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Χτίζουμε γερές βάσεις  

- 33 Μέλη: Σύλλογοι ασθενών από όλη την 
Ελλάδα 

- Διοίκηση από ΔΣ με πλειοψηφία ασθενών  
- Εκπροσώπηση όλων των καρκίνων, κοινών 

και σπανίων 
- Συνεργασίες με άλλους εταίρους στο 

χώρο της ογκολογίας και της υγείας 
- Συμμετέχει και συνεργάζεται με 

Ευρωπαϊκές Οργανώσεις 



Οι βάσεις μας  

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 

 



 Στρατηγική ΕΛΛ.Ο.Κ. 2017-2020 

Ομάδες Εργασίας 
Κατάρτιση  

Ετήσιο Συνέδριο 
Επιστημονικές 

Ημερίδες 

Συμμετοχή σε 
 ερευνητικά 

προγράμματα 
 

Πολιτικές  
Υγείας Aa 

Aνάπτυξη Ικανοτήτων 
Μελών Ερευνα 

Εταιρική 
Διακυβερνηση 

Πολιτική υγείας 
Παρεμβάσεις  
Ενημέρωση 
  

Χτίζουμε ένα 
μοντέλο 
βιώσιμης 
διακυβέρνησης 



 
 
 
 

 
«Αν δεν υπήρχε τόσο μεγάλη μεγάλη 
διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων, η 
ιατρική θα μπορούσε να είναι και 
επιστήμη και όχι τέχνη» 
William Osler  



Προκλήσεις στη πρόσβαση στους νέους βιοδείκτες 
για την εξατομικευμένη ιατρική 

▪ Το περιβάλλον  

▪ Προκλήσεις  

▪ Ευκαιρίες  

▪ Συστάσεις  



Οι ανισότητες  
στην ογκολογική περίθαλψη 

είναι 

 οικονομικό πρόβλημα 
 

 Παράδειγμα: 

Η μέση δαπάνη για ογκολογική 
περίθαλψη ανά πολίτη στην ΕΕ 
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Τι ερωτούν οι 
ασθενείς;  

5 

yrs 

10 

yrs 

2 

yrs Μπορούμε να 
λάβουμε τα νέα 
καινοτόμα φάρμακα;  



Οι διαγνωστικές εξετάσεις είναι το ίδιο σημαντικές  
όσο και η θεραπεία  

 

▪ Οι βιοδείκτες, ο μοριακός έλεγχος και η νέα γενιά αλληλούχισης γονιδίων 
αντιπροσωπεύουν μια πολύ παραμελημένη πλευρά της εξατομικευμένης ιατρικής, 
παρά το ότι η εξατομικευμένη ιατρική βασίζεται απολύτως  στους νέους βιοδείκτες 

▪ Χρειάζεται να βοηθήσουμε τους πολιτικούς να κατανοήσουν ότι   

Η διάγνωση είναι το ίδιο σημαντική με τη θεραπεία 

Αν τα θέματα αυτά δεν επιλυθούν το ταχύτερο, θα προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στους 
ασθενείς που  θα εκτεθούν στη μη αναγκαία τοξικότητα φαρμάκων, που δεν πρόκειται να 
τους ωφελήσουν. 



Τhe Stratified medicine  
To treat precisely one has to diagnose precisely 

Source: Lonergan, M. et al, Drug Discovery Today. Vol 22(1). 2017  





Εμπόδια στην πρόσβαση σε βιοδείκτες 

▪ Οι ασθενείς συναντούν δυσκολίες στην αναζήτηση πληροφοριών  
▪ Οι ασθενείς βασίζονται στο γιατρό τους για πληροφόρηση 
▪  Σημασία του αλφαβητισμού υγείας 
▪  Ελάχιστη ροή πληροφοριών από ασθενή σε ασθενή  
  

▪ Οι γιατροί θα πρέπει επίσης να διαθέτουν βασική έντυπη πληροφόρηση 
▪ Οι ασθενείς είναι βέβαιον ότι θα ξεχάσουν το 60% των όσων θα ακούσουν στη διάρκεια 

μιας ιατρικής επίσκεψης  
 

▪ Οι ασθενείς δεν μπορούν να αποφασίσουν για τη θεραπεία στη διάρκεια  μιας πρώτης 
ιατρικής επίσκεψης 
▪ Χρειάζονται μία δεύτερη ιατρική επίσκεψη για να συζητήσουν τα αποτελέσματα των 

βιοδεικτών 
▪ Οι ασθενείς και οι οικογένειες τους χρειάζονται χρόνο για να κάνουν κτήμα τους τις νεες 

θεραπείες 
 
 
 



 

ECPC-EAPM Biomarkers survey (2016) - conclusions 



 

Only 23% of doctors felt that their patients were always 

fully informed about biomarkers. 

 
Ciardiello, F., Adams, R., Tabernero, J., Seufferlein, T., Taieb, J., Moiseyenko, V., … Tejpar, S. (2016). Awareness, Understanding, and Adoption of Precision Medicine to Deliver 

Personalized Treatment for Patients With Cancer: A Multinational Survey Comparison of Physicians and Patients. The Oncologist, 21(3), 292–300. 

http://doi.org/10.1634/theoncologist.2015-0279 



Προκλήσεις που θέτουν οι νέοι βιοδείκτες 
 

▪ Οι βιοδείκτες είναι ουσιαστικό βήμα μιας στοχευμένης προσέγγισης για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία 

του καρκίνου, που βασίζεται σε συγκεκριμένο προφίλ ασθενών. 

▪ Η πρόσβαση στους νέους βιοδείκτες ποικίλλει από χώρα σε χώρα, αλλά και από περιοχή σε περιοχή μιας χώρας.   

Οι διαγνωστικοί βιοδείκτες εκτελούνται συχνά μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία, η πρόσβαση στα οποία μπορεί να 

προσθέσει επιπλέον εμπόδια στην έγκαιρη διάγνωση. 

▪ Τα διοικητικά εμπόδια οδηγούν σε καθυστερήσεις και υψηλότερες περιόδους αναμονής για αποτελέσματα 

εξετάσεων βιοδεικτών, που κυμαίνονται από οι οποίες ποικίλλουν από μερικές ημέρες σε ένα μήνα σε ορισμένες 

χώρες. Δεν υπάρχει σύστημα οργάνωσης των νοσοκομείων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και την 

αποτελεσματική διαχείριση της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων αυτών των εξετάσεων. 

▪ Η αποζημίωση των εξετάσεων βιοδείκτων ποικίλλει επίσης ανά χώρα. Για παράδειγμα, η δοκιμή RAS Biomarker 

Test αποζημιώνεται ι με διαφορετικούς συντελεστές σε 21 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ 

 



 

Results from biomarker tests can take from 7 to 30 days, depending on the country 

ECPC-EAPM Biomarkers survey (2016) - conclusions 



Δύο επίπεδα παρεμβάσεων:  
σε Ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο 

▪ Σε επίπεδο ΕΕ: 

▪ Προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης νέων βιοδεικτών 

▪ Προσαρμογή των κανονιστικών πλαισίων στις ιδιαιτερότητες των νέων 
τεχνολογιών υγείας 

▪ Εναρμόνιση της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας σε επίπεδο ΕΕ 

▪ Σε Εθνικό επίπεδο: 

▪ Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για τον καρκίνο οφείλουν να 

αντιστοιχούν στη βαρύτητα της ασθένειας  

▪ Ανάγκη ενημέρωσης και κατάρτισης των ασθενών και των εκπροσώπων τους 

καθώς και των ιατρών  για τη σημασία των νέων βιοδεικτών για τη διάγνωση 

και θεραπεία του καρκίνου 

▪ Προσαρμογή της αποζημίωσης των βιοδεικτών στις ιδιαιτερότητες των νέων 

τεχνολογιών υγείας 



For every complex problem, 
there Is an answer that is 
clear, simple, and wrong 
H.L. Mencken 



ECPC-EAPM Biomarkers survey (2016) - conclusions 



Προτάσεις  
για τη βελτίωση της κατάρτισης 
σχετικά με τα καινοτόμα 
φάρμακα και τους νέους 
βιοδείκτες  

 

▪ Ένημέρωση και των ασθενών και των 
εκπροσώπων τους  και κατάρτιση των 
επαγγελματιών υγείας 

▪ Ενταξη της εξατομικευμένης ιατρικής 
γενικά στις κατευθυντήριες οδηγίες της 
αντίστοιχης νόσου, περιλαμβανομένων 
των δυνατοτήτων και των περιορισμών 
των διαγνωστικών διαδικασιών  

▪ Οι ειδικευόμενοι ιατροί θα πρέπει να 
ασκούνται τόσο στη διαγνωστική 
τεχνολογία όσο και στην κλινική 
διαχείριση του ασθενούς 

▪ Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τους 
επαγγελματίες υγείας εργαστηριακών και 
άλλων κλάδων αλλά και για όλους τους 
επαγγελματίες υγείας 



Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ 
ζητά: 

▪ Βελτίωση της διαθεσιμότητας των νέων βιοδεικτών 

▪ Ταχεία έγκριση και αποζημίωση  των κατάλληλων 
βιοδεικτών/compagnon diagnostics που να συμβαδίζει με την 
έγκριση και αποζημίωση νέων φαρμάκων 

▪ Βελτίωση της ενημέρωσης και ταχείας προσαρμογής των 
αρμοδίων φορέων στις νέες τεχνολογίες στην υγεία 

▪ Εναρμόνιση του πλαισίου εγκρισης και αποζημίωσης των 
βιοδεικτών σε όλη την Ευρώπη  

 



“ 
Είναι τόσο πιο σημαντικό να γνωρίζουμε 
τι είδους ασθενής έχει μια ασθένεια από 
τι είδους ασθένεια έχει ένας ασθενής” 
William Osler 



   info@ellok.org 

 

            @EllokGR 

 

   Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 

 

 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Nothing about us, without us! 


