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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την πρόταση και το αίτημα της
Εταιρείας Νόσου Κοιλιοκάκης (www.koiliokaki.gr) να ενταχθεί στο πρόγραμμα των παγκόσμιων
ημερών υγείας ο Εορτασμός και της 17ης Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα για τη Νόσο Κοιλιοκάκη.
Η Εταιρεία Νόσου Κοιλιοκάκης είναι ένας μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής και ανεξάρτητος
οργανισμός που εστιάζει στην ασθένεια «Κοιλιοκάκη» με δράσεις σε τρεις κυρίως τομείς: την
Ενημέρωση, την Εκπαίδευση και την Έρευνα.
Σκοπός της Εταιρείας είναι να πληροφορήσει, ορθά και έγκυρα τους Έλληνες πολίτες σχετικά με την
ασθένεια, να εκπαιδεύσει και να υπενθυμίσει την ασθένεια στον ιατρικό κλάδο, αλλά και στους
κλάδους παρασκευής τροφίμων, όπως επίσης, να βοηθήσει στην εκπόνηση ερευνών έρευνα στην
Ελληνική επικράτεια για τη νόσο Κοιλιοκάκη. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ,
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μεγάλος αριθμός μελετών αναφέρει ότι 1 στα 100 άτομα είναι πιθανόν
να νοσούν από κοιλιοκάκη.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοιλιοκάκη είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα, προκαλούμενο από δυσανεξία
στη γλουτένη και όχι μια μορφή αλλεργίας όπως πολλοί πιστεύουν, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ
η ανάγκη για παροχή σχετικής ενημέρωσης του πληθυσμού είναι επιτακτική.
Και αυτό γιατί η ίαση είναι απλή, καθώς αρκεί ο ασθενής να αφαιρέσει την γλουτένη και τις τροφές
που την περιέχουν από την διατροφή του. Σε αντίθετη περίπτωση και αν δεν ληφθούν διατροφικά
μέτρα για τη θεραπεία της Νόσου, υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθούν σοβαρές παθήσεις στους
πάσχοντες, όπως οστεοπόρωση, καρκίνος του εντέρου ή, ακόμη και να παρατηρηθούν φαινόμενα
στειρότητας, με την αντίστοιχη επιβάρυνση στον κοινωνικό και νοσοκομειακό ιστό της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοβουλία που αναπτύσσει το Υπουργείο
παρακαλούμε να ενταχθεί στο ημερολόγιο των παγκόσμιων ημερών και η Ημέρα για τη Νόσο
Κοιλιοκάκη, καθώς με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι μπορούμε να ενισχύσουμε το επίπεδο
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού για την Νόσο.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο πλαίσιο των δράσεων που προγραμματίζουμε με
αφορμή την ίδρυση της Εταιρείας Νόσου Κοιλιοκάκης εντός του Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί
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ενημερωτική ημερίδα για το θέμα, με τη συμμετοχή ιατρών, επιστημόνων και εκπροσώπων
αντίστοιχων οργανισμών του εξωτερικού. Επίσης τον Απρίλιο, έχουμε προγραμματίσει κοινή
εκδήλωση με το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο Συλλόγων Κοιλιοκάκης για την ενημέρωση του ιατρικού
κόσμου αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ
έχουμε πρόθεση να πραγματοποιήσουμε εβδομάδα ενημέρωσης κοινού στο Μετρό Αθηνών την
περίοδο 14‐21 Μάιου.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία και ανταπόκριση στο αίτημα μας και
δεσμευόμαστε να σας κρατούμε διαρκώς ενήμερους για τις δράσεις και πρωτοβουλίες που
αναπτύσσουμε.

Με εκτίμηση,

Ευθύμιος Ιωάννου
Πρόεδρος
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