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Αγαπητοί φίλοι, με μεγάλη μας χαρά σας 

παρουσιάζουμε και φέτος το δεύτερο τεύχος της 

«ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ.». Το περιεχόμενο 

του δεύτερου τεύχους περιλαμβάνει όλες τις 

δραστηριότητες που πραγματοποίησε μέσα στο 2014 

ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Ελκώδη Κολίτιδα 

και τη Νόσο του Crohn, τα Πανευρωπαϊκά Συνέδρια 

που έλαβε μέρος ο Σύνδεσμος, εκδηλώσεις όπως 

επίσης και τις συναντήσεις με τους διάφορους 

φορείς της πολιτείας.  
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Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου 

για την Ελκώδη Κολίτιδα και 

τη Νόσο του Crohn, EFCCA 

Μέλος: 

Παγκύπριου Συντονιστικού 

Συμβουλίου Εθελοντισμού, ΠΣΣΕ 

Παγκύπριου Συντονιστικού 
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Πρώτη εκδήλωση για το 2014 ήταν η διοργάνωση Τσάι – 

Καφέ στις 16 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00 στη Αστυνομική 

Εστία στη Λευκωσία.   Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν 

ενδιαφέροντα θέματα από την κα Ξένια Αβερκίου  Κλινική 

Διαιτολόγο και την κα Μιράντα Σιδερά Κοινωνική 

Επιστήμονα Σύμβολο Σχέσεων. 

Η Κλινική Διαιτολόγος  κα Ξένια Αβερκίου ανάπτυξε το 

θέμα «Υγιεινή Διατροφή» και μας εξήγησε ανάμεσα σε 

άλλα: 

o Τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την 

παχυσαρκία 

o Τρόπους αντιμετώπισης της παχυσαρκίας 

o Τη σημασία της Υγιεινής Διατροφής 

o Ειδική αναφορά στο πόσο σημαντική είναι η Μεσογειακή 

Διατροφή 

o Τη σημασία της σωματικής άσκησης και πολλά άλλα 

ενδιαφέροντα 

Η Κοινωνική Επιστήμονας -Σύμβουλος Σχέσεων κα Μιράντα 

Σιδερά  ανάπτυξε το θέμα «Διαχείριση Άγχους». 

Η κα Σιδερά μας εξήγησε με μια πολύ ευχάριστη και 

διαδραστική παρουσίαση: 

o Το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε πάντα θετικοί 

o  Γιατί είναι σημαντικό να καταπολεμούμε το υπερβολικό 

άγχος 

o Τη σχέση του συνειδητού με το υποσυνείδητο και πολλά 

άλλα ενδιαφέροντα 

 

Τα γλυκά και τα αλμυρά που προσφέρθηκαν ήταν μια 

ευγενική χορηγία του New York Sweets.
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Φωτογραφίες από την 

Έκθεση του ECCO 

 

Στις 20-22 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε το 9
ο
 

Συνέδριο του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Γαστρεντερολόγων 

για την Ελκώδη Κολίτιδα και Νόσου του Crohn (ECCO) Στην 

Κοπεγχάγη στη Δανία. Τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για την 

Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn εκπροσώπησε ο 

Πρόεδρος κ Γιάγκος Γιάγκου. Το θέμα του Συνεδρίου 

αφορούσε τις «Προοπτικές για ποιοτική φροντίδα για 

ασθενείς με Φλεγμονώδεις Παθήσεις του Εντέρου». Κατά 

τη διάρκεια του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη με ομιλητές ασθενείς μέλη του 

Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη 

Νόσο του Crohn (EFCCA) και 

γαστρεντερολόγους μέλη του 

ECCO. 

Οι ασθενείς κατέθεσαν τις 

προσωπικές τους εμπειρίες και 

τις διάφορες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν στην 

καθημερινότητα τους. Γεμάτο 

αισιοδοξία ήταν το μήνυμα 

των γαστρεντερολόγων ότι θα 

έχουν σύντομα καινούργια 

φάρμακα στη διάθεση τους για 

τους ασθενείς με ΙΦΝΕ. Επίσης, οι γιατροί αναφέρθηκαν 

στην αύξηση των νέων περιστατικών κυρίως στην εφηβική 

και παιδική ηλικία. Θεωρούν δεδομένο ότι κάτι στο 

περιβάλλον, στη διατροφή και στο σύγχρονο τρόπο ζωής μας, 

χωρίς όμως να μπορούν να το καθορίσουν, οδηγεί στην 

εμφάνιση της νόσου. 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και οι Έλλαδίτες εκπροσώποι 

των αντίστοιχων Συνδέσμων στην Ελλάδα έδωσαν από 

κοινού Δημοσιογραφική Διάσκεψη σε Ελλαδίτες 

δημοσιογράφους. 

Μετά το τέλος της Δημοσιογραφικής Διάσκεψης τελέστηκαν 

τα εγκαίνια της Έκθεσης Τέχνης που διοργάνωσε ο ECCO με 

θέμα τις χρόνιες παθήσεις όπως είναι η Νόσος του Crohn και 

η Ελκώδης Κολίτιδα.
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Mε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση βλέπουμε τη συνεργασία 

μεταξύ του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Μακάριος ΙΙΙ και του 

Kings College Hospital του Λονδίνου να επεκτείνεται και να 

εδραιώνεται. Απόδειξη η Τεχνική Συμφωνία που 

υπογράφτηκε στις 21 Μαρτίου 2014 μεταξύ των δύο μερών 

μετά την Διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την ίδια 

μέρα στο Αμφιθέατρο του Μακαρίου Νοσοκομείου στη 

Λευκωσία. Το Κέντρο Ήπατος, Γαστρεντερολογίας και 

Διατροφής της Παιδιατρικής Κλινικής του Μακάριου 

Νοσοκομείου Λευκωσίας που στεγάζεται στο Ιατρικό Κέντρο 

Έγκωμης λειτουργεί σε συνεργασία με το King’s College 

Hospital του Λονδίνου. Το κέντρο επισκέπτονται τακτικά 

ειδικός Παιδο-Ηπατολόγος και Παιδο-Γαστρεντερολόγος από 

το King’s College Hospital και εξετάζουν σε συνεργασία με 

τους ιατρούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 

παιδιατρικούς ασθενείς με πολύπλοκα Γαστρεντερολογικά 

και Ηπατολογικά προβλήματα.
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Τον Απρίλιο του 2014 και συγκεκριμένα στις 3-6 

Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στο Graz της Αυστρίας η 

Γενική Συνέλευση του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου για 

την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn. Ο κ 

Γιάγκος Γιάγκου Πρόεδρος και η κα Νατάσα-Ρεβέκκα 

Θεοδοσίου Βοηθός Γραμματέας  εκπροσώπησαν τον 

Παγκύπριο Σύνδεσμο 

για την Ελκώδη 

Κολίτιδα και τη Νόσο 

του Crohn. Στη Γενική 

Συνέλευση συζητήθηκε 

και αποφασίστηκε η κοινή 

στρατηγική που θα 

ακολουθήσουν οι Συνδέσμοι Ασθενών για το 2014, οι 

καινούργιες εκστρατείες ενημέρωσης και τα διάφορα 

σεμινάρια και συνέδρια που θα πραγματοποιηθούν τα 

επόμενα χρόνια. Επίσης, παρουσιάστηκαν ορισμένες 

καινούργιες έρευνες για τους ασθενείς με ΙΦΝΕ οι οποίες 

είναι σε εξέλιξη.   
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ THN ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 

2011/24/EU ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

 

 

Στη Διάσκεψη που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ασθενών (European Patients 

Forum - EPF) και φιλοξενήθηκε από την Ελλάδα που ήταν η προεδρεύουσα χώρα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετείχαν Σύνδεσμοι Ασθενών από μεσογειακές χώρες, μεταξύ 

των οποίων και η Κύπρος. Εκπρόσωπος του Παγκύπριου 

Συνδέσμου για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn 

(ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ.) ήταν ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Αντωνιάδης. 

Κύριο θέμα της Διάσκεψης ήταν η παρουσίαση και συζήτηση 

της οδηγίας, καθώς και η συμμετοχή των παρευρισκομένων 

σε καλά προετοιμασμένα εργαστήρια για την παραγωγή 

ιδεών που σχετίζονται με την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας. Ας σημειωθεί 

ότι η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες που ενσωμάτωσαν την πιο πάνω οδηγία σε Νόμο του 

κράτους. 

Βασική ιδέα της οδηγίας είναι το δικαίωμα του κάθε 

ασθενούς να επιλέξει τη χώρα και το ιατρικό κέντρο που 

θέλει να κάνει τη θεραπεία του σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. 

Βεβαίως στην πράξη υπάρχουν διαδικασίες, προϋποθέσεις 

και πιθανό κόστος προτού αυτό γίνει εφικτό. Για πλήρη ενημέρωση των ασθενών, ιδρύονται σε 

όλες τις χώρες Εθνικά Σημεία Επαφής – ΕΣΕ (National Contact Points – NCP’s). Στην Κύπρο το 

ΕΣΕ είναι το ίδιο το Υπουργείο Υγείας, αλλά δεν έχει ακόμα οργανωθεί σε σημείο που να 

ανακοινώσει τη λειτουργία του και να αρχίσει να εξυπηρετεί τους πολίτες. 

Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ. στη Διάσκεψη, ήταν η ανάπτυξη σχέσεων 

με τους άλλους Συνδέσμους ασθενών και η εγγραφή του ως μέλους της Παγκύπριας 

Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) από όπου μπορεί να συμμετέχει σε 

διεργασίες για το ευρύτερο σύστημα υγείας, προσφέροντας υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα 

παρέχοντας και πηγάζοντα οφέλη για τους ασθενείς/μέλη του. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, www.cycca.org 
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Τελετή Βράβευσης 

Την Κυριακή 18 Μαΐου 2014 στην κατάμεστη αίθουσα του 

Παλαιού Δημοτικού Μεγάρου στο Στρόβολο 

πραγματοποιήθηκε η Τελετή Βράβευσης του Παγκύπριου 

Μαθητικού Διαγωνισμού αφίσας, φωτογραφίας και βίντεο. 

Το θέμα του διαγωνισμού ήταν «Η καθαριότητα στους 

κοινόχρηστους χώρους υγιεινής είναι η μισή μας υγεία …». 

Με την προκήρυξη του διαγωνισμού ο Σύνδεσμος 

αποσκοπούσε στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της 

σχολικής κοινότητας (καθηγητές, δασκάλους και μαθητές) 

για τις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις  Παθήσεις του Εντέρου και 

συνάμα στην ανάδειξη της σημαντικότητας στην διατήρηση 

της καθαριότητας των κοινόχρηστων αλλά και ιδιωτικών 

χώρων υγιεινής. Η καθαριότητα των τουαλετών είτε αυτές 

είναι ιδιωτικές, προσωπικές ή δημόσιες είναι δείγμα 

πολιτισμού και συμβάλει στη καθοριστικά στον περιορισμό 

των μολυσματικών ασθενειών. 

Η διατήρηση της καθαριότητας στις ιδιωτικές τουαλέτες και 

ακόμα περισσότερο στις δημόσιες τουαλέτες, η τακτική 

απολύμανση, ο επαρκής αριθμός και η εύκολη πρόσβαση σε 

δημόσιες τουαλέτες, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην 

υγεία του ατόμου. 

Οι διαγωνιζόμενοι είχαν να επιλέξουν ένα από τα πιο κάτω 

θέματα : 

o Διατηρώ τις τουαλέτες καθαρές για να μειωθούν οι 

μολυσματικές ασθένειες 

o Άμεση πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές τουαλέτες σε 

ασθενείς με Φλεγμονώδεις Παθήσεις του Εντέρου 

o Πολλές, καθαρές και σηματοδοτημένες τουαλέτες 
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Βραβεία και έπαινοι δόθηκαν 

στις εξής κατηγορίες: 

-Δημοτικά Σχολεία: Αφίσα 

-Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές 

Σχολές: Φωτογραφία, Αφίσα  

και Βίντεο 

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 

περισσότεροι από 140 μαθητές 

και μαθήτριες από όλη την 

Κύπρο. 

 

Μουσική νότα στην Τελετή 

Απονομής  χάρισαν τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου 

Χρυσελεούσας με τη συνοδεία του Δασκάλου Μουσικής 

τους.  

 

Τα έργα που βραβεύτηκαν παρουσιάζονται δίπλα. 
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Στα πλαίσια προώθησης των εκδηλώσεων μας 

δημιουργήθηκε το πιο κάτω τηλεοπτικό φιλμ και το οποίο 

προβλήθηκε από το ΡΙΚ το οποίο ήταν και ο χορηγός 

επικοινωνίας των εκδηλώσεων μας.  

«Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη 

Νόσο του Crohn θυμίζει ότι η 19
η
 Μαίου είναι η Παγκόσμια 

μέρα για τις Φλεγμονωδεις Νόσους του Εντέρου. 

Περίπου 3 εκατομύρια στην Ευρώπη, 5000 στην Κύπρο είναι 

πάσχοντες. Ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Η βελτιωση 

της ποιότητας της ζωής μας και των παιδιών μας είναι 

δικαιωμα μας. Ας το πάρουμε στα δικά μας χέρια.  

Ενωμένοι μπορούμε!» 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο ακολουθόντας τον 

πιο κάτω σύνδεσμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=UPDAOTBEyRc 
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Στις 23-24 Μαΐου 2014 ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Ελκώδη 

Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn, διοργάνωσε διήμερο εκδηλώσεων 

στην Λεμεσό και Λευκωσία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για 

τις Φλεγμονώδεις Παθήσεις του Εντέρου η οποία έχει οριστεί η 19
η
 

Μαΐου. 

Οι εκδηλώσεις έγιναν υπό την αιγίδα 

του Υπουργού Υγείας Δρος Φίλιππου 

Πατσαλή και της Γαστρεντερολογικής 

Εταιρείας Κύπρου. 
 

Το Συνέδριο στη Λεμεσό 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 

Μαΐου 2014 στην Αίθουσα Αγ. 

Βαρβάρας στο Ζακάκι. Το Συνέδριο 

χαιρέτισε ο Δρ. Αδάμος Αδάμου, 

Μέλος της Επιτροπής Υγείας της 

Βουλής και ο Διευθυντής του 

Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού Δρ. 

Χρυσόστομος Ανδρονίκου. Ομιλητές 

του Συνεδρίου ήταν ο Δρ. Μιχάλης 

Τρύφωνος, ο Δρ. Βασίλης Χριστοδούλου 

Κλινικός Ψυχολόγος-Σωματικός 

Ψυχοθεραπευτής, ο κ. Γιάννης Αντωνιάδης 

Αντιπρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ.. Στο συνέδριο 

παρουσιάστηκαν ποικίλα θέματα σχετικά με 

τις δύο παθήσεις και για πρώτη φόρα μητέρες 

ασθενών με Νόσο του Crohn και Ελκώδη 

Κολίτιδα μοιράστηκαν δημόσια με το κοινό 

στο Συνέδριο  την δική τους εμπειρία. Στη 

Λεμεσό είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την κα Λένια Θεοδοσίου 

να μας εξομολογείτε την δική της ιστορία από την πλευρά μιας 

μητέρας και της οικογένειας της έχοντας ένα παιδί με Νόσο του 

Crohn.  Στόχος αυτής της καινοτομίας είναι η ενθάρρυνση κι άλλων 

ασθενών και συγγενών να μιλήσουν για το πρόβλημα τους στους 

γύρω τους,  χωρίς ταμπού. 
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Το Συνέδριο στη Λευκωσία 

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 

Μαΐου 2014 σε αίθουσα της KPMG. Το 

Συνέδριο χαιρέτισε Εκπρόσωπος του 

Υπουργείου Υγείας και ο Πρόεδρος της 

Γαστρεντερολογικής Εταιρείας Κύπρου 

Δρ. Γιώργος Ποταμίτης. Ομιλητές του 

Συνεδρίου ήταν ο Δρ. Παύλος 

Αντωνίου- Γαστρεντερολόγος, ο Δρ. 

Βασίλης Χριστοδούλου Κλινικός 

Ψυχολόγος-Σωματικός Ψυχοθεραπευτής, 

ο κ. Γιάννης Αντωνιάδης Αντιπρόεδρος 

ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ.. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν ποικίλα θέματα 

σχετικά με τις δύο παθήσεις και για πρώτη φόρα μητέρες ασθενών 

με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα μοιράστηκαν δημόσια 

με το κοινό στο Συνέδριο  την δική τους εμπειρία. Στη Λευκωσία 

είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την κα Χρύσω Στυλιανού 

να μας εξομολογείτε την δική της ιστορία από την πλευρά 

μιας μητέρας και της οικογένειας της έχοντας ένα παιδί με 

Νόσο του Crohn.  Στόχος αυτής της καινοτομίας είναι η 

ενθάρρυνση κι άλλων ασθενών και συγγενών να μιλήσουν 

για το πρόβλημα τους στους γύρω τους, χωρίς ταμπού.



Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn|2014 

T:7000 80 84 – e-mail: cycca@gmail.com  www.cycca.org 
 

Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn|2014                   12 

  

 

Συνάντηση με την  Βουλευτή κα Στέλλα 

Κυριακίδου στην Βουλή των Αντιπροσώπων, στη 

Λευκωσία 

Στις 9 Ιουλίου του 2014 ο Πρόεδρος κ. Γιάγκος 

Γιάγκου, ο Αντιπρόεδρος κ. Γιάννης Αντωνιάδης,  η 

Βοηθός Γραμματέας κα Νατάσα Θεοδοσίου και η 

βοηθός Ταμία Αθανασία Χαραλάμπους συναντήθηκαν 

με την κα Στέλλα Κυριακίδου στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στη Λευκωσία. Κατά τη συνάντηση 

των μελών του Συνδέσμου με την κα Στέλλα 

Κυριακίδου συζητήθηκαν  ποικίλα  

θέματα/προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σύνδεσμος. 

Η κα Στέλλα Κυριακίδου έδωσε αρκετές συμβουλές, 

κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορίες, έτσι ώστε 

ο σύνδεσμος να καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτά τα 

προβλήματα. 
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Στις 17-20 Ιουλίου 2014, διοργανώθηκε στο Δουβλίνο 

της Ιρλανδίας το 

Πανευρωπαϊκό 

Συνέδριο για 

Νέους με ΙΦΝΕ. 

Τον ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ. 

εκπροσώπησαν η 

Βοηθός 

Γραμματέας Νατάσα-Ρεβέκκα Θεοδοσίου και η Βοηθός 

Ταμίας Αθανασία Χαραλάμπους. Στο Συνέδριο έλαβαν 

μέρος 37 συμμετέχοντες από 19 ευρωπαϊκές χώρες 

(Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, 

Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Φιλανδία, Κύπρος, 

Γαλλία, Σλοβενία, Τσεχία, Βέλγιο, Σερβία, Νορβηγία, 

Δανία, Ελβετία, Ολλανδία). Φέτος για πρώτη φορά 

συμμετείχε και το Ισραήλ γιατί η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και η κοινωνικοποίηση των ασθενών με 

ΙΦΝΕ δεν έχει σύνορα. 
Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν γνώσεις, εμπειρίες και 

ενημερώθηκαν κατά την διάρκεια των δύο εργαστηρίων 

(workshops) που πραγματοποιήθηκαν για τρόπους 

αφύπνισης και ευαισθητοποίησης του κοινού για 

θέματα που αφορούν την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο 

του Crohn. Κατά την διάρκεια του συνεδρίου και οι 19 

χώρες παρουσίασαν τις δράσεις των συνδέσμων τους 

όπως επίσης και μια αφίσα που δημιούργησαν 

παρουσιάζοντας αυτές τις δράσεις. 

Στο τέλος του συνεδρίου οι 19 χώρες κλήθηκαν να 

ψηφίσουν την χώρα με την αφίσα και την παρουσίαση 

που τους άρεσε περισσότερο. Οι ψήφοι 

καταμετρήθηκαν και νικήτρια χώρα για το 2014 

αναδείχθηκε η ΚΥΠΡΟΣ! 

Δείτε πιο κάτω φωτογραφίες 

από το Συνέδριο, την 

παρουσίαση της Κύπρου, 

την Τελετή Βράβευσης και 

την αφίσα της κυπριακής 

συμμετοχής που πήρε το 

πρώτο Βραβείο. 
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Φωτογραφίες από την παρουσίαση της 

Κυπριακής αποστολής 

Επίσκεψη και ξενάγηση στο εσωτερικό του 

Leinster House (κοινοβούλιο) 

Μαζί με τους φίλους μας τους Ισπανούς 
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Οι κλασσικές ομαδικές 

φωτογραφίες! 

Φωτογραφίες από τη στιγμή της 

Βράβευσης της Κύπρου! 

The winning poster of Cyprus! 
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Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Εισαγωγή στη Βιοεπεξεργασία και τα Βιολογικά 
φάρμακα» 

(“Introduction to Bioprocessing and Biologic Medicines”) 
13 Σεπτεμβρίου 2014 
Δουβλίνο, Ιρλανδία 

National Institute for Bioprocessing Research and Training 

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας το Εκπαιδευτικό 

Σεμινάριο «Εισαγωγή στη Βιοεπεξεργασία και τα Βιολογικά φάρμακα» στο National Institute 

for Bioprocessing Research and Training (nibrt). Τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Ελκώδη 

Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn εκπροσώπησε η Β. Γραμματέας του Συνδέσμου κα Νατάσα-

Ρεβέκκα Θεοδοσίου. Σκοπός του εκπαιδευτικού αυτού σεμιναρίου ήταν: 

ενημέρωση και η εκπαίδευση για τον τρόπο και τα στάδια παρασκευής των βιολογικών 

φαρμάκων 

1. Γνωριμία με τα βιο-παρόμοια* (βιο-ομοειδή/biosimilars) φάρμακα 

2. Κατανόηση των κανονισμών που διέπουν τα βιολογικά και τα βιο-παρόμοια φάρμακα. 

Το Σεμινάριο περιλάμβανε επίσης και ξενάγηση στο εργαστήριο παραγωγής και επεξεργασίας 

των βιολογικών φαρμάκων. 

Ομιλητές: Dr John Milne BSc, PhD και Dr Darine Dempsey, PhD, Senior Regulatory 

Consultant, The Compliance Group 

Βιοτεχνολογία είναι η τεχνολογική εφαρμογή που χρησιμοποιεί βιολογικά συστήματα, ζώντες 

οργανισμούς ή παράγωγά τους, για να παράξει ή να τροποποιήσει τα προϊόντα ή τις διαδικασίες. 

Η παραγωγή των βιολογικών φαρμάκων είναι περίπλοκη, χρονοβόρα και έχει μεγάλο κόστος, 

όμως έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα συγκριτικά με τα παραδοσιακά φάρμακα π.χ. οι 

θεραπευτικές πρωτεΐνες μπορούν να αλληλεπιδρούν πιο αποτελεσματικά με ένα μεγάλο αριθμό 

υποδοχέων-στόχων πράγμα που τα παραδοσιακά φάρμακα λόγω της μικρής δομής του μορίου 

τους δεν μπορούν να πετύχουν. Επίσης, η θεραπεία με βιολογικά φάρμακα επικεντρώνεται στα 

κύτταρα που έχουν πρόβλημα (target therapy) σε αντίθεση με τα παραδοσιακά χημικά φάρμακα 

που δρουν σε όλα τα κύτταρα, υγιή και μη. Το κόστος των βιολογικών φαρμάκων είναι αρκετά 

μεγάλο γιατί η παραγωγή τους γίνεται από ζώντες οργανισμούς οι οποίοι χρειάζονται 

περισσότερη προσοχή γιατί είναι εύθραυστοι και ευαίσθητοι στις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Ένα λάθος ή μια παράληψη σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής καταστρέφει ολόκληρη την 

παραγωγή και προκαλεί ζημιά εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία παραγωγής. 

Βιο-παρόμοια φάρμακα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2009,WHO) είναι τα 
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βιοθεραπευτικά προϊόντα που είναι παρόμοια όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα, με ένα ήδη εγκεκριμένο πρωτότυπο βιοθεραπευτικό προϊόν. 

Για να εγκριθεί ένα οποιοδήποτε φάρμακο πρέπει πρώτα να πληροί τέσσερα σημαντικά κριτήρια 

α) ποιότητα (quality) β) σταθερότητα (stability) γ) αποτελεσματικότητα (efficacy) δ) 

διεπιστημονικότητα (multidisciplinary). 

Βιο-παρόμοια Φάρμακα (Biosimilars): 

1. Έχουν ομοιότητες με τα βιο-γενόσημα** βιολογικά φάρμακα αλλά δεν είναι βιο- γενόσημα 

2. Όμοια αλλά όχι ταυτόσημα με τα πρωτότυπα βιολογικά φάρμακα 

3. Δεν είναι δυνατόν να είναι πανομοιότυπα με τα βιο-γενόσημα φάρμακα 

4. Ο εκάστοτε κατασκευαστής/ εταιρεία παραγωγής των βιο-παρόμοιων φαρμάκων (biosimilars) 

δεν έχει πρόσβαση στη διαδικασία που έχει ήδη εγκριθεί για τα βιο- γενόσημα φάρμακα. 

5. Δεν απαιτείται να αποδειχθεί το όφελος τους στους ασθενείς, αφού αυτό έχει ήδη γίνει για το 

βιο- γενόσημο φάρμακο. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) αναφέρει ότι το βιολογικό φάρμακο με την 

ονομασία Remicade εγκρίθηκε για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, για τη Νόσο του Cronh, για την 

Ελκώδη Κολίτιδα, για την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα και για τη 

ψωρίαση. Το βιο-παρόμοιο φάρμακο του Remicade είναι το Remsima/Inflectra το οποίο μετά 

από έρευνες εγκρίθηκε για την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα. 

Επίσης, εγκρίνεται η χρήση του και για τη Νόσο του Crohn και την Ελκώδη Κολίτιδα με τη 

διαφορά ότι για να υπάρξει περισσότερη ελευθερία στη χρήση του χρειάζονται επιπλέον κλινικές 

έρευνες και αποτελέσματα. 

Από την άλλη, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων (U.S. FDA) αναφέρει ότι «…δεν θα 

μπορούσε να συνιστάται λόγω των διαφορών μεταξύ Inflectra και του προϊόντος αναφοράς, που 

θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην κλινική ασφάλεια και αποτελεσματικότητα» και ζητά για 

την έγκριση του και για τις Φλεγμονώδεις Παθήσεις του Εντέρου περαιτέρω έρευνες και 

αποτελέσματα. 

 Στις εικόνες 1 και 2 παρουσιάζονται συγκριτικά 

τα στάδια που ακολουθούνται για να δοθεί η 

έγκριση για τα βιολογικά και τα βιο-παρόμοια 

φάρμακα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στην 

Ευρώπη, όπως φαίνεται στην εικόνα 1, υπάρχει 

μια μείωση στις κλινικές και μη κλινικές έρευνες 
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όσον αφορά τα βιο-παρόμοια φάρμακα. 

Συγκεκριμένα, τα βιο-παρόμοια φάρμακα 

πρέπει να αποδειχτεί ότι δεν έχουν 

σημαντικές κλινικές διαφορές με το προϊόν 

αναφοράς, ωστόσο κάποια περιορισμένη 

διακύμανση επιτρέπεται. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι η έγκριση για τα βιο-

παρόμοια φάρμακα βασίζεται στην 

απόδειξη της ομοιότητας που έχουν με το ήδη εγκεκριμένο αρχικό προϊόν και όχι μια εκ νέου 

απόδειξη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς τους. 

Σημαντική αναφορά γίνεται στο ότι υπάρχουν παθοφυσιολογικές διαφορές μεταξύ των 

ρευματικών παθήσεων και των Φλεγμονωδών Παθήσεων του Εντέρου όπως επίσης υπάρχει 

διαφορά και στο προφίλ ασφαλείας τους. 

Στη διπλανή εικόνα (εικ.3) 

παρουσιάζεται σχηματικά τι πάει να πει 

βιο-παρόμοιο φάρμακο δηλ. είναι αυτό 

που μοιάζει σε πολλά σημεία με το 

πρωτότυπο αλλά δεν είναι 

πανομοιότυπο. 

Τώρα, όσον αφορά το θέμα της 

εναλλαξιμότητας (interchangeability) των βιολογικών φαρμάκων και των βιο-παρόμοιων τους, ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) δεν έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές αλλά 

αφήνει τις αποφάσεις να παρθούν σε εθνικό επίπεδο. Η κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

πρέπει να θεσπίσει τους δικούς της κανόνες για το θέμα αυτό. Περισσότερες από 12 χώρες σε 

όλη την Ευρώπη έχουν θεσπίσει κανόνες για να αποτρέψουν την αυτόματη αντικατάσταση των 

βιολογικών φαρμάκων από βιο-παρόμοια φάρμακα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ο FDA δηλώνει 

ότι η βιο-ισοδυναμία των δύο φαρμακευτικών προϊόντων, δεν μπορεί να τα καταστήσει 

εναλλάξιμα. 

Η αντικατάσταση των βιολογικών φαρμάκων με τα βιο-παρόμοια φάρμακα: 

α) γενικά δεν επιτρέπεται στην Ευρώπη 

β) σε μικρό βαθμό δεν συστήνεται και 
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γ) τονίζεται ότι η αντικατάσταση των βιολογικών φαρμάκων με τα βιο-παρόμοια είναι 

διαφορετική διαδικασία από την εναλλαξιμότητα. 

Συμπεράσματα: 

1. Τα βιολογικά φάρμακα έχουν περίπλοκη διαδικασία παραγωγής που αποτελείται από πολλά 

στάδια και περίπλοκη δομή (αποτελούνται από μεγάλα μόρια). 

2. Το κόστος των βιολογικών φαρμάκων είναι αρκετά μεγάλο γιατί η παραγωγή τους γίνεται από 

ζώντες οργανισμούς οι οποίοι χρειάζονται περισσότερη προσοχή γιατί είναι εύθραυστοι και 

ευαίσθητοι στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ένα λάθος ή μια παράληψη σε οποιοδήποτε στάδιο 

της παραγωγής καταστρέφει ολόκληρη την παραγωγή και προκαλεί ζημιά εκατομμυρίων ευρώ 

στην εταιρεία παραγωγής. 

3. Τα βιο-παρόμοια φάρμακα έχουν σημαντικές διαφορές από τα πρωτότυπα βιολογικά φάρμακα 

τόσο στη δομή όσο και στη διαδικασία παραγωγής τους. Ανησυχίες εκφράζονται για την 

ομοιότητα και την συγκρισιμότητα τους με τα πρωτότυπα όπως επίσης και για τις επιπλοκές που 

πιθανόν να προκύψουν από τη βραχυπρόθεσμη ή και μακροπρόθεσμη χρήση τους. 

4. Οι εταιρείες παραγωγής βιο-παρόμοιων φαρμάκων είναι δύσκολο να αναπαράγουν τη 

σύνθετη διαδικασία παραγωγής των πρωτότυπων βιολογικών φαρμάκων και πόσο μάλλον όταν 

έχουν μόνο πρόσβαση στο τελικό προϊόν των βιολογικών φαρμάκων και όχι στο προϊόν στα 

αρχικά στάδια της παραγωγής. 

5. Τα βιο-παρόμοια φάρμακα στην παρούσα φάση δεν έχουν χαμηλότερο κόστος από τα 

γενόσημα βιολογικά φάρμακα. 

6. Το θέμα της εναλλαξιμότητας (interchangeability) των βιολογικών φαρμάκων και των βιο-

παρόμοιων αφορά την κάθε χώρα ξεχωριστά σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΜΑ). Η κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να θεσπίσει τους δικούς 

της κανόνες για το θέμα αυτό. 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn, στηριζόμενος στο 

επιστημονικό εργαστήριο που διοργανώθηκε στο Δουβλίνο από τον Πανευρωπαϊκό Σύνδεσμο 

ασθενών και στη συνάντηση που θα έχει τις επόμενες μέρες με τη Γαστρεντερολογική Εταιρεία 

Κύπρου, θα καθορίσει τη θέση του για τα βιο-παρόμοια φάρμακα. 

 

*Biosimilars= Βιο-παρόμοια ή βιο-ομοειδή ή βιο-αντίστοιχα  

**Βιο-γενόσημα= Πρωτότυπα βιολογικά φάρμακα 
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Νατάσα-Ρεβέκκα Θεοδοσίου 

Β. Γραμματέας Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ. 

 

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα «Φιλελευθερος» για να το διαβάσετε 

ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-

eponymes-gnomes/385/220560/eisagogi-sti-vioepexergasia-kai-ta-viologika-farmaka
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 Ο ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ. καλεσμένος της 

Επιτροπής Υγείας της Βουλής των 

Αντιπροσώπων συμμετείχε στη 

Συνεδρία της στις 9 Οκτωβρίου 

2014. Στη Συνεδρία έλαβαν μέρος 

ο Πρόεδρος κ. Γιάγκος Γιάγκου, η 

Βοηθός Γραμματέας κα Νατάσα-Ρεβέκκα 

Θεοδοσίου, η Βοηθός Ταμία κα Αθανασία 

Χαραλάμπους, η Οργανωτική Γραμματέας κα Έλενα Στυλιανού και η Βοηθός 

Οργανωτική Γραμματέας κα Πόπη Δεσπότη. Στη Συνεδρία έγινε ενημέρωση από τον 

Πρόεδρο και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου για την Ελκώδη Κολίτιδα και 

τη Νόσο του Crohn, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με αυτή τη νόσο 

και πιθανοί τρόποι επίλυσης τους. Μπορείτε να διαβάσετε στον πιο κάτω σύνδεσμο το 

αναλυτικό υπόμνημα που κατέθεσε ο ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ. http://www.cycca.org/?p=1162 

 

Στις 13 Οκτωβρίου 2014 ο ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ. με τη 

συμμετοχή του Πρόεδρου κ. Γιάγκου Γιάγκου, του 

Αντιπροέδρου κ. Γιάννη Αντωνιάδη, της Βοηθού 

Γραμματέας κας Νατάσας-Ρεβέκκας Θεοδοσίου, της 

Βοηθού Ταμία κας Αθανασίας Χαραλάμπους και της 

Βοηθού Οργανωτικής Γραμματέας κας Πόπης 

Δεσπότη πραγματοποίησε συνάντηση με την Δρ Όλγα 

Καλάκούτα στο Υπ. Υγείας. Στη συνάντηση 

συζητήθηκαν πολλά από τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και ζητήθηκε να δοθούν 

άμεσες λύσεις. Συζητήθηκαν προβλήματα όπως οι λίστες 

αναμονής για ενδοσκοπήσεις, βιοπαρόμοια και βιολογικοί 

παράγοντες, ΓΕΣΥ, εκπαίδευση νοσηλευτών για τις ΙΦΝΕ και πολλά άλλα. 
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 17 Οκτωβρίου 

2014, η 4η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών την οποία 

διοργάνωσε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη 

Νόσο του Crohn εκπροσώπησε ως Βασικός Βουλευτής η κα 

Νατάσα-Ρεβέκκα Θεοδοσίου Βοηθός Γραμματέας του 

Συνδέσμου. 

Το Υπόμνημα που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την 4η  Σύνοδο της 

Κοινωνίας των Πολιτών είχε θέμα τη «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών 

οργανώσεων/ΜΚΟ σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης». 

Στη Σύνοδο έλαβαν μέρος 56 εκπρόσωποι των διαφόρων 

τομέων δραστηριότητας των εθελοντικών/μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, οι οποίοι είχαν την ιδιότητα του Βουλευτή της 

Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών. Με την ιδιότητα αυτή 

είχαν την ευκαιρία να κάνουν προφορικές 

τοποθετήσεις/παρεμβάσεις στη βάση του Υπομνήματος, 

στην παρουσία των αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους. 

Η παρέμβαση η οποία έκανε η κα Νατάσα-Ρεβέκκα 

Θεοδοσίου εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο ήταν:  
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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ. 

διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 12 

Οκτωβρίου 2014 το 2nd Bowling Game Meeting στο 

Space Bowling Γερμασόγειας, στη Λεμεσό. 

Η εκδήλωση περιελάμβανε παιχνίδι, φαγητό, ποτό, 

κλήρωση με πλούσια δώρα και δώρα για τους τέσσερις 

πρώτους νικητές της βραδιάς. 

Τα καθαρά έσοδα από την εκδήλωση δόθηκαν για την 

ενίσχυση του Συνδέσμου. 
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Στις 12 Νοεμβρίου 2014 η Βοηθός Γραμματέας κα Νατάσα-

Ρεβέκκα Θεοδοσίου συναντήθηκε με τον κ. Ευτύχιο 

Χατζηχριστοδούλου Λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας. Με τον κ. Χατζηχριστοδούλου συζητήθηκαν 

διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με 

Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα και δόθηκαν 

κατευθυντήριες γραμμές για προσπάθεια λύσης τους. 

 

 

 

 

 

Ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων  Κύπρου 

διοργανώσε το 8
ο
  Συνέδριο για Διαιτολόγια και Διατροφή 

στο Hilton Park στη Λευκωσία στις 27-30/ 11/2014. Την 

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 ο ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ. ήταν 

προσκεκλημένος στην Επίδειξη Μαγειρικής «Μαγειρεύοντας 

για άτομα με υπερευαισθησία  στις τροφές» που 

πραγματοποιήθηκε από τον Σεφ Γιώργο Γεωργίου και 

διαλέξεις με ομιλητές Μάριος Χατζηβασιλείου, Ξένια 

Αβερκίου και Εμιλία Βασιλοπούλου. 
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Συμμετείχαν περισσότεροι από 200 Διαιτολόγοι και 

Διατροφολόγοι από την Κύπρο και το εξωτερικό. Ήταν μια 

θαυμάσια επιστημονική συνάντηση όπου δόθηκε η ευκαιρία 

στους επαγγελματίες του κλάδου να ανταλλάξουν ιδέες και 

εμπειρίες. 
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Στις 2 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η καθιερωμένη Δεξίωση για 

τη Διεθνή Μέρα Εθελοντών. Τον ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ. εκπροσώπησαν ο κ. Γιάγκος Γιάγκου 

(Πρόεδρος), κα. Έλενα Στυλιανού (Οργανωτική Γραμματέας) και η κα. Νατάσα-Ρεβέκκα 

Θεοδοσίου (Βοηθός Γραμματέας).    
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Στις 4 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε από τον 

Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο 

του Crohn Δημοσιογραφική Διάσκεψη στο Δημαρχείο 

Στροβόλου για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 

για τις Φλεγμονώδεις Παθήσεις του Εντέρου, μέσα από την 

προώθηση του έργου της Ραφαέλλας Χατζηιωάννου από το 

Γυμνάσιο Έμπας, που διακρίθηκε στον Παγκύπριο Μαθητικό 

διαγωνισμό αφίσας, φωτογραφίας και βίντεο με θέμα «Η 

καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής είναι η 

μισή μας υγεία…». 

Το έργο έγινε αφίσα που καλεί όλους να διατηρήσουμε τους 

κοινόχρηστους χώρους υγιεινής καθαρούς, με ένα ιδιαίτερα 

σύντομο και περιεκτικό σλόγκαν «Τουλάχιστον σκέψου τον 

επόμενο…». 

Στόχος του Συνδέσμου είναι το κοινό να αναγνωρίσει πόσο σημαντικό είναι να διατηρούνται οι 

τουαλέτες καθαρές αφού είναι δείγμα πολιτισμού και ότι οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις που 

είναι σε ανοσοκατασταλτικά φάρμακα είναι ευάλωτοι σε μεταδοτικές ασθένειες. 

Η αφίσα έχει σταλεί σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα, Υπουργεία, 

Δήμους, Πανεπιστήμια κ.α..  
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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn διαθέτει προς 

πώληση βραχιολάκια- γούρι από ασήμι 925. Η προσπάθεια αυτή έχει στόχο την 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τη Νόσο του Crohn και την Ελκώδη Κολίτιδα 

και την οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου. 

Η τιμή πώλησης έχει καθοριστεί στα 10 ευρώ. 

 

Σας παρουσιάζουμε τα  καινούργια μας ενημερωτικά έντυπα: 

 

Κάρτα Μέλους αποκτήστε την μαζί με την εγγραφή σας στο Σύνδεσμο: 
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Αγαπητοί φίλοι, όλοι όσοι συμμετέχουμε στον Σύνδεσμο είμαστε εθελοντές γι’ αυτό 

χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια και στήριξη για να μπορούμε να συνεχίζουμε το έργο μας, να 

αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των ασθενών, την καλύτερη ποιότητα ζωής και την εξάλειψη 

του κοινωνικού αποκλεισμού και των προκαταλήψεων.  Μόνο ενωμένοι και μαζί μπορούμε να 

πετύχουμε πολλά!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn 

ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ. 

Τ.Κ. 27553 ∙  2430 Λευκωσία ∙ Κύπρος 

cycca.org@gmail.com 

www.cycca.org     Τ: 70008084 

 

Γενική Επιμέλεια: Νατάσα-Ρεβέκκα Θεοδοσίου  

Διόρθωση κειμένων: Γιάννης Αντωνιάδης 
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