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ol καρxιvonαθεlq ζnτaιiv onpdακoπτn nμioβoοn αrn
δωρε*v lεrροφoρμακευπxli nερiθαλιψn
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nol καρκlvοπαθεig δεv αvrfxουν, Πολλoi ααμdinοαν m

θεφnεiα. εnεδ,r δεv dxοuv λεφτd' Δw μnορουν vα nfuι

ριilvευv τα φdρμακο οnο τnv τoEnn Tουq. 
,,Πιτο:οο 

οn6 τογ

κορκiνο κοl θα nεθαγω αnο τnν dλkIψn ψρμοκευτlκrξ
αγωγni!',, μbυ λfvε καθnμερlvα φοβtομεvοt oοθεvεh".

Ι.l nρoεΦη του Παvελλiuoυ Συ)v\ογου Γυvαlκιitv με

κορκivo μοαrου "Aλμo Zωnq" αrη θεοοαλοv[κn, Eλεvn

Ντελλπoυλου, nεριγφφεr σΙ0V *A, τn δεrιη κατααrαοn

τωv fuρκrvonaθωv. Δεκδκoυv το αuτοvοnτο, δrομορτυρα

ιτοl κoι ζττο0v αnο τoυq oρμΦiουg να δτ.bοουν λ*οn ατο

οrτfιμωd τoυq, Aυτξ εfvοι και o λ6γοζ nου καρκlvοπαθεiq

αno τn θεgοσλοvfκn θα ουμμiπdxουv στn αωr',nρn ουγκ€.

vτραrn δlαμαρrupiοq noυ δlφγαvιiivεταr οnψφ. oττc 1.1

rΙ'μ., εξω αno το γμφiiα iδυ EOΠYY αnv Φιαoiεnoι.lq,

με nφτοfuυλΙο τnq Δοοωματεtακllq Enrροnnq Δlεκδiκn-

οnq Δrκαιωματων Kαρκiνonαθιlv {ΑΕΔlΔlΚA) καI ουM6γων

καρκruοnαθΦν.

&πε*ο(nπel ζω€g

}.{ κ*ιnζω*xrλι*δωv nflθ*ψαΦιivται,αφ*.

δgγ ]ξXεuψ $$ρgdν llατpgφαβμαKε {|{ri.:'πΦiffiψn. Στnv

KflTαοΤασn απnv οδnμοαγ,ol ελλεiψε|ξ φαρμdΚωγ Kαlο1

K[VnΤοΠο|tiσsq φαρμαKοΠοιΦη vοοοκομειαι(ιi}v l(α| γ|αΤρωv

Τοu ΕΟΠYγ, ωωq εξnγεiσΤΟV αA,, n K. ΝΤελnΓtο*λου, uΟl

οοθεγεη βρ[οκοwαι οε ΠαVιKα Αλλα δεv μnοροιjv riα ΓIλι}

ρωvοw iα φoρμou,, εvιii nολλοiδεγ εXοUv Παρεl niιτω αnο

Τα ασφαλ,σΠKd Τουq Ταμεlα Τα ΧρfiμοTα noυ dδωοαv nρv

αnδ μnvη. Oοοt€xουv 0|KοVOμιι(Ι1 αvεοn npομnθειjοvταr

φθpμαKα γ|θ.γfi εXβtJv, αφο.θ*r:*ρxεr αβεβαr6τnτα ψα το

αupro, Ο ψυxrqμοξ Ολ{*γ εXεllrαταμxθir,ι€fiΙσnμαινfl n κ.

Ντ.eλοπ*ι}iου: Ο ουMαμq καλεΙdλουq fiΦοι dxουv nερrα

σrt]θιiμ ε1lfi :φsρμgKfi γσ Τ φω$iροw γtα.vα κaλυφθουv

οl αVαγΚεq αλλωγ ααθεvιilv,

xαpαιαnρ κrl nutπiiiιlωr.n nφιπωniiΦoλq *ορ

Klγanα.$θffi n rr:βλ*]εXοvε ΠροεγΧεlρnτικi θφαnεΙ* με
ΧnμεnθεραΠεΙεq ψ0 vα ωρρrrαωθεiο 6γκη, ωα.ε vα xεl-

ροUργnθεi. "Το xεrβουργε[ο 6μωq καθυαερε[, εφεrδn ψα vα

υnοβλnθεf οε εξεταοn Ρrr,$cΑΝ σrοv Ευογγελφο, 6nωq

ζnτnθnκε αnο τουq ψωροιiq τnq, n αοθεvnq ακδμn περlμε

vειΤnv οχεΙKn εγφιοn τnq εξιξτοσnq αΠ6 Tο UΠοUργεiΟ!ΑΠΟ

πq αρΧ.q |ουλiου βρi,ακεταl οε αvαμοvn, με αnοτfλεομο vα

r|vδUvε0εi n υγεiοq τnφ,' σnμεΙd}Vε| n κ, Ντilιοnουλoυ.

Ο οψκεπ.ριl,lοεlq γivοvτ,αι nαγsλαδlκα KΟl ο| ΚαρK|vοΠCr

θεiq αnv Aθnvα θα εΠδΦσοUv εγγραφ με οΠοδιi}fin Τθιt

nρωθυnουργΟ Kα| ΤοUq υπουργο*q Yγεrαq καl Οtκovομl-

κιi:γ, ζnπilvrοc mvcnροοκοnτn nρ6οβαοn τoυq αrn δωφοv

|αTραp0ρμαl(ευτrκn nερiθαλψn, -θελουμε vα γivουμε μια

μΠοUVta, για Vα σωθοιiμε,, κaΤελnξε n κ. λΙrελοnουλοu,] .] Μff fiΙr.,Φr


