
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
είναί ΔΙΚΑΙΩΜΑ,  
όχί πόλυτελεία!
ΓΙΑτΙ,  
ο ΚΑΡΚΙνος  
του ΜΑςτου 
ΜΠοΡΕΙ νΑ 
ΕΙνΑΙ ΙΑςΙΜος!
επιστημονική Μαστολογική εταιρία,  Ίαση - Στήριξη 
“E.M.E.I.Σ”



ΕΜΕΙς  είΜαΣτε Μία όΜαδα εθελόντών γίατρών πόυ δίνεί  
 τΗ ΜαχΗ καθε Μερα 
ΕΜΕΙς  είΜαΣτε γυναίκεΣ πόυ νίκΗΣαΜε  
 τόν καρκίνό τόυ ΜαΣτόυ
ΕΜΕΙς  είΜαΣτε νεόί επίΣτΗΜόνεΣ πόυ εκπαίδευόΜαΣτε  
 Στόν πόλεΜό κατα τόυ καρκίνόυ
ΕΜΕΙς  είΜαΣτε απλόί ανθρώπόί εθελόντεΣ  
 πόυ ΣτΗρίζόυΜε ενα πόλυπλόκό εργό
ΕΜΕΙς  είΜαΣτε αυτόί πόυ πίΣτευόυΜε ότί ό καρκίνόΣ  
 τόυ ΜαΣτόυ Μπόρεί να γίνεί περίπατόΣ,  
 εΣτώ καί ΜεΣα από δυΣβατα Μόνόπατία...

ΕΜΕΙΣ είμαστε μία επιστημονική, αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία, με κοινωνικό και επιστημονικό έργο. 
αποστολή μας είναι η ΙΑΣΗ & ΣΤΗΡΙΞΗ ασθενών με νόσους μαστού. 

γιατί...

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ είναί ΔΙΚΑΙΩΜΑ, όχί πόλυτελεία!
ΓΙΑτΙ ο ΚΑΡΚΙνος του ΜΑςτου, ΜΠοΡΕΙ νΑ ΕΙνΑΙ ΙΑςΙΜος



ΑΠοςτοΛΗ  
ΜΑς

 Η πλήρης στήριξη στη θεραπεία, ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων ασθενών με καρκίνο του μαστού  
 (διαγνωστική, ιατρική, χειρουργική, νοσηλευτική, ψυχολογική υποστήριξη για άνδρες & γυναίκες).

 Η οργάνωση και διεξαγωγή δώρεαν προληπτικών ελέγχων με εξορμήσεις σε όλη την ελλάδα.

 Η αφύπνιση - ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης.

 Η εκπαίδευση και στήριξη νέων επιστημόνων σε θέματα μαστού (εκπαιδευτικά σεμινάρια, υποτροφίες κλπ.).

 Η επιστημονική έρευνα.

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  
μία στις οκτώ γυναίκες θα νοσήσει κάποια στιγμή στη ζωή της.

Σε μια εποχή όπου πολλοί συνάνθρωποί μας έχουν δύσκολη πρόσβαση στο σύστημα υγείας, επειδή δεν διαθέτουν  
βιβλιάριο υγείας και καμία ασφαλιστική κάλυψη, ΕΜΕΙΣ πιστεύουμε ότι: 

Η θΕΡΑπΕΙΑ είναί δΙκΑΙωΜΑ καί όχί πόλυτελεία! 
ΓΙΑΤΙ, ο κΑΡκΙνοΣ Του ΜΑΣΤου ΜποΡΕΙ νΑ ΕΙνΑΙ ΙΑΣΙΜοΣ!

ΕΜΕΙΣ προσφέρουμε ιατρικές υπηρεσίες σε: 
 οικονομικά αδύναμους ασθενείς, άνδρες & γυναίκες, με καρκίνο μαστού και όλες τις νόσους μαστού,  

 μόνιμους κατοίκους ελλάδας, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους.

 Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ανά την ελλάδα (άνεργοι, ανασφάλιστοι, μετανάστες, κ.ά.).



φρόντίζώ  
τον ΕΑυτο Μου,  
δίνώ πόίότΗτα  
ςτΗ ζΩΗ Μου

 τρέφομαι υγιεινά.

 αθλούμαι καθημερινά.

 παρατηρώ κάθε αλλαγή στο σώμα μου.

 κάνω αυτοεξέταση με ψηλάφηση από την ηλικία  
 των 18 ετών κάθε μήνα.

 εξετάζομαι από το γιατρό μου και με την υπόδειξή του  
 κάνω υπερηχογράφημα μαστού μετά τα 25 έτη.

 κάνω ψηφιακή μαστογραφία & υπερηχογράφημα  
 μαστού κάθε χρόνο μετά τα 40 μου χρόνια.

 Μιλώ με την οικογένειά μου και γνωρίζω  
 το οικογενειακό μου ιατρικό ιστορικό.

 Συμβουλεύομαι το γιατρό μου για τις κατάλληλες  
 διαγνωστικές εξετάσεις εφόσον ανήκω σε ομάδα  
 υψηλού κινδύνου.

 Ενημερώνω και κινητοποιώ τις φίλες  
 και τους φίλους μου.

 Στηρίζω την “Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.”!

ΣυνείΣφόρα Στό  
ΚοΙνΩνΙΚο ςυνοΛο
Η Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. είναι μη κερδοσκοπικός φορέας ο οποίος, όχι μόνον παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, αλλά κυρίως αντιμετωπίζει 
τη νόσο και υποστηρίζει τη 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:

 όλοκληρωμένη διαγνωστική, ιατρική, χειρουργική, νοσηλευτική και ψυχολογική στήριξη σε πάνω από 100 ασθενείς,  
 οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν οικονομικά στα έξοδα αντιμετώπισης της νόσου.

 περισσότερους από 7.000 δωρεάν προληπτικούς ελέγχους και ενημέρωση εκατοντάδων πολιτών σε:  
 αστυπάλαια, λειψούς, 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 επιστήμονες παγκοσμίου φήμης.

 τη χορήγηση 27 υποτροφιών σε νέους επιστήμονες, ιατρούς & νοσηλευτές για την παρακολούθηση  
 εξειδικευμένων σεμιναρίων.

Σ’ αυτή την κρίσιμη καμπή για τη 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…  

Η θΕΡΑπΕΙΑ είναί δΙκΑΙωΜΑ, όχί πόλυτελεία!
...γιατί Μόνό «ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜπόρόυΜε περίΣΣότερα»



ΜΠοΡΕΙς  
να βόΗθΗΣείΣ

 ώς μέλος

 ώς χορηγός

 ώς εθελοντής ή υποστηρικτής τής Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.

 ώς εταιρία που θέλει να συμβάλει στο πλαίσιο   
 προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης

 προσφέροντας στη μνήμη κάποιου  
 αγαπημένου προσώπου

καΜία πρόΣφόρα δεν είναί ΜίκρΗ!  
Η χόρΗγία ΣαΣ είναί πόλυτίΜΗ!

ςυνΔΡοΜΕς ΜΕΛΩν -  
ΧοΡΗΓΙΕς - ΔΩΡΕΕς
πάγια εγγραφή μέλους 20 €  
ετήσια συνδρομή πάρεδρου μέλους 10 €
ετήσια συνδρομή τακτικού μέλους 20 €

καταθέσεις: 
πείραίώΣ: 5178 063506 780 / ίβαν: GR 78 0172 1780 0051 
7806 3506 780 / SWIFT-BIC: PIRBGRAA
ALPHA BANK:  394 00 2002 000640  
IBAN: GR06 0140 3940 3940 0200 2000 640 / BIC: CRBAGRAA 
EUROBANK: 0026 0180 99 0200620629  
IBAN: GR 2102601800000990200620629 / SWIFT: ERB KGRAA



επιστημονική, αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία
αρ.κατ.πρώτόδίκείόυ αθΗνών 621/2011

κηφισίας 102, 11526 αμπελόκηποι, αθήνα 
τ 800 11 35 7 35 κιν.: 6978 535 813 (10:00-14:00) 
ε emeis@emeis.com.gr 
www.emeis.com.gr

 Find us on facebook


