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Βασικές  δράσεις 2019 
 

Οριζόντιες ενέργειες όλο τον χρόνο 

 Παρακολούθηση των ενεργειών Υπουργείου Υγείας για τις πολιτικές για τον 

καρκίνο 

 Παρακολούθηση των ενεργειών Υπουργείου σχετικά με την σύσταση μητρώων 

ασθενών και την σύσταση και λειτουργία πληθυσμιακού Εθνικού Μητρώου 

Νεοπλασιών  

 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τις παρενέργειες της θεραπείας για τον 

καρκίνο (θρόμβωση στον καρκίνο, νευρο-τοξικότητα,κ.ά.) 

 Συνεχιζόμενη ενημέρωση για  τις νέες θεραπείες στον καρκίνο και τους νέους 

μοριακούς και γονιδιακούς βιοδείκτες 

 Καρκίνος και Εργασία: επανένταξη ασθενών και επιβιωσάντων στην εργασία 

 

 Ιανουάριος 

o Προετοιμασία ετησίου συνεδρίου ΕΛΛΟΚ  

o Παρακολούθηση και συμμετοχή στις διαδικασίες σχετικά με την έγκριση της 

 πρότασης της Ευρ. Επιτροπής για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας 

o Παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με τον σχεδιαζόμενο Οργανισμό 

 Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας 

 Φεβρουάριος 

o Ετήσιο Συνέδριο και συμμετοχή στη Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου 

o  Σχεδιασμός εκστρατείας ενημέρωσης για τους άτυπους φροντιστές με καρκίνο 

στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εναρμόνιση επαγγελματικών 

και οικογενειακών υποχρεώσεων  

o Μελέτη του νέου Ενιαίου Πίνακα Καθορισμού Ποσοστού Αναπηρίας όσον 

αφορά τον καρκίνο  

o Σύνοψη διατάξεων σχετικά την απασχόληση, τις παροχές ασθενείας και 

πρόνοιας, την αναγνώριση ποσοστού αναπηρίας  σε ασθενείς με καρκίνο  

 Μάρτιος  

o Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ουρολογίας  

o Σχεδιασμός συνοδού για τον Οδηγό Επιβίωσης ECPC-ESMO πληροφοριακού 

εντύπου με πρακτικές πληροφορίες  για  την επιβίωση  

o Θέσεις πολιτικής για τον καρκίνο της ΕΛΛΟΚ έν όψει εθνικών και ευρωπαϊκών 

εκλογών 
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 Aπρίλιος  

 

o Η τεχνολογία στον καρκίνο: τεχνολογίες ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας στον 

καρκίνο 

 

 Μάιος 

o Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης 

o Συμμετοχή στο Συνέδριο της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τον Παγκρεατικό 

Καρκίνο 

o Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το μελάνωμα και το σύνδρομο Μέρκελ 

 

 Ιούνιος 

o Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο της European Cancer Patient Coalition  

o Συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα Επιβίωσης από τον Καρκίνo 

 

 Ιούλιος 

o Ανασχεδιασμός website  

o Eπικαιροποίηση περιεχομένου ιστοτόπου 

 

 Σεπτέμβριος 

o Συμμετοχή και εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας της ESMO 

o Συμμετοχή στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο κεφαλής  και 

τραχήλου και συμμετοχή στη πανευρωπαϊκή καμπάνια #MakeSense of head & 

neck cancer awareness campaign 

o Ημερίδα για τους άτυπους  φροντιστές στον καρκίνο   

o Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του 

προστάτη 

 

 Οκτώβριος 

o Μήνας ευαισθητοποίησης για την Εξατομικευμένη Ιατρική στον καρκίνο  

o Ημερίδα για τον καρκίνο του πνεύμονα 

 

o Νοέμβριος 

o Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του παγκρέατος  
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 Δεκέμβριος 

o Η τεχνολογία στον καρκίνο: τεχνολογίες ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας στον 

καρκίνο 

 

 


