Τα ΝΕΑ της ΕΛΛ.Ο.Κ.
Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Χριστός Ανέστη!
Όλοι μας, κάποια στιγμή στην ζωή μας, έχουμε μονολογήσει στους εαυτούς μας ή έχουμε συμβουλέψει
άλλους: ''Για να δεις το ουράνιο τόξο πρέπει να αντέξεις την καταιγίδα''. Σοφή κουβέντα αφιερωμένη σε
αυτούς που δεν τα παρατάνε, σε αυτούς που συνεχίζουν ακόμα και όταν η ζωή γίνεται δύσκολη. Γιατί
ξέρουμε πολύ καλά ότι ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάμε τις δυνάμεις μας μπροστά στις δυσκολίες… Και το
ουράνιο τόξο φάνηκε στον ουρανό και το μεθυστικό άρωμα της πασχαλιάς, μοσχομυρίζει στις γειτονιές
και η ψυχή μας ανθίζει μαζί με την πασχαλιά, που συμβολίζει την αγάπη και όλοι γνωρίζουμε πως έχει
συνδεθεί στενά με το Πάσχα και την Άνοιξη.
Η άνοιξη φέτος σημαδεύθηκε από την ένταξη της Ελληνικής πλατφόρμας Αll.Can στη μεγάλη διεθνή
οικογένεια Αll.Can. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και η υπογράφουσα,
αισθανόμαστε ιδιαίτερη περηφάνια για τη συμπόρευση της Ελληνικής ογκολογικής κοινότητας στη
διεθνή πλατφόρμα All.Can. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των
εμπλεκομένων στην χώρα μας και ευρύτερα σε διεθνές πλαίσιο, όπως αυτό της πρωτοβουλίας All.Can,
μπορούν να οδηγήσουν σε προτάσεις που παράγουν μικρές και μεγάλες “νίκες” κατά της
αναποτελεσματικότητας και της βελτίωσης της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας και να μας
κάνουν πιο αισιόδοξους για το μέλλον της ογκολογικής περίθαλψης στην Ελλάδα.
Αναγνωρίζοντας ότι το μέγεθος των σημερινών προκλήσεων στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα
στη χώρα μας, απαιτεί συνένωση δυνάμεων και την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, η ΕΛΛΟΚ κάλεσε τους
εταίρους της ελληνικής ογκολογικής κοινότητας να συμπορευθούν στη δημιουργία της Ελληνικής
πλατφόρμας διαλόγου All.Can. O κοινός στόχος είναι η εξάλειψη της αναποτελεσματικότητας στην
ογκολογική περίθαλψη για τη βελτίωση των εκβάσεων των ασθενών, η αναζήτηση βιώσιμων λύσεων
χαμηλού κόστους, αλλά και η υποβολή προτάσεων πολιτικής στο Υπουργείο Υγείας και άλλους φορείς
πολιτικών υγείας για μεσο-μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών
μεταξύ των εταίρων και με άλλα μέλη της διεθνούς οικογένειας της All.Can.
O Μάιος είναι επίσης ο μήνας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο της ουροδόχου
κύστης και σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε στην εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο αυτό
που δεν είναι πολύ γνωστός στο ευρύ κοινό, ώστε να αναδείξουμε σε κάθε περιοχή τη σημασία της
πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης . Πρόκειται για τον τέταρτο περισσότερο συχνό καρκίνο στη
χώρα μας το 2018 με 5.106 νέες διαγνώσεις και τον πέμπτο πανευρωπαϊκά. Έχει ήδη ετοιμαστεί το
σχετικό υλικό και οδηγίες για το πώς μπορεί κάθε σύλλογος να συμμετάσχει με μικρές και μεγαλύτερες
ενέργειες το οποίο θα λάβετε σύντομα, και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια που θα
χρειασθείτε.
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Κλείνοντας, θέλω να σας ευχηθώ να γεμίζετε τις ψυχές σας με αγάπη, ευαισθησία, αλήθεια και σεβασμό
και να χαρείτε το κάθε “τώρα” που σας χαρίζεται…
“Η μέρα που ο Θεός δημιούργησε την ελπίδα ήταν πιθανότατα
η ίδια μέρα που δημιούργησε την Άνοιξη”
BernardWilliams
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Καίτη Αποστολίδου
Πρόεδρος
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΟΚ
1.

Η All.Can στην Ελλάδα. Κοινή Συνέντευξη Τύπου

Την Τετάρτη 10 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε
στο Ξενοδοχείο
Τιτάνια στην
Αθήνα
συνέντευξη Τύπου με θέμα: “Παρουσίαση της
Διεθνούς Πλατφόρμας All.Can και των
αποτελεσμάτων
της
Πανελλαδικής
Έρευνας All.Can για τις ανεπάρκειες στην
ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα”. Η
κοινή Συνέντευξη Τύπου, διοργανώθηκε από
την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου σε
συνεργασία με τις
•
ΕΑΕ-Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
•
ΕΕΑΟ-Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
•
ΕΕΠΑ-Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής
•
ΕΕΧΟ-Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας
•
ΕΟΠΕ- Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
•
ΕΣΝΕ/ΤΟΝ Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας-Τομέας Ογκολογίας
•
Εργαστήριο Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς
•
ΜΒΑ– Υγεία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
•
ΟΝΕΟ- ΕΟΠΕ – Ομάδα Νέων Ογκολόγων της ΕΟΠΕ
Για πρώτη φορά οι εμπλεκόμενοι φορείς στην
ογκολογική περίθαλψη μεταξύ των οποίων
ασθενείς, Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες,
επαγγελματίες
υγείας,
ακαδημαϊκοί,
Οικονομολόγοι Υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες,
ανακοίνωσαν επίσημα την σταθερή βούλησή
τους να συνεργασθούν,
να παρέμβουν,
να υποβάλουν συστάσεις πολιτικής για τον
καρκίνο, ν’ αναλάβουν δράση και κοινές
πρωτοβουλίες με
υπευθυνότητα
και
αποφασιστικότητα, προκειμένου να επιτευχθεί
πραγματική βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας στη χώρα μας.
Μέσα από την ανάπτυξη της Ελληνικής Πλατφόρμας All.Can και με εστίαση στη βέλτιστη διάθεση των
υφιστάμενων πόρων για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, σε συνδυασμό πάντα με τις προτεραιότητες που
θέτουν οι ίδιοι οι ασθενείς, επιχειρείται μία ουσιαστική ανάγνωση των ανεπαρκειών του συστήματος
ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας με τελικό στόχο τη μείωση της αναποτελεσματικότητας και τη
βελτίωση των εκβάσεων των ασθενών.
Ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της Ελληνικής Πλατφόρμας All.Can, αποτελεί
η Πανελλαδική έρευνα All.Can για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο από τη σχέση τους με το
σύστημα υγείας κατά τη διάρκεια της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας που έλαβαν, η οποία
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αποτελεί μέρος της Διεθνούς Έρευνας All.Can, και απευθύνεται σε ασθενείς και άτομα με εμπειρία
καρκίνου.
Η Διεθνής Έρευνα All.Can σχεδιάσθηκε και
υλοποιήθηκε το 2018, σε εννέα Ευρωπαϊκές
χώρες, με στόχο να εντοπίσει τις ανεπάρκειες
στην ογκολογική φροντίδα, μέσα από την
οπτική των ίδιων των ασθενών. Στη χώρα μας
διεξήχθη από τα τέλη Δεκεμβρίου 2018 μέχρι τα
μέσα Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.
Η έρευνα καταγράφει στοιχεία που αφορούν
την διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου,
την επιστροφή του ασθενή μετά τη θεραπεία
στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή, τις
σχέσεις του με υποστηρικτικές ομάδες ασθενών καθώς και την συνολική εμπειρία του με τον καρκίνο.
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την Πανελλαδική έρευνα All.Can, η επεξεργασία
της οποίας καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε με την ευγενική
υποστήριξη και επιμέλεια της εταιρείας IQVIA :
•
•

•

•

•
•
•

89% δηλώνει ότι επιβαρύνθηκε οικονομικά κατά τη
διάρκεια της νόσου, ενώ
1
στους
4
(26%)
δήλωσε
απώλεια
εργασίας ποσοστό που φθάνει το 38% σε όσους δεν
έχουν ακόμη θεραπευθεί.
Νο 1 ανεπάρκεια: η αρχική διάγνωση του καρκίνου
(Μ.Ο. 2 μήνες για τη διάγνωση από την πρώτη
επίσκεψη το γιατρό)
Μόνο 4% δήλωσε ότι δέχθηκε πλήρη ενημέρωση σε
όλα τα επίπεδα φροντίδας κατά τη διάρκεια που
νοσούσε
1 στους 2 δεν έλαβε καμία πληροφόρηση για τις
υποστηρικτικές ομάδες ασθενών
Το 53% των διαγνώσεων έγινε στα πλαίσια ελέγχου
για άλλο πρόβλημα υγείας, ενώ
Μόνο 11% είναι το ποσοστό της διάγνωσης στο
πλαίσιο
συμμετοχής
σε
πρόγραμμα
προσυμπτωματικού ελέγχου
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεθνή
πρωτοβουλία All.Can, και το υλικό της συνέντευξης τύπου μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο της
ΕΛΛΟΚ:https://ellok.org/all-can/
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2. ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ “ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ”
Ο Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ και η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου
είπαν Ναι στην Συνεργασία! Ναι στην Συμμαχία!
Την Πέμπτη 07 Μαρτίου 2019 υπεγράφη το Σύμφωνο
Συνεργασίας για την ευαισθητοποίηση της Ελληνικής
κοινωνίας γύρω από την εθελοντική δωρεά μυελού των
οστών αλλά και την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών
μεταξύ του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ και της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου.
Κατά
την
διάρκεια
της
εκδήλωσης
που
πραγματοποιήθηκε στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων
«Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», η κυρία
Βαρδινογιάννη τόνισε στην ομιλία της: “Η σημερινή
ημέρα είναι πολύ σημαντική για εμάς, καθώς με την
συμπλήρωση πέντε χρόνων λειτουργίας της Τράπεζας
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙΔΑΣ», η προσπάθειά μας αγκαλιάζεται από τρεις
ακόμα σημαντικούς συμμάχους. Τρεις εξέχοντες φορείς,
από τρείς διαφορετικούς τομείς, τον πολιτισμό και την παιδεία, τον αθλητισμό καθώς και τον
εθελοντισμό για την υγεία, που πλέον το έργο τους θα συγκλίνει προς έναν μεγάλο ανθρωπιστικό σκοπό:
το δώρο της ζωής σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Δεν υπάρχει για εμάς πιο σημαντική
προσφορά και έκφραση αλληλεγγύης από την συμμετοχή σας σε αυτόν τον αγώνα”.
Η κα Αποστολίδου, εν συνεχεία, δήλωσε πως: “Οι ασθενείς με καρκίνο αναγνωρίζουν και στηρίζουν το
έργο που επιτελείται από το Όραμα Ελπίδας ενισχύοντας, με τη διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης του
κοινού, την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Οι ασθενείς με καρκίνο είναι εκείνοι που από
πρώτο χέρι γνωρίζουν την σημασία εύρεσης συμβατού δότη καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι η μόνη
ελπίδα επιβίωσης”.
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3. ΔΙΑΒΑΖΩΝΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΕΟΠΕ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Στο πλαίσιο Ετήσιου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας και με την
ευκαιρία του εορτασμού της Αθήνας ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας
Βιβλίου, η ΕΟΠΕ πραγματοποίησε στις 17 Απριλίου στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών μία εξαιρετική Ημερίδα με τίτλο «ΔιαβαΖΩντας Υπεύθυνα για
τον Καρκίνο», η οποία ήταν ανοιχτή στο κοινό και είχε στόχο να
προσεγγίσει ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα που αφορά όλους τους
ασθενείς αλλά και τον ευρύτερο πληθυσμό.
Στην ημερίδα την τιμητική τους
είχαν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των
Οργανώσεων Ασθενών με καρκίνο
οι οποίοι έδωσαν το στίγμα της
σύγχρονης αντίληψης των ασθενών
σχετικά με την έγκυρη ενημέρωση, και παρουσίασαν το έργο που
έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα, όσον αφορά την ενημέρωση των
ασθενών και του κοινού για τον καρκίνο με έντυπα τους. Στην
ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Γυναικών με καρκίνο του μαστού Άλμα Ζωής, το Σύλλογο ΚΕΦΙ, τον
Όμιλο ΑγκαλιαΖΩ, τον Σύλλογο ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ. Την Ελληνική
Ομοσπονδία Καρκίνου εκπροσώπησαν, η κα Καίτη Αποστολίδου, η
κα Ελένη Ντελιοπούλου, ο κος Γιώργος Καπετανάκης, η κα
Παρασκευή Μιχαλοπούλου και η κα Ζωή Γραμματόγλου.

4.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ. είναι η πίστη μας στην
συλλογική δράση που μπορεί ν’ αλλάξει τον κόσμο προς
το καλύτερο!
Με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίζουμε τους: Συλλόγους :
•
Καρκινοπαθών Εορδαίας, από την
Πτολεμαΐδα,
•
Εθελοντών κατά του Καρκίνου Ν. Καβάλας,
•
Αγώνας Ζωής από την Ευρυτανία και
•
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΖΩΗ Σύλλογος Καρκινοπαθών και
φίλων Βορείου Έβρου, από την Ορεστιάδα

Πλέον η ΕΛΛ.Ο.Κ. αριθμεί 36 μέλη, γεγονός που μας δίνει μεγαλύτερη δύναμη και ευθύνη ταυτόχρονα.
Σε αυτή την προσπάθεια όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε το δικό μας λιθαράκι, για να
γιγαντώσει η φωνή των ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συνεργασίας σε όλες τις Οργανώσεις
Ασθενών με στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
5. ΕΛΛ.Ο.Κ. & ECPC ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Το Δ.Σ. της ΕΛΛΟΚ στη προσπάθεια διεύρυνσης της κατάρτισης των στελεχών των μελών της
Ομοσπονδίας φροντίζει, ήδη εδώ και δύο χρόνια, να εξασφαλίζει τη συμμετοχή τους σε μεγάλα συνέδρια
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κάθε φορά που είναι δυνατόν. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία σε τρία στελέχη
μελών μας να συμμετάσχουν με κάλυψη των εξόδων ταξιδιού από τους διοργανωτές, σε σημαντικές
διοργανώσεις, εκπροσωπώντας την και σε μια περίπτωση την ECPC. Πιστεύουμε μέσα στο χρόνο να
έχουμε και άλλες ευκαιρίες συμμετοχής μελών μας.
Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής: άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ιδιαίτερα στον προφορικό λόγο,
γνώση των θεμάτων της εκδήλωσης, υποχρεωτική παρακολούθηση όλων των συνεδριών της εκδήλωσης,
σύνταξη και υποβολή έκθεσης για τα σημαντικότερα θέματα της εκδήλωσης. Παραθέτουμε τα άρθρα
που μας έστειλαν οι κυρίες:
1. Όλγα Γ. Λιοντοπούλου - Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου –
ΑγκαλιάΖΩ
2. Αφροδίτη Κατσαράκη – Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών με Νεοπλασία Φίλων & Οικογενειών
Β.Δ. Ελλάδας “Είμαστε Μαζί”
3. Αριστέα Αρχοντίδου
Γραμματέας του Συλλόγου Καρκινοπαθών και φίλων Ν. Έβρου "ΣΥΝΕΧΙΖΩ"

Άρθρο: Όλγας Γ. Λιοντοπούλου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΑγκαλιάΖΩ

Στις 9 και 10 Απριλίου του 2019 διεξήχθη η 13ηΗμερίδα για την
Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των ασθενών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο των Βρυξελλών. Την ευθύνη της εν λόγω διοργάνωσης
είχε αναλάβει το Iταλικό δίκτυο ActiveCitizenshipNetwork.
Την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου εκπροσώπησε η κα Όλγα
Λιοντοπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Ομίλου Εθελοντών κατά
του Καρκίνου “Αγκαλιάζω”.
Η θεματολογία των συζητήσεων ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και
αποσκοπούσε στην εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα του τομέα
της υγείας και ειδικότερα εκείνα που αντιμετωπίζει ο ασθενής.
Η πρώτη ημέρα της διάσκεψης είχε ως θέμα τη διασφάλιση της αξίας
του ασθενή από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, ενώ η
δεύτερη ημέρα των ομιλιών επικεντρώθηκε στην ψηφιακή υγεία και
την εξατομικευμένη ιατρική.
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Κύρια ευθύνη των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προστασία των πολιτών από τις ποικίλες
απειλές της υγείας αυτών, την μείωση των επιπτώσεων των χρόνιων παθήσεων, καθώς και τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν για την βελτίωση και την αναβάθμιση του συστήματος υγείας. Πρωταρχικό τους
μέλημα είναι η υποστήριξη ενός δυναμικού συστήματος υγείας που θα στοχεύει στην καινοτομία και την
αποτελεσματικότητα των θεραπειών.
Παράλληλα, οι πολιτικές υγείας θα πρέπει να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες πρόσβασης των
ασθενών στην ενημέρωση, την πρόληψη, τον προ-συμπτωματικό έλεγχο για τις διάφορες ασθένειες, τη
φαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και τις καινοτόμες μεθόδους θεραπείας.
Επιπλέον, επισημάνθηκε ιδιαιτέρως η
σπουδαία σημασία της πρόληψης και η
ανάγκη αλλαγής του τρόπου ζωής των
Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει να γίνει
κατανοητό από το σύνολο των πολιτών
ότι η μη υγιεινή διατροφή, όπως τροφές
με υψηλά λιπαρά, προσθήκη αλατιού και
ζάχαρης, η καθιστική ζωή και το
κάπνισμα επιβαρύνουν την υγεία τους
και μπορούν να αποτελέσουν αιτία
θανάτου.
Η εκπαίδευση σε θέματα υγείας πρέπει να λάβει τη θέση που δικαιωματικά της αξίζει. Θα πρέπει τα
παιδιά να ενημερώνονται σε θέματα υγείας από μικρή ηλικία, τόσο στο οικογενειακό, όσο και στο
σχολικό-εκπαιδευτικό, αλλά και κοινωνικό τους περιβάλλον. Η πρόληψη μέσω της εκπαίδευσης είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματική. Εξάλλου, είναι ευρέως γνωστό ότι η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας.
Η δημόσια υγεία κατέχει σημαντική θέση
στην κοινωνία και αφορά όλους τους
πολίτες όλων των χωρών μελών. Για το
λόγο αυτό, οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει
να δώσουν στη δημόσια υγεία την
απαραίτητη προσοχή και σημασία που
της αρμόζει. Θα πρέπει όλοι μας να
αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να
αγωνιστούμε για καλύτερες προοπτικές
σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και για το
δικαίωμα της ίσης πρόσβασης των ασθενών, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.
Στη διάρκεια της Ημερίδας, εκτός από τα θέματα που προαναφέρθηκαν (πρόληψη, αλλαγή τρόπου
ζωής, εκπαίδευση, πολιτικές υγείας), οι ομιλητές αναφέρθηκαν και στη σημασία και αξία του
εμβολιασμού. Το εν λόγω θέμα απασχολεί πολύ τον ευρωπαϊκό πληθυσμό λόγω τουαντι-εμβολιαστικού
κινήματος, αλλά και των θανατηφόρων κρουσμάτων που έχουν επέλθει από αυτόν και που θεωρείται
σκάνδαλο για τις αναπτυγμένες χώρες του 21ου αιώνα.

Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ.
Σανταρόζα 1 Τ.Κ. 10564 Αθήνα

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

Οι ασθενείς με καρκίνο και οι νέες θεραπείες απασχόλησαν ιδιαίτερα τους ομιλητές και το κοινό.
Επισημάνθηκε ότι δεν έχουν οι πραγματοποιηθεί οι πρόοδοι που όλοι ανέμεναν. Δυστυχώς, δεν υπήρξε
η επιθυμητή πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα και τις καινοτόμες θεραπείες. Οι ανισότητες στην
πρόσβαση στις νέες αλλά και παλαιότερες θεραπείες μεταξύ των χωρών μελών είναι πολύ μεγάλες.
Βασικό μέλημα, πέραν των φαρμάκων, των θεραπειών, των καλά εκπαιδευμένων ιατρών και του
νοσηλευτικού προσωπικού, είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο. Είναι βασική
προϋπόθεση να μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες, να συνεχίζουν να είναι παραγωγικοί και να
συνεχίζουν να έχουν τους ρόλους τους ως γονείς, σύζυγοι και φίλοι. Θα πρέπει ο ασθενής να έχει
ΜΕΛΛΟΝ.
Η δεύτερη ημέρα της Ημερίδας συνεχίστηκε με θέματα ψηφιακής υγείας σχετικά με τη διαχείριση των
δεδομένων των ασθενούς και την ηλεκτρονική τους καταχώρηση, καθώς και την εξατομικευμένη ιατρική.
Το συμπέρασμα αυτών των δύο είναι ότι θα πρέπει να συμπορευτούν και ότι δεν μπορεί να υπάρξει το
ένα χωρίς το άλλο. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε και το πόσο ευαίσθητα είναι τα προσωπικά δεδομένα και
ότι χρειάζεται ειδικός και διακριτικός χειρισμός στην καταχώρηση τους.
6. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛ.Ο.Κ. ΣΤΗΝ IEEPO 2019 – ΡΩΜΗ
Άρθρο: Αριστέας Αρχοντίδου
Γραμματέως του Συλλόγου “Συνεχίζω”

Στις 6 & 7 Μαρτίου 2019
πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη
το 11ο Ετήσιο Συνέδριο
Διεθνούς
Ανταλλαγής
Εμπειριών για Οργανώσεις
Ασθενών
(International
Experience
Exchange
withPatientOrganizations –
IEEPO 2019) με θέμα την
Εξατομικευμένη Υγειονομική
Περίθαλψη και το τι σημαίνει
για
τους
ασθενείς
(PersonalizedHealthcare).
Την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, εκπροσώπησε η κα Αριστέα Αρχοντίδου, Γραμματέας του
Συλλόγου Καρκινοπαθών και φίλων Ν. Έβρου "ΣΥΝΕΧΙΖΩ". 200 εκπρόσωποι από 53 χώρες είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν για την εξατομικευμένη ιατρική, τον ρόλο που μπορούν
να έχουν οι οργανώσεις ασθενών σε αυτήν, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα Ψηφιακά Δεδομένα και
συγκεκριμένα στη χρήση τους, στην ασφάλειά και στην ιδιοκτησία τους.
Τι σημαίνει όμως η εξατομικευμένη ιατρική (personalizedhealthcare) για τους ασθενείς; Καλύτερη
διάγνωση, πρόγνωση, συμμετοχή σε κλινικές μελέτες, επιλογή θεραπείας, πρόσβαση στην κατάλληλη
θεραπεία, ευκολότερη παρακολούθηση της πορείας της ασθένειας.
Αρχικά εξετάστηκε η εξέλιξη του τοπίου της εξατομικευμένης ιατρικής, μέσω της μετατροπής των Big
Data (μεγάλων δεδομένων) σε Data (δεδομένα).
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Λαμβάνοντας υπ’ όψιν φυσικά τις ανάγκες των ασθενών, των παρόχων υπηρεσιών υγείας και των
προμηθευτών παρουσιάστηκε η σημασία των Ψηφιακών Εργαλείων (Digital Tools , Apps) και η Ανάλυση
Δεδομένων (DataAnalytics) καθώς και οι ανάγκες των χρηστών. Μίλησαν επίσης για τα γονιδιακά τεστ
και την εξατομίκευση της ογκολογικής θεραπείας και περίθαλψης, που μπορούν να συνδράμουν στην
καλύτερα στοχευμένη θεραπεία, ιδιαίτερα σε δύσκολες μορφές καρκίνου.
Συνοπτικά τα θέματα που
αναπτύχθηκαν αφορούσαν την
εξασφάλιση συνεργασίας για
τη συλλογή δεδομένων αλλά
και για τη διαφάνεια και
ακεραιότητα κατά τη χρήση
τους, την υποστήριξη των
οργανώσεων ασθενών στη
δημιουργία
συνασπισμών
(coalitions) για
ισχυρή και
τεκμηριωμένη συνηγορία σε
θέματα πολιτικών υγείας, την
ανάγκη
βελτίωσης
της
επικοινωνίας μεταξύ των
ατόμων που ασχολούνται στον
χώρο του φαρμάκου και των ασθενών ώστε να είναι πιο προσιτή και κατανοητή για όλους η γνώμη των
ασθενών, την υιοθέτηση μιας ολιστικής άποψης της υγειονομικής περίθαλψης με τη συλλογή
δεδομένων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τι είναι αυτό που είναι σημαντικό για τους ασθενείς.
Όλες οι οργανώσεις συμφώνησαν ότι η συνεργασία μεταξύ φορέων από όλο το φάσμα της υγειονομικής
περίθαλψης και η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για τη βελτίωση της
περίθαλψης καθώς και ότι απαιτούνται οι κατάλληλες επενδύσεις ώστε να δημιουργηθούν τα ψηφιακά
εργαλεία και οι εφαρμογές οι οποίες θα είναι αποτελεσματικές για τα συστήματα υγείας
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
7. ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣΑΘΗΝΑΣ – 2019

Το Γραφείο Μαραθωνίου του ΣΕΓΑΣ ξεκινάει και φέτος δυναμικά την προετοιμασία για το μεγάλο
γεγονός της χρονιάς, τον ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 2019 που θα πραγματοποιηθεί 9 & 10
Νοεμβρίου 2019. Αξίζει να σημειωθεί πως από φέτος ο Μαραθώνιος της Αθήνας γίνεται αγωνιστικό
διήμερο, με τον Αγώνα Δρόμου 10χλμ να μεταφέρεται πλέον το απόγευμα του Σαββάτου (δηλ. στις 9
Νοεμβρίου 2019) ενώ θα διεξαχθεί ένας ενιαίος Αγώνας 5χλμ το πρωί με αυξημένο όριο συμμετοχής.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου έχει ήδη εξασφαλίσει ομαδική συμμετοχή για συγκεκριμένο αριθμό
ατόμων και στους τρεις αγώνες (των 5 χλμ., των 10 χλμ και τον Μαραθώνιο) και έτσι θα είναι και φέτος
παρούσα, με την#ELLOKTEAM, στην οποία σας προσκαλούμε και πάλι να συμμετάσχετε!!!
Πρόκειται για μία μοναδική εμπειρία η οποία θα σας μείνει αξέχαστη ενώ ταυτόχρονα με την παρουσία
μας θα δώσουμε μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλους τους συνανθρώπους μας που νοσούν από
καρκίνο και προσπαθούν να αντλήσουν ελπίδα και δύναμη.
Φέτος θα υιοθετήσουμε το νέο σύνθημα της UICC για την παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου
#IAmAndIWill και θα ετοιμάσουμε τα νέα T - SHIRTS της ΕΛΛΟΚ, για όλους τους συμμετέχοντες ως
αναμνηστικό δώρο για τη συμμετοχή τους.
Οι δηλώσεις πρόθεσης Συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν μέχρι τέλος Μαΐου. Περισσότερες
πληροφορίες και επιπλέον λεπτομέρειες μπορείτε να λάβετε από την κυρία Ελίνα Αλεξοπούλου,
Υπεύθυνη Γραμματείας της ΕΛΛΟΚ στο τηλέφωνο 210 – 7710335 και στο email: office@ellok.org
8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΟΚ - WIND
Μία μοναδική συνεργασία ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και συνεχίζει μεταξύ της ΕΛΛΟΚ και της WIND
με την οποία, όλοι οι Σύλλογοι που είναι μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου έχουν τη
δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας σε πολύ χαμηλές τιμές
με τα προγράμματα ΕΛΛΟΚ – WIND.
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Τα προγράμματα έχουν πλέον ανανεωθεί για να προσφέρουν
περισσότεροinternet (δεδομένα), σύμφωνα με τις δικές επιθυμίες.
Έχουμε στη διάθεσή σας τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας στα οποία
μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από την υπεύθυνη του
προγράμματος, καθώς αυτό δεν διατίθεται από το δίκτυο
καταστημάτων της WINDκαι να προχωρήσετε σε νέες συνδέσεις.
ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Υπεύθυνη : Γιώτα Αντωνίου
Τηλ. : 6932323510 / 2314 012 624
Email: t.kardakos@yahoo.gr
Να τονίσουμε ότι η συμφωνία αφορά και όλα τα μέλη των Συλλόγων σας, (τους ασθενείς, τις οικογένειές
τους, τους εθελοντές, τους εργαζόμενους, τους φροντιστές και όλα τα μέλη των συλλόγων ασθενών
με καρκίνο που είναι μέλη της ΕΛΛΟΚ), ώστε να μπορούν να αποκτήσουν πολύ οικονομικά
προγράμματα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, με εγγυημένη χαμηλή τιμή, ακόμη και μετά τη λήξη του
συμβολαίου. Εκτός αυτού υπάρχει και ποσό επιδότησης, για όλους όσους κάνουν χρήση των
προγραμμάτων.
Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα νέα προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κο
Γιώργο Καπετανάκη (τηλ. 6944608385 email : George.kapetanakis@ellok.org) ή την κα Ελίνα
Αλεξοπούλου (τηλ. 210 7710335 email : office@ellok.org)
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
“ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ” - ΑΘΗΝΑ
Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ διοργάνωσε Ενημερωτική Εσπερίδα με θέμα:
“Αγκαλιάζουμε το δέρμα του ασθενούς με καρκίνο” στα πλαίσια της πρώτης παρουσίασης της
καμπάνιας του Ομίλου μας για το 2019 σε συνεργασία με την LaRoche-Posay.
Η εν λόγω εσπερίδα πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα
17:00 – 21:00 στην Αίθουσα ‘’Τερψιχόρη’’
της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων - ΛΑΕΔ στην οδό Ρηγίλλης 1,
Αθήνα.
Στο πλαίσιο της εν λόγω καμπάνιας θα
πραγματοποιηθούν
δράσεις
και
εσπερίδες καθ’ όλη την διάρκεια του
2019.

“ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ” - ΠΑΤΡΑ
Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, συμμετείχε στο συνέδριο Γυναίκα
και Καρκίνος από την πρόληψη στη θεραπεία, που διοργανώθηκε από το Ογκολογικό Τμήμα του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και έλαβε χώρα στην Πάτρα, στις 5-6 Απριλίου 2019.
Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν σημαντικά
ζητήματα που απασχολούν τη γυναικά
ασθενή με καρκίνο, όπως η βιολογική
κατανόηση του καρκίνου, οι νέες χειρουργικές
και θεραπευτικές παρεμβάσεις, ο ρόλος της
ανοσοθεραπείας και της ορμονοθεραπείας,
οι επιπτώσεις της ασθένειας στη ζωή της
γυναίκας, στη σεξουαλική και εργασιακή της
ζωή. Στο συνέδριο υπήρξε σημαντική
εκπροσώπηση
από
τις
εθελοντικές
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της ογκολογίας.
Ο Σύλλογος ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας, συμμετείχε τόσο με την παρακολούθηση του συνεδρίου από μέλη
του, όσο και εκπροσωπούμενος σε επίπεδο εισηγήσεων από την επιστημονικά υπεύθυνη, Κοινωνική
Λειτουργό, κ. Κλαίρη Τζιομάκη, η οποία ανέπτυξε το θέμα: Τα ζητήματα της εργασίας της γυναίκας με
καρκίνο μαστού μέσα από την εμπειρία μας στο «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Αχαΐας.
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Κατά την εισήγηση παρουσιάστηκαν οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γυναίκα που
νοσεί με καρκίνο μαστού, είτε είναι εργαζόμενη,
είτε είναι άνεργη και επιθυμεί να εργαστεί, όπως
αυτές εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία
αλλά και στην καθημερινή κλινική εμπειρία,
μέσα από τα αιτήματα που φτάνουν στο ΑΛΜΑ
ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας. Όπως έχει διαπιστωθεί, η
γυναίκα που νοσεί με καρκίνο μαστού όπως και
η πλειοψηφία των ογκολογικών ασθενών
έρχεται αντιμέτωπη με σημαντικά αυξημένο
κίνδυνο ανεργίας, μείωση της αποδοτικότητας της στην εργασία, αλλαγές στα ωράρια και στις ώρες
εργασίας, φόβο απόλυσης, αυξημένο άγχος απόδοσης. Πρόκειται για ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα,
που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ευαισθητοποίηση και τολμηρές παρεμβάσεις σε πολιτικό
επίπεδο.
“ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ” ΡΟΔΟΠΗΣ
Στις 30 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον
σύλλογο του Μεγάλου Κρανοβουνίου ημερίδα με θέμα:
"Πρόληψη του καρκίνου του μαστού και του γυναικολογικού
καρκίνου". Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ακολούθησε και
εξέταση από γιατρό όσων εκ των συμμετεχουσών το
επιθυμούσαν.
Επίσης στις 14 Μαρτίου 2019
στο ίδρυμα Παπανικολάου
πραγματοποιήθηκε
σε
συνεργασία με τον Ιατρικό
σύλλογο Ροδόπης Ημερίδα
ανοιχτή προς το κοινό, με
θέμα: "Ενεργητικό και παθητικό κάπνισμα και καρκίνος του
πνεύμονα".

“ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ” – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, ο Σύλλογος Ασθενών με
Νεοπλασία, Φίλων και Συγγενών "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ",
πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα "ΖΗΝ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ". Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις
"Γυναίκες στην Ογκολογία"(W4O Hellas), ενώ έγιναν
εισηγήσεις από καταξιωμένους ιατρούς.

Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ.
Σανταρόζα 1 Τ.Κ. 10564 Αθήνα

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

Ακολούθησαν βιωματικά σεμινάρια γιόγκα και συζήτηση με
τους συμμετέχοντες σχετικά με τη σημασία της ψυχικής
ενδυνάμωσης και της διαχείρισης του άγχους από ψυχίατρο
του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Η εκδήλωση είχε μεγάλη συμμετοχή, από την πλευρά των
ασθενών και των συγγενών, ιδιαίτερα στα βιωματικά
σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν και τα θέματα της
εκδήλωσης στο σύνολο τους παρουσίασαν έντονο ενδιαφέρον
ενώ ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στον σύλλογό μας η επαναπραγματοποίηση μιας αντίστοιχης
εκδήλωσης.
ΕΥ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ” – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Την Τετάρτη 4 Απριλίου 2019, στο 2ο Δημοτικό
σχολείο του Αγίου Νικολάου οι μαθητές
έμαθαν
να
φτιάχνουν
μαξιλαράκια
χημειοθεραπείας και μαστεκτομής.
Τα μαξιλαράκια αυτά διατίθενται από τους
Εθελοντές μας στα δύο Νοσοκομεία της πόλης
του Ηρακλείου, επίσης όποιος τα χρειάζεται
μπορεί να τα προμηθευτεί και από το γραφείο
του Συλλόγου μας. Θερμές ευχαριστίες στην κα
Ελένη Πρινιωτάκη ,μέλος του ΕΥ ΖΩ, στη
δασκάλα κα Αλεξάνδρα Καραγιοβανίδου, στην
εθελόντριά του συλλόγου κα Σίσσυ Μεταξά, και στη κα Πόπη Κοκκίνη για την δωρεά σε υφάσματα!
Μέσα από αυτή τη δράση οι μικρές μαθητές μυήθηκαν στην μαγεία του ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ!
“ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΙ ΦΙΛΟΙ” – ΑΡΤΑ
“I AM AND I WILL” : Τα … μηνύματα μιας διαφορετικής διαδρομής του Δρόμου του Γιοφυριού στην
Άρτα!
Πολλοί έκοψαν το νήμα στο Δρόμο του Γιοφυριού
2019, την μεγάλη αθλητική διοργάνωση που
διοργανώθηκε για 5η φορά φέτος από τον Δήμο
Αρταίων, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου από
την τοπική κοινωνία και από πολλά μέρη της
Ελλάδος. Σ’ όλα τα αγωνίσματα του “Δρόμου του
Γιοφυριού” η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη, και με
τον καιρό να είναι σύμμαχος, οι αθλητές κάθε
ηλικίας απόλαυσαν τη διαδρομή, η οποία περνά
από τα σπουδαία Βυζαντινά μνημεία της Άρτας, αλλά και από τον κάμπο της.
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Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εθελοντών κατά του καρκίνου του μαστού “ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΡΤΑΣ”
και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονιών παιδιών με καρκίνο “ΦΛΟΓΑ” ο αγώνας φέτος ήταν
αφιερωμένος στη μάχη κατά του καρκίνου και στην Διεθνή εκστρατεία “I AM AND I WILL”
κινητοποιώντας πλήθος κόσμου σε κοινό αγώνα κατά του καρκίνου, υπέρ της πρόληψης, υπέρ της
άσκησης, υπέρ του… χαμόγελου στη Ζωή.
Όλοι μαζί ως μια μεγάλη αγκαλιά για τον
συνάνθρωπο που νοσεί, ο Σύλλογος έδωσε το
κεντρικό σύνθημα: “ΕΙΜΑΣΤΕ Άνθρωποι και
ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ
ΝΑ
στηρίξουμε
τον
συνάνθρωπο που νοσεί και να προωθήσουμε
δράσεις πρόληψης για λιγότερο καρκίνο στη
ζωή μας”.
Στην μεγάλη αυτή διοργάνωση μοιράστηκαν
ενημερωτικά φυλλάδια που προέτρεπαν τους
συμπολίτες: “Η πρόληψη και η έγκαιρη
διάγνωση σώζουν ζωές. Εντάξτε τον
προληπτικό έλεγχο στη ζωή σας. Κάντε σήμερα
την προσωπική σας δέσμευση”.
Επίσης έγινε μια εκστρατεία ενημέρωσης για εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών η οποία
απέδωσε καρπούς εγγράφοντας 60 νέους υποψήφιους δότες σε μόνο μια μέρα.Με τα κορδελάκια
κατά του καρκίνου τυπωμένα στα μπλουζάκια «χέρι –χέρι» (χρυσό για τον παιδικό καρκίνο και ροζ για
τον καρκίνο του μαστού) ένωσαν όλοι τη φωνή τους υπέρ της πρόληψης.
Το σύνθημα “I Am and I Will” της Παγκόσμιας Ένωσης Κατά του Καρκίνου (UICC), επίσης τυπωμένο στα
μπλουζάκια, απηύθυνε μια δυνατή έκκληση για δράση ζητώντας ταυτόχρονα και μια προσωπική
δέσμευση από όλους για την μείωση των επιπτώσεων του καρκίνου σε προσωπικό και σε συλλογικό
επίπεδο.
“Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” – ΑΡΓΟΣ
Στην φιλόξενη και ζεστή αίθουσα του Κέντρου Νεότητας
της Ιεράς Μητρόπολης Αργολίδας,ο Σύλλογος
Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Αργολίδας (ΣΥ.ΚΑ.ΦΙ.ΑΡ.)
«Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» διοργάνωσε ημερίδα το Σάββατο 13
Απριλίου με θέμα: «Σύγχρονη ογκολογική προσέγγιση
στη Γενική Χειρουργική. Τι κάνουμε σήμερα; Κακοήθεις
παθήσεις θυρεοειδούς και ενδοκρινών αδένων».
Oι ομιλητές αναφέρθηκαν στην ογκολογική χειρουργική
που είναι υπο-ειδικότητα της γενικής χειρουργικής που
εστιάζει στη χειρουργική θεραπεία του καρκίνου καθώς και στις απαράβατες συγκεκριμένες αρχές που
διέπουν την ογκολογική χειρουργική και οι οποίες πρέπει να τηρούνται σε κάθε επέμβαση.
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“Κ.Ε.Φ.Ι.” ΑΘΗΝΑ
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. απέσπασε το βραβείο Συλλόγων
Ασθενών «PatientInitiativeAward» των PrixGalien 2019, στην κατηγορία: Καλύτερη Καμπάνια
Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Κοινού.
Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Πέμπτη 11
Απριλίου 2019, παρουσία σημαντικών
προσωπικοτήτων από τον τομέα της Υγείας. Η
βραβευμένη καμπάνια αφορά στη σειρά
δράσεων που πραγματοποίησε ο Σύλλογος τον
Νοέμβριο του 2018, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα κατά του Καρκίνου του Παγκρέατος.

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας,
ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι.)
διοργάνωσε μια σειρά δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση του
Κοινού στη γνώση και τη πρόληψη του Γυναικολογικού Καρκίνου.
Το Σάββατο 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Mall Athens,
ενημέρωση από εθελοντές και εθελόντριες, όπου γυναίκες κάθε
ηλικίας είχαν την ευκαιρία να μάθουν σχετικά με τον προληπτικό
εμβολιασμό, να λάβουν ενημερωτικό υλικό και να συμμετάσχουν σε
μια διαδραστική επικοινωνία με θέμα: Γιατί λέμε ΝΑΙ στη ζωή, ΝΑΙ στη
πρόληψη.
Παράλληλα έγινε διαδικτυακή έρευνα
αποτύπωσης της ευαισθητοποίησης των
γυναικών στο προληπτικό έλεγχο, τα
αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιευθούν
σύντομα.
Την Πέμπτη 7 Μαρτίου διεξάχθηκε με μεγάλη
επιτυχία Ημερίδα Ενημέρωσης Κοινού στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ιδρύματος Παστέρ, με ομιλίες
σημαντικών προσωπικοτήτων στο χώρο της Ογκολογίας, σχετικά με τον Γυναικολογικό Καρκίνο.
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“ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΖΩΗ” Β. ΕΒΡΟΣ
Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019, ο Σύλλογος
Καρκινοπαθών Β. Έβρου “Μαζί για Ζωή”
διοργάνωσε μια ενημερωτική ημερίδα με
θέμα: “Εξωσωματική Γονιμοποίηση – Υγεία
των παιδιών & Καρκίνος & Εξωσωματική
Γονιμοποίηση” με καταξιωμένους ομιλητές.
Στην συγκεκριμένη ημερίδα, δόθηκαν
απαντήσεις σε ερωτήματα, σχετικά με το αν
και κατά πόσο η εξωσωματική γονιμοποίηση
ευθύνεται στην εμφάνιση του καρκίνου του
μαστού καθώς και τους τρόπους διατήρησης
της γονιμότητας σε γυναίκες, που έχουν ήδη
νοσήσει από καρκίνο του μαστού.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης, δόθηκε η ευκαιρία να γίνει επίσκεψη, στο Ιατρικό Μουσείο
Αδριανούπολης.

"ΜΑΖΙ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ" - ΡΟΔΟΣ

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, με μεγάλη επιτυχία ενημερωτική
ημερίδα την οποία συνδιοργάνωσαν από κοινού ο Σύλλογος Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου
“Μαζί με Δύναμη Για την Ζωή” και ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου.
Η προσέλευση του κόσμου, υπήρξε κάτι παραπάνω από ικανοποιητική όπως δήλωσαν η Πρόεδρος του
Συλλόγου, κα Μαρία Κρητικού και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κος Τσέρκης,και ευχαρίστησαν
όλους τους προσκεκλημένους ομιλητές που παρόλο το βεβαρυμμένο πρόγραμμα τους, ανταποκρίθηκαν
θετικά στην πρόσκληση των δυο Συλλόγων.
Στην ημερίδα κλήθηκαν και παρευρέθηκαν διακεκριμένοι επιστήμονες και ο Συγγραφέας κ. Γεώργιος
Χαραλαμπίδης οι οποίοι μίλησαν από τον καρκίνο, τον ρόλο του ιατρού και αλλά ενδιαφέροντα θέματα.
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“ΠΑΣΜΜΟ” – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ
Στις 14 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε ο 14οςΔιεθνής Μαραθώνιος “Μέγας Αλέξανδρος”, υπό την
αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (παράρτημα Βορείου Ελλάδος).Ο ΠΑΣΜΜΟ σε
συνεργασία με το Σύλλογο ΣΚΥΤΑΛΗ καθώς και τους συλλόγους Αθλούμενων Νεφροπαθών ΣΑΝ,
Νεφροπαθών Ημαθίας όπως και το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευμένων «ΗΠΑΡχω» δημιούργησαν
ομάδα και συμμετείχαν στον αγώνα των 5.000μ.
Άνθρωποι με μεταμόσχευση καρδιάς,
ήπατος, νεφρού και μυελού των
οστών καθώς και άλλοι σε
αιμοκάθαρση μαζί με πολλούς
φίλους και υποστηρικτές, διέδωσαν
το μήνυμα της υγείας χάρη στο δώρο
της ζωής, τη δωρεά οργάνων και
μυελού των οστών.
Πλήθος κόσμου πέρασε από το
περίπτερο της ομάδας «Δωρεάς
Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων» και
ενημερώθηκε για την ανάγκη και τη σημασία της εθελοντικής συνεισφοράς οργάνων και μυελού των
οστών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Η πρώτη καρέκλα χημειοθεραπείας έφτασε στα
Γιαννιτσά στις 15/3/2019. Είναι μία από τις πέντε που
έθεσε ως στόχο ο Σύλλογος για να εξοπλίσει το τμήμα
χημειοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών.
Σύντομα έρχεται και η δεύτερη...!
Γιατί όταν το όραμα γίνεται πραγματικότητα, αξίζει
πολλά μπράβο..!
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
Για την ημέρα της Γυναίκας, στις 08
Μαρτίου, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ν.
Λάρισας συνδιοργάνωσε ενημερωτική
εκδήλωση για το λεμφοίδημα μαζί με την
Αγγειοχειρουργική
Κλινική
του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας
και την Πολυπαραγοντική Ομάδα
Αντιμετώπισης Λεμφοιδήματος του
ΠΓΝΛ.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο
Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής, Κτήριο
Κατσίγρα με συμμετοχή της τοπικής
κοινωνίας στα πλαίσια των ενημερωτικών
δράσεων του Συλλόγου.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΟΚ
7ο SAIL FOR PINK “ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ” - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο σύλλογος Άλμα Ζωής Ν. Θεσσαλονίκης μετρά αντίστροφα και προετοιμάζεται για το 7o Sail for Pink,
τον ιστιοπλοϊκό αγώνα & την παράλληλη πορεία στην παραλία, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την
Κυριακή 12 Μαΐου 2019 από το Λευκό Πύργο, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Ξεκίνησαν οι εγγραφές (https://www.sailforpink.gr) και σας περιμένουμε όλους για να στηρίξουμε: την
ενημέρωση & ενίσχυση της γυναικείας ταυτότητας, την υποστήριξη και τη δημιουργική έκφραση στις
γυναίκες με εμπειρία καρκίνου μαστού, την ενδυνάμωση και τη στήριξη των ασθενών αναφορικά με τα
δικαιώματά τους. Βίρα τις άγκυρες Άλμα Ζωής Ν. Θεσσαλονίκης.
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