ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Μήνυμα της Πρόεδρου
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Αν και το τελευταίο δίμηνο η τήρηση κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης και περιορισμού
μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε και
εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, πρέπει την ίδια στιγμή να παραδεχθούμε, ότι είναι πλέον εμφανής
η μεγάλη ανάγκη επιστροφής στους παραδοσιακούς τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας, που είναι
μέρος της ανθρώπινης φύσης και κύριο συστατικό της κανονικής καθημερινής κοινωνικής ζωής.
Είναι γεγονός ότι τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή, το άγγιγμα, το βλέμμα,
το χαμόγελο, τις προσωπικές στιγμές και όλοι μας περιμένουμε ότι και πάλι σύντομα θα επέλθει η
αποκατάσταση της κανονικότητας. Μέχρι τότε όμως και κατά τη διάρκεια της σταδιακής εφαρμογής,
οφείλουμε, συντασσόμενοι με τις οδηγίες των αρμόδιων επιστημόνων, να λειτουργούμε με προσοχή,
με προφυλάξεις και όχι άκριτα και επιπόλαια καθώς ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι πισωγυρίσματος,
κάτι που κανένας μας δεν επιθυμεί.

SAVE THE DATE!
Επιστημονική Ημερίδα για τους καρκίνους του Δέρματος
Ήλιος! Φίλος αγαπημένος και εχθρός αν δεν προσέξουμε!
Ενημερωτική Ημερίδα, με τίτλο «Γνωρίζω - Προλαμβάνω Αντιμετωπίζω τον καρκίνο του δέρματος» η οποία θα
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020,
ως μια ισχυρή παρότρυνση προς τους το ευρύ κοινό, για
δράση και προτροπή για μια προσωπική δέσμευση και
ανάληψη δράσης.

Όπως γνωρίζουμε, όλο το προηγούμενο διάστημα στο επίκεντρο των θεμάτων υγείας, ήταν η πανδημία
του Κορωναιού, με αποτέλεσμα τα περισσότερα θέματα που αφορούν τον καρκίνο, να έχουν χάσει αυτό
το γνωστό χαρακτήρα επείγοντος. Η εικόνα σήμερα δείχνει ότι για αρκετό διάστημα, δεν θα υπάρξουν
θεαματικές εξελίξεις που θα αλλάξουν ριζικά αυτή τη κατάσταση. Ωστόσο δε θα πρέπει να
παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι σε πολλούς τομείς, η πανδημία ίσως να αποτέλεσε μία «ευκαιρία» για να
«ταρακουνηθούν τα λιμνάζοντα ύδατα» και να ξεκινήσει η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών που θα
διευκολύνουν στο μέλλον την επαφή των ασθενών με το σύστημα υγείας, μέσα από την αντιμετώπιση
παθογενειών που χρονίζουν. Ακόμη, ως σημαντικό μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι δίδεται
προτεραιότητα στην υγεία, η οποία αποτελεί καθημερινά κεντρικό θέμα της πολιτικής ατζέντας και
τίθενται επί τάπητος χρόνια αιτήματα, τα οποία πλέον εξετάζονται κάτω από τελείως διαφορετικό πρίσμα.
Το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου και καθώς το lockdown ήταν κυρίαρχο σε όλη τη χώρα και σε μεγάλο μέρος
του κόσμου, έκαναν την εμφάνισή τους μία σειρά από απρόοπτα προβλήματα τα οποία είχαν στενή σχέση
με την πανδημία, δεδομένου ότι υπήρξε μία αναγκαστική έκτακτη προσαρμογή του συστήματος υγείας σε
ένα τελείως διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Το διάστημα αυτό η ΕΛΛΟΚ λειτουργώντας με υψηλό
αίσθημα ευθύνης και συναισθανόμενη την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται από τις υγειονομικές
δυνάμεις της χώρας, την πολιτεία και τους κοινωνικούς φορείς, προσπάθησε να συμβάλει και να
υποστηρίξει το σύστημα επισημαίνοντας κενά, κινδύνους και ανεπάρκειες, ενώ ταυτόχρονα πρότεινε
λύσεις και συμμετείχε στον προγραμματισμό δράσεων που έχουν σχέση με την πανδημία και την
υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους.
Επιπλέον προχωρήσαμε σε επανεκκίνηση του προγράμματος δράσης για το τρέχον έτος, το οποίο
προσαρμοσμένο στη σημερινή πραγματικότητα και τις συνθήκες που επικρατούν, έχει στόχο να γεφυρώσει
το χθες με το σήμερα και το αύριο, αναδεικνύοντας τα θέματα που απασχολούν τους ογκολογικούς
ασθενείς και προτείνοντας ρεαλιστικές, βιώσιμε λύσεις που θα βελτιώσουν τις συνθήκες και τις εκβάσεις
για τους ασθενείς.
Έχοντας ως προτεραιότητα την κάλυψη της ανάγκης για σωστή και πλήρη ενημέρωση των ασθενών με
καρκίνο και όλων των πολιτών για τις πάσης φύσεως επιπτώσεις της πανδημίας στην ογκολογική
περίθαλψη, οδηγηθήκαμε στη δημιουργία ενός νέου θεματικού ιστότοπου το οποίο στόχο έχει να παρέχει
αξιόπιστη ενημέρωση σε όλους τους πολίτες σχετικά με τη σχέση του Κορωναιού και του καρκίνου.
Παράλληλα αποφασίσαμε τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας που θα αποτυπώσει την κατάσταση και τα
προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ασθενείς με καρκίνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και θα μας
βοηθήσει να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε περισσότερο τα θέματα που είναι σημαντικά για τους
ασθενείς ώστε να προτείνουμε σχετικές λύσεις.
Επιπλέον η ανάγκη για επιμόρφωση των μελών μας σχετικά με την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στις
νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, αναδείχθηκε από τις ίδιες τις εξελίξεις, καθιστώντας
επιτακτικό τον κύκλο τεσσάρων σεμιναρίων επιμόρφωσης που ήδη διεξάγονται αυτό το διάστημα.
Τέλος πολύ σημαντικό είναι το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης στέγης σε ασθενείς, οι οποίοι αναγκάζονται
να μετακινηθούν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μακριά από τον τόπο κατοικίας τους σε Αττική,
Θεσσαλονίκη και Αχαΐα, το οποίο ξεκινά άμεσα και αναμένεται να ανακουφίσει μεγάλο αριθμό
συμπολιτών μας.
Καλή ανάγνωση, χαρούμενο και υγειές καλοκαίρι σε όλους!
Καίτη Αποστολίδου

ΠΑΝΔΗΜΙΑ Covid-19

Νέα Δεδομένα – νέα Ιστοσελίδα «Covid-19 & Καρκίνος» - Διαδικτυακή Ημερίδα (Webinar) με
θέμα «Διλήμματα στην εποχή της πανδημίας»
Όπως σας είχαμε ανακοινώσει και στο προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο, η ανάγκη για έγκυρη και
έγκαιρη ενημέρωση των ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα
για την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου.
Παρά τις διάφορες πηγές ενημέρωσης που εσχάτως παρατηρούμε να δημιουργούνται, καμία από αυτές
δεν περιλαμβάνει υλικό που να αφορά αποκλειστικά τους ασθενείς με καρκίνο και τους οικείους τους,
ενώ δεν υπάρχει κάποια επίσημη δημόσια ιστοσελίδα η οποία να καλύπτει αυτό το κενό. Σήμερα και με
δεδομένο ότι ο κορωναιός θα μας απασχολήσει πολύ για τα επόμενα δύο τουλάχιστον χρόνια, πλέον
υπάρχει ο νέος θεματικός ιστότοπος covid19.ellok.org, ο οποίος θα ανανεώνεται συνεχώς με τις
πρόσφατες εξελίξεις και στον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες και υπεύθυνη ενημέρωση
για θέματα που αφορούν την πανδημία κορωναϊού και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στους ασθενείς με
καρκίνο, την ογκολογική περίθαλψη, τα προβλήματα που συναντούν οι ασθενείς, τις εργασιακές σχέσεις,
την επιστημονική έρευνα και κάθε τι νέο ανακοινώνεται διεθνώς από τις πλέον έγκυρες επιστημονικές
πηγές και φορείς.

Σας καλούμε να επισκεφτείτε και να αναζητήσετε
πληροφορίες στη νέα ιστοσελίδα μας covid19.ellok.org και
παράλληλα να μας στείλετε τις προτάσεις σας και τις
υποδείξεις σας σχετικά με το περιεχόμενο, αλλά και θέματα
που αντιμετωπίζετε κι εσείς.

Επίσης προγραμματίζουμε εντός του Ιουνίου, διαδικτυακή ημερίδα (webinar) με διακεκριμένους
επιστήμονες για να συζητήσουμε τα θέματα βιοηθικής που ανέκυψαν την περίοδο της πανδημίας
σχετικά με τη νόσο του κορωναϊού και τον καρκίνο. Παρόλο ότι στη χώρα μας ο σχετικά μικρός αριθμός
ασθενών, σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, επέτρεψε την καλή ανταπόκριση του συστήματος
υγείας, η σοβαρότητα της νόσου και οι βαρύτατες επιπλοκές της σε ασθενείς με καρκίνο, ανέδειξαν
θέματα βιοηθικής τα οποία θα συζητήσουμε.
Θα λάβετε ξεχωριστή ενημέρωση τις επόμενες ημέρες για τη διαδικτυακή ημερίδα που σας
προτρέπουμε να παρακολουθήσετε αλλά και να μας στείλετε θέματα βιοηθικής που σας απασχόλησαν
την περίοδο αυτή ώστε να τα θέσουμε υπόψη των ομιλητών μας (μπορείτε να αποστείλετε τις ερωτήσεις
σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ellok.org).

Έρευνα για τις συνθήκες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της 1 ης φάσης της Πανδημίας οι
ασθενείς με καρκίνο & οι επιβιώσαντες
Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά την Πανδημία του Μαρτίου του 2020, διαμόρφωσαν μία νέα
πραγματικότητα, η οποία είχε μεγάλη επίδραση στην ζωή και την θεραπευτική αντιμετώπιση των
ογκολογικών ασθενών, ενώ ταυτόχρονα επηρέασε και τις εργασιακές σχέσεις πολλών εξ αυτών οι οποίοι,
αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα ως άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, με κύριο στόχο τον εντοπισμό των προβλημάτων και των δυσκολιών
που αντιμετώπισαν οι ασθενείς με καρκίνο, οι επιβιώσαντες και οι οικογένειές τους, αποφάσισε να
διεξάγει μία σχετική έρευνα προκειμένου να αναδείξει την πραγματική εικόνα των συνθηκών που
συνάντησαν οι ασθενείς με καρκίνο κατά την επαφή τους με τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας της
χώρας μας και την εργασία τους, κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης της πανδημίας.
Οι απαντήσεις θα αποτελέσουν τη βάση για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν, ώστε να επιτύχουμε
βελτίωση των συνθηκών εξασφάλισης της συνέχειας της ογκολογικής περίθαλψης και εξάλειψη των
ανεπαρκειών που εμφανίσθηκαν κατά την πρώτη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας. Επιπλέον τα
αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τον πλέον τεκμηριωμένο οδηγό για ουσιαστικές προτάσεις
προς την πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους στην ογκολογική περίθαλψη φορείς της χώρας μας,
καθώς θα αποδώσουν με ρεαλισμό και ευθύτητα την πραγματικότητα που βίωσαν οι ασθενείς με καρκίνο
στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Η έρευνα απαιτεί μόνο 10 - 15 λεπτά και παρακαλούμε να συμβάλλετε στη διάδοση της μέσα από τα social
media. Σε πολλές ερωτήσεις υπάρχει πεδίο για ελεύθερες απαντήσεις και σχόλια. Η άποψή σας έχει
βαρύτητα και αναμένουμε τις απαντήσεις και τα σχόλια σας που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε
καλύτερα τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε.
Πατήστε εδώ για να λάβετε μέρος: https://bit.ly/2YnAEQV

Εξασφάλιση στέγης για ογκολογικούς ασθενείς σε Αττική/ Αχαΐα / Θεσσαλονίκη
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, ήταν η δυνατότητα
εξασφάλισης στέγης σε ασθενείς που αναγκάζονται να μετακινηθούν από τον τόπο της κατοικίας τους
προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες θεραπείες
(ακτινοθεραπείες, συστημικές θεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις, μεταμοσχεύσεις). Η διακοπή
λειτουργίας των ξενοδοχείων, σε συνδυασμό με την έλλειψη δυνατότητας φιλοξενίας από ξενώνες και
συγγενείς για λόγους ασφαλείας, ήταν οι κύριες αιτίες του προβλήματος.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου μετά από επικοινωνία και διατύπωση του σχετικού αιτήματος, ήρθε σε
επικοινωνία με την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Πειραιώς Real Estate, η οποία ανταποκρινόμενη στην
πρόσκληση και με την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, παραχώρησε στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου
τη χρήση 26 διαμερισμάτων, για έξι μήνες και μέχρι το τέλος του έτους, τα οποία στην πρώτη φάση της
δράσης αυτής πρόκειται να καλύψουν ανάγκες διαμονής στις περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της
Θεσσαλονίκης, με προοπτική επέκτασης του προγράμματος και σε άλλες περιοχές το προσεχές διάστημα.
Η Δράση αυτή αφορά την παραχώρηση έτοιμων προς χρήση επιπλωμένων και εξοπλισμένων
διαμερισμάτων, για τη διαμονή ασθενών με καρκίνο και των συνοδών τους, που πρόκειται να μεταβούν
στις παραπάνω περιοχές, προκειμένου να διενεργήσουν τις προβλεπόμενες θεραπείες και εξετάσεις για
την αντιμετώπιση της νόσου.
Η διαμονή θα είναι δωρεάν για όλους και θα αφορά κυρίως άτομα που προβλέπεται να έχουν περισσότερο
μακροχρόνια διαμονή (δέκα και πλέον ημερών) και αντιμετωπίζουν αντικειμενικά προβλήματα
εξασφάλισης στέγης, ενώ θα δίνεται προτεραιότητα σύμφωνα με τις ανάγκες και την διαθεσιμότητα.
Τα διαμερίσματα, τα οποία είναι πλήρως ανακαινισμένα και επιπλωμένα (Κουζίνα ή κουζινάκι, ψυγείο,
σαλόνι, κρεβάτι, τηλεόραση, σερβίτσιο φαγητού, μαχαιροπήρουνα), θα παραλαμβάνονται καθαρά και
αφού έχουν υποστεί απολύμανση, ενώ οι διαμένοντες θα έχουν την πλήρη ευθύνη για την διατήρησή τους
σε άριστη κατάσταση και θα επιβαρύνονται με τυχόν φθορές ή απώλειες που θα προκληθούν κατά τη
διάρκεια της διαμονής τους.
Οι ασθενείς και οι φροντιστές τους, θα πρέπει να φέρνουν τα δικά τους κλινοσκεπάσματα και είδη
προσωπικής υγιεινής όπως και να μεριμνούν για την καθαριότητα των διαμερισμάτων κατά την διάρκεια
της παραμονής τους.

Τα διαμερίσματα είναι άμεσα διαθέσιμα και προκειμένου να
συνεννοηθείτε για τον προγραμματισμό διαμονής, μπορείτε να
επικοινωνείτε τις εργάσιμες μέρες και ώρες με το γραφείο της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καρκίνου (Τηλ. 210 – 7710335)

Κάθε χρόνο η 1η Κυριακή του Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η
παγκόσμια Ημέρα Επιβίωσης από τον Καρκίνο. Μία μέρα, γιορτής
για τους επιβιώσαντες, αισιοδοξίας για όσους νοσούν και μνήμης
για όσους έχουν φύγει από κοντά μας.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, με σταθερή προσήλωση στην
αξία της συνεχούς επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης των ασθενών
και των φροντιστών τους, επέλεξε να συμμετάσχει στην φετινή
ημέρα επιβίωσης από τον Καρκίνο με τη διεξαγωγή ενός
προγράμματος επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας &
Επικοινωνίας, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 5 Ιουνίου
και θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις θεματικές ενότητες.
Στόχος μας είναι οι ασθενείς και οι οικείοι τους, μέσα από την
εκπαίδευση και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες να
αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν να
ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής εποχής,
δεδομένου ότι η πανδημία κατέδειξε την επιτακτική ανάγκη
διαφορετικών τρόπων απομακρυσμένης λειτουργίας μέσα από τη
χρήση εφαρμογών στον τομέα υγείας αλλά και σε παρεμφερείς
κλάδους. Επιπλέον με το πρόγραμμα αυτό δίνεται η δυνατότητα
απόκτησης δεξιοτήτων απαραίτητων για την βελτίωση της
λειτουργίας των γραφείων των συλλόγων και ανάπτυξης νέων
μορφών επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους.
Σχετικά με το πρόγραμμα επιμόρφωσης της ΕΛΛΟΚ στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στις τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας, δείτε περισσότερα εδώ: https://ellok.org/webinars-schedule/

ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ – Μεγάλη Πανευρωπαϊκή Έρευνα της ECPC
Στις 30 Ιουνίου ολοκληρώνεται η μεγάλη Πανευρωπαϊκή έρευνα της ECPC για τους βιοδείκτες.
H έρευνα, η οποία απευθύνεται σε ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία, φροντιστές
ασθενών, επιβιώσαντες με πρόσφατη εμπειρία βιοδεικτών, θα ολοκληρωθεί με σχετική
μελέτη που θα παρουσιάσει προτάσεις πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας την
εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η Ελληνική συμμετοχή όμως έχει επιπλέον αξία δεδομένου ότι τα αποτελέσματα θα
χρησιμοποιηθούν από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, ως οδηγός προκειμένου να
προχωρήσει και στη χώρα μας η έγκριση και αποζημίωση βιοδεικτών, οι οποίοι δυστυχώς δεν
συνταγογραφούνται, παρότι υπάρχουν και αποζημιώνονται τα αντίστοιχα φάρμακα.
Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας και θέλουμε να σας προτρέψουμε να συμμετάσχετε ενεργά
προωθώντας το επόμενο διάστημα και μέχρι τέλος του μήνα, την έρευνα για τους βιοδείκτες
στα μέλη των συλλόγων σας και στις τοπικές κοινωνίες. Δείτε εδώ την έρευνα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ALL.CAN GREECE
Σύσσωμη η ογκολογική κοινότητα μέσα από την πλατφόρμα διαλόγου All.Can GREECE, επεσήμανε τα
προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην ογκολογική περίθαλψη κατά την 1η φάση της Πανδημίας COVID-19
με την αποστολή κοινής επιστολής προς τον Υπουργό Υγείας, με την οποία παράλληλα αιτείται συνάντησης
προκειμένου να τεθούν επί τάπητος τα σοβαρά θέματα που παρουσιάστηκαν και να υπάρξει ενημέρωση επί
των προτεινόμενων ενεργειών που θα αποκαταστήσουν την ομαλότητα και θα βελτιώσουν τις συνθήκες για
τους ασθενείς και το επιστημονικό προσωπικό.
Επιπλέον εκδόθηκε σχετικό δελτίο τύπου στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στα θέματα αυτά και καλείται
η πολιτεία να αναλάβει δράση το ταχύτερο δυνατό.

Μπορείτε να δείτε το Δελτίο τύπου εδώ

«Ακτινοθεραπεία 2020! Δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε?»
Με το Δελτίο Τύπου με τίτλο «Ακτινοθεραπεία 2020! Δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε?» και σχετική επιστολή
προς τον ΕΟΠΠΥ και το Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας, αντέδρασε η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου στις συχνές
καταγγελίες που δέχεται το τελευταίο διάστημα για παράνομες χρεώσεις, τις οποίες επιβάλουν
συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, εκβιάζοντας τους ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη
θέση καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έγκαιρα τις θεραπείες τους σε δημόσια
νοσοκομεία.
Η τακτική αυτή είναι παράνομη και οφείλει ο Οργανισμός να ενεργήσει άμεσα και με τρόπο που θα
προστατεύονται τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και θα τηρείται η νομιμότητα. Αξίζει δε να αναφερθεί
ότι το φαινόμενο αυτό οξύνθηκε κατά το διάστημα της πανδημίας καθώς υπήρξε αραίωση των ραντεβού στα
νοσοκομεία για λόγους ασφαλείας και αποφυγής συνωστισμού.
Τέλος η ΕΛΛΟΚ επανέλαβε την πάγια θέση της για διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των
ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε να μειωθούν οι αναμονές για τους
ασθενείς.
Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το δελτίο τύπου.

SAVE THE DATE! Επιστημονική Ημερίδα για τους καρκίνους του Δέρματος
Ήλιος! Φίλος αγαπημένος και εχθρός αν δεν προσέξουμε!
Ενημερωτική Ημερίδα, με τίτλο «Γνωρίζω - Προλαμβάνω - Αντιμετωπίζω τον καρκίνο του δέρματος» η
οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, ως μια ισχυρή παρότρυνση προς
τους το ευρύ κοινό, για δράση και προτροπή για μια προσωπική δέσμευση και ανάληψη δράσης.
Η ημερίδα θα αποτελέσει μέρος εκστρατείας ενημέρωσης που θα αναπτυχθεί τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο,
Αύγουστο & Σεπτέμβριο και θα έχει ως στόχο την υπεύθυνη πληροφόρηση των μελών της ΕΛΛΟΚ αλλά
και του γενικού πληθυσμού σε θέματα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης
των καρκίνων του δέρματος.

Επιπλέον απώτερος στόχος θα είναι η ενημέρωση και κινητοποίηση των διαμορφωτών πολιτικών
απασχόλησης και υγείας για τον κίνδυνο που παρουσιάζει η υπερβολική συνεχής έκθεση στην υπεριώδη
ακτινοβολία, ιδιαίτερα για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και για τη ανάγκη να ληφθούν μέτρα
για την αναγνώριση της συνεχούς τακτικής έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία ως επαγγελματικού
κινδύνου.
Επίσης η ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που ενέχει η χωρίς κανόνες έκθεση στον ήλιο και
την ευαισθητοποίηση για τυχόν εμφάνιση αλλαγών στο δέρμα. Σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά
με το πρόγραμμα της ημερίδας και την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

