
WEBINAR – ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, διοργανώνει στις 30 Νοεμβρίου 
2020 επιστημονική διαδικτυακή ημερίδα για τον Καρκίνο του Πνεύμονα.  
 
Σκοπός της διαδικτυακής ημερίδας είναι, σε συνέχεια και της περσινής 
συμμετοχής σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και της επιστημονικής 
διημερίδας που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2019, να προσφέρει 
ενημέρωση στα στελέχη και τα μέλη των 40 Οργανώσεων Ασθενών που 
εκπροσωπεί η ΕΛΛ.Ο.Κ. σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το κοινό, πάνω σε θέματα 
πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, αντιμετώπισης μέσω των νέων θεραπευτικών 
προσεγγίσεων για τις διάφορες μορφές καρκίνου του πνεύμονα και να αναδείξει 
τις πρόσφατες δυσκολίες που έχουν ενσκήψει στην ογκολογική θεραπεία 
εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19. 

 
  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 
Με το 2020 να μπαίνει στην τελική του ευθεία, το χειμώνα να αχνοφαίνεται και την πανδημία να 
επανακάμπτει δυστυχώς δριμύτερη, οι αυστηροί κανόνες πρόληψης και κοινωνικής αποστασιοποίησης, 
που είχαμε ξεχάσει για λίγο το καλοκαίρι, είναι και πάλι εδώ, με στόχο για ακόμη μία φορά, τη 
διαφύλαξη της υγείας μας, παράλληλα με τη εξασφάλιση των αντοχών του συστήματος υγειονομικής 
περίθαλψης της χώρας.  
Όλοι είχαμε την ελπίδα ότι θα ξεμπερδέψουμε πιο εύκολα από αυτή την κατάσταση, ότι θα επανέλθει 
και πάλι η κανονικότητα και θα βρούμε τους φυσικούς μας ρυθμούς, ωστόσο όπως φαίνεται έχουμε 
ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά μας, αυτή τη φορά όμως, με περισσότερη γνώση, σοφία, αντίληψη και 
εμπειρία.  
Το διάστημα που προηγήθηκε από το τέλος του καλοκαιριού, αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικό για το 
έργο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, καθώς οι σοβαρές επιβαρύνσεις του συστήματος υγείας, 
οδήγησαν σε επιπρόσθετες δυσκολίες στην έγκαιρη πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ασθενών στις 
δομές υγείας, ενώ παράλληλα υπήρξε, εν μέσω σειράς περιορισμών, ανάγκη επανασχεδιασμού και 
προσανατολισμού στην ανάπτυξη των  προγραμματισμένων δράσεων και αντιμετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων. 

Μήνυμα της Πρόεδρου 



 

Η χρήση των ψηφιακών μέσων έχει πλέον καταστεί ο κύριος δρόμος επικοινωνίας, δημιουργίας και 
εκπαίδευσης. Έχει μικρύνει τις αποστάσεις και μας έχει δείξει ότι οφείλουμε να συντονιστούμε με τη νέα 
πραγματικότητα, καθώς μία διαφορετική μορφή «αναλφαβητισμού» απειλεί τον κόσμο στον οποίο 
πιστεύαμε ότι οι γνώσεις και οι δυνατότητές μας επαρκούν για να εκφράσουμε και να μεταδώσουμε όλα 
αυτά που έχουμε οραματιστεί, όλα αυτά που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους ασθενείς με καρκίνο και τις 
οικογένειές τους.  Ακόμη μας έχει διδάξει ότι είναι απαραίτητο να αφουγκραζόμαστε τις εξελίξεις να 
ερμηνεύουμε τις νέες τάσεις, να μην απορρίπτουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε ή ότι δεν μας είναι εύκολο να 
το δοκιμάσουμε.  
 
Είδαμε ότι ψηφιακές εφαρμογές όπως η άυλη συνταγογράφηση, αλλά και μία σειρά από άλλες που 
ετοιμάζονται και πολύ σύντομα θα κάνουν και στη χώρα μας την παρουσία τους, μπορούν κάτω από 
συγκεκριμένες συνθήκες να αποτελέσουν πραγματικό θησαυρό και να λύσουν προβλήματα που μας 
ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια.  
 
Στην 1η φάση της διαδικτυακής έρευνας που κάναμε το καλοκαίρι, προκειμένου να καταγράψουμε τα 
προβλήματα που συνάντησαν οι ασθενείς με καρκίνο στην επαφή τους με τις υπηρεσίες και τις δομές 
υγείας κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της πανδημίας και τα αποτελέσματα της οποίας θα 
δημοσιευθούν μέσα στο Νοέμβριο, μόνο το 11% δήλωσε ότι έκανε χρήση τηλεϊατρικής ή Online υπηρεσιών 
(με τους 7 στους 10 να δηλώνουν ικανοποιημένοι από αυτό) ενώ θα επιθυμούσε να έκανε χρήση το 59% 
των συμμετεχόντων.  
 
Επίσης διαπιστώσαμε ότι η συμμετοχή στην έρευνα θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, έως και διπλάσια, αν αυτή 
πραγματοποιούνταν και σε έντυπη μορφή αντί να είναι μόνο σε ηλεκτρονική, γεγονός που καταδεικνύει 
μία ακόμη ανεπάρκεια που έχει να κάνει με τη μη συλλογή δεδομένων που μπορούν να καταγραφούν από 
τους ασθενείς λόγω αδυναμίας χρήσης ψηφιακών μέσων. 
 
Η πρόκληση λοιπόν είναι μεγάλη. Για όλους εμάς τους ασθενείς με καρκίνο είναι ακόμη μεγαλύτερη, για 
έναν επιπλέον λόγο. Ο λόγος είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών με καρκίνο είναι άνω των 60 
ετών, με αποτέλεσμα η δυσκολία εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες, είναι πολύ μεγάλη για ανθρώπους 
αυτών των ηλικιών. Ωστόσο, το κενό μπορεί να μικρύνει με τη συνδρομή των νεώτερων μελών της 
οικογένειας, των φροντιστών, των Συλλόγων ασθενών, των εθελοντών δράσης, που πρόθυμα βρίσκονται 
δίπλα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και τους βοηθούν σε πάρα πολλά θέματα της καθημερινότητάς 
τους. 
 
Πιστεύουμε ότι όπως κάθε δύσκολη περίπτωση, έτσι και η πανδημία που βιώνουμε φέτος, μπορεί να 
αποτελέσει το εφαλτήριο για μία προσωπική και συλλογική βελτίωση, για μία επανεκκίνηση και 
επαναξιολόγηση των δεδομένων, του έργου και των δυνατοτήτων μας και μία πρόσκληση για να 
συμβαδίσουμε και να συντονιστούμε με το μέλλον και τις γλώσσες που αυτό χρησιμοποιεί. Σε όλη αυτή τη 
διαδικασία η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου δηλώνει παρούσα, στέκεται δίπλα σας, αναλαμβάνει δράση 
και επιθυμεί την επικοινωνία με όλα τα μέλη της με στόχο να συνδράμει στην προσπάθειά τους και να δει 
μέσα από τη δική τους οπτική, τα προβλήματα και τις επιλογές που θα οδηγήσουν στη λύση τους. 
 
Ας το δούμε λοιπόν όλοι μαζί ως ευκαιρία και «ας αδράξουμε την ημέρα», για να βελτιώσουμε τις 
δεξιότητές μας σε τομείς που οι συνθήκες και η παραμονή στο σπίτι ευνοεί! Με την προτροπή να βρει ο 
καθένας το δικό του «CarpeDiem», σας εύχομαι καλή ανάγνωση και να έχετε όλοι σας μια καλή υγεία! 
 
Καίτη Αποστολίδου 



 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Υγείας   

Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Υγείας κο Βασίλη Κοντοζαμάνη είχε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 
αντιπροσωπία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου ΕΛΛΟΚ μετά από σχετικό 
αίτημα, στην οποία συζητήθηκαν θέματα τρέχοντα που σχετίζονται με την ασφαλή πρόσβαση και αντιμετώπιση 
των ασθενών με καρκίνο στις δομές υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και χρόνια ζητήματα, τα οποία 
εμφανίζουν στασιμότητα παρόλη την έκφραση θετικής στάσης σε προηγούμενες συναντήσεις με την ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας. 
Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε κλίμα θετικό και αισιόδοξο, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, ζήτησε από τον 
κο Υφυπουργό να υπάρξουν άμεσες ενέργειες από το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί με 
ασφάλεια η συνέχιση των θεραπειών και της φροντίδας των ασθενών με καρκίνο, η οποία έχει διαταραχθεί 
σημαντικά λόγω της πανδημίας. (Βλ. Δελτίο Τύπου) 
 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΠΥ κ. Βασίλη Πλαγιανάκο είχε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 
αντιπροσωπία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, στην οποία συζητήθηκαν 
θέματα τρέχοντα που σχετίζονται με την αποζημίωση και ένταξη στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση panel 
βιοδεικτών καθώς και των γονιδιακών εξετάσεων BRCA1 & BRCA2, την συμμετοχή στο κόστος των φαρμάκων, τα 
επιπλέον ποσά που καταβάλλονται από τους ασθενείς σε συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα πέραν της 
προβλεπόμενης από τον ΕΟΠΥΥ αποζημίωσης, τις συνθήκες λειτουργίας των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ,  τις 
καθυστερήσεις των χειρουργείων σε ογκολογικούς ασθενείς ως συνέπεια της πανδημίας του Covid-19. 
 

Άμεση ανάγκη επανακαθορισμού των Ευπαθών Ομάδων 

Επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Υγείας και όλα τα συναρμόδια υπουργεία απέστειλε η Ελληνική 
Ομοσπονδία Καρκίνου, μετά τη δημοσίευση των σχετικών εγκυκλίων με τις οποίες αποκλείεται μεγάλη μερίδα 
ασθενών με καρκίνο από τις ευνοϊκές διατάξεις για το χαρακτηρισμό τους ως ευπαθείς στον κορωνοιό ομάδες του 
πληθυσμού, οι οποίες ως στόχο έχουν τη διασφάλιση της υγείας τους και την προστασία της ζωής τους. 
Παράλληλα εκδόθηκε σχετικό δελτίο τύπου με το οποίο καταγγέλλεται δημόσια η αβλεψία και καλείται η πολιτεία 
να προβεί τις αντίστοιχες διορθώσεις και προσαρμογές ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και να προστατευθεί 
αποτελεσματικά η υγεία των συγκεκριμένων συνανθρώπων μας.  Δείτε εδώ περισσότερα (Βλέπε Δελτίο Τύπου) 
 

Εξασφάλιση στέγης για ογκολογικούς ασθενείς σε Αττική/Αχαΐα / Θεσσαλονίκη 

Η Δράση #ΔωρεάνΔιαμονήΓιαΘεραπεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου συνεχίζεται με επιτυχία με 
περισσότερα από 30 συνάνθρωποι μας έχουν καλύψει την ανάγκη στέγασης το τελευταίο τετράμηνο. Τα αιτήματα 
που λαμβάνουμε είναι πολλά και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους συνανθρώπους μας με την 
παραχώρηση έτοιμων προς χρήση επιπλωμένων και εξοπλισμένων διαμερισμάτων, για τη διαμονή ασθενών με 
καρκίνο και των συνοδών τους, που πρόκειται να μεταβούν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Πάτρα, προκειμένου να 
διενεργήσουν τις προβλεπόμενες θεραπείες και εξετάσεις για την αντιμετώπιση της νόσου.  
Η διαμονή είναι δωρεάν για όλους και 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. Διαβάστε περισσότερα, εδώ. 

https://ellok.org/health-minister-meeting/
https://ellok.org/press-rel-vulnurable-groups/
https://ellok.org/hospitality-intro/


Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου (ΚΚ&Τ)   

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου η διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα 
«Είμαστε εδώ για εσένα – Κουβεντιάζουμε για τον Καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου» στο πλαίσιο της 
διεθνούς εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον Καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου (ΚΚ&Τ) 
#MakeSensecampaign, η οποία υλοποιήθηκε το διάστημα 21-25 Σεπτεμβρίου από την ΕΛΛΟΚ για τέταρτη 
συνεχόμενη χρονιά.  
 
                                                                                                 Στην Ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν ειδικευμένοι  
                                                                                                 γιατροί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές και ασθενείς        
                                                                                                 αναδείχθηκε για άλλη μία φορά η σημασία της  
                                                                                                 έγκαιρης διάγνωσης, η πολυπλοκότητα της  
                                                                                                 αντιμετώπισης και των θεραπευτικών επιλογών και  
                                                                                                 η ανάγκη δημιουργίας πιστοποιημένου 
εξειδικευμένου κέντρου αναφοράς και αντιμετώπισης για τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου στη χώρα 
μας. Δείτε το βίντεο της ημερίδας και όλο το διαθέσιμο υλικό, εδώ. 
 
Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Αιματολογικό Καρκίνο   

Με τίτλο «Αιματολογικός Καρκίνος – Η Επόμενη Μέρα», πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου η 
διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον Αιματολογικό Καρκίνο της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου. 
 
Η Ημερίδα περιλάμβανε τρεις ενότητες, στις οποίες παρουσιάστηκαν οι μορφές του αιματολογικού 
καρκίνου, ο αιματολογικός Καρκίνος στην παιδική και εφηβική ηλικία, η αξία της εξατομικευμένης 
ιατρικής στην αντιμετώπισή του, οι νέες γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες, τα προβλήματα πρόσβασης 
των ασθενών στην θεραπεία τους και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της πανδημίας Covid-
19, ενώ παρουσιάστηκε η πρόταση για τη δημιουργία ενός κέντρου εξελιγμένων γονιδιακών και 
κυτταρικών θεραπειών στη Θεσσαλονίκη.  
 
Κοινή συνισταμένη της συζήτησης μεταξύ των διακεκριμένων επιστημόνων,  υπήρξε η άποψη ότι η ζωή 
των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες βρίσκεται σε κίνδυνο εφόσον συνεχίζονται τα ίδια προβλήματα, 
ελλείψεις και καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις δομές υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
καθώς και η άμεση ανάγκη σύνταξης ενός σχεδίου μοριακής παρακολούθησης για όλους τους χρονίως 
πάσχοντες. Δείτε περισσότερα, εδώ. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

https://ellok.org/makesensecampaign-webinar/
https://ellok.org/hemacancer-webinar-stream/


 
 

Συμμετοχή στην Παγκόσμια Εκστρατεία κατά της Θρόμβωσης 

Η 13η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για τη Θρόμβωση, προκειμένου να αναδείξει 
έναν από τους πλέον υποτιμημένους και λιγότερο προβεβλημένους κινδύνους που διατρέχει ένα μεγάλο 
μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Ένας στους τέσσερις θανάτους παγκοσμίως σχετίζονται με την 
θρόμβωση η οποία μπορεί να αποτελέσει την κύρια αιτία για την εμφάνιση εμφράγματος, εγκεφαλικού 
και φλεβικής θρομβοεμβολής. Παρά την επικινδυνότητά της όμως, η θρόμβωση παραμένει ένα 
φαινόμενο για το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού δεν έχει καμία ή έχει ελλιπέστατη 
ενημέρωση. 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, συνεχίζοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την μεγάλη προσπάθεια 
υπεύθυνης και έγκαιρης ενημέρωσης και πληροφόρησης για τη θρόμβωση και τη σοβαρότατη συσχέτισή 
της με τον καρκίνο, διοργάνωσε για τον μήνα Οκτώβριο εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
για τη Θρόμβωση σε ασθενείς με καρκίνο και λοίμωξη Covid-19.  
 
Σκοπός της εκστρατείας ήταν με την βοήθεια ειδικευμένων ιατρών και επιστημόνων να πληροφορήσει και 
να καταρτίσει τα μέλη-συλλόγους της ανά την Ελλάδα, αρμόδιους φορείς και συλλόγους επαγγελματιών, 
το κοινό, τους διαμορφωτές πολιτικής υγείας και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, σε θέματα πρόληψης και 
έγκαιρης διάγνωσης, της θρόμβωσης στους ασθενείς με καρκίνο και να εστιάσει στις ιδιάζουσες συνθήκες 
και την επιδείνωση που έχει επιφέρει η πανδημία Covid-19 στην εμφάνιση θρομβώσεων σε 
καρκινοπαθείς. 
 
                                                                                           Η εκστρατεία υλοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω των  
                                                                                           εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επίσης και  
                                                                                           με τηλεοπτική συμμετοχή της Πρόεδρου της ΕΛΛΟΚ κα.  
                                                                                           Καίτη Αποστολίδου και του διακεκριμένου ογκολόγου  
                                                                                           κ. Μιχάλη Λιόντου, στην εκπομπή του ΑΝΤ-1 “Υγεία  
                                                                                           Πάνω Απ’ Όλα” με την Φωτεινή Γεωργίου. Δείτε εδώ το  
                                                                                           απόσπασμα της εκπομπής (29:58 – 38:19)  
                                                                         
 
https://www.antenna.gr/watch/1410775/ygeia-pano-ap-ola-epeisodio-11-9os-kyklos  
 

Ιστοσελίδα «Covid-19 & Καρκίνος» 

Όπως σας έχουμε ενημερώσει σε προηγούμενα 
ενημερωτικά δελτία, η ανάγκη για έγκυρη και έγκαιρη 
ενημέρωση των ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών 
τους, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την Ελληνική 
Ομοσπονδία Καρκίνου γι’ αυτό μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε 
την ιστοσελίδα μας covid19.ellok.org, η οποία ανανεώνεται 
συνεχώς με τις πρόσφατες εξελίξεις από τις πλέον έγκυρες 
επιστημονικές πηγές και φορείς. 

https://www.antenna.gr/watch/1410775/ygeia-pano-ap-ola-epeisodio-11-9os-kyklos
https://covid19.ellok.org/


Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Πνεύμονα   

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, διοργανώνει στις 30 Νοεμβρίου 2020 επιστημονική 
διαδικτυακή ημερίδα για τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Σκοπός της διαδικτυακής ημερίδας είναι, σε συνέχεια 
και της περσινής συμμετοχής σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και της επιστημονικής διημερίδας που 
πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2019, να προσφέρει ενημέρωση στα στελέχη και τα μέλη των 40 
Οργανώσεων Ασθενών που εκπροσωπεί η ΕΛΛ.Ο.Κ. σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το κοινό, πάνω σε θέματα 
πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, αντιμετώπισης μέσω των νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων για τις 
διάφορες μορφές καρκίνου του πνεύμονα και να αναδείξει τις πρόσφατες δυσκολίες που έχουν ενσκήψει 
στην ογκολογική θεραπεία εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η επιστημονική διαδικτυακή ημερίδα, μεταξύ άλλων, στόχο έχει να αναδείξει τους σημαντικότερους 
παράγοντες εμφάνισης καρκίνων του πνεύμονα, τα είδη του και τις ιδιαιτερότητες του καθενός, τη σημασία 
της πρόληψης και της υγιεινής διαβίωσης, να παρουσιάσει την σημασία της εξατομικευμένης ιατρικής και 
των νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρουν και τέλος να 
επισημάνει τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν πανελλαδικά οι ογκολογικοί ασθενείς κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 στη χώρα μας.    
 
Παράλληλα θα αναπτύξουμε και θέματα που σχετίζονται με μία σειρά προβλημάτων και προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν οι ογκολογικοί ασθενείς κατά την διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 και πιο αναλυτικά: 
 
• Η Πρόσβαση σε εξειδικευμένους ιατρούς, νοσοκομεία και θεραπείες. 
• Καθυστερήσεις, στην έναρξη της θεραπείας, αναβολές χειρουργείων και αναμονές στις εργαστηριακές 
και θεραπευτικές διαδικασίες. 
• Επιπτώσεις του ιού covid19 σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. 
• Συμμόρφωση των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα στη θεραπεία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  



 
 

Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Παγκρεατικό Καρκίνο  

                                                                           Ο Νοέμβριος αποτελεί τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον  
                                                                           Καρκίνο του Παγκρέατος, ενώ η 19η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί  
                                                                           ως η Παγκόσμια Ημέρα του Καρκίνου του Παγκρέατος (#WPCD),  
                                                                           ο οποίος αποτελεί ένα από τα πλέον επώδυνα και θανατηφόρα 
είδη καρκίνου.  
                                                                           Η Παγκόσμια Συμμαχία για τον Καρκίνο του Παγκρέατος (WPCC- 
                                                                           World PancreaticCancerCoalition) όπως κάθε Νοέμβριο,  
                                                                           διοργανώνει παγκόσμια καμπάνια ενημέρωσης και  
                                                                           ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Παγκρέατος, με τον τίτλο  
                                                                           “It’s about time”, «Είναι η ώρα» για την έγκαιρη διάγνωση των  
                                                                            συμπτωμάτων και των κινδύνων του (#ItsAboutTime), στην  
                                                                            οποία συμμετέχει και η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου –  
                                                                            ΕΛΛ.Ο.Κ. 
 
                                                                            Η εκστρατεία “It’sAboutTime” (#WPCD, #ItsAboutTime) έχει, ως  
                                                                            στόχο έχει να πληροφορήσει για τα σημαντικότερα συμπτώματα  
                                                                            εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος (επίμονος πόνος στο  
                                                                            στομάχι ή την πλάτη,  κίτρινο χρώμα στα μάτια ή το δέρμα,  
                                                                            ανεξήγητη απώλεια βάρους, απώλεια όρεξης, κτλ.)  τα οποία  
                                                                            είναι καίριας σημασίας προς έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπισή του. 
 
Το ειδικό υλικό που θα διανεμηθεί μέσω του διαδικτύου, θα περιλαμβάνει: 
• Ενημερωτικό βίντεο για τα πρώιμα συμπτώματα πιθανής εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος, 
• Ειδικό ενημερωτικό υλικό με οδηγίες προς ασθενείς και συγγενείς τους, το κοινό και τα ΜΜΕ 
• Πληροφοριακό υλικό σχετικά με τους κινδύνους και τα συμπτώματα εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος 
• Banner, φυλλάδια και υλικό για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης μέσω εξέτασης πρώιμων συμπτωμάτων 
σχετιζόμενων με πιθανή εμφάνισή του 
• Προώθηση της σημασίας καλύτερης γνώσης για τον καρκίνο του παγκρέατος μέσω διαδικτυακής 
εκστρατείας πληροφόρησης η οποία θα κορυφωθεί την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Παγκρέατος, στις 
19 Νοεμβρίου. Δείτε περισσότερα εδώ. 
 
 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας μεταξύ ογκολογικών ασθενών  

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει εντός του Νοεμβρίου διαδικτυακή παρουσίαση και ανάλυση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας για τους ογκολογικούς ασθενείς εν μέσω της πανδημίας Covid-19, την οποία υλοποίησε 
κατά το διάστημα Ιούνιος - Αύγουστος 2020 με τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των μελών-συλλόγων της ανά 
την Ελλάδα και συνεργαζόμενων κοινωνικών φορέων. 
 
Η έρευνα με τίτλο «Έρευνα για τη στάση των ασθενών με καρκίνο / επιβιωσάντων στην πανδημία COVID-19 και 
τη θεραπεία τους» απευθυνόταν σε ογκολογικούς ασθενείς, τους φροντιστές και τους οικείους τους,  και στοχεύει 
στον εντοπισμό τον εντοπισμό των κενών και των εμποδίων που αντιμετώπισαν οι ογκολογικοί ασθενείς κατά την 
διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας Covid-19 και την ενημέρωση για την εικόνα της ογκολογικής περίθαλψης. 

 
 
 
 
 

https://ellok.org/pancreatic-ca/


Ετήσια Γενική Συνέλευση της ECPC – 21 Νοεμβρίου 2020   

Οι Ευρωπαίοι ασθενείς με καρκίνο θα συναντηθούν διαδικτυακά λόγω της πανδημίας για την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της ECPC το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 από τις 10:00 ως τις 13:00 (CET). 
Τα μέλη της ECPC, έχουν λάβει μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους με όλες τις απαραίτητες 
διαδικασίες για την εγγραφή τους.  
 
Η πλατφόρμα εγγραφής θα παραμείνει ανοιχτή έως την  
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, 20:00 (CET). Μόλις κάνετε την εγγραφή σας,  
θα σας σταλεί ένας σύνδεσμος στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.  
Μόλις κάνετε κλικ στον σύνδεσμο, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το email  
και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα.  
 
Όλα τα μέλη μπορούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, αλλά μόνο τα πλήρη μέλη έχουν το δικαίωμα 
ψήφου. Συνιστούμε στα μέλη, να συνδεθούν και να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα πριν από την 
συνέλευση. Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια επικοινωνήστε μαζί μας (τηλ. 210 7710335) 
 
 
                                                                                                  
 
 

Συμμετοχή της ΕΛΛΟΚ σε Ημερίδες & Συνέδρια    

Παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βρίσκεται η χώρα μας, λόγω της πανδημίας, η παρουσία της ΕΛΛΟΚ 
στις εκδηλώσεις της επιστημονικής ογκολογικής κοινότητας υπήρξε συνεχής μέσα από τη συμμετοχή σε 
Επιστημονικά Συνέδρια  που πραγματοποιήθηκαν το δίμηνο Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου, με σκοπό την 
ενίσχυση της φωνής των ασθενών, την ανάδειξη των θεμάτων που τους αφορούν , αλλά και την ανάπτυξη 
νέων συνεργασιών με τους άλλους εταίρους στο χώρο του καρκίνου.   
 
                                                                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


