
BTAA.org.au

Γραμμή Στήριξης  1800 857 221

«Μιλήστε με κάποιον που γνωρίζει για να σας πει τι 
σημαίνει να πορεύεσαι στη ζωή σου με εγκεφαλικό όγκο»

ABN  97 733 801 179  Incorporated in the ACT A04837

Η Brain Tumour Alliance Australia (Ένωση Ατόμων 

με Εγκεφαλικό Όγκο Αυστραλίας) είναι ο εθνικός 

οργανισμός στήριξης και συνηγορίας.

Βοηθάμε ασθενείς, οικογένειες και φροντιστές με 

υπηρεσίες και δίκτυα στήριξης, με ενημερωτικά 

φυλλάδια και συναντήσεις και εκπροσωπούμε τα 

προβλήματα και τις ανάγκες σας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΡΑΜΜΉ ΣΤΉΡΙΞΉΣ  1800 857 221  

EMAIL btaa@shout.org.au

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ btaa.org.au

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΉ  BTAA 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ  PO Box 717 
 Mawson  ACT  2607

FACEBOOK Brain Tumour Alliance 
  Australia

LINKEDIN btaa.org.au

TWITTER @BrainTumourAA

ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ 
ΔΩΡΕΑ
www.btaa.org.au/donations   
(εκδίδεται άμεση απόδειξη)

ΑΜΕΣΉ ΧΡΕΩΣΉ BSB:  062 900   
 Λογαριασμός:  1060 3153 
 Email btaa@shout.org.au  
 για απόδειξη με φαξ.

ΕΠΙΤΑΓΉ BTAA 
 PO Box 717 
 MAWSON ACT 2617

ΕΓΓΡΑΦΉ 
ΜΕΛΟΥΣ
Για να γίνετε μέλος, μπορείτε να 
εγγραφείτε από το διαδίκτυο ή 
τηλεφωνήστε στο 1800 857 221.

Ή Brain Tumour Alliance 
Australia είναι ένας εθελοντικός 

οργανισμός που νοιάζεται για 
τους ασθενείς με εγκεφαλικό 
όγκο, τις οικογένειες και τους 

φροντιστές τους. 

Αποστολή μας είναι:

ΣΤΉΡΙΞΉ 

ΠΛΉΡΟΦΟΡΉΣΉ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΉ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΉΣΉ 



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΉΝ BTAA
Ή Brain Tumour Alliance 
Australia (BTAA, Ένωση 
Ατόμων με Εγκεφαλικό 
Όγκο Αυστραλίας) είναι 
ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που λειτουργεί 
με εθελοντές. 

Στηρίζουμε όλους τους Αυστραλούς που έχουν 
επηρεαστεί από εγκεφαλικό όγκο με υπηρεσίες, 
ενημερωτικό υλικό και προγράμματα. 

Η διάγνωση ενός εγκεφαλικού όγκου μπορεί να 
θέσει τεράστιες προκλήσεις τόσο στο άτομο που 
διαγνώστηκε με εγκεφαλικό όγκο όσο και στην 
οικογένειά του και σε άλλα άτομα στήριξης.

Συχνά το άτομο αισθάνεται συντριβή, σύγχυση και 
μοναξιά. Η BTAA είναι εδώ για να βοηθήσει εσάς και 
την οικογένειά σας.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΉΡΙΞΤΕ  
ΤΉΝ BTAA

Επικοινωνήστε σήμερα με την 
BTAA για να λάβετε
• Τηλεφωνική στήριξη 

• Δωρεάν ενημερωτικό πακέτο, για παιδιά  
και ενήλικες 

• Ενημερωτικά δελτία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

• Ηλεκτρονικές ενημερώσεις από την Αυστραλία 

• Πληροφορίες για μια ομάδα στήριξης στην  
περιοχή σας

• Αντίγραφο του ετήσιου περιοδικού από την 
International Brain Tumour Alliance (IBTA, Διεθνής 
Ένωση Ατόμων με Εγκεφαλικό Όγκο) και τακτικές 
ηλεκτρονικές ενημερώσεις 

Ή BTAA παροτρύνει και καλωσορίζει νέα μέλη.   

Λάβετε υπόψη σας να συμμετέχετε επειδή χρειαζόμαστε τη 
βοήθειά σας για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και 
την παροχή στήριξης και φροντίδας.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε 
να στηρίξετε την BTAA όπως:

• Να γραφτείτε μέλος

• Να διοργανώσετε ερανικές εκδηλώσεις

• Να κάνετε άμεσες δωρεές 

• Να ενισχύσετε την πληροφόρηση διανέμοντας 
ενημερωτικά φυλλάδια και κορδέλες

• Να επιλέξετε την BTAA ως Everyday Hero (Έρανος για 
κάποιον καλό σκοπό)

• Να συμμετάσχετε στην ‘Walk Around the World for 
Brain Tumours” («Ερανική πεζοπορία γύρω από τη γη 
για τους Εγκεφαλικούς Όγκους»)

• Να συμβάλλετε σε ερανικό πρόγραμμα στο χώρο 
εργασίας σας

• Δωρεά για τη μνήμη κάποιου κατά την κηδεία ή 
μνημόσυνο 

Ή BTAA είναι καταγεγραμμένη ως φιλανθρωπικός 
οργανισμός. Όλες οι δωρεές πάνω από $2 εκπίπτουν 
της φορολογίας. 

ΓΡΑΜΜΉ ΣΤΉΡΙΞΉΣ  1800 857 221

EMAIL btaa@shout.org.au

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΉ
Διασύνδεουμε άτομα και οργανισμούς που σχετίζονται 
με τον εγκεφαλικό όγκο, ενδυναμώνοντας τις συνεργασίες 
μεταξύ των ομάδων στήριξης ασθενών.

Αυτή η συνεργασία αποτελεί τον βασικό παράγοντα 
στη διαβίβαση συνεπών μηνυμάτων σε πολλές και 
διάφορες ομάδες καταναλωτών υπηρεσιών υγείας και 
στο κοινωνικό σύνολο των υπηρεσιών και ανθρώπων που 
σχετίζονται με τον εγκεφαλικό όγκο.

ΠΛΉΡΟΦΟΡΉΣΉ
Αναπτύσσουμε και διανέμουμε αξιόπιστες 
πληροφορίες σε διάφορα μορφότυπα.

Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να βοηθήσουν στην 
λήψη αποφάσεων σχετικά με τη φροντίδα και τη 
θεραπεία. 

ΣΤΉΡΙΞΉ 
Παρέχουμε στήριξη σε ασθενείς, φροντιστές και στις 
οικογένειές τους. Ο αριθμός 1800 857 221 (δωρεάν 
κλήση) διατίθεται 7 ημέρες την εβδομάδα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΉΣΉ 
Εκπροσωπούμε τους ασθενείς με εγκεφαλικό όγκο, τις 
οικογένειες και τους φροντιστές τους και συνηγορούμε 
εκ μέρους τους. 

Το κάνουμε αυτό μέσω της συμμετοχής και της 
συνεργασίας μας με πολλούς οργανισμούς που είναι 
αφιερωμένοι στη βελτίωση της περίθαλψης και της 
έρευνας. 


