ΤΑ ΝΕΑ τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ.
Ενημερωτικό Δελτίο τησ Ελληνικήσ Ομοςπονδίασ Καρκίνου
ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
ΜΗΝΤΜΑ ΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ
Αγαπθτοί φίλοι,
Είναι πραγματικά πολφ όμορφο θ προςπάκεια που ξεκίνθςε εδϊ και κάποια χρόνια, να
τθ βλζπουμε μζρα με τθ μζρα, μινα με το μινα να υλοποιείται, να προχωράει, να κάνει
βιματα ςτακερά και να αποκτά δυναμικι. Οι προκλιςεισ είναι πολλζσ και τα
προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι αςκενείσ με καρκίνο ςτθ χϊρα μασ απαιτοφν λφςθ
όχι αφριο, όχι ςιμερα, αλλά χκεσ. Το οικονομικό περιβάλλον κάκε άλλο παρά φιλικό
είναι και οι εξελίξεισ τρζχουν τόςο γριγορα που δυςκολεφουν τθν υλοποίθςθ
ςχεδιαςμϊν και προγραμματιςμϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ.
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ καλείται να αναπτφξει τθ δράςθ τθσ
ταυτόχρονα ςε πολλά μζτωπα, τόςο εντόσ Ελλάδοσ όςο και με Ευρωπαϊκό
προςανατολιςμό, παρακολουκϊντασ τισ εξελίξεισ και παράλλθλα να δθμιουργιςει μία
οργανωτικι υποδομι, θ οποία κα μπορεί να υποςτθρίηει τισ πρωτοβουλίεσ, τουσ
ςχεδιαςμοφσ και τισ δράςεισ τθσ.
Στο πλαίςιο αυτό θ ΕΛΛΟΚ ζχει ιδθ προςλάβει από τισ αρχζσ Μαΐου, τθν κα Χριςτίνα
Παπαχριςτοποφλου, ωσ Υπεφκυνθ Γραφείου, θ οποία ςε κακθμερινι βάςθ από τισ
10.00πμ ζωσ τθσ 16.00μμ κα είναι θ υπεφκυνθ λειτουργίασ του γραφείου μασ. Επίςθσ
κζλουμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι θ ΕΛΛΟΚ, βρίςκεται ςτθ διαδικαςία αναηιτθςθσ
ςτζγθσ, θ οποία εντόσ των προςεχϊν εβδομάδων πιςτεφουμε ότι κα ζχει βρεκεί και ζτςι
κα μπορζςουμε πλζον να περάςουμε ςτθ φάςθ τθσ ανάπτυξθσ και δθμιουργίασ
ςφμφωνα με το ςχζδιο δράςθσ. Στο ςθμείο αυτό για άλλθ μία φορά κζλουμε να
ευχαριςτιςουμε κερμά το μζλοσ μασ, το Σφλλογο ΚΕΦΙ Ακθνϊν, ο οποίοσ με τθν
ςυναδελφικι υποςτιριξθ που μασ προςφζρει, είχε κακοριςτικι ςυμβολι ςτο ξεκίνθμα
κατά τθν ίδρυςθ και αρχικι λειτουργία τθσ ΕΛΛΟΚ.
Κλείνοντασ, το ειςαγωγικό αυτό ςθμείωμα, επικυμοφμε να αναφερκοφμε ςτθν ςυνεχι
διεφρυνςθ τθσ ΕΛΛΟΚ, με τθ ςυμμετοχι όλο και περιςςότερων Συλλόγων. Πλζον θ
ΕΛΛΟΚ απαρικμεί 27 μζλθ ςε όλθ τθν Ελλάδα και το επόμενο διάςτθμα κα ζχουμε και
νζα μζλθ κοντά μασ. Μθν ξεχνάτε ότι ςασ κζλουμε όλουσ μαηί μασ!
Καλό Καλοκαίρι να ζχουμε,
Καίτθ Αποςτολίδου
Πρόεδροσ ΔΣ
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1. ΜΑΙΟ : Μινασ ενθμζρωςθσ για τον Καρκίνο τθσ Ουροδόχου Κφςτθσ
O Mάιοσ είναι ο μινασ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για τον καρκίνο τθσ ουροδόχου
κφςτθσ, που είναι ο πζμπτοσ κοινότεροσ καρκίνοσ ςτο Δυτικό κόςμο και ο δεφτεροσ ςε
ςυχνότθτα καρκίνοσ του ουρογεννθτικοφ ςυςτιματοσ μετά τον καρκίνο του προςτάτθ

Με περιςςότερουσ από 175.000 Ευρωπαίουσ που διαγιγνϊςκονται κάκε χρόνο με
καρκίνο τθσ ουροδόχου κφςτθσ, που είναι θ 4θ αιτία εμφάνιςθσ καρκίνου ςτθ χϊρα
μασ1, απαιτείται να γίνουν περιςςότερα για να μειωκοφν οι επιπτϊςεισ του καρκίνου
ςτουσ αςκενείσ αυτισ τθσ κατθγορίασ. Θ ΕΛΛΟΚ ςυμμετζχει ςτθν Ευρωπαϊκι εκςτρατεία
ενθμζρωςθσ με δράςεισ που ςκοπό ζχουν να ενεργοποιιςουν τόςο τα μζλθ τθσ όςο και
το ευρφ κοινό τθσ χϊρασ μασ. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ

2. WORLD PANCREATIC MEETING (Σορόντο Καναδάσ)
Στο Τορόντο του Καναδά, από τισ
2 – 5 Μαίου 2017 ζγινε θ
Παγκόςμια υνάντθςθ για τον
Καρκίνο
του
Παγκρζατοσ.
Παροφςα και θ Ελλάδα και θ
ΕΛΛΟΚ με τθ ςυμμετοχι του
μζλουσ του ΔΣ κασ Μαρίασ Θεοδωρίδου. Στο ςυνζδριο παρουςιάςτθκαν οι νζεσ
ανακαλφψεισ για καλφτερθ ζκβαςθ τθσ κεραπείασ των αςκενϊν, ενϊ παρουςιάςτθκε το
ογκολογικό δίκτυο για τον παγκρεατικό καρκίνο
PANC ONE. Πρόκειται για μια νζα ερευνθτικι
δραςτθριότθτα που χρθματοδοτείται από τθν
οργάνωςθ Pancreatic Cancer Canada και
αποςκοπεί ςτθν ολοκλιρωςθ ερευνθτικϊν
προγραμμάτων και τθν ενίςχυςθ ςυνεργαςιϊν.
Ακόμθ ζγινε εκτενισ αναφορά ςτθν ενθμζρωςθ
που χρειάηεται ςχετικά με τθν ςυμπτωματολογία,
δεδομζνου ότι τα ςυμπτϊματα είναι αςαφι και
μπερδεφονται εφκολα με το ςφνδρομο ευερζκιςτου εντζρου (IBS).
1

IARC-International Agency for Research in Cancer
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Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ,
αναπτφχκθκαν
τομείσ
υψθλοφ
ενδιαφζροντοσ από τον χϊρο των
αςκενϊν όπωσ: Μακαίνοντασ ο ζνασ από
τον άλλον, όπου ζγινε ανταλλαγι
εμπειρίασ,
καλϊν
πρακτικϊν
και
εργαλείων, υνθγορία και Ενκάρρυνςθ Ενδυνάμωςθ των αςκενϊν και των
φροντιςτϊν,
τρατθγικζσ
για
τθν
ανεφρεςθ πόρων,
με τίτλο «μαηεφω
χριματα και ταυτόχρονα ευαιςκθτοποιϊ». Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ

3. ΕΣΘΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΘ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΕΟΠΕ
Το 23ο Ελλθνικό Συνζδριο Κλινικισ Ογκολογίασ τθσ
ΕΟΠΕ, πραγματοποιικθκε ςτισ 27 – 29 Απριλίου ςτθν
Ακινα. Όπωσ κάκε χρόνο, ζτςι και φζτοσ το
ενδιαφζρον ιταν υψθλό, θ κεματολογία πλοφςια και
το επίπεδο των ςυμμετεχόντων εξαιρετικό. Για 1θ
φορά ςτο Συνζδριο εκπροςωπικθκε και θ ΕΛΛΟΚ με
τθν Πρόεδρο κα Καίτθ Αποςτολίδου, τθν Αντιπρόεδρο
κα Ελζνθ Ντελιοποφλου και το Γραμματζα κο Γιϊργο
Καπετανάκθ. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ

4. ΝΕΑ ΜΕΛΘ
Είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ ανακοινϊςουμε ότι
πλζον και ο φλλογοσ Καρκινοπακϊν & Φίλων Κυκλάδων με
ζδρα τθ φρο, και ο φλλογοσ τιριξθσ καρκινοπακϊν
Δωδεκανιςου «Μαηί με δφναμθ για τθ ηωι» με ζδρα τθ Ρόδο
είναι τα νζα μζλθ
τθσ ΕΛΛΟΚ. Ζτςι
πλζον ο αρικμόσ
των μελϊν μασ
ανζρχεται ςτα 27. Θ
οικογζνεια
τθσ
ΕΛΛΟΚ, καλωςορίηει τα νζα μζλθ τθσ και κζλει να τα ςυγχαρεί
για τθν απόφαςθ να ενϊςουν τθ φωνι τουσ με τθ φωνι όλων
των αςκενϊν με καρκίνο ςτθν Ελλάδα. Περιςςότερα εδϊ
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5. Κλινικό Φροντιςτιριο, Θλεκτρονικόσ Φάκελοσ Τγείασ(ΘΦΤ) ςτθν ΠΦΤ
Θ Πρόεδροσ τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ., Καίτθ Αποςτολίδου προςεκλικθ από τθν Ιατρικι Εταιρεία
Ακθνϊν να ςυμμετάςχει ωσ ομιλιτρια με κζμα «Ο
ΘΦΤ και οι απόψεισ των αςκενϊν» ςτο Κλινικό
Φροντιςτιριο για τον Θλεκτρονικό Φάκελο Τγείασ.
Θ ΕΛΛΟΚ ςυμμετείχε ςτθν ενότθτα με παρουςίαςθ
και εγχειρίδιο για τουσ ςυμμετζχοντεσ που ςυνζταξαν
οι
 Καίτθ
Αποςτολίδου-Πρόεδροσ
Ελλθνικισ
Ομοςπονδίασ Καρκίνου ΕΛΛ.Ο.Κ. και
 Mαροφςα
Πρωτοπαπαδάκθ-Νομικι
Σφμβουλοσ- ΕΛΛ.Ο.Κ.
Εξαιρετικά ενδιαφζρον κζμα και πολφ ουςιαςτικζσ όλεσ οι ειςθγιςεισ των κ.κ. Ε.Θθραίου,
Α.Μπζρλερ, Χ.Καρανίκα, Γ.Δαφοφλα και Δ. Κουναλάκθ. Ο ΘΦΥ, που ενςωματϊνει το δικαίωμα
των αςκενϊν να ζχουν αςφαλϊσ καταχωρθμζνα και ευχερϊσ προςβάςιμα τα δεδομζνα που
αφοροφν τθν υγεία τουσ, εντόσ του ςυςτιματοσ υγείασ, είναι κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ για τθν
επιτυχία τθσ ενςωμάτωςθσ των ψθφιακϊν ΤΠΕ-τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ
ςτθν κακθμερινι κλινικι πρακτικι. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ

6. ΤΝΕΔΡΙΟ : HEALTH INNOVATION CONFERENCE
Όλεσ οι τελευταίεσ εξελίξεισ γφρω από τθν καινοτομία ςτον
χϊρο τθσ υγείασ βρζκθκαν ςτο επίκεντρο του
ςυνεδρίου Health
Innovation
Conference,
που
πραγματοποιικθκε ςτισ 11 Μαΐου 2017. Το ςυνζδριο
οργανϊκθκε από τθν Ethos Events, το περιοδικό Pharma &
Health Business και το portal πολιτικισ υγείασ και
φαρμάκου virus.com.gr Σκοπόσ του ςυνεδρίου ιταν να
παρουςιαςτοφν οι νζεσ φαρμακευτικζσ και ιατρικζσ
τεχνολογίεσ, που ειςζρχονται ςτθν αγορά υγείασ και
αναμζνεται να αλλάξουν τθ ηωι μασ. Επίςθσ, να αναδείξει
τα προβλιματα και τισ προκλιςεισ, που αντιμετωπίηουμε
ωσ χϊρα ςτθ χριςθ, αξιολόγθςθ και αποηθμίωςθ τθσ
ιατρικισ καινοτομίασ.
Ο κοσ Γιϊργοσ Καπετανάκθσ, Γραμματζασ τθσ ΕΛΛΟΚ
εκφράηοντασ τθν κζςθ και απόψεισ των αςκενϊν ςχετικά
με τθν ανάγκθ ςυμμετοχισ τουσ ςτουσ οργανιςμοφσ Αξιολόγθςθσ Τεχνολογίασ Υγείασ,
ςυμμετείχε ςτο 1ο ΠΑΝΕΛ του Συνεδρίου με κζμα:
«Αξιολόγθςθ νζων φαρμάκων και τεχνολογιϊν υγείασ – Σι ιςχφει διεκνϊσ – Πϊσ πρζπει να
κινθκεί θ Ελλάδα.»
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7.

7θ ΤΠΕ Κριτθσ : Θμερίδα «ΔΘΜΟΙΑ ΝΟΘΛΕΙΑ ΧΩΡΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ»

Στισ 8 Απριλίου 2017, θ 7θ Τγειονομικι Περιφζρεια Κριτθσ διοργάνωςε ςτο Θράκλειο μια
ενδιαφζρουςα θμερίδα με κζμα «ΔΘΜΟΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ. ΩΘΟΤΜΕ ΣΘΝ
ΕΤΘΤΝΘ». Μια θμερίδα μζςα από τθν οποία προςεγγίςτθκε το
κζμα των άτυπων πλθρωμϊν από όλεσ τισ πτυχζσ του. Παρόντεσ
Ο Υπουργόσ και ο Αν. Υπουργόσ ΥΚΚΑ, ο Γ.Γ. Καταπολζμθςθσ
Διαφκοράσ του Υπ. Δικαιοςφνθσ, θ Αςτυνομικι Διευκφντρια τθσ
Δ/νςθσ Εςωτερικϊν Υποκζςεων τθσ ΕΛ.ΑΣ, εκπρόςωποι τθσ
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, του Ιατρικοφ και του Δικθγορικοφ
Συλλόγου, Διοικθτζσ τοπικϊν Νοςοκομείων.
Θ ΕΛΛ.Ο.Κ αποδζχκθκε τθν πρόςκλθςθ και ςυμμετείχε με τθ
Νομικι τθσ Σφμβουλο, κα Μαροφςα Πρωτοπαπαδάκθ, θ οποία
παρουςίαςε τθ κζςθ των αςκενϊν που ζρχονται αντιμζτωποι με
τθ διαπλοκι ςτο Σφςτθμα Υγείασ. Στθν θμερίδα παρουςιάςτθκε
και ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ Λίςτασ Χειρουργείου και των Γραφείων Προςταςίασ
Δικαιωμάτων Λθπτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ του άρκρου 60 του ν.4368/2016 και τθσ ςυμβολισ
τουσ ςτθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτο χϊρο τθσ Υγείασ. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ

8. VHL : Μάιοσ, μινασ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ
Το
μζλοσ
τθσ
ΕΛΛ.Ο.Κ.
"Οικογενειακι
Συμμαχία
Ελλάδοσ κατά τθσ Νόςου VHL"
μασ ενθμερϊνει ότι ο Μάιοσ
είναι και μινασ ενθμζρωςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ για τθ νόςο
VHL" .
H νόςοσ VHL ι von HippelLindau, είναι ζνα γενετικό
ςφνδρομο που χαρακτθρίηεται από όγκουσ ςε ζωσ και δζκα περιοχζσ του ςϊματοσ.
Αυτοί οι όγκοι μπορεί να είναι καλοικεισ (ακίνδυνοι) ι κακοικεισ (εξαπλϊνονται ςε
άλλα μζρθ του ςϊματοσ). Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ

9.ΑΛΜΑ ΗΩΘ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ : 5ο Sail for Pink (Θεςςαλονίκθ 7 Μαΐου)
Το κακιερωμζνο πλζον SAIL FOR PINK
πραγματοποίθςε για Πζμπτθ χρονιά με
μεγάλθ επιτυχία ο Σφλλογοσ Άλμα Ηωισ
Θεςςαλονίκθσ τθν Κυριακι 7 Μαΐου 2017.
Μία εξαιρετικι εκδιλωςθ με κεντρικό
ςφνκθμα «θ Ηωι μετριζται με ςτιγμζσ»
ςυγκζντρωςε μεγάλο αρικμό κόςμου ό
οποίοσ ιρκε για να δϊςει ζνα μινυμα
ελπίδασ και δφναμθσ ςε όλουσ τουσ
αςκενείσ με καρκίνο και να δείξει ότι ςε
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αυτόν τον αγϊνα δεν είναι μόνοι. Τισ διιμερεσ εκδθλϊςεισ που ξεκίνθςαν με γκαλά το
απόγευμα του Σαββάτου ςτο Ναυτικό Όμιλο Θεςςαλονίκθσ και ολοκλθρϊκθκαν ςτθν
Κυριακι με πορεία από το μζγαρο Μουςικισ μζχρι το Άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου και
δεκάδεσ ιςτιοπλοικά ςκάφθ που ζδωςαν ζνα διαφορετικό χρϊμα ςτθ κάλαςςα,
τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ επίςθμοι και εκπρόςωποι φορζων τθσ πόλθσ. Τθν ΕΛΛΟΚ
εκπροςϊπθςε θ αντιπρόεδροσ κα Ντελιοποφλου, πρϊθν πρόεδροσ και ιδρυτικό μζλοσ
του ςυλλόγου Άλμα Ηωισ Θεςςαλονίκθσ, θ Ταμίασ τθσ ΕΛΛΟΚ και Γραμματζασ του
Συλλόγου Άλμα Ηωισ Πανελλινιοσ Σφλλογοσ Γυναικϊν με Καρκίνο του Μαςτοφ κα
Μιχαλοποφλου Παραςκευι και ο Γραμματζασ τθσ ΕΛΛΟΚ κοσ Γιϊργοσ Καπετανάκθσ,
ενϊ εκπρόςωποι άλλων ςυλλόγων ιταν επίςθσ μεταξφ αυτϊν που παραβρζκθκαν και
με τθν παρουςία τουσ τίμθςαν τθν εκδιλωςθ.

10. Γενεφθ 30 Μαΐου : Θ Νζα απόφαςθ για τον Καρκίνο του Π.Ο.Τ.
Στισ 30 Μαΐου ςτθ Γενεφθ, ςτθν 70θ Παγκόςμια
υνζλευςθ Τγείασ ( 70th WHA) επικυρϊκθκε για
άλλθ μία φορά, ότι θ Πρόλθψθ και ο Ζλεγχοσ του
Καρκίνου, αποτελοφν κρίςιμθ προτεραιότθτα για
τθν υγεία και τθν ανάπτυξθ, κακϊσ υιοκετικθκε θ
νζα Απόφαςθ για τον Καρκίνο του Π.Ο.Τ. από 18
υποςτθρικτζσ τθσ, περιςςότερεσ από 40 χϊρεσ και
11 μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ. Κατά τθ
ςυηιτθςθ του Σχεδίου τθσ Απόφαςθσ υπιρξε
ευρεία ςυναίνεςθ ότι ο καρκίνοσ αποτελεί ςοβαρό
πρόβλθμα δθμόςιασ υγείασ που απαιτεί αυξθμζνθ
προςοχι, προτεραιότθτα και χρθματοδότθςθ.
προςοχι, προτεραιότθτα και χρθματοδότθςθ. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ

11. 31 ΜΑΙΟΤ : ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΘΜΕΡΑ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ
Θ Παγκόςμια Θμζρα κατά του Καπνίςματοσ γιορτάηεται κάκε χρόνο ςτισ 31 Μαΐου, με απόφαςθ
που πιρε το 1988 ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ,
για να μασ υπενκυμίηει τισ βλαβερζσ ςυνζπειεσ του
καπνίςματοσ. Στο πλαίςιο αυτό, ο Σφλλογοσ
Καρκινοπακϊν-Εκελοντϊν-Φίλων-Ιατρϊν «Κ.Ε.Φ.Ι.»
Ακθνϊν και οι Γυναίκεσ ςτθν Ογκολογία W4O, ςε
ςυνεργαςία με τθν Πνευμονολογικι Κλινικι του
Νοςοκομείου
Γ.Α.Ν.Α.
"Ο
ΑΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ" διοργάνωςαν Επιςτθμονικι Θμερίδα, τθν
Σετάρτθ 31 Μαΐου 2017 Επιςτθμονικι Θμερίδα για
τον Καρκίνο του Πνεφμονα και Αντικαπνιςτικι Εκςτρατεία με τίτλο «Δεν καπνίηω. Επιλζγω τθ
Ηωι!!!» με είςοδο ελεφκερθ για το κοινό και δωρεάν ςπιρομετριςεισ για τουσ
ενδιαφερόμενουσ. Θ Θμερίδα ξεκίνθςε με καλωςόριςμα & Χαιρετιςμό τθσ Κασ Ζωήσ
Γραμματόγλου, Προζδρου Δ.Σ. Συλλόγου Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών
«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών & Μζλουσ Δ.Σ. Ελληνικήσ Ομοςπονδίασ Καρκίνου -ΕΛΛ.Ο.Κ., θ οποία
αναφζρκθκε κατ' αρχάσ ςτα υψθλά ποςοςτά κνθςιμότθτασ από τθ ςυγκεκριμζνθ μορφι
καρκίνου και ςτα δφο φφλα, και τισ διαγνωςμζνεσ δυςκολίεσ ςτθν επιτυχι αντιμετϊπιςι τθσ.
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Στθ ςυνζχεια, χαιρετιςμό απθφκυνε και θ Κα Ιωάννα Καραβάνα, Πρόεδροσ Δ.Σ Συλλόγου
Καρκινοπαθών Λάριςασ και μζλοσ Δ.Σ τησ Ελληνικήσ Ομοςπονδίασ Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ, θ οποία
αναφζρκθκε ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι αςκενείσ με καρκίνο, ειδικότερα δε οι
κάτοικοι τθσ ελλθνικισ περιφζρειασ.

12. Πρϊτθ Κυριακι του Ιουνίου: Θμζρα Επιβίωςθσ από τον Καρκίνο
H Κυριακι, 4 Ιουνίου 2017, ςε πολλζσ χϊρεσ, τιμάται ωσ
Θμζρα Επιβίωςθσ από τον Καρκίνο, ςαν μια μζρα χαράσ
για το ότι είμαςτε καλά, ξεπεράςαμε τον κίνδυνο,
επιςτρζψαμε ςτθν κανονικι μασ ηωι, αλλά και ςαν μια
μζρα μνιμθσ για τουσ ςυγγενείσ και φίλουσ που δεν είναι
πια μαηί μασ και κυρίωσ διεκδίκθςθσ περιςςότερθσ
χρθματοδότθςθσ τθσ βιοιατρικισ ζρευνασ για τον καρκίνο,
πρόςβαςθσ όλων ςτισ άριςτεσ μεκόδουσ κεραπείασ και
ςυνκικεσ περίκαλψθσ, αποκατάςταςθσ και επανζνταξθσ
ςτθ κανονικι ηωι. Σιμερα τιμοφμε και γιορτάηουμε τθ
ΗΩΘ και ενθμερϊνουμε για τισ προκλιςεισ που
αντιμετωπίηουμε ωσ επιβιϊςαντεσ. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ

13. 7ο Ετιςιο CAPITAL LINK CSR Forum (Hilton 8 Ιουνίου 2017)
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου, για 1θ φορά φζτοσ, ςυμμετείχε ςτο φόρουμ που
διοργάνωςε θ Capital Link ςτο
ξενοδοχείο Hilton ςτισ 8 Ιουνίου.
Σκοπόσ του Φόρουμ θ ςφνδεςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ
με
τθν
κοινωνία
των
πολιτϊν,
θ
ενκάρρυνςθ και υποςτιριξθ των
κοινωνικϊν
δράςεων
που
προάγουν οι οργανϊςεισ και
φορείσ
μθ
κερδοςκοπικοφ
χαρακτιρα προσ όφελοσ τθσ
κοινωνίασ. Θ ΕΛΛΟΚ ωσ ςτόχο είχε να κάνει γνωςτι τθν παρουςία τθσ ςτον
επιχειρθματικό κόςμο τθσ χϊρασ μασ και να προτείνει δράςεισ που ςκοπό κα ζχουν τθν
ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των Ελλινων Αςκενϊν με Καρκίνο.

14. ΑΤΘΕΝΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΘΝΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2017
Όπωσ
ςασ
ζχουμε
ενθμερϊςει
και
ςε
προθγοφμενο Newsletter,
θ ΕΛΛΟΚ κα ςυμμετζχει
με μζλθ τθσ ςε δρομικοφσ
αγϊνεσ ςε όλθ τθν
Ελλάδα προκειμζνου να
εγείρουμε
τθν
ευαιςκθτοποίθςθ
του
κόςμου και ταυτόχρονα
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να ςτείλουμε μθνφματα ελπίδασ, δφναμθσ και ςτιριξθσ ςε όλουσ εκείνουσ που μάχονται
κακθμερινά για τθ ηωι τουσ. Θ 1θ επίςθμθ πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ που κάνουμε είναι
ο Αυκεντικόσ Μαρακϊνιοσ τθσ Ακινασ, ςτον οποίο θ ΕΛΛΟΚ κα ςυμμετάςχει επίςθμα
με ομάδα δρομζων ςτουσ παράλλθλουσ αγϊνεσ των 5 και των 10 χιλιομζτρων, αλλά
και ςτον Κλαςικό Μαρακϊνιο των 42 χλμ εφόςον υπάρξει ενδιαφζρον ςυμμετοχισ.
Υπάρχει περιοριςμζνοσ αρικμόσ κζςεων διακζςιμοσ και οι δθλϊςεισ κα πρζπει να
γίνουν μζχρι τισ 25 ΙΟΤΝΙΟΤ 2017. Όποιοσ λοιπόν επικυμεί να ςυμμετάςχει κα πρζπει
ζγκαιρα τισ αμζςωσ επόμενεσ θμζρεσ να δθλϊςει ςυμμετοχι. Για περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με τον Γραμματζα του ΔΣ, κο Γιϊργο Καπετανάκθ που
είναι υπεφκυνοσ για τισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ι ςτείλτε mail.
(τθλ. : 6944608385, email : george.kapetanakis@ellok.org )
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