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4 Νοεμβρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο Της Δημοκρατίας είχε η  

Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ 
 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο είχε την Πέμπτη 31 
Οκτωβρίου 2019 στο Προεδρικό Μέγαρο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ και οι Πρόεδροι των 38 μελών της, Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο απ’ όλη τη 
χώρα.  

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
εξήρε το έργο των εκπροσώπων των Ογκολογικών Ασθενών, τονίζοντας ότι η αποτελεσματική 
περίθαλψη και φροντίδα των ασθενών με καρκίνο συνιστά συνταγματική επιταγή που πηγάζει από τo 
άρθρο 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του 
ανθρώπου  αποτελούν  πρωταρχική  υποχρέωση  της  Πολιτείας». 

Ο κύριος Πρόεδρος ανέδειξε την ανάγκη να γίνεται σεβαστή η προσωπικότητα και η αξιοπρέπεια του 
ατόμου, ιδιαίτερα του σοβαρά πάσχοντος, σε όλες τις περιπτώσεις και από όλους, ενώ εξήρε τη 
σημασία του ρόλου της οικογένειας στην υποστηρικτική φροντίδα του ασθενούς με καρκίνο, η οποία 
θα πρέπει να αναγνωριστεί από την πολιτεία δεδομένου ότι καλύπτει περιοχές φροντίδας όπου 
εντοπίζονται σοβαρά κενά στην ογκολογική φροντίδα που παρέχεται από το σύστημα υγείας. Οι 
μεγάλες ελλείψεις σε δομές και εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας παρηγορητικής φροντίδας 
επίσης επισημάνθηκαν από τον κύριο Πρόεδρο. 

Επιπλέον ο Ανώτατος Άρχων της χώρας, ανέφερε ότι η Προεδρία της Δημοκρατίας, τίθεται αρωγός, 
σύμμαχος και θέτει υπό την Αιγίδα της, το έργο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, δηλώνοντας το 
σεβασμό και την εκτίμηση του στους εκπροσώπους των ασθενών με καρκίνο, οι οποίοι διαδραμάτισαν 
σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, που μαστίζει τη χώρα μας τη 
τελευταία δεκαετία.  Έθεσε επίσης το θέμα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, ως θεμελιώδους 
σημασίας ζήτημα, στην ατζέντα για τον έλεγχο του καρκίνου, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η άμεση και 
πολύπλευρη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με τα πλέον σύγχρονα μέσα, αλλά και η στήριξη 
των οικογενειών τους οφείλουν να αποτελούν προτεραιότητα της πολιτείας. 

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, κα Καίτη Αποστολίδου, αφού ευχαρίστησε θερμά 
τον κύριο Πρόεδρο για το ενδιαφέρον και την υποστήριξή του προς την ΕΛΛΟΚ, τα μέλη και τους 
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ανθρώπους της, ανέφερε ότι σκοπός μας είναι να συνδράμουμε την πολιτεία στο έργο της και 
παράλληλα τόνισε την ανάγκη να εισακουστεί θεσμικά η φωνή των ασθενών με καρκίνο και να 
θεσμοθετηθεί η εκπροσώπησή τους στα όργανα και τις επιτροπές που τους αφορούν, όπως γίνεται επί 
σειρά ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο, με απώτερο πάντα στόχο τη 
βελτίωση των συνθηκών της περίθαλψης και φροντίδας των ογκολογικών ασθενών και τη βιωσιμότητα 
του συστήματος υγείας.  

Η Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα πρόσβασης σε διάγνωση, θεραπεία και  
ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και ανακουφιστική φροντίδα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με 
καρκίνο, στο κατακερματισμό της φροντίδας, στην έλλειψη ολοκληρωμένων ογκολογικών κέντρων 
(comprehensive cancer centers). Τόνισε ότι τα προβλήματα πρόσβασης στις διάφορες 
αντινεοπλασματικές θεραπείες είναι πολύ δύσκολη για τους ασθενείς της νησιωτικής και ορεινής 
Ελλάδας, δεδομένου ότι οφείλουν να διασχίσουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, χωρίς τακτική και 
αξιόπιστη συγκοινωνία,  σε περιφέρειες διαφορετικές του τόπου κατοικίας τους.  

Τα κατά τόπους μέλη της ΕΛΛΟΚ προσφέρουν ψυχο-κοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση και κατάρτιση 
στους ασθενείς της περιοχής τους αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Συντάγματος «Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας», 
και ότι είναι υποχρέωση της Πολιτείας η προστασία της υγείας των πολιτών σε όλη την επικράτεια. 

Ο κύριος Πρόεδρος τέλος συνομίλησε με τους Προέδρους των μελών της ΕΛΛΟΚ και είχε για όλους κάτι 
να μοιρασθεί μαζί τους και δήλωσε ότι λόγω της σοβαρότητας της νόσου, των πολλαπλών κοινωνικο-
οικονομικών επιπτώσεων της, του μεγάλου αριθμού ασθενών και επιβιωσάντων στη χώρα μας αλλά 
και ως αναγνώριση του κοινωνικού έργου της ΕΛΛΟΚ και των μελών της, θεωρεί σημαντική την έναρξη 
επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας με τους εκπροσώπους των ασθενών με καρκίνο, και 
πιστεύει ότι θα συνεχισθεί και στο μέλλον. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Σχετικά με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, που ήδη λειτουργούσε άτυπα ως  ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ. από το 
2011, νομιμοποιήθηκε το 2016, ως το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο των Οργανώσεων Ασθενών με 
Καρκίνο στη χώρα μας. Σήμερα εκπροσωπεί ήδη 38 Συλλόγους Ασθενών με καρκίνο, σε όλη την 
Ελλάδα.  
  
Αποτελεί την ενιαία φωνή και τον εκπρόσωπο των Οργανώσεων Ασθενών με καρκίνο. Ο σκοπός της 
ΕΛΛ.Ο.Κ., σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η συνένωση δυνάμεων όλων των οργανώσεων 
ασθενών με καρκίνο, εθελοντών και φίλων για την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών 
δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο, των περιθαλπόντων και των μελών της οικογένειας τους και για 
την καθολική πρόσβαση στην ογκολογική και υγειονομική περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο. 
(www.ellok.org) 
 


