


Το έργο με τίτλο «Δημιουργία Διασυνοριακής Ομπρέλας Προστασίας του γενικού και πάσχοντος πληθυ-
σμού για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας» εντάσσεται και υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 και 
τον Ειδικό Στόχο 3.3 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013. 
Το κοινοπρακτικό σχήμα του έργου αποτελείται από την Ελληνική Εταιρία Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας και το 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το έργο στοχεύει να βοηθήσει τους πάσχοντες από ΣΚΠ και τους συγγενείς αυτών, να επωφεληθούν από τη 
δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου, το οποίο θα προωθήσει στρατηγικές και θα υλοποιήσει δράσεις για 
την έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τα θέματα της ΣΚΠ, τόσο σε επίπεδο διαγνωστικό, όσο και 
σε επίπεδο συμβουλευτικό και ψυχολογικής υποστήριξης στους ήδη πάσχοντες από ΣΚΠ και στα πρόσωπα που 
εμπλέκονται στην φροντίδα τους. 

Στις δράσεις του έργου θα καλύψουν γεωγραφικά ολόκληρη την Κύπρο και την Κρήτη, με σκοπό να διασφαλι-
στεί καλύτερη διάδοση αποτελεσμάτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται:
‣   Έκθεση Αναφοράς για την παρούσα κατάσταση των ατόμων που πάσχουν από ΣΚΠ στις συμμετέχουσες 

χώρες, εστιάζοντας στα στοιχεία από την επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή, όπως την αναλογία ασθενών–
νευρολόγων και σύγκριση με τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία των υπόλοιπων χωρών – μελών της Ε.Ε., 

‣   Χαρτογράφηση υπηρεσιών υγείας και ιατρών νευρολόγων: ιατρικά κέντρα - νοσοκομειακά ιδρύματα - σύλ-
λογοι πασχόντων ΣΚΠ, υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, νευρολόγοι 
της διασυνοριακής περιοχής, 

‣   Κινητή μονάδα δωρεάν εξέτασης πληθυσμού και συμβουλευτικής πασχόντων από ΣΚΠ (ενημέρωση, ψυχο-
λογική και κοινωνική υποστήριξη), καθώς και αξιολόγηση της λειτουργίας της. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στα ακόλουθα:
1.   Αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας μέσα από ενημερωτικές 

καμπάνιες.
2.   Πρόσβαση σε πληροφορίες για θέματα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας ειδικά στις απομακρυσμένες – απομονω-

μένες περιοχές της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής. 
3.   Παροχή προληπτικής και διαγνωστικής ιατρικής φροντίδας αναφορικά με τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας σε 

γενικό πληθυσμό απομακρυσμένων – απομονωμένων περιοχών μέσω κινητής μονάδας δωρεάν εξέτασης 
(προληπτικά και διαγνωστικά τεστ) και συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη για πάσχο-
ντες από Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. 

4.   Προώθηση και υιοθέτηση του Κώδικα Ορθών Πρακτικών, που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον 
προσδιορισμό ενιαίων μεθόδων περίθαλψης και δραστηριοτήτων αποκατάστασης.

5.   Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής
6.   Υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από Σκήρυνση Κατά Πλάκας για την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και 

προσωπικών δεξιοτήτων, ώστε να νοιάζονται για την προσωπική τους υγεία, να αναλάβουν ενεργό ρόλο 
στην κατανόηση, την επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων για τα ζητήματα υγείας που τους αφορούν.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)
και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου
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