ΣΑ ΝΕΑ τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ.
Ενημερωτικό Δελτίο τησ Ελληνικήσ Ομοςπονδίασ Καρκίνου
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΜΘΝΤΜΑ ΣΘ ΠΡΟΕΔΡΟΤ

Η Μαγεία έρτεηαι όηαν εμείς ηο πιζηέυοσμε,
ακόμη και ζηις πιο γκρίζες και δύζκολες ζηιγμές!
Ο κόζμος δείτνει διαθορεηικός & όλα γίνονηαι δσναηά, όηαν πραγμαηικά ηο
θελήζοσμε!
Με τα λόγια αυτά, αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι, αποχαιρετιςαμε τθν προθγοφμενθ χρονιά και με
τα λόγια αυτά καλωςορίηουμε και το νζο ζτοσ, το 2018!
Όπωσ κάκε χρόνο, θ αλλαγι του ζτουσ ςθματοδοτεί μία νζα αρχι, ζνα νζο ξεκίνθμα ςτο μζςον
τθσ πιο δφςκολθσ εποχισ, που δεν είναι άλλθ από το χειμϊνα! Είναι θ ελπίδα, είναι το φωσ ςτθν
άκρθ του τοφνελ, που όλοι ζχουμε ανάγκθ να νιϊςουμε, να πιςτζψουμε! Να πάρουμε δφναμθ,
να επαναπροςδιορίςουμε τουσ ςτόχουσ μασ, να δοφμε τθν πραγματικότθτα με πιο αιςιόδοξο
μάτι, να «τραβιξουμε χειρόφρενο» ςε ότι μασ τραβάει ςτο τζλμα τθσ δφςκολθσ
κακθμερινότθτασ, να νιϊςουμε περιςςότερο «άνκρωποι»!
Αυτι θ περίοδοσ των εορτϊν του Χριςτουγζννων και θ προςμονι του ερχομοφ του νζου Ζτουσ,
ζχει κάτι ακόμθ παραπάνω! Ζχει ευχζσ! Πολλζσ ευχζσ, όμορφεσ ευχζσ, ειλικρινείσ ευχζσ, ευχζσ
από καρδιάσ! Ποτζ όλο τον υπόλοιπο χρόνο δεν ανταλλάςςονται τόςεσ πολλζσ ευχζσ μεταξφ
των ανκρϊπων ςε ολόκλθρο τον κόςμο! Ευχζσ για Αγάπθ, Ειρινθ, Τγεία, Ευτυχία, Αλλθλεγγφθ,
οφία, είναι μερικζσ από αυτζσ που βγαίνουν από τα χείλθ όλων και δίνουν απίςτευτθ δφναμθ,
τόςο ςε αυτοφσ που τισ δζχονται, όςο και ςε αυτοφσ που τισ δίνουν! Και είναι μαγικό πόςο
εφκολα, αβίαςτα και απλά πλανϊνται παντοφ ςκορπίηοντασ, ηεςταςιά και ελπίδα!
Αυτι λοιπόν τθν λάμψθ, αυτι τθ μαγεία, που μασ κάνει να αιςκανόμαςτε καλφτερα, πρζπει
εμείσ, όλοι μαηί, να τθ διατθριςουμε. Πρζπει να τθν καλλιεργιςουμε και να χτίςουμε πάνω τθσ,
τθν καινοφρια χρονιά! Να κάνουμε τθν υπζρβαςι μασ και δϊςουμε τον καλφτερο εαυτό μασ,
απζναντι ςε ζνα δφςκολο και πολλζσ φορζσ εχκρικό περιβάλλον!
Αν επιχειροφςαμε να κάνουμε μία αναςκόπθςθ, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι το 2017
αποτζλεςε ζνα «χρόνο ςτακμό» ςτο χϊρο τθσ υγείασ για τθν Ελλάδα, ςφμφωνα με αυτά που
από πζρςι είχαμε προβλζψει. Οι ρυκμίςεισ και οι αλλαγζσ που ζλαβαν χϊρα, δεν μποροφν να
χαρακτθριςτοφν αιςιόδοξεσ για τουσ ογκολογικοφσ αςκενείσ.
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ιμερα θ κατάςταςθ είναι πλζον πιο δφςκολθ από ποτζ και αυτό το ςυναντάμε κακθμερινά
ςτισ επαφζσ μασ με τα νοςοκομεία και τισ υπθρεςίεσ υγείασ. Αυτι είναι θ πραγματικότθτα και
αυτι καλοφμαςτε να αντιμετωπίςουμε, όςο κι αν είναι δφςκολο να το επιτφχουμε, με
αιςιοδοξία, πείςμα, αποφαςιςτικότθτα, ςυνεργαςία και κετικι ενζργεια.
Θ χρονιά που πζραςε ιταν ταυτόχρονα, χρονιά ςυγκροφςεων αλλά και ςυνεργαςιϊν. Ιταν θ
χρονιά, που παρά τισ πρϊτεσ δυςκολίεσ και πικανζσ παραλείψεισ, κατάφερε να αναδείξει τθν
ΕΛΛΟΚ, ωσ ςθμαντικό και απαραίτθτο εταίρο ςτα κζματα που αφοροφν τθν ογκολογικι
περίκαλψθ ςτθ χϊρα μασ και επιτζλουσ το κενό που τόςα χρόνια υπιρχε, με τθν παρουςία τθσ
ΕΛΛΟΚ, ζχει αρχίςει να καλφπτεται. Ιταν θ χρονιά που ιρκαν κοντά τθσ Οκτϊ (8) νζα μζλθ,
αυξάνοντασ τον αρικμό των μελϊν, ςτο τζλοσ του ζτουσ ςτα 28, δίδοντασ νζα δυναμικι και νζα
ϊκθςθ ςτο ζργο και τθν προςπάκεια όλων μασ.
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου κατά το 2017, ιταν θ μόνθ Οργάνωςθ Αςκενϊν ςτθν Ελλάδα,
που κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ είχε ενεργό ςυμμετοχι και ζκανε πάντα αιςκθτι τθν
παρουςία τθσ, ςε όλα τα κζματα που αφοροφςαν τουσ αςκενείσ με καρκίνο, με παρεμβάςεισ,
προτάςεισ, υπομνιματα, αλλά και ςυχνά με τεκμθριωμζνεσ και απόλυτα δίκαιεσ διαμαρτυρίεσ.
Αυτό ζργο κα ςυνεχίςουμε και φζτοσ, με τθν ίδια αποφαςιςτικότθτα και επιμονι, με καλφτερθ
οργάνωςθ από τθν δικι μασ πλζον ζδρα.
Κφριοι ςτόχοι μασ για τθ νζα χρονιά, θ πραγματοποίθςθ δράςεων που κα ενιςχφςουν και κα
δυναμϊςουν τθ φωνι των αςκενϊν με καρκίνο ςε όλθ τθ χϊρα, θ επιπλζον διεφρυνςθ του
αρικμοφ των μελϊν μασ, θ ςυμμετοχι εκπροςϊπων μασ ςτα κεςμικά όργανα που μασ αφοροφν,
θ επιςθμοποίθςθ ςυνεργαςιϊν που ιδθ βρίςκονται ςε εξζλιξθ με εταίρουσ ςτο χϊρο τθσ
ογκολογίασ και θ ενεργι ςυμμετοχι και ςυνεργαςίεσ με Ευρωπαϊκζσ και Διεκνείσ ςυμμαχίεσ και
Οργανϊςεισ αςκενϊν.
Κλείνω λοιπόν αυτό το 1ο μινυμα για το 2018, λζγοντασ ότι θ ενεργόσ ςυμμετοχι ςασ και θ
ςτιριξθ που όλο αυτό το χρόνο απλόχερα δϊςατε, αποτζλεςε τον βαςικό παράγοντα για ότι
πετφχαμε μζχρι τϊρα. Εκ μζρουσ όλου του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κζλω να ςασ πω ζνα
μεγάλο ευχαριςτϊ, για τθ ςυνδρομι ςασ ςτο ζργο μασ και να ςασ ηθτιςω να ςυνεχίςετε και το
2018, με τθν ίδια κζρμθ, το ίδιο πείςμα και ακόμθ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι, ϊςτε να επιτφχουμε
τουσ ςτόχουσ μασ και να ςυνδιαμορφϊςουμε ζνα καλφτερο αφριο για τον Αςκενι με καρκίνο
ςτθ χϊρα μασ.

Χρόνια ςασ πολλά,
Ευτυχιςμζνο και δθμιουργικό το 2018!

Καίτθ Αποςτολίδου
Πρόεδροσ

Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ.
ανταρόηα 1 Σ.Κ. 10564 Ακινα
www.ellok.org

τθλ. +30-210-7710 -335
mail: info@ellok.org

ΕΚΔΘΛΩΕΙ ΣΘ ΕΛΛΟΚ
1.

2ο ΤΝΕΔΡΙΟ – 2θ ΕΣΓ ΕΛΛΟΚ

Σο 2ο υνζδριο και θ 2θ Ετιςια Γενικι υνζλευςθ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου –
ΕΛΛΟΚ πρόκειται να πραγματοποιθκοφν ςτισ 2 ζωσ 4 Φεβρουαρίου 2018 ςτο ξενοδοχείο
Wyndham Grand Athens, ςτθν Ακινα. Και φζτοσ κεντρικό φνκθμα του υνεδρίου κα
αποτελζςει το κεντρικό μινυμα τθσ Ευρωπαϊκισ εκςτρατείασ για τθν Παγκόςμια Θμζρα κατά
του Καρκίνου #WeCanICan, θ οποία είναι θ 4θ Φεβρουαρίου.

τόχοι του υνεδρίου, είναι μεταξφ άλλων, να αναδειχκοφν τα καίρια προβλιματα που
αντιμετωπίηουν οι αςκενείσ με καρκίνο ςτθν επαφι τουσ με το ςφςτθμα υγείασ ςτθ χϊρα μασ,
να προβλθκοφν οι πολιτικζσ υγείασ που πρζπει να εφαρμοςτοφν για τθν αντιμετϊπιςι τουσ, να
καλλιεργθκοφν οι ςυνεργαςίεσ και οι ςυμμαχίεσ μεταξφ των επιςτθμονικϊν και άλλων εταίρων
ςτο χϊρο του καρκίνου και ταυτόχρονα να δοκεί θ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ για τισ
επιςτθμονικζσ εξελίξεισ ςτθν ογκολογία και πλθροφόρθςθσ που κα βελτιϊςει τισ γνϊςεισ και
τισ δεξιότθτεσ των μελϊν μασ και κα τουσ δϊςει τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν αποτελεςματικά
τθ δράςθ τουσ. Παράλλθλα, τθν Κυριακι 4 Φεβρουαρίου, κα πραγματοποιθκεί και θ 2θ Ετιςια
Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τθσ ΕΛΛΟΚ, ςφμφωνα με το καταςτατικό και τισ διατάξεισ τθσ
νομοκεςίασ. Μπορείτε να βρείτε τθν πρόςκλθςθ για τθν ΕΣΓ τθσ ΕΛΛΟΚ εδϊ.
2. ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΘΜΕΡΙΔΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ για τον ΟΤΡΟΓΕΝΝΘΣΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε ςτισ 22
Νοεμβρίου ςτθν Ακινα, θ Επιςτθμονικι Θμερίδα
τθσ ΕΛΛΟΚ για τον Καρκίνο του Ουρογεννθτικοφ
υςτιματοσ και ςυγκεκριμζνα για τον καρκίνο τθσ
Ουροδόχου Κφςτθσ και τον Καρκίνο των Νεφρϊν.
Θ ΕΛΛ.Ο.Κ. οργάνωςε τθν Θμερίδα ςτα πλαίςια
του ςχεδίου δράςθσ για το 2017, με ςκοπό να
ςυμβάλλει ςτθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, των
αςκενϊν και των οικείων τουσ για τουσ
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ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ καρκίνου, οι οποίοι ζχουν χαμθλι αναγνωριςιμότθτα παρότι αφοροφν
το 4% του πλθκυςμοφ.
Θ Θμερίδα μεταδόκθκε ηωντανά από το site τθσ
ΕΛΛΟΚ, και ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ δόκθκε
Πιςτοποιθτικό υμμετοχισ. Μπορείτε να δείτε το
Δελτίο τφπου εδϊ και να βρείτε όλεσ τισ
παρουςιάςεισ, τα video και το υλικό τθσ θμερίδασ
επιςκεπτόμενοι τθν ιςτοςελίδα μασ εδϊ.

3. ATHENS MARATHON THE AUTHENTIC – 12 NOEMBRIOY
Με ςφνκθμα το #WeCanICan , το επίςθμο ςφνκθμα για τθν
Παγκόςμια Θμζρα κατά του Καρκίνου τθν τριετία 2016 -2018,
ςυμετείχε
για
1θ φορά
θ ΕΛΛΟΚTeam ςτον Αυκεντικό
Μαρακϊνιο τθσ Ακινασ που διεξιχκθ ςτισ 12 Νοεμβρίου.
τόχοσ μασ ιταν μεταξφ άλλων, να μεταφζρουμε μινυμα
αιςιοδοξίασ και ελπίδασ ςε όλουσ τουσ αςκενείσ με καρκίνο
ςτθ χϊρα μασ και να τονίςουμε τθν ανάγκθ να δράςουμε όλοι
μαηί προκειμζνου να επιτφχουμε αποτελεςματικι
αντιμετϊπιςθ και ζλεγχο του καρκίνου από το Εκνικό φςτθμα
Τγείασ.
Σο 2018 θ ΕΛΛΟΚTeam κα είναι και πάλι παροφςα ςτον
επόμενο Μαρακϊνιο τθσ Ακινασ. Αυτι τθ φορά, κζλουμε να είμαςτε περιςςότεροι και να
δθμιουργιςουμε μία ακόμθ μεγαλφτερθ ομάδα. Όςοι ιταν μαηί μασ είμαςτε ςίγουροι ότι
απολαφςανε μία μοναδικά όμορφθ εμπειρία.
θμειϊςτε ότι για τθν επόμενθ χρονιά οι δθλϊςεισ
ςυμμετοχισ κα πρζπει να γίνουν μζχρι το Μάιο του
2018.
Επίςθσ κζλουμε να τονίςουμε ότι είμαςτε ανοικτοί ςε
προςκλιςεισ για να ςυμμετάςχουμε ςε διοργανϊςεισ
που πρόκειται να γίνουν ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ
Ελλάδασ και γι αυτό ενθμερϊςτε μασ ζγκαιρα ϊςτε να μπορζςουμε να προγραμματίςουμε τθ
ςυμμετοχι μασ.
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Χορθγόσ τθσ ΕΛΛΟΚ για τον Αυκεντικό Μαρακϊνιο τθσ Ακινασ, ιταν ο ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ
METROPOLIS και ο Όμιλοσ ΜΜΕ
METROMEDIA, τουσ οποίουσ και
ευχαριςτοφμε πολφ για τθν
ςυνδρομι
τουσ
ςτθν
προςπάκειά μασ.
Διαβάςτε
περιςςότερα τθν ΕΛΛΟΚTeam
και δείτε φωτογραφίεσ εδϊ.

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΣΘΝ ΤΓΕΙΑ
4.

ΤΝΑΝΣΘΘ ΜΕ ΓΓΔΤ κο ΓΙΑΝΝΘ ΜΠΑΚΟΗΟ

υνάντθςθ με το Γενικό Γραμματζα Δθμόςιασ Τγείασ κο Λωάννθ Μπαςκόηο πραγματοποίθςε το
Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου ςτισ αρχζσ Νοεμβρίου. τθ
ςυνάντθςθ που ζγινε ςε πολφ καλό κλίμα,
τθν ΕΛΛΟΚ εκπροςϊπθςαν θ Πρόεδροσ κα
Καίτθ Αποςτολίδου, ο Γραμματζασ κοσ
Γιϊργοσ Καπετανάκθσ και θ Σαμίασ κα
Παραςκευι Μιχαλοποφλου.
Κφριο κζμα τθσ ςυνάντθςθσ αποτζλεςε θ
αναγκαιότθτα να αποκτιςει επιτζλουσ θ
χϊρα μασ Εκνικό Πρόγραμμα Δράςθσ για
τον Ελεγχο του Καρκίνου και Εκνικό Μθτρϊο Νεοπλαςιϊν, δεδομζνο ότι αποτελεί τθ μόνθ
χϊρα μεταξφ των μελϊν του Ευρωπαϊκοφ τομζα του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ που
ςτερείται Μθτρϊου.
τθ ςυνάντθςθ ζγινε ςαφισ θ πρόκεςθ τθσ ΕΛΛΟΚ να ςυνδράμει τθν προςπάκεια που εδϊ και
λίγο καιρό ζχει ξεκινιςει, όπωσ μασ ενθμζρωςε ο ΓΓΔΤ, ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα
ολοκλθρωμζνο μοντζλο που κα καλφπτει τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ. Θ κζςθ του ΤΤΚΑ
όπωσ εκφράςτθκε από τον κο Μπαςκόηο είναι ότι είναι επικυμθτι θ ςυμμετοχι των
εκπροςϊπων των ογκολογικϊν αςκενϊν και ςφντομα κα απευκφνει πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ και
ενθμζρωςθσ ςχετικά με το ςυγκεκριμζνο κζμα, καλωςορίηοντασ τθν κετικι και ςυνεργατικι
πρόκεςι μασ. Σο επόμενο διάςτθμα κα υπάρξει και πάλι επικοινωνία και ςυνάντθςθ για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του κζματοσ.

5. ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘ ΤΣΑΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΘΣΑ
Ζνα από τα πάγια αιτιματα τθσ ΕΛΛΟΚ, προκειμζνου να αλλάξει θ ςελίδα ςτθν τιμολόγθςθ και
αποηθμίωςθ των φαρμάκων ςτθ χϊρα μασ, αποτελοφςε θ ςφςταςθ Οργανιςμοφ Αξιολόγθςθσ
Λατρικισ Σεχνολογίασ (ΘΣΑ). Αν και θ Ελλάδα είχε μνθμονιακι υποχρζωςθ να ζχει ςυςτιςει το
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ςυγκεκριμζνο οργανιςμό μζχρι το τζλοσ του 2017, επειδι τελικά αυτό δεν κατζςτθ δυνατό,
δόκθκε παράταςθ. Να τονίςουμε ότι ςυνζπεια αυτισ τθσ κακυςτζρθςθσ, αποτελοφν και
διατάξεισ του νόμου 4472/2017, για τον οποίο πολλζσ φορζσ ζχουμε κάνει αναφορά, ςφμφωνα
με τισ οποίεσ κεςπίςτθκαν εξωτερικά κριτιρια – φραγζσ, για τθν ζγκριςθ και τιμολόγθςθ των
νζων φαρμάκων.
τα μζςα του περαςμζνου Δεκεμβρίου, το ΤΚΚΑ, ζφερε προσ διαβοφλευςθ ςχζδιο νόμου με το
οποίο δθμιουργεί μία μεταβατικι επιτροπι, τθν λεγόμενθ Επιτροπι (ΘΣΑ), θ οποία κα
αντικαταςτιςει τθν επιτροπι κετικισ λίςτασ
και κα αποτελεί τθν μεταβατικι φάςθ μζχρι
τθ ςφςταςθ του οργανιςμοφ (ΘΣΑ).
Δυςτυχϊσ θ διαβοφλευςθ διιρκθςε μόλισ 7
μζρεσ και υπιρξε μικρόσ αρικμόσ
παρεμβάςεων.
Θ ΕΛΛΟΚ, ςυμμετείχε ςτθ διαβοφλευςθ και ζκανε γνωςτζσ τισ κζςεισ τθσ και ςτο ςυγκεκριμζνο
κζμα, ενϊ αμζςωσ μετά εξζδωςε Δελτίο Σφπου. Θ παντελισ απουςία τθσ κεςμικισ
εκπροςϊπθςθσ των αςκενϊν από τθν υπό ςφςταςθ επιτροπι αποτελεί ζνα από τα κορυφαία
ηθτιματα για μασ, κακϊσ γίνεται και πάλι εμφανζσ ότι υπάρχει διαφορά ςτθν ρθτορικι και τθν
πράξθ από τθν θγεςία του ΤΚΚΑ για το ςυγκεκριμζνο κζμα. Σζλοσ κεωροφμε ότι θ δθμιουργία
τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιτροπισ, ςε αντίκεςθ με τισ προςδοκίεσ του ΤΚΚΑ, κα λειτουργιςει
αναςταλτικά και κα φζρει νζα κακυςτζρθςθ ςτθ δθμιουργία του Αυτόνομου Οργανιςμοφ
Αξιολόγθςθσ Λατρικισ Σεχνολογίασ.

ΤΜΜΕΣΟΧΘ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ
6.

6ο ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΘΕΝΩΝ : Ακινα 21 Νοεμβρίου 2017

τισ 21 Νοεμβρίου πραγματοποιικθκε το 6ο
Πανελλινιο
υνζδριο
Αςκενϊν
ςτο
ξενοδοχείο Divani Caravel ςτθν Ακινα.
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου ιταν
παροφςα με τθ ςυμμετοχι του Γραμματζα του Δ κου Γιϊργου Καπετανάκθ ςτο πάνελ τθσ 3θσ
ενότθτασ με τίτλο «Θ Πρόςβαςθ των Αςκενϊν ςτο Φάρμακο και τισ Θεραπείεσ». Επίςθσ
ςυμμετοχι των μελϊν μασ υπιρξε και ςτθν 4θ ενότθτα όπου ζγινε παρουςίαςθ καλϊν
πρακτικϊν από τον ΟΕΚΚ Αγκαλιάηω και τθν Αντιπρόεδρο κα Μανιϊ Κορλζτθ και το ΚΕΦΙ
Ακθνϊν και τθν Πρόεδρο κα Ηωι Γραμματόγλου.
Μπορείτε να βρείτε τισ παρουςιάςεισ εδϊ.
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7.

13ο ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΔΤ

τισ 12 – 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιικθκε το 13ο
υνζδριο τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ,
ςτο ξενοδοχείο Divani Caravel ςτθν Ακινα.
Επρόκειτο για ζνα πολφ υψθλοφ επιπζδου
υνζδριο ςτο οποίο υπιρξε μεγάλθ ςυμμετοχι
όλων των εμπλεκόμενων ςτο χϊρο τθσ υγείασ. Θ
Πρόεδροσ τθσ ΕΛΛΟΚ κα Καίτθ Αποςτολίδου,
ςυμμετείχε ωσ ομιλιτρια τθν Σετάρτθ 13
Δεκεμβρίου ςτθν ενότθτα με τίτλο «ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
Σθσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΕΙΑ : Προςδοκίεσ και Αβεβαιότθτεσ», ενϊ ςχολίαςε ςχετικά το κζμα για
τθν προτεραιοποίθςθ των επιλογϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ του καρκίνου. Περιςςότερα για το 13ο
υνζδριο τθσ ΕΔΤ μπορείτε να δείτε εδϊ.

8.

1o WEBINAR ΟΝΕΟ - ΕΟΠΕ

Με τίτλο «Θ πρόςβαςθ των Αςκενϊν με καρκίνο ςτα φάρμακα – Παρόν και Μζλλον» θ
Ομάδα Νζων Ογκολόγων τθσ ΕΟΠΕ πραγματοποίθςε το 1ο WEBINAR ςτθν Ελλάδα τθν Κυριακι
10 Δεκεμβρίου 2017 ςτο περικϊριο του υνεδρίου τθσ Επιςτθμονικισ Εταιρείασ «Καρκίνοσ,
Εκπαίδευςθ, Ζρευνα και Κλινικι Πράξθ».

Μία πραγματικά αξιζπαινθ και πρωτοποριακι προςπάκεια από τθν ΟΝΕΟ και τον πρόεδρό τθσ
κο Μιχάλθ Νικολάου, θ οποία είχε εξαιρετικό αποτζλεςμα, αφοφ κατόρκωςε να δϊςει
απαντιςεισ ςτο κζμα τθσ πρόςβαςθσ των ογκολογικϊν αςκενϊν ςτισ νζεσ καινοτόμεσ
κεραπείεσ. το πάνελ ςυμμετείχαν ο Ογκολόγοσ κοσ Αλ. Αρδαβάνθσ, Δ/τισ τθσ Α’ Ογκολογικισ
Κλινικισ του Νος. Αγιοσ άβασ, ο Πρόεδροσ τθσ Θετικισ Λίςτασ κοσ Δθμ. Κοφβελασ, ο
Γραμματζασ τθσ ΕΛΛΟΚ κοσ Γιϊργοσ Καπετανάκθσ και εκπρόςωποι τθσ φαρμακοβιομθχανίασ.
Σο webinar ξεκίνθςε με ςυνζντευξθ του Προζδρου τθσ ΕΟΠΕ κου Γιάννθ Μπουκοβίνα και
ςυνεχίςτθκε με τουσ ςυμμετζχοντεσ οι οποίοι ζδωςαν απαντιςεισ, γφρω από ζνα ιδιαίτερα
δφςκολο κζμα, ενϊ μζςα από τισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ, δόκθκε θ δυνατότθτα ςφαιρικισ
ενθμζρωςθσ του κοινοφ. Ευχόμαςτε ςφντομα να ζχουμε τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςουμε
και άλλα τόςο ενδιαφζροντα webinars, από τθν ΟΝΕΟ. Μπορείτε να παρακολουκιςετε κι εςείσ
το webinar εδϊ.
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9.

IDENTITY THESSALONIKI

Μια ξεχωριςτι πρωτοβουλία ςτιριξθσ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου εκδθλϊκθκε από
τθ Κεςςαλονίκθ! Σο περιοδικό ποικίλθσ φλθσ
Identity Thessaloniki ςτο 2ο τεφχοσ που
κυκλοφόρθςε ςτισ αρχζσ Δεκεμβρίου, ζκανε
ειδικό αφιζρωμα ςτθν ΕΛΛΟΚ και το ζργο τθσ,
αναδεικνφοντασ τθν αξία και τθ ςθμαςία και τθν
ανάγκθ τθσ φπαρξθσ ενόσ ενιαίου φορζα
εκπροςϊπθςθσ των αςκενϊν με καρκίνο ςτθ
χϊρα μασ.
Παράλλθλα ο ίδιοσ ο εκδότθσ του περιοδικοφ
ανακοίνωςε ότι από τισ πωλιςεισ του
περιοδικοφ κα υποςτθριχκεί και οικονομικά θ
ΕΛΛΟΚ, δείχνοντασ ζτςι και ζμπρακτα, πόςο
κοντά είναι ςτουσ αςκενείσ με καρκίνο.
Σαυτόχρονα όποιοσ επικυμεί μπορεί να
εκφράςει τθν υποςτιριξι του ςτθν ΕΛΛΟΚ,
ςτζλνοντασ μινυμα ςτον αρικμό 54574 (με
χρζωςθ 2,8 ευρϊ με ΦΠΑ και πλζον τζλουσ
χρθςτϊν κινθτισ τθλεφωνίασ 8%, 12%, 15% ι
18% βάςει λογαριαςμοφ). ασ καλοφμε όλουσ λοιπόν να προμθκευτείτε το IDENTITY
THESSALONIKI, να απολαφςετε τθν ςυνζντευξθ που δίνει θ Αντιπρόεδροσ τθσ ΕΛΛΟΚ κα Ελζνθ
Ντελιοποφλου και να διαβάςετε τα τόςο ενδιαφζροντα κζματα του περιοδικοφ, ςτθρίηοντασ
ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό και το ζργο τθσ ΕΛΛΟΚ.

10. ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ (Θμερίδα ανακοίνωςθ των άςχθμων νζων ςτθν ογκολογία)
Θμερίδα με κζμα τθν «Ανακοίνωςθ
των άςχθμων νζων ςτθν ογκολογία»
διοργάνωςε Θ ΑΜΚΕ ΚΑΡΚΛΝΑΚΛ, ςτθν
Ακινα ςτισ 11 Δεκεμβρίου.
Μία εξαιρετικι πρωτοβουλία με τθν
οποία δόκθκε ζμφαςθ ςε ζνα κζμα
που ςπάνια ζχουμε τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςουμε. Οι άνκρωποι ςυχνά
επικεντρϊνονται ςε αυτό που πρζπει να πουν, αλλά θ αποτελεςματικι επικοινωνία αφορά
λιγότερο το να μιλάμε και περιςςότερο το να ακοφμε ι να παρατθροφμε. Κατά τθ διάρκεια τθσ
ςυνομιλίασ είναι ςθμαντικό να κυμόμαςτε ότι είναι διαφορετικό να μιλάμε από το να
επικοινωνοφμε..
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ανταρόηα 1 Σ.Κ. 10564 Ακινα
www.ellok.org

τθλ. +30-210-7710 -335
mail: info@ellok.org

τόχοσ του εκπαιδευτικοφ ςεμιναρίου, ιταν να βγάλει αυτζσ τισ ςυςτάςεισ από το πλαίςιο των
ακαδθμαϊκϊν εγχειρίδιων, και κυρίωσ από τα ράφια και τα ςυρτάρια ακαδθμαϊκϊν και
νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων και να τα φζρει ςε δθμόςιο διάλογο μζςω ςυςτθματικισ ενθμζρωςθσ
και εκπαίδευςθσ ςτισ βαςικζσ αρχζσ επικοινωνίασ, ϊςτε ςταδιακά να εμφυτευτοφν ςτο πλαίςιο
τθσ κακθμερινισ πρακτικισ και να μάκουν οι γιατροί να μπαίνουν ςτο μυαλό και τθ κζςθ του
αςκενοφσ και οι αςκενείσ να μθ πυροβολοφν τον αγγελιοφόρο. Επιςτθμονικι υπεφκυνθ τθσ
Θμερίδασ ιταν θ Dr Ζφθ ίμου.

11. ΙΔΡΤΘ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΤ - ΑΘΘΝΑ
Σθν
Παραςκευι
8
Δεκεμβρίου
πραγματοποιικθκαν
τα
εγκαίνια
του
Ολοκλθρωμζνου Κζντρου Ζρευνασ για τον
Καρκίνο ςτθν Ακινα ΟΚΕΚ-Α «Athens
Comprehensive Cancer Center- (ACCC)».
ε εορταςτικό κλίμα και με τθν παρουςία του
Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, κου Προκόπθ
Παυλόπουλου,
και
πολλϊν
επίςθμων
προςκεκλθμζνων, ζνα όνειρο ετϊν ζγινε πλζον πραγματικότθτα.
Θ ίδρυςθ του κζντρου αποτελεί πρωτοβουλία του Εκνικοφ Λδρφματοσ Ερευνϊν (ΕΛΕ) και
πραγματοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με το Γερμανικό Κζντρο Ζρευνασ Καρκίνου (DKFZ) και τθν
Helmholtz Association, τον μεγαλφτερο ερευνθτικό οργανιςμό ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. τθν
εκδιλωςθ είχαν προςκλθκεί θ Πρόεδροσ τθσ ΕΛΛΟΚ, κα Καίτθ Αποςτολίδου και το μζλοσ Δ..
κα Ηωι Γραμματόγλου.

12.

6θ ΕΣΘΙΑ ΘΜΕΡΙΔΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΑΣΟ (22 -10 – 2017)

Εκατόν είκοςι «ευαιςκθτοποιθμζνοι» οδοντίατροι, Λατροί ΩΛΡ
και Ογκολόγοι και εκπρόςωποι των μελϊν τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ.,
υλλόγων Αςκενϊν Κ.Ε.Φ.Ι., Άλμα Ηωισ και Αγκαλιάηω
παρακολοφκθςαν τθν 6θ Θμερίδα Ογκολογίασ τόματοσ.
Θ πρϊιμθ διάγνωςθ του καρκίνου του ςτόματοσ, θ ενθμζρωςθ
των οδοντιάτρων ςχετικά με το ρόλο τθσ ανοςοκεραπείασ ςτον
καρκίνο κεφαλισ και τραχιλου, οι επιπλοκζσ τθσ ςτοματικισ
κοιλότθτασ, και οι ζντυπεσ οδθγίεσ προσ αςκενείσ, ιταν κεντρικά
κζματα τθσ Θμερίδασ.
Θ Κακθγιτρια κα Ουρ. Νικολάτου-Γαλίτθ παρουςίαςε τα
δεδομζνα που αφοροφν ςτθν πρϊιμθ διάγνωςθ και το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τθν οςτεονζκρωςθ τθσ γνάκου.. παρενζργεια που δυνατόν να
εμφανιςκεί ςε αςκενείσ που λαμβάνουν φαρμακευτικι αγωγι για οςτικζσ μεταςτάςεισ.
Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ.
ανταρόηα 1 Σ.Κ. 10564 Ακινα
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ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ
13. Θ ΜΟΡΙΑΚΘ ΙΑΣΡΙΚΘ ΑΠΟ ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΣΘΝ ΠΡΑΞΘ
υνζδριο με τίτλο «Θ Μοριακι Ιατρικι από το Εργαςτιριο ςτθν
Πράξθ», διοργανϊνει το Ινςτιτοφτο Μοριακισ Ιατρικισ και
Βιοιατρικισ Ζρευνασ (ΛΜΒΕ) ςτισ 26 και 27 Ιανουαρίου ςτθν
Αίγλθ του Ηαππείου ςτθν Ακινα.
το υνζδριο κα υπάρχει εκπροςϊπθςθ τθσ ΕΛΛΟΚ με τθν
Πρόεδρο κα Καίτθ Αποςτολίδου και τθν Αντιπρόεδρο κα Ελζνθ
Ντελιοποφλου, ςτο ςτρογγυλό τραπζηι με τίτλο «Προκλιςεισ
από τθ χριςθ νζων φαρμάκων». Μια ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα
ενότθτα για τουσ ογκολογικοφσ αςκενείσ, ςτθν οποία
προςεκλικθ να ςυμμετάςχει
ο Κακ. Θeinz Zwierzina,
Πρόεδροσ του Cancer Drug Development Forum (CDDF). Θ
διεκνισ επιςτθμονικι μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ CDDF εχει
ζδρα ςτθν Αυςτρία και ςτοχεφει ςτθν ταχεία πρόςβαςθ των αςκενϊν ςε αντινεοπλαςματικζσ
κεραπείεσ.
Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και πλθροφορίεσ για το ςυνζδριο εδϊ.

ΕΤΡΩΠΑΙΚΕ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΞΕΛΕΙΞΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
14. ΟΙ ΒΙΟΔΕΙΚΣΕ ΣΘΝ ΕΠΟΧΘ ΣΩΝ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
τισ 5 Δεκεμβρίου 2017, θ ECPC-, European Cancer Patient Coalition ςε ςυνεργαςία με τθν
βουλευτι του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου Marlene Mizzi (S & D, Μάλτα) διοργάνωςε
εκδιλωςθ με κεντρικό κζμα τουσ Βιοδείκτεσ ςτθν εποχι εξατομικευμζνων κεραπειϊν.
τθν εκδιλωςθ ςυμμετείχαντουσ αςκενείσ, υπεφκυνοι χάραξθσ πολιτικισ υγείασ, ερευνθτζσ
και εκπρόςωποι φαρμακευτικϊν και ερευνθτικϊν εταιρειϊν, με ςκοπό να ςυηθτιςουν τθ
ςθμαςία των βιοδεικτϊν και τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ που απαιτοφνται ϊςτε να καταςτεί θ
«Ιατρικι Ακριβείασ» (Precision Medicine) ςτον καρκίνο, πραγματικότθτα ςε ολόκλθρθ τθν
Ευρϊπθ.
Οι ςυμμετζχοντεσ τόνιςαν ότι οι γενετικοί ζλεγχοι και άλλοι τφποι βιοδεικτϊν ςυμβάλλουν ςτθν
ταυτοποίθςθ τθσ "αχίλλειου πτζρνασ" διαφόρων τφπων καρκίνου, εξαςφαλίηοντασ ότι o
ςωςτόσ αςκενισ λαμβάνει τθ ςωςτι κεραπεία τθν κατάλλθλθ ςτιγμι.
Θ ECPC παρουςίαςε ζνα εκπαιδευτικό animation βίντεο ςχετικά με τουσ βιοδείκτεσ του
καρκίνου και κάλεςε για:
1. Αφξθςθ τθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ και των αςκενϊν για τουσ βιολογικϊν δεικτϊν: Οι
υγειονομικζσ αρχζσ, οι γιατροί και οι οργανϊςεισ αςκενϊν πρζπει να βελτιϊςουν τισ γνϊςεισ
και τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τα γενετικά τεςτ.
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2. Βελτιωμζνθ πρόςβαςθ: Θ ανάπτυξθ διαγνωςτικϊν τζςτ με βάςθ τουσ βιοδείκτεσ μπορεί να
διευκολφνει τθν ταχφτερθ διάγνωςθ, να ςτοχεφςει ςε εξατομικευμζνο κεραπευτικό ςχζδιο και
να βοθκιςει ςτθν αποφυγι ςπατάλθσ πόρων ςε αναποτελεςματικζσ κεραπείεσ. Οι
διαγνωςτικζσ εξετάςεισ πρζπει να ενςωματωκοφν ςτο κλινικό περιβάλλον και να είναι προςιτζσ
και διακζςιμεσ ςε όλουσ τουσ αςκενείσ.
3. Προςαρμογι του κανονιςτικοφ πλαιςίου: Οι διαδικαςίεσ κανονιςτικϊν ρυκμίςεων και
αποηθμιϊςεων πρζπει να προςαρμόηονται ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των νζων τεχνολογιϊν. Σα
νοςοκομεία και άλλα κλινικά περιβάλλοντα πρζπει να προςαρμοςτοφν για να ανταποκρικοφν
ςε προκλιςεισ όπωσ θ ποιότθτα και θ διαςφάλιςθ τθσ διάγνωςθσ ι τθσ εμπιςτευτικότθτασ των
δεδομζνων. Θ καλφτερθ ενςωμάτωςθ των διαγνωςτικϊν κανονιςμϊν ςτα κεραπευτικά
ρυκμιςτικά πλαίςια κα μποροφςε να βελτιϊςει τθν αποηθμίωςθ και πρόςβαςθ ςτα τεςτ
βιοδεικτϊν. Σο εκπαιδευτικό βίντεο που παρουςιάςτθκε κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ κα
είναι διακζςιμο ςτον ιςτότοπο του ECPC τον Λανουάριο του 2018.

15. ΨΘΦΙΑΚΘ ΤΓΕΙΑ : Ο αντίκτυποσ των Big Data και τθσ Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ ςτα
υςτιματα Τγειονομικισ Περίκαλψισ τθσ ΕΕ
Ο Πρόεδροσ τθσ ECPC, Francesco De Lorenzo, ςυμμετείχε ςτθν εκδιλωςθ I-COM (Ιταλικό
Ινςτιτοφτο Ανταγωνιςτικότθτασ) για τθν ψθφιακι υγεία. Ο αντίκτυποσ των BIG DATA και τθσ
Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ ςτα ςυςτιματα υγειονομικισ περίκαλψθσ τθσ ΕΕ, θταν το αντικείμενο
τθσ εκδιλωςθσ που πραγματοποιικθκε ςτισ 5 Δεκεμβρίου 2017. Θ εκδιλωςθ, που
φιλοξενικθκε από τον Ευρωβουλευτι Michal Boni (EPP, Πολωνία), αποςκοποφςε ςτθν
ενθμζρωςθ για τισ προκλιςεισ και τθ προβολι των των προτάςεων ςχετικά με τα ψθφιακά
ςυςτιματα υγειονομικισ περίκαλψθσ ςτθν ΕΕ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα Big Data και τθν
τεχνθτι νοθμοςφνθ.
Θ I-COM παρουςίαςε επίςθσ τθν πρόςφατθ μελζτθ με τίτλο - Digital Health - Ο αντίκτυποσ των
Big Data & τθσ Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ (AI) ςτα ςυςτιματα υγειονομικισ περίκαλψθσ τθσ ΕΕ. Σο
ινςτιτοφτο εξζφραςε τθν ικανοποίθςι του για τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ περί Γενικισ
Προςταςίασ Δεδομζνων (GDPR) μζςω τθσ μελζτθσ τουσ, θ οποία εξζταςε τθ ςθμαςία των
Μεγάλων Δεδομζνων ςτα ςυςτιματα υγειονομικισ περίκαλψθσ.
Θ αντιπρόεδροσ τθσ ECPC, και Πρόεδροσ τθσ ΕΛΛΟΚ Καίτθ Αποςτολίδου ςυμμετείχε επίςθσ ςτθν
εκδιλωςθ και ζκανε παρεμβάςεισ ςχετικά με τθν ανάγκθ αξιολόγθςθσ των κατευκυντθρίων
οδθγιϊν καταςκευισ εφαρμογϊν κινθτισ τθλεφωνίασ ςτθν υγεια.
16. Κατάργθςθ τθσ Ομάδασ εμπειρογνωμόνων τθσ ΕΕ για τον ζλεγχο του καρκίνου
Θ ομάδα Εμπειρογνωμόνων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τον Ελεγχο του Καρκίνου
καταργικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Αυτό ανακοινϊκθκε πρόςφατα ςτα μζλθ τθσ
ομάδασ. Θ Επιτροπι υπεράςπιςε τθν απόφαςι τθσ, δθλϊνοντασ ότι το πράττει για να "δϊςει
μεγαλφτερθ προτεραιότθτα και να αυξιςει τον αντίκτυπο των δράςεων που υποςτθρίηει θ ΕΕ
προκειμζνου να βελτιωκεί θ υγεία του πλθκυςμοφ και θ βιωςιμότθτα των ςυςτθμάτων υγείασ".
Αυτό υποςτθρίηει ότι κα γίνει με τθν ενςωμάτωςθ των δραςτθριοτιτων τθσ ομάδασ ελζγχου του
Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ.
ανταρόηα 1 Σ.Κ. 10564 Ακινα
www.ellok.org

τθλ. +30-210-7710 -335
mail: info@ellok.org

καρκίνου ςτθν Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τθν προαγωγι τθσ υγείασ, τθν πρόλθψθ
αςκενειϊν και τθ διαχείριςθ των μθ μεταδοτικϊν αςκενειϊν - μια ομάδα που ζχει ζναν πολφ
ευρφτερο ςτόχο. Από μια γενικι άποψθ, θ Επιτροπι ζκανε το ίδιο με τθν ομάδα
εμπειρογνωμόνων τθσ για τθν άνοια, τισ ςπάνιεσ αςκζνειεσ και τθν υγεία και τισ κοινωνικζσ
ανιςότθτεσ. Φυςικά, οι κοινότθτεσ των αςκενϊν απογοθτεφτθκαν με τθν ανακοίνωςθ
κατάργθςθσ των ςυγκεκριμζνων ομάδων εμπειρογνωμόνων, χωρίσ ςαφι ενθμζρωςθ για το
πωσ κα ςυνεχιςκεί το ζργο τουσ, ιδιαίτερα για τον καρκίνο.
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