ΤΑ ΝΕΑ της ΕΛΛ.Ο.Κ.
Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί φίλοι,
Ο καινούριος χρόνος, είναι πλέον εδώ και πλήθος από συναισθήματα, σκέψεις και
προοπτικές ανοίγονται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι, μετά
από δώδεκα μήνες, θα είναι και αυτός παρελθόν. Όμως αυτό σήμερα, δεν μας
ενδιαφέρει, γιατί εμείς για να τον υποδεχθούμε, έχουμε κάνει προετοιμασίες,
έχουμε φορτίσει τις μπαταρίες μας, έχουμε φέρει στην επιφάνεια όλη τη θετική μας
ενέργεια, έχουμε αφήσει την αισιοδοξία να πλημυρίσει την ύπαρξή μας και
ετοιμαζόμαστε με ηθικό αναπτερωμένο και εσωτερικές δυνάμεις υπέρτερες, να
αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, να συναντήσουμε τα προβλήματα, να
βιώσουμε τις προκλήσεις, να λύσουμε τους γόρδιους δεσμούς και να
προχωρήσουμε παραπέρα, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μας και επενδύοντας στην
αξία της ανθρώπινης υπόστασης. Επενδύοντας σε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά
που κάνουν τον άνθρωπο να ξεχωρίζει, να δημιουργεί, να σέβεται, να βοηθάει, να
παράγει, να είναι αλληλέγγυος, να είναι μοναδικός! Όλη αυτή η προετοιμασία, όλη
αυτή η προσμονή, του νέου, του καινούριου, του διαφορετικού, είναι αυτό που μας
κάνει να επιστρατεύουμε τον καλό μας εαυτό και αυτό είναι που έχει την
πραγματική αξία.
Άσχετα με το αν τελικά, ο καινούριος χρόνος είναι καλύτερος ή χειρότερος από τον
προηγούμενο, η προετοιμασία μας να τον υποδεχθούμε και η ανάγκη μας να
νιώσουμε και να βιώσουμε κάτι το διαφορετικό είναι αυτές που έχουν μέσα τους
όλη την δυναμική που εμείς οφείλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε
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στην ψυχή μας. Είναι η «δική μας» Ιθάκη… και με αυτό το πνεύμα και τη λογική
είναι στο χέρι μας να εισπράξουμε, αλλά και να επενδύσουμε σε αυτήν.
Τα τελευταία χρόνια όμως η κατάσταση στη χώρα μας έχει αλλάξει. Η νέα
πραγματικότητα, προσπαθεί να μας πείσει ότι νέα χρονιά, σημαίνει νέα μέτρα, νέες
δυσκολίες, νέα προβλήματα. Περικοπές, μειώσεις, δυσκολίες στην πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας, επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, επιβολή νέων φόρων,
έχουν τα μενού που μας σερβίρουν.
Εμείς όμως, είμαστε έτοιμοι για τις όποιες προκλήσεις και είμαστε διατεθειμένοι να
παλέψουμε και ξέρουμε να δίνουμε μάχες! Ξέρουμε να δίνουμε μάχες ζωής και
ξέρουμε να βγαίνουμε νικητές. Ξέρουμε να συναντάμε δυσκολίες και ξέρουμε να τα
βγάζουμε πέρα. Και πλέον έχουμε καταλάβει ότι όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα να
αντιμετωπίσουμε τους κοινούς κινδύνους και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες
εκείνες που θα αντιστρέψουν την πορεία και θα διαμορφώσουν μία θετική εξέλιξη
των πραγμάτων. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ενωμένοι, έχουμε ένα μοναδικό ιδικό
βάρος και μία δύναμη που μπορεί να σταθεί όρθια, απέναντι σε όποια πρόθεση
έχει σκοπό να επιδεινώσει τις συνθήκες που βιώνουν οι τους ογκολογικούς
ασθενείς.
Έτσι λοιπόν, όλο το 2017, έχουμε στόχο να επενδύσουμε σε αυτή τη δυναμική και
να αναδείξουμε τις ιδιαίτερες εκείνες αξίες και ενέργειες που πηγάζουν και
αναδύονται από αυτή. Έχουμε στόχο να επηρεάσουμε τις καταστάσεις και να
παρέμβουμε σε ότι μας αφορά, κάνοντας πράξη και στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό
σύνθημα των ασθενών με καρκίνο της ECPC,
«Τίποτε για εμάς χωρίς εμάς»
Έχουμε στόχο να δώσουμε στη φωνή των ασθενών με καρκίνο, την ένταση και το
βάθος που χρειάζεται για να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον φιλικό και
αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση του καρκίνου στη χώρα μας.
Με αυτά τα λίγα λόγια, θέλω να ευχηθώ σε όλους, αλλά και σε κάθε ένα ξεχωριστά,
να έχετε μία καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη και ελπίδα και να συνεχίσετε καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους να κρατάτε ζεστή την προσδοκία αλλά και τη σπίθα της
προσμονής, της δημιουργίας και της επιδίωξης, για μία καλύτερη, φιλικότερη και
βελτιωμένη πραγματικότητα.
Να είστε σίγουροι ότι με αυτό τον τρόπο, αυτή η πραγματικότητα, θα είναι πιο
κοντά μας!
Καίτη Αποστολίδου
Πρόεδρος Δ.Ε.
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1. 4η Φεβρουαρίου : Παγκόσμια Ημέρα για τον έλεγχο του Καρκίνου
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, ως το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο,
των Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο στη χώρα μας, αυτή την ημέρα διάλεξε
φέτος, για να πραγματοποιήσει επίσημη εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα:
#WeCanICan: Εμπνέουμε, Εκπαιδεύουμε, Αναλαμβάνουμε Δράση
Στόχος μας ήταν να αναδείξουμε, σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, την ανάγκη και
την αξία, της συνεργασίας και των κοινών δράσεων, των Οργανώσεων Ασθενών με
Καρκίνο, με την Επιστημονική Ογκολογική Κοινότητα, την Πολιτεία και τον Ιδιωτικό
Τομέα, ως απαραίτητες προϋποθέσεις για να δούμε ουσιαστικές αλλαγές στην
αντιμετώπιση και τον έλεγχο του καρκίνου στο μέλλον.
Η ΕΛΛ.Ο.Κ. υποστηρίζοντας στην πράξη,
το σύνθημα της UICC για τη Παγκόσμια
Ημέρα κατά του Καρκίνου #WeCanICan
πραγματοποίησε στην Αθήνα στις 3 & 4
Φεβρουαρίου, το 1ο Συνέδριο Στελεχών
Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο το
οποίο συμπεριλήφθηκε επίσημα στον
παγκόσμιο χάρτη των δράσεων της UICC.
Παράλληλα δόθηκε έμφαση στην
τήρηση των οδηγιών πρόληψης και
υγιεινής διαβίωσης, με τη διάδοση και
υιοθέτηση τόσο σε προσωπικό όσο και
σε συλλογικό επίπεδο, του Ευρωπαϊκού
Κώδικα κατά του Καρκίνου.
Το Συνέδριο, τίμησαν με την παρουσία
τους οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών
Ιατρικών Εταιρειών στο χώρο της
Ογκολογίας, ενώ βιντεοσκοπημένα μηνύματα έστειλαν ο πρόεδρος του UICC Dr
Cary Adams και του WHO EUROPE Dr Cauden Galea
Στην εκδήλωση παρέστη εκ μέρους του ΥΥΚΑ, ο ΓΓΔΥ κος Ιωάννης Μπασκόζος, ο
οποίος μετέφερε το μήνυμα του Υπουργού για την παγκόσμια Ημέρα κατά του
καρκίνου και παρακολούθησε με ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις των εκλεκτών
ομιλητών. Από τον πολιτικό κόσμο το παρόν έδωσε ο Τομεάρχης Υγείας της ΝΔ κος
Βασίλης Οικονόμου, εκπροσωπώντας την Αξιωματική αντιπολίτευση.
Τα μέλη της ΕΛΛ.Ο.Κ. από όλη τη χώρα, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε
ένα υψηλού επιπέδου Συνέδριο, η θεματολογία του οποίου σε μεγάλο βαθμό
καθορίστηκε από τα ίδια μετά από σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΛΛΟΚ.
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Καρκίνος και Εργασία, οι
πολιτικές στην Υγεία και οι
Οργανώσεις Ασθενών, η
σχέση γιατρού ασθενούς, η
διαμόρφωση
Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για τον
Καρκίνο,
η
δημιουργία
Εθνικού
αρχείου
Νεοπλασιών, οι δράσεις των
Ιατρικών
Επιστημονικών
Εταιρειών, η αξία της
πρόληψης και της Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά του καρκίνου και η
ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ήταν
μεταξύ των θεμάτων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Όλες τις ενότητες, τις ομιλίες, παρουσιάσεις και τα πολλά ενδιαφέροντα θέματα
που αναπτύχθηκαν, μπορείτε να τα βρείτε στο site ΕΛΛΟΚ

2. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Παρουσίαση του σχεδίου δράσης
της ΕΛΛΟΚ για το 2017
Όπως
είχαμε
ήδη
ανακοινώσει και επίσημα,
την
Κυριακή
5
Φεβρουαρίου 2017, στα
πλαίσια του Συνεδρίου,
πραγματοποιήθηκε η 1η
Ετήσια
Τακτική
Γενική
Συνέλευση της ΕΛΛΟΚ. Ένα
πολύ σημαντικό γεγονός,
δεδομένου ότι εξελέγη από
αυτήν το 1ο Διοικητικό
Συμβούλιο το οποίο ανέλαβε για την επόμενη τριετία να εκπροσωπήσει το χώρο
των οργανώσεων των ασθενών με καρκίνο σε ενιαίο επίπεδο. Πρακτικά με αυτό τον
τρόπο ολοκληρώθηκε το βήμα της ίδρυσης της ΕΛΛΟΚ και περάσαμε στο βήμα της
υλοποίησης, των αποφάσεων, της δράσης.
Ταυτόχρονα παρουσιάστηκε το 1ο Σχέδιο Δράσης της ΕΛΛΟΚ για το 2017. Το σχέδιο
αυτό θα αποτελέσει τον οδηγό δράσεων για το τρέχον έτος και θα αποτελέσει τη
βάση πάνω στην οποία θα εργασθεί το Δ.Σ., διευρύνοντας, προσαρμόζοντας και
αναλύοντας τους άξονες και τις προοπτικές τους.
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3.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Μετά από την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
στην 1η του Συνεδρίαση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος

: Καίτη Αποστολίδου
Αντιπρόεδρος ECPC, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου ΚΕΦΙ

Αντιπρόεδρος : Ελένη Ντελιοπούλου
Ιδρυτικό Μέλος και πρ. Πρόεδρος του Συλ. ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Θες/νίκης
Γραμματέας : Γιώργος Καπετανάκης
Μέλος ΔΣ του Συλλόγου Καρκινοπαθών Κατερίνης
Ταμίας

: Παρασκευή Μιχαλοπούλου
Γραμματέας ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ

Μέλος

: Ζωή Γραμματόγλου
Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος του Συλλόγου ΚΕΦΙ

Μέλος

: Μαρία Θεοδωρίδου
Μέλος του Συλλόγου «ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο» Ηράκλειο Κρήτης

Μέλος

: Ιωάννα Καραβάνα
Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας
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4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο συνέδριο της ECCO (Amsterdam 27 – 29 Jan 2017)
Το τριήμερο 27 – 29
Ιανουαρίου
διεξήχθη
το
συνέδριο της ECCO στο
Amsterdam. Στο συνέδριο η
ΕΛΛΟΚ είχε παρουσία μέσω της
Προέδρου της κας Καίτης
Αποστολίδου
η
οποία
συμμετείχε ως Αντιπρόεδρος
και εκπρόσωπος της ECPC. Στο
συνέδριο παρουσιάστηκε η
μελέτη της ECPC « Η Αξία της
Καινοτομίας στην Ογκολογία», από την «Οπτική του Ασθενή». Ένα εξαιρετικό
κείμενο θέσεων των εκπροσώπων των ασθενών με καρκίνο στην Ευρώπη το οποίο
αναδεικνύει τη σημασία και την ανάγκη συμμετοχής των ασθενών στα εργαλεία της
Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (HTA). Μπορείτε να βρείτε την περίληψη αλλά και
το πλήρες κείμενο εδώ

5.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στις 27 και 28 Ιανουαρίου
πραγματοποιήθηκε
στην
Αθήνα, η Επιστημονική
Διημερίδα με τίτλο « Η
Μοριακή Ιατρική από το
Εργαστήριο στην Πράξη».
Η Ελληνική Ομοσπονδία
Καρκίνου εκπροσωπήθηκε
από την αντιπρόεδρο της
ΔΕ κα Ελένη Ντελιοπούλου,
η οποία αναφέρθηκε στην
ανάγκη που υπάρχει για
έγκαιρη ενημέρωση των
ασθενών για τις νέες θεραπείες και τις νέες μεθόδους αντιμετώπισης της νόσου και
στις πηγές μέσα από τις οποίες μπορούν οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

6. ΝΕΑ ΜΕΛΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, από την ίδρυσή της έχει θέσει ως στόχο
τη συσπείρωση των δυνάμεων όλων των οργανώσεων των ασθενών με καρκίνο, στη
χώρα μας, γεγονός που είναι προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική
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αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν καθημερινά οι ογκολογικοί
ασθενείς. Η εμπειρία, η γνώση, η δυναμική όλων είναι αναγκαίο να συνδυαστούν,
ώστε να απαντήσουν κατάλληλα στις νέες προκλήσεις και να δημιουργήσουν ένα
ενιαίο μέτωπο που θα αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα.
Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το τελευταίο
διάστημα έχουμε λάβει αιτήσεις συμμετοχής ως τακτικά μέλη στην ΕΛΛΟΚ από τους
παρακάτω οργανώσεις:






Σύλλογος Καρκινοπαθών Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία)
Σύλλογος Καρκινοπαθών Κοζάνης
ΑΜΚΕ «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ» (Ιωάννινα)
Σύλλογος Καρκινοπαθών Βόλου
Σύλλογος Καρκινοπαθών Μυκόνου

Καλωσορίζουμε στην Ομοσπονδία τα νέα μέλη, για την επίσημη συμμετοχή των
οποίων αποφάσισε στην 1η του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι επίσημα,
ο αριθμός των μελλών μας έχει ανέλθει στους 25! Να σημειώσουμε ότι σε εξέλιξη
βρίσκονται παρόμοιες διεργασίες και σε άλλους Συλλόγους και το επόμενο
διάστημα ο αριθμός αυτός θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο!

7. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ για τον ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ και ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Η 15Η Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα
κατά του Καρκίνου της Παιδικής και Εφηβικής
Ηλικίας και η ΕΛΛΟΚ θέλει με την ευκαιρία αυτή
να τονίσει ότι, παρότι εντάσσεται στους
σπάνιους καρκίνους, τελικά δεν είναι και τόσο
«σπάνιος»! Όλοι έχουμε μία τουλάχιστον
περίπτωση υπόψη μας, όλοι σε κάποια στιγμή
συμμετείχαμε
σε
κάποια
δράση
ευαισθητοποίησης κατά του καρκίνου της
παιδικής ηλικίας, όλοι μας έχοντας βιώσει την
εμπειρία του καρκίνου, νιώσαμε διαφορετικά
βλέποντας ένα παιδάκι σε θεραπεία.
Κάθε χρόνο 300 περίπου νέες περιπτώσεις στη χώρα μας με μία στατιστική που μας
δείχνει ότι για 15 -20 παιδιά στα 100.000, η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη, δεν
μπορούν να μας αφήσουν αμέτοχους. Και δε θα μείνουμε αμέτοχοι!
Στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για το 2017, η ΕΛΛΟΚ ξεκινάει τη δημιουργία
ομάδας εργασίας για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και ζητά από
όσα μέλη επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή, ώστε να δημιουργηθεί ο αρχικός
πυρήνας συντονισμού και δράσεων. Ταυτόχρονα με επιστολή που έχει σταλεί στα
μέλη μας, ζητήσαμε να μας δηλώσουν συμμετοχή για το WGRC (ομάδα εργασίας
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για τους σπάνιους καρκίνους) της ECPC, όπου εντάσσεται και ο καρκίνος της
παιδικής και εφηβικής ηλικίας, ώστε να δημιουργηθούν οι συνέργειες και οι
προϋποθέσεις που θα μας επιτρέψουν να αναδείξουμε τους σπάνιους καρκίνους
και να εστιάσουμε σωστά και συντονισμένα, στην αντιμετώπισή τους.

8. MALTA 2017 - “CANCON” Ευρωπαϊκή Κοινή δράση για τον έλεγχο του
Καρκίνου

Στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, ο νέος Ευρωπαϊκός Οδηγός για τη Βελτίωση της
Ποιότητας του Ολοκληρωμένου Ελέγχου του Καρκίνου παρουσιάστηκε κατά τη
διάρκεια του τελικού συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης για τον Έλεγχο του
Καρκίνου (Cancon) στη Μάλτα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που έχει
η Μάλτα το 1ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Στο υψηλού επιπέδου συνέδριο
συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας της Μάλτας, Υπουργοί και εκπρόσωποι Υπουργών
χωρών μελών, πανεπιστημιακοί, ερευνητές, εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων
από το χώρο της ογκολογίας.
Από την Ελλάδα συμμετείχε ο κος Νικ. Τσουκαλάς, Ογκολόγος-Παθολογος,
εκπροσωπώντας την ΕΟΠΕ-Εταιρεία Παθολογων-Ογκολόγων Ελλάδος, και η κα
Καίτη Αποστολίδου, Αντιπρόεδρος της ECPC και Πρόεδρος της ΕΛΛ.Ο.Κ.-Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καρκίνου, και εκ των συντακτών του Οδηγού και των Εγγράφων
Πολιτικής, ως εκπρόσωπος της ΕCPC-European Cancer Patient Coalition.
H Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση Cancon είναι μια κοινή προσπάθεια των εκπροσώπων
των 17 συμμετεχουσών χωρών μελών της της ΕΕ, που συγχρηματοδοτήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση για την Υγεία και την Ασφάλεια των
Τροφίμων). Η ECPC-European Cancer Patient Coalition είναι βασικός εταίρος της
Cancon, και συνέβαλε ουσιαστικά στη σύνταξη του Oδηγού και των Eγγράφων
Πολιτικής.
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