Τα ΝΕΑ τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ.
Ενθμερωτικό Δελτίο τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
ΜΘΝΥΜΑ ΤΘΣ ΡΟΕΔΟΥ

Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι,
Ηοφμε ςε μια εποχι που κυνθγάμε τον χρόνο, ςε μια τζτοια εποχι όμωσ μάκαμε να αγωνιηόμαςτε, να
ζχουμε όνειρα και να τα κυνθγάμε, με κάκε κόςτοσ. Μάκαμε να είμαςτε μαχθτζσ και να
αντιμετωπίηουμε όποια κατάςταςθ, εφκολθ ι δφςκολθ, μασ χτυπιςει τθ πόρτα.
Μα πάνω απ’ όλα αυτό που δεν πρζπει να ξεχάςουμε ποτζ είναι να είμαςτε άνκρωποι. Να ηοφμε και να
μθν παίρνουμε τίποτα για δεδομζνο. Να λζμε καλθμζρα, ευχαριςτϊ και παρακαλϊ. Να χαμογελάμε και
να είμαςτε ευγενικοί. Μα πάνω από όλα να λζμε Σ’ αγαπϊ ςτα άτομα που ζχουμε κακθμερινά δίπλα
μασ και που ΝΑΛ, τα κεωροφμε δεδομζνα. Να εκτιμάμε ότι μασ δίνεται…
Γι’ αυτό τον λόγο κζλω από καρδιάσ να ςασ ευχαριςτιςω όλουσ κερμά για τισ ευχζσ ςασ, τθν ψιφο
εμπιςτοςφνθσ που δείξατε ςτο πρόςωπο μου για τθν εκλογι μου ωσ Ρρόεδροσ τθσ ECPC. Θ ςυγκίνθςθ
μου μεγάλθ κακϊσ και μεγάλθ θ ευκφνθ που νοιϊκω, να θγοφμαι μιασ τόςο μεγάλθσ και ςθμαντικισ
Ευρωπαϊκισ Οργάνωςθσ. Είναι μιαμεγάλθπρόκλθςθ και ευκαιρία ςε μια περίοδο πολλϊν αλλαγϊν και
νζων προςεγγίςεων, ςτισ πολιτικζσυγείασ, ςτθν πολιτικι για τον καρκίνο αλλά καιςτθν ογκολογικι
περίκαλψθ και φροντίδα.
Κα είναι μια ευκαιρία για το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΕΛΛΟΚ και τα μζλθ τθσ να αποκτιςουν
μεγαλφτερθ επαφι και ενθμζρωςθ ςχετικά με το Ευρωπαϊκό γίγνεςκαι ςτο τομζα τθσ υγείασ, κακϊσ κα
ζχουμε πολλζσ ευκαιρίεσ ςυνεργαςίασ γενικότερα ςτα κζματα ογκολογικισ περίκαλψθσ και φροντίδασ.
Κα ικελα επίςθσ να ευχαριςτιςω όςουσ ςυμμετείχαν ςτο βίντεο ευαιςκθτοποίθςθσ που ετοιμάςαμε
για τθν Ραγκόςμια Θμζρα Επιβίωςθσ από τον Καρκίνο ςτισ 2 Λουνίου 2019. Μια θμζρα για να
γιορτάςουμε τθ ηωι, μια θμζρα για να δείξουμε ότι κάποιεσ φορζσ θ ηωι μετά τθν εμπειρία με τον
καρκίνο μπορεί να είναι καλφτερθ κι από πριν ι να είναι αφορμι για ζνα νζο ξεκίνθμα.Είναι μια μζρα
για όλουσ, επιβιϊςαντεσ, αςκενείσ, ςυγγενείσ, φίλουσ, γιατροφσ, νοςθλευτζσ, εκελοντζσ, αλλά και για
όςουσ μασ λείπουν.
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Τζλοσ, κζλω να ευχαριςτιςω τα 11 μζλθ μασ που ανταποκρίκθκαν και ςυμμετείχαν, ςτθν πρϊτθ
καμπάνια τθσ ΕΛΛΟΚ ςε ανοιχτοφσ δθμόςιουσ χϊρουσ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ για τον καρκίνο τθσ
ουροδόχου κφςτθσ, παρά τισ δυςκολίεσ που παρουςίαηε λόγω του μικροφ χρόνου προετοιμαςίασ.
Κλείνοντασ, κζλω να ςασ ευχθκϊ να ζχετε ζνα όμορφο καλοκαίρι με αρκετζσ δόςεισ ανεμελιάσ,
ξεκοφραςθσ, αναςκόπθςθσ και αναςυγκρότθςθσ…
“Οι άνκρωποι δεν προςζχουν αν είναι χειμϊνασ ι καλοκαίρι, όταν είναι ευτυχιςμζνοι”
Άντον Τςζχωφ
Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ,
Καίτθ Αποςτολίδου
Ρρόεδροσ
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ΔΡΑΕΙ ΤΘΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
1.

ΜΑΝΙΦΕΣΟ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ για τισ ΕΤΡΩΕΚΛΟΓΕ του 2019
Εν όψει των Ευρωεκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου 2019, θ Ελλθνικι
Ομοςπονδία Καρκίνου, ςυμμετζχοντασ ςτθν πρωτοβουλία τθσ
ECPCEuropean
CancerPatientCoalition(http://ecpc.org/pressroom/news/euhealth-coalition-calls-upon-the-council-of-the-european-unionto-increase-horizon-europe-budget) που αναπτφχκθκε ςε όλα
τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕαπό τα μζλθ τθσ, απθφκυνε θχθρι
πρόςκλθςθ προσ όλουσ τουσ Υποψιφιουσ Ευρωβουλευτζσ τθσ
χϊρασ μασ, να υιοκετιςουν τισ αρχζσ που αναφζρονταιςτο
ΜΑΝΙΦΕΣΟ των Ευρωπαίων Αςκενϊν για τισ Ευρωεκλογζσ
του 2019, ενθμερωμζνο και με ειδικά κζματα που αφοροφν τθν
Ελλθνικι πραγματικότθτα, όπωσ το πλθκυςμιακό Εκνικό
Μθτρϊο Νεοπλαςιϊν και το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τον
Ζλεγχο του Καρκίνου.

Τα κεντρικά κζματα
αναφοράςτο ΜΑΝΙΦΕΣΟ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ, είναι :


ςτα

οποία

γίνεται

εκτενισ

Θ δθμιουργία Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ για τον Ζλεγχο του Καρκίνου, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται
ςτον «Ευρωπαϊκό Οδθγό για τθ Βελτίωςθ τθσ Ποιότθτασ του Ολοκλθρωμζνου Ελζγχου του
Καρκίνου» τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινισ Δράςθσ για τον Ζλεγχο του Καρκίνου –CanCon



Θ φςταςθ και Λειτουργία Εκνικοφ Μθτρϊου Νεοπλαςιϊν



Θ μείωςθ των ανιςοτιτων για ταχεία, αςφαλι και οικονομικά προςιτι πρόςβαςθ ςε χειρουργικζσ
επεμβάςεισ, ακτινοκεραπείεσ και φάρμακα.



Θ ενκάρρυνςθ και υποςτιριξθ τθσ καινοτομίασ ςτθν ζρευνα για τον καρκίνο και τισ κεραπείεσ



Θ λιψθ μζτρων για τθ διευκόλυνςθ τθσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ μεταξφ χωρϊν μελϊν τθσ ΕΕ,
ϊςτε να διαςφαλιςκεί ότι οι αςκενείσ με καρκίνο λαμβάνουν τθν καταλλθλότερθ ογκολογικι
περίκαλψθ, ανεξάρτθτα από τον τόπο κατοικίασ τουσ



Θ προϊκθςθ προγραμμάτων επιβίωςθσ από τον καρκίνο ωσ ουςιαςτικοφ μζρουσ τθσ ογκολογικισ
περίκαλψθσ και φροντίδασ ςε όλα τα επίπεδα, κακϊσ και τθσ επίςθμθσ ςτιριξθσ του ρόλου των
φροντιςτϊν αςκενϊν με καρκίνο
Με το κείμενο αυτό και ςτο πλαίςιο τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ με τθν οποία ηθτικθκε θ ψιφοσ των
πολιτϊν, οι εκπρόςωποι των αςκενϊν με καρκίνο απθφκυναν επίςθμθ πρόςκλθςθ δθμόςιασ
δζςμευςθσ προσ όλουσ τουσ Υποψιφιουσ Ευρωβουλευτζσ, με το οποίο τουσ ηθτοφν να δεςμευκοφν ότι
κα εργαςκοφν για τθν υιοκζτθςθ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, των
κατάλλθλων πολιτικϊν που κα οδθγιςουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ογκολογικισ περίκαλψθσ και φροντίδασ
ςτθν Ευρϊπθ και ότι κα υποςτθρίξουν τισ κζςεισ των Ευρωπαίων αςκενϊν με καρκίνο, αναπτφςςοντασ
ςχζςεισ ςυνεργαςίασ και ςυμπόρευςθσ μαηί τουσ, αποδεχόμενοι το Μανιφζςτο των Ευρωπαίων
Αςκενϊν με καρκίνο για τισ Ευρωεκλογζσ του 2019.Διαβάςτε περιςςότερα.
Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ.
Σανταρόηα 1 Τ.Κ. 10564 Ακινα
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ΕΚΔΘΛΩΕΙ ΣΘ ΕΛΛΟΚ
2.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΘ ΕΛΛ.Ο.Κ. & ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΘ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΘ ΟΤΡΟΔΟΧΟΤ ΚΤΣΘ

O Μάιοσ είναι ο μινασ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για τον καρκίνο τθσ ουροδόχου κφςτθσ ο
οποίοσ ιταν ο τζταρτοσ ςυχνότεροσ καρκίνοσ ςτθν χϊρα μασ το 2018 με 5.106 νζεσ διαγνϊςεισ και
πζμπτοσ πανευρωπαϊκά.
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου προετοίμαςε
ςχετικό ενθμερωτικό υλικό κακϊσ και Οδθγό για τθ
χριςθ του, για το πϊσ μπορεί κάκε ςφλλογοσ - μζλοσ
να ςυμμετάςχει με μικρζσ ι και μεγαλφτερεσ
ενζργειεσ, ϊςτε να αναδειχκεί ςε κάκε περιοχιθ
ςθμαςία τθσ πρόλθψθσ και τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ.
Μπορείτε να δείτε περιςςότερα εδϊ

3.

ΔΡΑΕΙ – ΘΜΕΡΙΔΕ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΘ
ΟΤΡΟΔΟΧΟΤ ΚΤΣΘ

Ραρόλο που ο Μάιοσ ιταν ζνασ μινασ εκλογϊν, αλλά και πολλϊν προγραμματιςμζνων δράςεων από
τα μζλθ μασ, αρκετοί Σφλλογοι, ανταποκρίκθκαν άμεςα ςτθν πρόςκλθςθ, και ςυμμετείχαν ςτθν
Ευρωπαϊκι Εκςτρατεία για τον καρκίνο τθσ Ουροδόχου Κφςτθσ, μεταφζροντασ το μινυμα τθσ ςθμαςίασ
τθσ πρόλθψθσ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ.
Επιπλζον, τζςςερισ (4) ςφλλογοι πραγματοποίθςαν και επιςτθμονικζσ θμερίδεσ ςε ςυνεργαςία με τθν
ιατρικι κοινότθτα και τουσ τοπικοφσ φορείσ, με πολφ μεγάλθ επιτυχία, αναδεικνφοντασ τθσ αξία τθσ
ζγκαιρθσ διάγνωςθσκαι δίδοντασ ζγκυρθ και υπεφκυνθ πλθροφόρθςθ,με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και
ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Οι θμερίδεσ πλαιςιϊκθκανκαι από επιπλζον δράςεισ
εξωςτρζφειασ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςε ανοιχτοφσ δθμόςιουσ χϊρουσ αυξάνοντασ τθν κετικι επίδραςθ
τθσ προςπάκειασ.
Ρρζπει να τονίςουμε ότι θ ςυμμετοχι ςτθν εκςτρατεία για τον καρκίνο τθσ Ουροδόχου Κφςτθσ, ιταν
ςυγκινθτικι και θ πρϊτθ που διαχφκθκε άμεςα, ομοιόμορφα και με τόςο μεγάλθ επιτυχία ςε όλθ τθ
χϊρα. Αυτό το γεγονόσ πιςτεφουμε ότι μποροφμε, όλοι μαηί, να το αξιοποιιςουμε και πάλι ςτο μζλλον,
με ςτόχο τθν θχθρι και αποτελεςματικι παρουςία μασ.
Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ.
Σανταρόηα 1 Τ.Κ. 10564 Ακινα
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Ρολλά ςυγχαρθτιρια ςε όλα τα μζλθ μασ που είχαν τθν δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν, χωρίσ αυτό να
ςθμαίνει ότι δεν αναγνωρίηουμε ότι πολλζσ φορζσ υπάρχουν ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ και
προβλιματα που δεν μασ αφινουν να λάβουμε μζροσ, ακόμθ και αν επικυμοφμε πολφ. Του χρόνου
ακόμθ περιςςότεροι!!!
Ευχαριςτοφμε κερμά τα μζλθ μασ που ςυμμετείχαν ςτθν εκςτρατεία (κατά αλφαβθτικι ςειρά):












«ΑγκαλιάΗΩ» Πμιλοσ Εκελοντϊν κατά του ΚαρκίνουΝ.Αχαίασ
«Αλζξανδροσ Συμεωνίδθσ» Σφλλογοσ Φίλων ΑΝΚ Κεαγζνειο
«ΔΥΝΑΜΘ ΨΥΧΘΣ» Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν και Φίλων Ν. οδόπθσ
"ΕΥ ΗΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΚΛΝΟ" Σφλλογοσ ςτιριξθσ αςκενϊν με νεοπλαςματικι νόςο
«Μαηί Σου» Σφλλογοσ Γονζων Ραιδιϊν και Ενθλίκων με Νεοπλαςματικι Αςκζνεια και Φίλων
αυτϊν
"ΣΥΝΕΧΛΗΩ" Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν και φίλων Ν. Ζβρου
Σφλλογοσ καρκινοπακϊν Κατερίνθσ – Ριερίασ – «Θ Αγία Αικατερίνθ»
Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν & Φίλων Ν. Ξάνκθσ "παραΜΕΝΟΝΤΑΣ ΗΩΘΟΛ"
Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν Εορδαίασ
Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν Β. Ζβρου - "Μαηί για Ηωι"
Σφλλογοσ Εκελοντϊν Κατά του Καρκίνου Ν. Καβάλασ

ΘΜΕΡΙΔΕ ΤΛΛΟΓΩΝ:
Οι κατωτζρω ςφλλογοι οργάνωςαν επίςθσ και θμερίδεσ ςτθν πόλθ τουσ:
«Αλζξανδροσ υμεωνίδθσ» φλλογοσ Φίλων ΑΝΘ Θεαγζνειο

"ΕΤ ΗΩ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ" φλλογοσ ςτιριξθσ αςκενϊν με νεοπλαςματικι νόςο
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"ΤΝΕΧΙΗΩ" φλλογοσ Καρκινοπακϊν και φίλων Ν. Ζβρου

φλλογοσ Καρκινοπακϊν Β. Ζβρου - "Μαηί για Ηωι"

ΔΡΑΕΙ ΤΛΛΟΓΩΝ Ε ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ

Σφλλογοσ Καρκινοπακών Εορδαίασ
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«Μαηί Σου» Σφλλογοσ Γονζων Ραιδιών &
Ενθλίκων με Νεοπλαςματικι Αςκζνεια και
Φίλων αυτών
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«ΑγκαλιάΖΩ» Πμιλοσ Εκελοντών κατά του
Καρκίνου Ν. Αχαϊασ

Σφλλογοσ Καρκινοπακών & Φίλων Ν. Ξάνκθσ
"παραΜΕΝΟΝΤΑΣ ΖΩΗΟΙ"
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«ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ» ΣφλλογοσΚαρκινοπακών και Φίλων
Ν. οδόπθσ

Σφλλογοσ καρκινοπακών Κατερίνθσ – Ριερίασ
«Η Αγία Αικατερίνθ»
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ΤΜΜΕΣΟΧΘ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ
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ΒΡΤΞΕΛΛΕ: ECPC7-9 ΙΟΤΝΙΟΤ 2019 ΕΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ&ΕΚΛΟΓΕ
Από τθ Ραραςκευι 7 ζωσ τθ Κυριακι 9 Λουνίου, 210 εκπρόςωποι 156
οργανϊςεων από 35 χϊρεσςυγκεντρϊκθκαν ςτισ Βρυξζλλεσ για το
Ετιςιο υνζδριο και τθ Γενικι υνζλευςθ 2019 τθσ ΕCPC –
EuropeanCancerPatientCoalition (Ευρωπαϊκι Συμμαχία Αςκενϊν με
Καρκίνο).

Εκπρόςωποι οργανϊςεων αςκενϊν, Ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν τομζα
υγείασ, ακαδθμαϊκοί, επαγγελματίεσ υγείασ,
εκπρόςωποι τθσ
βιομθχανίασ ςυναντικθκαν για να ςυηθτιςουν, τισ νζεσ εξελίξεισ ςε
καίριουσ τομείσ όπωσ θ αξιολόγθςθ ιατρικισ τεχνολογίασ (ΘΤΑ), οι νζεσ κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ, οι
άτυποι φροντιςτζσ και ο ρόλοσ τουσ ςτθ αντιμετϊπιςθ του καρκίνου ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, θ νζα
Eυρωπαϊκι Οδθγία για τθν εξιςορρόπθςθ τθσ εργαςιακισ και κοινωνικισ ηωισ για τουσ γονείσ και
φροντιςτζσ (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en) , οι ανιςότθτεσ ςτθν
φροντίδα του καρκίνου μεταξφ των χωρϊν μελϊν τθσ ΕΕ, θ ςθμαςία τθσ φπαρξθσ Τραπεηϊν Βιολογικοφ
Υλικοφ και ο ρόλοσ των αςκενϊν ςτθν επιτυχι λειτουργία τουσ.
Οι ςυηθτιςεισ διερεφνθςαν τθν ανάγκθ επικοινωνίασ για τθν πολυπλοκότθτα του καρκίνου και τισ
επιπτϊςεισ του ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ ηωισ.

Μεταξφ άλλων, τονίςτθκε πωσ είναι ο καιρόσ να καταλάβουμε ότι ο καρκίνοσ είναι μια αςκζνεια με
πολλαπλζσ επιπτϊςεισ ςτθ ςωματικι και ψυχικι υγεία του αςκενοφσ, που επίςθσ ζχει μεγάλεσ
κοινωνικζσ και οικονομικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικογζνεια του αςκενοφσ. Υπάρχουν πολλζσ διαφορετικζσ
μορφζσ καρκίνου που απαιτοφν πλζον εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ και κεραπεία, επθρεάηουν τθν
ψυχικι υγεία, με τεράςτιεσ επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα ηωισ, ακόμθ και εκείνων που κεωροφνται πλζον
«υγιείσ". Θ επιβίωςθ απαιτεί ζνα ςφςτθμα υποςτιριξθσ που βοθκά τθ μετάβαςθ από το ζνα ςτο
επόμενο ςτάδιο τθσ κεραπείασ και τθσ αποκατάςταςθσ.
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Το ερϊτθμα είναι τι μπορεί να κάνει θ Ευρϊπθ; Μποροφμε να καταπολεμιςουμε τον καρκίνο
δθμιουργϊντασ ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα που υποςτθρίηει τουσ αςκενείσ εν μζςω των πολλϊν
εμποδίων που αντιμετωπίηουν. Τα εμπόδια μποροφν να ξεπεραςτοφν με τθν ζρευνα, τθν
ολοκλθρωμζνθ πολιτικι και τον ςτρατθγικό διάλογο μεταξφ όλων των ενδιαφερομζνων μερϊν, με τουσ
αςκενείσ και τουσ φροντιςτζσ ςτο επίκεντρο. Είναι ςαφζσ ότι υπάρχουν ευκαιρίεσ και πρωτοβουλίεσ ςε
εξζλιξθ, όπωσ επιβεβαίωςαν πολλζσ μαρτυρίεσ των αςκενϊν. Υπάρχουν εργαλεία και πλατφόρμεσ, των
οποίων θ ζμπνευςθ ςυχνά προιλκε από αςκενείσ, που επιτρζπουν να αναλάβουν ενεργό ρόλο ςτθ
κεραπεία τουσ και να δθλϊςουν τισ προτιμιςεισ τουσ όςον αφορά τισ επιλογζσ κεραπείασ.
Τθν τελευταία μζρα, κατά τθ διάρκεια τθσ Ετιςιασ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ, παρουςιάςτθκε και το
νζο Διοικθτικό Συμβοφλιο, του οποίου τθν ιδιαίτερθ τιμι να προΐςταται ωσ Ρρόεδροσ για τθν επόμενθ
τριετία, ζχει θ Ρρόεδροσ τθσ ΕΛΛΟΚ, κα Καίτθ Αποςτολίδου, θ οποία διλωςε: '”Είναι τιμι μου να
εκπλθρώςω αυτόν τον ρόλο και, παρόλο που καταλαβαίνω ότι είναι μια τεράςτια ευκφνθ και
δζςμευςθ, είμαι ενκουςιαςμζνθ για τισ προοπτικζσ που ανοίγονται ςε μια περίοδο με πολλζσ αλλαγζσ
ςε κεςμικό επίπεδο» .
Τζλοσ,
μια
ιδιαίτερθ
αναφορά ςυνοδευόμενθ
από κερμζσ ευχαριςτίεσ
και χειροκρότθμα ζγινε,
ςτον απερχόμενοΡρόεδρο
Prof.
Francesco
de
Lorenzo,
ο
οποίοσ
ανζπτυξε με όραμα και
κετικι ενζργεια τθν ECPC
και τθν ανζδειξε ςτθ
διάρκεια τθσ εξαετοφσ
προεδρίασ του, ωσ μία
από τισ πλζον ενεργζσ
ςφγχρονεσ
Ευρωπαϊκζσ
οργανϊςεισ αςκενϊν, με διεκνι αναγνϊριςθ και πλοφςιο ζργο. Θ ςυμβολι του κα ςυνεχιςκεί από
άλλθ ςκοπιά κακϊσ αναλαμβάνει για τθν επόμενθ τριετία τον ρόλο του Ρροζδρου τθσ Επιςτθμονικισ
Επιτροπισ τθσ ECPC.
Ιςχυρι και φζτοσ θ παρουςία τθσ Ελλάδασ, θ οποία με ςυμμετοχι 32 εκπροςϊπωναπό όλθ τθ χϊρα,
αποδεικνφει ότι οι Ζλλθνεσ αςκενείσ ενδιαφζρονται για τισ εξελίξεισ ςτον καρκίνο ςε Ευρωπαϊκό
επίπεδο, επικυμοφν τθ δικτφωςθ και ανταλλαγι απόψεων με άλλεσ Ευρωπαϊκζσ οργανϊςεισ.
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5. ΜΑΪΑΜΙ 7-9 ΜΑΪΟΤ 2019 – 4Θ ΕΣΘΙΑ ΤΝΑΝΣΘΘ ΤΜΜΑΧΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΚΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ

Εκπρόςωποι ςχεδόν από 50 οργανϊςεισ αςκενϊν από όλο τον κόςμο ςυγκεντρϊκθκαν ςτο Μαϊάμι (7-9
Μαΐου 2019) για τθν 4θ ετιςια ςυνάντθςθ τθσΡαγκόςμιασ Συμμαχίασ για τον παγκρεατικό καρκίνο.
Στθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν παλαιότερα και νζα μζλθ με κοινό ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργατικισ
φφςθσ τθσ Συμμαχίασ και τθν ανάδειξθ τθσ κζλθςθσ όλων να δουλζψουν μαηί για τθν προϊκθςθ τθσ
προόδου ςτθν αντιμετϊπιςθ του παγκρεατικοφ καρκίνου. Οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθν ευκαιρία να
γνωριςτοφν, να ανταλλάξουν απόψεισ και εμπειρίεσ, κακϊσ και να προγραμματίςουν/ςυντονίςουν τισ
δράςεισ τουσ ενόψει τθσ Παγκόςμιασ Θμζρασ για τον Καρκίνο του Παγκρζατοσ ςτισ 21 Νοεμβρίου.
Κατά τθ διάρκεια τθσ διιμερθσ ςυνάντθςθσ πραγματοποιικθκαν ιδιαίτερα εποικοδομθτικζσ
ςυηθτιςεισ για κζματα αιχμισ που αφοροφν τισ εξελίξεισ ςτθν αντιμετϊπιςθ του παγκρεατικοφ
καρκίνου, όπωσ είναι τα πρόςφατα ερευνθτικά δεδομζνα, οι τρόποι υποςτιριξθσ των αςκενϊν, οι
κλινικζσ δοκιμζσ και θ περαιτζρω ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ. Θ ανταλλαγι βζλτιςτων
πρακτικϊν και θ νζα γνϊςθ που παρζχεται μζςω τθσ Ραγκόςμιασ Συμμαχίασ για τον καρκίνο του
παγκρζατοσ, ςτθν οποία ςυμμετζχει και θ ΕΛΛ.Ο.Κ., και θ Ρρόεδροσ τθσ Καίτθ Αποςτολίδου είναι μζλοσ
τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ τθσ Ραγκόςμιασ Συμμαχίασ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθ βελτίωςθ των
εκβάςεων των αςκενϊν και πιςτεφουμε ότι κα ενιςχφςει τθν ενθμζρωςθ και ςτθ χϊρα μασ.
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ΤΜΜΕΣΟΧΘ Ε ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ
6. Oncology Data Summit: “Unleashing the potential of data to improve cancer care”
Στισ 18 Λουνίου πραγματοποιικθκε ςτισ
Βρυξζλλεσ από τθν EFPIA (Ευρωπαϊκι
Ομοςπονδία Φαρμακευτικϊν Εταιρειϊν και
Οργανιςμϊν) το ςυνζδριο για τισ δυνατότθτεσ
που ζχουν τα δεδομζνα των αςκενϊν ςτθ
βελτίωςθ τθσ φροντίδασ του καρκίνου.
Ο Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ
Καρκίνου,κοσ Γιϊργοσ Καπετανάκθσ, θ κα Κατερίνα Βαιλεηοφδθ από το Σφλλογο Δφναμθ Ψυχισ Ν.
οδόπθσ, εκπροςϊπθςαν τθν ΕΛΛΟΚ ςτισ εργαςίεσ του Συνεδρίου.
Το βαςικό κζμα του ςυνεδρίου ιταν οι δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι βάςεισδεδομζνων για τθ
βελτίωςθ τθσ φροντίδασ ςτον καρκίνο, αλλά και οι ςφγχρονεσ προκλιςεισ που καλοφνται να
αντιμετωπίςουν τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Θ υποςτιριξθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ, θ κάλυψθ των
αναγκϊν των αςκενϊν και θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ τουσ, θ πρόλθψθ, θ ζγκαιρθ διάγνωςθ
και θ κεραπεία, είναι οριςμζνοι από τουσ τομείσ που βρίςκει εφαρμογι θ αξιοποίθςθ των δεδομζνων.
Ραράλλθλα μία ςειρά από προκλιςεισ, όπωσ τα προςωπικά δεδομζνα, οι διακρατικζσ ςυνεργαςίεσ, τα
διαφορετικά νομοκετικά πλαίςια των κρατϊν μελϊν, κακιςτοφν απαραίτθτθ τθν ανάπτυξθ δθμόςιου
διαλόγου μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων φορζωνκαι οι πολιτικζσ θγεςίεσ των χωρϊν μελϊν τθσ ΕΕ
καλοφνται να λφςουν ζνα πολφ ςφνκετο πρόβλθμα, που όμωσ ζχει τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςει νζα
εποχι ςτθν αντιμετϊπιςθ του καρκίνου.
Σε αρκετζσ χϊρεσ, μεγάλο ποςοςτό των αςκενϊν με καρκίνο ςυμφϊνθςαν να καταχωρθκοφν και να
χρθςιμοποιθκοφν τα δεδομζνα τουσ για περαιτζρω ζρευνα. Το γεγονόσ αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να
υπάρξουν αρκετά πλεονεκτιματα και να ςωκοφν πολλζσ ηωζσ. Συγκεκριμζνα, θ αξιόπιςτθ
επαναχρθςιμοποίθςθ δεδομζνων ζχει ςπουδαία αξία για τθν υγεία, κακϊσ καταγράφεται θ
ποικιλομορφία πολλϊν και διαφορετικϊν αςκενειϊν, τα ποςοςτά κνθςιμότθτασ και θ
αποτελεςματικότθτα των κεραπειϊν. Συνεπϊσ, με τον τρόπο αυτό παρζχεται ςτουσ αςκενείσ καλφτερθ
ιατρικι περίκαλψθ αλλά και περιςςότερεσ πικανότθτεσ κεραπείασ του νοςιματόσ τουσ. Για τον λόγο
αυτό, θ ςυλλογι, θ ανάλυςθ και θ πρόςβαςθ ςε ιατρικά και γενετικά δεδομζνα των αςκενϊν με
καρκίνο είναι μείηονοσ ςθμαςίασ, αφοφ πρωτίςτωσ διαςφαλιςτοφν βζβαια τα προςωπικά τουσ
δεδομζνα.
Θ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα των αςκενϊν και θ ορκι τουσ χριςθ για τθν πραγματοποίθςθ ζρευνασ από
το κατάλλθλα καταρτιςμζνο επιςτθμονικό προςωπικό, μπορεί να ςυμβάλλει ενεργά ςτθν βελτίωςθ τθσ
φροντίδασ του καρκίνου. Είναι ςθμαντικό λοιπόν, να κερδθκεί θ εμπιςτοςφνθ των αςκενϊν και να γίνει
κατανοθτό το πόςο ςπουδαίο ρόλο παίηουν τα δεδομζνα ςτο ζργο τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ για
τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ του κάκε νοςιματοσ, με τθ βελτίωςθ των κεραπευτικϊν επιλογϊν.
Ραράλλθλα, κα είναι ωφζλιμθ θ ενθμζρωςθ και θ ςυνεργαςία και των Οργανϊςεων των Αςκενϊν ςε
όλθ τθν Ευρϊπθ κακϊσ αποτελοφν το φυςικό δότθ πλθροφοριϊν και βιολογικοφ υλικοφ και ωσ εκ
τοφτου εμπλζκονται άμεςα ςτισ διαδικαςίεσ αυτζσ.
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7. Θμερίδα για τισ Κλινικζσ Μελζτεσ για τθν Ποιότθτα Ηωισ ςτον Καρκίνο τθσ EORTC – European
Organization for Research and Treatment of Cancer
Στισ 15 Μαΐου διεξιχκθ ςτισ
Βρυξζλλεσ θ 5θ Θμερίδα Κλινικϊν
Δοκιμϊν για τθν Ποιότθτα Ηωιστθσ
EORTC,
του
Ευρωπαϊκοφ
Οργανιςμοφ Κλινικϊν Μελετϊν για
τθν Ροιότθτα Ηωισ για τθν
τρζχουςα κατάςταςθ ποιότθτασ
ηωισ (QOL) και τα αναφερόμενα
από τον αςκενι αποτελζςματα (PRO), τθν παρουςίαςθ τθσ ζρευνασ από τθν πλευρά των ερευνθτϊν
του QOL, των ρυκμιςτικϊν αρχϊν, τθσ βιομθχανίασ, των αςκενϊν και των επαγγελματιϊν του τομζα
υγείασ. Θ Αντιπρόεδροσ τθσ ECPC, Καίτθ Αποςτολίδου, ιταν προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια με κζμα «Θ
άποψθ τθσ European Cancer Patient Coalition για τθν ποιότθτα ηωισ ςτον καρκίνο (QοL) ςτθν ΕΕ.
Μείηον κζμα που απαςχόλθςε τθν θμερίδα ιταν θ εκτίμθςθ του βάρουσ των κεραπειϊν για τον
καρκίνο, και ςυηθτικθκε θ χριςθ αξιολογιςεων PRO(patientreportedoutcomes) ςε κλινικζσ μελζτεσ, θ
ενςωμάτωςθ των εμπειριϊν των αςκενϊν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε κλινικζσ μελζτεσ, οι καινοτόμεσ
μζκοδοι και θ τυποποίθςθ τθσ ζρευνασ για τον καρκίνο.
Οι ςυμμετζχοντεσ κατζδειξαν ότι είναι τα PRO γίνονται όλο και πιο αποδεκτά και ότι διεξάγονται
ςθμαντικζσ προςπάκειεσ ςε διεκνζσ επίπεδο για τθν τυποποίθςθ των αναφερομζνων από τουσ
αςκενείσ αποτελεςμάτων (PRO). Οι ρυκμιςτικζσ αρχζσ είναι πρόκυμεσ για ςυνεργαςίασ με όλουσ τουσ
ενδιαφερόμενουσ για να διαςφαλιςτεί ότι τίκενται οι ςωςτζσ ερωτιςεισ καιαπαντϊνται ςωςτζσ
απαντιςεισ. Θ πρόοδοσ τθσ τεχνολογίασ και θ ευελιξία κακιςτοφν τα εργαλεία μζτρθςθσ τθσ ποιότθτασ
ηωισ (QOL)κακιςτοφν τα δεδομζνα PRO πιο ιςχυρά, θ φωνι του αςκενοφσ είναι ιςχυρι και
οι γιατροί ενκαρρφνονται να είναι πραγματικοί ςυνεργάτεσ αςκενϊν.
8. Θμερίδαγιατον καρκίνο του δζρματοσ – 13 Ιουνίου 2019 Βρυξζλλεσ
Στισ 13 Λουνίου 2019 ζγινε ςτο Ευρωκοινοβοφλιο ςτισ Βρυξζλλεσ
Θμερίδα για τον καρκίνο του δζρματοσ που δεν είναι μελάνωμα,
ςτον οποίο είναι κυρίωσ εκτεκειμζνοι οι εργαηόμενοι ςτο φπαικρο.
Θεκδιλωςθ, που φιλοξενικθκε από τθν Ευρωβουλευτι κα Lieve
Wierinck και τθν ECPC, είχε ςκοπό τθν υποςτιριξθ τθσ πρόςκλθςθσ ςε
δράςθ για τθν εξάλειψθ του κινδφνου του καρκίνου του δζρματοσ ωσ
επαγγελματικι αςκζνεια των ατόμων που εργάηονται ςτο φπαικρο. Θ
πρόςκλθςθ ςε δράςθ παρουςιάςκθκε τον Απρίλιο ςτθν ςυνάντθςθ
κορυφισ για τον καρκίνο του δζρματοσ ωσ επαγγελματικισ αςκζνειασ
που διεξιχκθ ςτο Ραρίςι από τθν Ευρωπαϊκι Ακαδθμία
Δερματολογίασ και Αφροδιςιολογίασ EADV ςτο 15ο Συνζδριο ΕΑDOΕυρωπαϊκοφ Συλλόγου Δερματο-Ογκολογίασ.
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H κα Καίτθ Αποςτολίδου, Ρρόεδροσ τθσ ECPC, ςτθν ομιλία τθσ με κζμα «Αποκαλφπτοντασ τισ
κρυμμζνεσ όψεισ του καρκίνου του δζρματοσ» ανζφερε ότι θ εξάλειψθ των ανιςοτιτων ςτθν ζγκαιρθ
πρόςβαςθ των αςκενϊν με καρκίνο ςτθν ενδεικνυόμενθ κεραπεία και φροντίδα είναι βαςικι
προτεραιότθτα τθσ ECPC. Πςον αφορά τον καρκίνο του δζρματοσ που δεν είναι μελάνωμα τόνιςε ότι θ
ευαιςκθτοποίθςθ των αυτό-απαςχολουμζνων, των εργατικϊν ενϊςεων και των μεταναςτϊν κα
ςυμβάλλει ςτθ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και φροντίδασ. Θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε
προςυμπτωματικό ζλεγχο και θ φροντίδα των επιβιωςάντων μεταξφ αυτϊν των πλθκυςμϊν χρειάηεται
να υποςτθριχκεί με μζτρα ςε Ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο.

ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΜΕΛΩΝ
9. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΛΛΟΚ - WIND
Μία μοναδικι ςυνεργαςία ξεκίνθςε πριν από ζνα χρόνο και ςυνεχίηει μεταξφ τθσ ΕΛΛΟΚ και τθσ WIND
με τθν οποία, όλοι οι φλλογοι που είναι μζλθ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου ζχουν τθ
δυνατότθτα να ζχουν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ κινθτισ και ςτακερισ τθλεφωνίασ ςε πολφ χαμθλζσ
τιμζσμετα προγράμματα ΕΛΛΟΚ – WIND.
Σα προγράμματα ζχουν πλζον ανανεωκεί για να προςφζρουν
περιςςότεροinternet
(δεδομζνα),
ςφμφωνα
με
τισ
δικζσ
επικυμίεσ.Ζχουμε ςτθ διάκεςι ςασ τα νζα τθλζφωνα επικοινωνίασ ςτα
οποία μπορείτε να ηθτιςετε πλθροφορίεσ από τθν υπεφκυνθ του
προγράμματοσ, κακϊσ αυτό δεν διατίκεται από το δίκτυο
καταςτθμάτων τθσ WINDκαι να προχωριςετε ςε νζεσ ςυνδζςεισ.
ΝΕΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Τπεφκυνθ : Γιϊτα Αντωνίου
Σθλ. : 6932323510 / 2314 012 624
Email: t.kardakos@yahoo.gr
Να τονίςουμε ότι θ ςυμφωνία αφορά και όλα τα μζλθ των Συλλόγων ςασ, (τουσ αςκενείσ, 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 τθλεφωνίασ, με εγγυθμζνθ χαμθλι τιμι, ακόμθ και
μετά τθ λιξθ του ςυμβολαίου. Εκτόσ αυτοφ υπάρχει και ποςό επιδότθςθσ, για όλουσ όςουσ κάνουν
χριςθ των προγραμμάτων.
Για επιπλζον πλθροφορίεσ ςχετικά με τα νζα προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνιςετε με τον κο
Γιϊργο Καπετανάκθ (τθλ. 6944608385 email : George.kapetanakis@ellok.org) ι τθν κα Ελίνα
Αλεξοποφλου (τθλ. 210 7710335 email : office@ellok.org)
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ΔΡΑΕΙ ΤΛΛΟΓΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΣΘ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ
“ΑΓΚΑΛΙΑΗΩ” - ΑΘΘΝΑ
Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε επιςτθμονικι
εςπερίδα με κζμα: ''Ιλιοσ, Δζρμα και Ευεξία'' που
διοργάνωςε ο Πμιλοσ Εκελοντϊν κατά του Καρκίνου –
ΑγκαλιάΗΩ ςτα πλαίςια τθσ καμπάνιασ: ‘’Αγκαλιάηουμε το
δζρμα του αςκενοφσ με καρκίνο’’. Θ Εςπερίδα
πραγματοποιικθκε τθν Δευτζρα 24 Λουνίου και ϊρα 17:0020:00 ςτθν Δθμοτικι Ρινακοκικθ του Ρειραιά, ςτθν οδό
Φίλωνοσ 29, Ρειραιάσ, 18531.

“ΔΤΝΑΜΘ ΨΤΧΘ” ΡΟΔΟΠΘ

Στισ 10 Λουνίου 2019, πραγματοποιικθκε ενθμερωτικι
εκδιλωςθ ςε ςυνεργαςία με τον φαρμακευτικό ςφλλογο
οδόπθσ,με κζμα:“Το μελάνωμα του δζρματοσ, πρόλθψθ,
προςταςία, αντιμετϊπιςθ” με μεγάλθ επιτυχία και πλικοσ
κόςμου.

“ΑΛΜΑ ΗΩΘ” – ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ
Άλλθ μια επιτυχθμζνθ εκδιλωςθ γιορτισ
πραγματοποιικθκε ςτθν Κεςςαλονίκθ από τον
ςφλλογο “ΑΛΜΑ ΗΩΘΣ”.
Το 7οSailforPinkςτζφκθκε με επιτυχία κακϊσ
9500εκπλθκτικοί ςυνάνκρωποί μασ, ζδωςαν το
παρόν ςπάηοντασ ρεκόρ ςυμμετοχϊν!
400δυναμικζσ γυναίκεσ, survivors από
τονΚαρκίνο του Μαςτοφ, ζςτειλαν το δικό τουσ
αιςιόδοξο και θχθρό μινυμα υπζρ τθσ
πρόλθψθσ και τθσ νίκθσ ενάντια ςτθ νόςο.
500υπζροχοι άνκρωποι δϊριςαν τα μαλλιά
τουσ για καλό ςκοπό και πρόκειται να δθμιουργιςουν χαμόγελα ςε ςυνανκρϊπουσ μασ που το ζχουν
πραγματικά ανάγκθ.
70 και πλζον άτομα πραγματοποίθςαν εξετάςεισ προλθπτικοφ ελζγχου. 125 ομάδεσ φτιαγμζνεσ με
αγάπθ από παρζεσ, φίλουσ, ςυναδζλφουσ και ςυγγενείσ περπάτθςαν μαηί μασ. 250 καταπλθκτικοί
εκελοντζσ προςζφεραν από τον χρόνο τουσ κακϊσ και 50 ιςτιοπλοϊκά ςκάφθ και 10 δραςτιρια
ναυτακλθτικά ςωματεία ζπλευςαν μαηί μασ ςτον Κερμαϊκό.
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Ο Σφλλογοσ ευχαριςτεί όλουσ εμάσ που για 7θ ςυνεχι χρονιά πιςτζψαμε ςτθν προςπάκεια τουσ! Θ
πόλθ τθσ Κεςςαλονίκθσ ςτιριξε για ακόμα μία χρονιά τθ μάχθ ενάντια ςτον Καρκίνο του Μαςτοφ και
ζςτειλε για άλλθ μία φορά το μινυμα πωσ «Ο Καρκίνοσ του Μαςτοφ μπορεί να ΝΛΚΘΚΕΛ, αν διαγνωςτεί
ζγκαιρα!».

“ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ” - ΑΘΘΝΑ
Θ Αςτικι Μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία ΚΑΚΛΝΑΚΛ με τθν
επιςτθμονικι επιμζλεια τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Ραιδιατρικισ
Αιματολογίασ Ογκολογίασ (ΕΕΡΑΟ) και με τθν ευγενικι
υποςτιριξθ του Λδρφματοσ Καπετάν Βαςίλθ και Κάρμεν
Κωνςταντακόπουλου, μζςω του Ρρογράμματοσ «Σθμεία
Στιριξθσ», δθμιοφργθςε ζναν πρακτικό οδθγό για γονείσ και
φροντιςτζσ αςκενϊν με καρκίνο.
Ο Οδθγόσ, ο οποίοσ διανζμεται δωρεάν από τουσ ιατροφσ των
ογκολογικϊν μονάδων παίδων αμζςωσ μετά τθ διάγνωςθ ςτουσ
γονείσ ι φροντιςτζσ, είναι μία προςπάκεια να γίνει λίγο πιο
εφκολθ θ δφςκολθ μάχθ που δίνουν οι τελευταίοι δίπλα ςτο
παιδί που διαγνϊςτθκε με κάποιο τφπο καρκίνου, αλλά είναι
ταυτόχρονα και ζνα μινυμα: ότι ςτθ μάχθ αυτι δεν είναι μόνοι!

ΕΤ ΗΩ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ” – ΘΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΘΣΘ
Τθν Τετάρτθ 26 Λουνίου 2019, ο ςφλλογοσ “ΕΥ
ΗΩ”φιλοξζνθςε για δεφτερθ φορά ςτον Ρολυχϊρο
του Συλλόγου, τον κο Λιναρδάκθ Στζλιο, Κλινικό
Διαιτολόγο
Διατροφολόγο,
Διευκυντι
του
τμιματοσ Διατροφισ του Βενιηελείου νοςοκομείου,
με κζμα ομιλίασ: “Διατροφι κατά τθ διάρκεια των
χθμειοκεραπειϊν” και απάντθςε με ευχαρίςτθςθ
ςε όλα τα ερωτιματα των παρευριςκομζνων.
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“Θ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ” – ΑΡΓΟ
Στθν κατάμεςτθ αίκουςα του Ρνευματικοφ Κζντρου Αγίου Βαςιλείου Λυγουριοφ, ο Σφλλογοσ
Καρκινοπακϊν και Φίλων Ν. Αργολίδασ (ΣΥΚΑΦΛΑ) “Θ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘ” διοργάνωςε μια πολφ
ενδιαφζρουςα θμερίδα το Σάββατο 18 Μαϊου 2019.
Θ Δερματολόγοσ-Αφροδιςιολόγοσ, MD, PhD κ. Εφθ
Μοφςτου ανζπτυξε το κζμα “Καρκίνοσ του δζρματοσ
και προκαρκινικζσ βλάβεσ: Κίνδυνοι, πρόλθψθ,
αντιμετϊπιςθ”.
Ιταν μια άκρωσ ενδιαφζρουςα εκδιλωςθ που είχε
χαρακτιρα προλθπτικό και ενθμερωτικό για ζνα
κζμα εξαιρετικά ςθμαντικό όπωσ ο καρκίνοσ του
δζρματοσ ενϊ για άλλθ μια φορά τονίςτθκε ότι θ
πρόλθψθ παραμζνει θ πιο αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου.
“Κ.Ε.Φ.Ι.” ΑΘΘΝΑ
Τθν Τετάρτθ 26 Λουνίου ο Σφλλογοσ Κ.Ε.Φ.Λ. Ακθνϊν, ςτο
πλαίςιο του προγράμματοσ τακτικισ ενθμζρωςθσ Κοινοφ και
αςκενϊν για κζματα που αφοροφν διάφορεσ μορφζσ καρκίνου,
τθ πρόλθψθ και τθν διαχείριςθ του, πραγματοποίθςε ςτο
Ε.Λ.ΡΑΣΤΕ Επιςτθμονικι Θμερίδα με κζμα «Θλιακι
Ακτινοβολία και Μελάνωμα, Γνϊςθ Ρρόλθψθ, Αντιμετϊπιςθ».
Σθμαντικοί επιςτιμονεσ υγείασ ζκαναν ειςθγιςεισ ςχετικά με
τθ ςχζςθ ιλιου και μελανϊματοσ και των τρόπων προφφλαξθσ
απζναντι ςτθν θλιακι ακτινοβολία , τον ζλεγχο των ςπίλων, τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ του μελανϊματοσ,
τθ κλθρονομικότθτα τθσ νόςου.Δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα μζτρα προςταςίασ, τισ κατάλλθλεσ ϊρεσ
ζκκεςθσ ςτον ιλιο και ςτθν προςταςία των παιδιϊν από τισ υπεριϊδεισ ακτινοβολίεσ.

ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ
Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε
το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, ςτο Κζντρο
Ρλθροφόρθςθσ Νζων του Διμου
Ρζλλασ,
θ
ενθμερωτικι
ομιλία
«Καρκίνοσ
του
Δζρματοσ
και
Μελάνωμα,
πρόλθψθ
και
αντιμετϊπιςθ» που διοργάνωςε ο
Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν Γιαννιτςϊν.
Σκοπόσ τθσ εκδιλωςθσ ιταν να
ενθμερωκοφν οι πολίτεσ, ενόψει του
καλοκαιριοφ, για τθν πρόλθψθ του
καρκίνου του δζρματοσ και του
μελανϊματοσ και να γνωρίςουν το ρόλο του δερματολόγου και του ογκολόγου ςτθν αντιμετϊπιςθ του
καρκίνου του δζρματοσ.
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ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ Ν. ΛΑΡΙΑ
Τθν Κυριακι 9 Λουνίου, εκατοντάδεσ Λαριςαίοι,
παρά τθ ηζςτθ, κατζβθκανςτθν κοίτθ του Ρθνειοφ
για να περπατιςουν ςτθν εκδιλωςθ που
οργάνωςε ο Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν Λάριςασ ςε
ςυνεργαςία με τθνΡεριφζρεια Κεςςαλίασ και το
Σφλλογο Μαρακωνοδρόμων Λάριςασ.
Πλοι μαηί κελιςαμε να ςτείλουμε ζνα δυνατό
μινυμα αιςιοδοξίασ: Ναι, υπάρχουν άνκρωποι
που ζχουν νοςιςει και ηουν και μετά τον
καρκίνο. Ναι, ο καρκίνοσ δεν ςκοτϊνει πάντα. Πλοι μαηί περπατιςαμε για να απομυκοποιιςουμε τον
καρκίνο. Για να δϊςουμε δφναμθ ςε όςουσ νόςθςαν και όςουσ νοςοφν.

ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΤΛΛΟΓΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΣΘ ΕΛΛΟΚ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 – ΑΝΣΑΜΩΜΑ ΤΛΛΟΓΩΝ
Ο Σφλλογοσ Αςκενϊν με νεοπλαςία, Φίλων και Οικογενειϊν
«ΕΛΜΑΣΤΕ ΜΑΗΛ!», Βορειοδυτικισ Ελλάδασ, είναι ο
οργανωτικόσ ςφλλογοσ για τθν χρονιά 2019: “ΑΝΤΑΜΩΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ” που κα πραγματοποιθκεί ςτα Λωάννινα από τισ
13 ζωσ τισ 16 επτεμβρίου 2019.
Για να απολαφςουμε, απρόςκοπτα, τθν ευτυχι αυτι
ςυγκυρία, ο ςφλλογοσ μασ παρακαλεί:
1. Να τακτοποιιςουμε το ςυντομότερο δυνατόν το κζμα τθ διαμονι μασ (λόγων των πολλαπλϊν
εκδθλϊςεων ςτα Λωάννινα κατά τον μινα Σεπτζμβριο). Σισ κρατιςεισ ςτα ξενοδοχεία κα τισ
πραγματοποιιςει κάκε ςφλλογοσ ξεχωριςτά.
2. Να ενθμερϊςουμε θλεκτρονικά το μζλοσ του Συλλόγου, κυρία Μαρία Τηίμα
(mtzima@cc.uoi.gr), για τθν πρόκεςθ ςυμμετοχισ μασ. Ραρακαλοφμαςτε να αναγράφουμε
ςτον τίτλο του μθνφματοσ το λογότυπο EIMASTE MAZI Sept. 2019 και ςτο κείμενό μασ τα πλιρθ
ςτοιχεία μασ, δθλαδι ονοματεπϊνυμο, αρικ. κιν. τθλ., αρικμό ςυνοδϊν ατόμων, θμερομθνίεσ
παραμονισ και διακεςιμότθτα ςυμμετοχισ ςε πικανζσ εκδρομζσ και δείπνα.
ΑΛΜΑ ΗΩΘ – 11ο Greece Race for the Cure®&33οσ Γφροσ τθσ Ακινασ του ΟΠΑΝΔΑ
Τθν Κυριακι 29 Σεπτεμβρίου 2019 ο Ρανελλινιοσ
Σφλλογοσ Γυναικϊν με Καρκίνο Μαςτοφ «Άλμα Ηωισ» ςασ
προςκαλεί ςτο 11ο GreeceRace for the Cure®, ενάντια
ςτον καρκίνου του μαςτοφ, με αφετθρία το Ηάππειο.
Συνεχίηουμε με 2 διαδρομζσ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και
ζνα θχθρό μινυμα: ο καρκίνοσ του μαςτοφ μπορεί να
νικθκεί.Τθν ίδια μζρα, 16 αγϊνεσ Race for the Cure κα
διεξαχκοφν ταυτόχρονα ςε ευρωπαϊκζσ πόλεισ και θ
Ακινα πρωτοςτατεί!
Για πρϊτθ φορά μαηί μασ ο Γφροσ τθσ Ακινασ!
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Φζτοσ για πρϊτθ χρονιά, ο πλζον ιςτορικόσ κεςμόσ ςτα ακλθτικά δρϊμενα τθσ πόλθσ, που από το 1982
αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ηωισ τθσ πρωτεφουςασ, ο 33οσ Γφροσ τθσ Ακινασ του ΟΡΑΝΔΑ,
γίνεται ςφμμαχοσ ςτον αγϊνα ενάντια ςτον καρκίνο του μαςτοφ και ενϊνεται με το GreeceRace for the
Cure® ςε μία διαδρομι 10 χιλιομζτρων με chip χρονομζτρθςθσ.
Δθλϊςεισ υμμετοχισ
Στθ διοργάνωςθ μπορεί να λάβει μζροσ οποιοςδιποτε επικυμεί, είτε με ατομικι ςυμμετοχι είτε
ομαδικά.
Περίπατοσ 2Κ
Εγγραφζσ
για
τον
περίπατο
2Κ
πραγματοποιοφνται
είτε
θλεκτρονικά
ςτοhttps://www.greecerace.gr/registrations/ είτε ςε κάποιο φυςικό ςθμείο εγγραφισ ςτθν Ακινα.
Το αντίτιμο ςυμμετοχισ είναι 6€ και με αυτό οι ςυμμετζχοντεσ παραλαμβάνουν το υλικό του
περιπάτου.
Σθμεία εγγραφισ – αποκλειςτικά για τον περίπατο 2Κ: ΑΡΟ 1 ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΥ 2019

1/9/2019 - 23/9/2019 - HARD ROCK CAFE ATHENS, κάκε μζρα, και Κυριακι 10πμ -11μμ,
Αδριανοφ 52, Μοναςτθράκι, Ακινα

9/9/2019 - 21/9/2019 - ATHENS METRO MALL, Δευτζρα ζωσ Σάββατο 11πμ - 8 μμ, Λεωφόροσ
Βουλιαγμζνθσ 276, Άγιοσ Δθμιτριοσ

9/9/2019 - 21/9/2019 - HONDOS CENTER ΕΜΟΥ, Δευτζρα ζωσ Σάββατο 11πμ - 8 μμ, Ερμοφ 39,
Σφνταγμα

9/9/2019 - 21/9/2019 - THE MALL ATHENS, Δευτζρα ζωσ Σάββατο 11πμ -8 μμ, Ανδρζα
Ραπανδρζου 35, Μαροφςι
ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΤ 5Κ & 33οσ ΓΤΡΟ ΑΘΘΝΑ – ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΤ 10Κ
Εγγραφζσ ςτουσ αγϊνεσ δρόμου θλεκτρονικά, ςτοhttps://www.greecerace.gr/registrations/.
Ρεριςςότερα:http://www.greecerace.gr , www.almazois.gr
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