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ΤΑ ΝΕΑ της ΕΛΛ.Ο.Κ. 
Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου 

Μάρτιος - Απρίλιος 2018 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

Είναι αλήθεια, ότι κάθε φορά που ξεκινώ να ετοιμάσω το «μήνυμα της Προέδρου» στα 

Newsletter της ΕΛΛΟΚ, στο μυαλό μου έρχονται πάντα σκέψεις και συναισθήματα ανάμεικτα 

και μία περίεργη χαρμολύπη διακατέχει την ψυχή μου… 

Είμαι χαρούμενη γιατί νιώθω ότι επικοινωνώ με ανθρώπους με τους οποίους έχω τόσα πολλά 

κοινά, με άτομα που με καταλαβαίνουν και τους καταλαβαίνω! Χαίρομαι γιατί  απευθύνομαι 

κυρίως σε ανθρώπους που έχουν περάσει μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις, έχουν 

παλέψει για τη ζωή τους, έχουν βγει νικητές! Είστε εσείς όλοι που στο παρελθόν είχατε ίδιες 

εμπειρίες με μένα, είστε εσείς όλοι που κάποιο μέλος της οικογένειάς σας νόσησε κάποια 

στιγμή, αλλά είστε και εσείς που σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές δίνετε τον δικό σας 

αγώνα αντιμετωπίζοντας την μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής σας και στον οποίο αγώνα θέλω 

να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι σας!  

Ταυτόχρονα μία θλίψη με διαπερνά καθώς έρχονται στο μυαλό μου και όλοι εκείνοι οι δικοί 

μας άνθρωποι, οι οποίοι, δεν είναι μαζί μας πια. Άνθρωποι σπουδαίοι για μας, άνθρωποι που 

πάλεψαν, αλλά τελικά έφυγαν από κοντά μας πρόωρα. Κάποιοι που δεν θα τους ξεχάσουμε 

ποτέ… 

Και τότε όλα αυτά τα συναισθήματα μετατρέπονται σε Όραμα, σε δύναμη, σε θέληση, σε 

ενέργεια, σε πείσμα. Και τότε συνειδητοποιώ ότι όλοι εμείς, αυτοί που είμαστε σήμερα εδώ 

μαζί και αυτοί που έφυγαν από κοντά μας, τελικά έχουμε μία μοναδική απερίγραπτη εσωτερική 

ορμή, που μας ωθεί να κάνουμε προσπάθειες για να διαμορφώσουμε ένα διαφορετικό 

περιβάλλον για τους ασθενείς με καρκίνο. Να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Να 

διεκδικήσουμε την άριστη περίθαλψη, την βέλτιστη θεραπεία, την αποκατάσταση και 

επανένταξη στην κοινωνία, την αξιοπρεπή ανακουφιστική φροντίδα, την ποιότητα ζωής και το 

σεβασμό στην προσωπικότητα του καθενός.  Αυτά όλα τα οφείλουμε, σε αυτούς που έφυγαν, 

σε μας τους ίδιους, στις οικογένειές μας και κυρίως στο αύριο που έρχεται με βήμα ταχύ!  

Κάθε χρόνο η πρώτη Κυριακή του Ιουνίου, που φέτος είναι στις 3 Ιουνίου έχει ορισθεί ως η 

Παγκόσμια ημέρα επιβίωσης από τον καρκίνο. Αυτή η μέρα, είναι ημέρα γιορτής, ημέρα 

μνήμης, ημέρα συμπαράστασης  σε όλους εκείνους που σήμερα νοσούν και αγωνίζονται. 

  

http://www.ellok.org/
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Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, αποφάσισε να πραγματοποιήσει αυτό το Σαββατοκύριακο 

Επιστημονική Ημερίδα για τον Αιματολογικό Καρκίνο στη Θεσσαλονίκη, και παράλληλα να 

έχουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε όλοι μαζί και να μεταφέρουμε το μήνυμα της Παγκόσμιας 

Ημέρας Επιβίωσης από τον Καρκίνο σε όλη τη χώρα. Επιθυμία μας είναι να σας έχουμε όλους 

κοντά μας. 

Πριν κλείσω το μήνυμα αυτό δεν μπορώ να μην κάνω μία αναφορά στο μέγα σκάνδαλο 

υπεξαίρεσης και παράνομης διακίνησης ογκολογικών φαρμάκων που πρόσφατα 

αποκαλύφθηκε από τη Διεύθυνση της Οικονομικής Αστυνομίας.  

Αποτελεί ντροπή για τον πολιτισμό μίας χώρας να υπάρχουν άτομα που βάζουν τις ανθρώπινες 

ζωές σε δεύτερη μοίρα προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό κέρδος! Δεν υπάρχουν λόγια 

να περιγράψω το μέγεθος της ηθικής διάστασης του σκανδάλου αυτού! Ζητούμε την 

παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων από τη δικαιοσύνη! Εμείς θα είμαστε παρόντες! 

Ταυτόχρονα πρέπει να επισημάνουμε τις τεράστιες ευθύνες της πολιτείας, καθώς 

αποδεικνύεται ότι το σύστημα υγείας είναι ευάλωτο σε τέτοιες ενέργειες, ανοχύρωτο και με 

τεράστια κενά! 

Για άλλη μία φορά, γίνεται σαφές σε όλους ότι η «εμμονή μας» με την δημιουργία 

πληθυσμιακού Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενός 

ρεαλιστικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Ελεγχο του Καρκίνου, είναι απόλυτα λογική, 

καθώς αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του καρκίνου και την 

αποφυγή παράνομων ενεργειών που πλήττουν το σύστημα υγείας της χώρας μας. Από τη ζημία 

δε, που φαίνεται ότι υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο, είναι σαφές ότι μόνο ένα μικρό μέρος αυτής 

αρκούσε για την υλοποίηση και εφαρμογή των παραπάνω ενεργειών. 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, αποτελεί την ενιαία ανεξάρτητη φωνή των Οργανώσεων των 

ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας και δε θα σταματήσει ποτέ να υπερασπίζεται τις δίκαιες και 

πάντα επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις της, με καθαρό, ειλικρινή και συνεπή λόγο.    

   

 

Καίτη Αποστολίδου 

Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ellok.org/


 
 

ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 1 –  ΑΘΗΝΑ 10564 – ΤΗΛ. 210-770-1335                                                                    WWW.ELLOK.ORG – MAIL:  info@ellok.org  

                                        
 

 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΟΚ 

1. 2 ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ για τον ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα για τον Αιματολογικό 

Καρκίνο στις 2 Ιουνίου 2018 στο Ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ στη Θεσσαλονίκη, σε συνδυασμό με τον 

εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Επιβίωσης από τον Καρκίνο, που φέτος εορτάζεται την 

Κυριακή 3 Ιουνίου.  

 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι μέσω της ενημέρωσης των στελεχών των μελών της ΕΛΛΟΚ και της 

διάχυσης της πληροφόρησης σε τοπικό επίπεδο, να ευαισθητοποιήσουμε τους ασθενείς και το 

γενικό πληθυσμό, για τη ανάγκη έγκαιρης και ορθής διάγνωσης των διαφόρων μορφών 

αιματολογικού καρκίνου, να αναδείξουμε τις δυνατότητες θεραπείας της νόσου και να 

ενθαρρύνουμε τους ίδιους τους ασθενείς να μιλήσουν για την εμπειρία τους με την νόσο, τη 

θεραπεία τους αλλά και τις προκλήσεις που συνάντησαν κατά την επιστροφή τους στην 

«κανονικότητα» της ζωής τους. Επίσης θα τονίσουμε τη σημασία της αύξησης των δωρητών 

μυελού των οστών που οι ασθενείς αυτοί, συχνά χρειάζονται, και θα τιμήσουμε τον Δρα 

Αχιλλέα Αναγνωστόπουλο για το  έργο του στο τομέα αυτό. Θα ενημερωθούμε και για τις νέες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως την εξατομικευμένη ιατρική, την ανοσοθεραπεία, και 

ίδιαίτερα για την πολύ συζητούμενη νέα θεραπεία με CAR-T cells* (chimeric antigen receptor T-

cell therapy), που πρόσφατα εγκρίθηκε από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων.  

 

---------- 

*CAR-T cells therapy: Mια μορφή θεραπείας κατά την οποία τα Τ κύτταρα του ασθενούς (τύπος κυττάρου 

του ανοσοποιητικού συστήματος) τροποποιούνται στο εργαστήριο, έτσι ώστε να επιτεθούν στα καρκινικά 

κύτταρα. Τα Τ κύτταρα λαμβάνονται από το αίμα του ασθενούς. Στη συνέχεια προστίθεται στο 

εργαστήριο το γονίδιο για έναν ειδικό υποδοχέα που δεσμεύεται με μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη στα 

http://www.ellok.org/
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καρκινικά κύτταρα του ασθενούς. Ο ειδικός υποδοχέας ονομάζεται χιμαιρικός υποδοχέας αντιγόνου 

(CAR). Μεγάλοι αριθμοί των Τ κυττάρων CAR αναπτύσσονται στο εργαστήριο και χορηγούνται στον 

ασθενή με έγχυση. Η θεραπεία με Τ-λεμφοκύτταρα CAR μελετάται στη θεραπεία ορισμένων τύπων 

καρκίνου. Επίσης ονομάζεται θεραπεία με χιμαιρικό αντιγόνο υποδοχέα Τ-κυττάρων. 

 

Παράλληλα θα επιχειρήσουμε να εστιάσουμε στην ανάγκη δράσεων σχετικά με την υποστήριξη 

και ομαλή επανένταξη των ασθενών της παιδικής, εφηβικής και νεανικής  ηλικίας, που 

πλήττονται από συγκεκριμένες μορφές αιματολογικού καρκίνου.  

 

Η Ημέρα Επιβίωσης  είναι ένας ετήσιος, πολύτιμος εορτασμός της ζωής που πραγματοποιείται 

σε πολλές πόλεις σε εθνικό επίπεδο και σε όλο τον κόσμο την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου. 

Εκδηλώνουμε τη χαρά μας και την αγάπη μας για όσους έχουν επιβιώσει, παρέχουμε 

αισιοδοξία και υποστήριξη σε όσους διαγνώσθηκαν πρόσφατα και σε όσους βρίσκονται σε 

μακρόχρονη θεραπεία, μνημονεύουμε όσους έφυγαν, προσφέρουμε υποστήριξη και φροντίδα 

για τις  οικογένειες των ασθενών και ενημερώνουμε για τη πρόληψη και τον καρκίνο στις 

κοινότητες εντός των οποίων λειτουργούμε. Φέτος ο εορτασμός θα συμπέσει με τα δέκα χρόνια 

αφότου για πρώτη φορά συμμετείχε στην Παγκόσμια Ημέρα Επιβίωσης, ένας σύλλογος από την 

Ελλάδα, ο Ομιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου «Αγκαλιάζω», με ένα μικρό άρθρο της τότε 

Υπεύθυνης του Προγράμματος Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωμάτων των Ασθενών με 

Καρκίνο, Καίτης Αποστολίδου, στο περιοδικό του Ομίλου.  

 

Η Επιστημονική Ημερίδα για τον Αιματολογικό Καρκίνο πραγματοποιείται υπό  την Αιγίδα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Ιατρικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτιής Ογκολογίας. Διαβάστε 

περισσότερα για την Ημερίδα εδώ. 

 

 

 

2. ΝΕΑ ΜΕΛΗ «ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ», «ΑΛ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ», «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

 

                                                          

 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου μεγαλώνει! Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή 

καλωσορίζουμε τρία νέα μέλη στην οικογένεια της ΕΛΛΟΚ!  

http://www.ellok.org/
https://ellok.org/hemacancer/
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Τρεις Οργανώσεις με ενεργή παρουσία, πλούσιο έργο και καταξιωμένες στη συνείδηση του 

κόσμου και την Ελληνική κοινωνία!  

• Καλωσορίζουμε λοιπόν το Σύλλογο ατόμων με νεοπλασματική νόσο κατά την παιδική 

και εφηβική ηλικία «Το Κύτταρο»,  

• καλωσορίζουμε το Σύλλογο Φίλων του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

Θεαγένειο «Αλέξανδρος Συμεωνίδης»,  

• καλωσορίζουμε το Σύλλογο των φίλων ασθενών του Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ! 

Πλέον η οικογένεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου αριθμεί 31 μέλη.  Η  φωνή των 

ασθενών με καρκίνο  έγινε ακόμη ποιο δυνατή! Οι ασθενείς με καρκίνο αποτελούν τη 

μεγαλύτερη κοινότητα ασθενών με μη μεταδοτική νόσο παγκοσμίως! Οι ασθενείς με καρκίνο 

μπορούν και οφείλουν να παρέμβουν και να έχουν λόγο σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές 

που τους αφορούν.  

Η συμμετοχή στην ΕΛΛΟΚ ενισχύει την προσπάθεια αυτή, δίνει φωνή στα προβλήματα που 

καθημερινά αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και οι οικογένειές τους σε όλη την Ελλάδα και 

παράλληλα στηρίζει και ενισχύει τις Οργανώσεις των ασθενών προάγοντας τη γνώση και 

αναδεικνύοντας το έργο τους.  

 

3. ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ – Επίσημα Εγκαίνια 

Ο δεύτερος Ξενώνας του Συλλόγου ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ είναι 

πλέον και επίσημα γεγονός!  

Σε κλίμα συγκίνησης έγιναν τα εγκαίνια λειτουργίας του 2ου 

ξενώνα  «Ελισάβετ Φωτεινέλλη-Κριτικού του μέλους μας  

ΠΝΟΗΑΓΑΠΗΣ », έργο που ολοκληρώθηκε και εξοπλίστηκε 

από την κυρία Ελισάβετ Φωτεινέλλη-Κριτικού, θερμή αρωγό 

του έργου του Συλλόγου και φιλάνθρωπο – ευεργέτη των 

ασθενών με καρκίνο.  

Ο  ξενώνας είναι έτοιμος να υποδεχθεί όλους τους ασθενείς 

και τους συνοδούς τους από τη νησιωτική και την 

ηπειρωτική Ελλάδα και να στηρίξει ανθρώπους που έχουν 

ανάγκη σύντομης διαμονής στην Αθήνα, στην πολύ δύσκολη 

φάση της ζωής τους.  

Στον ίδιο χώρο πλέον στεγάζονται και τα γραφεία του Συλλόγου ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ. Αξίζουν 

συγχαρητήρια στην Πρόεδρο, κα Μαρία Παπακωνσταντίνου και το Δ.Σ. του Συλλόγου για το 

έργο που επιτελεί μέχρι σήμερα στην υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο, άοκνα, αθόρυβα, 

μεθοδικά και ουσιαστικά! Περισσότερα για το Σύλλογο και τον ξενώνα μπορείτε να δείτε εδώ.   

 

http://www.ellok.org/
http://www.pnoiagapis.gr/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%84-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΟΚ - WIND 

 

 

 

 

Μία νέα συνεργασία με την οποία, όλοι οι Σύλλογοι, που είναι μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Καρκίνου, θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες κινητής και σταθερής 
τηλεφωνίας σε πολύ χαμηλές τιμές, ξεκίνησε με τα προγράμματα ΕΛΛΟΚ – WIND.  

 

Παράλληλα η συμφωνία αφορά και όλους τους ασθενείς με καρκίνο, τις οικογένειές τους, τους 
εθελοντές, τους εργαζόμενους, τους φροντιστές και όλα τα μέλη των συλλόγων ασθενών με 
καρκίνο που είναι μέλη της ΕΛΛΟΚ, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν πολύ οικονομικά 
προγράμματα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, με εγγυημένη χαμηλή τιμή, ακόμη και μετά τη 
λήξη του συμβολαίου. Εκτός αυτού και μία δωρο-επιταγή θα περιμένει όλους όσους κάνουν 
χρήση των προγραμμάτων.  Δεδομένου ότι αρκετοί έχουν ήδη συμβόλαια σε ισχύ σε άλλες 
εταιρείες, σας ενημερώνουμε ότι η συνεργασία θα ισχύει συνεχώς, έτσι ώστε να μπορείτε να 
επωφεληθείτε όλοι. Περισσότερα διαβάστε εδώ.      

  

5. Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας 2018. #ELLOKTEAM 

 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου και η #ELLOKTeam θα είναι 

και πάλι παρούσες στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, που φέτος διεξάγεται στις 11 

Νοεμβρίου 2018. Και φέτος έχουμε εξασφαλίσει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων για τον Κλασικό 

Μαραθώνιο και τις παράλληλες διαδρομές των 5 και 10 χλμ, το πρωί της Κυριακής.  

Στόχος μας να ενώσουμε όλοι πάλι τη φωνή μας και να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν στη 

γιορτή του αθλητισμού και να βιώσουμε μία πραγματική γιορτή, ένα παγκόσμιο γεγονός. Και 

φέτος με κεντρικό σύνθημα το #WeCanICan σας περιμένουμε όλους μαζί μας και σας καλούμε 

http://www.ellok.org/
https://ellok.org/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-ellok-wind/
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να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες και οι εγγραφές θα 

ολοκληρωθούν στα μέσα Ιουνίου.  

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Γραμματέα του Δ.Σ., κο Γιώργο 

Καπετανάκη (email : george.kapetanakis@ellok.org τηλ.: 6944608385)  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

6. 12ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μοριακής Ογκολογίας & Στοχεύουσας Θεραπείας –

30-31/3/2018 - Ιωάννινα  

Σημερα η ειδικότητα του παθολόγου-ογκολόγου συνδέεται στενά με τα επιτεύγματα της 

Μοριακής Βιολογίας.   Ο ογκολόγος, παθολογοανατόμος και άλλοι ειδικοί που χειρίζονται 

ασθενείς με νεοπλασίες έχουν την ανάγκη γνώσεων Μοριακής Ιατρικής για την αρτιότερη 

αλληλεπίδραση και το σχεδιασμό της θεραπείας. 

 

Η Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνεχίζοντας το εκπαιδευτικό της 

πρόγραμμα,  σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Κλωνικής Ετερογένειας της 

Νεοπλασίας, διοργάνωσαν το πολύ ενδιαφέρον Σεμινάριο Μοριακής Ογκολογίας. Σκοπός 

του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση και ενημέρωση των συμμετεχόντων σε γνώσεις 

Μοριακής Ογκολογίας και Στοχεύουσας Θεραπείας, η ανταλλαγή απόψεων και  η 

παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών.  

 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν βασικοί επιστήμονες, παθολογο-ανατόμοι και παθολόγοι 

ογκολόγοι από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ΕΛΛΟΚ εκπροσωπήθηκε στο Σεμινάριο 

από την Πρόεδρο, κα Καίτη Αποστολίδου που συμμετείχε μαζί με τον κο Ν. Καποδίστρια, 

Παθολογο-Ογκολόγο, στο προεδρείο της πολύ σημαντικής ενότητας για τις παρενέργειες 

των νέων θεραπειών: «Αντιμετώπιση τοξικότητας αντι PD1/PDL1 παραγόντων- Κλινικά 

παραδείγματα και Αλγόριθμος (ESMO, NCCN Guidelines)»  και τον Γραμματέα, κο Γεώργιο 

Καπετανάκη που παρουσίασε την ΕΛΛΟΚ και τις δράσεις της αλλά και τη σχέση της με την 

επιστημονική κοινότητα. 

 

7. Ψυχοκοινωνική Ημερίδα - 15/4/2018 - Αθήνα 

 

Η ψυχο-κοινωνική συνιστώσα της ογκολογίας, εξακολουθεί να παραμένει δυστυχώς χαμηλά 

στις προτεραιότητες όχι μόνο της ογκολογικής κοινότητας αλλά κυρίως της πολιτείας.  Οι 

προσπάθειες ένταξης της στη καθημερινή κλινική πρακτική σκοντάφτουν στην έλλειψη 

επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στην ψυχο-ογκολογία, στην έλλειψη 

κατάλληλης κατάρτισης των γιατρών, και κυρίως στους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας 

των γιατρών και των νοσηλευτών.   

 

http://www.ellok.org/
mailto:george.kapetanakis@ellok.org
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Η Επιστημονική Εταιρεία Καρκίνος: Eκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη σε συνεργασία με 

την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας διοργάνωσαν την πολύ 

ενδιαφέρουσα Ψυχοκοινωνική Ημερίδα κατά την οποία συζητήθηκαν πρακτικά, 

καθημερινά θέματα που απασχολούν τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους ασθενείς και 

τους οικείους τους όπως η διαχείριση από το γιατρό της ενημέρωσης αλλά και της 

φροντίδας του ασθενούς τελικού σταδίου, η επιβίωση μετά τον καρκίνο, οι εμπειρίες των 

ασθενών και των οικείων τους. 

 

Η κα Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, συμμετείχε στο προεδρείο της ενότητας 

«Survivorship: Επιβίωση ασθενών με καρκίνο» μαζί με την Καθ. Κ. Μυστακίδου, τον κο Ι. 

Ντίνο, Κλιν. Ψυχολόγο ΓΑΟΝΑ Αγιος Σάββας, κατά την οποία ο κος Ν. Μητσιμπόνας,  Ειδ. 

Παθολογος Ογκολόγος και μέλος της συντακτικής ομάδας μαζί με την κα Καίτη 

Αποστολίδου,  παρουσίασε τον Οδηγό Επιβίωσης από τον Καρκίνο και το Εντυπο 

Παρακολούθησης κατά την Επιβίωση.  

 

Ο Οδηγός συντάχθηκε από την ΕSMO-European Society of Medical Oncology και την ECPC-

European Cancer Patient Coalition με σκοπό ο ασθενής κατά τη διάρκεια και κυρίως μετά το 

τέλος της θεραπείας του, να έχει στα χέρια του τη σύνοψη της διάγνωσης και της θεραπείας 

του, καθώς το πλάνο της προγραμματισμένης παρακολούθησης του, ώστε οι γιατροί κάθε 

ειδικότητας τους οποίους τυχόν θα επισκεφθεί στο μέλλον να γνωρίζουν με ακρίβεια το 

ιστορικό του. 

 

 Στο τέλος της ημερίδας ηχογραφήθηκε το Webinar «Η διαρκής πρόκληση της ενημέρωσης 

του ασθενούς με καρκίνο: Αμιγώς ιατρικό ή ψυχοκοινωνικό ζήτημα;» με συμμετοχή του 

ακροατηρίου. Την ΕΛΛΟΚ εκπροσώπησε στο πάνελ ομιλητών η κα Ζωή Γραμματόγλου, 

μέλος Δ.Σ.   Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε ζωντανή αναμετάδοση την ενδιαφέρουσα 

συζήτηση  

 

8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ στους Συμπαγείς Όγκους – 23-

24/3/2018 Θεσσαλονίκη 

Συνέδριο για την Εφαρμογή των Μοριακά 

Στοχευμένων Θεραπειών στους Συμπαγείς 

Όγκους, οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία 

Ερεύνης του Καρκίνου και την Ελληνική και  

Διεθνή Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων και 

Εξατομικευμένων θεραπειών, σε συνεργασία με 

το Β’ Χημειοθεραπευτικό Ογκολογικό τμήμα του 

Α.Ν.Θ. Θεαγένειο και την Εταιρεία 

Βιοεπιστημών, στις 23 & 24 Μαρτίου 2018 στο 

ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη.  

http://www.ellok.org/
https://www.livemed.gr/videos/category/congresses-on-demand/webinar-με-τίτλο-
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Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου συμμετείχε με χαιρετισμό της Αντιπροέδρου Ελένης 

Ντελιοπούλου.  

 

 

 

9. 4ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

       

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος και η Ελληνική 

Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, διοργάνωσαν από 

κοινού το 4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας, με τίτλο «Πέρασμα 

στη νέα εποχή», το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 

επιτυχία το διάστημα 3 – 5 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.   

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου συμμετείχε στο Συνέδριο στην 

ενότητα για την Ανακουφιστική Φροντίδα, τα Κέντρα 

φιλοξενίας και τις λοιπές δομές με τον Γραμματέα του Δ.Σ. κο 

Γιώργο Καπετανάκη. Περισσότερα για το Συνέδριο μπορείτε να δείτε εδώ.  

 

10. 1η Διημερίδα Χειρουργικής Ογκολογίας Μαστού 

Η 1η Διημερίδα Χειρουργικής Ογκολογίας Μαστού με τίτλο 

«Νεότερες Εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία» 

πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace 

Hotel στη Θεσσαλονίκη στις  11-12 Μαΐου 2018.  

Στη Διημερίδα που διοργανώθηκε από το Χειρουργικό 

Ογκολογικό Τμήμα Μαστού του Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, 

συμμετέιχε η ΕΛΛΟΚ με ομιλήτρια την Αντιπρόεδρο κα Ελένη Ντελιοπούλου και την Πρόεδρο 

του Συλλόγου Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης κα Κυριακούλα Δερεκενάρη στο στρογγυλό τραπέζι με 

θέμα «Δράσεις – Πολιτικές Υγείας με τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις» .  

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ – ΔΡΑΣΕΙΣ  

 

11. ΜΑΡΤΙΟΣ: ΜΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

http://www.ellok.org/
http://www.eso2018.gr/
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Ο Μάρτιος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας της Διατροφής και της Φυσικής Δραστηριότητας και 

έχει αφιερωθεί στην ενημέρωση για τη σημασία της διατροφής και της  φυσικής 

δραστηριότητας για τους ασθενείς με καρκίνο. Συνδυάζεται με τον μήνα Εθνικής Διατροφής 

στις ΗΠΑ, που είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης που διοργανώνει ή Αμερικανική Ακαδημία 

Διατροφής και Διαιτητικής. 

Στην Ευρώπη η European Cancer Patient Coalition (ECPC) πάντα υποστηριζει το ρόλο της 

ευεξίας για την υγεία των ασθενών με καρκίνο και τη σημασία της διατροφής και της φυσικής 

δραστηριότητας. Για να βοηθήσει τους ασθενείς και τους οικείους τους, η ECPC δημοσίευσε τον 

Μάρτιο το ενημερωτικό φυλλάδιο «Ζούμε καλά στη διάρκεια της αντινεοπλασματικής 

θεραπείας», ένα οδηγό του ασθενούς για τις επιπτώσεις της διατροφής και της φυσικής 

δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της θεραπείας και της αποκατάστασης.   

Η διαχείριση της διατροφής και της φυσικής  δραστηριότητας αποκτά μεγάλη σημασία για τους 
ασθενείς με καρκίνο όσο αυξάνει η επιβίωση και η ποιότητα ζωής. Είναι σημαντικοί παράγοντες 
της αντινεοπλασματικής θεραπείας και αποκατάστασης καθώς βοηθούν τους ασθενείς να 
αντιμετωπίσουν καλίτερα τις επιπτώσεις της ασθένειας. Εν τούτοις, συνήθως δίδεται 
μεγαλύτερη σημασία στον καρκίνο και τη θεραπεία του, και παραμελείται η διατροφή και η 
άσκηση από τους θεράποντες, με αποτέλεσμα οι ασθενείς και οι οικείοι τους να έχουν 
αμφιβολίες και να χρειάζονται πρακτικές οδηγίες για τη καθημερινή διατροφή του ασθενούς, 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

 

12. ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕCPC ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

http://www.ellok.org/
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Δεκαπέντε Ευρωβουλευτές από διάφορα πολιτικά κόμματα και χώρες και ο Rory Palmer 

μαζί με την ECPC υποστήριξαν την ανάγκη των ασθενών με καρκίνο για το το δικαίωμα 

στην εργασία. 

Η πρωτοβουλία για την δράση αυτή ανήκει στην Βρεττανική καμπάνια «Dying to Work” που 
αφορά ασθενείς που έλαβαν μια διάγνωση ασθενείας τελικού σταδίου και υπέστησαν 
διακρίσεις λόγω έλλειψης νομοθετικής προστασίας, που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή και την 
οικονομική τους ασφάλεια, σε χρόνο που ήταν εξαιρετικά ευάλωτοι. Η νέα δράση της ΕCPC 
στο Ευρωκοινοβούλιο στοχεύει στη προστασία της απασχόλησης για ασθενείς τελικού 
σταδίου σε όλη την Ευρώπη. 

«Μια διάγνωση καρκίνου τελικού σταδίου ή η έναρξη ανακουφιστικής φροντίδας μετά την μη 
ανταπόκριση στη θεραπεία, δεν πρέπει να αποτελεί αιτία απώλειας της θέσης απασχόλησης για 
κανένα ασθενή με καρκίνο» δήλωσε ο Πρόεδρος της ECPC, Francesco de Lorenzo. 

Tα μέλη της καμπάνιας θα ενθαρρύνουν τις μεγάλες Ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρείες να 
συνυπογράψουν εθελοντική δέσμευση, ότι θα προστατεύουν τα δικαιώματα των υπαλλήλων 
τους που θα φθάνουν σε τελικό στάδιο, μέχρις ότου αλλάξει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 

13. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EORTC-ECPC  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 

Για την ΕCPC η κατάρτιση των μελών της αποσκοπεί αφενός μεν στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των ασθενών με καρκίνο και αφετέρου στην παροχή των κατάλληλων δεξιοτήτων ώστε να 

μπορούν να προσφέρουν έγκυρη ενημέρωση στα μέλη τους. 

Αυτός ήταν ο σκοπός του σεμιναρίου που συνδιοργάνωσε μαζί με την EORTC. Oι κλινικές 

μελέτες είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο της βιο-ιατρικής έρευνας και σε πολλές 

περιπτώσεις η έρευνα επιτρέπει στους ασθενείς τη ταχύτερη πρόσβαση σε θεραπείες που δεν 

είναι διαθέσιμες στη χώρα τους.  

 

Το σεμινάριο σχεδιάσθηκε ειδικά για ασθενείς με διάγνωση καρκίνου, τους φροντιστές τους και 

στελέχη οργανώσεων ασθενών. Ο σκοπός του σεμιναρίου ήταν η παροχή στους συμμετέχοντες 

ενός διημέρου υψηλού επιπέδου γνώσεων που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν όλη τη 

διαδικασία των κλινικών μελετών. Η συμμετοχή στο σεμινάριο βοηθησε την απόκτηση γνώσεων 

για την βιολογία του καρκίνου, την εξατομικευμένη ιατ ρική, την οργάνωση της κλινικής 

έρευνας και τέλος πως οι οργανώσεις ασθενών μπορούν να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό και 

την εφαρμογή κλινικών μελετών. 

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου απευθύνεται σε έμπειρους ασθενείς και στελέχη 

οργανώσεων ασθενών με πολύ καλή γνώση της Aγγλικής γλώσσας και βασικές γνώσεις 

http://www.ellok.org/
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βιολογίας και θεραπείας του καρκίνου. 

  

 

 

 

14. ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

 

Οι Ευρωβουλετές Lieve Wierinck (ALDE), Elena Gentile (S&D) και ο Christian Silviu Bușoi (EPP), 

που αντιπροσωπεύουν τις τρείς  κύριες πολιτικές ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο, σε συνεργασία 

με την ECPC και άλλες μεγάλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, 

απηύθυναν πρόσκληση σε δράση για την αλλαγή της φροντίδας του καρκίνου του μαστού στην 

Ευρώπη. 

Ο καρκίνος του μαστού είναι η κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες και οι Ευρωπαίες έχουν 

μεγάλη πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού στη διάρκεια της ζωής τους. Σε 

προχωρημένο στάδιο ο καρκίνος του μαστού δεν θεραπεύεται αν και είναι διαχειρίσιμος και οι 

προσωπικές, επαγγελματικές και κοινωνικές σχέσεις των γυναικών δοκιμάζονται ισχυρά σε όλα 

τα στάδια της νόσου.  

Ο καρκίνος του μαστού και ο προχωρημένος καρκίνος του μαστού εξακολουθούν να αποτελούν 

σοβαρή απειλή για τις γυναίκες. "Οι γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού 

βιώνουν ένα τραυματικό γεγονός που έχει καταστροφικές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της 

ζωής τους", δήλωσε η Ευρωβουλευτής Lieve Wierinck, "από τις κοινωνικές δραστηριότητες έως 

την επαγγελματική σταδιοδρομία και τις προσωπικές σχέσεις, η ποιότητα ζωής των γυναικών 

επηρεάζεται έντονα όταν πρέπει να καταπολέμησουν την κατάθλιψη, το άγχος, τις διαταραχές 

του ύπνου, την απώλεια της όρεξης, την έλλειψη ενδιαφέροντος για τη ζωή, τον πόνο και την 

κόπωση ». 

Με αυτή την έντονη δήλωση η Lieve Wierink καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις αρχές των 

κρατών μελών της ΕΕ και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να επενδύσουν περισσότερο 

στην πρόληψη, τη θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου του μαστού, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι εξετάζεται, διαγιγνώσκεται και αντιμετωπίζεται στα αρχικά στάδια για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και της συναισθηματικής ευημερίας των ασθενών και των 

οικογενειών τους. 

http://www.ellok.org/
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Στο πλαίσιο αυτό, η Πρόσκληση για Αλλαγή παρέχει εννέα συστάσεις πολιτικής οι οποίες θα 

βελτιώσουν σημαντικά τη θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, 

υπογραμμίζεται η σημαντική ανάγκη έγκαιρης  διάγνωσης, καθώς μπορεί να αυξήσει σημαντικά 

τις πιθανότητες επιβίωσης και να εξασφαλίσει την ελάχιστη δυνατή ανατροπή της καθημερινής 

ζωής. Η ευρωβουλευτής Elena Gentile επιβεβαιώνει ότι "η αύξηση των ποσοστών εξέτασης για 

άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών και σε περιοχές όπου υπάρχει ίσως εσφαλμένη αντίληψη των 

κινδύνων είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην 

Ευρώπη". 

Πράγματι, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα σημαντικές ανισότητες στον έλεγχο και την 

περίθαλψη του καρκίνου στην ΕΕ με ανησυχητικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών αλλά  και 

εντός των χωρών. Μια "απαράδεκτη κατάσταση" σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή Buşoi, που 

δηλώνει ότι "αυτή η έκκληση για αλλαγή αντανακλά την ανάγκη να προωθηθούν πολιτικές που 

θα διασφαλίζουν την προσοχή στον καρκίνο και την ιεράρχηση των πόρων, για την άρση των 

ανισοτήτων στην Ευρώπη στην υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα". 

Η πρόσκληση για αλλαγή υποστηρίζεται από την Europa Donna, την ECPC, την Ευρωπαϊκή 

Ογκολογική Σχολή, τις εταιρείες GE Healthcare,  Helsinn,  Novartis Oncology και την οργάνωση 

«Εργασία με τον Καρκίνο». 

Η παρούσα πρόσκληση για αλλαγή αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας "String of Pearls on 

Cancer Breast", η οποία επιδιώκει την επιβεβαίωση σαφών στόχων για τη βελτίωση των 

υπηρεσιών για τις γυναίκες Οποιοσδήποτε οργανισμός δεσμεύεται να βελτιώσει την περίθαλψη 

του καρκίνου στην Ευρώπη είναι ευπρόσδεκτος να συμμετάσχει σε αυτή την κοινή προσπάθεια 

 

15.    ΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ : ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Συνάντηση εργασίας με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας, Andriukaitis πραγματοποιήθηκε  

στις 15 Μαίου στις Βρυξέλλες με τα μέλη της Ομάδας Εργασίας 

εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Ασθενών και της 

Κοινωνίας των Πολιτών, που συμμετέχει στην Ομάδα Εμπλεκομένων 

στην Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ). Στην εν λόγω Ομάδα 

Εμπλεκομένων στην ΗΤΑ, που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΗΤΑ, 

συμμετέχουν με υπο-ομάδες οι εκπρόσωποι των ιατρών, των ασθενών, των ασφαλιστικών 

ταμείων, της βιομηχανίας, ενώ οι εκπρόσωποι των χωρών μελών συμμετέχουν στην κλειστή 

Συντονιστική Ομάδα.  Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι θέσεις των οργανώσεων 

ασθενών και πολιτών στην νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον 

της συνεργασίας των χωρών μελών για την αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας. Στη 

συνάντηση συμμετείχε και η ECPC-European Cancer Patient Coalition, ως εκπρόσωπος των 

ασθενών με καρκίνο στην Ευρώπη, με την Αντιπρόεδρό του και Πρόεδρο της ΕΛΛΟΚ,  κα 

Καίτη Αποστολίδου. Η ΕCPC στο σχέδιο του κειμένου θέσεων της προτάσσει την θεσμική 

εκπροσώπηση των Ευρωπαίων ασθενών και πολιτών στη Συντονιστική Ομάδα του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου ΗΤΑ.  

http://www.ellok.org/
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16. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Σημαντικό πρόβλημα λειτουργίας παρουσιάστηκε στην 

Αιματολογική κλινική του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, μετά από την 

αιφνίδια μετακίνηση ιατρού Αιματολόγου στην Θεσσαλονίκη, 

χωρίς την πρότερη ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του 

Διευθυντή της κλινικής.  

Η ανωτέρω μετακίνηση συνέβη όταν η συγκεκριμένη ιατρός είχε ήδη ανειλημμένες 

υποχρεώσεις, καθώς παρακολουθεί συγκεκριμένους ασθενείς, αλλά και προγραμματισμένες 

εφημερίες, οι οποίες δεν υπήρχε δυνατότητα να καλυφθούν από άλλο γιατρό, με κίνδυνο να 

διακοπεί η λειτουργία της κλινικής.  

Οι σύλλογοι ασθενών της Αλεξανδρούπολης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Θράκης και 

Αν. Μακεδονίας, περιοχών δικαιοδοσίας του Νοσοκομείου, ενημερώθηκαν από το Διευθυντή 

της κλινικής καθ. Κο Γιάννη Κοτσιανίδη και απεύθυναν ερωτήσεις προς την ΥΠΕ και τον Διοικητή 

του Νοσοκομείου, ενώ επιστολή διαμαρτυρίας έστειλε η ΕΛΛΟΚ στον υπουργό Υγείας, κο 

Ανδρέα Ξανθό, προκειμένου να υπάρξει άμεση επίλυση του προβλήματος, σε συνεργασία και 

σύμφωνα με τις προτάσεις του διευθυντή της κλινικής. 

 Το θέμα ακόμη δεν έχει επιλυθεί, ούτε έχομε λάβει απάντηση στην επιστολή μας προς τον 

Υπουργό Υγείας, και θα παρακολουθείται μεχρι την αποκατάσταση της ομαλότητας.   

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΟΚ 

17. 6ο SAIL FOR PINK – ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ ΘΕΑΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  την 

Κυριακή 6 Μαΐου από  το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, το 6o Sail for Pink με  

κεντρικό σύνθημα «Ελάτε να κινήσουμε γη 

και θάλασσα», όπου ακούσθηκαν ηχηρά 

μηνύματα από  τις γυναίκες με εμπειρία 

καρκίνου του μαστού, εκπροσώπους 

συλλόγων ασθενών με καρκίνο, της ΕΛΛΟΚ-

Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, του 

Ιατρικού Συλλόγου, της Περιφέρειας, του  

Δήμου και πολλών άλλων συμμετεχόντων.  

 

http://www.ellok.org/
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Την ΕΛΛΟΚ εκπροσώπησε η  Αντιπρόεδρος κα Ελένη Ντελιοπούλου, πρώην Πρόεδρος του 

Συλλόγου ‘Άλμα ΖωήςΝ.  Θεσσαλονίκης, η Ταμίας της ΕΛΛΟΚ  κα Παρασκευή Μιχαλοπούλου και 

η Νομική  Σύμβουλος, κα Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη. 

 

18. ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ : «Αποφασίζω γιατί γνωρίζω» 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα 

Ζωής», αναγνωρίζοντας τη σημασία της πληροφόρησης για 

θέματα που αφορούν στον καρκίνο του μαστού, διοργανώνει 

για ακόμα μία χρονιά τα καθιερωμένα πλέον εκπαιδευτικά 

σεμινάρια «Αποφασίζω γιατί Γνωρίζω».  

Με ανανεωμένη θεματολογία, τα σεμινάρια «Αποφασίζω γιατί 

Γνωρίζω» έχουν ως στόχο την παροχή έγκυρης, αξιόπιστης 

ενημέρωσης από ειδικούς επιστήμονες για την εξασφάλιση 

καλύτερης ποιότητας ζωής κατά τη διάρκεια της περιπέτειας με τον καρκίνο του μαστού, αλλά 

και μετά τη λήξη της. Δείτε περισσότερα εδώ. 

19. ΚΕΦΙ : « Σοκολάτα για την παγκόσμια Ημέρα καρκίνου των Ωοθηκών» 

Η 8η Μαΐου είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για τις γυναίκες 
που έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο των ωοθηκών. Έχει 
καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου των 
Ωοθηκών, με σκοπό την επαρκή και αξιόπιστη ενημέρωση 
των γυναικών αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας  
γύρω από αυτή την ασθένεια. Φέτος από το Βερολίνο 
ξεκίνησε μια παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης με το 
βίντεο «Σοκολάτα» μέσω των κοινωνικών μέσων 
ενημέρωσης. 

Είναι μεταφρασμένο σε παραπάνω από 20 γλώσσες και 
υποστηρίζεται από πολλές οργανώσεις και δίκτυα ασθενών, 
επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.  Την ημέρα αυτή οι 
κοινότητες ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών παγκοσμίως, 
συνδέθηκαν για πρώτη φορά διαδικτυακά για να 
ενημερώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους 

σχετικά με αυτή τη σπάνια αλλά και πολύ σοβαρή γυναικολογική ασθένεια.  

Ο Σύλλογος ΚΕΦΙ και η Ομάδα Ασθενών Γυναικολογικού Καρκίνου «Εριφύλη» με αφορμή 
αυτή την ημέρα, συμμετείχε στις δράσεις που έγιναν παγκοσμίως για την ενημέρωση των 
γυναικών και διοργάνωσε εκδήλωση στα γραφεία του συλλόγου με τίτλο «Το Κενό Μέσα μου». 

 

 

http://www.ellok.org/
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20. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ 

Γιορτή της Γυναίκας Μάρτιος 2018: Ο 

Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας τίμησε 

αυτή την ημέρα με μια σημαντική και με 

ιδιαίτερη χροιά δράση. Εθελοντές και μέλη 

του Συλλόγου μας βρέθηκαν στις 

Ογκολογικές Κλινικές και στις Κλινικές 

Ημερήσιας Νοσηλείας των δύο νοσοκομείων 

της πόλης μας και χάρισαν από ένα κόκκινο 

τριαντάφυλλο σε κάθε μία γυναίκα που 

βρισκόταν εκεί, στη δύσκολη αναμονή της 

χημειοθεραπείας της.  

 

Το κόκκινο τριαντάφυλλο αποτέλεσε για όλες αυτές τις γυναίκες ένα σύμβολο ελπίδας, 

κάνοντάς τες να χαμογελάσουν και να αισθανθούν πως μια απλή και γλυκιά χειρονομία μπορεί 

να απαλύνει ακόμη και τις δυσκολότερες καταστάσεις! Σε καμία περίπτωση, φυσικά, δε θα 

παραλείπαμε να προσφέρουμε από ένα τριαντάφυλλο και στις γυναίκες ιατρούς και 

νοσηλεύτριες που βρίσκονταν εκεί, οι οποίες δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό και 

ένα κομμάτι από την ψυχή τους, για να αντεπεξέλθουν στις αντιξοότητες και στην αντιμετώπιση 

του καρκίνου. 

Ενημερωτική εκδήλωση «CaComics» : Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 

Παρασκευής 16.02.2018 στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Κατά Του Καρκίνου, η ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «CaComics» και θέμα τον καρκίνο και τις 

τελευταίες εξελίξεις. Στην εκδήλωση αυτή, μεταξύ των συνδιοργανωτών της οποίας, ήτοι της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Μιμητισμού Ελλάδας – Έρευνα και 

Καινοτομία και της Καλλιτεχνικής Ομάδας «ΦΕΤΑ Κόμικς», ήταν και ο Σύλλογός Καρκινοπαθών 

Λάρισας, παρέστησαν εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης και 

διαφόρων φορέων και μίλησαν «ανοιχτά» για τον καρκίνο.  

Στην εκδήλωση αυτή, μεταξύ άλλων, χαιρετισμό απηύθυναν, η πρόεδρος του Συλλόγου κα 

Ιωάννα Καραβάνα, περνώντας το μήνυμα πως «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ», ο εκπρόσωπος της Ι.Μ. Λαρίσης 

& Τύρναβου π. Σέργιος, τονίζοντας τον ρόλο της Εκκλησίας και τη συμβολή της στα κοινωνικά 

ιατρεία και φαρμακεία, ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας κος Χαρ. Μπιλλίνης, 

υποστηρίζοντας πως ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος, αλλά και ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ κος 

Νέστορας Αντωνίου, ο οποίος αναφέρθηκε στους στόχους του Υπουργείου Υγείας. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι το κεντρικό θέμα των ομιλιών, τις οποίες συντόνισε η κα Μαρία Τόλλια, 

επίκουρος καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ήταν η καινοτομία στην εποχή 

ογκολογικών θεραπειών. Η εκδήλωση διοργανώθηκε υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων. 

http://www.ellok.org/
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«Τρίτες στο Σύλλογο» : Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας στο πλαίσιο των δράσεων του για 

την ενημέρωση των μελών και των φίλων του γύρω από τη νόσο του καρκίνου συνεχίζει τις 

καθιερωμένες ανοιχτές «Τρίτες στο Σύλλογο», όπου 

συμμετέχοντες και ειδικό επιστημονικό προσωπικό 

συζητούν για θέματα που απασχολούν όλους μας.  

Ειδικότερα στις πρόσφατες συναντήσεις μας, μας 

απασχόλησαν τα θέματα: «Νοηματοδότηση της 

εμπειρίας του καρκίνου» με ομιλητή τον κ. Νίκο 

Τσουγένη Ψυχολόγο MSc, το «Άγχος που προκαλεί ο 

καρκίνος και η διαχείρισή του» με ομιλήτρια την κα 

Ειρήνη Μακρίδου, Ψυχολόγο- Ψυχοθεραπεύτρια ΜΑ, 

το «Ρόλο του φροντιστή στον καρκίνο» με ομιλήτρια την κα Δήμητρα Παπαστεργίου, Ψυχολόγο 

MSc, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την «Άσκηση ως μέσο πρόληψης κατά του 

καρκίνου», με ομιλητή τον κ. Βασίλειο Γκουράβα, Διδάκτορα Φυσικής Αγωγής, τον «Καρκινικό 

Πόνο» με ομιλήτρια την κα Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου, Αναισθησιολόγο Επιμελήτρια Α΄ 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, τον «Καρκίνο μαστού-Χειρουργική Αντιμετώπιση» με 

ομιλητή τον κ. Απόστολο Ζαβό, Χειρουργό Γυναικολόγο, Διδάκτορα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

εξειδικευθέντα στη χειρουργική και 

διαγνωστική μαστού και «Διατροφή και 

Καρκίνος» με ομιλήτρια τη κα Χρυσούλα 

Μπάκαβου, Διαιτολόγο- Διατροφολόγο, του  

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.  

9ος Ιπποκράτειος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου :  Ο 

Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας έδωσε για 3η 

χρονιά δυναμικό "παρών" με εθελοντές, μέλη 

και άπειρους φίλους του, που είτε συμμετείχαν 

είτε βοήθησαν στην ομαλή διεξαγωγή του 9ου 

Ιπποκράτειου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου!  

 

 

21. Καρκινάκι biosimilars 

Η κα Μένια Κουκουγιάννη, Πρόεδρος της ΑΜΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ, 

συμμετείχε ως ομιλήτρια στην έκτη ημερίδα για τα βιο-ομοειδή 

φάρμακα που πραγματοποιήθηκε στις 30/4/2018 στο Ινστιτούτο 

Παστέρ από τη διαδικτυακή πύλη Iatronet,  

Πρόσφατα η ΑΜΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ έγινε μέλος του PanCare, του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου για τους επιβιώσαντες από τον Καρκίνο της 

Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, στο οποίο συμμετέχουν γιατροί, νοσηλευτές, 
γονείς, επιβιώσαντες  με σκοπό να εξασφαλίσουν την καλύτερη ποιότητα ζωής παιδιών και 
εφήβων μετά την θεραπεία τους και συμμετείχε στην 21η συνέλευση του Pancare στην Πράγα 

http://www.ellok.org/
https://www.pancare.eu/en/
https://www.pancare.eu/en/
http://www.pancare.eu/
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