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Η Γνώση είναι Δύναμη: Οι Ασθενείς συνηγορούν με Γνώση 

Εκπαιδευτική Διημερίδα 14-15 Απριλίου 2015 

 

 

 

Γνώση που υποστηρίζει τη βιωματική εμπειρία, συνεργασία των οργανώσεων 
ασθενών, και εξωστρέφεια: είναι τα συστατικά επιτυχημένης συνηγορίας 
ασθενών με καρκίνο που ανέδειξε η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΛΛ.Ο.Κ. 

Την ανάγκη για τακτική, σύγχρονη, πρακτική εκπαίδευση των στελεχών των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο 

τόσο σε ιατρικά ογκολογικά θέματα  όσο και σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης οργανώσεων ασθενών, 

ανέδειξε η Εκπαιδευτική Διημερίδα της υπό σύσταση Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ. Στην 

Εκπαιδευτική Διημερίδα συμμετείχαν με εκπροσώπους τους 24 οργανώσεις ασθενών με καρκίνο από όλη την 

Ελλάδα. 

Τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρκίνο και οι οικογένειες τους, σε όλη την Ελλάδα, 

συζητήθηκαν εκτενώς και η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΛΛ.Ο.Κ. ανέλαβε να τα μεταφέρει μαζί με τα συμπεράσματα 

της Διημερίδας στο Υπουργείο και τους αρμόδιους φορείς. 



 
 

 
 

To πρώτο μέρος της Διημερίδας κάλυψε οργανωτικά θέματα της ΕΛΛ.Ο.Κ., όπως τη δημιουργία Ομάδων 

Εργασίας που θα καλύψουν τους τομείς νοσοκομειακής περίθαλψης & ασφάλειας των ασθενών, ογκολογικής 

περίθαλψης ανασφαλίστων & ανέργων, ακτινοθεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης και επανένταξης στην εργασία, φαρμάκων και παροχών ΕΟΠΥΥ. Οι ομάδες εργασίας θα 

υποστηρίξουν το έργο της Διοικούσας Επιτροπής με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και την υποβολή 

προτάσεων. Μέλη της ΕΛΛ.Ο.Κ. κάλυψαν με παρουσιάσεις την ενότητα κατάρτισης στελεχών οργανώσεων 

ασθενών με θεματολογία σχετική με την ενδυνάμωση των ασθενών, τη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη 

ιατρικών αποφάσεων που τους αφορούν, τα δικαιώματα των ασθενών.  

Ειδικότερα, η κα Μανιώ Κορλέτη/ΑγκαλιάΖΩ, τόνισε ότι στόχος μας είναι ο κάθε ασθενής να είναι και ένας 

ενημερωμένος ασθενής που θα έχει φωνή, θα γνωρίζει τα δικαιώματα του και δεν θα είναι παθητικός δέκτης 

ιατρικών υπηρεσιών, που είναι άγνωστες σε αυτόν. 

 

Η κα Αθηνά Αλεξανδρίδου/VHL Eλλάδος παρουσίασε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με σπάνιες 

μορφές καρκίνου για ακριβή και έγκαιρη διάγνωση, εξειδικευμένη θεραπευτική αγωγή και παρακολούθηση 

καθώς τα προβλήματα από την έλλειψη εξειδικευμένων κέντρων αναφοράς. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oekk.gr&h=8AQFy3xN4
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvhlgr.blogspot.com&h=8AQFy3xN4


 
 

 
 

 

 

Η κα Ιωάννα Καράβανα/Σύλλογος Καρκινοπαθών Λαρίσης μετέφερε την προσωπική της εμπειρία για τη σχέση 

ασθενούς-ογκολόγου ως σχέσης ζωής, που χτίζεται με αμοιβαίο σεβασμό, κατανόηση και ειλικρίνεια. 

Η κα Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη/Αλμα Ζωής Θεσ/κης παρουσίασε με παραδείγματα από τη νομολογία το πώς 

εφαρμόζεται η νομοθεσία για τα δικαιώματα των ασθενών.  

 

  

https://www.facebook.com/syllogos.larisas
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.almazoisthes.gr&h=8AQFy3xN4


 
 

 
 

Ο κος Γιάννης Λάριος/Δημοσιογράφος  τόνισε την ανάγκη σχεδιασμού της στρατηγικής τους, πρίν να 

ξεκινήσουν οι οργανώσεις ασθενών την επικοινωνία των δράσεων και του σκοπού τους.   Παρουσίασε με 

πρακτικά παραδείγματα το πώς μπορούν να βελτιώσουν και να κάνουν πιο αποτελεσματική την επικοινωνία 

τους. 

Το δεύτερο μέρος της Διημερίδας κάλυψε κυρίως ιατρικά θέματα. Η γνώση της βιολογίας του καρκίνου είναι 

πολύ σημαντική για τη κατανόηση της έρευνας για τον καρκίνο αλλά για τον τρόπο λειτουργίας των νέων 

στοχευμένων, εξατομικευμένων θεραπειών και των πολύ νεότερων ανοσοθεραπειών για τον καρκίνο. Οι 

προσκεκλημένοι ογκολόγοι ενημέρωσαν τα μέλη της ΕΛΛ.Ο.Κ. για τις τελευταίες εξελίξεις στην ανοσο-ογκολογία 

και για τις διαθέσιμες θεραπείες για συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, αλλά και για τις έρευνες σε εξέλιξη. 

Στη παρουσίαση της, η κα Ευαγγελίας Ραζή MD, PhD, «Πως αναπτύσσεται ο καρκίνος και πως μελετώνται νέες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις» τόνισε ότι ο καρκίνος είναι ένας έξυπνος αντίπαλος, που αγνοεί τους κανόνες της 

βιολογίας, προάγοντας την ογκογένεση και τη δημιουργία μεταστάσεων. Παρουσίασε παραστατικά το πώς τα 

καρκινικά κύτταρα παρακάμπτουν τη γραμμή άμυνας του ανοσοποιητικού συστήματος και το πώς οι γενετικές 

ανωμαλίες των κυττάρων οδηγούν στη καρκινογένεση. Τόνισε ότι οι ερευνητές και οι κλινικοί γιατροί χρειάζεται 

να σκεφθούν νέους τρόπους προσέγγισης της έρευνας για τον καρκίνο και αναφέρθηκε στις νέες θεραπευτικές 

προσεγγίσεις. 

 

  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.karkinaki.gr&h=8AQFy3xN4


 
 

 
 

Οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις με την «Εισαγωγή στην Ανοσο-Ογκολογία» για το ρόλο του ανοσοποιητικού 

συστήματος στον καρκίνο ήταν το αντικείμενο της παρουσίασης του Παθολόγου Ογκολόγου, κου Κωνσταντίνου 

Τσιγαρίδα. Ανέλυσε το ρόλο των Τ-λεμφοκυττάρων στην απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος στη 

θεραπεία και πως ενώ το ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει τα νεοπλασματικά κύτταρα, οι όγκοι επιτυγχάνουν 

να  διαφύγουν την ανοσολογική επιτήρηση, αναπτύσσοντας συνεχώς νέους μηχανισμούς. 

Στη συνέχεια ο Παθολόγος-Ογκολόγος, κος Μιχάλης Νικολάου, στην ομιλία του «Για ποιους καρκίνους 

υπάρχουν ήδη ανοσολογικές θεραπείες;» παρουσίασε τις ανοσοθεραπείες που είναι διαθέσιμες σήμερα και τις 

μορφές καρκίνου που παρουσίασαν καλύτερη απόκριση. Ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το πώς επιλέγεται ο 

ασθενής για ανοσοθεραπεία, ποιες εξετάσεις είναι απαραίτητες και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς σε 

ανοσοθεραπεία. 

Την ενότητα για την ανοσο-ογκολογία και την 

ανοσοθεραπεία έκλεισε η κα Καίτη 

Αποστολίδου, Πρόεδρος Δ.Ε. ΕΛΛ.Ο.Κ. και 

Αντιπρόεδρος της European Cancer Patient 

Coalition-ECPC με τη παρουσίαση της 

Διαδικτυακής Πύλης Ανοσο-Ογκολογίας της 

ΕCPC με διαδραστικό περιεχόμενο για όλα όσα 

χρειάζεται να γνωρίζουν οι ασθενείς για την 

ανοσοθεραπεία στον καρκίνο, καθώς και το 

υπόλοιπο περιεχόμενο της Πύλης, όπως το 

Γλωσσάριο Ανοσο-Ογκολογίας, που ήδη 

βρίσκεται στο φάκελλο της Διημερίδας 

μεταφρασμένο σε Ελληνική Γλώσσα, της φιλικής στο χρήστη εφαρμογής αναζήτησης κλινικών μελετών ανά 

μορφή καρκίνου και εγγύτητα στο τόπο κατοικίας του ασθενούς, κ.ά. Η Πύλη θα είναι διαθέσιμη σύντομα σε 

πολλές γλώσσες μεταξύ των οποίων και η Ελληνική, και ήδη έχει μεταφρασθεί και διατίθεται  στην Ιταλική 

γλώσσα. 

Πρόκειται για τη πρώτη Ευρωπαϊκή, ανεξάρτητη, ενημερωτική πύλη Aνοσο-Oγκολογίας που δημιουργήθηκε από 

ασθενείς και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες, νοσοκομεία, οργανώσεις ασθενών (ECCO, 

ESMO, Royal Marsden, CIMT, LuCE). Η δημιουργία της υποστηρίχθηκε από 6 φαρμακευτικές εταιρείες και τον 

επιστημονικό οργανισμό The Cancer Drug Development Forum –CDDF για να προσφέρει ενημέρωση για την 

ανοσοθεραπεία στον τον καρκίνο και την ανοσο-ογκολογία.  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecpc.org&h=8AQFy3xN4
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecpc.org&h=8AQFy3xN4
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fiop.ecp.org&h=8AQFy3xN4
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fiop.ecpc.org%2Fmodule1%2Fstory.html&h=8AQFy3xN4
http://iop.ecpc.org/glossary
http://iop.ecpc.org/accessing-i-o/i-o-clinical-trials
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecco-org.eu%2F&h=8AQFy3xN4
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.esmo.org&h=8AQFy3xN4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.royalmarsden.nhs.uk%2F&h=8AQFy3xN4
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cimt.eu%2Fhome&h=8AQFy3xN4
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lungcancereurope.eu&h=8AQFy3xN4
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fiop.ecpc.org%2Fabout-the-project%2Ftransparency-independence&h=8AQFy3xN4
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cddf.org&h=8AQFy3xN4


 
 

 
 

Τα φάρμακα, από το σχεδιασμό του αντικειμένου της έρευνας μέχρι να φθάσει το φάρμακο στον 

ασθενή, αποτέλεσε το αντικείμενο  της ενότητας 

πού κάλυψε την έρευνα, τις κλινικές μελέτες, την 

τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων. Ο 

Επίκουρος Καθ. κος Μιχάλης Καραμούζης  στη 

παρουσίαση του «Ιστορική, βιοηθική και νομική 

βάση της διαδικασίας των κλινικών μελετών: 

Σύντομη ιστορική ανασκόπηση» ανέλυσε το πως 

ρυθμίζεται σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο η 

βιο-ιατρική έρευνα, αναφέρθηκε στη σημασία της 

προστασίας προσωπικών δεδομένων στη 

βιοιατρική έρευνα και παρουσίασε την Οδηγία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κλινικές 

μελέτες και τις προεκτάσεις βιοηθικής στη βιοιατρική έρευνα.  

Η Αναπλ. Καθηγήτρια Ογκολογίας, κα Αννα Εφραιμίδου, στη παρουσίασή της «Τί είναι και πως 

οργανώνεται πρακτικά και νομικά μια κλινική μελέτη» αναφέρθηκε στο πως ορίζονται οι 

προτεραιότητες της βιο-ιατρικής έρευνας, πως καταρτίζεται το ερευνητικό πρωτόκολλο και στη 

σημασία δημοσίευσης όλων των αποτελεσμάτων, θετικών ή αρνητικών, των κλινικών μελετών. Η κα 

Εφραιμίδου, όπως και ο κος Καραμούζης, τόνισαν τη σημασία της ενήμερης συναίνεσης του ασθενούς 

και της συμμετοχής των ασθενών στις κλινικές μελέτες. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536&from=en


 
 

 
 

Το επιστημονικό μέρος της Διημερίδας συμπλήρωσε η παρουσίαση του Οικονομολόγου Υγείας, κου 

Κυριάκου Σουλιώτη, για τη «Τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων». Στη παρουσίαση του 

αναφέρθηκε στα προβλήματα χρηματοδότησης που προκαλεί στο τομέα υγείας το νέο οικονομικό 

περιβάλλον με τη συνεχιζόμενη επίμονη ύφεση, τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση 

διαγνωστικών εξετάσεων και φαρμάκων και τη μετακύλιση σημαντικού ποσοστού του κόστους στους 

στους ασθενείς. Αναφέρθηκε στη συμβολή του κόστους των αντινεοπλασματικών φαρμάκων στο 

κόστος της ογκολογικής περίθαλψης, και παρουσίασε προτάσεις για εξορθολογισμό της τιμολόγησης 

των φαρμάκων. Επίσης αναφέρθηκε στο ρόλο της αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας και τη 

συμμετοχή των ασθενών και των πολιτών, στις μεθόδους τιμολόγησης φαρμάκων στην Ευρώπη και την 

Ελλάδα και στις νέες μεθόδους πρώιμης διάθεσης φαρμάκων (PRIME) που προτείνει ο ΕΜΑ-

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. 

Συνολικά, είχαμε ένα πυκνό σε θεματολογία διήμερο που έδωσε την ευκαιρία στα μέλη της ΕΛΛ.Ο.Κ. να 

ενημερωθούν για πολλά θέματα, αλλά να χρησιμεύσει σαν αφετηρία για αναζήτηση περισσότερων 

πληροφοριών για τα θέματα που είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάθε συμμετέχοντα.  Οσοι 

ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό γύρω από τη θεματολογία της 

Διημερίδας μπορούν να επικοινωνήσουν σχετικά με την κα Καίτη Αποστολίδου 

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών λόγω του μεγάλου όγκου τους δεν μπορούν να αποσταλούν με μαιηλ 

και θα σας σταλούν ξεχωριστά με την εφαρμογή wetransfer.com.  

. 

 

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. στο τέλος της Διημερίδας 


