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Με τη 

συγχρηματοδότηση 

της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Αρ. Πρωτ. 3601                                                                                                Σπάτα, 29 Ιουλίου 2015    
 
Προς 
Διοικητικά Συμβούλια των 
EUROPEAN ASIAN SOCIETY 
OF SURGICAL ONCOLOGY 
και 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ 
 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Λάβαμε τη γενναιόδωρη δωρεά, ύψους 11.265 ευρώ, που είχατε την καλοσύνη να 

προσφέρατε στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» και η οποία 

συγκεντρώθηκε στο Φιλανθρωπικό Δείπνο που συνδιοργάνωσαν οι Εταιρείες σας στις 19 

Σεπτεμβρίου 2014. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά και να σας υπογραμμίσουμε 

ότι η εμπιστοσύνη σας μας τιμά ιδιαιτέρως και μας δεσμεύει να προσπαθούμε με όλες μας 

τις δυνάμεις για την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας στους ασθενείς και τις 

οικογένειές τους (εσωκλείεται αντίγραφο της σχετικής απόδειξης). 

Το ποσόν, όπως ήδη γνωρίζετε, θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών ασθενών της 

«ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», γένους θηλυκού, που πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Οι εν λόγω δαπάνες 

θα αφορούν πάσης φύσεως ανάγκες που η Διεπιστημονική Ομάδα της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» υπό 

την ευθύνη της Αντιπροέδρου του ΔΣ κα Αλίκη Τσερκέζογλου θα κρίνει απαραίτητες για την 

θεραπευτική και ανακουφιστική φροντίδα των ασθενών αυτών. Για την τεκμηρίωση των 

δαπανών η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» δεσμεύεται να αποδίδει ανά μήνα και ανά ασθενή αναφορά των 

δαπανών με την αντίστοιχη αιτιολόγηση. Σημειώνεται ότι για λόγους Προστασίας 

Ευαίσθητων Δεδομένων των ασθενών στις ανωτέρω αναφορές θα αναγράφεται ο 

μονοσήμαντα ορισμένος Αριθμός Μητρώου για κάθε ασθενή. 

Θα θέλαμε, επίσης, να σας γνωστοποιήσουμε ότι η Μονάδα έχει περιθάλψει έως 

σήμερα 420 καρκινοπαθείς ασθενείς, κατ’ οίκον, εντός των γεωγραφικών ορίων της Ιεράς 
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Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και ότι από το Νοέμβριο του 2011 λειτουργεί το 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης, δύο φορές ανά βδομάδα, όπου μία ομάδα 

Εθελοντών, με την παρουσία λειτουργού υγείας, φροντίζει για την ευχάριστη και 

δημιουργική απασχόληση των ασθενών. 

Η πολύτιμη προσφορά σας συμβάλλει στην υλοποίηση των σκοπών της Μονάδας που 

είναι η ανακούφιση των πασχόντων συνανθρώπων μας από καρκίνο, η εξασφάλιση της 

καλύτερης ποιότητας ζωής τους καθώς και η με κάθε δυνατό μέσο συμπαράσταση στους 

ίδιους και τις οικογένειές τους. 

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να μας επισκεφθείτε και να σας ξεναγήσουμε στις 

εγκαταστάσεις μας στα Σπάτα.  

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Δρ. Αλίκη Τσερκέζογλου 

Γυναικολόγος Ογκολόγος 

Υπεύθυνη Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» 
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