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Αθήνα, 04/02/2022 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

  

Όλοι μαζί, για την αξιοπρεπή διαβίωση και διάσωση του Κωσταντίνου! 

Ο Κωνσταντίνος  ετών 29 πάσχει από κοιλιοκάκη. Η μη ορθή ιατρική αντιμετώπιση του ανωτέρω ως 

προς την: 

1) έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία 

2) με την παράλληλη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών (αντιβιώσεις) οι οποίες υπέκρυψαν την 

γενεσιουργό αιτία αλλά και αντεδείκνυται η χορήγησή τους και 

3) την υπάρχουσα βιβλιογραφία που καταδεικνύει τον κίνδυνο που ελλοχεύει για ιατρικό λάθος, 

τον οδήγησαν σε επιπλοκές της νόσου με προσβολή και άλλων συστημάτων του οργανισμού 

και πρόκληση μεγάλου βαθμού μείωσης της γενικής του λειτουργικότητας και έκπτωση του 

επιπέδου ποιότητας της ζωής του. 

Οι μοναδικές θεραπείες για την καθυστέρηση της νόσου είναι:  

α) η αποχή από γλουτένη (ειδική διατροφή), 

β) η έγχυση βλαστοκυττάρων, 

γ) Η Οζονοθεραπεία, 

δ) η ενδοφλέβια έγχυση βιταμινών λόγω της δυσαπορρόφησης του εντέρου.  

Στον Κωνσταντίνο χορηγήθηκαν βλαστοκύτταρα τέλος Ιουνίου του 2020,  τα οποία 

ενεργοποιήθηκαν για την παραγωγή Νευροτροφικών Παραγόντων. Τα ενεργοποιημένα 

βλαστοκύτταρα χορηγήθηκαν στο σημείο της βλάβης ή κοντά στη βλάβη, στο νωτιαίο μυελό και 

στους μυς αντίστοιχα. Ο Κωνσταντίνος παρουσίασε βελτίωση στο γνωστικό πεδίο, στην ομιλία και 

στη μυϊκή δύναμη ένα μήνα μετά τη χορήγηση των βλαστοκυττάρων. Μετά από έξι μήνες τα 

συμπτώματα επανήλθαν και η χορήγηση πρέπει να επαναληφθεί το συντομότερο δυνατόν. Η χρήση 

των βλαστοκυττάρων βελτιώνει την κλινική εικόνα των ασθενών με τέτοια βλάβη, είναι η μόνη 

μέθοδος που μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει τη νόσο σε ύφεση, και η προσπάθεια θα πρέπει να εστιαστεί 

στη μόνιμη παραμονή των βλαστοκυττάρων στην περιοχή της βλάβης του νωτιαίου μυελού και στη 

συνεχή ενεργοποίηση τους για έκκριση αυξητικών και αντιαποπτωτικών παραγόντων. 
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Η κάθε μέρα που περνά είναι κρίσιμη για τη ζωή του και η οποιαδήποτε καθυστέρηση 

μπορεί να αποβεί μοιραία! 

Το κόστος της αξιοπρεπούς διαβίωσης του Κωνσταντίνου για την κάλυψη των αναγκών που 

απορρέουν από την βλάβη είναι πολύ μεγάλο και είναι αδύνατον να εξασφαλιστεί χωρίς τη 

συμμετοχή όλων μας! δεδομένου ότι υπάρχει και άλλο παιδί στην οικογένεια με Εγκεφαλική 

Παράλυση. 

Ας γίνει ο καθένας από εμάς η αιτία της αξιοπρεπούς διαβίωσης και διάσωσης του Κωνσταντίνου.  

Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την ζωή του πιο εύκολη.  

Ακολουθεί ο τρόπος της δωρεάς, κατάθεσης που μπορούμε να βοηθήσουμε: 

Τράπεζα Πειραιώς 

Αριθμός Λογαριασμού:6744-116974763, IBAN: GR5201717440006744116974763 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων των παιδιών του Σικιαριδείου 

Ιδρύματος / Φιλανθρωπικό Σωματείο 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:  ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ   

Κατά την υλοποίηση των καταθέσεων, μπορείτε να σημειώνετε στην αιτιολογία << Για τον 

Κωνσταντίνο >> κι έπειτα να μας αποστείλετε στο email: kokoras54th@gmail.com, το αποδεικτικό 

κατάθεσης και το ονοματεπώνυμό σας, ώστε να σας αποστείλουμε ηλεκτρονικά την απόδειξη. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ 
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

Δημήτρης Φούκας            Βασίλης Κατσαρός 

mailto:kokoras54th@gmail.com

