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Ενηλικίωση του κινήματος των ασθενών: 

η γνώση είναι ευθύνη για το αύριο 

Ελένη Ντελιοπούλου 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ 

 

Ο καρκίνος  και πολλές άλλες χρόνιες παθήσεις προκαλούν στον ασθενή την πλήρη αποδιοργάνωση της 

ταυτότητας του. Δεν καταστρέφει μόνο το φυσικό σώμα, αλλά δοκιμάζει τον άνθρωπο σε οργανικό, 

ψυχολογικό, κοινωνικό, πνευματικό  αλλά και οικονομικό επίπεδο. Όλες αυτές οι δοκιμασίες απαιτούν 

διευθέτηση, ώστε ο άρρωστος και η οικογένειά του να προσαρμοστούν στις καινούργιες συνθήκες.  

Για τον λόγο αυτό από πολύ νωρίς  ξεκίνησαν δειλά να συναθροίζονται παρέες ασθενών για  να χειριστούν 

την  ασθένειά τους  «πρόσωπο με πρόσωπο», να ανταλλάξουν  εμπειρίες και να σκεφτούν για την εξέλιξη 

τους. Έτσι στη δεκαετία του ’80 δημιουργήθηκαν οι πρώτοι σύλλογοι καρκινοπαθών,  στην Αθήνα το 

«Αγκαλιάζω»  και αργότερα στη Θεσσαλονίκη ο ΣΚΜΘ. Ακολούθησαν κι άλλοι  σύλλογοι στην  επαρχία, 

γεγονός που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.  

Οι ογκολογικοί ασθενείς υπήρξαν πρωτοπόροι στο κίνημα των ασθενών, αν και οι δυσκολίες  που 

αντιμετώπισαν ήταν πολλές, τόσο κατά την ίδρυση και βιωσιμότητα των συλλόγων  όσο και στην αποδοχή 

τους από την Ιατρική Κοινότητα και την Πολιτεία. Στην πορεία των 40 ετών, ο ρόλος και οι ανάγκες των 

εθελοντικών οργανώσεων άλλαξαν κατά πολύ. Από την «παρέα των ασθενών» εξελίχθηκαν  σε 

οργανωμένους πολυπληθείς συλλόγους καρκινοπαθών  με σημαντική προσφορά τόσο στους ίδιους τους 

ασθενείς όσο και στην κοινωνία των πολιτών.  

Το σκηνικό άλλαξε, ο καρκίνος δημιουργεί μια νέα  πραγματικότητα. Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός νέου 

«πολιτισμού» για την υγεία που θα παίρνει υπόψη του και θα ικανοποιεί τις νέες ανάγκες που φέρνει ο 

καρκίνος.  Οι συνιστώσες στην δημιουργία αυτού του νέου «πολιτισμού» είναι πολλές: είναι οι ίδιοι ασθενείς 

και οι οικογένειές τους, η πολιτεία, το σύστημα υγείας, οι επαγγελματίες υγείας, οι σύλλογοι, η ΕΛΛΟΚ  και 

φυσικά το σύνολο της κοινωνίας. 

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. Επίσης, το διαφορετικό σε κάθε 

περιοχή επίπεδο ανάπτυξης του συστήματος υγείας οδηγεί σε μια διαφορετική ιεράρχηση των στόχων του 

κάθε συλλόγου. 

Τι είναι αυτό που 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. 
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Θα μπορούσε  ο δρόμος για την κατάκτηση αυτού του οράματος να είναι μοναχικός για κάθε σύλλογο; Κατά 

τη γνώμη μας όχι. Υπάρχει ανάγκη κοινής οργανωμένης δράσης για τον καρκίνο, το εντόπισαν   οι διοικήσεις 

των συλλόγων και άρχισαν  επαφές για  προσπάθεια συνένωσης. Οι ασθενείς άρχισαν να ενηλικιώνονται. 

Έτσι ξεκίνησε η άτυπη συνεργασία των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο το 2011 με την ονομασία ΔΕΔΙΔΙΚΑ-

Διασωματειακή Επιτροπή για τη Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Ασθενών με Καρκίνο και πετύχαμε να 

παρουσιάσουμε τις θέσεις μας σε πολλά ιατρικά συνέδρια και φορείς υγείας για την ογκολογική περίθαλψη. 

Στα έξι χρόνια της οικονομικής κρίσης, η φθίνουσα οικονομική ζωή, η ανεργία και η απορρύθμιση των 

εργασιακών σχέσεων έχουν δημιουργήσει ένα νέο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον αβεβαιότητας και 

ανησυχίας.  Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις, οι οργανώσεις ασθενών με καρκίνο αποφάσισαν 

να αποκτήσει νομική μορφή η μέχρι τώρα άτυπη σχέση τους, και προχώρησαν τον Νοέμβριο 2015 στη 

σύσταση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ που είναι πλέον η φωνή της μεγαλύτερης ομάδας 

ασθενών, ατόμων με εμπειρία καρκίνου και των οικογενειών τους.  

Τον Ιούλιο του 2016 η  ΕΛΛΟΚ νομιμοποιήθηκε και    τον Φεβρουάριο του 2017 οι ασθενείς απόκτησαν το 1ο 

εκλεγμένο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο  με τριετή θητεία που  λειτουργεί με βάση την Ελληνική 

νομοθεσία και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Μέλος της ECPC-European Cancer Patient Coalition με έμμεση 

παρουσία σε Ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα, επιδιώκει την αναβάθμιση του ρόλου των ασθενών αλλά και της 

συμμετοχής τους στα κέντρα  σχεδιασμού πολιτικών υγείας.  

Η ΕΛΛΟΚ με 27 μέλη-συλλόγους από όλη την Ελλάδα και άλλα, που ολοκληρώνουν σύντομα διαδικασίες για 

την εγγραφή τους,  θα εργασθεί συστηματικά για την υλοποίηση του οράματός της για την 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. 

Μέσα σε ένα υφεσιακό  περιβάλλον με συνεχώς επιδεινούμενες τάσεις της οικονομίας, η ΕΛΛΟΚ είναι αυτή 

που θα διαδραματίσει το ρόλο του συνδετικού κρίκου, καλύπτοντας το κενό συνεργασίας που υπάρχει 

μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών στο χώρο του καρκίνου. Στο βραχύ διάστημα από τη σύστασή της, 

έχει ξεκινήσει, με αίσθημα ευθύνης, το χτίσιμο δεσμών με την επιστημονική κοινότητα, την πολιτεία, το 

πολιτικό σύστημα της χώρας μας, τα ΑΕΙ αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. 

Εστιάζουμε σε βασικά θέματα πολιτικών για τον καρκίνο και την υγεία όπως: τις ανισότητες πρόσβασης σε 

ογκολογική περίθαλψη,   το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο και τους Σπάνιους Καρκίνους, το Εθνικό 

Πληθυσμιακό Μητρώο Νεοπλασιών, την καινοτομία στην ογκολογία, την επιβίωση μετά τον καρκίνο, την 

αποκατάσταση και επανένταξη στην κοινωνική ζωή και την εργασία, την εκπροσώπηση των οργανώσεων 

ασθενών σε επιτροπές και φορείς διαμόρφωσης πολιτικών, την συμμετοχή και εκπροσώπηση ασθενών και 

οργανώσεων ασθενών στον υπό ίδρυση Οργανισμό Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας και σε  άλλες σχετικές 

επιτροπές.  

Ταυτόχρονα η ΕΛΛΟΚ παρακολουθεί τα θέματα πολιτικών για τον καρκίνο σε σχέση με τα προβλήματα που 

εντοπίζουν τα μέλη της στα περιφερειακά ογκολογικά νοσοκομεία και κλινικές και γενικά στο σύστημα 

υγείας, προκειμένου να προβαίνει στις κατάλληλες παρεμβάσεις. 

http://www.ellok.org/
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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.   

Ελπίζοντας ότι οι μελλοντικές πολιτικές που θα προταθούν και  με τη δική τους  συμμετοχή , θα 

θεσμοθετηθούν από την πολιτεία  και θα εφαρμοστούν στην υγεία θα έχουν ασθενοκεντρικό χαρακτήρα και 

θα προσεγγίζουν στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών. Γνωρίζοντας όλοι οι αρμόδιοι, ότι η πολιτική που 

συνοψίζεται στη  ασθενοκεντρική υγειονομική περίθαλψη, είναι η έκφραση των πολιτικών της ΕΕ για την 

Ευρώπη του 2020, αναμένουμε  στην  άμεση εφαρμογή τους και σε εθνικό επίπεδο. 
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