
Φιλανθρωπικός Θεσμός

Το TELETHON είναι ένας διεθνής φιλανθρωπικός θεσμός, που διοργα-
νώνεται στην Κύπρο από το Σύνδεσμο Μυοπαθών και το Ινστιτούτο Νευ-
ρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) από το 1994. Σκοπός του είναι 
η στήριξη των Μυοπαθών, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, αλλά και 
στην προώθηση επιστημονικής έρευνας, για την εξεύρεση γονιδιακής 
θεραπείας. Ένα μέρος των καθαρών εσόδων του TELETHON, διατίθε-
νται στο Σύνδεσμο Μυοπαθών και το υπόλοιπο, στηρίζει συγκεκριμένα 
ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου.

Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του MDA Cyprus, αποτελείται από άτομα μέλη 
και γονείς παιδιών που πάσχουν από Νευρομυϊκες Παθήσεις και προ-
σφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, για την προώθηση σκοπών του 
Συνδέσμου.

Γίνε και εσύ φίλος–ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ 
του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου

Ο Σύνδεσμος Φίλων των Μυοπαθών ιδρύθηκε το 2012, με 
σκοπό να στηρίξει τις προσπάθειες του Συνδέσμου Μυοπα-
θών Κύπρου, με ευρύτερες δράσεις και κοινωφελές έργο. 
Οι φίλοι του Συνδέσμου, μπορούν να παρέχουν εθελοντικά 
τις υπηρεσίες τους και την υποστήριξη τους, προς τους 
μυοπαθείς. 
Εαν επιθυμείτε να γίνετε φίλος του Συνδέσμου Μυοπαθών 
Κύπρου συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα και αποστείλετε 
την μαζί με €10, στη διεύθυνση: Σύνδεσμος Μυοπαθών 
Κύπρου (MDA), Λεωφόρος Διεθνούς Αεροδρομίου 6, Άγιος 
Δομέτιος, Τ.Θ. 23462, 1683 Λευκωσία.
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mda@cing.ac.cy

www.mdacyprus.org

mdacyprus

Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου (MDA)
Λεωφόρος Διεθνούς Αεροδρομίου 6, Άγιος Δομέτιος, 
Τ.Θ. 23462, 1683 Λευκωσία

Επίθετο

Όνομα

Επάγγελμα

Διεύθυνση

Πόλη

Τ.Κ.

Χώρα

Τηλέφωνο

Φαξ

Email

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

MDA
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΥΟΠΑΘΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ

Ενημερωτικό 
Φυλλάδιο

«Δεν υπάρχει 
ασθένεια που δε 

θεραπεύεται.
Μόνο ασθένεια για 
την οποία δεν έχει 

βρεθεί ακόμα η 
θεραπεία»



Ιατρικές Ανάγκες και Εξοπλισμός 

Ο Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου, συνεργάζεται με καρδιολόγο 
και πνευμονολόγο, για να καλύπτονται οι ιατρικές ανάγκες 
των μελών, αλλά και άλλων ασθενών, που παρακολουθούνται 
στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. 
Διαθέτει ιατρικό εξοπλισμό, τον οποίο 
προμηθεύει στα μέλη του, μέσω του 
συστήματος δανεισμού.

Νευρομυϊκές 
Παθήσεις 

Οι νευρομυϊκές παθήσεις αποτελούν 
μια μεγάλη ομάδα νοσημάτων, κυρίως 
γενετικής φύσεως, που επηρεάζουν τις 
λειτουργίες του Νευρικού και Μυϊκού 

Συστήματος. Περιλαμβάνουν μια 
ομάδα 45 τουλάχιστον διαφορετικών 

παθήσεων, που προσβάλλουν τους μύες, 
τη νευρική σύναψη, τα περιφερικά 

ή τον κινητικό νευρώνα.

Παρεχόμενες Υποστηρικτικές 
Υπηρεσίες και Προγράμματα 
του MDA Cyprus  

•Ψυχολογική στήριξη στα μέλη και τις οικογένειες τους 
να αποδεχτούν τη νέα κατάσταση, καθώς και ψυχοθε-
ραπευτική παρέμβαση • Διαχείριση άγχους που προκύπτει 
από την ασθένεια και για την μελλοντική της εξέλιξη • Προβλή-
ματα διαπροσωπικών σχέσεων σε οικογενειακό αλλά 
και κοινωνικό περιβάλλον • Ψυχικές και συναισθηματικές 
δυσκολίες • Διαχείριση πένθους και απώλειας αγαπημέ-
νου προσώπου • Διαχείριση πόνου και φοβίες • Ομαδική 
Ψυχοθεραπεία ασθενών •Ομαδική Ψυχοθεραπεία στα μέλη 
οικογένειας ασθενών.

Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου
Το MDA Cyprus ιδρύθηκε το 1986, για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των 
πολλαπλών προβλημάτων που προκαλεί η Μυϊκή Δυστροφία και οι άλλες 
Νευρομυϊκες Παθήσεις, καθώς επίσης και στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των ασθενών. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Μέλη 

του είναι άτομα με μυοπάθειες απ’ όλη την Κύπρο. Κοινωνική Υπηρεσία 
Η Κοινωνική Υπηρεσία του MDA Cyprus, λειτουργεί από το 2007 
και στελεχώνεται από μια Κοινωνική Λειτουργό. Η Κοινωνική 
Υπηρεσία παρέχει τα εξής: Διακίνηση 

Για τα μέλη που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες διακίνησης, ο Σύνδεσμος 

προσφέρει διακινητική βοήθεια, 
μέσω συνεργασίας με ιδιωτικές 

εταιρείες, που διαθέτουν τα 
κατάλληλα μεταφορικά μέσα, για τα 

άτομα με κινητικά προβλήματα.

Ψυχαγωγία 
Ο Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου 
αναγνωρίζοντας την ανάγκη των 

μελών του για ψυχαγωγία, οργανώνει 
διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, 
εκπαιδευτικές εκδρομές, ημερίδες 

ενημέρωσης, διακοπές.

Υπηρεσία Ψυχολογικής Στήριξης 
Ο Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου παρέχει υπηρεσίες Ψυχολόγου-
Ψυχοθεραπευτή από το Μάιο του 2011. Η Υπηρεσία Ψυχολογικής 
Στήριξης παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

•Ενημερώνει τα μέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες • Διερευ-
νά τις δυνατότητες για οικονομικές παροχές •Στηρίζει 
τα άτομα στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους • Παρέχει 
υποστηρικτική και ψυχοκοινωνική βοήθεια τόσο στα 
άτομα, όσο και στις οικογένειες τους • Πραγματοποιεί 
συναντήσεις με τα μέλη και τις οικογένειες τους στο χώρο διαμο-
νής τους • Οργάνωση δημιουργικών εργαστηρίων των 
μελών ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή • Ψυχα-
γωγικές εκδηλώσεις, στις οποίες ενεργοποιούνται τα 
μέλη • Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών • Υπεύθυνη για 
συλλογικές δράσεις και εκστρατείες ενημέρωσης του 
ευρύτερου κοινού για τους μυοπαθείς.

Σκοπός του MDA Cyprus, 
είναι να βοηθήσει άτομα 
που πάσχουν από νευρομυϊκες 
παθήσεις και να βελτιώσουν 
την ποιότητα ζωής τους.

• Η ενημέρωση και η καθοδήγη-
ση των μελών και των οικογενειών 
τους • Η στήριξη των μελών σε ότι αφορά 
στην εξασφάλιση ιατρικής, φαρμακευτικής 
ή άλλης φροντίδας • Η κοινωνική και 
ψυχολογική στήριξη των μελών και 
των οικογενειών τους • Η προαγωγή 
μέτρων για ενεργότερη συμπαράσταση 
τους κράτους προς τα άτομα που πάσχουν 
από Νευρομυϊκες Παθήσεις • Η προώ-
θηση ερευνών, για έγκαιρη διάγνω-
ση και βελτίωση της πρόγνωσης και 
θεραπείας των Νευρομυϊκών πα-
θήσεων • Η ενημέρωση των μελών και 
των οικογενειών τους, για τις νέες εξελίξεις 
της ιατρικής και της έρευνας • Η ενημέ-
ρωση της κοινωνίας για οτιδήποτε 
αφορά τις Νευρομυϊκες Παθήσεις.

Φυσιοθεραπεία 
Υδροθεραπεία 
Λογοθεραπεία

Η φυσιοθεραπεία, η υδροθεραπεία 
και λογοθεραπεία είναι πολύτιμες 
και αναγκαίες για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ατόμων, που 
πάσχουν από Νευρομυϊκες Παθήσεις 
και αποτελεί κομμάτι της θεραπείας 
τους. Το MDA Cyprus, στηρίζει τα 
μέλη του για την κάλυψη των πιο 
πάνω αναγκών.

Στόχοι του MDA Cyprus είναι:


