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 Διεπιστημονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συνεργασία 
πολλών ενδιαφερομένων εταίρων με σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας.  
 

 Συμμετέχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, οργανώσεων 
ασθενών, φορέων χάραξης πολιτικής υγείας, επιστημονικών ιατρικών οργανώσεων, 
ερευνητικών φορέων, εκπροσώπων  φαρμακευτικής βιομηχανίας. 
 

 Στα δύο χρόνια λειτουργίας  της  δημιούργησε 9 εθνικές πλατφόρμες που εξετάζουν τα 
προβλήματα κάθε χώρας  και υποβάλλουν αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης. 
 

 Την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία All.Can  στη χώρα μας θα αναπτύξει με τη συνεργασία όλων 
των ενδιαφερομένων για τον καρκίνο η ΕΛΛΟΚ.  
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Ευρωπαϊκή  Πλατφόρμα All.Can 
Ως χώρος συνεργασίας πολλών εταίρων  από πολλές διαφορετικές ειδικότητες και χώρες 



 Οι ασθενείς στο επίκεντρο της πολιτικής για τον καρκίνο.   
 Χάραξη πολιτικής για τον καρκίνο με γνώμονα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις 

των ασθενών. 
 
 Επένδυση στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. 
  
 Επίτευξη μεγαλύτερης υπευθυνότητας. 
 
 Πολιτική βούληση για βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας.  
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Στόχοι της πρωτοβουλίας All.Can 



Η βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων των ασθενών με καρκίνο και η βέλτιστη 
χρήση των διαθέσιμων πόρων. 
 
Θα επιτευχθεί με: 
 
 Αναγνώριση των προβλημάτων στη περίθαλψη και φροντίδα των ασθενών με 

καρκίνο. 
 Προτάσεις και εργαλεία για βελτιστοποίηση της περίθαλψης και φροντίδας για 

τον καρκίνο. 
 Ανάπτυξη συνεργασιών για την εφαρμογή των προτάσεων για την αξιοποίηση 

των διαθέσιμων πόρων αποκλειστικά για τους ασθενείς με καρκίνο. 
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 Όραμα  All.Can 



 Αποσκοπεί στον εντοπισμό μέσα από την εμπειρία και τα βιώματα  των ίδιων των 
ασθενών, τους τρόπους με τους οποίους οφείλουμε να βελτιώσουμε την 
περίθαλψη και την φροντίδα του καρκίνου στη χώρα μας.  

 Επένδυση σε σωστά δεδομένα για να διαμορφώσουμε μια κουλτούρα συνεχούς 
βελτίωσης  με σαφείς μηχανισμούς υπευθυνότητας. 

 Συμμετοχή σε ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των εμπειριών και τις 
“ανεπάρκειες” που αντιμετώπισαν οι ασθενείς κατά τη φροντίδα του καρκίνου. 

 Επεξεργασία των  ερωτηματολογίων από την ΙQVIA. 
 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 
 Προτάσεις. 
 Αξιοποίηση δεδομένων από τους φορείς, διαμορφωτές  χάραξης πολιτικής υγείας. 
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Ευρωπαϊκή Έρευνα All.Can 



Η αύξηση εμφάνισης του καρκίνου (Π.0.Υ.) και  η οικονομική πίεση στο ΕΣΥ 
επιβάλουν  την ανάγκη βελτίωσης της ογκολογικής φροντίδας. 

 
Η ΕΛΛΟΚ: 
 στοχεύει να βελτιώσει  την  αποτελεσματικότητα της ογκολογικής φροντίδας και 

τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων των ασθενών. 
 

 Εργάζεται για τη διάχυση της ενημέρωσης για την All.Can και τη δημιουργία 
εθνικού προγράμματος  All.Can. 
 

 Είναι πρόθυμη να προσφέρει προτάσεις βελτίωσης και να συνεργασθεί με 
όλους τους εμπλεκόμενους. 

.  
 

Συμμετοχή  ΕΛΛΟΚ στην έρευνα All.Can 
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Σύλλογοι ασθενών – μέλη της ΕΛΛΟΚ 
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         ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  
ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Άσκηση επιρροής 
στη διαμόρφωση της 
πολιτικής ατζέντας 
για τον καρκίνο σε 
εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

•Eνδυνάμωση & 
κατάρτιση για να 
συμμετέχουν ενεργά  
• θεραπεία τους, 
•  Στην HTA  
• στην  ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 
διοίκησης & 
επικοινωνίας 

•Ενισχύουμε το 
ρόλο των  ασθενών 
στην έρευνα για 
καρκίνο ως 
συνερευνητών 

•Ενημερώνουμε για 
τη σημασία των 
κλινικών μελετών  

•Χτίζουμε ένα 
μοντέλο 
βιώσιμης 
διακυβέρνησης 
της ΕΛΛ.Ο.Κ. 

•Προάγουμε τη 
διαφάνεια & τη 
λογοδοσία 
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Συνεργασίες αμοιβαίας εμπιστοσύνης με 
εταίρους της ογκολογικής κοινότητας 



10 Εκστρατείες για τον καρκίνο - ΕΛΛΟΚ 



Ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου 
«πολιτισμού» για την υγεία 11 

Ασθενής 

& 
οικογένεια 

Πολιτεία 

Νοσοκομεί
α 

Γιατροί 

Επαγγελμ. 
υγείας 

Σύλλογοι 

ΕΛΛΟΚ 

Κοινωνία 

Η εισβολή του καρκίνου 
στον επιδημιολογικό 
χάρτη της χώρας μας έχει 
αλλάξει τη σχέση των 
ανθρώπων τόσο με το 
Σύστημα Υγείας όσο και  
με την ίδια την ασθένεια 

 



Όποιοι κι αν είμαστε, έχουμε τη δύναμη να 
μειώσουμε τις επιπτώσεις  του καρκίνου για τον 
εαυτό μας , τους ανθρώπους που αγαπάμε  τον 
κόσμο γύρω μας. 

 

Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου 
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