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ΤΑ ΝΕΑ τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ. 
Ενθμερωτικό Δελτίο τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου 

Ιανουάριοσ - Μάρτιοσ 2020 

ΜΘΝΥΜΑ ΤΘΣ ΡΟΕΔΟΥ 

Ώρα να ξεπεράςουμε τη ςφγχυςη και το φόβο, 

με θάρροσ και εμπιςτοςφνη  

 

Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι, 

 

Πταν ςτισ αρχζσ τθσ χρονιάσ ςχεδιάηαμε τθν υλοποίθςθ του φετινοφ προγράμματοσ δράςθσ, δε 

μποροφςαμε να φανταςτοφμε τισ μεγάλεσ αλλαγζσ και τισ ανατροπζσ που μασ επιφφλαςςε το 

μζλλον και μάλιςτα πόςο ςφντομα και απότομα. Δε μποροφςαμε να φανταςτοφμε ότι οι ηωζσ 

όλων μασ κα άλλαηαν και ότι ζνασ νζοσ ιόσ που τότε φαινόταν ότι βρίςκεται πολφ μακριά μασ, 

ιταν ικανόσ να φζρει τα πάνω κάτω, να ανατρζψει ςχεδιαςμοφσ, να επθρεάςει τισ ηωζσ των 

ανκρϊπων ςε όλεσ τισ χϊρεσ και να μασ προςαρμόςει ςε μία κακθμερινότθτα, που απζχει πολφ 

από αυτά που μζχρι χκεσ κεωροφςαμε ωσ δεδομζνα. 

 

Εικόνεσ και ςενάρια που μόνο ςε ταινίεσ επιςτθμονικισ φανταςίασ ιταν αποδεκτά, ζγιναν 

πλζον κακθμερινότθτα και ζδωςαν άλλθ οπτικι ςτθν αξία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, ςτθν ζννοια 

τθσ ατομικισ ευκφνθσ, ςτον οριςμό τθσ κοινωνικότθτασ, ςτο κρθςκευτικό αίςκθμα, ςτισ ςχζςεισ 

των ανκρϊπων, ςτθν τιρθςθ των αποςτάςεων, ςτθν ιδζα τθσ ελεφκερθσ κίνθςθσ και 

αυτενζργειασ, ςε ότι μζχρι χκεσ ιταν αυτονόθτο για όλουσ μασ. Φζτοσ, για πρϊτθ φορά 

βαδίηουμε προσ το Ράςχα, με τισ εκκλθςίεσ κλειςτζσ, τισ πόλεισ ζρθμεσ και τισ καρδιζσ 

ςφιγμζνεσ.  

 

Αυτζσ οι εικόνεσ μπορεί να μθν είναι οικείεσ ςτον ίδιο βακμό και ζνταςθ, όμωσ για όποιον ζχει 

νοςιςει από καρκίνο κάποια ςτιγμι ςτθ ηωι του, οι αυτοπεριοριςμοί, ο φόβοσ και θ αγωνία 

δεν είναι και τόςο μακρινά και άγνωςτα ςυναιςκιματα και πρακτικζσ. Πποιοσ ζχει βιϊςει τθν 

εμπειρία του καρκίνου ζχει δϊςει κι άλλεσ, μεγάλεσ μάχεσ ςτθ ηωι του και βγικε νικθτισ. Ζχει 

περάςει διαςτιματα όπου μόνο αυτόσ φοροφςε μάςκα και όλοι τον κοίταηαν περίεργα. Ζχει 

νιϊςει τον κίνδυνο «να κολλιςει κάποια ίωςθ ι γρίπθ» όταν βριςκόταν υπό κεραπεία ι άλλθσ 

μορφισ αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου. Ζχει βιϊςει το «social distancing», όπωσ ζχει επικρατιςει να 

λζγεται, και μάλιςτα ςε ςυνδυαςμό με μεγάλθ ψυχικι μοναξιά! Ράλεψε για να μείνει αςφαλισ 

και να ςυνεχίςει τθ ηωι του. 

 

Πλο αυτό το διάςτθμα θ ΕΛΛΟΚ, ζδωςε προτεραιότθτα ςτθν ανάδειξθ τθσ αξίασ τιρθςθσ 

κανόνων αςφαλείασ για τουσ ογκολογικοφσ αςκενείσ και τουσ οικείουσ τουσ, κακϊσ οι αλλαγζσ 

που επιλκαν ςτθ λειτουργία των δομϊν του ςυςτιματοσ υγείασ, διαμόρφωςαν μία νζα 

πραγματικότθτα.  
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Σε ςυνεχι επαφι με το Υπουργείο Υγείασ, τον ΕΟΔΥ και τισ επιςτθμονικζσ ιατρικζσ εταιρείεσ, 

επιςθμάναμε κζματα για τα οποία ζπρεπε να λθφκεί μζριμνα, ϊςτε να προφυλαχκοφν οι 

αςκενείσ και να ςυνεχίςουν οι προγραμματιςμζνεσ κεραπείεσ. Ηθτιματα όπωσ θ άυλθ 

ςυνταγογράφθςθ, θ παράταςθ ιςχφοσ των παραπεμπτικϊν, θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν 

ΣΘΡ, θ λειτουργία των φαρμακείων ΕΟΡΥΥ, ιταν μεταξφ αυτϊν που ζχρθηαν άμεςθσ 

παρζμβαςθσ, μαηί με αλλαγζσ ςτθ χωροκζτθςθ των ογκολογικϊν κλινικϊν και των χϊρων 

ςυνεφρεςθσ πολλϊν ατόμων ςτα νοςοκομεία. Ρροβλιματα ςχετικά με τα εργαςιακά και 

αςφαλιςτικά δικαιϊματα αςκενϊν και φροντιςτϊν, όπωσ και κζματα εξαςφάλιςθσ διαμονισ 

κατά τθ μετακίνθςθ για πραγματοποίθςθ κεραπειϊν ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα, δεν ζχουν βρει 

ακόμθ λφςθ, ωςτόςο θ προςπάκειά μασ ςυνεχίηεται εντατικά. 

 

Ραράλλθλα μζςα από ζνα νζο διαδικτυακό τόπο https://ellok.org/covid-19/, επιχειροφμε να 

προςφζρουμε ςε όλουσ ζγκυρθ επιςτθμονικι ενθμζρωςθ, που ενςωματϊνει τισ ςχετικζσ 

οδθγίεσ για τουσ αςκενείσ με καρκίνο, που ζχουν δθμοςιεφςει οι μεγάλεσ Ευρωπαϊκζσ και 

Αμερικανικζσ επιςτθμονικζσ ογκολογικζσ εταιρείεσ, για τον καρκίνο και τον ιό Covid-19, κακϊσ 

και χρθςτικζσ πλθροφορίεσ για όλουσ τουσ ογκολογικοφσ αςκενείσ και τισ οικογζνειζσ τουσ από 

τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ χϊρασ. 

 

Σιμερα κοιτάμε με αιςιοδοξία το μζλλον και εν όψει των Αγίων Θμερϊν του Ράςχα, 

καλοφμαςτε για ακόμθ μία φορά να αντιμετωπίςουμε μία εξαιρετικά δφςκολθ κατάςταςθ, για 

όλθ τθν κοινωνία αυτι τθ φορά, από τθν οποία πιςτεφουμε ότι κα βγοφμε όλοι και πάλι πιο 

δυνατοί, ςοφότεροι και κα εκτιμιςουμε τα απλά κακθμερινά πράγματα που ςυνικωσ περνοφν 

από το περικϊριο των ματιϊν μασ, τθν ϊρα που εμείσ αςχολοφμαςτε με τα «ςοβαρά». 

 

Ραράλλθλα ζχουμε μία μοναδικι ευκαιρία να ζρκουμε πιο κοντά με αγαπθμζνα μασ πρόςωπα, 

να αφιερϊςουμε χρόνο ςε όλουσ αυτοφσ που «δεν προλαβαίναμε» και να κάνουμε μία 

ενδοςκόπθςθ που κα μασ δϊςει τθ δυνατότθτα να επαναξιολογιςουμε όλα εκείνα που 

κζλουμε ςτθ ηωι μασ να ζχουν πραγματικά πρωταγωνιςτικό ρόλο, ενϊ ταυτόχρονα να 

διαγράψουμε κάκε τι το τοξικό και αρνθτικό, που ζχει παρειςφριςει μζςα μασ δολίωσ, από το 

ατελείωτο τρζξιμο που μασ παραςφρει θ ρουτίνα και οι κοινωνικζσ απαιτιςεισ. 

 

Κλείνοντασ, κα ικελα να ευχθκϊ, να αποτελζςει αυτό το Ράςχα, τθν προςωπικι ανάςταςθ και 

αναγζννθςθ για τον κακζνα και να καταφζρει να εξζλκει θ ανκρωπότθτα από αυτι τθν 

παγκόςμια περιπζτεια και πάλι όρκια, με περιςςότερθ ςωφροςφνθ, μειωμζνο εγωιςμό και τισ 

λιγότερεσ δυνατζσ απϊλειεσ. 

 

Καλι Ανάςταςθ, κερμζσ ευχζσ, Υγεία! 

 

Καίτθ Αποςτολίδου 

Ρρόεδροσ 
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ Covid-19& Καρκίνοσ 

1. Ενζργειεσ τησ Ελληνικήσ Ομοςπονδίασ Καρκίνου 

 

Επιςτολζσ προσ το Τπουργείο Τγείασ και τουσαρμόδιουσ φορείσ–Δελτίο Σφπου 

 

Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου παρακολουκεί με μεγάλθ προςοχι τισ προςπάκειεσ του 

Υπουργείου Υγείασ, του ΕΟΔΥ και των 

λοιπϊν εμπλεκομζνων φορζων υγείασ και 

κοινωνικισ πρόνοιασ για τθν ενθμζρωςθ 

του κοινοφ ςχετικά με τα μζτρα πρόλθψθσ 

και προφφλαξθσ από τθν εξάπλωςθ του ιοφ 

#COVID-19 και τθν κιρυξθ πανδθμίασ από 

τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ – ΡΟΥ. 

Με αυξθμζνο αίςκθμα ευκφνθσ και 

εκπροςωπϊντασ τθ μεγάλθ οικογζνεια των 

ογκολογικϊν αςκενϊν, οι οποίοι ανικουν 

ςτθν κατθγορία ευπακϊν ομάδων πολφ υψθλοφ κινδφνου, αφοφ επικοινωνιςαμε με όλεσ τισ 

Επιςτθμονικζσ Εταιρείεσ ςτο χϊρο τθσ ογκολογίασ, (ΕΟΡΕ, ΕΑΕ, ΕΕΑΟ, ΕΕΧΟ, ΕΣΝΕ/ΤΟΝ) 

αποςτείλαμεςτισ 9.3.2020 υπόμνθμα προσ το Υπουργείο Υγείασ και τον ΕΟΔΥ, με το οποίο 

επιςθμαίνουμε οριςμζνα κρίςιμα για τον ζλεγχο τθσ διάδοςθσ του ιοφ ςθμεία, τα οποία 

χριηουν άμεςθσ προςοχισ και λιψθσ μζτρων, κακϊσ με μθδενικό ι πολφ μικρό κόςτοσ μποροφν 

να υποςτθρίξουν ςε μεγάλο βακμό τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςυνολικισ προςπάκειασ τθσ 

πολιτείασ.  

 

Ρολλά από τα κζματα αυτά, για τα οποία προτείναμε πρακτικζσ και εφικτζσ λφςεισ ςτθ βάςθ 

ελαχίςτου κόςτουσ, τα οποία επιςθμάναμε με τθν παραπάνω επιςτολι μασ και 

δθμοςιοποιιςαμε με το Δελτίο Τφπου που εκδόκθκε ςτθ ςυνζχεια, τα εντόπιςαν και τα 

ανζφεραν τα μζλθ τθσ ΕΛΛΟΚ από όλθ τθν Ελλάδα, τα οποία είναι μεταξφ των πλζον 

κατθρτιςμζνων, ζμπειρων και ενθμερωμζνων ςτελεχϊν ςυλλόγων αςκενϊν.  

 

Στθ ςυνζχεια εςτάλθ και δεφτερθ επιςτολι προσ τον Υπουργό Υγείασ, το Υπουργείο Εργαςίασ 

και τουσ λοιποφσ αρμόδιουσ φορείσ, προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν κζματα ηωτικισ 

ςθμαςίασ για τουσ αςκενείσ με καρκίνο τα οποία ιταν κυρίωσ αποτζλεςμα των μζτρων που 

ελιφκθςαν για τθν αντιμετϊπιςθ του covid-19, ενϊ ςυνεχίςκθκε θ επικοινωνία και ενθμζρωςθ 

των μελϊν μασ ςχετικά με το κζμα. 

 

Θ ΕΛΛΟΚ προτρζπει τα Δ.Σ. των μελϊν τθσ να ςυνεργαςκοφν με τουσ κατά τόπουσ Διοικθτζσ 

ΥΡΕ, Νοςοκομείων και άλλουσ υπευκφνουσ ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τθ διαχείριςθ τθσ 

κρίςθσ COVID-19 ςτο τοπικό μικρο-περιβάλλον κάκε περιοχισ, ϊςτε να ενιςχφςουν τθν 

τεράςτια εκνικι προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ τθσ κρίςθσ.  

 

https://ellok.org/wp-content/uploads/2020/04/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%95%CE%9F%CE%94%CE%A5-09032020.pdf
https://ellok.org/ns-press-rel-2-2-2/
https://ellok.org/wp-content/uploads/2020/04/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-COVID-19-%CE%A5%CE%A5.pdf
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2. ΚΑΡΚΙΝΟ &COVID-19 : ΙΣΟΕΛΙΔΑ από την ΕΛΛΟΚ για τον covid-19 και τον καρκίνο 

 
Ρροκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ζγκυρθ και 

ζγκαιρθ εξειδικευμζνθ ενθμζρωςθ για τον 

ιό covid-19 και τισ ανάγκεσ που προκφπτουν 

για τουσ αςκενείσ με καρκίνο, θ ΕΛΛΟΚ 

προχϊρθςε ςτθ δθμιουργία μίασ 

ιςτοςελίδασ θ οποία κα ενθμερϊνεται 

ςυνεχϊσ με τισ νεϊτερεσ εξελίξεισ από το 

μζτωπο τθσ επιςτιμθσ αλλά και τισ αλλαγζσ 

ςτισ διαδικαςίεσ που ανακοινϊνει θ πολιτεία, το Υπουργείο Υγείασ και το Υπουργείο Εργαςίασ 

και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ςχετικά με κζματα που είναι υψθλισ ςθμαςίασ για τουσ 

ογκολογικοφσ αςκενείσ και τισ οικογζνειζσ τουσ. Εκεί υπάρχουν οι δράςεισ που αναφζρκθκαν 

περιλθπτικά παραπάνω, ενθμζρωςθ από τθ διεκνι και εκνικι επιςτθμονικι ογκολογικι 

κοινότθτα κακϊσ και χριςιμα LINK όπου κα μπορείτε να αναηθτιςετε πλθροφορίεσ.Μπορείτε 

να δείτε περιςςότερα εδϊ. 

 

3. υνεδρίαςη Διοικοφςασ επιτροπήσ All.CanGreece 

 

Σε αυτό δφςκολο χρονικό 

διάςτθμα και με τα δεδομζνα 

να αλλάηουν ςυνεχϊσ, 

ςυνεδρίαςε θ Διοικοφςα 

Επιτροπι τθσ πλατφόρμασ 

διαλόγου All.Can Greece 

ςτθν οποία υπάρχει ςτενι 

ςυνεργαςία με τισ ιατρικζσ 

επιςτθμονικζσ εταιρείεσ του 

χϊρου τθσ ογκολογίασ και τθσ νοςθλευτικισ, τθν φαρμακοβιομθχανία, οικονομολόγουσ υγείασ, 

προκειμζνου να γίνει μία ςυνολικι αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ και να εκτιμθκοφν οι πικανζσ 

εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ ογκολογικισ περίκαλψθσ και φροντίδασ ςτθ χϊρα μασ.  

Κζματα όπωσ θ επείγουςα ενθμζρωςθ - οδθγία τθσ ΕΟΡΕ, ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ των 

κεραπειϊν των ογκολογικϊν αςκενϊν, (https://bit.ly/2J620nd), θ ζνταξθ ςυγκεκριμζνων 

κατθγοριϊν αςκενϊν ςτισ «ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ», θ ομαλι ςυνζχιςθ 

προγραμματιςμζνων χειρουργείων, τα προβλιματα και οι κακυςτεριςεισ του Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικισ προζγκριςθσ (ΣΘΡ), οι ςυνκικεσ ςτα φαρμακεία του ΕΟΡΥΥ, θ διαςφάλιςθ τθσ 

επάρκειασ ογκολογικϊν φαρμάκων και ο προγραμματιςμόσ δράςθσ για το 2020 αποτζλεςαν τα 

κφρια ςθμεία ςτα οποια εςτίαςε θ Επιτροπι, προκειμζνου να προχωριςει ςτθ ςφνταξθ 

προτάςεων προσ τθν πολιτεία και το Υπουργείο Υγείασ, για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ 

φαινομζνων δυςλειτουργίασ του ςυςτιματοσ και αποφυγι γενίκευςθσ αυτϊν.  

 

https://ellok.org/covid-19/
https://bit.ly/2J620nd
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4. 4o ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΟΚ 

Με τθ ςυμμετοχι του Τπουργοφ Τγείασ 

Βαςίλη Κικίλια και του Γ.Γ. Κοιν. 

Αλλθλεγγφθσ & Καταπολζμθςθσ τθσ 

Φτϊχειασ του Υπουργείου Εργαςίασ & 

Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων Γιϊργου 

ταμάτη, πραγματοποιικθκε με μεγάλθ 

επιτυχία ςτισ 31 Λανουαρίου ζωσ 2 

Φεβρουαρίου 2020 το 4ο Ετήςιο υνζδριο 

τησ Ελληνικήσ Ομοςπονδίασ Καρκίνου το οποίο, με ςθμείο αναφοράσ τθν Παγκόςμια Ημζρα 

κατά του Καρκίνου και τίτλο #IAmAndIWill «Αποςτολή Καρκίνοσ» - «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

για τον Καρκίνο» - Προκλήςεισ και Ευκαιρίεσ για την Ελλάδα, ανζδειξε τισ προκλήςεισ που 

πρόκειται να αντιμετωπίςει θ χϊρα μασ, εν όψει τθσ νζασ πραγματικότθτασ που 

διαμορφϊνεται από τθν Ευρωπαϊκι πολιτικι «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο», που 

μαηί με τθν πολιτικι ζρευνασ και τεχνολογίασ «Αποςτολή Καρκίνοσ», ανακοινϊκθκαν επίςθμα 

από τθν Ευρωπαία Επίτροπο Υγείασ κα τζλλα Κυριακίδη ςτισ 4 Φεβρουαρίου ςτο 

Ευρωκοινοβοφλιο. Στθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΛΟΚ μπορείτε να δείτε το πλιρεσ Δελτίο Τφπου  και 

αναλυτικά το υλικό του Συνεδρίου (πρόγραμμα, παρουςιάςεισ, φωτογραφίεσ, βίντεο κλπ). 

 

5. ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ & ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Τθν Κυριακι 2 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιικθκε θ 4η Ετήςια Σακτική Γενική υνζλευςη 

κατά τθν οποία ςφμφωνα με τθν Θμεριςια Διάταξθ, παρουςιάςτθκαν και εγκρίκθκαν από το 

ςϊμα: ο απολογιςμόσ των δράςεων και του 

ζργου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, για το 

χρονικό διάςτθμα 1/1/2019 ζωσ 31/12/2019, 

το πρόγραμμα δράςθσ τθσ ΕΛΛΟΚ για το ζτοσ 

2020, ο οικονομικόσ απολογιςμόσ για το ζτοσ 

2019 και ο προυπολογιςμόσγια το ζτοσ 2020 

και τζλοσ πραγματοποιικθκαν οι αρχαιρεςίεσ 

για τθν εκλογι των νζων Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου και Εξελεγκτικισ Επιτροπισ. Στθ 

ςυνζχεια τθν ίδια θμζρα πραγματοποιικθκε θ 

πρϊτθ ςυνεδρίαςθ με τθν οποία ζγινε κατανομι αρμοδιοτιτων και ςυςτάκθκε ςε ςϊμα το νζο 

Διοικθτικό Συμβοφλιο το οποίο ζχει ωσ εξισ :  

Διοικητικό υμβοφλιο: 

Πρόεδροσ: Καίτθ Αποςτολίδου 
Αντιπρόεδροσ: Λωάννα Καραβάνα 
Γραμματζασ: Γιϊργοσ Καπετανάκθσ 
Σαμίασ: Ραραςκευι Μιχαλοποφλου 
Μζλοσ: Ελζνθ Ντελιοποφλου 
Μζλοσ: Μαρία Κεοδωρίδου 
Μζλοσ: Αγγελικι Στεφανάκθ 

https://ellok.org/synedrio20-press-2-2/
https://ellok.org/synedrio20/
https://ellok.org/synedrio20-generalassembly/
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Το νζο Διοικθτικό Συμβοφλιο, επικυμεί να εκφράςει τισ ευχαριςτίεσ προσ τα μζλθ τθσ ΕΛΛΟΚ για 

τθν ςυμμετοχι τουσ και δεςμεφεται ότι κα ςυνεχίςει να εργάηεται με το ίδιο ςκζνοσ και ηιλο, 

με ςκοπό τθν υποςτιριξθ και ενδυνάμωςθ των αςκενϊν με καρκίνο και των οικογενειϊν τουσ 

ςε όλθ τθν Ελλάδα. Ραράλλθλα ηθτά τθν ενεργό ςυμμετοχι και ςυνδρομι όλων των μελϊν τθσ 

ΕΛΛΟΚ προκειμζνου να επιτφχουμε όλοι μαηίτα βζλτιςτα αποτελζςματα και να 

αντιμετωπίςουμε αποτελεςματικά τα ιδιαίτερα εκείνα προβλιματα που ςυναντοφν οι 

ογκολογικοί αςκενείσ ςε κάκε γωνιά τθσ χϊρασ μασ. 

6. Η Ογκολογική Κοινότητα για την Παγκόςμια Ημζρα κατά του Καρκίνου 

 

Φζτοσ πζραν του Ετθςίου Συνεδρίου τθσ ΕΛΛΟΚ που όπωσ κάκε χρόνο τιμά τθν Ραγκόςμια 

Θμζρα κατά του Καρκίνου και των ςχετικϊν μθνυμάτων που δθμοςιεφκθκαν από άλλεσ 

οργανϊςεισ και φορείσ, αξίηει να αναφζρουμε ότι για πρϊτθ φορά τίμθςαν τθν θμζρα όλεσ μαηί 

οι επιςτθμονικζσ ιατρικζσ εταιρείεσ μαηί με τθν ΕΣΝΕ/ΤΟΝ και τθν ΕΛΛΟΚ, ςε ςυνζντευξθ τφπου 

που διοργάνωςε θ ΕΟΡΕ. 

 

Θ ςυνζντευξθ τφπου ιταν 

ευκαιρία να δθλϊςουν 

δθμόςια όλοι μαηί οι 

ςυμμετζχοντεσ εκπρόςωποι 

τθσ ογκολογικισ κοινότθτασ, 

τθν ανάγκθ κατάρτιςθσ 

εκνικισ ςτρατθγικισ για τον 

καρκίνο που κα βαςίηεται ςε Εκνικό Μθτρϊο Νεοπλαςιϊν και Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τον 

Ζλεγχο του Καρκίνου, ενεργοποίθςθσ του πρόςφατου νόμου για τθ ςφςταςθ Εκνικοφ 

Λνςτιτοφτου Νεοπλαςιϊν και να τονίςουν τθ ςθμαςία τθσ ανακουφιςτικισ φροντίδασ ωσ 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ογκολογικισ περίκαλψθσ. 

 

Θ κ. Καίτθ Αποςτολίδου, Ρρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ  και Ρρόεδροσ 

τθσ ECPC-European Cancer Patient Coalition,ςτθν ομιλία τθσ ανζφερε ότι «Η ζλλειψθ οράματοσ 

και εκνικισ ςτρατθγικισ για τον καρκίνο «τον Αυτοκράτορα των Αςκενειϊν» είναι διαχρονικι 

ςτθ χϊρα μασ. Παρά τισ δθμόςια εκφραςμζνεσ κζςεισ μασ για τθν ανάγκθ κατάρτιςθσ εκνικισ 

ςτρατθγικισ για τον καρκίνο και τθν βιο-ιατρικι ζρευνα για τον καρκίνο, δεν είχαμε καμία 

απάντθςθ από καμία κυβζρνθςθ. Η χϊρα μασ μζχρι τϊρα δεν αντιμετϊπιςε τον καρκίνο με τθ 

ςοβαρότθτα που αρμόηει, με αποτζλεςμα θ Ελλάδα είναι αποφςα από τα Ευρωπαϊκά fora 

πολιτικισ για τον καρκίνο». 

7. Ν για την Πρόληψη, προςταςία και προαγωγή τησ υγείασ 

Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου ςυμμετείχε ςτθ διαβοφλευςθ του Σχεδίου Νόμου με τίτλο 

«ΡΟΛΘΨΘ, ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΚΑΛ ΡΟΑΓΩΓΘ ΤΘΣ ΥΓΕΛΑΣ-ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΔΘΜΟΣΛΑΣ 

ΥΓΕΛΑΣ» και κατζκεςε επίςθμα τισ προτάςεισ τθσ, προκειμζνου να γίνει αντιλθπτό από το 

Υπουργείο Υγείασ, ότι πρζπει επιτζλουσ ςτθ χϊρα μασ να αςχολθκοφμε ςοβαρά με τον καρκίνο, 

όχι μόνον ωσ αςκζνεια αλλά και ωσ κοινωνικό και οικονομικό πρόβλθμα.   
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Θ παρζμβαςθ μασ ςτο Σχζδιο Νόμου, επικεντρϊκθκε ςτθν 

ανάδειξθ κεμάτων κομβικισ ςθμαςίασ, τα οποία πρζπει να 

αποτελοφν κεντρικζσ αρχζσ ενόσ ςχεδίου δράςθσ για τθν 

δθμόςια υγεία και τον ρόλο του καρκίνου ωσ βαςικό 

παράγοντα τθσ δθμόςιασ υγείασ. Μπορείτε να διαβάςετε 

αναλυτικά τισ προτάςεισ μασ, ςτο δελτίο τφπου, εδϊ. 

 

8. Νζο μζλοσ ςτην ΕΛΛΟΚ 

Με ιδιαίτερθ χαρά, καλωςορίηουμε το 40ο μζλοσ τθσ 

Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου, τον Ραγκριτιο Σφλλογο 

Γονζων και Φίλων Ραιδιϊν με καρκίνο «Η Ηλιαχτίδα» 

γεγονόσ που μασ δίνει μεγαλφτερθ δφναμθ και ευκφνθ 

ταυτόχρονα. Σε αυτι τθν προςπάκεια όλοι μασ ζχουμε τθ 

δυνατότθτα να κζςουμε το δικό μασ λικαράκι, για να 

γιγαντϊςει θ φωνι των αςκενϊν με καρκίνο ςτθ χϊρα μασ. 

Μια από τισ κεμελιϊδεισ αξίεσ τθσ ΕλλθνικισΟμοςπονδίασ 

Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ. είναι θ πίςτθ μασ ςτθνςυλλογικι 

δράςθ που μπορεί ν’ αλλάξει τον κόςμο προσ το 

καλφτερο!Δεν κα ςταματιςουμε ν’ απευκφνουμε ανοιχτι 

πρόςκλθςθ ςυνεργαςίασ ςε όλεσ τισ ΟργανϊςεισΑςκενϊν 

με ςτόχο τθν καλφτερθ και αποδοτικότερθ ςτιριξθ των 

αςκενϊν και των οικογενειϊν τουσ. 

9. All.Can - Θεαγζνειο 

Τον Φεβρουάριο πραγματοποιικθκε μια ςυνάντθςθ με τθ 

νζα διοικιτρια του νοςοκομείου Κεαγζνειο, κα Λιάνα  

Κουρτζλθ Ξουρι με τθν υποςτιριξθ των μελϊν των 

ςυλλόγων μασ «Άλμα Ζωήσ Ν. Θεςςαλονίκησ» και 

«Αλζξανδροσ υμεωνίδησ» με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ γφρω 

από τθν Ελλθνικι Ρλατφόρμα All.Can. 

Θ ενθμζρωςθ περιελάμβανε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 

πλατφόρμα διαλόγου All Can Greece, το ρόλο που καλείται 

αυτι να διαδραματίςει και τθν ανάγκθ  ςυςτράτευςθσ των 

εταίρων τθσ ογκολογικισ κοινότθτασ για τθ βελτίωςθ  τθσ 

ογκολογικισ περίκαλψθσ ςτθν Ελλάδα.  Ζγινε αναφορά 

ςτθν ζρευνα των αςκενϊν, ςτισ ανεπάρκειεσ που οι ίδιοι 

εντόπιςαν ςτθν ογκολογικι περίκαλψθ και φροντίδα που 

ζλαβαν, ςτα μζλθ και το ρόλοτθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ, ςτισ δράςεισ που πραγματοποιικθκαν 

κατά τθ διάρκεια του 2019 από τθν ΕΛΛΟΚ, ςτθν Ακινα και τθν περιφζρεια, ςτθν ευρεία 

https://ellok.org/ns-press-rel-2-2/
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αποδοχι που θ νζα αυτι πλατφόρμα ζχει ςυναντιςει μζχρι ςτιγμισ και τθν προοπτικι 

διεφρυνςθσ των εταίρων.  

Ιταν επίςθσ ευκαιρία να απευκφνουμε πρόςκλθςθ ςτθ Διοικιτρια και το Δ.Σ. του Κεαγενείου 

να γίνει το πρϊτο νοςοκομείο μζλοσ τθσ Ελλθνικισ πλατφόρμασ ΕΛΛΟΚ, γεγονόσ για το οποίο θ 

Διοικιτρια ζδειξε πολφ μεγάλο ενδιαφζρον, δεδομζνου ότι το Κεαγζνειο είναι το μοναδικό 

ογκολογικό νοςοκομείο ςτθ Βόρεια Ελλάδα.  Ακόμθ ςυηθτικθκαν κζματα που αφοροφν τισ  

δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν αςκενείσ, γιατροί και νοςθλευτζσ, ενϊ ζγινε μνεία επί κεμάτων 

που χριηουν βελτίωςθ όπωσ για παράδειγμαθ μείωςθ του ποςοςτοφ των  ενδο-νοςοκομειακϊν 

λοιμϊξεων. 

10. υνάντηςη τησ ECPCμε την Ευρωπαία Επίτροπο Τγείασ & Σροφίμων 

 

Τθ Δευτζρα 20 Λανουαρίου 2020, αντιπροςωπία τθσ ECPC προςκλικθκε ςτθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι  προκειμζνου να 

ςυναντθκεί με τθ νζα 

Επίτροπο Υγείασ Στζλλα 

Κυριακίδθ και τθν ομάδα 

εργαςίασ  του Ευρωπαϊκοφ 

Σχεδίου Δράςθσ για τον 

Καρκίνο. Ιταν μια εξαιρετικι 

ευκαιρία για τθν Ρρόεδρο τθσ 

ECPC,κα Καίτθ Αποςτολίδου,   

τον προθγοφμενο Ρρόεδρο 

τθσ ECPC, Κακ. Francesco de 

Lorenzo, τθν Δρα Françoise 

Meunier, μζλοσ τθσ 

Επιςτθμονικισ Επιτροπισ ECPC και τθσ Διευκφντριασ ECPC, Antonella Cardone, να ενθμερϊςουν 

τθν Επίτροπο για τον ςθμαντικό ρόλο που μποροφν να διαδραματίςουν οι αςκενείσ με καρκίνο 

ςτθ διαμόρφωςθ του Ευρωπαϊκοφ Σχεδίου για τθν καταπολζμθςθ του καρκίνου. 

 

Θ ECPC διαβεβαίωςε τθν Επίτροπο Υγείασ ότι 

κα ςυνεχίςουν να διατθροφν τθν άριςτθ 

ςχζςθ που ζχουν με τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι. Θ Επίτροποσ Στζλλα Κυριακίδου, 

εξιγθςε ότι ο ςκοπόσ του Ευρωπαϊκοφ 

Σχεδίου για τθν καταπολζμθςθ του καρκίνου 

δεν είναι να ανακαλφψει τον τροχό, αλλά να 

«καλφψει τα κενά που υπάρχουν» και, κατά 

τθ διάρκεια των δθμοςίων διαβουλεφςεων, 

να ενθμερωκεί ποφ μπορεί να ζχει θ 

Επιτροπι τα καλφτερα αποτελζςματα για 

τουσ ευρωπαίουσ αςκενείσ με καρκίνο και τουσ επιβιϊςαντεσ. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ηιτθςε 

επίςθσ να ενθμερωκεί ςχετικά με τθν ζρευνα και  τθν μελζτθ τθσ ECPC ςχετικά με τισ κοινωνικζσ 
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ανιςότθτεσ ςτθν ογκολογικι περίκαλψθ και φροντίδα και άλλα ςτοιχεία ςχετικά με τθν 

κοινωνικι κατάςταςθ των αςκενϊν και των επιβιωςάντων από καρκίνο ςτθν Ευρϊπθ. 

"Υποβάλαμε ςτον Επίτροπο Υγείασ τισ ςυςτάςεισ μασ για το Ευρωπαϊκό Σχζδιο για τον Καρκίνο. 

Αυτζσ περιλαμβάνουν τθν ζκκλθςι μασ για τα ολοκλθρωμζνα δίκτυα ογκολογικισ περίκαλψθσ 

(CCCN), τα οποία κα κατανεμθκοφν ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ για να εξυπθρετοφν μζχρι ζνα 

εκατομμφριο πολίτεσ. Πιςτεφουμε ότι τα CCCNs αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά ενόσ καλά 

λειτουργικοφ ςχεδίου ", διλωςε θ Ρρόεδροσ τθσ  ECPC, Kαίτθ Αποςτολίδου.  

«Η ECPC ηιτθςε επίςθσ από τθν Επίτροπο να ςυμπεριλάβει ςτο Ευρωπαϊκό Σχζδιο  για τον 

Καρκίνο, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράσ (ERNs) για να εξαςφαλίςει τθν υψθλότερθ δυνατι 

ποιότθτα ογκολογικισ περίκαλψθσ ςτουσ αςκενείσ με καρκίνο. Επιπλζον, ηθτιςαμε τθ 

μακροπρόκεςμθ παρακολοφκθςθ των αςκενϊν που ζχουν περατϊςει τθ κεραπεία τουσ, όπωσ 

οριςμζνεσ κεμελιϊδεισ πτυχζσ – τθν ψυχολογικι υποςτιριξθ, τθν διατροφι και τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ τοξικότθτασ που επιφζρει ο καρκίνοσ - που μποροφν να 

επιτρζψουν ςτουσ «κεραπευμζνουσ» πολίτεσ να επιςτρζψουν ςε μια φυςιολογικι ηωι», 

πρόςκεςε ο κακθγθτισ Francesco de Lorenzo. 

Επιπλζον, θ Ρρόεδροσ τθσ ECPC τόνιςε ότι ζνα από τα ςθμαντικότερα επιτεφγματα του 

Ευρωπαϊκοφ Σχεδίου κα πρζπει να είναι θ αντιμετϊπιςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων, θ 

επανζνταξθ ςτθν κοινωνικι ηωι και τθν απαςχόλθςθ, το δικαίωμα ςτθ λικθ, θ πρόςβαςθ ςε 

χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ. 

11. υμμετοχή τησ ΕΛΛΟΚ ςε ςυνζδρια / ημερίδεσ 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ 

Καρκίνου, ςτα πλαίςια τθσ δράςθσ του είχε ςυμμετοχι κατά 

τθν προθγοφμενθ περίοδο ςε πλικοσ εκδθλϊςεων 

καιςυναντιςεων, ςυγκεκριμζνα δε είχε ενεργι 

παρουςία:Στισ Ημερίδεσ - υνζδρια: 

 "Καρκίνοσ και Εργαςία" που διοργάνωςε το μζλοσ 

μασ Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν και Φίλων Νομοφ Ζβρου "ΣυνεχίΗΩ", 

 ΣΦΕΕ - EFPIA - Συλλόγων αςκενϊν (12/2), 

 Πρϊτο Θζμα: Η υγεία μου (18/2), 

 ΙΣΑ Επιτροπι ιατρϊν-αςκενϊν με αντικείμενο το 

ζργο InteropEHRate-Ενθμερωτικι ςυνάντθςθ και 

επίδειξθ (20/2),  

 11ο Μετεκπαιδευτικό Συνζδριο Κλινικισ και 

Ερευνθτικισ Ογκολογίασ – ΕΛΙΕΚ (20/2) για τον 

Καρκίνο του παχζοσ εντζρου που διοργάνωςε το μζλοσ μασ  «Αλζξανδροσ Συμεωνίδθσ» 

(21/2) 

 ΗμερίδαAπολογιςμοφ Δράςεων 2019 και Σχεδίου Δράςθσ 2020 ΙQVIAHellas(21/1) 

 Εςπερίδα Ελλθνο-Αμερικανικοφ Επιμελθτθρίου 23/1 
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