Τα ΝΕΑ τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ.
Ενημερωτικό Δελτίο τησ Ελληνικήσ Ομοςπονδίασ Καρκίνου
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΜΘΝΥΜΑ ΤΘΣ ΡΟΕΔΟΥ
Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι,
Μετά από ζνα δφςκολο χειμϊνα, θ άνοιξθ είναι πλζον εδϊ. Θ άνοιξθ αποτελεί ωδι ςτθ ηωι!
Είναι θ πλζον απλι και ςυνάμα περιεκτικι και κατανοθτι περιγραφι τθσ αξίασ και του
μεγαλείου τθσ ηωισ, χωρίσ λόγια, μόνο μζςα από τισ αιςκιςεισ! Εικόνεσ, μυρωδιζσ, ιχοι… Θ
άνοιξθ είναι ζνα κάλεςμα προσ όλουσ, για να «πάρουμε το τιμόνι αλλιϊσ» και να δοφμε τθ
φωτεινι πλευρά τθσ ηωισ. Να αφιςουμε το μυαλό μασ να δθμιουργιςει αυκαίρετα, ελεφκερα,
χωρίσ όρια και περιοριςμοφσ, χωρίσ πρζπει. Να αφιςουμε τθν ψυχι μασ να μιλιςει, να
φωνάξει, να πει αυτά που κζλει. Να βγάλουμε αυτά που ζχουμε μζςα μασ και να κοιτάξουμε το
αφριο με άλλθ ματιά. Με αποφαςιςτικότθτα, με τόλμθ, με ςιγουριά για τον εαυτό μασ, με πίςτθ
ςτισ δυνάμεισ μασ, με πείςμα και κετικό τρόπο ςκζψθσ!
Μετά το 3ο υνζδριο τθσ ΕΛΛΟΚ, μία νζα πραγματικότθτα ζχει διαμορφωκεί πλζον. Οι νζεσ
ςυνεργαςίεσ και θ ςυνεχισ επικοινωνία με τθν επιςτθμονικι κοινότθτα, ζχουν εδραιωκεί, εμείσ
ζχουμε ζρκει πιο κοντά και λειτουργοφμε αποτελεςματικότερα, νζα Μζλθ δυναμϊνουν τθ
φωνι μασ και ταυτόχρονα θ διαδικαςία προετοιμαςίασ νζων δράςεων ζχει ιδθ ξεκινιςει. Πλο
αυτό το περιβάλλον εκφράηεται μζςα από τθ Διεκνι Πρωτοβουλία All.Can, που για πρϊτθ
φορά παρουςιάςαμε ςτο Συνζδριό μασ τον περαςμζνο μινα και τθν δθμιουργία τθσ Ελλθνικισ
Πλατφόρμασ Διαλόγου All.Can.
Πλοι μαηί, αςκενείσ, γιατροί, νοςθλευτζσ, οικονομολόγοι υγείασ, επιχειρθματικόσ κόςμοσ,
αποφαςίςαμε ομόφωνα να παρζμβουμε δυναμικά και με ςθμείο αναφοράσ τισ δικζσ μασ
απόψεισ και τθ δικι μασ φωνι, όπωσ αυτι εκφράςτθκε μζςα από τθ ςυμμετοχι μασ ςτθν
Ζρευνα All.Can, να αναλάβουμε δράςθ με τελικό ςτόχο τθ μείωςθ τθσ αναποτελεςματικότθτασ
ςτθν ογκολογικι περίκαλψθ και τθ βελτίωςθ των εκβάςεων προσ όφελοσ των ίδιων των
αςκενϊν. Ο κφβοσ ερρίφκθ, αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι και τα επόμενα βιματα, για τα οποία κα
υπάρχει ςυνεχισ ενθμζρωςθ, κα ακολουκιςουν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ιδθ ζχει ςταλεί ςε
όλα τα μζλθ μασ θ ζκκεςθ ςχετικά με τθν Διεκνι Ρρωτοβουλία All.Can, τθν οποία μπορείτε να
βρείτε και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΛΟΚ.
Ολοκλθρϊνοντασ το ςφντομο αυτό μινυμα, κα ικελα να κάνω αναφορά ςτθν επερχόμενθ
Γενικι Συνζλευςθ τθσ ECPC θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςτισ 7 – 9 Λουνίου ςτισ Βρυξζλλεσ και
να κυμίςω ότι φζτοσ είναι ζτοσ εκλογϊν, οι οποίεσ κα γίνουν νωρίτερα μζςα ςτον Απρίλιο –
Μάιο, όπωσ ζχετε ενθμερωκεί ιδθ ςχετικά. Σασ καλϊ όλουσ να ςυμμετάςχετε και φζτοσ ενεργά
και να ςτθρίξετε τισ Ελλθνικζσ κζςεισ και απόψεισ ςτο κορυφαίο Ευρωπαϊκό όργανο των
αςκενϊν με καρκίνο.
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Τζλοσ καλωςορίηουμε και επίςθμα, με ιδιαίτερθ χαρά, τζςςερα νζα μζλθ ςτθ μεγάλθ οικογζνεια
τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου. Το φλλογο Καρκινοπακϊν Εορδαίασ, το φλλογο
Εκελοντϊν κατά του Καρκίνου Ν. Καβάλασ, το φλλογο Αγϊνασ Ηωισ από τθν Ευρυτανία και
το φλλογο Μαηί για Ηωι από τθν Ορεςτιάδα. Ρλζον θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου
αρικμεί 36 μζλθ, γεγονόσ που μασ δίνει μεγαλφτερθ δφναμθ και ευκφνθ ταυτόχρονα.
Με αυτά τα λίγα λόγια κι ζνα απόφκεγμα του Γιάννθ ίτςου κζλω να ευχθκϊ ςε όλουσ καλι
αποκριά και υγεία!
‘Εμείσ δεν ξζρουμε τι είναι η ομίχλη. Εμείσ που λεσ όλα τα φτιάχνουμε ςτο φωσ’
Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ
Καίτθ Αποςτολίδου
Ρρόεδροσ
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ΕΚΔΘΛΩΕΙ ΣΘ ΕΛΛΟΚ
1.

3ο Ετιςιο υνζδριο ΕΛΛΟΚ

Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε το 3ο ετιςιο ςυνζδριο τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ
Καρκίνου ςτισ 1-3 Φεβρουαρίου ςτο ξενοδοχείο Royal Olympic ςτθν Ακινα με κεντρικό τίτλο
«#IAmAndIWill Θζλουμε να ακουςτεί θ φωνι μασ»
Κεντρικό γεγονόσ ςτο Συνζδριο αποτζλεςε θ υπογραφι υμφϊνου υνεργαςίασ μεταξφ τθσ
Ελλθνικισ Εταιρείασ Χειρουργικισ Ογκολογίασ και τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου, με
το οποίο για ακόμθ μία φορά αςκενείσ και ιατροί
ζρχονται πιο κοντά, δθμιουργοφν ςυνεργαςίεσ και
ατενίηουν το μζλλον με περιςςότερθ αιςιοδοξία.
Στθν πράξθ, επιςθμοποιικθκε μία πολφ καλι
ςυνεργαςία που είχε ξεκινιςει εδϊ και αρκετό
καιρό, με τθν οποία δθμιουργοφνται οι
προχποκζςεισ για τθν ανάλθψθ κοινϊν δράςεων,
με μεγαλφτερο εφροσ ανταπόκριςθσ και ςυνεργιϊν
που μποροφν να βελτιϊςουν τισ ςυνκικεσ, τόςο
για τουσ αςκενείσ όςο και για τουσ χειρουργοφσ ογκολόγουσ. Διαβάςτε περιςςότερα
Ρεριςςότεροι από 150 ςφνεδροι, εκπρόςωποι 36 Οργανϊςεων Αςκενϊν απ’ όλθ τθν Ελλάδα,
επαγγελματίεσ υγείασ, ερευνθτζσ, εκπρόςωποι τθσ Βιομθχανίασ Υγείεσ, φοιτθτζσ και απλοί
πολίτεσ, είχαν τθν ευκαιρία να
παρακολουκιςουν διεκνοφσ κφρουσ
Ζλλθνεσ και Ευρωπαίουσ Ομιλθτζσ.
Τα κζματα που παρουςιάςκθκαν
ςχετίηονται με τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ
αντιμετϊπιςθσ του καρκίνου, τθν ανάγκθ
ανάλθψθσ δράςεων για τθ μείωςθ τθσ
αναποτελεςματικότθτασ ςτθν ογκολογικι
περίκαλψθ,
τθν
εκπαίδευςθ
και
ενδυνάμωςθ
των
ςτελεχϊν
των
οργανϊςεων αςκενϊν ςτθ διαδικαςία
λιψθσ αποφάςεων και τθν εφαρμογι βζλτιςτων πρακτικϊν ςτθ διαχείριςθ, οργάνωςθ και
λειτουργία των ςυλλόγων.
Το ςυνζδριο τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ και τισ ενδιαφζρουςεσ παρεμβάςεισ τουσ, διεκνοφσ
κφρουσ επιςτιμονεσ και ερευνθτζσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, ιατροί, κακθγθτζσ
πανεπιςτθμίου, ο Γενικόσ Γραμματζασ του Υπουργείου Υγείασ κοσ Γιϊργοσ Γιαννόπουλοσ.
Συμμετείχαν επίςθσ εκπρόςωποι των τομζων υγείασ των πολιτικϊν κομμάτων οι οποίοι
παρουςίαςαν τισ προτάςεισ και το πρόγραμμά τουσ για τθ βελτίωςθ τθσ ογκολογικισ
περίκαλψθσ ςτθ χϊρα μασ, ενϊ παράλλθλα δόκθκε θ δυνατότθτα ςτουσ ςυνζδρουσ να
εκφράςουν τθν γνϊμθ τουσ ςχετικά με τισ εξαγγελίεσ που ακοφςτθκαν.
Το 3ο Ετιςιο Συνζδριο τθσ ΕΛΛΟΚ, πραγματοποιικθκε με τθν Αιγίδα του Υπουργείου Υγείασ και
των επιςτθμονικϊν Λατρικϊν εταιρειϊν: Ελλθνικι εταιρεία Ακτινοκεραπευτικισ Ογκολογίασ –
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ΕΕΑΟ, Ελλθνικι Εταιρεία Ρακολογικισ Ανατομικισ – ΕΕΡΑ, Ελλθνικι Εταιρεία Χειρουργικισ
Ογκολογίασ – ΕΕΧΟ και Εταιρεία Ογκολόγων Ρακολόγων Ελλάδοσ – ΕΟΡΕ.Μπορείτε να βρείτε το
υλικό του ςυνεδρίου εδϊ.

2. ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΘΜΕΡΑ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ – ΜΘΝΤΜΑ Dr. CaryAdamsUICC
4 Φεβρουαρίου 2019, θ Παγκόςμια θμζρα κατά του Καρκίνου και οDr.Cary Adams Διευκφνων
φμβουλοσ τθσ UICC, τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ κατά του Καρκίνου, ςτθ Γενεφθ τθσ Ελβετίασ, μασ
ζςτειλε τον προςωπικό του χαιρετιςμό, τονίηοντασ τα εξισ:
“Ρολλά ςυνζβθςαν απ' τθν περςινι Ραγκόςμια
Θμζρα κατά του Καρκίνου. Αυξικθκαν τα
κροφςματα καρκίνου παγκοςμίωσ κακϊσ και οι
κάνατοι εξαιτίασ του καρκίνου. Σθμαντικόσ λόγοσ
είναι θ γιρανςθ και θ αφξθςθ του πλθκυςμοφ
παγκοςμίωσ. Ρράγμα που γνωρίηω πωσ αποτελεί
πρόκλθςθ για τθν Ελλάδα.
Ξζρω ποιεσ είναι οι προκλιςεισ που αντιμετωπίηετε
κακθμερινά και εκτιμϊ το ζργο των φίλων και
ςυναδζλφων μου ςτο ςυνζδριο αυτό με ςκοπό να βοθκιςουν άτομα με καρκίνο. Πλοι μασ
ξεχωριςτά μποροφμε να κάνουμε κάτι για να κάνουμε τθ διαφορά.Διαβάςτε περιςςότερα
Ασ δοφμε πράγματα που ςυνζβθςαν κατά τον τελευταίο χρόνο. H UICC ζκανε μια ανάλυςθ των
εκνικϊν ςχεδίων κατά του καρκίνου. Εξζταςε εκατοντάδεσ ςχζδια από κάκε χϊρα και τα
αξιολόγθςε από πλευράσ ποιότθτασ και περιεχομζνου. Τι καλφπτουν, αν εφαρμόηονται, αν
χρθματοδοτοφνται. Συντάξαμε μια δθμόςια ζκκεςθ και διαπιςτϊςαμε καλά πράγματα. Είδαμε
βελτιϊςεισ κατά τα τελευταία πζντε χρόνια.
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Ρεριςςότερεσ χϊρεσ επενδφουν ςε μθτρϊα νεοπλαςιϊν, ςε εκνικά ςχζδια κατά του καρκίνου
και χρθματοδοτοφν επίςθσ τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ. Βλζπουμε περιςςότερθ κεραπεία και
φροντίδα ςε παγκόςμιο επίπεδο. Δεν είμαςτε όμωσ ακόμθ εκεί που κα ζπρεπε.
Ηθτϊ, λοιπόν, από τισ κυβερνιςεισ να φτιάξουν μθτρϊα νεοπλαςιϊν. Να επενδφςουν ςτθ
κεραπεία και τθ φροντίδα κζτοντάσ τεσ ωσ προτεραιότθτα ςτθ δαπάνθ υγείασ τουσ. Οι
υγειονομικζσ αρχζσ και οι κυβερνιςεισ παίηουν ςπουδαίο ρόλο γιατί αν κζλουμε βιωςιμότθτα
πρζπει οι κυβερνϊντεσ να τθν εντάξουν ςτισ οικονομικζσ τουσ δεςμεφςεισ.
Τα εκνικά μθτρϊα νεοπλαςιϊν, είναι εξαιρετικά ςθμαντικά. Αποτελοφν μζροσ τθσ διεκνοφσ
πρωτοβουλίασ «Κεραπεία για Πλουσ». Κζλουμε να βοθκιςουμε άτομα ςε όλον τον κόςμο ζτςι
ϊςτε οι κυβερνιςεισ να καταλάβουν ποφ πρζπει να επενδφςουν για τθν αλλαγι.” Δείτε τον
χαιρετιςμό τουCary Adamsεδϊ.
3.

Θ ΔΙΕΘΝΘ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ALL.CAN ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

All.Can: μία πλατφόρμα ανοικτοφ διαλόγου για τθ βελτίωςθ τθσ
ογκολογικισ περίκαλψθσ
Θ 1Θπαρουςίαςθ τθσ διεκνοφσ πρωτοβουλίασ
Αll.Can ςτθ χϊρα μασ πραγματοποιικθκε ςτο
3οΕτιςιο Συνζδριο τθσ ΕΛΛΟΚ, τθν 1θ
Φεβρουαρίου, με τθν ευκαιρία ςυμμετοχισ
των μελϊν τθσ ΕΛΛΟΚ απ’ όλθ τθν Ελλάδα.
Θ 1θ ενότθτα του Συνεδρίου, τθν Ραραςκευι
1θ Φεβρουαρίου, ιταν αφιερωμζνθ ςτθν
πρωτοβουλία Αll.Can. Θ Ρρόεδροσ τθσ ΕΛΛΟΚ,
κ. Καίτθ Αποςτολίδου, ςτον εναρκτιριο
χαιρετιςμό τθσ αναφερόμενθ ςτθ διεκνι
πρωτοβουλία All.Can υπογράμμιςε ότι θ πλατφόρμα All.Can επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία των
μελϊν τθσ ογκολογικισ κοινότθτασ, ενςωματϊνοντασ τισ εμπειρίεσ και τισ απόψεισ αςκενϊν
που ζχουν βιϊςει ι βιϊνουν τον καρκίνο. Απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ πλατφόρμασ διαλόγου All.Can
είναι θ υποβολι προτάςεων για βιϊςιμθ αντιμετϊπιςθ των ανεπαρκειϊν που εντοπίηονται
ςτθν ογκολογικι περίκαλψθ και φροντίδα, και μποροφν να βελτιϊςουν τισ υπθρεςίεσ που
παρζχονται ςτουσ αςκενείσ, ζχοντασ προθγουμζνωσ λάβει γνϊςθ των αναγκϊν και των
προτιμιςεων τουσ. Διαβάςτε περιςςότερα
Οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊκθκαν εκτενϊσ για τουσ ςτόχουσ,
τισ αρχζσ που διζπουν τθ λειτουργία, τισ δράςεισ, τα μζλθ, το
δίκτυο εκνικϊν ςυμμετοχϊν, τθν οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ
διεκνοφσ πρωτοβουλίασ Αll.Can από τθν κα Shannon Boldon,
SeniorResearcher τθσ εταιρείασ ςυμβοφλων The Health Policy
Partnership, που διαχειρίηεται τθ Γραμματεία τθσ All.Can
International.
Θ κ. Boldon ςθμείωςε ότι θ πρωτοβουλία All.Can εςτιάηει ςτισ
ανάγκεσ και τισ προτιμιςεισ των αςκενϊν με ςκοπό να γίνεται
αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ των διακζςιμων πόρων για καλφτερεσ εκβάςεισ και να
αποφεφγεται θ ςπατάλθ ανκρϊπινων και οικονομικϊν πόρων. Μιλϊντασ για τθ ςθμαςία τθσ
ΣΑΝΤΑΟΗΑ 1 – ΑΚΘΝΑ ΤΚ 10564 – ΤΘΛ. 210-771-0335
Τwitter: @EllokGR – Facebook: https://www.facebook.com/ellok.org/

WWW.ELLOK.ORG – MAIL: info@ellok.org

ςυνεργαςίασ όλων των ενδιαφερόμενων μελϊν ανζφερε ότι το μζγεκοσ και θ πολυπλοκότθτα
των προκλιςεων ςτον ζλεγχο του καρκίνου είναι τζτοιο, που απαιτεί ςυνζνωςθ δυνάμεων
και εποικοδομθτικό διάλογο με αναγνϊριςθ των εκνικϊν ιδιαιτεροτιτων και αναγκϊν.
Θ κα Ελζνθ Ντελιοποφλου, Αντιπρόεδροσ
ΕΛΛΟΚ, αναφζρκθκε ςτθ δθμιουργία τθσ
Ελλθνικισ πλατφόρμασ All.Can, τονίηοντασ
ότι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν
επιτυχία τθσ είναι θ ςτενι ςυνεργαςία
αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ όλων
των εταίρων τθσ ογκολογικισ κοινότθτασ.
Θ ςυνεργαςία μπορεί να λειτουργιςει ωσ
«μοχλόσ βελτίωςθσ» των εκβάςεων των
αςκενϊν και του ςυςτιματοσ περίκαλψθσ και φροντίδασ ςε όλα τα ςτάδια του καρκίνου. Εκτόσ
από τθ ςυνεργαςία που απαιτείται για τθν αντιμετϊπιςθ των ανεπαρκειϊν, θ κ. Ντελιοποφλου
μίλθςε και για τθν ανάγκθ δθμιουργίασ ενόσ ςφγχρονου πολιτιςμοφ για τθν υγεία που αφορά
όλουσ, από τον ίδιο τον αςκενι και τθν οικογζνειά του ωσ τουσ γιατροφσ και τθν πολιτεία.Δείτε
εδϊτθν ομιλία τθσ κ. Ντελιοποφλου.
Το 2ο βιμα ζγινε ςτισ 21 Φεβρουαρίου 2019
ςτο ξενοδοχείο Amalia ςτθν Ακινα, ςτθ
κλειςτι
ςυνάντθςθ,
ςτθν
οποία
ςυμμετείχαν, εκπρόςωποι των Λατρικϊν
Επιςτθμονικϊν Ογκολογικϊν Εταιρειϊν,
εκπρόςωποι των Ογκολογικϊν Νοςθλευτϊν,
Ρανεπιςτθμιακοί
από τον χϊρο των
οικονομικϊν τθσ υγείασ και εκπρόςωποι
από τθν φαρμακοβιομθχανία.Στόχοσ τθσ
ςυνάντθςθσ ιταν θ ενθμζρωςθ των εταίρων
μασ ςτο χϊρο τθσ ογκολογίασ ςχετικά με τθν
πρωτοβουλία All.Canκαι τον τρόπο που αυτι λειτουργεί.
Σκοπόσ τθσ All.Can είναι να βοθκιςει τθν ανάδειξθ αποτελεςματικϊν λφςεων για βιϊςιμθ
ογκολογικι φροντίδα και βελτίωςθ των κλινικϊν αποτελεςμάτων των αςκενϊν. Δθμιουργικθκε
με ςκοπό να προκαλζςει πολιτικι και δθμόςια δζςμευςθ για τθν ανάγκθ βελτίωςθσ τθσ
αποτελεςματικότθτασ ςτθν ογκολογικι φροντίδα. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου, εςτιάηει ςτα
κζματα που είναι πιο ςθμαντικά για τουσ αςκενείσ και διαςφαλίηει ότι οι διακζςιμοι πόροι
ςτοχεφουν ςτθν επίτευξθ αυτϊν των αποτελεςμάτων. Στθ ςυνάντθςθ αποφαςίςτθκε ομόφωνα
θ δθμιουργία Ελλθνικισ πλατφόρμασ All.Canκαι θ ΕΛΛΟΚ ανζλαβε τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ.
Διαβάςτε περιςςότερα
Στθν πρωτοβουλία All.Can μποροφν να ςυμμετζχουν εκπρόςωποι οργανϊςεων αςκενϊν,
φορζων χάραξθσ πολιτικισ υγείασ, επιςτθμονικϊν ιατρικϊν οργανϊςεων, ερευνθτικϊν φορζων
και εκπροςϊπων τθσ φαρμακευτικισ βιομθχανίασ. Θ πρωτοβουλία ςτοχεφει ςτο να
προςδιοριςκοφν καλφτεροι τρόποι για τθν αξιοποίθςθ των πόρων για τθν ογκολογικι
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φροντίδα. Θ προςζγγιςθ αυτι περιλαμβάνει τθ διερεφνθςθ των ανεπαρκειϊν του ςυςτιματοσ
υγείασ, αλλά και τθν ανάδειξθ παραδειγμάτων βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ
ογκολογικισ φροντίδασ πάνω ςτα οποία υλοποιικθκαν ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ δράςεισ.
Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ που μπορεί να αναλάβει θ Ελλθνικι πλατφόρμα All.Can είναι μεταξφ
άλλων:
 Διεξαγωγι και ανάκεςθ ερευνϊν για τθ ςυλλογι δεδομζνων ςχετικά με τθν
αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ υγείασ και τον εντοπιςμό τρόπων βελτίωςθσ τθσ
ογκολογικισ περίκαλψθσ και φροντίδασ.
 Δράςεισ επικοινωνίασ και διάχυςθσ τθσ ενθμζρωςθσ: Δθμοςιεφςεισ, ςυμμετοχι ςε
ςυνζδρια, εκδθλϊςεισ, ενεργι παρουςία ςτα κοινωνικά δίκτυα.
 Υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ ςυγκεκριμζνων μζτρων πολιτικισ ςε ευρωπαϊκό και εκνικό
επίπεδο, κακϊσ και ενθμζρωςθ και ανταλλαγι απόψεων με τισ άλλεσ εκνικζσ
πλατφόρμεσ All.Can
 Ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων εργαλείων και μεκόδων ςυνεργαςίασ των ςυμμετεχόντων για
να διαςφαλιςκεί ότι οι αποφάςεισ για τθν ογκολογικι περίκαλψθ και φροντίδα
επικεντρϊνονται ςε ό,τι ζχει ςθμαςία για τουσ αςκενείσ, κακϊσ και ότι οι διακζςιμοι
πόροι αξιοποιοφνται για τθ βζλτιςτθ αποδοτικότθτα.
4. ΕΡΕΤΝΑ ALL.CAN – ΕΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΙΚΟ ΒΘΜΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ
Θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ All.Can για τθν
καταγραφι τθσ πολφτιμθσ εμπειρίασ αςκενϊν
με καρκίνο ξεκίνθςε ςτισ 19 Δεκεμβρίου και
ολοκλθρϊκθκε ςτισ 15 Φεβρουαρίου.
Συνολικά, ςυμπλθρϊκθκαν πάνω από 650
ερωτθματολόγια τα οποία επεξεργάηεται θ
εταιρία IQVIA που ευγενικά υποςτθρίηει τθν
πλατφόρμα διαλόγου All.Can.
Εκπρόςωποσ τθσ IQVIA, εταιρείασ με ςθμαντικι εμπειρία ςτθν ανάλυςθ δεδομζνων υγείασ, κα
παρουςιάςει τθν τελικι ζκκεςθ των αποτελεςμάτων ςε ςυνζντευξθ τφπου που κα
πραγματοποιθκεί τθν πρϊτθ εβδομάδα του Απριλίου.Διαβάςτε περιςςότερα
Θ ζκκεςθ αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ All.Can πρόκειται να αποτελζςει ζνα κακοριςτικό βιμα
τόςο για τθν ανάπτυξθ όςο και για τθν επιτυχία τθσ Ελλθνικισ πλατφόρμασ. Τα αποτελζςματα
τθσ ζρευνασ κακϊσ και ανεπάρκειεσ ςτθν ογκολογικι περίκαλψθ και φροντίδα που ζχουν
εντοπιςκεί από τουσ επαγγελματίεσ υγείασ ςε όλθ τθ ροι τθσ διαγνωςτικισ και κεραπευτικισ
διαδικαςίασ του καρκίνου κα αποτελζςουν τθν βάςθ διάλογου μεταξφ των μελϊν τθσ
ογκολογικισ κοινότθτασ για τθν αναηιτθςθ και διαμόρφωςθ βιϊςιμων λφςεων.
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5.

ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ “ΠΑΣΑ ΣΟ ΚΟΤΜΠΙ – ΧΣΤΠΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ”

Με αφορμι τθν Ραγκόςμια Μζρα κατά του
Καρκίνου ςτισ 4 Φεβρουαρίου, θ ΕΛΛΟΚ
ςυμμετείχε ςτθν εκςτρατεία ενθμζρωςθσ
"Πάτα το κουμπί, Χτφπα τον καρκίνο".Μια
πρωτοβουλία τθσ Bristol-Myers Squibb υπό
τθν αιγίδα τθσ ΕΛΛΟΚ και τθσ ΕΟΡΕ. Θ
εκςτρατεία
ενθμζρωςθσ
και
ευαιςκθτοποίθςθσ “Πάτα το κουμπί, Χτφπα
για τον καρκίνο” πραγματοποιικθκε από τισ
31
Λανουαρίου
ωσ
τισ
4
Φεβρουαρίου.Αφοροφςε
ζνα
τεράςτιο
πλαςτικό μπαλόνι το οποίο παρίςτανε ζνα
καρκινικό κφτταρο και ςτο κζντρο είχε ζνα
κουμπί. Το κφτταρο τοποκετικθκε ςτο
Athens Metro Mall όπου εκπρόςωποι τθσ
καμπάνιασ ενκάρρυναν τον κόςμο να πατιςει ςυμβολικά μζςω ενόσ τάμπλετ το κουμπί και να
ςυμβάλει με αυτόν τον τρόπο ςτθν εκςτρατεία ενθμζρωςθσ. Με κάκε πάτθμα θ εταιρία BMS
ςυνειςζφερε οικονομικά ςτο ζργο τθσ ΕΛΛΟΚ. Διαβάςτε περιςςότερα
Αφετθρία ζναρξθσ τθσ εκςτρατείασ ιταν το εμπορικό κζντρο Athens Metro Mall ςτον Άγιο
Δθμιτριο όπου οι επιςκζπτεσ του εμπορικοφ κζντρου είχαν τθν ευκαιρία να δουν από κοντά το
καρκινικό κφτταρο, να ενθμερωκοφν για τθ νόςο, αλλά και για το ζργο τθσ ΕΛΛΟΚ, να πατιςουν
το κουμπί και να ςυμβάλουν ςτθ ςυρρίκνωςι του, ςτζλνοντασ το μινυμα ότι “Θ μάχθ κατά του
καρκίνου είναι δφςκολθ, για αυτό χρειάηεται θ ςυμβολι όλων μασ”.
Στο Athens Metro Mall, εκπροςωπϊντασ
τθν ΕΛΛΟΚ βρζκθκε θ κυρία Ηωι
Γραμματόγλου, μζλοσ του ΔΣ τθσ ΕΛΛΟΚ θ
οποία διλωςε: “Είμαςτε εδϊ για να
ακουςτεί θ φωνι μασ ςυμμετζχοντασ ςτθν
παγκόςμια μζρα κατά του καρκίνου και
ςτισ δράςεισ τθσ ΕΛΛΟΚ”. Θ εκςτρατεία
ενθμζρωςθσ “Ράτα το κουμπί” ταξίδεψε
ςτθν Ράτρα και τθ Κεςςαλονίκθ μζςα από
τουσ ςυλλόγουσ – μζλθ τθσ ΕΛΛΟΚ Άλμα
Ηωισ Αχαΐασ και του Πανελλινιου
υλλόγου Μεταμοςχευμζνων Μυελοφ Οςτϊν ΠΑΜΜΟ που ζλαβαν μζροσ ςτθ πρωτοβουλία
ευαιςκθτοποιϊντασ το κοινό και ενθμερϊνοντασ τουσ ενδιαφερόμενουσ για τισ δραςτθριότθτεσ
τουσ.Θ εκςτρατεία ενθμζρωςθσ “Ράτα το Κουμπί” υποςτθρίχτθκε ενεργά ςτα κοινωνικά δίκτυα
κακϊσ και μζςω του ιςτότοτπου www.patatokoubi.gr όπου οι επιςκζπτεσ μποροφςαν με ζνα
πάτθμα να ςυρρικνϊςουν το καρκινικό κφτταρο και να δθλϊςουν ςυμβολικά τθ ςτιριξι τουσ
ςτουσ αςκενείσ με καρκίνο.
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6. ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ –ΤΣΑΘ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΝΕΟΠΛΑΙΩΝ (ΕΙΝΕ)
Ρρόςκλθςθ για ακρόαςθ ζλαβεθ Ελλθνικι
Ομοςπονδία Καρκίνου από τθν Διαρκι Επιτροπι
Κοινωνικϊν Υποκζςεων τθσ Βουλισ ςχετικά με το
Νομοςχζδιο του Υπουργείου Υγείασ με τίτλο:
“Εκςυγχρονιςμόσ και Αναμόρφωςθ Κεςμικοφ
Ρλαιςίου Λδιωτικϊν Κλινικϊν, Σφςταςθ Εκνικοφ
Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Υγείασ, Σφςταςθ Εκνικοφ
Λνςτιτοφτου Νεοπλαςιϊν και λοιπζσ διατάξεισ”.
Εκπροςωπϊντασ τθν Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου, θ Ρρόεδροσ κα Καίτθ Αποςτολίδου
παρζςτθ ςτθν ακρόαςθ που πραγματοποιικθκε ςτο κοινοβοφλιο τθν Τετάρτθ 20 Φεβρουαρίου
2019. Ραράλλθλα και ςε ςυνζχεια τθσ ακρόαςθσ, υπεβλικθ υπόμνθμα με παρατθριςεισ που
αφοροφν τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο Εκνικό Λνςτιτοφτο Νεοπλαςιϊν.Διαβάςτε
περιςςότερα
Με το ςυγκεκριμζνο νομοςχζδιο προωκείται θ ςφςταςθ του Εκνικοφ Ινςτιτοφτου Νεοπλαςιϊν
με αντικείμενο εργαςιϊν αφενόσ τθ διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τον καρκίνο,
αφετζρου το ςυντονιςμό των ενεργειϊν που αφοροφν τθ ςυνολικι ςε εκνικό επίπεδο
διαχείριςθ των νεοπλαςματικϊν νοςθμάτων. Σφμφωνα με το Σχζδιο νόμου θ Ελλθνικι
Ομοςπονδία Καρκίνου κα ςυμμετζχει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του νζου οργανιςμοφ, γεγονόσ
κετικό για τουσ αςκενείσ με καρκίνο ςτθ χϊρα μασ.
Ραράλλθλα, με το ίδιο νομοςχζδιο, ειςάγεται θ κωδικοποίθςθ των διατάξεων που αφοροφν
ςτισ ιδιωτικζσ κλινικζσ, προβαίνοντασ ταυτόχρονα ςτθν αναβάκμιςθ και ςτον εκςυγχρονιςμό
τουσ και ςυςτινεται ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Υγείασ, ο οποίοσ κα αντικαταςτιςει το
Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.), κακιςτάμενοσ κακολικόσ διάδοχοσ
αυτοφ ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του, προβλζποντασ το κακεςτϊσ λειτουργίασ του.
7. ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΜΘΔΕΝΙΚΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΓΙΑ ΝΕΟΠΛΑΙΕ/ΛΕΤΧΑΙΜΙΕ
Θ μθδενικι ςυμμετοχι των αςκενϊν ςτα
φάρμακα για τθν αντιμετϊπιςθ των
επιπλοκϊν τθσ κεραπείασ ι του καρκίνου
είναι κζμα για το οποίο θ ΕΛΛ.Ο.Κ. ιδθ από
το 2013 είχε υποβάλει ςχετικά αιτιματα ςτο
Υπουργείο Υγείασ. Αρχζσ Φεβρουαρίου
ανακοινϊκθκε ςτον τφπο μία πολφ κετικι
εξζλιξθ για τουσ αςκενείσ με καρκίνο ςτθ
χϊρα μασ! Σφμφωνα με το Υπ.Αρικμ.
Δ3(α)/Γ.Ρ.οικ.97186/13-12-2018 ζγγραφο του Υπουργείου Υγείασ, τα φάρμακα υποςτθρικτικά
χθμειοκεραπείασ ι ακτινοκεραπείασ, τα φάρμακα αντιμετϊπιςθσ επιπλοκϊν του καρκίνου και
τα φάρμακα αντιμετϊπιςθσ επιπλοκϊν τθσ κεραπείασ για τον καρκίνο ςτο εξισ κα χορθγοφνται
με μθδενικι ςυμμετοχι για τθν ζνδειξθ Νεοπλαςίεσ/Λευχαιμίεσ. Διαβάςτε περιςςότερα.
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8. ΕΟΠΤΤ – ΕΝΑΡΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΘΛΕΚΣΡ. ΓΝΩΜΑΣΕΤΘ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΦΘΒΩΝ
Με ανακοίνωςθ που εξζδωςε ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ
Παροχισ Τπθρεςιϊν Τγείασ (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.) ςτισ 25
Φεβρουαρίου 2019ενθμερϊνει ότι θ θλεκτρονικι
εφαρμογι τθσ ζκδοςθσ των γνωματεφςεων ειδικϊν
κεραπειϊν για παιδιά και εφιβουσ, βρίςκεται πλζον
ςε λειτουργία κακϊσ από τθν Τρίτθ 26/02/2019, θ
ζκδοςθ των γνωματεφςεων κα διενεργείται μόνον
μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.Δείτε τθν ςχετικι ανακοίνωςθ
9. ΝΕΑ ΠΤΛΘ ΑΝΟΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Σε μια περιςςότερο διαδραςτικι κατεφκυνςθ
ανανεϊκθκε θ ενθμερωτικι πφλθ ανοςογκολογίασ
που μπορείτε να βρείτε επιςκεπτόμενοι τθν
ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΛΟΚ. Θ ανανεωμζνθ πφλθ παρζχει
ςτουσ ενδιαφερόμενουσ όλθ τθν απαραίτθτθ
πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθ διακεςιμότθτα και τθν
αποηθμίωςθ των εγκεκριμζνων από τον Ευρωπαϊκό
Οργανιςμό Φαρμάκων ανοςοκεραπειϊν ςε όλα τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Θ πφλθ εςτιάηει κυρίωσ
ςτον τελευταίο τφπο ανοςοκεραπείασ ςτον καρκίνο: ςε ανοςογκολογικζσ κεραπείεσ που είχαν
ωσ τϊρα αποδεδειγμζνα κετικά αποτελζςματα ςε αςκενείσ, και διατίκενται για τθν
αντιμετϊπιςθ διαφόρων τφπου καρκίνου.Δείτε όλεσ τισ εγκεκριμζνεσ ανοςοκεραπείεσ, ποιεσ
διατίκενται ςτθν Ελλάδα κακϊσ και ποιεσ αποηθμιϊνονται εδϊ
10.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΛΛΟΚ - WIND

Σασ υπενκυμίηουμε ότι ςυνεχίηει να ιςχφει κανονικά θ ςυνεργαςία τθσ ΕΛΛΟΚ με τθ WIND με
ανανεωμζνα προγράμματα και παροχζσ. 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, πζρςι τθν άνοιξθ. 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
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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. Ρεριςςότερα
διαβάςτε εδϊ.

ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΘΜΕΡΩΘ
11.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗΟΝΣΑ ΣΟΤ ΦΡΟΝΣΙΣΕ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ – ΟΔΘΓΙΑ Ε.Ε.

Ενδεικτικι τθσ ιςχυρισ πολιτικισ βοφλθςθσ που
υπάρχει ςε ευρωπαϊκό επίπεδο για τθν επιτάχυνςθ
των διαδικαςιϊν αναγνϊριςθσ των άτυπων
φροντιςτϊν ιταν θ πρόςφατθ προςωρινι ςυμφωνία
μεταξφ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου ςε ςχετικι ευρωπαϊκι οδθγία που
επιδιϊκει να καλφψει το κενό μεταξφ τθσ τεράςτιασ
προςφοράσ των φροντιςτϊν ςτα εκνικά ςυςτιματα
υγείασ και τθσ ανεπαρκοφσ υποςτιριξθσ που
λαμβάνουν ςε ανταπόδοςθ από το κράτοσ. Διαβάςτε περιςςότερα
Είναι γεγονόσ ότι θ βιωςιμότθτα των ςυςτθμάτων υγείασ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν εξαρτάται ςε
ςθμαντικό βακμό από τθν άτυπθ φροντίδα που παρζχουν οι φροντιςτζσ – θ προςφορά τουσ
εκτιμάται ότι αντιςτοιχεί ςτο 80% τθσ ςυνολικισ φροντίδασ που παρζχεται ςτθν ΕΕ. Θ
ECPC(EuropeanCancerPatientCoalition) καλωςορίηει τθν εξζλιξθ αυτι που αποτελεί ζνα κετικό
βιμα για τθν αναγνϊριςθ του ζργου των άτυπων φροντιςτϊν και τθ ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ τθσ ηωισ τουσ.
Το ηιτθμα τθσ επίςθμθσ αναγνϊριςθσ των άτυπων φροντιςτϊν ζχει αναδείξει μεταξφ άλλων και
θ ΕΛΛΟΚ, κακϊσ λόγω των διαπιςτωμζνων ελλείψεων ςε νοςθλευτικό προςωπικό οι φροντιςτζσ
που είναι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ μζλθ τθσ οικογζνειασ, αναλαμβάνουν ζνα πολφ
μεγάλο φορτίο τθσ φροντίδασ που χρειάηονται οι αςκενείσ. Στθν Ελλάδα ο κφριοσ φροντιςτισ
είναι ςυνικωσ ο/θ ςφηυγοσ, τα ενιλικα παιδιά ςε ποςοςτό 75%.Το ζργο τθσ φροντίδασ είναι
γεμάτο από ςυναιςκθματικι ζνταςθ και φυςικι εξάντλθςθ. Ωσ ΕΛΛΟΚ ζχουμε πολλζσ φορζσ
αναδείξει το ηιτθμα τθσ επίςθμθσ αναγνϊριςθσ των άτυπων φροντιςτϊν.
12.ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΓΕΙΑ (HTA)
Με αφορμι τθν παγκόςμια μζρα κατά του καρκίνου, θ European CancerPatientCoalition – ECPC,
εγκαινίαςε μια νζα εκπαιδευτικι πλατφόρμα για αςκενείσ και υποςτθρικτζσ, ςτθν οποία
παρζχονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυμμετοχι των αςκενϊν και των οργανϊςεων αςκενϊν
ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων για τθν αξιολόγθςθ των τεχνολογιϊν υγείασ. Ο ςτόχοσ τθσ
πλατφόρμασ είναι να ενδυναμϊςει τισ οργανϊςεισ αςκενϊν να διεκδικιςουν μεγαλφτερο ρόλο
ςε εκνικό επίπεδο, τθ ςτιγμι μάλιςτα που ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ςε εξζλιξθ ο διάλογοσ
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για τθν ενίςχυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ
ςτον τομζα τθσ αξιολόγθςθσ τεχνολογιϊν υγείασ. Θ
νζα εκπαιδευτικι πλατφόρμα που εγκαινιάηει θ
ECPC κα εφοδιάςει τα μζλθ των οργανϊςεων
αςκενϊν με τθν απαραίτθτθ γνϊςθ για τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτισ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων. Διαβάςτε περιςςότερα
Θ πλατφόρμα καλφπτει ζνα μεγάλο εφροσ κεμάτων, από τθν ανάπτυξθ φαρμάκων και τθν
αξιολόγθςι τουσ ωσ μζροσ των ΘΤΑ, κζματα αποηθμίωςθσ κεραπειϊν – γιατί δεν
αποηθμιϊνονται οι ίδιεσ κεραπείεσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ; -, πωσ μποροφν οι οργανϊςεισ αςκενϊν
να ςυμμετάςχουν, κ.α. Θ πλατφόρμα καλφπτει ακόμα τθν πρόςφατθ και πολφ ςθμαντικι
Ευρωπαϊκι νομοκεςία για τθν αξιολόγθςθ των τεχνολογιϊν υγείασ.
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου, είναι υπζρμαχοσ τθσ άποψθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και
του κεντρικοφ ςυντονιςτικοφ οργανιςμοφ των Ευρωπαίων αςκενϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ
Λατρικϊν τεχνολογιϊν και για τθν ανάγκθ ςτενότερθσ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ HTA ςτθν
Ευρϊπθ και ζχει πολλζσ φορζσ αναφερκεί ςτθν ανάγκθ κεςμικισ εκπροςϊπθςθσ αςκενϊν ςε
όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των τεχνολογιϊν υγείασ, κακϊσ πιςτεφουμε ότι θ
βιωματικι γνϊςθ των αςκενϊν, θ άποψι τουσ και θ εμπειρία τουσ είναι πολφτιμεσ. Οι τελικοί
αποδζκτεσ των τεχνολογιϊν υγείασ κα είναι οι ίδιοι οι αςκενείσ, οι ςχετικζσ αποφάςεισ κα
επθρεάςουν άμεςα τθν υγεία και τθ ηωι τουσ, γι’αυτό και κεωροφμε ότι θ ςυμμετοχι τουσ είναι
επιβεβλθμζνθ.
13.ECPC AGM BRUSSELS 7 – 9 June 2019
Ππωσ κα ζχετε ιδθ ενθμερωκεί
από τθν ECPC, θ Ετιςια Τακτικι
Γενικι Συνζλευςθ πρόκειται να
πραγματοποιθκεί φζτοσ ςτισ 7 – 9
Ιουνίου 2019 ςτισ Βρυξζλλεσ.
Μπορείτε να επωφελθκείτε και να
δθλϊςετε ζγκαιρα ςυμμετοχι
ϊςτε να τακτοποιθκεί άμεςα από
τθν ECPC θ δαπάνθ μετάβαςθσ.
Επίςθσ να τονίςουμε ότι θ φετινι είναι χρονιά εκλογϊν οι οποίεσ κα διεξαχκοφν από τισ 15
Απριλίου μζχρι τισ 15 Μαΐου και τα αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν ςτθ Γ.Σ. τον Λοφνιο. Σασ
καλοφμε όλουσ να ςυμμετάςχετε ςτισ παραπάνω διαδικαςίεσ και να ενιςχφςετε τθν παρουςία
και τθ φωνι τθσ Ελλάδασ ςτο κορυφαίο Ευρωπαϊκό Πργανο των Αςκενϊν με καρκίνο. Επίςθσ
όποιοσ ςφλλογοσ δεν είναι μζλοσ τθσ ECPC μπορεί να υποβάλει αίτθςθ εγγραφισ, με αίτθςθ
που μπορεί να βρει εδϊ.
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ΔΡΑΕΙ ΤΛΛΟΓΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΣΘ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ
“ΔΤΝΑΜΘ ΨΤΧΘ” ΡΟΔΟΠΘ
Ο ςφλλογοσ “Δφναμθ Ψυχισ” ςτο
πλαίςιο τθσ παγκόςμιασ θμζρασ κατά
του
καρκίνου,
πραγματοποίθςε
ενθμερωτικι
ομιλία
ςτισ
06
Φεβρουαρίου, με κζμα: "Ψυχολογικι
ςτιριξθ του καρκινοπακοφσ και τθσ
οικογζνειασ του", με ομιλθτζσ τον
ψυχολόγο του ςυλλόγου κ. ουμπγίδθ
Αντϊνθ και τθν κοινωνικι λειτουργό
του ςυλλόγου κα. Κατςαρίδου Τηοφλια
και τοποκζτθςε τθν πινζηα του ςτθν
παγκόςμια ιςτοςελίδα https://www.worldcancerday.org/

ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ
Το Σάββατο 12 Λανουαρίου 2019 πραγματοποιικθκε
ςτο Ρνευματικό Κζντρο Γιαννιτςϊν θ ΜουςικοΚεατρικι παράςταςθ «Σαν να ‘ταν χκεσ» με
καλεςμζνουσ τουσ Νζουσ Μουςικοφσ Χωρίσ Σφνορα,
τον Καλλιτεχνικό Σφλλογο Κεάτρου «Κεατρικζσ
Ρινελιζσ» και το μουςικό ςχιμα του 3ου ΓΕΛ
Γιαννιτςϊν.Τθ διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ ανζλαβαν
από κοινοφ ο Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν Γιαννιτςϊν, θ
Εκελοντικι Ομάδα «Νοιάηομαι» του Διμου Ρζλλασ και θ
Εκελοντικι Ομάδα του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτςϊν.Σκοπόσ τθν
εκδιλωςθσ ιταν θ ςυλλογι τροφίμων και ειδϊν πρϊτθσ
ανάγκθσ για τα άπορα μζλθ του ςυλλόγου καρκινοπακϊν
και το Γεφμα Αγάπθσ του Λ.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιαννιτςϊν

“ΜΑΗΙ ΟΤ” Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ
Ο Σφλλογοσ Γονζων Ραιδιϊν και Ενθλίκων με
Νεοπλαςματικι αςκζνεια και Φίλων αυτϊν «ΜΑΗΛ
ΣΟΥ» N. Καςτοριάσ ςε ςυνεργαςία με τθ Μονάδα
Υποβοθκοφμενθσ
Αναπαραγωγισ
Embryolab,
διοργάνωςαν με επιτυχία ενθμερωτικι εκδιλωςθ
ςτθν Καςτοριά, με κζμα "Δικαίωμα ςτθ
Γονιμότθτα", τθν Κυριακι 24 Φεβρουαρίου 2019.
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Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε προκειμζνου να ενθμερωκοφν τα μζλθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ
για τα νζα δεδομζνα που επιτρζπουν με αςφάλεια ςε
γυναίκεσ που νοςοφν από καρκίνο να διεκδικιςουν
τθ γονιμότθτά τουσ.
Θ ςυντιρθςθ τθσ γονιμότθτασ των γυναικϊν με
καρκίνο του μαςτοφ, θ επίτευξθ εγκυμοςφνθσ, θ
κφθςθ και ο κθλαςμόσ ιταν κάποια από τα κζματα
που αναφζρκθκαν. Τθν εκδιλωςθ ςυντόνιςε ο κ.
Λάηαροσ Ραπαδόπουλοσ, Μαιευτιρασ-Γυναικολόγοσ
και Ρρόεδροσ του Λατρικοφ Συλλόγου Καςτοριάσ.

ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ Ν. ΛΑΡΙΑ
Ο Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν Λάριςασ τον Λανουάριο,
επιςκζφτθκε
τισ
ογκολογικζσ
κλινικζσ
και
το
ακτινοκεραπευτικό τμιμα του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ
Νοςοκομείου και του Κουτλιμπάνειου & Τριανταφφλλειου
Γενικοφ
Νοςοκομείου
Λάριςασ,
πραγματοποιϊντασ
προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ ςυνεργαςίασ με τον
Κακθγθτι
Ογκολογικισ
Ρακολογίασ τθσ Λατρικισ
Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ κ.Κωτςάκθ, τον
Αναπλθρωτι Διοικθτι κ. Λιόλιο και τθ Διευκφνουςα κα
Ραλθογιάννθ.
Κατά
τθ
διάρκεια
των
επιςκζψεων,διαπιςτϊκθκανοι ςθμαντικζσ αλλαγζσ και
βελτιϊςεισ που πραγματοποιοφνται ςτουσ υφιςτάμενουσ
χϊρουσ αλλά και τον τρόπο λειτουργίασ των εν λόγω
μονάδων.
“ΕΤ ΗΩ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ” – ΘΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΘΣΘ
Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε το Σάββατο 26 Λανουαρίου
2019, θ δράςθ “ράβουμε μαηί”, ςτο βιβλιοπωλείο "ΓΑΦΘ"ςτον
Άγιο Νικόλαο. Ο ςφλλογοσ ευχαριςτεί κερμά τθν κα. Ρρινιωτάκθ
Ελζνθ, για τθν εξαιρετικι ιδζα να καταςκευάςει και να δωρίςει ςτον
ςφλλογο, τα πολφ χριςιμα μαξιλαράκια για τουσ αςκενείσ με porta- cath. Μια ιδζα που εξελίχτθκε και ζγινε μια υπζροχθ γιορτι
δθμιουργικότθτασ για μικροφσ και μεγάλουσ.Τα μαξιλαράκια αυτά
διατίκενται από τισ εκελόντριεσ του ςυλλόγου ςτα δυο νοςοκομεία
τθσ πόλθσ του Θρακλείου μασ και από το γραφείο του Συλλόγου.
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ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΜΕΣΑΜΟΧΕΤΜΕΝΩΝ ΜΤΕΛΟΤ ΟΣΩΝ – “ΠΑΜΜΟ”
Ο Ρανελλινιοσ ςφλλογοσ μεταμοςχευμζνων μυελοφ των οςτϊν
“ΡΑΣΜΜΟ” ςτθν Κεςςαλονίκθ, ζλαβε μζροσ ςτθν εκςτρατεία
ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ “Πάτα το κουμπί, Χτφπα τον
καρκίνο” για τθν παγκόςμια μζρα κατά του καρκίνου (μια
πρωτοβουλία τθσ Bristol-Myers Squibb υπό τθν αιγίδα τθσ ΕΛΛΟΚ
και τθσ ΕΟΡΕ). Στθν πλατεία Αριςτοτζλουσ, ζδωςαν το παρϊν
εκελοντζσ του ςυλλόγου, ευαιςκθτοποιϊντασ το κοινό και
ενθμερϊνοντασ το για τισ δραςτθριότθτεσ του Συλλόγου.
“ΑΛΜΑΗΩΘ”
MyALMA
Ο Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Γυναικϊν με
Καρκίνο Μαςτοφ “Άλμα Ηωισ” δθμιοφργθςε
μια εφαρμογι για κινθτά που ζχει ςαν ςτόχο
να γίνει χριςιμο εργαλείο για κάκε γυναίκα
με μεταςτατικό καρκίνο μαςτοφ. Ζνα
εργαλείο
ενθμζρωςθσ
και
υποςτιριξθσ.Βαςικοί
άξονεσ
για
το
ςχεδιαςμό τθσ εφαρμογισ είναι θ
ενθμζρωςθ των γυναικϊν με μεταςτατικό
καρκίνο μαςτοφ για τα κζματα που τισ
αφοροφν, θ υποςτιριξι τουσ μζςα από
χριςιμεσ πρακτικζσ ςυμβουλζσ για τθν κακθμερινότθτά τουσ και θ επικοινωνία με
υποςτθρικτικζσ δομζσ.
Μζςω τθσ εφαρμογισ οι γυναίκεσ με μεταςτατικό
καρκίνο μαςτοφ ζχουν τθ δυνατότθτα να
ενθμερωκοφν για νεότερα ιατρικά δεδομζνα, για
ςθμεία ενδιαφζροντοσ όπωσ Νοςοκομεία, Δομζσ
Υγείασ και Λατρεία πόνου, να λάβουν χριςιμεσ
ςυμβουλζσ για τθ διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων
τουσ και των ανεπικφμθτων ενεργειϊν τθσ
κεραπείασ τουσ, να κζςουν ςτόχουσ που
βελτιϊνουν τθν ποιότθτα ηωισ τουσ και να δουν προτάςεισ για βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτάσ
τουσ.Θ επίςθμθ πρϊτθ παρουςίαςθ τθσ εφαρμογισ ζγινε 13 Φεβρουαρίου 2019 ςτθν
ενθμερωτικι εκδιλωςθμε κζμα“Μιλϊντασ Ανοιχτά για τον Καρκίνο Μαςτοφ” ςτο Τμιμα
Λατρικισ του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασςε ςυνεργαςία με τθν Ογκολογικι Κλινικι του
Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Λάριςασ και με τθν υποςτιριξθ του Συλλόγου
Καρκινοπακϊν Λάριςασ.
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“Κ.Ε.Φ.Ι.” ΑΘΘΝΑ
Στισ 21 και 22 Φεβρουαρίου πραγματοποιικθκε το
28οΡολυκεματικό Λατρικό Συμπόςιο του 251 Γενικοφ
Νοςοκομείου Αεροπορίασ (251 ΓΝΑ) ςτο αμφικζατρο του
251 ΓΝΑ.Θ κα. Ηωι Γραμματόγλου, Ρρόεδροσ Συλλόγου
Καρκινοπακϊν Εκελοντϊν - Φίλων - Λατρϊν Κ.Ε.Φ.Λ.
Ακθνϊν, ενθμζρωςε το κοινό για τθν ςθμαντικι δράςθ του
Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Λ. “Μαηί και ςτο πίτι” - Ψυχοκοινωνικι Υποςτιριξθ Ογκολογικϊν Αςκενϊν
Το Συμπόςιο αποτελεί τθν κορυφαία ετιςια επιςτθμονικι εκδιλωςθ του Νοςοκομείου και
αποςκοπεί ςτο να ςυμβάλει ςτθ διαρκι εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ του υγειονομικοφ
προςωπικοφ.Θ φετινι κεματολογία εςτίαςε ςτθν πρόλθψθ νόςων, ςτθ βιοϊατρικι τεχνολογία
και ςε καινοτόμεσ υπθρεςίεσ υγείασ προκειμζνου να αναδείξει τουσ “νζουσ δρόμουσ” τθσ
επιςτθμονικισ γνϊςθσ και πρακτικισ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ.
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