ΣΑ ΝΕΑ τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ.
Ενημερωτικό Δελτίο τησ Ελληνικήσ Ομοςπονδίασ Καρκίνου
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
ΜΘΝΤΜΑ ΣΘ ΠΡΟΕΔΡΟΤ

Αν ιεσ να ζθςεισ μια ευτυχιςμένη ζωθ, εξάρτηςε την από ένα ςτόχο,
όχι από αντικείμενα…
Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι,
Οι μινεσ που πζραςαν, ιταν αρκετά δφςκολοι κακϊσ θ χϊρα μασ βίωςε μία απίςτευτθ
τραγωδία με μεγάλεσ ανκρϊπινεσ απϊλειεσ και ςοβαρζσ περιβαλλοντολογικζσ και υλικζσ
καταςτροφζσ.
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου, μζςα ςε όλθ αυτι τθν ηοφερι κατάςταςθ που επικρατοφςε,
προςπάκθςε να ςτακεί δίπλα ςτουσ αςκενείσ με καρκίνο των περιοχϊν αυτϊν, κινθτοποιϊντασ
τόςο τισ Επιςτθμονικζσ Ιατρικζσ Εταιρείεσ ςτο χϊρο τθσ ογκολογίασ, όςο και τισ Διοικιςεισ των
αρμόδιων Τγειονομικϊν Περιφερειϊν Ελλάδοσ, από τισ οποίεσ ηιτθςε να δίδεται προτεραιότθτα
ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςυγκεκριμζνων αςκενϊν, οι οποίοι βρίςκονταν ςε πραγματικά
απελπιςτικι κατάςταςθ.
Παράλλθλα προςπακιςαμε κι εμείσ να ςτακοφμε δίπλα ςε αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ
προςφζροντασ ανακοφφιςθ και βοικεια. Ζτςι, μετά από πρόταςι μασ ο Πανελλινιοσ φλλογοσ
Γυναικϊν με Καρκίνο του Μαςτοφ Άλμα Ηωισ, το ΚΕΦΙ Ακθνϊν και ο Όμιλοσ Εκελοντϊν κατά
του Καρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑΗΩ, τουσ οποίουσ και ευχαριςτοφμε κερμά για τθ ςυμβολι και τθν άμεςθ
ανταπόκριςι τουσ αν και ιταν εν μζςω καλοκαιρινϊν διακοπϊν και μειωμζνθσ λειτουργίασ,
ζςπευςαν να αγκαλιάςουν τθν πρωτοβουλία και ζκεςαν τισ δυνάμεισ τουσ ςτθ διάκεςθ όςων
είχαν ανάγκθ ψυχολογικισ ι άλλθσ υποςτιριξθσ ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τουσ.
Εφχομαι ςτο μζλλον, να μθν χρειαςτεί να ξαναηιςουμε παρόμοιεσ ςτιγμζσ και τζτοια
δυςάρεςτα γεγονότα. Εφχομαι όλοι μασ να λάβουμε τα μθνφματα, να φροντίςουμε να
ενεργοφμε με ςφνεςθ και ςοβαρότθτα και να μθν αφιςουμε το περικϊριο να ςυμβοφν ξανά
τζτοιεσ καταςτροφζσ με τόςο μεγάλεσ ςυνζπειεσ.
Παρ’ όλθ αυτι τθν αρνθτικι παρακατακικθ που μασ άφθςε φζτοσ το καλοκαίρι, εμείσ
οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροςτά και να βρεκοφμε και πάλι ςτισ επάλξεισ. Σο διάςτθμα που
ακολουκεί είναι πλοφςιο ςε γεγονότα και κα μασ βρει όλουσ ζτοιμουσ να υλοποιιςουμε μία
ςειρά δράςεων και να δϊςουμε ςε όλο τον κόςμο να καταλάβει ότι ο καρκίνοσ αφορά το κάκε
ςπίτι τθν κάκε οικογζνεια, χωρίσ διακρίςεισ.
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Να δϊςουμε ςε όλουσ να καταλάβουν ότι θ πρόλθψθ, θ ενθμζρωςθ, θ αλλαγι τρόπου ηωισ,
είναι θ πρϊτθ αςπίδα που εμείσ οι ίδιοι κα πρζπει να προτάξουμε για να προςτατεφςουμε τον
εαυτό μασ κι αυτοφσ που αγαπάμε.
Ο επτζμβριοσ λοιπόν, είναι ο πρϊτοσ μινασ μετά τισ καλοκαιρινζσ διακοπζσ και είναι αλικεια
ότι το μινα αυτό θ νόςοσ του καρκίνου είναι ςτθν θμεριςια διάταξθ, κακϊσ πρόκειται για το
μινα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ μιασ ςειράσ μορφϊν καρκίνου. υγκεκριμζνα, ο
επτζμβριοσ είναι ο μινασ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για :
-

τον καρκίνο τθσ Παιδικισ και εφθβικισ Θλικίασ (χρυςόσ μινασ),
τον Αιματολογικό Καρκίνο (16 επτεμβρίου Παγκόςμια θμζρα για το Λζμφωμα και 22
επτεμβρίου για τθ Χρόνια Μυελογενι Λευχαιμία),
τον Καρκίνο Κεφαλισ και Σραχιλου(17 – 22 επτεμβρίου #MakesenceCampaign),
τον καρκίνο του προςτάτθ (15 επτεμβρίου παγκόςμια θμζρα)
παγκόςμια θμζρα του Εκελοντι Δότθ Μυελοφ των Οςτϊν, (16 επτεμβρίου)

Και αν νομίηετε ότι όλα αυτά είναι αρκετά, κρατιςτε και λίγεσ δυνάμεισ για τον Οκτϊβρθ, ο
οποίοσ μπαίνει πολφ δυναμικά, κακϊσ ςτισ 5 & 6 Οκτωβρίου διοργανϊνουμε μία πολφ
ενδιαφζρουςα διθμερίδα για τισ Νζεσ Θεραπείεσ ςτον Καρκίνο. Σθν ανοςοκεραπεία, τα Βιο
ομοειδι, τουσ Βιοδείκτεσ τουσ βιολογικοφσ Παράγοντεσ. Πραγματικά πολφ ενδιαφζροντα
κζματα, κα αναπτυχκοφν από εξαιρετικοφσ επιςτιμονεσ, οι οποίοι κα μασ παρουςιάςουν το
μζλλον ςτθν αντιμετϊπιςθ του καρκίνου, τισ ςφγχρονεσ οπτικζσ και τθν λογικι τθσ
εξατομικευμζνθσ Ιατρικισ και κα μασ δϊςουν τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχουμε ςε ζνα forum
ανταλλαγισ απόψεων και νζων προςεγγίςεων. Θα κζλαμε να αδράξετε όλοι τθν ευκαιρία και
ςυμμετάςχετε ςτθν διθμερίδα αυτι ςτθν οποία ζχουμε προςκαλζςει και αςκενείσ από άλλουσ
χϊρουσ, δεδομζνου ότι θ ςυγκεκριμζνθ κεματολογία αφορά και εκείνουσ.
Σζλοσ παρακάτω κα ζχετε τθν ευκαιρία να ενθμερωκείτε για τισ δράςεισ τθσ ΕΛΛΟΚ κατά τθ
διάρκεια του καλοκαιριοφ, το οποίο ιταν πραγματικά πολφ κερμό, κακϊσ μία ςειρά από
εξελίξεισ ςε κζματα πολιτικϊν υγείασ κυρίωσ, διαφαίνεται ότι ζχουν δρομολογθκεί από το
Τπουργείο Τγείασ, ενϊ πλζον για 1θ φορά όπωσ κα δείτε θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου
αποκτά επίςθμθ εκπροςϊπθςθ ςτον φορζα που κα είναι υπεφκυνοσ για τον καρκίνο ςτθ χϊρα
μασ.
Με τισ ςκζψεισ αυτζσ, κζλω να ςασ ευχθκϊ να ζχετε ζνα όμορφο φκινόπωρο και κα αναμζνω
τα νζα ςασ από το 10ο Αντάμωμα των ςυλλόγων αςκενϊν με καρκίνο ςτθν Αλεξανδροφπολθ.
Νζεσ εμπειρίεσ, νζεσ δθμιουργικζσ ιδζεσ ςασ εφχομαι να ζχετε!
Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ
Καίτθ Αποςτολίδου
Πρόεδροσ
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ΕΚΔΘΛΩΕΙ ΣΘ ΕΛΛΟΚ
1.

ΔΙΘΜΕΡΙΔΑ – “ΝΕΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ”

Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου –
ΕΛΛΟΚ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
δράςθσ
του
2018
διοργανϊνει
επιςτθμονικι διθμερίδα με τίτλο “Νζεσ
κεραπείεσ ςτον καρκίνο” που κα
πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 05 και
άββατο 06 Οκτωβρίου 2018, ςτο
ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, ςτθν
Ακινα.Πιςτεφουμε ότι οι αςκενείσ
χρειάηεται να γνωρίηουν τι είναι θ κάκε
κεραπεία που τουσ ςυνιςτάται, κακϊσ και
ποιο είναι το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα,
ςε πόςο χρόνο, πωσ κα γνωρίηει αν θ κεραπεία είχε το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα, ποιζσ
παρενζργειεσ μπορεί να αναμζνει και πϊσ να τισ αντιμετωπίςει. Με τθ διακεςιμότθτα νζων
κεραπευτικϊν προςεγγίςεων και νζων κεραπειϊν όπωσ θ ανοςοκεραπεία, οι βιολογικοί
παράγοντεσ, τα βιο-ομοειδι αλλά και μια ςειρά νζων βιο-δεικτϊν, που επιτρζπουν να
προςδιορίηουμε ποιοι αςκενείσ μποροφν να ανταποκρικοφν καλφτερα, κεωροφμε ότι οι
αςκενείσ χρειάηεται να είναι καλά ενθμερωμζνοι για τισ κεραπείεσ αυτζσ και τισ δυνατότθτζσ
τουσ. Διαβάςτε περιςςότερα.

2. ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ MAKESENSE
Με μεγάλθ μασ χαρά, για δεφτερθ χρονιά, θ Ελλθνικι Ομοςπονδία
Καρκίνου,
ςυμμετζχει
ςτθν
Ευρωπαϊκι
Εκςτρατεία
#MakeSenseCampaign κατά του Καρκίνου Κεφαλισ & Σραχιλου
(ΚΚ&Σ), ο οποίοσ είναι ο 7οσ ςυνθκζςτεροσ ςτθν Ευρϊπθ και
αποτελεί μια αςκζνεια με πολλζσ μορφζσ για τθν οποία δεν
υπάρχει μεγάλθ δθμοςιότθτα και ωσ εκ τοφτου, δεν υπάρχει
επαρκισ ενθμζρωςθ μεταξφ των πολιτϊν, των αςκενϊν και των
οργανϊςεων τουσ.ε ςυνζχεια τθσ περςινισ δράςθσ μασ και τθν
διοργάνωςθ τθσ ενθμερωτικισ διθμερίδασ,
φζτοσ αποφαςίςαμε να διοργανϊςουμε ςε
ςυνεργαςία με τα μζλθ μασ,ςε διάφορεσ
περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ. ασ καλοφμε να
ςυμμετζχετε κι εςείσ ςε αυτζσ . Διαβάςτε περιςςότερα και δείτε τισ δράςεισ που
προγραματίηονται.
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3.

ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΘ ΘΡΟΜΒΩΘ

Θ Ευρωπαϊκι υμμαχία των Αςκενϊν με
Καρκίνο ECPC, διεξιγαγε όλο το καλοκαίρι,
πανευρωπαϊκι ζρευνα αςκενϊν ςχετικά με τθν
ενθμζρωςθ για τθν κρόμβωςθ που ςχετίηεται
με
τον καρκίνο. Θ ζρευνα θ οποία ιταν
διακζςιμθ ςε 6 γλϊςςεσ (μεταξφ αυτϊν και τθν
Ελλθνικι) απευκυνόταν ςε άτομα που
νόςθςαν από οποιαδιποτε μορφι καρκίνου και ζχουν ιδθ ολοκλθρϊςει τθ κεραπεία τουσ. Θ
ζκκεςθ αποτελεςμάτων για όλεσ τισ χϊρεσ κα δθμοςιευκεί τον Οκτϊβριο 2018.
4.

ΠΡΩΣΘ ΤΝΑΝΣΘΘ ΟΜΟΠΟΝΔΙΩΝ & ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΑΘΕΝΩΝ

τισ 19 Ιουλίου 2018 ςτο ξενοδοχείο Wyndham
Grand Athens ςτθν Ακινα, πραγματοποιικθκε θ
πρϊτθ ςυνάντθςθ εκπροςϊπων Ομοςπονδιϊν
και Πανελλθνίων υλλόγων που αφοροφν
χρόνιεσ πακιςεισ μετά από πρόςκλθςθ τθσ
ΕΛΛΟΚ. Σα κζματα τθσ ατηζντασ ιταν, οι
Μορφζσ
ςυνεργαςίασ
Ομοςπονδιϊν
&
Πανελλθνίων υλλόγων Αςκενϊν, θ ΠΦΤ Πρωτοβάκμια Φροντίδα Τγείασ και θ υμμετοχι
εκπροςϊπων οργανϊςεων αςκενϊν ςτισ
διαδικαςίεσ
τθσ
Επιτροπισ
ΘΣΑ.
Οι
ςυμμετζχοντεσ μετά από μία ςφντομθ παρουςίαςθ τθσ Οργάνωςθσ που εκπροςωποφςαν,
αναφζρκθκαν ςτισ προςδοκίεσ που δθμιουργοφνται από τθν πρωτοβουλία τθσ ΕΛΛΟΚ και τισ
προοπτικζσ που ανοίγονται για το μζλλον, δεδομζνου ότι οι εξελίξεισ ςτα κζματα τθσ υγείασ
επιβάλουν μία ςτενότερθ ςυνεργαςία των εκπροςϊπων των αςκενϊν από όλουσ τουσ τουσ
χϊρουσ.
5. ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΘ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΘ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ: “ΣΟ ΔΕΡΜΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ”
Με τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ
Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ και τθσ Εταιρείασ Ογκολόγων
Πακολόγων Ελλάδοσ – ΕΟΠΕ, διεξιχκθ τουσ
καλοκαιρινοφσ μινεσ θ ενθμερωτικι εκςτρατεία
τθσ εταιρείασ Bristol-MyersSquibb για τθν
προφφλαξθ από τθν υπερβολικι ζκκεςθ ςτον ιλιο
και τθ φροντίδα του δζρματοσ. Με κεντρικό
μινυμα Σο δζρμα δεν ξεχνά θ καμπάνια είχε ςτόχο
να υπενκυμίςει ςτο κοινό τόςο τουσ κινδφνουσ όςο
και τα μζςα προφφλαξθσ που πρζπει να λαμβάνονται ϊςτε να απολαμβάνουμε όλοι μασ με
αςφάλεια τισ καλοκαιρινζσ μασ δραςτθριότθτεσ.
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Ζτςι κακθμερινά το επιβατικό κοινό ςτο Αττικό Μετρό, μποροφςε να αντικρφςει διαφθμιςτικά
μθνφματα γφρω από τθν εκςτρατεία, ενϊ ταυτόχρονα θ ΕΛΛΟΚ με τακτικζσ αναρτιςεισ ςτα
μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, προςπάκθςε να ςυμβάλλει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ του πλθκυςμοφ
για τουσ κινδφνουσ που κρφβει ο ιλιοσ.

ΔΡΑΕΙ ΤΝΘΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
6. ΤΝΑΝΣΘΘ ΜΕ ΣΘΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΟΦ
θμαντικι ςυναντιςθ πραγματοποίθςε θ Πρόεδροσ του Δ.. τθσ
Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου κα Καίτθ Αποςτολίδου με τθν
Πρόεδρο του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Φαρμάκων (ΕΟΦ) κα Αντωνίου
ςτο τζλοσ Αυγοφςτου, κατά τθν οποία ςυηθτικθκαν μία ςειρά από
κζματα που αφοροφν τουσ αςκνείσ με καρκίνο, όπωσ οι πρόςφατθ
ζλλειψθ φαρμάκου (ετοποηίδθ) που ακόμθ ταλαιπωρεί πολλοφσ αςκνείσ εδϊ και περίπου πζντε
μινεσ και άλλα ςοβαρά προβλιματα για τα οποία κατάκεςε υπόμνθμα και αιτικθκε τθν
ςυνδρομι του ΕΟΦ ςτθν επίλυςι τουσ.
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΠΙΟΝΘ 2018
Μετά από επίςθμθ πρόςκλθςθ του Τπουργείου
Τγείασ, θ ΕΛΛΟΚ ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα
ΘΠΙΟΝΘ 2018, ωσ ςυνεργαηόμενοσ φορζασ και
κατζκεςε προτάςεισ για τθν πρόλθψθ, τθν
ζγκαιρθ διάγνωςθ και τθν επιβίωςθ από τουσ
καρκίνουσ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ, για τα
άτομα τθσ τρίτθσ θλικίασ. Σο πρόγραμμα
ΘΠΙΟΝΘ που ζχει προγραμματιςτεί να
υλοποιθκεί το διάςτθμα 01 Οκτωβρίου ωσ 31 Δεκεμβρίου 2018, για τθ φετινι χρονιά ζχει ωσ
κζμα τθν πρόλθψθ των καρκίνων του πεπτικοφ ςυςτιματοσ των θλικιωμζνων ατόμων
(παχζοσ εντζρου, ςτομάχου, παγκρζατοσ). Θ ΕΛΛΟΚ κα ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα,
αναπτφςςοντασ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ οι οποίεσ το επόμενο διάςτθμα κα ξεκινιςουν να
υλοποιοφνται. υγκεκριμζνα, θ ΕΛΛΟΚ κα καλφψει τθν επικοινωνία του προγράμματοσ με τθν
ςυνεργαςία των μελϊν τθσ, ωσ εξισ:
1. Ενθμζρωςθ των μελϊν μασ για τθν ςθμαςία του προγράμματοσ και πρόςκλθςθ
ςυμμετοχισ ςτθν εκςτρατεία ενθμζρωςθσ ςε ςυνεργαςία με τουσ κατά τόπουσ
δθμόςιουσ φορείσ όπωσ Περιφζρεια, Νομαρχία, Νοςοκομεία, Διμοι, ΚΑΠΘ κ.α.
Η εκςτρατεία ια περιλαμβάνει τα εξθσ:
 Ενθμερωτικό περιεχόμενο για τουσ τρείσ (3) πιο κοινοφσ καρκίνουσ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ομοςπονδίασ μασ, (ΕΛΛΟΚ).
 Παραπομπι ςε υπάρχον ενθμερωτικό υλικό ςτθν Ελλθνικι ι/και Αγγλικι
γλϊςςα.
 Αναρτιςεισ για τθν πρόλθψθ, ζγκαιρθ διάγνωςθ και επιβίωςθ από τον καρκίνο
του πεπτικοφ ςυςτιματοσ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ τθσ Ομοςπονδίασ
μασ και των μελϊν μασ.
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 Άρκρα ςτα θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ και ςτον ζντυπο τφπο (προαιρετικό).
 Διοργάνωςθ τοπικϊν θμερίδων ενθμζρωςθσ κατά το τελευταίο τρίμθνο του
τρζχοντοσ ζτουσ για τθν πρόλθψθ, τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και τθν επιβίωςθ από
τον καρκίνο, από όςα μζλθ μασ το επικυμοφν. Για τισ εκδθλϊςεισ αυτζσ, τα μζλθ
μασ μποροφν να ςυμβάλλουν ςτον ςχεδιαςμό του προγράμματοσ και τθν
ανεφρεςθ των ομιλθτϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ ενδιαφερόμενεσ τοπικζσ
δθμόςιεσ αρχζσ
2. Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ. κα υποςτθρίξει τα μζλθ μασ, ςτθν
κατάρτιςθ αυτοφ του προγράμματοσ προκειμζνου να ζχουν ςαφι πλθροφόρθςθ για τθν
εκςτρατεία ενθμζρωςθσ ωσ εξισ: Θα ετοιμαςτεί ζνασ οδθγόσ επικοινωνίασ με πρότυπα
αναρτιςεων, άρκρων, δελτίων τφπου τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε τοπικό
επίπεδο.
3. Προϊκθςθ του οδθγοφ επιβίωςθσ ςε αςκενείσ με καρκίνο του πεπτικοφ ςυςτιματοσ και
ενθμζρωςθ των ιατρϊν και αςκενϊν για τθν ςθμαςία του ιατρικοφ πλάνου επιβίωςθσ.
4. υμμετοχι αςκενϊν με καρκίνο πεπτικοφ ςυςτιματοσ ςε ενθμερωτικζσ ομιλίεσ
ςυνεργαηόμενων φορζων εάν και όπου χρειάηεται.
5.

ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΘ ΔΙΑΚΟΜΜΑΣΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΣΘ ΒΟΤΛΘ ΓΙΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου, κα ςυμμετάςχει
ςτισ διαδικαςίεσ κατάκεςθσ προτάςεων ςτθ
Διακομματικι Επιτροπι για τθ χάραξθ
μακροπρόκεςμθσ Εκνικισ τρατθγικισ για το
Φάρμακο από τθ Βουλι των Ελλινων. Πρόκειται
για μία πρωτοβουλία του Τπουργοφ Τγείασ, μετά
από πρόταςθ τθσ Προζδρου του Κινιματοσ
Αλλαγισ, τθν οποία χαιρετίηουμε και πιςτεφουμε
ότι με τον τρόπο αυτό ανοίγονται όλοι οι δρόμοι για μία ςφαιρικι προςζγγιςθ, θ οποία κα
μπορζςει υπό προχποκζςεισ να αποτελζςει τθν αρχι για τθ λφςθ ενόσ πολφ ςοβαροφ κζματοσ
το οποίο ζχει εκνικζσ διαςτάςεισ. Με χαρά δεχκικαμε τθν πρόςκλθςθ για κατάκεςθ προτάςεων
τιε οποίεσ και κα κατακζςουμε το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα.

6.

ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΝΕΟΠΛΑΙΩΝ
τθν δθμιουργία Εκνικοφ Ινςτιτοφτου Νεοπλαςιϊν
προχωράει με νομοςχζδιο που κατζκεςε για
διαβοφλευςθ το Τπουργείο Τγείασ. Ο εκάςτοτε
Πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου,
ςφμφωνα με το νομοςχζδιο, προβλζπεται να
ςυμμετζχει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του νζου
φορζα, γεγονόσ το οποίο από μόνο του υποδθλϊνει
ότι πλζον θ ΕΛΛΟΚ, αντιμετωπίηεται από τθν
πολιτεία, ωσ ο επίςθμοσ εκπρόςωποσ των

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

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

Οργανϊςεων Αςκενϊν με Καρκίνο ςτθ χϊρα μασ. Θ Πρόεδροσ τθσ ΕΛΛΟΚ, ςυμμετείχε ςε
ςυναντιςεισ ςτο Τπουργείο Τγείασ όλο το προθγοφμενο διάςτθμα, ςτθν οποία κατζκεςε τισ
προτάςεισ των αςκενϊν ςχετικά με το ςυγκεκριμζνο κζμα.
Σο ΕΙΝΕ προγραμματίηεται να είναι ο φορζασ που κα αναλάβει το ζργο τθσ χάραξθσ Εκνικοφ
χεδίου Δράςθσ για τον Καρκίνο, κα δθμιουργιςει και κα λειτουργιςει το Εκνικό Μθτρϊο
Νεοπλαςιϊν και κα ςυνεργάηεται ςτενά με τισ Επιςτθμονικζσ Ιατρικζσ Εταιρείεσ και τουσ
κρατικοφσ φορείσ, ενϊ κα εποπτεφεται και κα ελζγχεται από το Τπουργείο Τγείασ. Σο Διοικθτικό
υμβοφλιο τθσ ΕΛΛΟΚ, εκφράηει τθν ικανοποίθςι του για τθν εξζλιξθ αυτι και κα προςπακιςει
ςτο μζτρο που του αναλογεί να ςυνειςφζρει ςτθν προςπάκεια αυτι. Περιμζνουμε τθν
κατάκεςθ και ψιφιςθ του τελικοφ νόμου από τθ βουλι, οπότε και κα ςασ ενθμερϊςουμε
ςχετικά με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ.
7.

ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ & ΚΑΒΑΛΑ

υνάντθςθ με τον Διοικθτι τθσ 4θσ ΤΠΕ κο Πλωμαρίτθ, πραγματοποίθςε
κλιμάκιο τθσ ΕΛΛΟΚ αποτελοφμενο από τθν Αντιπρόεδρο τθσ
ΕΛΛΟΚ κα Ελζνθ Ντελιοποφλου, τον Γραμματζα του Δ.. κο
Γιϊργο Καπετανάκθ, τθν Αντιπρόεδρο του υλλόγου
«ΤΝΕΧΙΗΩ» Ν. Ζβρου κα Αναςταςία πυρίδου και τθν Πρόεδρο του υλλόγου «ΔΤΝΑΜΘ
ΨΤΧΘ» Ν. Ροδόπθσ κα Ροδοφλα Κοκκινάκθ.
Θζμα τθσ ςυνάντθςθσ αποτζλεςαν τα ςυνεχιηόμενα λειτουργικά προβλιματα τθσ
Αιματολογικισ κλινικισ του Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ, αλλά και τα πρόςφατα που
προζκυψαν ςτο Ογκολογικό τμιμα του Νοςοκομείου τθσ Καβάλασ. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ
ζχουν δθμιουργθκεί ςοβαρά κζματα επαρκοφσ ςτελζχωςθσ, μετά από αιφνιδιαςτικζσ
μετακινιςεισ ιατρϊν τισ οποίεσ μονομερϊσ αποφάςιςε θ αρμόδια 4θ ΤΠΕ χωρίσ τθν πρότερθ
ενθμζρωςθ και ςφμφωνθ γνϊμθ των Διοικιςεων των Νοςοκομείων. Ο Διοικθτισ τθσ 4θσ ΤΠΕ,
τόνιςε ότι κα φροντίςει να εξαςφαλιςτεί θ κανονικι λειτουργία των κλινικϊν των νοςοκομείων
μζχρι να αποκαταςτακεί θ ομαλότθτα με τθν πρόςλθψθ νζων ιατρϊν. Θ ΕΛΛΟΚ και τα μζλθ τθσ
ςε όλθ τθν περιοχι κα παρακολουκοφν από κοντά τα προβλιματα που ζχουν προκφψει και κα
προβοφν ςε νζεσ ενζργειεσ όταν κρικεί απαραίτθτο.

ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΚΔΘΛΩΕΙ
8.

10ο ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΑΝΣΑΜΩΜΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Ο φλλογοσ Καρκινοπακϊν & Φίλων Νομοφ Ζβρου
“ΤΝΕΧΙΗΩ” διοργανϊνει ςτθν Αλεξανδροφπολθ
μεταξφ 21 ζωσ 24 επτεμβρίου 2018, το 10ο
Πανελλινιο Αντάμωμα υλλόγων Αςκενϊν με
Καρκίνο. κοπόσ του Ανταμϊματοσ είναι να βρεκοφν
τα Διοικθτικά υμβοφλια και τα μζλθ των υλλόγων
απ’ όλθ τθν Ελλάδα, να ςυηθτιςουν, ν’ ανταλλάξουν καλζσ πρακτικζσ, να προςφερκεί
εκπαίδευςθ που αφορά ςτθν φροντίδα του αςκενι με καρκίνο.
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Πλοφςιο πρόγραμμα κα μασ κρατιςει ηωντανό το ενδιαφζρον και όλοι μαηί κα ηιςουμε
αξζχαςτεσ εμπειρίεσ τθσ Θρακιϊτικθσ φιλοξενίασ. Όποιοσ ενδιαφζρεται να ςυμμετάςχει, μπορεί
να δθλϊςει ςυμμετοχι ωσ τισ 23 Αυγοφςτου ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο του ςυλλόγου,
syll.synexizo@gmail.com
9. 10οGREECERACEFORTHECURE
Για 10θ χρονιά, ο Πανελλινιοσ φλλογοσ Γυναικϊν με Καρκίνο Μαςτοφ “Άλμα Ηωισ”
διοργανϊνει με τίτλο «10 Χρόνια ΧΑΡΑΗΟΤΜΕ ΔΡΟΜΟ», το GreeceRacefortheCure® ζναν
αγϊνα δρόμου 5 χιλιομζτρων και ςυμβολικό
περίπατο 2 χιλιομζτρων ενάντια ςτον
καρκίνο του μαςτοφ. Σο επετειακό, 10ο
Greece
Race
for
the
Cure®
κα
πραγματοποιθκεί
τθν
Κυριακι
30
επτεμβρίου 2018 με αφετθρία το Ηάππειο.
Παράλλθλα, ςτο Ηάππειο κα ςτθκεί μια
μεγάλθ γιορτι για τθ ηωι, τθ δφναμθ και τθν
ελπίδα.Εκτόσ από τθ ςυμβολικι ςθμαςία τθσ
διοργάνωςθσ, το GreeceRacefortheCure® ζχει ουςιαςτικό αποτζλεςμα, εφόςον τα κακαρά του
ζςοδα χρθματοδοτοφν κάκε χρόνο προγράμματα του Πανελλθνίου υλλόγου Γυναικϊν με
Καρκίνο Μαςτοφ «Άλμα Ηωισ». ασ καλοφμε όλουσ να ςυμμετάςχετε και να ενιςχφςετε με τθν
παρουςία ςασ το μινυμα ηωισ ενάντια ςτον καρκίνο του μαςτοφ!
13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΟΚ - WIND
ασ υπενκυμίηουμε ότι ςυνεχίηει να
ιςχφει κανονικά θ ςυνεργαςία τθσ ΕΛΛΟΚ
με τθ WIND. Μία μοναδικι ςυνεργαςία
με τθν οποία, όλοι οι φλλογοι που είναι
μζλθ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ζχουν πρόςβαςθ ςε
υπθρεςίεσ κινθτισ και ςτακερισ τθλεφωνίασ ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ ξεκίνθςε με τα
προγράμματα ΕΛΛΟΚ – WIND. Παράλλθλα θ ςυμφωνία αφορά και όλουσ τουσ αςκενείσ με
καρκίνο, τισ οικογζνειζσ τουσ, τουσ εκελοντζσ, τουσ εργαηόμενουσ, τουσ φροντιςτζσ και όλα τα
μζλθ των ςυλλόγων αςκενϊν με καρκίνο που είναι μζλθ τθσ ΕΛΛΟΚ, ϊςτε να μποροφν να
αποκτιςουν πολφ οικονομικά προγράμματα κινθτισ και ςτακερισ τθλεφωνίασ, με εγγυθμζνθ
χαμθλι τιμι, ακόμθ και μετά τθ λιξθ του ςυμβολαίου. Εκτόσ αυτοφ και μία δωρο-επιταγι κα
περιμζνει όλουσ όςουσ κάνουν χριςθ των προγραμμάτων. Δεδομζνου ότι αρκετοί ζχουν ιδθ
ςυμβόλαια ςε ιςχφ ςε άλλεσ εταιρείεσ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι θ ςυνεργαςία κα ιςχφει ςυνεχϊσ,
ζτςι ϊςτε να μπορείτε να επωφελθκείτε όλοι. Περιςςότερα διαβάςτε εδϊ.
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ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ ΠΑΡΟΤΙΑ – ΜΕΛΟΝΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ
14. ΒΡΤΞΕΛΛΕ - CANCER DRUG DEVELOPMENT FORUM (CDDF)
Θ Πρόεδροσ τθσ ΕΛΛΟΚ και Αντιπρόεδροσ τθσ ΕCPCEuropean Cancer Patient Coalition, Καίτθ
Αποςτολίδου, είναι προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια ςτθ
διθμερίδα κζμα: “Bιοδείκτεσ και αςκενείσ και θ
πρόςβαςθ τουσ ςε εξατομικευμζνα ογκολογικά
φάρμακα ςτθν Ευρϊπθ”, που διοργανϊνει το
Cancer Drug Development Forum (CDDF) ςτισ 24 –
25 επτεμβρίου 2018 ςτισ Βρυξζλλεσ. Σο ςυνζδριο κα ζχει ωσ ςτόχο τθν αναςκόπθςθ των
εξελίξεων ςτθν Ευρωπαϊκι αξιολόγθςθ των τεχνολογιϊν υγείασ για τα νζα φάρμακα κατά του
καρκίνου κακϊσ και ςυηθτιςεισ μεταξφ ρυκμιςτικϊν φορζων, οργανϊςεων HTA, παροχϊν
υγειονομικισ περίκαλψθσ, ακαδθμαϊκϊν, αςκενϊν και βιομθχανίασ ςχετικά με τισ προκλιςεισ
τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ ςτθν εξατομικευμζνθ κεραπεία εντόσ και μεταξφ των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν.
15. ΒΡΤΞΕΛΛΕ - EUROPEAN CANCER PATIENT COALITION (ECPC)
H ΕCPC – European Cancer Patient Coalition διοργανϊνει θμερίδα ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο
με κζμα: “HTA και πρόςβαςθ ςε καινοτόμα ογκολογικά φάρμακα” ςτισ 25 επτεμβρίου 2018,
ςτισ Βρυξζλλεσ. Τπό το πρίςμα τθσ
νομοκετικισ πρόταςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ για τθ μελλοντικι ςυνεργαςία τθσ
ΕΕ ςτον τομζα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ
τεχνολογίασ τθσ υγείασ, ο Ευρωπαϊκόσ
υναςπιςμόσ αςκενϊν με καρκίνο (ECPC) μαηί
με τθν Ευρωβουλευτι Elisabetta Gardini (EPP,
Ιταλία) διοργανϊνουν ςυηιτθςθ πολιτικισ
υψθλοφ επιπζδου ςε ςυνεργαςία με το Cancer Drug Development Forum (CDDF). Θ θμερίδα κα
ςυγκεντρϊςει αςκενείσ, ενδιαφερόμενουσ φορείσ ςτον τομζα τθσ υγείασ, ακαδθμαϊκοφσ
κφκλουσ, υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικισ και τθ βιομθχανία για να τονίςει τθ ςθμαςία μιασ πιο
εναρμονιςμζνθσ προςζγγιςθσ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνολογίασ τθσ υγείασ για τθν εξαςφάλιςθ
ζγκαιρθσ πρόςβαςθσ ςε καινοτόμεσ διαγνωςτικζσ μεκόδουσ και κεραπείεσ ογκολογίασ και
εξίςου για τθν κακιζρωςθ μιασ πιο ουςιαςτικισ και ςυςτθματικισ ςυμμετοχισ των οργανϊςεων
αςκενϊν ςτθ διαδικαςία.
16. ΠΑΡΙΙ - CONVENTION ON HEALTH ANALYSIS & MANAGEMENT (CHAM)
Θ Πρόεδροσ τθσ ΕΛΛΟΚ και Αντιπρόεδροσ τθσ ΕCPCEuropean
Cancer
Patient
Coalition,
Καίτθ
Αποςτολίδου, είναι προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια ςτο
ςυνζδριο με κζμα: “Χτίηοντασ το Ευρωπαϊκό φςτθμα
Τγείασ” ςτισ 28 – 29 επτεμβρίου 2018 ςτο Chamonix /Γαλλία. τόχοσ του ςυνεδρίου είναι θ
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διευκόλυνςθ των ςυναντιςεων μεταξφ των πολιτικϊν ικυνόντων και των κορυφαίων
εμπειρογνωμόνων που προζρχονται από διαφορετικοφσ κόςμουσ: κεςμικοί, επαγγελματίεσ
υγείασ, ακαδθμαϊκοί, οικονομολόγοι, βιομθχανίεσ, αςφαλιςτζσ, φιλόςοφοι, κοινωνιολόγοι, και
πολιτικοί.
17. ΜΟΝΑΧΟ – ΕΣΘΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ESMO
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου
ςυμμετζχει με μεγάλο αρικμό
μελϊν τθσ ςτο Ευρωπαϊκό
υνζδριο Ογκολογίασ ςτισ 18-22
Οκτωβρίου 2018, ςτο Μόναχο.
Φζτοσ το ςυνζδριο, κα παρζχει ζνα επιςτθμονικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα ικανό να
επθρεάςει άμεςα τθν κακθμερινι κλινικι πρακτικι. Σο πρόγραμμα κα διακζτει επίςθσ και μια
ειδικό πρόγραμμα ογκολογικισ νοςθλευτικισ μζςω ςυνεργαςίασ με τθν Ευρωπαϊκι
Ογκολογικι Νοςθλευτικι Εταιρεία (EONS).
18. FORUM OF INNOVATIVE PARTNERSHIP FOR ACTION AGAINST CANCER (iPAAC)
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου ςυμμετζχει ςτο φόρουμ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινισ Δράςθσ
iPAAC ςτισ 20 Οκτωβρίου 2018. Θ κοινι δράςθ για τθν καινοτόμο εταιρικι ςχζςθ για τθν
καταπολζμθςθ του καρκίνου (iPAAC) ςυγκεντρϊνει 24 μζλθ κράτθ απ’ ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ
κακϊσ οι κφριοι ςτόχοι είναι θ αξιοποίθςθ των παραδοτζων τθσ κοινισ δράςθσ CANCON και θ
εφαρμογι καινοτόμων προςεγγίςεων ςτον ζλεγχο του καρκίνου. Aπό τθν Ελλάδα ςυμμετζχει θ
7θ ΤΠΕ Κριτθσ με τθν Ιατρικι χολι Κριτθσ.
19. ΘΜΕΡΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΘ BRISTOL-MYERSSQUIBB (BMS) - MONAXO
Θ Πρόεδροσ τθσ ΕΛΛΟΚ και Αντιπρόεδροσ τθσ ΕCPCEuropean Cancer Patient Coalition,
Καίτθ
Αποςτολίδου κα είναι κεντρικι ομιλιτρια ςτθν
θμερίδα οργανϊςεων αςκενϊν που διοργανϊνει θ
φαρμακευτικι εταιρεία, Bristol-Myers Squibb, ςτο
πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ υνεδρίου Ογκολογίασ ςτισ 18 Οκτωβρίου 2018, ςτο Μόναχο.
20. CANCER & PERSONALIZED MEDICINE 2018 - ΑΘΘΝΑ
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου ςυμμετζχειςτο ςυνζδριο Ογκολογίασπου διοργανϊνει θ
εταιρεία BoussiasCommunications ςτισ 09 Οκτωβρίου 2018, ςτθν Ακινα. Σθν ΕΛΛΟΚ κα
εκπροςωπιςουν θ Πρόεδροσ Καίτθ Αποςτολίδου, ο
Γραμματζασ Γιϊργοσ Καπετανάκθσ και το μζλοσ
του Δ Ηωι Γραμματόγλου. Σο υνζδριο
διοργανϊνεται για τζταρτθ χρονιά και ςτόχοσ του
είναι να παρουςιάςει τισ καινοτόμεσ μεκόδουσ
κεραπείασ, ενϊ ςυγχρόνωσ να αναηθτιςει τρόπουσ ιςορροπίασ μεταξφκόςτουσ και υψθλισ
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ποιότθτασ ογκολογικισ περίκαλψθσ. Επίςθσ κα δοκεί βαρφτθτα ςτθν αναηιτθςθ μοντζλων
παροχισ φροντίδασ και αποηθμίωςθσ που δίνουν ζμφαςθ ςτθν αξία.
21. ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΘ ΙΑΣΡΙΚΘ ECPC & EAPM
Θ
Ελλθνικι
Ομοςπονδία
Καρκίνου
ςυμμετζχει τον Νοζμβριο 2018, ςτθν
Ευρωπαϊκι εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τθν
Εξατομικευμζνθ Ιατρικι ςε ςυνεργαςία με
τθν European Cancer Patients Coalition (ECPC)&European Alliance for Personalised Medicine
(EAPM).
22. ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΘΜΕΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου ςυμμετζχει τον Νοζμβριο
2018, ςτθν Παγκόςμια θμζρα για τον Παγκρεατικό Καρκίνο
με διάφορεσ δράςεισ για τθν ενθμζρωςθ και
ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ.
23. PATIENTSINPOWER – 6oΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΘΕΝΩΝ - ΑΘΘΝΑ
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου
ςυμμετζχει ςτισ 21 Νοζμβριου 2018, ςτο
6ο Πανελλινιο υνζδριο Αςκενϊν που κα
πραγματοποιθκεί
ςτο
ξενοδοχείο
DivaniCaravel, ςτθν Ακινα. Σο 6ο Πανελλινιο υνζδριο Αςκενϊν-PatientsinPowerConference,
πραγματοποιείται υπό τθν αιγίδα του Τπουργείου Τγείασ, με ςτόχο τθν ανοιχτι ανταλλαγι
απόψεων και εμπειριϊν.
24. ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΘΝΙΚΘ ΧΟΛΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ (ΕΔΤ - ΑΘΘΝΑ
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου ςυμμετζχει τον
Δεκζμβριο 2018, ςτο ςυνζδριο τθσ Εκνικισ χολισ
Δθμόςιασ Τγείασ (ΕΔΤ).
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