
 

 

Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε 

 για την Ανοσο-Ογκολογία & τις Ανοσο-Θεραπείες  

σε απλά Ελληνικά 

http://iop.ecpc.org/gr/ 

 

 

  



Τί είναι η Πύλη για την Ανοσο-ογκολογία; 

 

 Πρόκειται για μία πλατφόρμα ενημέρωσης για τις ανοσοθεραπείες και τις θεραπείες ανοσο-

ογκολογίας που προορίζονται για τους ασθενείς με καρκίνο στην Ευρώπη.  

 Στόχος της Πύλης Ανοσο-ογκολογίας είναι να παρέχει σε ασθενείς με κάθε τύπο καρκίνου και στους 

περιθάλποντές τους ενημερωμένες, προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με την ανοσοθεραπεία για τον 

καρκίνο – δηλ. τις θεραπείες που χρησιμοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα για την καταπολέμηση του 

καρκίνου. Εστιάζει ιδιαίτερα στον τελευταίο τύπο ανοσοθεραπείας για τον καρκίνο: τις θεραπείες 

ανοσο-ογκολογίας, καθώς έχουν δείξει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ασθενείς και είναι πλέον 

διαθέσιμες για την αντιμετώπιση διάφορων τύπων καρκίνου. 

Στη Πύλη της Ανοσο-Ογκολογίας μπορείτε να μπείτε μέσα από τoν ιστότοπο της EΛΛ.Ο.Κ. πατώντας το 

κουμπί «Ενημέρωση» στο μενού αριστερά ή γράφοντας στη γραμμή αναζήτησης τη διεύθυνση  

http://iop.ecpc.org/gr/ 

 

Ποιος έφτιαξε την Πύλη της Ανοσο-Ογκολογίας; 

 

Η Πύλη της Ανοσο-Ογκολογίας δημιουργήθηκε από ασθενείς για ασθενείς και είναι έργο της ECPC-

European Cancer Patient Coalition. Η Πύλη για την Ανοσο-Ογκολογία δημιουργήθηκε για να 

αποτελέσει την πρώτη Ευρωπαϊκή, καθοδηγούμενη από ασθενείς και εστιασμένη στους ασθενείς, πύλη 

ενημέρωσης για τις ανοσοθεραπείες για τον καρκίνο και για τις ανοσο-ογκολογικές θεραπείες. 

Ενας από τους στόχους της ECPC είναι να ενδυναμώσει τους Ευρωπαίους ασθενείς παρέχοντας βασικές 

πληροφορίες για τον καρκίνο. Η επιστήμη της ανοσο-ογκολογίας έχει εξελιχθεί με γρήγορο ρυθμό τα 

τελευταία χρόνια – και η εμφάνιση νέων θεραπειών που μπορούν να εκμεταλλευτούν τη δύναμη του 

ανοσοποιητικού συστήματος για την καταπολέμηση του καρκίνου αποτελεί ένα πραγματικό ορόσημο 

για τη θεραπεία πολλών μορφών καρκίνου. Ωστόσο, είναι σημαντικό και για τους ασθενείς αλλά και 

για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν πώς λειτουργούν οι ανοσοθεραπείες κατά 

του καρκίνου και η ανοσο-ογκολογία, και ποιο είναι ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση των διαφόρων 

τύπων καρκίνου.  

Το 2014, η ECPC σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Philippe de Backer και την Ευρωπαϊκή Ομάδα 

Εμπειρογνωμόνων για την Ανοσο-Ογκολογία, δημοσίευσε το Πλαίσιο Δράσης για την Πολιτική για 

την Ανοσο-ογκολογία. Το έγγραφο αυτό, το οποίο έχει πλέον κυκλοφορήσει σε πολλές χώρες, 

συνοψίζει τα βήματα που θα πρέπει να κάνουν οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ώστε να 

εξασφαλίσουν την ταχεία και κατάλληλη πρόσβαση στις θεραπείες ανοσο-ογκολογίας για τους 

ασθενείς με καρκίνο σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, η ECPC δημιούργησε τον πρώτο οδηγό ασθενών 

για την ανοσο-ογκολογία στην Ευρώπη, ο οποίος έκτοτε έχει μεταφραστεί σε 20 γλώσσες.  

Οι κατευθυντήριες αρχές της ECPC European Cancer Patient για τη δημιουργία της ΙΟΡ ήταν οι εξής: 

εστίαση στον ασθενή και επιστημονική ακρίβεια.  

 

http://iop.ecpc.org/gr/
http://ecpc.org/about-us/vision-strategy-partnership
http://ecpc.org/activities/policy-and-advocacy/policy-initiatives/253-immuno-oncology-policymakers-challenged-to-help-ensure-rapid-access-to-innovative-new-cancer-therapies-for-patients
http://ecpc.org/activities/policy-and-advocacy/policy-initiatives/253-immuno-oncology-policymakers-challenged-to-help-ensure-rapid-access-to-innovative-new-cancer-therapies-for-patients


 Τί περιέχει η Πύλη της Ανοσο-ογκολογίας; 

 Η Πύλη είναι χωρισμένη σε μία σειρά από διαδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες.  

 Για να ανοίξετε μία ενότητα, απλά κάντε κλικ στα πλαίσια που βρίσκονται στην κορυφή της σελίδας. Οι 

ενότητες θα ανοίξουν σε ένα ξεχωριστό παράθυρο. 

 

 

 

Πατώντας στο κουμπί «Σχετικά με την..» ανοίγουν δύο σελίδες: Δημιουργία της Πύλης 

ΙΟΡ και Χρηματοδότηση και Διαφάνεια.  

«Δημιουργία της Πύλης ΙΟP» με πληροφορίες για το πως δημιουργήθηκε η Πύλη 

Ανοσο-Ογκολογίας, για την ομάδα που εργάσθηκε για τη δημιουργία της 

«Χρηματοδότηση και Διαφάνεια» με ενημέρωση για τη χρηματοδότηση του έργου και τους χορηγούς 

που το στήριξαν οικονομικά 

 

Πατώντας το κουμπί «Πρόσβαση» ανοίγουν δύο σελίδες: Κλινικές Μελέτες και 

Εγκεκριμένες Νέες Θεραπείες 

«Κλινικές Μελέτες» στη σελίδα αυτή θα βρείτε μια εφαρμογή σε Αγγλική γλώσσα 

που επιτρέπει την αναζήτηση κλινικών μελετών ανά μορφή καρκίνου με βάση την 

απόσταση από πόλη που έχετε ορίσει. Η εφαρμογή επιτρέπει την εύκολη αναζήτηση κλινικών μελετών 

κοντά στο τόπο κατοικίας του ασθενούς. 

 «Εγκεκριμένες Νέες Θεραπείες» στη σελίδα αυτή, που προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρεί ποιες αντινεοπλασματικές θεραπείες έχουν εγκριθεί 

στην Ευρώπη.  

Κάντε κλίκ στη μορφή καρκίνου που σας ενδιαφέρει για ένα κατάλογο συνήθων και ανοσο-

ογκολογικών θεραπειών που έχουν έγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Φαρμάκων δημοσιεύει σύντομη ενημέρωση για κάθε θεραπεία σε 22 γλώσσες (και σε 

Ελληνική γλώσσα). 



 

Πατώντας το κουμπί «Πόροι» ανοίγει η βιβλιοθήκη της Πύλης  με συνδέσμους σε 

πολλά ενδιαφέροντα κείμενα για την ανοσο-ογκολογία σε Αγγλική Γλώσσα. 

 

 

Το Γλωσσάριο είναι η ηλεκτρονική μορφή του εντύπου «Το Γλωσσάριο της Ανοσο-

Ογκολογίας» που θα μπορείτε να κατεβάσετε σε .pdf αρχείο από τον ιστότοπο της 

EΛΛ.Ο.Κ. www.ellok.org 

 

Τελος πατώντας το κουμπί αυτό εισέρχεσθε στον ιστότοπο της ΕCPC – European Cancer 

Patient Coalition 

http://www.ellok.org/

