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ΣΑ ΝΕΑ τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ. 
Ενημερωτικό Δελτίο τησ Ελληνικήσ Ομοςπονδίασ Καρκίνου 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

ΜΘΝΤΜΑ ΣΘ ΠΡΟΕΔΡΟΤ 

 

Ξεκάκαρο μινυμα των αςκενών με καρκίνο προσ τθν Πολιτεία : 

Σίποτε για εμάσ χωρίσ εμάσ! 

Η ιςχφσ εν τθ ενώςει! Νζα προοπτικι  

Τπογραφι Μνθμονίου υνεργαςίασ ΕΛΛΟΚ – ΕΟΠΕ – ΕΕΑΟ 

Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι, 

Αν κα ζπρεπε, με δφο μόνο φράςεισ, να περιγράψουμε τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ ογκολογικισ 

κοινότθτασ, κατά το πρϊτο δίμθνο του χρόνου, κεωρϊ ότι με τισ παραπάνω μποροφμε να 

εςτιάςουμε ςτθν αποφαςιςτικότθτα όλων μασ και τθν ςαφι πρόκεςθ ανάλθψθσ 

πρωτοβουλιϊν, ϊςτε να αλλάξουμε επιτζλουσ, το ςθμερινό κολό τοπίο που επικρατεί ςτθν 

ογκολογικι περίκαλψθ ςτθ χϊρα μασ. 

το 2ο Ετιςιο υνζδριο τθσ ΕΛΛΟΚ που πραγματοποιικθκε πρόςφατα, μεταξφ των πολλϊν 

ενδιαφερόντων ομιλιϊν και κεμάτων, δόκθκε θ δυνατότθτα για τθν ζναρξθ μίασ νζασ πορείασ 

διεκδίκθςθσ, μζςα από το χτίςιμο ςυνεργαςιϊν, τθ ςυνζνωςθ δυνάμεων, τισ κοινζσ δράςεισ. Για 

πρϊτθ φορά οι ίδιοι οι αςκενείσ, είχαν τθν ευκαιρία να απευκυνκοφν ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ 

πολιτείασ και να «πουν τα πράγματα με το όνομά τουσ». 

 Περιςςότεροι από 120 φνεδροι – Εκπρόςωποι Οργανϊςεων Αςκενϊν, μζλθ τθσ Ελλθνικισ 

Ομοςπονδίασ Καρκίνου, με παρρθςία, ςεβαςμό, ρεαλιςμό και ςοβαρότθτα, απευκυνόμενοι 

ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ πολιτείασ, τον κο Γιϊργο Γιαννόπουλο, Γενικό Γραμματζα του 

Τπουργείου Τγείασ και τον κο Ιάςωνα Φωτιλα, αναπλθρωτι τομεάρχθ Τγείασ τθσ Νζασ 

Δθμοκρατίασ, περιζγραψαν με ςαφινεια τθν ςθμερινι πραγματικότθτα, παρουςιάηοντασ 

γλαφυρά τισ δυςκολίεσ και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι αςκενείσ με καρκίνο 

κακθμερινά ςτθν επαφι τουσ με τισ υπθρεςίεσ του υςτιματοσ Τγείασ. Σαυτόχρονα ζδωςαν 

ξεκάκαρα μθνφματα για τθν ανάγκθ αλλαγισ τθσ ακολουκοφμενθσ πρακτικισ από τθν επίςθμθ 

πολιτεία και απαίτθςαν να λαμβάνεται υπόψθ θ φωνι τουσ και να κακιερωκεί θ  κεςμικι 

εκπροςϊπθςι τουσ ςτισ επιτροπζσ και τα όργανα που τουσ αφοροφν, διαμαρτυρόμενοι ζντονα 

κακϊσ αγνοοφνται ςυςτθματικά για περιςςότερο από ζνα χρόνο από το Τπουργείο Τγείασ.  
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Παράλλθλα, με τθν υπογραφι Μνθμονίου και τθν επιςθμοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ 

επιςτθμονικισ ογκολογικισ κοινότθτασ και του επίςθμου οργάνου των αςκενϊν με καρκίνο, 

εγκαινιάςτθκε μία νζα εποχι, ςυνεργαςίασ, εμπιςτοςφνθσ, κοινϊν δράςεων και επιδιϊξεων, 

ςυντονιςμοφ και δυναμικισ παρουςίασ τθσ φωνισ των αςκενϊν και ςτθ χϊρα μασ. Πρόςφατα 

παρόμοιεσ ςυνεργαςίεσ ζχουν ξεκινιςει ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δείχνοντασ ότι ο μόνοσ ςωςτόσ 

δρόμοσ για τθ βελτίωςθ τθσ ογκολογικισ περίκαλψθσ είναι αυτόσ που κα χαράξουμε όλοι μαηί 

και όχι τα ξεχωριςτά μονοπάτια που μζχρι ςιμερα αποςπαςματικά ακολουκοφςαμε. 

υντονιςμζνεσ ενζργειεσ, ενιαία φωνι, βοφλθςθ, ςυνζνωςθ δυνάμεων και ςφνκεςθ 

διαφορετικϊν οπτικϊν αποτελοφν τθ νζα μορφι του αγϊνα μασ για τθ βελτίωςθ τθσ 

ογκολογικισ περίκαλψθσ και τον ζλεγχο του καρκίνου ςτθ χϊρα μασ.  

Όλοι εμείσ, οι εκπρόςωποι των αςκενϊν με καρκίνο ςτθν Ελλάδα, επιλζξαμε τθν Παγκόςμια 

Θμζρα κατά του Καρκίνου να δϊςουμε το δυναμικό παρόν και να ξεκινιςουμε τθ νζα χρονιά με 

πρωτοβουλίεσ, δράςεισ και ενζργειεσ, οι οποίεσ είμαςτε ςίγουροι ότι κα διαμορφϊςουν πολφ 

ςφντομα ζνα τελείωσ διαφορετικό τοπίο δίνοντασ ϊκθςθ ςτισ εξελίξεισ που δεν μποροφν να 

περιμζνουν άλλο! Πλζον καταςτιςαμε ςε όλουσ ςαφζσ, ότι το Εκνικό χζδιο Δράςθσ για τον 

Ζλεγχο του Καρκίνου, το Εκνικό Μθτρϊο Νεοπλαςιϊν και θ κεςμοκετθμζνθ ςυμμετοχι των 

ίδιων των αςκενϊν, ςτα όργανα και τισ επιτροπζσ που τουσ αφοροφν, αποτελοφν 

προαπαιτοφμενα και μονόδρομο, για κάκε χϊρα που ςζβεται τουσ πολίτεσ τθσ και επικυμεί να 

βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ τθσ ογκολογικισ περίκαλψθσ, μζςα από ζνα αςκενοκεντρικό Εκνικό 

φςτθμα Τγείασ.  

Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι, με τθ μεγάλθ ςυμμετοχι ςασ, ςτισ εργαςίεσ του υνεδρίου μασ 

καταδείξατε τθ ςθμαςία που ζχει θ ςτιριξθ όλων μασ ςτο ζργο τθσ Ομοςπονδίασ μασ, ςτείλατε 

μθνφματα με πολλοφσ αποδζκτεσ, κακιςτώντασ εμφανζσ ςε όλουσ ότι πρζπει να υπολογίηουν 

τουσ αςκενείσ και να αντιλθφκοφν ότι δεν μπορεί να γίνεται «τίποτε για εμάσ, χωρίσ εμάσ», 

υιοκετϊντασ το γνωςτό ςφνκθμα τθσ ECPC, που ςιμερα είναι περιςςότερο επίκαιρο από ποτζ!  

Σζλοσ κλείνοντασ, αυτι τθ μικρι ειςαγωγι κα ικελα, εκ μζρουσ και όλων των μελϊν του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΕΛΛΟΚ, να ευχαριςτιςω τα μζλθ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ 

Καρκίνου, για τθ ςυμβολι τουσ ςτθν επιτυχία του υνεδρίου μασ να υπενκυμίςω ότι είμαςτε 

πάντα ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε κζμα που κα προκφψει, ζτοιμοι να παράςχουμε κάκε δυνατι 

ςυνδρομι για τθν επίλυςι του. 

Παρακάτω, μεταξφ των πολφ ενδιαφερόντων κεμάτων που κα διαβάςετε, κα βρείτε και 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και υλικό για το 2ο Ετιςιο υνζδριο τθσ ΕΛΛΟΚ. 

 

 

Καίτθ Αποςτολίδου 

Πρόεδροσ 
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ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΗ ΕΛΛΟΚ 

1.  2ο ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ & 2θ ΕΣΓ ΕΛΛΟΚ 
Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε το διάςτθμα 2 – 4 Φεβρουαρίου 2018 το 2ο Ετιςιο 

υνζδριο τθσ ΕΛΛΟΚ ςτο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens ςτθν Ακινα, με κεντρικό φνκθμα 

και για τθ φετινι χρονιά το #WecanIcan, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν Παγκόςμια Ημζρα κατά του 

Καρκίνου, τθν 4θ Φεβρουαρίου.  

Θ ανάδειξθ τθσ ανάγκθσ να αποκτιςει επιτζλουσ 

θ χϊρα μασ ζνα αποτελεςματικό Εκνικό χζδιο 

Δράςθσ για τον Ζλεγχο του Καρκίνου, ςε 

ςυνδυαςμό με ζνα αξιόπιςτο Εκνικό Μθτρώο 

Νεοπλαςιών και θ επιβεβλθμζνθ κεςμοκζτθςθ 

τθσ ςυμμετοχισ των Εκπροςώπων των 

Ογκολογικών Αςκενών ςτισ επιτροπζσ και τα όργανα που τουσ αφοροφν, ιταν τα κεντρικά 

μθνφματα που ζςτειλαν οι αςκενείσ με καρκίνο με ςαφινεια προσ τθν πολιτεία. 

Παράλλθλα θ επιςθμοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, με τθν υπογραφι Μνθμονίου υνεργαςίασ, 

μεταξφ των επιςτθμονικϊν 

ιατρικϊν εταιρειϊν ςτο χϊρο τθσ 

ογκολογίασ, ΕΟΠΕ-ΕΕΑΟ & τθσ 

ΕΛΛΟΚ, κακϊσ και οι 

επιςτθμονικζσ εξελίξεισ ςτο 

μζτωπο τθσ αντιμετϊπιςθσ του 

καρκίνου, μζςα από  τισ νζεσ 

ςτοχεφουςεσ κεραπείεσ και το 

νζο τοπίο που διαμορφϊνεται 

από τθν πρόοδο ςτισ 

ανοςοκεραπείεσ, θ αςφάλεια 

των αςκενών και ο ρόλοσ που 

επιτελεί ο ακτινοφυςικόσ, θ ςθμαςία που πρζπει να δοκεί ςτθν κρόμβωςθ, ωσ τθ Νο 2 αιτία 

απϊλειασ ηωισ για τουσ ογκολογικοφσ αςκενείσ, μετά από τθν ίδια τθ νόςο,  αποτζλεςαν 

κεντρικά κζματα του υνεδρίου.  

Θ παρουςίαςθ του απολογιςμοφ των δράςεων των ιατρικϊν επιςτθμονικϊν εταιρειϊν, ςτο 

πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ ςτθν παγκόςμια θμζρα κατά του καρκίνου, για το 2017 αλλά και θ 

ανακοίνωςθ του προγραμματιςμοφ τουσ για το 2018, κράτθςαν το ενδιαφζρον των ςυνζδρων 

αμείωτο. Ακόμθ θ δικι μασ άμεςθ ςυμμετοχι, ωσ άτομα, ςτισ προςπάκειεσ για τον ζλεγχο του 

καρκίνου μζςα από τθν υιοκζτθςθ υγιεινοφ τρόπου διαβίωςθσ και ςυνθκειϊν, θ αλλαγι 

νοοτροπίασ ςε κζματα πρόλθψθσ και ςυμμετοχισ ςε προςυμπτωματικοφσ ελζγχουσ ιταν 

κζματα που αναπτφχκθκαν κατά τισ εργαςίεσ του τριιμερου υνεδρίου.  

 

http://www.worldcancerday.org/about/2016-2018-world-cancer-day-campaign


 
 

Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ.                                                                 τθλ. +30-210-7710 -335    
ανταρόηα 1 Σ.Κ. 10564  Ακινα                                                                                                                        mail: info@ellok.org 
 www.ellok.org 

 

Θ εκπαίδευςθ των εκπροςϊπων των 

μελϊν μασ ςε κζματα διοίκθςθσ και 

επικοινωνίασ αποτζλεςαν ςθμαντικζσ 

ενότθτεσ του υνεδρίου και ευκαιρία για 

να ακουςκοφν πρακτικζσ και προβλιματα. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ζδειξαν πολφ μεγάλο 

ενδιαφζρον και ηιτθςαν να ςχεδιαςκεί 

ειδικό εργαςτιριο για κζματα διοίκθςθσ, 

οργάνωςθσ και επικοινωνίασ των μελϊν 

μασ και το λάβαμε ςοβαρά υπόψθ. Σζλοσ 

να αναφερκεί ότι παράλλθλα με το υνζδριο πραγματοποιικθκε και θ 2θ Ετιςια Σακτικι Γενικι 

υνζλευςθ τθσ ΕΛΛΟΚ τθν Κυριακι 4 Φεβρουαρίου. 

  Μπορείτε να βρείτε τισ παρουςιάςεισ, φωτογραφίεσ, βίντεο και αναλυτικι ενθμζρωςθ 

επιςκεπτόμενοι τθ ελίδα του 2ου Ετιςιου υνεδρίου ςτο site τθσ ΕΛΛΟΚ και το Δελτίο Σφπου 

τθσ ΕΛΛΟΚ.   

 

 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ – ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ 

2. ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

Σο Ινςτιτοφτο Μοριακισ Ιατρικισ και Βιοιατρικισ 

Ζρευνασ, πραγματοποίθςε ςτισ 26 & 27 Ιανουαρίου το 

Ετιςιο υνζδριό του με τίτλο «Μοριακι Ιατρικι από το 

Εργαςτιριο ςτθν Πράξθ», ςτθν Αίγλθ Ηαππείου ςτθν 

Ακινα. Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου ςυμμετείχε με 

δφο ςυμμετοχζσ, τθν Πρόεδρο κα Καίτθ Αποςτολίδου 

και τθν Αντιπρόεδρο κα Ελζνθ Ντελιοποφλου, οι οποίεσ 

είχαν ςυμμετοχι ςτο ςτρογγυλό τραπζηι με τίτλο 

«Προκλιςεισ από τθ χριςθ νζων φαρμάκων». Περιςςότερα για το υνζδριο μπορείτε να 

βρείτε εδϊ. 

3. (SAVE THE DATE) ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ : ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2 ΙΟΤΝΙΟΤ 2018 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ τθσ ΕΛΛΟΚ 

H Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου- ΕΛΛΟΚ 

διοργανϊνει Επιςτθμονικι Θμερίδα με κζμα τον 

Αιματολογικό καρκίνο το άββατο 2 Ιουνίου 2018 

ςτθ Θεςςαλονίκθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν Παγκόςμια 

Ημζρα Επιβιωςάντων από τον Καρκίνο, θ οποία 

εορτάηεται κάκε χρόνο τθν πρϊτθ Κυριακι του 

Ιουνίου, που φζτοσ είναι τθν Κυριακι 3 Ιουνίου.  

Θ Θμερίδα κα είναι θ αρχι για τθν υλοποίθςθ 

δράςεων ςε πόλεισ τθσ περιφζρειασ, ςε ςυνεργαςία 

https://ellok.org/agm2018/
https://ellok.org/20180216deltiotypou2osinedrio/
https://www.events.gr/el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4
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με τα μζλθ μασ, τοπικοφσ ςυλλόγουσ, φορείσ και οργανιςμοφσ, υποςτθρίηοντασ και 

προβάλλοντασ το ζργο τουσ.  Για τθν Θμερίδα κα υπάρξει ζγκαιρα αναλυτικι ενθμζρωςθ, ενϊ 

πρόκεςι μασ είναι να πραγματοποιθκεί ςε ςυνδυαςμό με παράλλθλεσ δράςεισ που αφοροφν 

τον αιματολογικό καρκίνο. Μεταξφ άλλων κα υπάρξει ενθμζρωςθ για τισ μορφζσ του 

αιματολογικοφ καρκίνου, τισ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ, τθν μεταμόςχευςθ και τθ ςθμαςία τθσ 

εκελοντικισ δωρεάσ μυελοφ των οςτϊν, ενϊ ςθμαντικι ενότθτα τθσ θμερίδασ κα αποτελζςει ο 

καρκίνοσ τθσ παιδικισ θλικίασ.  θμειώςτε τθν θμερομθνία 2 Ιουνίου ςτο θμερολόγιο ςασ! 

 

4. ECPC 8 – 10 ΙΟΤΝΙΟΤ 2018 ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ  

 τισ 8 – 10 Ιουνίου 2018 διοργανϊνεται θ 

Ετιςια Γενικι υνζλευςθ τθσ ECPC (European 

Cancer Patient Coalition) ςτισ Βρυξζλλεσ. Ιδθ θ 

ECPC ζχει ςτείλει ενθμζρωςθ ςε όλουσ τουσ 

ςυλλόγουσ που είναι μζλθ τθσ προκειμζνου να 

εξαςφαλίςουν τθν ςυμμετοχι τουσ με τθ 

διαδικαςία των early birds. Όςοι λοιπόν 

επικυμοφν να ςυμμετάςχουν, ωσ εκπρόςωποι 

των ςυλλόγων τουσ, μποροφν να προβοφν ςτθ αποςτολι τθσ ςυμπλθρωμζνθσ φόρμασ που κα 

βρουν εδϊ. Επιςθμαίνεται ότι κα υπάρξει και ςτθ ςυνζχεια θ δυνατότθτα να δθλϊςει κάποιοσ 

ςυμμετοχι, με τθ διαφορά ότι κα πρζπει να καλφψει τθ δαπάνθ μετάβαςθσ και ςτθ ςυνζχεια να 

αποςτείλει τα δικαιολογθτικά για να αποηθμιωκεί. Πλθροφορίεσ αναλυτικά ςχετικά με τισ 

διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκιςετε κα βρείτε επιςκεπτόμενοι το site τθσ ECPC.  Επίςθσ 

όςοι ςφλλογοι κζλουν να γίνουν μζλθ τθσ ECPC κα μπορζςουν να βρουν τθν ςχετικι αίτθςθ ςτο 

site τθσ ECPC και να τθ ςτείλουν με mail ςυμπλθρωμζνθ. 

 

5. ΑΘΗΝΑ : 14 & 15 Μαρτίου, 10ο Ετιςιο υνζδριο Διεκνοφσ Ανταλ. Εμπειριών Οργ. 

Αςκενών 

 Σο 10ο Ετιςιο υνζδριο Διεκνοφσ Ανταλλαγισ 

Εμπειριών για Οργανώςεισ Αςκενών – IEEPO 

πρόκειται να διεξαχκεί ςτισ 14 & 15 Μαρτίου 

ςτθν Ακινα. Σθν Ελλθνικι Ομοςπονδία 

Καρκίνου κα εκπροςωπιςει θ Πρόεδροσ κα 

Καίτθ Αποςτολίδου, θ οποία κα ςυμμετάςχει 

ωσ ομιλιτρια ςτθν ενότθτα με τίτλο « Θ επιδίωξθ για εξατομικευμζνθ υγειονομικι περίκαλψθ. 

Πωσ κα ανταποκρικοφν τα υςτιματα Τγειονομικισ Περίκαλψθσ?». Θ ενότθτα αυτι κα 

ερευνιςει πϊσ θ άνοδοσ τθσ εξατομικευμζνθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ κα επθρεάςει το ρόλο 

των οργανϊςεων αςκενϊν, όςον αφορά τθν υποςτιριξθ των αςκενϊν να αποκτιςουν 

πρόςβαςθ ςε νζεσ καινοτόμεσ κεραπείεσ. Επίςθσ κα εξεταςκεί πωσ τα  υφιςτάμενα ρυκμιςτικά 

πλαίςια και οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ τθσ τεχνολογίασ υγείασ κα πρζπει να εξελιχκοφν ϊςτε 

να  καλφπτουν τα νζα φάρμακα και τεχνολογίεσ.  

https://docs.google.com/forms/d/1C611CR_ktBAo56o58CViREURN6Oc8C-qCfWoIDsjrmM/viewform?edit_requested=true
http://www.ecpc.org/
http://www.ecpc.org/about-us/our-members
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6. ΙΩΑΝΝΙΝΑ : 12ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ & ΣΟΧΕΤΟΤΑ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Σο 12ο Εκπαιδευτικό εμινάριο 

Μοριακισ Ογκολογίασ & 

τοχεφουςασ κεραπείασ πρόκειται να 

πραγματοποιθκεί ςτισ 30 & 31 

Μαρτίου ςτθν πόλθ των Ιωαννίνων, 

από τθν Εταιρεία Μελζτθσ Κλωνικισ 

Ετερογζνειασ τθσ Νεοπλαςίασ – ΕΜΕΚΕΝ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ογκολογικι Κλινικι του 

Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. το πολφ ενδιαφζρον εμινάριο θ Ελλθνικισ Ομοςπονδία Καρκίνου 

κα εκπροςωπθκεί από τθν Πρόεδρο κα Καίτθ Αποςτολίδου και το Γραμματζα κο Γιϊργο 

Καπετανάκθ.  

 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΕ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 

 

7. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΗ ςχετικά με τθ «Βελτίωςθ τθσ Απαςχόλθςθσ για τα άτομα με χρόνιεσ 

πακιςεισ ςτθν Ευρώπθ»  

 

Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου, εκπροςωπϊντασ ςτθν 

πράξθ και τθ χϊρα μασ, ωσ θ μόνθ οργάνωςθ από τθν 

Ελλάδα, ςυμμετείχε ςτθν κοινι  Πρωτοβουλία των 

μεγαλφτερων Ευρωπαϊκϊν Οργανιςμϊν ςτον τομζα τθσ 

υγείασ, τθσ κοινωνίασ και τθσ απαςχόλθςθσ με ςτόχο τθ 

«Βελτίωςθ τθσ Απαςχόλθςθσ για τα άτομα με χρόνιεσ 

πακιςεισ» ςτθν Ευρϊπθ, ςυνυπογράφοντασ τθν κοινι 

διλωςθ, με τθν οποία καλοφνται θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι οι 

Ευρωπαϊκοί κεςμοί και οι 

πολιτικζσ θγεςίεσ των κρατών 

μελών τθσ ΕΕ να αναλάβουν 

δράςθ για τθν ενίςχυςθ των 

ευκαιριϊν εργαςίασ για άτομα 

με χρόνιεσ πακιςεισ. 

υγκεκριμζνα αυτό ςθμαίνει κα πρζπει να δϊςουν προτεραιότθτα 

ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ, προκειμζνου να εξαςφαλίςουν ότι 

παράλλθλα με τθ λιψθ περαιτζρω προλθπτικϊν μζτρων για τθν 

αναςτολι τθσ αφξθςθσ τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ χρόνιων 

αςκενειϊν ςτθν Ευρϊπθ, οι ευρωπαϊκζσ μασ οικονομίεσ και 

κοινωνίεσ προςαρμόηονται ςε ζνα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και 

ιδιαίτερα ςε ζναν πλθκυςμό που επθρεάηονται όλο και περιςςότερο από μία ι περιςςότερεσ 

χρόνιεσ πακιςεισ. Αυτζσ οι ενζργειεσ είναι : 
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1. Επζνδυςθ ςτθν πρόλθψθ και τθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ χρόνιων αςκενειϊν 

2. Βελτίωςθ τθσ ενςωμάτωςθσ των υπθρεςιϊν περίκαλψθσ, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ 

αποκατάςταςθσ, ανάκαμψθσ και επανζνταξθσ ςτθν εργαςία των παςχόντων από χρόνια 

νοςιματα. 

3. Να τεκεί ςε εφαρμογι ςχζδιο για τθ δθμιουργία ενόσ ευνοϊκοφ περιβάλλοντοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των οικονομικϊν / μθ οικονομικϊν κινιτρων, και επαρκϊν 

πολιτικϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ επιςτροφισ ςτθν εργαςία ι τθσ 

διατιρθςθσ ςτθν εργαςία, ατόμων με χρόνιεσ αςκζνειεσ 

4. Εξαςφάλιςθ τθσ κατάλλθλθσ κατάρτιςθσ των εργοδοτϊν ςχετικά με το κζμα των 

χρόνιων αςκενειϊν και των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν και τθν προϊκθςθ τθσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ για τισ χρόνιεσ αςκζνειεσ ςτο χϊρο εργαςίασ 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Χρονιών Πακιςεων (ECDA), θγικθκε τθσ ανάπτυξθσ αυτισ τθσ 

πρόςκλθςθσ για δράςθ, μζςω τθσ πλατφόρμασ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν Τγεία. 

Μπορείτε να βρείτε το πλιρεσ κείμενο τθσ κοινισ διλωςθσ εδϊ.  

 
 

Ο Βσθισμένος Κήπος μέσα στο Ιστορικό Butchart Gardens, Victoria, British Columbia, Canada.           

(Ιδιωτική υωτογραυία, Αύγοσστος 2012)  

 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/policies/docs/2017_chronic_call_en.pdf

