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ΜΘΝΥΜΑ ΤΘΣ ΡΟΕΔΟΥ
Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι,
Ο ερχομόσ τθσ νζασ χρονιάσ δεν είναι απλϊσ μία θμερολογιακι αλλαγι. Είναι θ ϊρα για μία
επανεκκίνθςθ! Μία ιδανικι αφορμι για να επιχειριςουμε να φτιάξουμε από τθν αρχι ότι δεν
μασ ικανοποιεί! Ζνα καταπλθκτικό άλλοκι για να απαλλαχκοφμε από ότι μασ βαραίνει. Μία
εξαιρετικι ευκαιρία για να κάνουμε ζναν επαναπροςδιοριςμό ψυχισ και ςϊματοσ, με νζουσ
ορίηοντεσ, νζουσ ςτόχουσ νζα δυναμικι και ελπίδα.
Μία φρζςκια ηωντανι ματιά κάνει τα πάντα εφικτά και μασ προςδίδει αποφαςιςτικότθτα και
κετικι αφρα. Με κάποιο «μαγικό» τρόπο, μασ ςτζλνει το μινυμα, να αντιςτακοφμε απζναντι ςε
φοβίεσ, αναςφάλειεσ, δυςκολίεσ, προβλιματα. Να ορκϊςουμε το ανάςτθμά μασ και να
πάρουμε ςτα χζρια μασ τα θνία τθσ ηωισ, απαλλαγμζνα από βαρίδια, εξαρτιςεισ και αρνθτιςμό.
Να κάνουμε νζα ςχζδια και να ζχουμε αιςιοδοξία για τθν επόμενθ μζρα. Να ςτακοφμε δίπλα ςε
αυτοφσ που το ζχουν ανάγκθ και να βοθκιςουμε όπου μποροφμε. Να αιςκανκοφμε τθν αγάπθ
να αναβλφηει από μζςα μασ. Να είμαςτε ζτοιμοι απζναντι ςτισ όποιεσ προκλιςεισ,
διατεκειμζνοι να παλζψουμε, για το δίκαιο, το τίμιο και το ςωςτό.
Ζχοντασ αυτζσ τισ ςκζψεισ ςτο μυαλό μου, κα ικελα να πω, ότι θ Ελλθνικι Ομοςπονδία
Καρκίνου, «θ δικι μασ ΕΛΛΟΚ», μζςα από μία διαδικαςία που παράγει αμφίδρομα
αποτελζςματα για όλουσ μασ, μεγαλϊνει, γίνεται πιο δυνατι, ςτζκεται πλζον ςτακερά ςτα
πόδια τθσ και ατενίηει τθ νζα χρονιά με αιςιοδοξία, ελπίδα και αποφαςιςτικότθτα. Με νζεσ
ςυμμαχίεσ, ουςιαςτικζσ ςυνεργαςίεσ και ςυνζπεια λόγων και ζργων, αποτελεί τθν αξιόπιςτθ
αναγνωριςμζνθ ενιαία φωνι των οργανϊςεων των αςκενϊν με καρκίνο ςτθ χϊρα μασ.
Κάνοντασ ζναν ςφντομο απολογιςμό για τθ χρονιά που πζραςε, κα πρζπει να ποφμε ότι είναι
εμφανζσ πωσ υπιρξε ςθμαντικι πρόοδοσ ςτισ ςχζςεισ μασ με τθν πολιτεία. Είναι αλικεια ότι το
2018, αποτελεί ζνα ζτοσ, κατά τθ διάρκεια του οποίου, αρκετά από τα κζματα που απαςχολοφν
τουσ ογκολογικοφσ αςκενείσ τζκθκαν ςτο τραπζηι και αποτζλεςαν μζροσ τθσ ατηζντασ του
Υπουργείου Υγείασ. Ταυτόχρονα θ ΕΛΛΟΚ πλζον βρίςκεται μεταξφ των επίςθμων ςυνομιλθτϊν
τθσ πολιτείασ ςε ότι αφορά τα ογκολογικά ηθτιματα. Είναι γεγονόσ ότι ζγινε αντιλθπτό, πωσ ζχει
ζρκει θ ϊρα να ανοίξει ο Φάκελοσ «Ογκολογικι περίκαλψθ» και ςτθ χϊρα μασ. Μία ςειρά από
πρωτοβουλίεσ και κεςμικζσ παρεμβάςεισ που πιςτεφουμε ότι μποροφν να βελτιϊςουν τθν
υπάρχουςα κατάςταςθ, ιδθ βρίςκονται ςτθ φάςθ ςχεδιαςμοφ. Οι εκπρόςωποι των αςκενϊν
είναι παρόντεσ, ζχουν άποψθ, αλλά ακόμθ βρίςκονται μακριά από το ουςιαςτικό και επικυμθτό
επίπεδο τθσ ςυμμετοχισ ςτθ λιψθ των αποφάςεων.
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Το 2019, αποτελεί μία κρίςιμθ χρονιά, κακϊσ αναμζνεται να περάςουμε ςτθ φάςθ υλοποίθςθσ
και να ζχουμε πλζον τα πρϊτα αποτελζςματα από τθν εφαρμογι των πρωτοβουλιϊν που
ςχεδιάηονται. Το Εκνικό Λνςτιτοφτο Νεοπλαςιϊν (ΕΛΝΕ), το Λατρικό Δίκτυο Ακριβείασ ςτθν
Ογκολογία, τα Εκνικά Μθτρϊα Αςκενϊν που κα αφοροφν ςυγκεκριμζνουσ μόνον τφπουσ
καρκίνου (ςε αντίκεςθ με τθν κζςθ μασ για τθν ανάγκθ Εκνικοφ Μθτρϊου Νεοπλαςιϊν),
αποτελοφν οριςμζνεσ από τισ πρωτοβουλίεσ που ςχεδιάηονται από τθν πολιτεία και ςτισ οποίεσ
θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου είναι παροφςα και ςτθ φάςθ υλοποίθςθσ.
Ο ςχεδιαςμόσ είναι το πρϊτο κακοριςτικό βιμα, όμωσ τα δφςκολα βρίςκονται μπροςτά μασ,
κακϊσ θ υλοποίθςθ, με τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ, τα αντανακλαςτικά του ςυςτιματοσ
υγείασ να τισ υιοκετιςει επιτυχϊσ και τθν πολιτικι βοφλθςθ για διαχρονικότθτα των επιλογϊν
ςε ςυνδυαςμό με τθν υλικι υποςτιριξι τουσ, να αποτελοφν ουςιαςτικοφσ παράγοντεσ που κα
κρίνουν τθν επιτυχία όλων αυτϊν ςτθν πράξθ. Σε αυτό το περιβάλλον, θ ΕΛΛΟΚ, παραμζνει
αιςιόδοξθ και παράλλθλα επιδιϊκει ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ και ςυνεχι επικοινωνία με
όλουσ τουσ φορείσ ϊςτε να ςυμβάλει εποικοδομθτικά όπου και όποτε είναι εφικτό.
Για το 2019, το νζο μινυμα τθσ UICC για τθν Παγκόςμια Θμζρα κατά του καρκίνου, το οποίο
αποτελεί και το ςθμείο αναφοράσ του 3ου Ετιςιου υνεδρίου τελεχϊν τθσ ΕΛΛΟΚ, είναι:
#IAmAndIWill Κζλουμε να Ακουςτεί θ Φωνι μασ ςε κάκε κζμα που μασ αφορά!
Ξεκινϊντασ από διαφορετικά ςθμεία αναφοράσ, όλοι μαηί, ζχουμε τθ δφναμθ να μειϊςουμε τισ
επιπτϊςεισ του καρκίνου για τον εαυτό μασ, τουσ ανκρϊπουσ που αγαπάμε και για τον κόςμο.
Ιρκε θ ϊρα να κάνουμε μια προςωπικι δζςμευςθ. Ιρκε θ ϊρα να ακουςτεί θ φωνι μασ!
Στθν EΛΛΟΚ κζτουμε ωσ κφριο ςτόχο και για τθ νζα χρόνια, να “ακουςκεί θ φωνι μασ και
επιδιϊκουμε να αναδείξουμε τθ ςθμαςία τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ όλων των εμπλεκομζνων
ςτον ζλεγχο του καρκίνου φορζων, ςε επιςτθμονικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Θ
κατάρτιςθ Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ για τον Ζλεγχο του Καρκίνου και θ ςφςταςθ
πλθκυςμιακοφ Εκνικοφ Μθτρϊου Νεοπλαςιϊν, ςυνεχίηουν να αποτελοφν τα κεμελιϊδθ
προαπαιτοφμενα για τθ βελτίωςθ τθσ ογκολογικισ περίκαλψθσ ςτθ χϊρα μασ και πρϊτθ
προτεραιότθτα για τθν Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου.
Με αυτά τα λίγα λόγια, κζλω να ευχθκϊ ςε όλουσ, αλλά και ςε κάκε ζνα ξεχωριςτά, να ζχετε
μία καλι χρονιά, με υγεία, αγάπθ και όμορφεσ ςτιγμζσ που κα κυμάςτε ς’ όλθ ςασ τθν ηωι.
Χαμόγελα και δφναμθ να είναι γεμάτεσ κάκε ςασ ςτιγμι και κάκε ςτόχοσ που κζτετε να
επιτυγχάνεται.
Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ

Καίτη Αποστολίδου
Καίτθ Αποςτολίδου
Ρρόεδροσ
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ΕΚΔΘΛΩΕΛ ΣΘ ΕΛΛΟΚ
1.

3ο Ετιςιο υνζδριο τελεχϊν ΕΛΛΟΚ

Το ετιςιο Συνζδριο τθσ ΕΛΛΟΚ, που φζτοσ κα
πραγματοποιθκεί ςτισ 1-3 Φεβρουαρίου 2019,
ςτο ξενοδοχείο RoyalOlympic ςτθν Ακινα, ζχει
γίνει πλζον κεςμόσ με ιςχυρό πάντα ςθμείο
αναφοράσ τθν Παγκόςμια Θμζρα κατά του
Καρκίνου.
Το 2019 ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ τθσ νζασ
τριετοφσ εκςτρατείασ τθσ UICC για τθν
Ραγκόςμια Θμζρα κατά του Καρκίνου, με το
ςφνκθμα #IAmAndIWill, που είναι μια ιςχυρι
παρότρυνςθ για δράςθ και προτρζπει για μια
προςωπικι δζςμευςθ. Το ςφνκθμα αυτό,
αντιπροςωπεφει τθ δφναμθ τθσ ατομικισ
δράςθσ, που αναλαμβάνεται τϊρα, ςτο ςιμερα
για να επθρεάςει το μζλλον.
Θ εκςτρατεία ενθμζρωςθσ απευκφνεται ςε
όλουσ και παρακινεί τα άτομα, τισ οργανϊςεισ
αςκενϊν, τουσ επαγγελματίεσ υγείασ, τουσ
πολιτικοφσ, τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, τα ςχολεία, ςε ςυνεργαςίεσ και κοινζσ δράςεισ, αλλά και
ςε μεμονωμζνεσ ενζργειεσ, με ςκοπό να βοθκιςουμε ςτθ μείωςθ των επιπτϊςεων του
καρκίνου. Είναι μια εκςτρατεία που δθμιουργικθκε για να αντθχεί, να εμπνεφςει τθν αλλαγι
και να κινθτοποιιςει για ανάλθψθ δράςθσ για όλθ τθ χρονιά με αφετθρία τθν Ραγκόςμια
Θμζρα κατά του καρκίνου.
#IAmAndIWill Είμαςτε Αςκενείσ και Κζλουμε να Ακουςτεί θ Φωνι μασ
‘Πποιοι κι αν είμαςτε, ζχουμε τθ δφναμθ να μειϊςουμε τισ επιπτϊςεισ του καρκίνου
για τον εαυτό μασ, τουσ ανκρϊπουσ που αγαπάμε και για τον κόςμο.
Ιρκε θ ϊρα να κάνουμε μια προςωπικι δζςμευςθ.
Ιρκε θ ϊρα να ακουςτεί θ φωνι μασ.
Θ EΛΛ.Ο.Κ. κζλει να «ακουςκεί θ φωνι» των 32 μελϊν τθσ και όλων των αςκενϊν με καρκίνο
και ζχει ςκοπό να αναδείξει και φζτοσ τθ ςθμαςία τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ όλων των
εμπλεκομζνων ςτον ζλεγχο του καρκίνου φορζων, ςε επιςτθμονικό, πολιτικό και κοινωνικό
επίπεδο.
Στο 3ο Συνζδριο, κα εςτιάςουμε ςε ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που κα αποτελζςουν τουσ κφριουσ
άξονεσ ςτουσ οποίουσ κα ςτθριχκεί το πρόγραμμα τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου για το
2019. Ταυτόχρονα κα δοκεί ζμφαςθ ςτα κετικά βιματα που ζχουν ξεκινιςει για τθ ςυνεργαςία
με τισ επιςτθμονικζσ ιατρικζσ εταιρείεσ ςτο χϊρο του καρκίνου και τισ προοπτικζσ για τθ νζα
χρονιά.
Διαβάςτε περιςςότερα για το ςυνζδριο.
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2. ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΓΛΑ ΣΘ ΚΡΟΜΒΩΘ
Ππωσ
αναφζραμε
και
ςτο
προθγοφμενο
Newsletter,
θ
θ
13 Οκτωβρίου κάκε χρόνο, ζχει
κακιερωκεί ωσ θ Παγκόςμια θμζρα
για τθ Κρόμβωςθ, με ςκοπό να
αναδείξει
ζναν
ςοβαρό
και
ταυτόχρονα εξαιρετικά υποτιμθμζνο
κίνδυνο για ζνα μεγάλο μζροσ του
πλθκυςμοφ,
το
οποίο
ςτθν
πλειοψθφία του δεν ζχει καμία απολφτωσ ενθμζρωςθ και δεν αντιλαμβάνεται το πραγματικό
μζγεκοσ του κινδφνου. Σιμερα πλζον μία ιδιαίτερα δυναμικι εκςτρατεία αναπτφςςεται
παγκοςμίωσ με ςκοπό να ευαιςκθτοποιιςει τόςο το κοινό όςο και τθν ιατρικι κοινότθτα, θ
οποία οφείλει να «ρίξει περιςςότερο Φωσ» αυτόν τον φπουλο εχκρό τθσ υγείασ και τθσ ηωισ.
Στο πλαίςιο αυτό θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου ςυμμετείχε ςτθ μεγάλθ Ευρωπαϊκι
ζρευνα για τθ ςχετιηόμενθ με τον καρκίνο κρόμβωςθ τθσ ECPCπου διεξιχκθ παράλλθλα ςε
πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. Τα αποτελζςματα είναι πραγματικά εντυπωςιακά. «Το
72% των αςκενών με καρκίνο δεν γνωρίηουν ότι ζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο κρόμβωςθσ από το
γενικό πλθκυςμό!»Διαβάςτε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που επίςθμα παρουςιάςτθκαν,
ςτθν ςυνζντευξθ τφπου ςτισ 09 Νοεμβρίου 2018
3.

ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΚΣΡΑΣΕΛΑ “CRACKINGTHECODE”

Ολόκλθρο τον Νοζμβριο του 2018, θ
Ευρωπαϊκι υμμαχία Αςκενϊν με
Καρκίνο (ECPC) προϊκθςε τθ ςθμαςία
τθσ πρόςβαςθσ ςτισ μοριακζσ εξετάςεισ
για τον καρκίνο κατά τθ διάρκεια μιασ
μθνιαίασ εκςτρατείασ υποςτιριξθσ με
τίτλο «πάηοντασ τον κϊδικα του
καρκίνου».
Ενδιαφζρουςεσ
πλθροφορίεσ,
νζα
δεδομζνα και διαφορετικζσ προςεγγίςεισ είναι μεταξφ αυτϊν που κα βρεκοφν ςτο προςκινιο
το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα κακϊσ μία νζα εποχι για τθν αντιμετϊπιςθ του καρκίνου ζχει
ιδθ ξεκινιςει.





Τι είναι ο Μινασ Ενθμζρωςθσ για τθν Εξατομικευμζνθ Λατρικι;
Τι είναι θ Εξατομικευμζνθ Λατρικι;
Γιατί ζχει ςθμαςία ο Μινασ Ενθμζρωςθσ για τθν Εξατομικευμζνθ Λατρικι;
Ροιοσ βρίςκεται πίςω από τον Μινα Ενθμζρωςθσ για τθν Εξατομικευμζνθ Λατρικι;

Για αυτά και άλλα ενδιαφζροντα διαβάςτε περιςςότερα, ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΛΟΚ.
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4.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΠΛΟΝΘ 2018

Θ δθμογραφικι γιρανςθ κακϊσ και θ αφξθςθ τθσ
ςυχνότθτασ τθσ εμφάνιςθσ του καρκίνου μζχρι το
ζτοσ 2030, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ΡΟΥ,
δθμιουργοφν τθν ανάγκθ για προγράμματα όπωσ θ
ΘΡΛΟΝΘ, δεδομζνθσ τθσ τάςθσ δθμογραφικισ
γιρανςθσ ςτθν Ευρϊπθ. Οι θλικιωμζνοι άνω των 65
ετϊν αποτελοφν το 19,2% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ
τθσ Ευρϊπθσ, ενϊ ςτθν Ελλάδα το 21,3%, ο δε
αρικμόσ άνω των 80 ετϊν αυξάνεται ταχφτατα.
Θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των νόςων φκοράσ και του
καρκίνου. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το 50% των καρκίνων διαγιγνϊςκονται ςε θλικιωμζνα άτομα,
μεταξφ 65-74 ετϊν και αποτελοφν τθν πρϊτθ αιτία κανάτου ςε αυτι τθν θλικιακι ομάδα, ενϊ
άνω ςε άτομα άνω των 75 ετϊν τθ δεφτερθ.Οι δράςεισ των μελϊν τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ
Καρκίνου, για το Ρρόγραμμα ΘΡΛΟΝΘ, ςυνεχίςτθκαν τουσ μινεσ Νοζμβριο & Δεκζμβριο.
Το πρόγραμμα ΘΡΛΟΝΘ που είχε προγραμματιςτεί να υλοποιθκεί το διάςτθμα 01 Οκτωβρίου
ωσ 31 Δεκεμβρίου 2018, για τθ φετινι χρονιά είχε ωσ κζμα τθν πρόλθψθ των καρκίνων του
πεπτικοφ ςυςτιματοσ των θλικιωμζνων ατόμων(παχζοσ εντζρου, ςτομάχου, παγκρζατοσ).
Ραρακολουκιςτε τισ δράςεισ μασ, εδϊ
5. ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ “ALL.CAN”
Είμαςτε ςτθν ιδιαίτερα ευχάριςτθ κζςθ να ςασ
ενθμερϊςουμε για τθν ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ
ςτθν Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία Αll.Can, τθν οποία
θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου ζχει αναλάβει
και κα αναπτφξει ςτθ χϊρα μασ δεδομζνου ότι οι
ςτόχοι τθσ εξυπθρετοφν και ενιςχφουν τθν
αποςτολι και το ζργο μασ. Σκοπόσ τθσ ζρευνασ, θ
οποία απευκφνεται ςε αςκενείσ και άτομα με
εμπειρία καρκίνου, είναι να εντοπίςουμε, μζςα
από τθν εμπειρία και τα βιϊματα των ίδιων των αςκενϊν, τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
οφείλουμε να παρζμβουμε για να επιτευχκεί βελτίωςθ ςχετικά με τθν περίκαλψθ και τθν
φροντίδα του καρκίνου ςτθ χϊρα μασ. Να γίνει μια
πλιρθσ καταγραφι των αντιλιψεων των Ελλινων
αςκενϊν, των περικαλπόντων και των μελϊν τθσ
οικογενείασ τουσ και τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ
γενικότερα, όςον αφορά τθν εμπειρία των αςκενϊν
και τισ «ανεπάρκειεσ» που ζχουν διαπιςτϊςει ςτθ
φροντίδα του καρκίνου.
ΘAll.Can είναι μία διεπιςτθμονικι πλατφόρμα θ οποία
δθμιουργικθκε ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο με τθ
ςυνεργαςία πολλϊν ενδιαφερομζνων εταίρων και με
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ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ογκολογικισ περίκαλψθσ και φροντίδασ για
τον καρκίνο και απϊτερο ςτόχο τθ βελτίωςθ των κλινικϊν και όχι μόνο αποτελεςμάτων για τουσ
αςκενείσ με καρκίνο. Σε αυτι ςυμμετζχουν εκπρόςωποι κορυφαίων ςε εκνικό και Ευρωπαϊκό
επίπεδο, οργανϊςεων αςκενϊν, φορζων χάραξθσ πολιτικισ υγείασ, επιςτθμονικϊν ιατρικϊν
οργανϊςεων, ερευνθτικϊν φορζων και εκπροςϊπων τθσ φαρμακευτικισ βιομθχανίασ.
Στα δφο χρόνια λειτουργίασ τθσ, ζχει ιδθ επιτφχει πολλά και μεταξφ αυτϊν είναι οι εκνικζσ
πλατφόρμεσ, που εξετάηουν ςε βάκοσ τα προβλιματα ςε μια χϊρα, και υποβάλλουν τισ
αντίςτοιχεσ προτάςεισ βελτίωςθσ. Λάβετε μζροσ ςτθν ζρευνα και ελάτε ν' αλλάξουμε "ςελίδα"
όλοι μαηί, για ζνα καλφτερο μζλλον ςτθν περίκαλψθ μασ!
6. ΠΑΝΕΡΩΠΑΪΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΠΑΧΟΛΘΘ Ε ΧΕΘ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΡΚΛΝΟ
Τον μινα Δεκζμβριο θ ECPC & θ EORTC
διεξιγαγαν μια ζρευνα με κζμα "Εργαςία &
Καρκίνοσ", τα οποία ευριματα αυτισ τθσ
ζρευνασ κα βοθκιςουν να δθμιουργθκεί μια
καλφτερθ εικόνα των κοινωνικϊν ανιςοτιτων
που υπάρχουν ςτθν Ευρϊπθ, να παραχκοφν
ςυγκεκριμζνα παραδείγματα βζλτιςτων και
χειρότερων πρακτικϊν και να δθμιουργθκεί
μια ςαφζςτερθ ςχζςθ μεταξφ των δικαιωμάτων των καρκινοπακϊν και των δικαιωμάτων
απαςχόλθςθσ.
7. ΦΑΡΜΑΚΑ – ΑΚΕΝΘ: ΚΕΣΛΚΑ ΣΑ ΜΘΝΤΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΘΝ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΘΓΕΛΑ
Με δελτίο τφπου που εξζδωςε θ
Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου ςτισ 14
Δεκεμβρίου 2018 χαιρετίηει τθν
απόφαςθ του Υπουργείου Υγείασ να
ικανοποιιςει ζνα πάγιο αίτθμα των
ογκολογικϊν αςκενϊν, το οποίο
επανειλθμμζνα ζχει τεκεί
ωσ
προτεραιότθτα ςτισ επαφζσ μασ με τθν
θγεςία του.
Το Υπουργείο Υγείασ ανακοίνωςε με δελτίο τφπου (13.12.2018) τθν χοριγθςθ με μθδενικι
ςυμμετοχι των φαρμάκων που ςχετίηονται με τισ επιπλοκζσ τθσ αςκζνειασ ι με τισ
παρενζργειεσ τθσ κεραπευτικισ αγωγισ και αποτελεί τθ διόρκωςθ μίασ ςοβαρισ ςτρζβλωςθσ,
τθν οποία επανειλθμμζνωσ είχαμε επιςθμάνει. Ο καρκίνοσ είναι μια ςφνκετθ και πολυδιάςτατθ
νόςοσ, ενϊ θ ίδια θ αςκζνεια και θ αντιμετϊπιςι τθσ ςυχνά δθμιουργεί προβλιματα, τα οποία
επιβαρφνουν τθν υγεία των αςκενϊν. Διαβάςτε το δελτίο τφπου, εδϊ.
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ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΠΑΡΟΤΛΑ
8.

ΘΧΘΡΘΠΑΡΕΜΒΑΘΣΩΝΕΤΡΩΠΑΪΩΝ ΑΚΕΝΩΝ ΣΛ ΔΛΑΔΛΚΑΛΕ ΘΣΑ
Με κεντρικό ςφνκθμα τθ ριςθ των Ευρωπαίων
Αςκενϊν με Καρκίνο (ECPC)
“ΣΛΠΟΣΕ ΓΛΑ ΕΜΑ, ΧΩΡΛ ΕΜΑ”

14 κορυφαίεσ Ευρωπαϊκζσ οργανϊςεισ
αςκενϊν, ςυνεργάςκθκαν και δθμοςιεφουν
Κοινι Γραπτι Διλωςθ, με τθν οποία
αναδεικνφεται θ ςθμαςία τθσ ςυμβολισ των
αςκενϊν ςτθν υψθλι ποιότθτα τθσ επιςτθμονικισ αξιολόγθςθσ τθσ τεχνολογίασ υγείασ.
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, ςυντάςςεται απόλυτα και υποςτθρίηει τισ κζςεισ
τθσ Κοινισ Διλωςθσ, τονίηοντασ τθσ αναγκαιότθτα τθσ ςυμμετοχισ των εκπροςϊπων των
αςκενϊν ςε όλεσ τισ φάςεισ των διαδικαςιϊν τθσ Αξιολόγθςθσ τθσ Λατρικισ Τεχνολογίασ, με
ςκοπό τθν τιρθςθ τθσ αςκενο-κεντρικισ προςζγγιςθσ και εξαςφάλιςθσ των διαφανϊν
διαδικαςιϊν που κα προςδϊςουν το προςδοκϊμενο κφροσ και κα διαμορφϊςουν τθν
παραγωγι επιςτθμονικοφ ζργου υψθλισ ποιότθτασ.Διαβάςτε το ςχετικό δελτίο τφπου.
9. EU HEALTH SUMMIT – A SHARED VISION FOR HEALTH

Στθν Ευρωπαϊκι Σφνοδο για τθν Υγεία, θ οποία ζλαβε χϊρα ςτισ 29 Νοεμβρίου 2018,
ςυναντικθκαν 28 οργανϊςεισ υγείασ, από όλο το
φάςμα τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, για να
ςυηθτιςουν ςχετικά με το μζλλον τθσ υγείασ ςτθν
Ευρϊπθ. Τθν Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου
εκπροςϊπθςε θ κα. Σοφία Λεονάρδου (Μζλοσ του
Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Λ.) και θ κα. Αριςτζα Αρχοντίδου (Μζλοσ
του Συλλόγου ΣΥΝΕΧΛΗΩ). Θ ςφνοδοσ εξζταςε το ρόλο
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, επικεντρϊνοντασ ςτισ δράςεισ
τθσ, που αποςκοποφν ςτο να βοθκιςει τα ευρωπαϊκά ςυςτιματα υγείασ να αξιοποιιςουν ςτο
ζπακρο τισ ευκαιρίεσ που τουσ δίνονται, προσ όφελοσ των πολιτϊν και των αςκενϊν,
ακολουκϊντασ μια βιϊςιμθ πορεία.
Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ για τθν ζρευνα και τθν
καινοτομία, ενϊ επιςθμάνκθκε ότι, ζνασ από τουσ
επικυμθτοφσ και διαρκϊσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ,
αποτελεί θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ, τθσ ιςότιμθσ
πρόςβαςθσ ςε υγειονομικι περίκαλψθ υψθλισ
ποιότθτασ, για όλουσ τουσ πολίτεσ τθσ ΕΕ. Μεγάλθ
αναφορά ζγινε, ςτθν αναγκαιότθτα αφξθςθσ του
ποςοςτοφ άμεςθσ και ενεργισ ςυμμετοχισ των ίδιων
Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ.
Σανταρόηα 1 Τ.Κ. 10564 Ακινα

Τθλ. +30-210-7710-335
Ε: info@ellok.org&W: www.ellok.org

των αςκενϊν ςε όλο το πεδίο τθσ υγείασ και τθσ περίκαλψθσ. Οι αςκενείσ πρζπει να εμπλακοφν
ουςιαςτικά και να ςυμμετζχουν δραςτικά, διότι μόνο οι ίδιοι μποροφν να κακορίςουν τα
βιματα και τισ δράςεισ που κα βελτιϊςουν τθν αποδοτικότθτα τθσ κεραπεία τουσ. Μόνο
εκείνοι γνωρίηουν τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τουσ. Δεν πρόκειται αποκλειςτικά και μόνο για τθ
ςυμμετοχι τουσ, αλλά για ζνα ουςιαςτικό, ςτρατθγικό επίπεδο που κα διαςφαλίςει ακόμθ και
τθ βιωςιμότθτα μια ζρευνασ μιασ και ο εκελοντιςμόσ δεν είναι πια αρκετόσ. Μπορείτε να
διαβάςετε περιςςότερα εδϊ.

ΤΜΜΕΣΟΧΘ Ε ΤΝΕΔΡΛΑ & ΕΚΔΘΛΩΕΛ
10.ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΘΝ ΑΝΣΛΜΕΣΩΠΛΘ ΣΩΝ ΠΑΝΛΩΝ ΠΑΚΘΕΩΝ
Θ Ρρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου, κα. Καίτθ
Αποςτολίδου απεφκυνε χαιρετιςμό κατά τθν ζναρξθ τθσ θμερίδασ
με κζμα «Το μζλλον ςτθν αντιμετϊπιςθ των Σπανίων Ρακιςεων»
και ανζπτυξε ζνα ςθμαντικό κζμα που είναι θ: «Συμβολι των
ςυλλόγων αςκενϊν ςτθ ςτιριξθ των αςκενϊν χρονίων
πακιςεων». Θ Θμερίδα διοργανϊκθκε ςτισ 16 Δεκεμβρίου 2018,
ςτο Ξενοδοχείο Divani Caravel από τθν Ρανελλινια Ζνωςθ
Σπανίων Ρακιςεων (Ρ.Ε.Σ.ΡΑ.) υπό τθν Αιγίδα τθσ Λατρικισ
Εταιρείασ Ακθνϊν, ςτο πλαίςιο ενθμζρωςθσ τόςο των αςκενϊν όςο και τθσ επιςτθμονικισ
κοινότθτασ, κακϊσ και για τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για τισ Σπάνιεσ Ρακιςεισ.
11. ΤΓΧΡΟΝΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΣΑΣΛΚΘ ΚΕΡΑΠΕΛΑ & ΛΑΣΡΕΛΟ ΠΟΝΟΤ
H κα. Ελζνθ Ντελιοποφλου, Αντιπρόεδροσ τθσ
ΕΛΛ.Ο.Κ.
ςυμμετείχε
ςτο
Ρροεδρείο
τθσ
Επιςτθμονικισ Συνεδρίαςθσ, ςε μια εκδιλωςθ που
διοργάνωςε θ Ερευνθτικι Χειρουργικι Ογκολογικι
Εταιρεία Ελλάδοσ ςε ςυνεργαςία με τθν Μονάδα
Εντατικισ Κεραπείασ & Λατρείο Ρόνου Α.Ν.Κ.
«ΚΕΑΓΕΝΕΛΟ» και διεξάχκθκε τθν Κυριακι
16/12/2018 ςτο ξενοδοχείο Mediterranean Palace. Θ
κα. Ντελιοποφλου, ανζπτυξε τισ πολιτικζσ υγείασ ςε
ςχζςθ με το ζργο τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου.
12.ΤΓΧΡΟΝΕ ΠΡΟΕΓΓΛΕΛ ΨΤΧΟΓΚΟΛΟΓΛΑ ΣΘ ΝΟΘΛΕΤΣΛΚΘ
Στθν
θμερίδα
«ΣΥΓΧΟΝΕΣ
ΡΟΣΕΓΓΛΣΕΛΣ
ΨΥΧΟΟΓΚΟΛΟΓΛΑΣ ΣΤΘ ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΘ» που διοργανϊκθκε
από το Εργαςτιριο «Φροντίδα Ενθλίκων Αςκενϊν με
Καρκίνο» Τμιμα Νοςθλευτικισ ΤΕΛ Κεςςαλονίκθσ που
πραγματοποιικθκε
ςτο
Δθμαρχιακό
Μζγαρο
Κεςςαλονίκθσ με τθ ςυμμετοχι τθσ Αντιπροζδρου τθσ
ΕΛΛΟΚ κυρίασ Ελζνθσ Ντελιοποφλου με κζμα: «Θ εμπειρία
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τθσ Ψυχολογικισ προςζγγιςθσ από τουσ Συλλόγουσ Αςκενϊν τθσ ΕΛΛΟΚ.» Ραράλλθλα θ
αντιπρόεδροσ αναφζρκθκε ςτο πιλοτικό Εκνικό Ρρόγραμμα ΘΡΛΟΝΘ και ςυμπλθρϊκθκαν
ερωτθματολόγια από τουσ ςυμμετζχοντεσ.
13. ΕΚΠΑ – ΚΛΛΝΛΚΕ ΜΕΛΕΣΕ: ΧΕΔΛΑΜΟ & ΕΚΣΕΛΕΘ
Θ ιατρικι ςχολι του Εκνικοφ και
Καποδιαςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν,
οργανϊνει
και
υλοποιεί,
πρόγραμμα
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν με τον τίτλο:
«Κλινικζσ Μελζτεσ: Σχεδιαςμόσ και Εκτζλεςθ».
Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν παροχι γνϊςεων υψθλοφ επιπζδου για τθν εισ βάκοσ κατανόθςθ
και ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τον ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ κλινικϊν μελετϊν. Στα πλαίςια
του προγράμματοσ, θ κα. Ηωι Γραμματόγλου Ρρόεδροσ Συλλόγου Καρκινοπακϊν, Εκελοντϊν,
Φίλων και Λατρϊν Ακθνϊν, Κ.Ε.Φ.Λ & Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ. μίλθςε με
κζμα: «Διαχείριςθ αςκενοφσ που ςυμμετζχει ςε κλινικι μελζτθ».
14. ΛΣΟΡΛΕ ΨΤΧΘ…ΡΟΛΟΛ ΗΩΘ
Με όχθμα τθν Τζχνθ, το Γενικό
Επιτελείο Στρατοφ και θ ΑΚΟΣ
φζρνουν
κοντά
ογκολογικοφσ
αςκενείσ, αποκεραπευμζνουσ από
τον καρκίνο και τουσ κεραπευτζσ
τουσ, με ςτόχο να ενιςχφςουν τθν
ατμόςφαιρα
αςφάλειασ
και
αποδοχισ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ
τθσ επιτυχοφσ κεραπευτικισ διαδικαςίασ.
Θ εκδιλωςθ ζγινε τθν Κυριακι 2 Δεκεμβρίου ςτισ 12.00 ςτθ Λζςχθ Αξιωματικϊν Κεςςαλονίκθσ
με τίτλο «Λςτορίεσ ψυχισ, ρόλοι ηωισ» και θ κα. Ελζνθ Ντελιοποφλου Αντιπρόεδροσ τθσ ΕΛΛΟΚ
μοιράςτθκε μαηί με το κοινό ςκζψεισ και απόψεισ με κζμα: «Αγάπα τον άνκρωπο γιατί είςαι
εςφ».
15. PATIENTSINPOWER – 7Ο ΠΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΤΝΕΔΡΛΟ ΑΚΕΝΩΝ
Θ κα Γραμματόγλου ςυμμετείχε ςτο ςυνζδριο με
κζμα: “Ραρθγορικι Ανακουφιςτικι Κεραπεία – Θ
πλευρά των αςκενϊν” με τθν ομιλία τθσ εςτίαςε
ςτον άνκρωπο αςκενι, αναφζροντασ τισ ςυνκικεσ,
τισ ανάγκεσ και τα αιςκιματα ενόσ ογκολογικοφ
αςκενι. Τθν αξιοπρζπεια, τθ ςυμπόνοια για το
«πρόβλθμα, χωρίσ λφςθ» και τθ φροντίδα από τα
οικογενειακά
πρόςωπα.
Θ
ανακουφιςτικι
φροντίδα αφορά τουσ αςκενείσ που θ κατάςταςι τουσ δεν επιδζχεται κεραπευτικι αγωγι.
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Σιμερα θ ανακουφιςτικι αγωγι προτείνεται νωρίσ ςτουσ αςκενείσ, που είτε θ πακολογία του
καρκίνου τουσ δεν ανταποκρίνεται ςε κάποιο από τα υπάρχοντα φάρμακα είτε διότι θ ιατρικι
τουσ ομάδα κρίνει ότι θ κεραπευτικι αγωγι δεν πρόκειται να προςφζρει επιβίωςθ ι να
ανακόψει τθν εξζλιξθ του όγκου ςε ςχζςθ με τθ ποιότθτα ηωισ.
Θ ανακουφιςτικι αγωγι παρά τα οφζλθ που παρζχει για ζλεγχο τθσ αςκζνειασ με καλφτερθ
ποιότθτα ηωισ, ςτθ χϊρα μασ προςφζρεται κατά κανόνα ςε αςκενείσ ςτο καταλθκτικό ςτάδιο
τθσ ηωισ τουσ, μετά από μθ αναςτρζψιμεσ αςκζνειεσ.

(Φωτογραφία από προςωπικι ςυλλογι)
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