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Αγαπητοί συνασθενείς μας, 
άλλη μια χρονιά πέρασε με τεράστια ποικιλία γεγονότων με κυρίαρχο τον ιό covid 19, όπου έχει 
δημιουργήσει καθυστερήσεις σε πρωτόκολλα καθώς και σε εξετάσεις μας, αλλά ευτυχώς με την 
βοήθεια των γιατρών μας, τα επείγοντα χειρουργεία πραγματοποιήθηκαν και δεν είχαμε 
απώλειες συνασθενών μας. 
 
Θα θέλαμε λοιπόν να σας ευχηθούμε υγεία για την χρονιά που διανύουμε, χρονιά που μας 
βρίσκει μέσα από όλες τις δοκιμασίες ακόμα πιο δυνατούς.  
 
Μια χρονιά πολλά υποσχόμενη και την νόσο μας, όπως δείχνουν οι αλληλουχίες  γεγονότων που 
παρακολουθούμε . 
 
Το ευχάριστο είναι ότι φέτος, δημιουργήθηκε το official site μας, www.vhlgr.org, όπου ήδη έχει 
αναρτηθεί και στους παγκόσμιους ιστούς της VHL ALLIANCE  (όπου είμαστε άμεσα 
συνδεδεμένοι και έχουμε όλες τις τρέχουσες ενημερώσεις , όπου φυσικά τις σπουδαιότερες 
μπορείτε να τις βρίσκετε και στο site μας) καθώς και της IKCC, ( όπου εδώ λαμβάνουμε κάθε νέο 
για τον καρκίνο του νεφρού ).  
 
Μέσα στο site μας, που σας προτείνουμε να περιηγηθείτε, υπάρχει και η ανανεωμένη έκδοση 
του VHL  handbook & VHL surveillance  καθώς και  στα χρήσιμα κάθε νέο για την πληροφόρηση 
στην δημιουργία του Εισηγητικού φακέλου των ΚΕΠΑ ,της νόσου μας. 

2020 Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ, όπου στο site μας, στα χρήσιμα, υπάρχει ότι χρειάζεται 
να γνωρίζεται για την αναφορά της νόσου μας στον ΕΠΠΠΑ καθώς και στις ΜΗ 
ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ασθένειες. 
ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ, 
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΑΣ, orpha892, ICD 10, Q85.8 &9 
 
 
 
 

www.vhlgr.org,%20


Η ζωή μου με μια σπάνια ασθένεια το VHL στην Ελλάδα 
ΗΜΕΡΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2020 

 
 

 
 

 
Οδηγίες για έγκαιρη διάγνωση(Video) 
 
https://www.skai.gr/news/ygeia/i-zoi-mou-me-mia-spania-astheneia-stin-ellada-odigies-gia-
egkairi-diagnosi 
 
Λαμβάνοντας πρωτοβουλία 
 
η κα Αλεξανδρίδρου αποφάσισε να βοηθήσει ασθενείς που πάσχουν από αυτή την ασθένεια 
για να μην βιώσουν ότι πέρασε εκείνη και η οικογένεια της, ιδρύοντας τον σύλλογο VHL 
Ελλάδος που είναι μέλος της παγκόσμιας κοινότητας πασχόντων από νόσο VHL VHLFA 
Alliance με στόχο τη βελτίωση των θεραπειών, την πιστοποίηση μέσω ορθού γονιδιακού 
ελέγχου (που τα μέλη ζητούν να συνταγογραφείται όταν υπάρχει ιστορικό ή να γίνεται στα 
βρέφη όταν γεννιούνται εφόσον κάποιος γονιός πάσχει) και την ποιότητα ζωής των ασθενών 
(δείτε www.vhlgr.org ). 
 
Ειδικότερα, ο σύλλογος επιδιώκει να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ιατροί αλλά και 
πάσχοντες για τις νέες μεθόδους αντιμετώπισης των όγκων και έτσι να εκλείψει η ανάγκη 
για θεραπείες στο εξωτερικό και να διεξάγονται στην χώρα μας οι εγχειρήσεις καθώς και οι 
απαραίτητες κλινικές μελέτες κ.α. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.skai.gr/news/ygeia/i-zoi-mou-me-mia-spania-astheneia-stin-ellada-odigies-gia-egkairi-diagnosi
https://www.skai.gr/news/ygeia/i-zoi-mou-me-mia-spania-astheneia-stin-ellada-odigies-gia-egkairi-diagnosi
http://www.vhlgr.org/


 
 Τα προβλήματα των ασθενών με σπάνιες νόσους 

δεν μπορούν να υποβαθμίζονται! 

 

Μετά από ταλαιπωρία πολλών ασθενών μας για πολύ σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την 

νόσο μας, γνωστοποιήσαμε στο τύπο καθώς και στα αρμόδια υπουργεία& αρχές ,τα 

προβλήματα μας. 

Πιστεύουμε ότι η νόσος μας έχει ήδη γίνει γνωστή και σας παρακαλούμε να μην διστάσετε να 

αναφέρετε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. 

Ακολουθεί το δελτίο τύπου: 

 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2020 
 
Τα προβλήματα των ασθενών με σπάνιες νόσους δεν μπορούν να υποβαθμίζονται! 
 
 
O σύλλογος  «Οικογενειακή Συμμαχία κατά της νόσου V.H.L Ελλάδος»  έχει ως κύριο στόχο 
τη στήριξη και την εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους, καθώς και τη συνεχή 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη νόσο και τις θεραπείες της, αφού πρόκειται για μία 
σπάνια νεοπλασματική και κληρονομική ασθένεια, κυρίως αδιάγνωστη στην χώρα πριν την 
ίδρυση του συλλόγου. 
 
Τα θέματα που βιώνουν και αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ασθενείς με τη νόσο V.H.L είναι 
πολλά, και χρήζουν επίλυσης και ευαισθητοποίησης από τους φορείς της πολιτείας 
συνολικά,  αφού το οικονομικό βάρος αλλά και το βάρος του στίγματος πολλές φορές είναι 
τεράστιο.  

 
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίου τύπου: 

 
https://drive.google.com/file/d/1POS1LiK3TzEaCKyrF0056jZnS-ZxZlXl/view 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1POS1LiK3TzEaCKyrF0056jZnS-ZxZlXl/view


 

Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του νεφρού 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Νεφρού καθιερώθηκε από το 2017 με 
πρωτοβουλία του Διεθνούς Συνασπισμού του Καρκίνου του Νεφρού IKCC, όπου ανήκει η 
VHLFA Alliance Greece, η 20 ΙΟΥΝΙΟΥ και μαζί της την γιορτάζει κάθε χρόνο . 
 
Στόχος της ημέρας αυτής είναι η πληρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για μια 
«ξεχασμένη» και άγνωστη ( ως προς την πλειονότητα των παραγόντων που την προκαλούν 
),όπως τη χαρακτηρίζει η IKCC, νόσο, τον καρκίνο του νεφρού, αλλά απόλυτα γνωστή στους 
πάσχοντες από την νόσο VHL, της οποίας είναι η συνηθέστερη κακοήθεια και απασχολεί 
νεώτερους σε ηλικία ασθενείς, συνήθως κάτω των 45,για αυτό και η νόσος VHL, ονομάζεται 
και κληρονομικός καρκίνος του νεφρού. 
 
Έτσι λοιπόν και το 2020 παρά τις δυσκολίες γιορτάσαμε με την IKCC  την παγκόσμια ημέρα 
καρκίνου του νεφρού  (WKCD) , με θέμα πρέπει να μιλήσουμε για τον καρκίνο του νεφρού 
,όπου ακολουθώντας το παράδειγμα της IKCC φτιάξαμε μηνύματα στην τηλεόραση και στο 
ραδιόφωνο, όπου Έλληνες γιατροί , ογκολόγοι , γενετιστές καθώς και αθλητές , παρότρυναν 
τους ασθενείς να εντάξουν στην ζωή τους την φυσική δραστηριότητα και την καλή 
διατροφή, και να συνεχίσουν να ζουν τώρα πια μια κανονική ζωή.  
 
Περισσότερα εδώ: https://www.vhlgr.org/content/103/pagkosmia-imera-karkinoy-toy-nefroy-/ 
 
 
 

 
 

Ασκήσεις φυσική δραστηριότητας με την πρωταθλήτρια Νόρα Δράκου 

 https://youtu.be/ORTiPgI3fCc 

 https://youtu.be/B0L_Gqkgjsg 
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Η καθημερινότητα ενός σπάνιου ασθενούς 
την εποχή της πανδημίας. 

 
 

 

Συνέντευξη:  Η καθημερινότητα ενός σπάνιου ασθενούς την εποχή της πανδημίας 

Δύσκολη η πρόσβαση και τα ραντεβού στα νοσοκομεία, πολλά ψυχολογικά προβλήματα από τον 
εγκλεισμό. 

H πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό πολλές κατηγορίες ασθενών. 
Προσπαθώντας να ανιχνεύσουμε την καθημερινότητα των ασθενών  κατά την διάρκεια της 
πανδημίας – με ή χωρίς lockdown – μιλάμε με μερικούς από αυτούς, οι οποίοι  μας 
περιγράφουν την καθημερινότητά τους. 

Σήμερα το Iatronet μιλά με την κα Αθηνά Αλεξανδρίδου, ασθενής με το σύνδρομο Von Hippel - 
Lindau (VHL), μία από τις 7.000 γνωστές κληρονομικές διαταραχές.  

Η κα Αλεξανδρίδου είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών με VHL Ελλάδος (Family Alliance 
Greece). 

 

Πόσο επηρέασε τους σπάνιους ασθενείς η κρίση του κορωνοιού; 

Οι σπάνιοι ασθενείς, και κυρίως οι δικοί μας - γι΄αυτούς θα μιλήσω - έχουν μια ρουτίνα 
εξετάσεων για πρώιμη ανίχνευση, η συχνότητα των οποίων μπορεί να ποικίλει αναλόγως 
ευρημάτων.  

Περισσότερα εδώ:  

https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/58959/i-kathimerinotita-enos-spanioy-asthenoys-tin-epoxi-tis-

pandimias.html 
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https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/58959/i-kathimerinotita-enos-spanioy-asthenoys-tin-epoxi-tis-pandimias.html


 

 

 


