
Συστράτευση των εταίρων της ογκολογικής 
κοινότητας στην πλατφόρμα All.Can Greece για τη 
βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης στην Ελλάδα    

Πιστεύοντας ότι το μέγεθος των σημερινών προκλήσεων στον τομέα υγείας απαιτεί συνένωση 
δυνάμεων, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ κάλεσε τους εταίρους της ογκολογικής 
κοινότητας σε συστράτευση για τη δημιουργία της πλατφόρμας διαλόγου All.Can Greece, στα 
πρότυπα της αντίστοιχης διεθνούς Αll.Can International. Στόχος της νέας αυτής πρωτοβουλίας 
είναι η διεξαγωγή ανοικτού και εποικοδομητικού διαλόγου για τις «ανεπάρκειες» που εντοπίζονται 
στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, καθώς 
και η αναζήτηση βιώσιμων λύσεων χαμηλού κόστους, έχοντας πάντα ως οδηγό όσα οι ίδιοι 
ασθενείς θεωρούν σημαντικά. 

Η πρωτοβουλία συνάντησε ευρεία αποδοχή τόσο από τους φορείς που εκπροσωπούν τους βασικούς 
πυλώνες της ογκολογίας (ΕΟΠΕ, ΕΕΧΟ, ΕΕΠΑ, ΕΑΕ, ΕΕΑΟ, ΟΝΕΟ, ΕΣΝΕ/ΤΟΝ), όσο και από άλλους 
εμπλεκόμενους στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα (ιατρούς, ερευνητές, ψυχολόγους, 
φαρμακοποιούς, επικοινωνιολόγους, διαμορφωτές πολιτικών υγείας, φαρμακευτικές εταιρίες, 
ακαδημαικούς κ.α.)

Αποτελεί κοινή πεποίθηση όλων των μελών της All.Can Greece ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επιτυχία της είναι η στενή, συνεχής και ειλικρινής συνεργασία στη βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
μεταξύ των εταίρων της ογκολογικής κοινότητας, η οποία θα λειτουργήσει ως «μοχλός βελτίωσης» 
των εκβάσεων των ασθενών και του συστήματος φροντίδας σε όλα τα στάδια του καρκίνου.

Η πλατφόρμα Αll.Can Greece έχει στο επίκεντρο τον ασθενή, δεδομένου ότι  οι ανάγκες, οι αξίες και 
οι προτιμήσεις των ασθενών ορίζουν την αποτελεσματικότητα & τις ανεπάρκειες της ογκολογικής 
περίθαλψης και φροντίδας. Οι δράσεις της Αll.Can Greece εστιάζουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των 
διαθέσιμων πόρων για τον έλεγχο του καρκίνου και την επίτευξη καλύτερων εκβάσεων για τους 
ασθενείς πάντα με γνώμονα ότι είναι σημαντικό για τους ίδιους τους ασθενείς.

Η πλατφόρμα είναι ανοικτή σε όλους όσους θέλουν να συνεργασθούν μαζί μας για την επίλυση πρώτα 
των πολλών μικρών, καθημερινών αναποτελεσματικών πρακτικών στην ογκολογική περίθαλψη 
που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών καθώς και των ακόμη περισσότερων μεγάλων, 
σοβαρών προβλημάτων που απαιτούν παρέμβαση της πολιτείας. 

Μάθετε περισσότερα για την All.Can Greece 
https://ellok.org/all-can-greece/

  Επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
all-can.secretariat@ellok.org ή στο τηλέφωνο 210-77.10.335




