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Συμπληρώστε και κόψτε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
Στείλτε την συνδρομή σας στην παρακάτω 
διεύθυνση:
Παν. Χαραλαμπάκη 3 - Κορ. Κωνσταντικάκη, 
Αγιος Ιωάννης Τ.Κ.: 55132 Καλαμαριά - 
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 
2310 949909, 2310 949672

E-mail :info@gmss.gr

ΝΑΙ, θέλω να εγγραφώ μέλος στην 

Ελληνική Εταιρία για τη Σ. K. Π.

ΝΑΙ, θέλω να ανανεώσω την εγγραφή μου στην 

Ελληνική Εταιρία για τη Σ. K. Π.

Αποστέλλω το ποσό των 30� 

για εγγραφή και πρώτη ετήσια συνδρομή

Αποστέλλω το ποσό των ……........................

ως οφειλόμενη συνδρομή 

για  τα έτη.............. 

(ετήσια συνδρομή 20 � )       

Αποστέλλω ως δωρεά 

το ποσό των ………… 

* Μπορείτε να στείλετε τη δωρεά σας με 

ταχυδρομική επιταγή από οποιοδήποτε ταχυδρο-

μείο 

ΟΝΟΜΑ :………………………………………......…

ΕΠΙΘΕΤΟ :……………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………………………

………………….................................................................

ΠΟΛΗ : ………………………………………..........

Τ.Κ. :…………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ……………………………..................

EMAIL : ……………………............................................

Είμαι α) ασθενής

          β) συγγενής

          γ) φίλος 

          δ) θεραπευτής

          ε) χορηγός-δωρητής    

Ραντεβού στο επόμενο wheeling2help

Εσύ θα λείπεις?



Κάθε ένας από τους χιλιάδες ασθενείς µε Πολλαπλή Σκλήρυνση στην Ελλάδα είναι µοναδικός. Παρουσιάζει διαφορετικά συµπτώµατα 
και βιώνει µια διαφορετική πραγµατικότητα. Στην GENESIS Pharma το γνωρίζουµε αυτό καλά, γιατί η αντιµετώπιση της νόσου 
βρίσκεται στην καρδιά της δραστηριότητάς µας 18 χρόνια τώρα. 

Ως η ελληνική φαρµακευτική εταιρεία που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα την Biogen, ηγέτιδα εταιρεία στην έρευνα για 
την Πολλαπλή Σκλήρυνση σε παγκόσµιο επίπεδο µε περισσότερα από 30 χρόνια ερευνητικής δραστηριότητας, διαθέτουµε σήµερα ένα 
µεγάλο εύρος θεραπευτικών επιλογών για τη νόσο. 

Όσο η διεθνής έρευνα εντείνεται, θα εργαζόµαστε καθηµερινά ώστε να διασφαλίζουµε στους Έλληνες ιατρούς και ασθενείς πρόσβαση 
στις νεότερες εξελίξεις, παραµένοντας στο πλευρό τους σε κάθε βήµα. Από την αρχή.
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