
 
 

 
                                        ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε 
το 2008 (Α.Μ. 8584/22-12-2008) από γυναίκες που είχαν βιώσει την εμπειρία του 
καρκίνου του μαστού, ύστερα από πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου «Άλμα Ζωής» 
στην Αθήνα. 
 
Σκοπός του είναι: 

 η οργανωμένη αλληλοβοήθεια 
 η ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση των γυναικών με καρκίνο μαστού και 

των οικογενειών τους. 
 η συμβολή του στην απομυθοποίηση του καρκίνου. 
 η ενημέρωση κάθε γυναίκας για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. 

 
Διοικείται από 7μελές Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε 3 χρόνια. 
Το επιστημονικό του έργο σχεδιάζεται από τους ειδικούς επαγγελματίες του Συλλόγου και 
εγκρίνεται από  Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από έγκριτους επιστήμονες 
διαφόρων ειδικοτήτων. 
Διαθέτει Κοινωνική Υπηρεσία και Ψυχολόγο.  
 

 Στηρίζεται οικονομικά στις συνδρομές των μελών του, δωρεές και χορηγίες. 
 

Στο Σύλλογο μπορεί να απευθύνεται χωρίς οικονομική συμμετοχή κάθε γυναίκα με καρκίνο 
μαστού ή μέλος της οικογένειάς της για να ζητήσει στήριξη από το επιστημονικό προσωπικό 
για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ή για να δει τη μόνιμη έκθεση που διαθέτει ο 
Σύλλογος με τεχνητούς μαστούς, στηθόδεσμους, μαγιό, κτλ. 
Επίσης μπορεί να συζητήσει με μία εθελόντρια με την ίδια εμπειρία και να πάρει  
πληροφορίες μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης, «ζεστασιάς» και αξιοπρέπειας. 
Ο Σύλλογος δεν διαθέτει προϊόντα προς πώληση. Προσφέρει δωρεάν ενημερωτικό υλικό 
και μαστό ειδικό για το άμεσο μετεγχειρητικό στάδιο. 
 

 
 
 
 



 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 Εθελοντικό Πρόγραμμα (Διεθνές πρόγραμμα Reach to Recovery) 

 

 
 
Είναι ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα που συμβάλλει, με 
μοναδικό τρόπο, στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των γυναικών με καρκίνο μαστού. 
Βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. 
Η φιλοσοφία του εστιάζεται στη μοναδική βοήθεια που παίρνει η γυναίκα με καρκίνο στο 
μαστό αμέσως μετά την επέμβαση, όταν μιλήσει με μια εθελόντρια που έχει περάσει την 
ίδια εμπειρία πριν από πολλά χρόνια και είναι καλά προσαρμοσμένη στη ζωή. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να το θέλει και να το ζητήσει η ίδια η ασθενής. 
Το Πρόγραμμα Οργανωμένης Αλληλοβοήθειας λειτουργεί με σταθερή εβδομαδιαία 
βάρδιας στο Α.Ν.Θ. Θεαγένειο και στον Ξενώνα Καρκινοπαθών στην Πυλαία. 
 
 

 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντριών  
 
Οι  Εθελόντριες: 
 έχουν εκπαιδευθεί ώστε να μπορούν να ακούσουν τους φόβους και την αγωνία της 

νεοχειρουργημένης και, χωρίς να δίνουν συμβουλές, αλλά μόνο με την εικόνα τους, 
να  της δώσουν το μήνυμα ότι, κι’ αυτή «μπορεί», με το δικό της τρόπο, να τα 
καταφέρει 

 δίνουν πρακτικές πληροφορίες που αφορούν στην εμφάνιση 
 ενθαρρύνουν την ασθενή να απευθύνεται στους ειδικούς για θέματα που δεν 

εμπίπτουν στον εθελοντικό τους ρόλο 
 δεν αναμειγνύονται σε ιατρικά θέματα 
 δεν αμείβονται 
 

Την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας του προγράμματος έχει η Κοινωνική Λειτουργός του 
Συλλόγου, η οποία κάνει την: 
 

 επιλογή, η εκπαίδευση και εποπτεία των εθελοντριών 
 οργάνωση και ο συντονισμός εφαρμογής του  προγράμματος  

 
Η γενική εκτίμηση όσων έχουν γνωρίσει το πρόγραμμα, γιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών 
λειτουργών αλλά ιδιαίτερα γυναικών με καρκίνο μαστού, είναι ότι δρα ανακουφιστικά, 
ενθαρρυντικά και ιδιαίτερα υποστηρικτικά στην αποκατάσταση της ασθενούς.  
 
 



 
 Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης 
 
Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τους ειδικούς επαγγελματίες του Συλλόγου – Κοινωνική 
Λειτουργό και Ψυχολόγο. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα μέλη του 
Συλλόγου και τις οικογένειές τους: 

 στην αναγνώριση, έκφραση και αποδοχή συναισθημάτων που συχνά 
δημιουργούνται αμέσως μετά τη διάγνωση του καρκίνου 

 στην προσαρμογή στις νέες συνθήκες 
 στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε προσωπικό, οικογενειακό, επαγγελματικά και 

κοινωνικό επίπεδο. 
 
Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος παρέχονται: 

 ατομική συμβουλευτική 
 συμβουλευτική ζεύγους και οικογένειας 
 ομάδες στήριξης  
 ομάδες αυτογνωσίας 
 βιωματικά σεμινάρια 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Πρόγραμμα ενημέρωσης για Πρόληψη – Έγκαιρη Διάγνωση 
 

 
 
 
Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό: 

 να ενημερώνει με σαφή και έγκυρο τρόπο το γυναικείο πληθυσμό για πρόληψη και 
έγκαιρη διάγνωση 

 να συμβάλλει στην απομυθοποίηση και την άρση των προκαταλήψεων για τον 
καρκίνο 

 να συμβάλλει στην κινητοποίηση του ευρύτερου γυναικείου κοινού για πρόληψη 
και έγκαιρη διάγνωση 
 

Τα πιο πάνω επιτυγχάνονται με: 
 οργάνωση ημερίδων, ομιλιών και άλλων εκδηλώσεων, με τη συμμετοχή ειδικών 

επιστημόνων και εθελοντριών του Συλλόγου, σε συνεργασία με φορείς του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως Νομαρχίες, Δήμους, νοσοκομεία, σχολεία, 
εργοστάσια, γυναικείους συλλόγους, εθελοντικές οργανώσεις, κτλ 

 συνεντεύξεις και ανακοινώσεις στον τύπο και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα 
 έντυπο υλικό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Πρόγραμμα Δωρεάν Εξέτασης Νέων Γυναικών  
Για γυναίκες 20 – 39  ετών, κάθε χρόνο από τους Συλλόγους Άλμα Ζωής σε Θεσσαλονίκη, 
Αθήνα και Πάτρα. 
 

 
 
Ο  Σύλλογος διοργανώνει σταθερά κάθε χρόνο Πρόγραμμα Δωρεάν Κλινικής Εξέτασης 
Μαστού σε νέες γυναίκες ηλικίας 20-39 ετών σε συνδυασμό με την παροχή δωρεάν 
διαγνωστικών εξετάσεων με σκοπό την πρόληψη - έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του 
μαστού. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από ειδικούς χειρουργούς μαστού.  

Πρωταρχικός στόχος του Προγράμματος είναι να αφυπνίσουμε κάθε γυναίκα αυτής της 
ηλικίας ότι ο καρκίνος του μαστού την αφορά καθώς τα ηλικιακά όρια εμφάνισης της νόσου 
έχουν μειωθεί. 

 
 Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου  
 

 
 
To «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης Θεαγένειο διοργάνώνει σε Νομούς της Χώρας που έχουν αδυναμία 
πρόσβασης σε μονάδες μαστογράφου δωρεάν Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού 
Προληπτικού Ελέγχου σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
κλινική εξέταση μαστού από έμπειρους γιατρούς του Α.Ν. Θ. Θεαγενείου και μαστογραφία. 
 



 
 Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γυναικών με Καρκίνο Μαστού 
 

 
 
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια «ΑλλάΖΩ…Αλλά…ΖΩ» 

 
Ο Σύλλογος φροντίζει να ενημερώνει τα μέλη του, αλλά και κάθε γυναίκα με καρκίνο του 
μαστού για θέματα 
που την αφορούν μέσα από τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια που υλοποιεί με τίτλο 
«ΑλλάΖΩ...Αλλά...ΖΩ». 
 
Πρόκειται για τρίωρα σεμινάρια, στα οποία ειδικός επιστήμονας εμβαθύνει στο εκάστοτε 
θέμα. 
 
 
 
 
 
 Πρόγραμμα Ενημέρωσης Μελών  
 

 
 
Στόχος του προγράμματος είναι η σωστή και υπεύθυνη πληροφόρηση των μελών του 
Συλλόγου σε θέματα ιατρικά, ψυχολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, κ.τ.λ. 
 
Για την πραγματοποίησή τους γίνονται τα εξής: 

 ενημερωτικές ομιλίες από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων 
 ενημέρωση για τα είδη που κυκλοφορούν στο εμπόριο (τεχνητοί μαστοί, ειδικοί 

στηθόδεσμοι, μαγιό, περούκες, κτλ) και τις ασφαλιστικές καλύψεις των εξόδων 
αγοράς τους 

 πληροφόρηση σχετικά με θέματα συνταξιοδότησης και των ασφαλιστικών παροχών 
των ταμείων 

 
Ο Σύλλογος "Άλμα Ζωής" Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 
και είναι μέλος της European Cancer Patients Coallition. 
 



 
 
 
 Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Μελών 

 
Στα πλαίσια της υποστήριξης των μελών μας πραγματοποιούμε κάθε χρόνο ομάδες με 
σκοπό τη δημιουργική έκφραση. Ομάδες χορού, τέχνης, ψηφιδωτού, κεραμικής, 
πλεξίματος, φωτογραφίας, είναι μόνο μερικές από τις ομάδες που υλοποιούμε έχοντας 
πολύ μεγάλη συμμετοχή μελών. Σ αυτέ τις ομάδες έχουμε διαπιστώσει πως ιδιαίτερη 
συμμετοχή έχουν οι γυναίκες με μεταστατικό – προχωρημένο καρκίνο μαστού καθώς 
καταφέρνουν μέσα από τη δημιουργικότητα να ηρεμήσουν και δώσουν χρόνο και γαλήνη 
στον εαυτό τους. Βέβαια γνωρίζουμε πως η ενασχόληση με ευχάριστα και δημιουργικά 
πράγματα λειτουργεί εξαιρετικά ευεργετικά στον εγκέφαλο! 
 
 
 
 
 
 Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Ενημέρωσης Ασθενών  

 
Ο Σύλλογος μας επιθυμώντας να συμβάλει στην ενδυνάμωση των μελών του μέσα από τη 
γνώση των δικαιωμάτων τους, παρέχει πληροφόρηση για θέματα που αφορούν τα 
εργασιακά δικαιώματα των γυναικών με καρκίνο μαστού, τις ασφαλιστικές καλύψεις και τις 
κρατικές παροχές, σε συνεργασία με έμπειρο δικηγόρο και κοινωνική λειτουργό. Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και Επαγγελματίες αφουγκραστήκαν την ανάγκη των ασθενών με 
σκοπό να παρέχουν μέσα από αυτό έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση. Πάντα σε ένα σε 
ένα όμορφο κλίμα ζεστασιάς και εμπιστοσύνης.  
 
 
 
 
 
 Πρόγραμμα για Ανασφάλιστες Γυναίκες 

 
Όντας συντονισμένοι στη γενικότερη κατάσταση της χώρας μας ο Σύλλογος μας δε μένει 
ανέπαφος και προσπαθεί να στηρίζει ενεργά τις ανασφάλιστες γυναίκες. Στο πλαίσιο αυτό 
λειτουργεί στον Σύλλογο για 3η συνεχόμενη χρονιά τράπεζα με είδη για τις ανασφάλιστες  
γυναίκες με καρκίνο μαστού (σιλικόνες, στηθόδεσμοι, περούκες) και σε συνεργασία με 
Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο προσφέρουμε Δωρεάν Μαστογραφίες.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Αλματάκια Ζωής 

 

 
 

Σε συνεργασία με Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και με ιδιωτικούς 
παιδικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης , πραγματοποιούμε τη δράση «Αλματάκια Ζωής»! 
Προωθούμε  την αξία της πρόληψης με έναν διαδραστικό τρόπο στα παιδιά με τη βοήθεια 
των παιδαγωγών τους. Εμπνευστήκαμε από τα παιδιά με σκοπό την αλλαγή νοοτροπίας και 
διαμόρφωση της σωστής συμπεριφοράς υγείας. Σε κάθε παιδάκι προσφέρουμε δωράκια, 
έναν σελιδοδείκτη ειδικά σχεδιασμένο με οδηγίες πρόληψης για να το χαρίσει στη μαμά 
του και έντυπα Συλλόγου! Το 2015 ενημερώθηκαν έμμεσα 1800 μαμάδες των παιδιών! 
 
 
 
 Sail For Pink 

 
Στη προσπάθεια που κάνουμε με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε 
σωστά για τον καρκίνο του μαστού διοργανώνουμε  το  συμβολικό ιστιοπλοϊκό αγώνα “Sail 
for pink”! Μια μεγάλη γιορτή σε θάλασσα και σε στεριά που έχει σαν σκοπό τη διάδοση του 
μηνύματος ότι Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΙ. Τα τελευταία χρόνια πάνω 
από 8000 πολίτες της Θεσσαλονίκης και πάνω από 500 εθελοντές υποστηρίζουν ενεργά την 
εκδήλωση στη στεριά και σε όλες τις δράσεις του Sail for Pink. Ιστιοπλοϊκά σκάφη, 
περίπατοι για τον καρκίνο του μαστού, συναυλίες, χορευτικά, περίπτερα για παιδιά και 
μεγάλους, δώρα και πολλά άλλα έρχονται να ολοκληρώσουν τις συνεχόμενες δράσεις του 
Συλλόγου κλείνοντας τη χρονιά με μια μεγάλη γιορτή με ένα δυνατό μήνυμα! 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ  ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Παύλου μελά 38, 54622 Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310.285181, Fax: 2310.285183  
     e-mail: breastcathes@gmail.com, info@almazoisthes.gr  


