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Το 2012 πραγματοποιήσαμε… 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 



37 εκδηλώσεις με δωρεάν μετρήσεις οστικής 

πυκνότητας σε ολόκληρη την ελληνική 

επικράτεια ενώ εξετάσαμε 7.850 άτομα 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 



10  εκδηλώσεις με δωρεάν εξετάσεις Κύφωσης και 

Σκολίωσης σε μικρούς και μεγάλους σε 

ολόκληρη την ελληνική επικράτεια εξετάζοντας 

500 παιδιά και μεγάλους. 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 



10 εκδηλώσεις με δωρεάν εξετάσεις κύφωσης, 

σκολίωσης οστεοπόρωσης, λιπομετρήσεων και 

πελματογραφημάτων σε μεγάλες εταιρείες μέρος της 

κοινωνικής εταιρικής ευθύνης τους.  

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 



Αξιοποιήσαμε … 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 



Κινητή Μονάδα Πρόληψης Σκελετικής Υγείας 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 

•Για μετρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια 

•Για άμεση ενημέρωση σε πλατείες και κεντρικά 

σημεία 



Κέντρο Σκελετικής Υγείας στην Ηλιούπολη 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 

•Αυτόνομο κέντρο ενημέρωσης και 

πρόληψης ανοιχτό καθημερινά για τους 

κατοίκους των νοτίων προαστίων της 

Αθήνας, το οποίο βραβεύτηκε από την 

Γεν. Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και 

άλλων πόρων για το Ευρωπαϊκό Έτος για 

την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη 

μεταξύ των γενεών. 



Ενημερώσαμε … 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 



6ο ετήσιο ενημερωτικό Συνέδριο Σκελετικής Υγείας 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 

•Με θέματα γύρω από τη σκελετική υγεία, την άσκηση, την ομορφιά, την 

ψυχολογία ανοιχτό για όλους 



Εκπομπή “Κάθε μέρα, νέα μέρα!” 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 



Διαδώσαμε … 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 



εθελοντισμός 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 

Διαδώσαμε τον εθελοντισμό και βοηθήσαμε να μεταδοθεί το μήνυμα 



Αγάπη 



Μα πάνω απ΄ όλα… 

περπατήσαμε, ασκηθήκαμε, ταξιδέψαμε 

γελάσαμε, κάναμε νέες παρέες και μάθαμε να 

κάνουμε την ζωή μας καλύτερη ! 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 



Χορομαραθώνιος Zumbathon 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 

1000 άτομα  

30 instructors 

Πολύς χορός 

και άσκηση!!!  



Περίπατος στον Εθνικό Κήπο 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 



Κοπή πίτας 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 

… γλέντι και χορός! 



Γραβιά 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 

Βουδαπέστη 
εκδρομές 



Για το 2013… 

 Επιπλέον εξετάσεις για όλους 

 

 Ιατρική υποστήριξη από το κοινωνικό ιατρείο του Συλλόγου 

 

 Πρόγραμμα Εβδομάδων Σκελετικής Υγείας σε όλη την Ελλάδα 

 

 Λειτουργία συμβουλευτικού σταθμού ψυχολογικής υποστήριξης 

 

…με γνώμονα 

• Έγκυρη και συνεχής ενημέρωση από εξειδικευμένους επιστήμονες. 

 

• Σεβασμό υποστήριξη στον άνθρωπο, ασθενή, φίλο  

 

 

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών      

με Οστεοπόρωση 



Ε λ λ η ν ι κ ό ς  Σ ύ λ λ ο γ ο ς   Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς                            

Α σ θ ε ν ώ ν    μ ε   Ο σ τ ε ο π ό ρ ω σ η  


