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2o Eτήσιο Συνέδριο Στελεχών ΕΛΛΟΚ - #WeCanICan – Eμπνέουμε, Εκπαιδεύουμε, Αναλαμβάνουμε Δράση



Χτίζουμε γερές βάσεις 

- Nομική μορφή ΝΠΙΔ το 2016, σε άτυπη λειτουργία 
από το 2011

- 28 Σύλλογοι ασθενών μέλη από όλη την Ελλάδα
- Διοίκηση από ΔΣ με πλειοψηφία ασθενών
- Εκπροσώπηση όλων των καρκίνων, κοινών και 

σπανίων
- Αναπτύσσσει συνεργασίες με άλλους εταίρους στο 

χώρο της ογκολογίας και της υγείας
- Συμμετέχει και συνεργάζεται με Ευρωπαϊκές 

Οργανώσεις



Στρατηγική ΕΛΛ.Ο.Κ. 2017-2020
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Το Οραμά μας
Ολοκληρωμένη Φροντίδα  κάθε ασθενούς με καρκίνο: 

άριστη  διάγνωση, θεραπεία, ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη, αποκατάσταση και επανένταξη

Ο σκοπός μας
Η συνένωση δυνάμεων όλων των οργανώσεων ασθενών με 
καρκίνο, εθελοντών & φίλων για την προάσπιση των 
ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των ασθενών με 
καρκίνο & την καθολική πρόσβαση στην ογκολογική 
φροντίδα



Οι Δράσεις μας
Παρεμβάσεις στις πολιτικές για τον καρκίνο και την υγεία
• Διατάξεις για τα Εθνικά Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων και Πολυπλόκων 

Νόσων, το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών στο Νόμο για τη ψυχική υγεία
• Εγκριση και αποζημίωση νέων φαρμάκων – προγράμματα πρώϊμης πρόσβασης στον 

Ν. 4482/2017
• Εγκύγκλιος για την κατ’ εξαίρεση εγκριση αποζημίωσης φαρμάκων  
• Νόμος για την  Π.Φ.Υ.
• Υπουργική Απόφαση για την ανάκληση της απόφασησης για τη διαγνωστική εξέταση 

Oncotype DX genetic test
• Καθυστέρηση έγκρισης αποζημίωσης εγκεκριμένου φαρμάκου από τον ΕΟΦ
• Σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων των νοσοκομειακών φαρμακείων  
• Λειτουργία φαρμακείων ΕΟΠΥΥ
• Ελλείψεις προσωπικού  στις  ογκ/κές κλινικές Νοσ. Λαμίας, Βόλου, Λέσβου , Κέντρο  

Ημερ. Νοσηλείας  Νίκος Κούρκουλος



Οι Δράσεις μας 

Συνέδρια & Ημερίδες 
• 1ο Ετήσιο Συνέδριο Στελεχών ΕΛΛΟΚ 2017 

#WeCanICan: Inspire, Educate,  Take Action
• Διημερίδα για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου –

Συμμετοχή στη πανευρωπαϊκή εκστρατεία 
#MakeSenseCampaign 2017
• Ημερίδα για τον Ουρογεννητικό καρκίνο: Καρκίνος 

της Ουροδόχου Κύστης & Καρκίνος των Νεφρών
• Διημερίδα «Η Γνώση είναι Δύναμη»
Δημοσιεύσεις 
Κείμενα θέσεων,ενημερωτικά φυλλάδια 



Ο Οδηγός μας: Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη 
Δικαιωμάτων των Ασθενών με Καρκίνο Rights

Η Διακήρυξη Δικαιωμάτων 4 Φεβρουαρίου 
2014 – Ευρωκοινοβούλιο - Στρασβούργο 
• Καταλύτης αλλαγής: παρέχει σε κάθε 

Ευρωπαίο το δικαίωμα σε άριστη 
ογκολογική περίθαλψη & φροντίδα
• Βασικό εργαλείο συνηγορίας για όλους τους 

ασθενείς 
• Εχει ευρεία πολιτική υποστήριξη 



H αλλαγή συμβαίνει ΤΩΡΑ!
«Είμαστε σε κρίσιμο σημείο των πολιτικών υγείας: Η φύση 
της υγείας τον 21ο αιώνα, οι βαθειές κοινωνικές αλλαγές & 
η τεχνολογία απαιτούν ριζική αλλαγή του τρόπου σκέψης 
και την αναδιοργάνωση της διακυβέρνησης στον τομέα 
υγείας τον 21ο αιώνα.

Αυτό αλλάζει το ρόλο του τομέα υγείας, των επαγγελματιών 
υγείας, των ασθενών και των πολιτών  – και άλλων τομέων 
και κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του 
ιδιωτικού τομέα. 



Η Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση 
για τον Ελεγχο του Καρκίνου- CanCon

• CanCon: η κορύφωση της μάχης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο 
του καρκίνου

ΓΙΑΤΙ
• Συμμετοχή των ασθενών 
• Αμεση και στενή συνεργασία μεταξύ των 

17 χωρών μελών 



Μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει 
να αποτελεί την εξαίρεση στην 

Ευρώπη;

Δεν έχουμε 
•Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ελεγχο του 
Καρκίνου
•Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών



Ευχαριστώ πολύ για τη προσοχή σας

• Ιστότοπος:    www.ellok.org

•Μαίηλ:          kathi.apostolidis@ellok.org, , 
info@ellok.org

• Facebook: Eλληνική Ομοσπονδία Καρκίνου

• Τwitter: @EllokGR

• Διεύθυνση:   Σανταρόζα 1 -Αθήνα 10567 

τηλ. 210-771-0335


