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Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, η ψωρίαση είναι μια νόσος που ταλαιπω-
ρεί πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων στην Ελλάδα (περίπου 250.000 
ανθρώπους) και συνοδεύεται συχνά από σημαντικές, ψυχολογικές, 

κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις για εμάς τους ασθενείς.
Το Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ» ιδρύθηκε για να καλύ-

ψει την ανάγκη μας για ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη.
Είμαστε το μοναδικό σωματείο σε λειτουργία στην Ελλάδα και βασικός μας στόχος 

είναι να βοηθήσουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων των ασθενών που 
πάσχουν από ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα, καθώς επίσης και να προάγουμε τις 
διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που τους ενώνει η κοινή νόσος.

Με σταθμό την 29η Οκτωβρίου «Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης», στοχεύουμε, μέσω 
της ενημέρωσης του κοινού και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, να βοηθή-
σουμε να γίνει γνωστή και να κατανοηθεί η νόσος για να πάψει να αντιμετωπίζεται ως 
«πρόβλημα» στην καθημερινότητά μας.

Ήδη συνεργαζόμαστε με τα σημαντικότερα σωματεία της Ευρώπης, με απώτερο στό-
χο τη διεθνή προώθηση και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι 
στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και την ψυχολογική υποστήριξη και πρόσβαση σε όλες 
τις υπάρχουσες θεραπείες και φαρμακευτικές αγωγές.

Ελπίζουμε και ζητάμε τη συμμετοχή όλων σας στην προσπάθεια μας αυτή που ελπί-
ζουμε να γίνει και δική σας. Με την εγγραφή σας στο «ΚΑΛΥΨΩ» μας δίνετε τη δύνα-
μη να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Ας γίνει το σωματείο μέσο που θα βοηθήσει όλους μας στην αντιμετώπιση της
νόσου.
Το ετήσιο κόστος εγγραφής στο σωματείο είναι 25 ευρώ.

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος,

Αλεξάνδρα Παπαστάμου-Τούτουζα
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“Σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία που καταχωρείτε στην αίτησή σας και αφορούν προσωπικά δεδομένα 
θα τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί προσωπικών 
δεδομένων. Διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης αναφορικά με τα προσωπικά 
σας δεδομένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του Νόμου 2472/1997. Με την παρούσα, επίσης, 
παρέχετε την έγγραφη συγκατάθεσή σας για την τήρηση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων 
σε άλλες συνεργαζόμενες με το Σωματείο επιχειρήσεις με σκοπό τη μελλονική επικοινωνία μαζί σας μέσω 
αποστολής ενημερωτικών εντύπων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών προς εσάς.”




