ
κ
κή αιμοσφ
φαιρινοπάθεια με πιο
ο γνωστή την ομόζζυγο
∆ρεεπανοκυττα
αρική και Μικροδρ επανοκυττταρική Αναιμία (συυνδυασμός με
Μεσ
σογειακή Αναιμία).
Α
Είίναι χρόνια
α ασθένεια, με σοβαρ
ρότατες επ
πιπτώσεις στην
σ
υγεεία των νοσ
σούντων, για
γ την οπο
οία δεν έχεει βρεθεί ακ
κόμα θερα πεία.
Οι επιπλοκέςς της νόσ
σου είναι αιφνίδιες και δυνη
ητικά θαναατηφόρες και
οφεείλονται στην
σ
παθ
θολογία ττων ερυθ
θρών αιμ
μοσφαιρίωνν-αγγείων με
απο
οτέλεσμα την
τ
ατελή οξυγόνωσ
ση των ισ
στών. Ενδεεικτικά, ανναφέρονταιι ως
επιπ
πλοκές το οξύ θωρ
ρακικό σύννδρομο-πνεευμονική εμβολή, ττα εγκεφαλικά
επεεισόδια, οι βαριές οστικές
ο
αλλλοιώσεις, η ανεπάρκεια ορργάνων κα
αι η
νέκκρωση ιστώ
ών.
ΣΥΠΠΑ∆ΡΕ
ΕΜΙΑ, που ιδρύθηκε το 2005, έχει ως βασικές
β
δράάσεις του την
Ο Σ
πρό
όληψη, τηνν ενημέρωσ
ση, τις κοιννωνικές μεελέτες και έρευνες, ττη διοργάνω
ωση
ημεερίδων-συννεδρίων κα
αι την ενίσ
σχυση της ανεξάρτητ
της διαβίω
ωσης με σκ
κοπό
τη β
βελτίωση της
τ ποιότηττας ζωής ττων πασχόν
ντων.
Ο ΣΥΠΠΑ∆ΡΕ
ΕΜΙΑ είνα
αι μέλος ττης Ελλην
νικής Ομο
οσπονδίας Θαλασσαμίας
(Ε.Ο
Ο.Θ.Α), της Ελληνική
ής Συνομοσ
σπονδίας Ατόμων
Α
μεε Αναπηρίαα (Ε.Σ.Α.μεε.Α),
καθ
θώς και τηςς Πανελλήν
νιας Ένωση
ης Σπανίων
ν Παθήσεω
ων (Π.Ε.Σ.Π
ΠΑ).
Για πληροφο
ορίες:
Ευθ
θυμία Γεωρ
ργατσώνα, Μαρία Παπ
πασταμάτη
η
Παπ
παδιαμαντο
οπούλου 114, ΤΚ 157
7 73 Ζωγρά
άφου, Τηλ
λ: 211 77088182,
Faxx: 211 7708
8172, Ema
ail: info@syyppadremia
a.gr,
Website: www
w.syppadre
emia.gr
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