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 Ο καρκίνος  δοκιμάζει τον άνθρωπο σε οργανικό, ψυχολογικό, κοινωνικό, 

πνευματικό  αλλά και οικονομικό επίπεδο 
 

 Ο άρρωστος και η οικογένειά του χρειάζονται να προσαρμοστούν  βίαια 
στις συνθήκες που επιβάλλει η ασθένεια  
 

 Ανάγκη για ανταλλαγή εμπειριών με άλλους ασθενείς 
 

 Ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος «πρόσωπο με πρόσωπο»  
 

Η αναμέτρηση με τον καρκίνο 
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 Πρωτοπόροι οι ογκολογικοί ασθενείς 
 Αρχικά παρέες ασθενών ανταλλάσσουν εμπειρίες 
 Δεκαετία ‘70 δημιουργούνται οι πρώτοι σύλλογοι 

• Αγκαλιάζω (1976) 

• Σύλλογος καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης 

• Ακολουθεί η επαρχία 

 Στην πορεία των 40 ετών, ο ρόλος και οι ανάγκες των εθελοντικών 
οργανώσεων άλλαξαν 

Η πορεία του κινήματος ασθενών  

Οι «παρέες των ασθενών» εξελίσσονται  σε οργανωμένους πολυπληθείς 

συλλόγους καρκινοπαθών  με σημαντική προσφορά τόσο στους ίδιους 

τους ασθενείς όσο και στην κοινωνία των πολιτών.  
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 Η εισβολή του καρκίνου αλλάξει τη σχέση των ανθρώπων τόσο με το 
Σύστημα Υγείας όσο και  με την ίδια την ασθένεια 
 

 Η δημιουργία ενός σύγχρονου «πολιτισμού» για την υγεία επιβάλλεται 
βάσει νέων αναγκών 
 

 Συνιστώσες στην δημιουργία αυτού του σύγχρονου πολιτισμού είναι:  
• οι ίδιοι ασθενείς και οι οικογένειές τους 
• η πολιτεία, το σύστημα υγείας, οι επαγγελματίες υγείας 
• οι σύλλογοι, η ΕΛΛΟΚ καθώς και  το σύνολο των πολιτών. 

Σύγχρονος «πολιτισμός» για την υγεία 
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Σύγχρονος «πολιτισμός» για την υγεία 
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Η εισβολή του καρκίνου 
στον επιδημιολογικό 
χάρτη της χώρας μας έχει 
αλλάξει τη σχέση των 
ανθρώπων τόσο με το 
Σύστημα Υγείας όσο και  
με την ίδια την ασθένεια 
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 Κάθε σύλλογος έχει μια διαφορετική ιστορία και πορεία.  

 Υπάρχει μια ποικιλομορφία στη σύνθεση και  φυσιογνωμία, στο επίπεδο 
της ωριμότητάς, στα τοπικά  χαρακτηριστικά του πληθυσμού.  

 Οι σύλλογοι είναι κομμάτι της κοινωνίας και αντανακλούν τις 
διαφορετικές προσεγγίσεις της.  

 το διαφορετικό σε κάθε περιοχή επίπεδο ανάπτυξης του συστήματος 
υγείας οδηγεί σε μια διαφορετική ιεράρχηση των στόχων του κάθε 
συλλόγου.  

 

Η πορεία του κινήματος ασθενών  
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Τι ενώνει τις οργανώσεις ασθενών;  

Το όραμά μας, να γίνει πράξη το δικαίωμα κάθε καρκινοπαθή να 
έχει ποιότητα ζωής, στο παρόν και ρεαλιστική ελπίδα για το 
μέλλον. 

Υπάρχει ανάγκη κοινής οργανωμένης δράσης για τον καρκίνο, το 
εντόπισαν   οι διοικήσεις των συλλόγων και άρχισαν  επαφές για  
προσπάθεια συνένωσης.  

 

Οι ασθενείς ενηλικιώνονται 
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 Συνένωση των συλλόγων καρκίνου πανελλαδικά και δημιουργία της ΕΛΛΟΚ 

 Συγκροτήθηκε σε ισχυρό δευτεροβάθμιο όργανο το 2016 (άτυπη λειτουργία από το 2011 
ως ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ. - Διασωματειακή Επιτροπή για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων των 
Ασθενών με Καρκίνο) 

 Εκπροσωπεί 27 οργανώσεις ασθενών με καρκίνο από όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο 
μέχρι την Κρήτη και διοικείται από 7μελες Δ.Σ. με πλειοψηφία ασθενών 

 Καλύπτει θεσμικά θέματα των ασθενών και των ατόμων με εμπειρία καρκίνου 

 Προσφέρει κατάρτιση  στα μέλη της 

Ισχυρή & τεκμηριωμένη  
φωνή των ασθενών & των ατόμων  με  εμπειρία καρκίνου 
 

ΕΛΛΟΚ 
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 ισότιμη, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην ογκολογική 
περίθαλψη όλων των ασθενών με καρκίνο  

 Επιδιώκουμε τη συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών στη διαμόρφωση 
της πολιτικής ατζέντας για τον καρκίνο και την υγεία, εμπνέοντας, 
εμψυχώνοντας και εκπαιδεύοντας τα μέλη μας, ώστε να μπορούν να 
διεκδικήσουν ισάξια μια θέση στο τραπέζι των συζητήσεων, και στην 
εταιρική συμμετοχή των ασθενών στην έρευνα.  

 Χτίζουμε δεσμούς με την επιστημονική κοινότητα, την πολιτεία, το 
πολιτικό σύστημα της χώρας μας, τα ΑΕΙ αλλά και τον ιδιωτικό τομέα  

 

Όραμα  
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Η συνένωση δυνάμεων 
 όλων των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο, εθελοντών & φίλων  

για την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων  
των ασθενών με καρκίνο & για την καθολική πρόσβασή τους  

στην ογκολογική  και υγειονομική περίθαλψη. 

ΣΚΟΠΟΣ 



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  
ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Άσκηση επιρροής στη 
διαμόρφωση της 
πολιτικής ατζέντας για 
τον καρκίνο σε εθνικό 
και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

•Eνδυνάμωση & κατάρτιση 
για 
• να συμμετέχουν ενεργά 

στη θεραπεία τους,  
• στην αξιολόγηση της 

ιατρικής τεχνολογίας 
•  Ανάπτυξη σύγχρονων 

δεξιοτήτων διοίκησης & 
επικοινωνίας με τη χρήση 
της τεχνολογίας 

• Ενισχύουμε το ρόλο 
των  ασθενών στην 
έρευνα για τον 
καρκίνο ως 
συνερευνητών 

• Ενημερώνουμε τους 
ασθενείς για τη 
σημασία των 
κλινικών μελετών  

• Χτίζουμε ένα 
μοντέλο βιώσιμης 
διακυβέρνησης της 
ΕΛΛ.Ο.Κ. 

•  Προάγουμε τη 
διαφάνεια & τη 
λογοδοσία 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
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 +400 μέλη σε 47 χώρες 
  Εκπροσωπεί όλους τους καρκίνους, κοινούς και σπάνιους 
 Διοικείται από ασθενείς 
 Συνηγορεί κατά των ανισοτήτων στην ογκολογική περίθαλψη  
 Ενθαρρύνει την έρευνα & τη καινοτομία 
 Ενισχύει την επιρροή των ογκολογικών ασθενών στις Ευρωπαϊκές πολιτικές 

υγείας & έρευνας 
 

ECPC 
Αξιόπιστος εταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής & Ευρωπαϊκών Οργανισμών 

 

Συμμετέχουμε & συνεργαζόμαστε στενά 
με ισχυρές Ευρωπαϊκές οργανώσεις κύρους 
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Εστιάζουμε σε βασικά θέματα πολιτικών για τον καρκίνο και την υγεία (1) 

 ανισότητες πρόσβασης σε ογκολογική περίθαλψη    

 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον καρκίνο και τους σπάνιους 

καρκίνους 

 Εθνικό Πληθυσμιακό Μητρώο Νεοπλασιών 

 καινοτομία στην ογκολογία 

 επιβίωση μετά τον καρκίνο 

 αποκατάσταση και επανένταξη στην κοινωνική ζωή και την 

εργασία 

 

Θέματα πολιτικών  
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Εστιάζουμε σε βασικά θέματα πολιτικών για τον καρκίνο και την υγεία (2) 

 εκπροσώπηση των οργανώσεων ασθενών σε επιτροπές και 

φορείς διαμόρφωσης πολιτικών 

 συμμετοχή και εκπροσώπηση ασθενών και οργανώσεων 

ασθενών στον υπό ίδρυση Οργανισμό Αξιολόγησης Ιατρικής 

Τεχνολογίας και σε  άλλες σχετικές επιτροπές 

 παρεμβάσεις σε σχέση με τα προβλήματα που εντοπίζουν τα μέλη 
στα περιφερειακά ογκολογικά νοσοκομεία και κλινικές και γενικά 
στο σύστημα υγείας 

 

Θέματα πολιτικών  
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 Νέα προσέγγιση της υγείας 
 

 Νέα εκπαίδευση & παιδεία 
 

 Ανάδυση αξιών  
 

Από την επιβίωση του ασθενούς  
στην επιβίωση με ποιότητα ζωής 

 

Kουλτούρα υγείας 
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Η ΕΛΛΟΚ με ωριμότητα  επιδιώκει να αναπτύξει ισχυρές 
συμμαχίες με όλους τους εταίρους της ογκολογικής και της 
ερευνητικής κοινότητας, καθώς και της δημόσιας υγείας, 
χτίζοντας νέες γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με 
όλους τους εταίρους της υγείας  

Συνεργασίες 
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ε 

Οραματιζόμαστε τις μελλοντικές πολιτικές που θα 
προταθούν  θα θεσμοθετηθούν και θα εφαρμοστούν στην 

υγεία να έχουν  
ασθενοκεντρικό χαρακτήρα  

προσεγγίζοντας τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών  και 
εφαρμόζοντας τις πολιτικές της ΕΕ για την Ευρώπη του 2020. 

Συμπερασματικά 
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ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ. 

Τα δόγματα του ήρεμου παρελθόντος είναι 
αναντίστοιχα με το θυελλώδες μας παρόν.  
Οι δυσκολίες συσσωρεύονται η μία πάνω 
στην άλλη. Οι συνθήκες είναι νέες και μας 
καλούν να σκεφθούμε και να ενεργήσουμε 
με τρόπο νέο. 
Πρέπει να αποτινάξουμε προϊδεασμούς και 
κατόπιν να σώσουμε τη χώρα. 

Αβραάμ Λίνκολν, 1862 



Ελένη Ντελιοπούλου 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ. 

Διεύθυνση: Φαραντάτων 34 – Αθήνα 11527 

Mail: eleni.deliopoulou@ellok.org 

Τηλ. 6978-009141 

Ιστότοπος: www.ellok.org 

Facebook: Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 

Twitter: @EllokGR 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 
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