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Εισαγωγή   

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

Όταν πέρσι τέτοιο καιρό ξεκινούσε το 2020, κανένας µας δε µπορούσε να φανταστεί τι µας επεφύλασσε η 
συνέχεια. Μετά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις αρχές του Φλεβάρη, το νέο Δ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
που προέκυψε, ξεκίνησε τον προγραµµατισµό του έργου µε συγκεκριµένο πλάνο δράσεων. Όµως πριν καλά 
καλά συµπληρωθεί ένας µήνας από τη µέρα της Γενικής Συνέλευσης, η προοπτική αυτή ανατράπηκε 
συθέµελα και µία νέα πραγµατικότητα εµφανίστηκε αιφνιδιαστικά. Η πανδηµία covid19, όπως λίγο αργότερα 
ονοµάστηκε από τον Π.Ο.Υ., ήταν εδώ, οι εικόνες από τα νοσοκοµεία της Ιταλίας γλαφυρές και τροµακτικές 
στις τηλεοράσεις µας και όλος ο πλανήτης σε πρωτοφανή συναγερµό.  

Ίσως για πρώτη φορά, εµείς που έχουµε ιστορικό µε τον καρκίνο, να αισθανθήκαµε και πάλι τόσο µεγάλο 
κίνδυνο και ανασφάλεια. Επρόκειτο για ένα πραγµατικό σοκ, το οποίο µας πήρε µερικές εβδοµάδες να 
ξεπεράσουµε και να δεχθούµε ότι βρισκόµαστε  µπροστά σε µια   νέα, τελείως άγνωστη κατάσταση. 
Περιορισµοί στις ελευθερίες και κοινωνική αποστασιοποίηση ήταν τα πρώτα µέτρα. Ο όρος lock down 
απέκτησε συγκεκριµένη έννοια πλέον και στην ελληνική γλώσσα και έγινε µέρος του λεξιλογίου ακόµη και 
των µη αγγλοµαθών. Αναστολή λειτουργίας µεταξύ άλλων και των οργανώσεων ασθενών, αφού η 
πρωταρχική ανάγκη του περιορισµού της διασποράς του κοροναϊού, υπερτερούσε όλων των άλλων 
αναγκών.  

Η βίαιη προσαρµογή των δοµών του συστήµατος υγείας, για να αντιµετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση, είχε και 
τις αναµενόµενες «παρενέργειες». Ξαφνικά συνειδητοποιήσαµε ότι δεν υπήρχαν αρκετές ΜΕΘ, ότι έπρεπε να 
δηµιουργηθούν µονάδες covid-19, ότι χρειαζόταν επιπλέον στελέχωση και εξοπλισµός, ότι έπρεπε 
ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του συστήµατος και η παροχή υπηρεσιών υγείας 
προς τους πολίτες που νοσούσαν από άλλες ασθένειες και πολλά άλλα.  

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το πρόγραµµα δράσης που είχε καταρτιστεί πολύ νωρίτερα, δεν µπορούσε να 
εφαρµοστεί. Ήταν εµφανές ότι ήταν απαραίτητο να γίνουν προσαρµογές στα νέα δεδοµένα. Πλέον 
πρωταρχικός στόχος ήταν να αντιµετωπιστούν οι αρρυθµίες που εµφανίστηκαν από νωρίς στην εξυπηρέτηση 
και περίθαλψη των ασθενών. Ματαιώσεις χειρουργείων, καθυστερήσεις στις ακτινοθεραπείες, αδυναµία 
εύρεσης στέγης για εκείνους που µετακινούνταν στα µεγάλα αστικά κέντρα, δυσκολίες στη συνταγογράφηση 
και επικοινωνία µε τους θεράποντες ιατρούς, ασφαλείς συνθήκες νοσηλείας, ήταν ορισµένα από τα βασικά 
ζητήµατα που έπρεπε να αντιµετωπιστούν το ταχύτερο δυνατό.   

Επιπλέον η αυξηµένη χρήση των ψηφιακών µέσων και εφαρµογών για την λειτουργία των διαφόρων 
συστηµάτων και υπηρεσιών, αποδείχθηκε ως η µόνη ενδεδειγµένη επιλογή που µπορούσε να εξασφαλίσει 
κάποιας µορφής κανονικότητα σε συνδυασµό µε την απαραίτητη µείωση των µετακινήσεων του πληθυσµού. 
Ωστόσο έφερε στην επιφάνεια το µεγάλο κενό και την έλλειψη επαρκούς κατάρτισης µεγάλης µερίδας των 
ασθενών, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε προχωρηµένη ηλικία.  

Είναι γεγονός ότι η πανδηµία έφερε στο προσκήνιο όλες της παθογένειες του συστήµατος υγείας και το βρήκε 
πολύ ευάλωτο από τις  περικοπές που αυτό είχε δεχθεί κατά τη δεκαετή περίοδο της δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής της χώρας και της λιτότητας που τη συνόδευε. Ταυτόχρονα άλλες προτεραιότητες όπως η 
στρατηγική αντιµετώπιση του καρκίνου, σύµφωνα µε το προεκλογικό πρόγραµµα του κυβερνώντος 
κόµµατος φαίνεται ότι πέρασαν στο περιθώριο καθώς δε σηµείωσαν καµία πρόοδο.   

Από την άλλη, το γεγονός ότι το 2020 αποτέλεσε το έτος προετοιµασίας της ΕΕ για την έναρξη το 2021 της 
εµβληµατικής Δ∆ράσης «Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για τον καρκίνο» και του προγράµµατος έρευνας HORIZON 
EUROPE «Αποστολή Καρκίνος», ενίσχυσε την πεποίθησή µας ότι δεν  πρέπει να παραγκωνιστούν οι 
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πρωτοβουλίες που είχαµε δροµολογήσει για την υιοθέτηση από την πολιτεία των κατάλληλων πολιτικών 
υγείας, προκειµένου να συµµετάσχει και η χώρα µας στις διαδικασίες αυτές και αποτέλεσε την κινητήριο 
δύναµη για να συνεχίσουµε την επικοινωνία µε τους φορείς της πολιτείας, παρόλες τις αντιξοότητες που 
υπήρχαν και την έλλειψη αυξηµένης βούλησης για δράση εκ µέρους τους. 

Σήµερα, ένα χρόνο µετά, κάνοντας τον απολογισµό της δράσης µας σε αυτή την εξαιρετικά ιδιαίτερη χρονιά, η 
οποία πολλές φορές µας ανάγκασε να παλέψουµε ακόµη και µε τον ίδιο µας τον εαυτό, µπορούµε να 
ισχυριστούµε ότι συνεχίζουµε την αποστολή µας , αντιµετωπίζοντας σοβαρές προκλήσεις, έχοντας 
δηµιουργήσει νέες συµµαχίες, µε περισσότερα µέλη κοντά µας και αντλώντας µεγαλύτερη δύναµη από αυτά. 
Ο δρόµος σίγουρα είναι µακρύς, όµως η αποφασιστικότητα είναι δεδοµένη, η χρονική συγκυρία ιδανική και 
το ηθικό µας ακµαιότατο!   

 

Φιλικά 

 

Καίτη Αποστολίδου 

Πρόεδρος 
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Άξονες Δ∆ράσεις	  	  

 

 

||| 

COVID19 & ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

	  

||| 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

	  

||| 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, 

Δ∆ΙΕΘΝΕΙΣ & ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ 
	  

||| 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

	  

||| 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
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Προσαρµογή του προγράµµατος δράσης στις νέες συνθήκες 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, το αρχικό πρόγραµµα δράσης δεν ήταν δυνατό να εφαρµοστεί, µε τις 
συνθήκες που επικρατούσαν το 2020 και εν πολλοίς συνεχίζονται και το πρώτο διάστηµα του 2021.  

Παράλληλα ήταν εµφανές ότι η αντιµετώπιση του καρκίνου δεν αποτελούσε προτεραιότητα για την πολιτεία, 
ωστόσο κατά τη διάρκεια του χρόνου και µε τα αποτελέσµατα επιστηµονικών µελετών να έρχονται στη 
δηµοσιότητα, ήταν επίσης σαφές ότι υπάρχει αυξηµένη σχέση του ιού µε τον καρκίνο, γεγονός που έπρεπε να 
ληφθεί υπόψη σε όλες τις φάσεις αντιµετώπισης της πανδηµίας. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι προσυµπτωµατικοί 
έλεγχοι, τα προγράµµατα πρόληψης και τα τακτικά ραντεβού επανεξέτασης των ασθενών σε 
παρακολούθηση µειώθηκαν δραµατικά, ενίσχυσε την πεποίθηση ότι ήταν απαραίτητο να προχωρήσουµε 
στην εκτέλεση του προγράµµατος δράσης µε τις αναγκαίες προσαρµογές που απαιτεί η αποστασιοποίηση και 
τα µέτρα κατά της πανδηµίας. 

Με αυτά τα δεδοµένα, όπως θα δείτε και στη συνέχεια του Απολογισµού Έργου της ΕΛΛΟΚ για το έτος 2020, 
προχωρήσαµε στην υλοποίηση πέντε (5) επιστηµονικών διαδικτυακών θεµατικών ηµερίδων και τεσσάρων 
(4) διαδικτυακών σεµιναρίων. 

Το ζητούµενο ήταν να κρατήσουµε ζωντανά το ενδιαφέρον, την ευαισθητοποίηση του κοινού και των µελών 
µας για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση και παράλληλα να προσφέρουµε εξειδικευµένη ενηµέρωση για 
τη σχέση του ιού Sars-cov2, ο οποίος προκαλεί τη λοίµωξη covid-19, µε τον καρκίνο γενικότερα αλλά και 
συγκεκριµένους τύπους καρκίνου ειδικότερα. Μελετήσαµε τις δηµοσιεύσεις για τις επιπτώσεις και τον κίνδυνο 
που διατρέχουν οι ασθενείς αλλά και τα άτοµα µε εµπειρία καρκίνου από τον ιό και αναρτήσαµε τις 
σηµαντικότερες στον ιστότοπό µας covid19.ellok.org. Επιπλέον υπήρξε ενηµέρωση σχετικά µε τα 
εµβολιαστικά προγράµµατα, τα οποία θα άρχιζαν στο τέλος του έτους και τις συστάσεις για τους 
ογκολογικούς ασθενείς από τις διεθνείς επιστηµονικές εταιρείες. 
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Covid19 & Καρκίνος	   

	  

Αναµφίβολα η Πανδηµία του ιού Sars-Cov2 που προκάλεσε τη νόσο covid19 αποτέλεσε το κυρίαρχο 
γεγονός για το 2020 και  εξ όσων φαίνεται θα µας απασχολήσει επί µακρόν και το τρέχον έτος. Τα ζητήµατα 
που ανέκυψαν ήταν πολυδιάστατα και επηρέασαν τόσο τη λειτουργία της κρατικής µηχανής όσο και την ίδια 
την κοινωνία, σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. Οι δυσκολίες που αναδείχθηκαν χρειάστηκαν ανάπτυξη 
δράσης σε πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα, καθώς η διεπιστηµονική αντιµετώπιση που απαιτεί ο καρκίνος 
και η φροντίδα των ασθενών δεν άφησε κανένα σηµείο αλώβητο. Η δράση που αναπτύχθηκε µπορεί να 
κωδικοποιηθεί στις παρακάτω κατευθύνσεις : 

1. Ανάδειξη και αντιµετώπιση των προβληµάτων που συνάντησαν οι ασθενείς στην περίθαλψη και 
φροντίδα του καρκίνου. 

2. Ανάπτυξη συνεργασιών µε την πολιτεία, την επιστηµονική κοινότητα & τον ιδιωτικό τοµέα. 
3. Έγκυρη ενηµέρωση των ασθενών και του κοινού για τη σχέση του covid19 µε τον καρκίνο.  
4. Κατάρτιση µελών και ασθενών για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.  

 

Ανάδειξη και αντιµετώπιση των προβληµάτων που συνάντησαν οι ασθενείς στην περίθαλψη & φροντίδα 
του καρκίνου  

Η Ελληνική Οµοσπονδία Καρκίνου µε 
αυξηµένο αίσθηµα ευθύνης παρακολούθησε 
από την πρώτη στιγµή τις προσπάθειες του 
Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔ∆Υ και των λοιπών 
φορέων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας για 
ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τα µέτρα 
προφύλαξης και περιορισµού εξάπλωσης της 
πανδηµίας. Παράλληλα εκπροσωπώντας τη 
µεγάλη οικογένεια των ογκολογικών ασθενών, 
προχώρησε σε µία σειρά ενεργειών µε στόχο 
να εντοπίσει τα προβλήµατα που συναντούσαν 
στην επαφή τους µε τις υπηρεσίες και τις δοµές 
του συστήµατος υγείας και τις δυσκολίες να 
ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις που 
προέκυπταν από τα µέτρα της κυβέρνησης. Καθόλη τη διάρκεια του έτους µε επιστολές, δελτία τύπου, 
τηλεφωνική επικοινωνία και συναντήσεις, όταν αυτό ήταν εφικτό, κατέστησε κοινωνό των προβληµάτων τις 
ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και των άλλων φορέων υγείας και πρόνοιας.  
Συνοπτικά έγιναν οι παρακάτω ενέργειες: 
 
 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔ∆ΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 
- 9η Μαρτίου 2020 υπόµνηµα προς το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔ∆Υ µε το οποίο γίνεται µία πρώτη 
επισήµανση των δυσκολιών και των κινδύνων που συναντούν οι ογκολογικοί ασθενείς εξαιτίας της 
πανδηµίας και των µέτρων της κυβέρνησης. 
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- 1η Απριλίου 2020 επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας µε την οποία επιχειρείται µία αναλυτική επισήµανση 
των προβληµάτων σε συνδυασµό µε την κατάθεση προτάσεων για την αντιµετώπισή τους. Της επιστολής 
ακολουθεί επικοινωνία και διαβούλευση για την επίλυση ζητηµάτων. 

 
- 29η Σεπτεµβρίου 2020 επιστολή προς Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Εσωτερικών, Εργασίας, Πολιτικής 
Προστασίας, µε κεντρικό θέµα την ανάγκη επανακαθορισµού των ατόµων που εντάσσονται στις ευπαθείς 
οµάδες του πληθυσµού, δεδοµένου ότι µία µεγάλη κατηγορία ογκολογικών ασθενών αποκλείεται από 
αυτές, µε βάση κριτήρια που δεν έχουν επιστηµονική αφετηρία αλλά προέρχονται από υπολογισµούς µε 
βάση τα ποσοστά αναπηρίας. 

 
 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Επιπλέον των επιστολών και δεδοµένων των συνθηκών περιορισµού των επαφών, υπήρξαν και δύο 
συναντήσεις, µε τον Υφυπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, όπου τέθηκαν όλα τα παραπάνω 
ζητήµατα, σε συνδυασµό και µε χρόνια αιτήµατα των ογκολογικών ασθενών: 
30 Οκτωβρίου 2020 Συνάντηση µε τον Υφυπουργό Υγείας κο Κοντοζαµάνη 
18 Σεπτεµβρίου 2020 Συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κο Πλαγιανάκο 
 
 
Δ∆ΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 
Παράλληλα µε τις ανωτέρω επιστολές και συναντήσεις, εκδόθηκαν και τα σχετικά δελτία τύπου, προκειµένου 
να δηµοσιοποιηθούν οι ενέργειες και να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα προβλήµατα που απασχολούν τους 
ασθενείς και τους επιβιώσαντες από καρκίνο. Συγκεκριµένα εκδόθηκαν τα παρακάτω Δ∆ελτία Τύπου:  
12 Μαρτίου 2020  ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ covid19 
9 Ιουνίου 2020 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2020! Δ∆Ε ΜΠΟΡΟΥΜΕ Ή Δ∆Ε ΘΕΛΟΥΜΕ 
30 Σεπτεµβρίου 2020 ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗ 
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔ∆ΩΝ 
 
 
Δ∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Έρευνα για τη στάση των ασθενών µε καρκίνο στην 1η φάση της πανδηµίας 

Τα δεδοµένα που προέκυψαν µετά την 
Πανδηµία του Μαρτίου του 2020, 
διαµόρφωσαν µία νέα πραγµατικότητα, η 
οποία είχε µεγάλες επιπτώσεις στη 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 έρευνα προκειµένου 
να αναδείξει την πραγµατική εικόνα των 
συνθηκών που βίωσαν οι ασθενείς µε καρκίνο 
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κατά την επαφή τους µε τις δηµόσιες και ιδιωτικές δοµές υγείας της χώρας µας, όσο  και στην εργασία ή το 
επάγγελµα τους, κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης της πανδηµίας.  

Στο 1ο στάδιο της έρευνας, που διεξήχθη από 15 Ιουνίου έως 15 Αυγούστου 2020, συµµετείχαν 200 ασθενείς 
µε καρκίνο, οι οποίοι µε τη συνδροµή τους µας βοήθησαν να εντοπίσουµε σοβαρές παρενέργειες και 
δυσκολίες στην απρόσκοπτη πρόσβαση στις δοµές υγείας. Οι απαντήσεις τους αποτέλεσαν  σηµαντική 
βοήθεια για τις ενέργειες που ακολουθήσαν, ώστε να επιτύχουµε βελτίωση των συνθηκών και εξασφάλιση 
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. Εντός του 
1ου τριµήνου 2021 θα ακολουθήσει το 2ο στάδιο της έρευνας το οποίο θα έχει ως αντικείµενο τις δυσκολίες 
που υπήρξαν κατά τη δεύτερη φάση της πανδηµίας και τον εντοπισµό σηµείων που βελτιώθηκαν ή 
επιδεινώθηκαν συγκριτικά µε την 1η φάση. 

 

Ανάπτυξη συνεργασιών µε την πολιτεία, την επιστηµονική κοινότητα & τον ιδιωτικό τοµέα  

Η συνεργασία µε την επιστηµονική ογκολογική κοινότητα υπήρξε θεµελιώδους σηµασίας για την καλύτερη 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η προεργασία που έγινε τα 
προηγούµενα έτη, µε την σύναψη συµφώνων συνεργασίας αλλά και κοινών δράσεων στο πλαίσιο της 
πλατφόρµας διαλόγου  All.Can Greece, αποτέλεσαν τη βάση στην οποία πορευθήκαµε από κοινού για τον 
εντοπισµό, την ανάδειξη και τη διευθέτηση, στο µέτρο του δυνατού, θεµάτων που αφορούσαν την 
ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα. Η Ελληνική Οµοσπονδία Καρκίνου έθεσε στην κοινή ατζέντα της 
ογκολογικής κοινότητας τα καίρια ζητήµατα που απασχολούν τους ογκολογικούς ασθενείς κατά τη διάρκεια 
της πανδηµίας, τα οποία είχε ήδη γνωστοποιήσει στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας νωρίτερα. Ωστόσο η 
υποστήριξη από όλη την ογκολογική κοινότητα έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά και συνέβαλε στην 
αποδοχή αρκετών εξ αυτών από το Υπουργείο Υγείας.  

Το πρώτο βήµα υπήρξε η από 16 Απριλίου 2020 επιστολή που υπογράφεται από τα µέλη  της Δ∆ιοικούσας 
Επιτροπής της All.Can Greece προς το Υπουργείο Υγείας και η οποία θέτει ξεκάθαρα τα παρακάτω ζητήµατα: 

1 .  Επέκταση της Άυλης Συνταγογράφησης µε την ένταξη των παραπεµπτικών για διαγνωστικές 
εξετάσεις σε αυτή.  

2 .  Επιτάχυνση της ένταξης όλων των  φαρµακείων στο πρόγραµµα διάθεσης φαρµάκων υψηλού 
κόστους (ΦΥΚ) ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισµός σε φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, προστατεύοντας έτσι τις 
ευάλωτες οµάδες.  

3.  Δ∆ιάθεση και των από του στόµατος ογκολογικών θεραπειών ΦΥΚ  που εγκρίνονται µέσω του  
Συστήµατος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) του ΕΟΠΥΥ. Η ένταξη αυτή θα βοηθήσει στην 
αποσυµφόρηση των φαρµακείων ΕΟΠΥΥ και την αποφυγή φαινοµένων συνωστισµού. 

4 .  Στην φάση της πανδηµίας COVID-19 στη χώρα µας, δεν δικαιολογούνται σε καµία περίπτωση 
αναβολές απαραίτητων χειρουργείων σε ογκολογικούς ασθενείς, που θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ή 
θα επιβαρύνουν το προσδόκιµο επιβίωσης και θεραπείας τους. Πιθανές καθυστερήσεις χειρουργικών 
επεµβάσεων ογκολογικών ασθενών στα νοσοκοµεία αναφοράς του COVID-19 θα πρέπει να 
κατευθυνθούν για αντιµετώπιση προσωρινά στα λοιπά νοσοκοµεία του ΕΣΥ ή στην ανάγκη και σε 
ιδιωτικά νοσοκοµεία µε απόφαση και φροντίδα των ΥΠΕ και του ΕΟΠΥΥ χωρίς οικονοµική 
επιβάρυνση των ίδιων των ασθενών. 

5.  Όσον αφορά στην ακτινοθεραπεία ενώ τα ακτινοθεραπευτικά τµήµατα των νοσοκοµείων 
λειτουργούν κανονικά,  έχουν αραιώσει τα ραντεβού για την αποφυγή του συγχρωτισµού µεγάλου 
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αριθµού ασθενών. Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε ακόµη µεγαλύτερες αναµονές. Για την µείωση των 
αναµονών, οι ασθενείς «θεωρητικά» έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται στα ιδιωτικά κέντρα, τα 
οποία βάσει νόµου  (ΦΕΚ Β' 2408/31-08-2012) αποζηµιώνονται πλήρως για τις ακτινοθεραπευτικές 
υπηρεσίες που παρέχουν, συµπεριλαµβανοµένης της στερεοτακτικής 
ακτινοθεραπείας/ακτινοχειρουργικής, ενώ για τις υπόλοιπες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές, οι ασθενείς 
οφείλουν να πληρώσουν  µόνο την αµοιβή του γιατρού.  Εν τούτοις, επειδή τα ιδιωτικά κέντρα 
απαιτούν, παρανόµως, από τους ασθενείς να καταβάλλουν επιπλέον αποζηµίωση, οι ασθενείς 
εξαναγκάζονται να πληρώσουν, ενώ πολλοί στερούνται αυτής την ακτινοθεραπεία, αν δεν µπορούν να 
καλύψουν το ποσόν που τους ζητείται.  Η πολιτεία οφείλει να παρέµβει και να απαιτήσει την 
εφαρµογή του νόµου από τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, ώστε οι ασθενείς να µπορούν να αρχίζουν την 
ακτινοθεραπεία εντός του προβλεπόµενου χρόνου, αφού οι αναµονές στα κρατικά νοσοκοµεία, που 
όπως γνωρίζετε πριν ξεπερνούσαν και τους 3 µήνες, τώρα λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδηµίας 
Covid19 υπερβαίνουν τους 4 µήνες. 

6 .  Όπως είναι γνωστό, ασθενείς από αποµακρυσµένες αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές 
ταξιδεύουν συχνά στα µεγάλα αστικά κέντρα για θεραπεία ή για αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις. 
Χρειάζεται η πολιτεία να φροντίσει ώστε οι ασθενείς αυτοί να έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας στο 
τόπο θεραπείας ή να υπάρξει λύση για τη διαµονή τους.  

7.  Όσο διαρκεί η πανδηµία covid-19  ή άλλη µελλοντική κρίση, οι ογκολογικοί νοσηλευτές δεν θα 
πρέπει να µετακινούνται  για σύντοµο χρονικό διάστηµα σε  άλλα τµήµατα. Οι  ογκολογικοί ασθενείς 
απαιτείται να φροντίζονται αποκλειστικά από νοσηλευτές, που δεν φροντίζουν ασθενείς µε υποψία ή 
επιβεβαιωµένες λοιµώξεις  CΟVID-19. 

8.  Οι εξειδικευµένοι/ειδικευόµενοι ιατροί παθολογικής ογκολογίας ή άλλων ογκολογικών ειδικοτήτων 
να µην µετακινούνται σε µονάδες COVID-19 και οι ασθενείς µε καρκίνο να παρακολουθούνται 
αποκλειστικά από γιατρούς που δεν έχουν επαφή µε µονάδες COVID-19. 

9.  Τα ογκολογικά τµήµατα είναι σκόπιµο, για την αποφυγή συγχρωτισµού, να διαθέτουν ξεχωριστή 
είσοδο ή ασανσέρ. Γενικά, η κίνηση των ασθενών και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού να µην 
γίνεται από τούς ίδιους χώρους από τους οποίους γίνεται η κίνηση ατόµων υπόπτων για νόσο covid-19 
και ασθενών µε διαπιστωµένη νόσο. 

 
Ακολούθησε  σχετικό Δ∆ελτίο τύπου µε δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου της επιστολής. Η συγκεκριµένη 
επιστολή είναι υψίστης σηµασίας γιατί ουσιαστικά καθόρισε το πλαίσιο διεκδικήσεων για όλη τη διάρκεια της 
πανδηµίας, έχοντας θέσει στο επίκεντρο κύρια αιτήµατα των ασθενών. 
 
 
Πρόγραµµα δωρεάν διαµονής ασθενών για πραγµατοποίηση θεραπειών 
#Δ∆ωρεάνΔ∆ιαµονήΓιαΘεραπεία 
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Η Δ∆ράση #Δ∆ωρεάνΔ∆ιαµονήΓιαΘεραπεία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020 και είναι µία συνεργασία της ΕΛΛΟΚ 
µε την εταιρεία Πειραιώς Real Estate. Δ∆ιεξάγεται µε την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και αφορά ασθενείς µε 
καρκίνο οι οποίοι αναγκάζονται να µετακινηθούν για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα από την περιφέρεια 
στην Αττική, Αχαΐα και Θεσσαλονίκη, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν τις θεραπείες που απαιτούνται για 
την αντιµετώπιση της νόσου. Η ανάγκη αυτή αναδείχθηκε από την εφαρµογή των µέτρων για τον περιορισµό 
της διασποράς του κοροναϊού, τα οποία οδήγησαν στη διακοπή λειτουργίας δοµών φιλοξενίας και 
ξενοδοχείων για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ η κοινωνική αποστασιοποίηση επιδείνωσε την κατάσταση, 
καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα ασφαλούς φιλοξενίας σε συγγενείς και φίλους.  

Το πρόγραµµα ξεκίνησε αρχικά µε επτάµηνη διάρκεια, (1 Ιουνίου – 31 Δ∆εκεµβρίου 2020), ωστόσο στο τέλος 
του έτους, µετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης, αποφασίστηκε η παράταση του 
προγράµµατος και η ένταξη σε αυτό και νέων διαµερισµάτων στο κέντρο της Αθήνας, όπου η ζήτηση είναι 
αυξηµένη, µέχρι και το τέλος Ιουνίου 2021, οπότε και θα συµπληρωθούν 13 µήνες συνεχούς λειτουργίας. 
Στη συνέχεια θα υπάρξει επανεξέταση των συνθηκών.  

Η διαµονή είναι δωρεάν για όλους, 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), παραλαµβάνονται καθαρά και αφού έχουν υποστεί απολύµανση, ενώ 
οι διαµένοντες έχουν την πλήρη ευθύνη για την διατήρησή τους σε άριστη κατάσταση και επιβαρύνονται 
µε τυχόν φθορές ή απώλειες που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της διαµονής τους.  

 
Οδηγίες για ασθενείς µε καρκίνο εν µέσω της πανδηµίας COVID-19 
Δ∆ιεθνής οµάδα  48 γιατρών από 27 χώρες, µε συντονιστή τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων Ντέιβιντ Μάουρι συγκέντρωσε τον Απρίλιο όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες που εξέδωσαν οι 
Δ∆ιεθνείς επιστηµονικές εταιρείες  και κυβερνήσεις χωρών µελών της ΕΕ, σχετικά µε τη λοίµωξη covid-19 & τον 
καρκίνο και τις παρέχει, συγκεντρωµένες σε ένα ενιαίο, κωδικοποιηµένο κείµενο, προκειµένου να υπάρχουν 
διαθέσιµες οδηγίες για ασθενείς µε καρκίνο εν µέσω της πανδηµίας COVID-19. Το δίκτυο των 
συνεργαζοµένων ογκολόγων δεν έµεινε µόνον στη κωδικοποίηση των οδηγιών αλλά τις µετέφρασε σε όλες  
τις γλώσσες της ΕΕ. Η ενέργεια αυτή υποστηρίχθηκε από την Ελληνική Οµοσπονδία Καρκίνου στην επιµέλεια 
των κειµένων και την απόδοσή τους στην Ελληνική γλώσσα και οι οδηγίες είναι διαθέσιµες στις γλώσσες στις 
οποίες έχουν µεταφρασθεί,  στην ιστοσελίδα µας covid19.ellok.org.  

 

Έγκυρη ενηµέρωση προς τους ασθενείς και το κοινό για τη σχέση της νόσου covid-19 µε τον καρκίνο  

-> covid19.ellok.org  
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Η ανάγκη παροχής έγκυρης πληροφόρησης στους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους σχετικά µε 
τη νόσο COVID-19 και τη σχέση της µε τον καρκίνο, ήταν από την αρχή προτεραιότητα για την Ελληνική 
Οµοσπονδία Καρκίνου. Αυτό οδήγησε στη δηµιουργία της θεµατικής ιστοσελίδας µε τίτλο COVID-19 & 
καρκίνος. Παρά τις διάφορες πηγές ενηµέρωσης που δηµιουργήθηκαν, 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. Με δεδοµένη την πρόβλεψη ότι ο κοροναϊός 
θα µας απασχολήσει πολύ και για δύο τουλάχιστον έτη, δηµιουργήσαµε το νέο θεµατικό ιστότοπο 
covid19.ellok.org, ο οποίος ανανεώνεται συνεχώς µε τις πρόσφατες εξελίξεις και στον οποίο µπορείτε να 
αναζητήσετε πληροφορίες και υπεύθυνη ενηµέρωση για θέµατα που αφορούν την πανδηµία κοροναϊού 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. 
 

Κατάρτιση µελών & ασθενών για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων 

Πρόγραµµα επιµόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας 

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 ηµέρα επιβίωσης από τον 
Καρκίνο µε τη διεξαγωγή ενός προγράµµατος επιµόρφωσης 
στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας.  

Το πρόγραµµα αναπτύχθηκε σε τέσσερις θεµατικές ενότητες, 
από 5 έως 23 Ιουνίου 2020. Στόχος µας ήταν 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 αποµακρυσµένης επικοινωνίας που ανέδειξε η 
πανδηµία. Επιπλέον µε το πρόγραµµα αυτό δόθηκε η 
δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων απαραίτητων για την 
βελτίωση της λειτουργίας των γραφείων των συλλόγων και 
ανάπτυξης νέων µορφών επικοινωνίας και ενηµέρωσης των 
µελών τους. Το πρόγραµµα επιµόρφωσης της ΕΛΛΟΚ στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνίας, είναι διαθέσιµο σε όποιον επιθυµεί να το δει 
και να το χρησιµοποιήσει στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΟΚ 
https://ellok.org/webinars-schedule/ και το περιεχόµενο ανά 
ενότητα έχει ως εξής: 
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1η ΕΝΟΤΗΤΑ 

§ Δ∆ηµιουργία αρχείων κειµένου, αποθήκευση, ταξινόµηση, οργάνωση φακέλων. Δ∆είγµα επιστολής 
συλλόγου. 

§ Δ∆ιαδικτυακή αποθήκευση (online storage): Εξοικείωση µε την αποθήκευση αρχείων στο cloud ώστε να 
καθίσταται δυνατή η πρόσβαση από οποιονδήποτε υπολογιστή, τάµπλετ ή τηλέφωνο. 

§ Βασικές λειτουργίες ηµερολογίου google calendar (σηµαντικό εργαλείο που συµβάλλει στην 
παραγωγικότητα, στον προγραµµατισµό και την ενηµέρωση όλων για εργασίες, υποχρεώσεις, εκδηλώσεις, 
χωρίς να χρειάζεται συντονισµός µέσω γραµµατείας). 

§ Xρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, απάντηση/προώθηση αλληλογραφίας σε έναν ή περισσότερους 
αποδέκτες, αποστολή µαζικών επιστολών, επισύναψη αρχείων. 

§ Εξοικείωση χρήσης διαδικτυακών εφαρµογών (χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρµας άυλης 
συνταγογράφησης, ηλεκτρονικές υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις µέσω gov.gr κλπ). 

 
2η ΕΝΟΤΗΤΑ 

§ Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: facebook, instagram, twitter. Τι είναι οι followers; Τι είναι και πως 
χρησιµοποιούνται τα hashtags; 

§ Δ∆ηµιουργία Facebook page, Facebook groupκλπ. Τι από τα δυο χρειάζεται η εθελοντική οργάνωση; 
§ Κανόνες καλής διαδικτυακής συµπεριφοράς χρηστών και χτίσιµο σωστού προφίλ 

σελίδων/λογαριασµών/site εθελοντικών οργανώσεων (τα µη και τα πρέπει). 
§ Ορθή χρήση διαδικτύου και µέσων κοινωνικής δικτύωσης, ποιοτική προσέγγιση κοινότητας/γενικού 

πληθυσµού και µελών µας, ποιοτική έρευνα ειδήσεων, αναγνώριση και αποφυγή αναπαραγωγής fake 
news. 

 
3η ΕΝΟΤΗΤΑ 

§ Τρόποι και µέθοδοι επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των µελών της οργάνωσης. 
§ Συστήµατα τηλεδιάσκεψης (skype, zoom, messenger, viber, Teams, κλπ) και οργάνωση διαδικτυακών 

συσκέψεων (on line meetings). 
§ Πλατφόρµες συνεργασίας π.χ. Trello 
§ Δ∆ηµιουργία webinars, podcasts. 
 
4η ΕΝΟΤΗΤΑ 

§ Σύγχρονες τάσεις σχεδιασµού ιστοτόπου και πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα σύγχρονο, 
κατάλληλο για κινητό, ιστότοπο µε µικρό κόστος. 

§ Πώς να δηµιουργήσουµε και  να χρησιµοποιήσουµε  στρατηγική µάρκετιγκ µε email που θα κρατά 
ζωντανό το ενδιαφέρον των χορηγών και των υποστηρικτών µας. 

§ Ποιές ηλικίες δωρίζουν περισσότερο σε µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ποια µέσα επικοινωνίας 
προτιµούν, ποια θέµατα τους ενδιαφέρουν; 

§ Τι είναι και πώς λειτουργεί η διαδικτυακή αναζήτηση πόρων; 
§ Τι πρέπει να γνωρίζουν οι σύλλογοι σχετικά µε τη νοµοθεσία; 
§ Εργαλεία που θα µας βοηθούν να αναζητήσουµε  πόρους. 
§ 10 καλές πρακτικές αναζήτησης πόρων στο διαδίκτυο για µικρές οργανώσεις. 
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Πολιτικές Υγείας	   

	  

Πολιτικές Υγείας για τον Καρκίνο 

Η πανδηµία Covid-19 που διαρκεί ένα χρόνο πλέον, έχει δηµιουργήσει ένα κοινωνικό και οικονοµικό 
περιβάλλον αβεβαιότητας και ανασφάλειας, το οποίο συνεχώς επιδεινώνεται, µε τον συνεχιζόµενο, αλλά 
επιβαλλόµενο για λόγους δηµόσιας υγείας, περιορισµό των µετακινήσεων και των επαφών του πληθυσµού. 
Τα µέτρα και οι πολιτικές που λαµβάνονται, παρά το ότι αφορούν τη δηµόσια υγεία, παραµένουν ανεπαρκή 
για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών µε καρκίνο, που έχουν ανάγκη αδιάλειπτης ιατρικής 
παρακολούθησης.  

Παρά την διαπιστωµένη πλέον, από δηµοσιευµένες στη διάρκεια του έτους µελέτες, υψηλή ευαλωτότητα στον 
ιό covid-19  καθώς και υψηλή θνησιµότητα, ιδιαίτερα των ηλικιωµένων ασθενών µε καρκίνο, το Υπουργείο 
Υγείας δεν έχει κάνει καµία σχετική ανακοίνωση ούτε παρέχει στοιχεία. Οι θάνατοι ασθενών µε covid-19 
αναφέρονται απλά ως αριθµοί χωρίς αναφορά σε σοβαρά υποκείµενα νοσήµατα όπως ο καρκίνος, ο 
διαβήτης, τα καρδιαγγειακά και τα αναπνευστικά, που θα επέτρεπαν στους ερευνητές να τα µελετήσουν για 
την εξαγωγή συµπερασµάτων και συστάσεων.  

Παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς µε καρκίνο, οι επιβιώσαντες και οι οικογένειες τους που αγωνιούν από τον 
φόβο µόλυνσης, συγκροτούν ένα σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού, δεν έχουµε κληθεί, ως επίσηµο 
δευτεροβάθµιο όργανο εκπροσώπησης των ασθενών µε καρκίνο, να καταθέσουµε  τις απόψεις µας  στην 
πολιτεία. Οι επιστολές µας και οι δηµόσιες τοποθετήσεις µας  δεν φαίνεται να λαµβάνονται υπόψη. 

Παρά τις προσπάθειες βελτίωσης της ογκολογικής φροντίδας και περίθαλψης, που καταβλήθηκαν  όλα τα 
προηγούµενα χρόνια, το 2020 η  συνεχιζόµενη όλο το έτος  πανδηµία, επιδείνωσε σοβαρά τις ήδη 
υφιστάµενες ελλείψεις και δηµιούργησε  νέα εµπόδια. Η µεγέθυνση των προβληµάτων αποτέλεσε  πάντως 
µία εξαιρετική αφορµή για επαναπροσδιορισµό των απαιτούµενων  παρεµβάσεων και αλλαγών, στην 
χάραξη και υλοποίηση πολιτικών υγείας για την βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας. 

Οι απαιτούµενες αλλαγές το 2021 θα γίνουν περισσότερο αισθητές λόγω αφενός των προβλέψεων για 
συνέχιση της πανδηµίας τουλάχιστον το πρώτο εξάµηνο του έτους αλλά και διότι στις αρχές του 2021 θα 
ανακοινωθεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για το Καρκίνο µε συστάσεις προς τις χώρες µέλη για την εφαρµογή 
του. Οι χώρες µέλη θα παρακινηθούν να παρουσιάσουν τις συστάσεις που θα εφαρµόσουν, ώστε να 
προσαρµόσουν ανάλογα τα Εθνικά τους Σχέδια Δ∆ράσης για τον Καρκίνο . 

Ο περυσινός Απολογισµός Έργου άρχιζε ως εξής «Πάγια Θέση της ΕΛΛΟΚ, όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί ότι ο 
θεµέλιος λίθος για την πραγµατική βελτίωση του Συστήµατος Ογκολογικής Περίθαλψης στη χώρα µας είναι η 
κατάρτιση εθνικής στρατηγικής που θα περιλαµβάνει ένα αποτελεσµατικό Εθνικό Σχέδιο Δ∆ράσης για τον 
Έλεγχο του Καρκίνου, το οποίο σε συνδυασµό µε ένα αξιόπιστο πληθυσµιακό Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών 
αποτελούν την βασική προϋπόθεση, αλλά και την αναγκαία και ικανή συνθήκη, που θα επιφέρει ουσιαστική 
βελτίωση στις συνθήκες της ογκολογικής περίθαλψης, θα έχει θετικά αποτελέσµατα στον έλεγχο του 
καρκίνου και θα εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα του Συστήµατος Υγείας». Τίποτε από τα παραπάνω δεν υπήρξε 
στην ατζέντα προτεραιοτήτων της κυβέρνησης τη χρονιά που πέρασε, καθώς, όπως πολλάκις αναφέραµε, η 
πανδηµία είχε τον πρώτο λόγο.  

Παρόλα αυτά η ανάγκη αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της πανδηµίας, ανέδειξε ότι το µόνο µοντέλο που 
µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά είναι εκείνο που προκύπτει από τη συνεργασία της πολιτείας, του 
ιδιωτικού τοµέα, του ακαδηµαϊκού και επιστηµονικού δυναµικού και της κοινωνίας των πολιτών, η οποία είναι 
ο εταίρος που έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να καταγράφει τις αδυναµίες και τα κενά του συστήµατος 
µε καθαρά ανθρωποκεντρική προσέγγιση, αλλά και να φροντίζει για την εφαρµογή και υλοποίηση των 
πολιτικών που απαιτούνται για την αντιµετώπιση της κατάστασης.  
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Το γεγονός ότι η αντιµετώπιση της πανδηµίας στη χώρα µας, σε σύγκριση µε άλλες αναπτυγµένες και 
ισχυρότερες οικονοµικά χώρες, είχε καλύτερα αποτελέσµατα οφείλεται στο ότι υπήρξε ένας συνδυασµός 
ξεκάθαρης πολιτικής βούλησης από την πολιτεία και άµεσης ανταπόκρισης και συνδροµής από τους άλλους 
εταίρους και κυρίως συµµόρφωσης του πληθυσµού µε τα περιοριστικά µέτρα και την τήρηση ατοµικών 
µέτρων προστασίας. Η διαδικασία αυτή διήρκεσε όλο το έτος και µεταξύ των άλλων διαµόρφωσε το έδαφος 
για µεγαλύτερη συνεργασία σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν την ογκολογική κοινότητα, όταν η 
κατάσταση επιστρέψει στην κανονικότητα.  Παράλληλα υπήρξαν εξελίξεις σε θεσµικό επίπεδο οι οποίες θα 
συνδράµουν τις προσπάθειες της οµοσπονδίας τα επόµενα έτη και αποτελούσαν πάγια αιτήµατα της 
Ελληνικής Οµοσπονδίας Καρκίνου επί σειρά ετών.  

Εκτός λοιπόν από τις παρεµβάσεις σε θέµατα πολιτικών που αφορούν την πανδηµία και τα οποία αναφέραµε 
νωρίτερα, υπήρξαν και άλλες δράσεις και εξελίξεις στο συγκεκριµένο πεδίο οι οποίες έλαβαν χώρα καθόλη 
τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριµένα : 

 

Εκπροσώπηση της ΕΛΛΟΚ 

Η Ελληνική Οµοσπονδία Καρκίνου για πρώτη φορά συµµετέχει στην Ογκολογική Επιτροπή του Κ.Ε.Σ.Υ. 
εκπροσωπώντας τους ασθενείς µε καρκίνο στη χώρα µας και στο νεοσύστατο Οργανισµό Δ∆ιασφάλισης της 
Ποιότητας στην Υγεία- Ο.Δ∆Ι.Π.Υ. ο οποίος συστάθηκε το Φθινόπωρο.  

 

Συµµετοχή στη διαβούλευση νοµοσχεδίων 

Η Ελληνική Οµοσπονδία Καρκίνου συµµετείχε στη διαβούλευση των παρακάτω νοµοσχεδίων που αφορούν την 
υγεία: 

§ Σχέδιο Νόµου µε τίτλο «ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» για το οποίο κατέθεσε επίσηµα τις προτάσεις της, προκειµένου να 
γίνει αντιληπτό από το Υπουργείο Υγείας, ότι πρέπει επιτέλους στη χώρα µας να ασχοληθούµε σοβαρά 
µε τον καρκίνο, όχι µόνον ως ασθένεια αλλά και ως κοινωνικό και οικονοµικό πρόβληµα. Η παρέµβαση 
µας στο Σχέδιο Νόµου, επικεντρώθηκε στην ανάδειξη θεµάτων κοµβικής σηµασίας, τα οποία πρέπει να 
αποτελούν κεντρικές αρχές ενός σχεδίου δράσης για την δηµόσια υγεία και τον ρόλο του καρκίνου ως 
βασικό παράγοντα της δηµόσιας υγείας. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις προτάσεις µας, στο δελτίο 
τύπου, (https://ellok.org/ns-press-rel-2-2/ ) 

§ Σχέδιο Νόµου µε τίτλο «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού 2020 – 2025». Πρόκειται για το 
εγχειρίδιο που περιγράφει τη στρατηγική της χώρας για τη µετάβαση στην Ψηφιακή Ελλάδα, σύµφωνα 
µε τον Νόµο για την Ψηφιακή Δ∆ιακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, µέσω του οποίου 
θεσπίστηκε.  
Τις  παρατηρήσεις  της  ΕΛΛΟΚ  µπορείτε  να  δείτε   στη  διαβούλευση  του  νοµοσχεδίου  
(http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=2151).  
 

Επίσης υπήρξε συµµετοχή στη διαβούλευση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων και δράσεων: 

§ Δ∆ιαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κοινωνικά δικαιώµατα και την 
εργασία. Δ∆είτε  τον Ευρωπαικό Πυλώνα Κοινωνικών Δ∆ικαιωµάτων. 
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§ Συµµετοχή και υποβολή προτάσεων στην 1η φάση της διαβούλευσης για τη 
δράση «Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για τον καρκίνο»  

 

Νέες Συνεργασίες 

Το 2020 ξεκίνησε µε την υπογραφή τριών νέων συµφώνων συνεργασίας τα οποία υπογράφηκαν κατά τη 
διάρκεια του 4ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΛΛΟΚ. Η µεγάλη διαφορά µε τα προηγούµενα έτη ήταν ότι οι 
συνεργασίες αφορούσαν τρία από τα µεγαλύτερα ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας µας, γεγονός που 
σηµατοδοτεί την στενότερη σχέση της ΕΛΛΟΚ µε την επιστηµονική και ερευνητική κοινότητα και ανοίγει τους 
ορίζοντες για τη συµµετοχή των ογκολογικών ασθενών σε διεθνή ερευνητικά προγράµµατα.  

Συγκεκριµένα υπογράφησαν: 

 

§ Μνηµόνιο συνεργασίας µε το Ινστιτούτο Βιο-ιατρικών ερευνών Αλέξανδρος Φλέµινγκ 

§ Μνηµόνιο συνεργασίας µε το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑ) 

§ Μνηµόνιο συνεργασίας µε το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 
 

Οι συνεργασίες µε την Ιατρική και την Ερευνητική Κοινότητα πρόκειται να συνεχιστούν και το επόµενο έτος 
στο όποιο έχει ήδη προγραµµατιστεί η υπογραφή Μνηµονίων συνεργασίας µε τις παρακάτω επιστηµονικές 
εταιρείες και ινστιτούτα: 

§ Ελληνική Αιµατολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) 
§ Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατοµικής (ΕΕΠΑ) 
§ Ινστιτούτο εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών του ΕΚΕΤΑ (ΙΝΕΒ – ΕΚΕΤΑ) 

 

 

Υποστήριξη ανέγερσης κτιρίου Γονιδιακών & κυτταρικών θεραπειών της Αιµατολογικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου Γεώργιος Παπανικολάου 

Η Ελληνική Οµοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ απέστειλε επιστολή υποστήριξης για την ανέγερση κτιρίου 
Γονιδιακών και Κυτταρικών Θεραπειών της Αιµατολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Γεώργιος 
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Παπανικολάου», στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας αλλά και σε Βουλευτές της Μακεδονίας, 
τονίζοντας την αναγκαιότητα ανέγερσης καθώς θα 
συµβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξή του ως κέντρου 
αναφοράς και αριστείας για τον αιµατολογικό καρκίνο 
σε διεθνές επίπεδο.  

Η Αιµατολογική Κλινική του Νοσοκοµείου 
Παπανικολάου και οι Μονάδες της, υπό τη διεύθυνση 
του κου Αχιλλέα Αναγνωστόπουλου και την 

συνεργασία διακεκριµένων ιατρών και ερευνητών, αποτελεί, παρά τις ανάγκες ενίσχυσης και υποστήριξης σε 
υλικοτεχνική υποδοµή και προσωπικό, µία από τις σηµαντικές µονάδες µεταµόσχευσης µυελού των οστών, 
πανευρωπαϊκά και µε έργο διεθνώς αναγνωρισµένο. Αποτελεί σηµείο αναφοράς για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης, την περιφέρεια Μακεδονίας και τη χώρα µας, αλλά και για τις γειτονικές χώρες, µε την παροχή 
νέων καινοτόµων θεραπειών για τις οποίες η συγκεκριµένη Μονάδα έχει διαπιστευθεί, µεταξύ των οποίων 
είναι και η νέα κυτταρική θεραπεία µε CAR-T λεµφοκύτταρα.  

Η στέγαση του Κέντρου Γονιδιακών-Κυτταρικών Θεραπειών σε ένα δικό του κτίριο, για την ανέγερση του 
οποίου υπάρχει ήδη προµελέτη, εντός του περιβάλλοντα χώρου του Νοσοκοµείου «Παπανικολάου», θα 
συµβάλλει αποφασιστικά στην αποτελεσµατική, ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παρεχόµενων 
θεραπειών, την κάλυψη των αναγκών νοσηλείας µεταµοσχευµένων ασθενών, ενώ θα υποστηρίξει και θα 
προωθήσει την παροχή νέων καινοτόµων θεραπειών και την ανάπτυξη των εξειδικευµένων εργαστηρίων της, 
τα οποία την έχουν ήδη καταστήσει ως σηµείο αναφοράς. 

 

Πλατφόρµα Δ∆ιαλόγου All.Can Greece 
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Η All.Can Greece, συστάθηκε στο τέλος του 2018 µε σκοπό τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων 
φορέων στη φροντίδα του καρκίνου, οι οποίοι έχουν την σταθερή βούληση να συνεργασθούν, να 
παρέµβουν, να υποβάλουν συστάσεις πολιτικής για τον καρκίνο, να αναλάβουν δράση και κοινές 
πρωτοβουλίες µε υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, προκειµένου να επιτευχθεί πραγµατική βελτίωση της 
ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας στη χώρα µας. 

 

Στα δύο χρόνια δράσεων της η All.Can Greece πέτυχε για πρώτη φορά στην Ελλάδα να δηµιουργήσει ένα 
δίκτυο συνεργασίας όλων των εµπλεκόµενων φορέων στην περίθαλψη και φροντίδα των ασθενών µε 
καρκίνο. 

Το 2020 υπήρξε έτος σταθµός για την All.Can International καθώς ολοκληρώθηκε ο µετασχηµατισµός της 
σε επίσηµο Οργανισµό µε έδρα τις Βρυξέλλες του Βελγίου. Ταυτόχρονα και για την Εθνική µας πλατφόρµα 
All.Can Greece η προηγούµενη χρονιά υπήρξε σηµαντική καθώς αναπτύχθηκαν µία σειρά από δράσεις και 
δηµιουργήθηκε η απαραίτητη υποδοµή που θα υποστηρίξει το έργο της τα επόµενα έτη.  
 
Συγκεκριµένα για πρώτη φορά η All.Can Greece προχώρησε στην  πρώτη παρέµβαση επί θεµάτων πολιτικών 
υγείας, µε επιστολή που εστάλη τον Απρίλιο του 2020 προς το Υπουργείο Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα και τα 
εµπόδια στην ογκολογική περίθαλψη που δηµιουργήθηκαν από την πανδηµία και τα µέτρα που την 
ακολούθησαν. Επιπλέον σηµαντική είδηση αποτελεί και η διεύρυνση των εταίρων που συµµετέχουν στην All.Can 
Greece, µε την αποδοχή του αιτήµατος της φαρµακευτικής εταιρείας ROCHE να αποτελέσει το 15ο µέλος.  
 
 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΣΕΣ Δ∆ΡΑΣΕΙΣ All.Can Greece 

Εκστρατείες ενηµέρωσης σε όλη την χώρα 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 η All.Can Greece 
συµµετείχε σε πολλές ενηµερωτικές ηµερίδες και 
συνέδρια µε σκοπό την παρουσίαση της διεθνούς 
πρωτοβουλίας αλλά και της αντίστοιχης ελληνικής 
πλατφόρµας All.Can στους φορείς και συλλόγους 
ασθενών, τους επαγγελµατίες υγείας και το κοινό. Η 
δράση αυτή συνεχίστηκε και το 2020, µε επιπλέον 
τρεις συµµετοχές µέχρι σήµερα.  

 

 

Το όραµα της είναι η βελτίωση του προσδόκιµου ζωής και της ποιότητας ζωής 

των ασθενών µε καρκίνο µέσα από ολοκληρωµένη διεπιστηµονική φροντίδα για 

τον καρκίνο σε όλη την πορεία του ασθενούς στο σύστηµα υγείας – 

συµπεριλαµβανοµένης της έγκυρης και έγκαιρης διάγνωσης, πρόσβασης σε 

καινοτόµες θεραπείες, ψυχοκοινωνικής  υποστήριξης και επανένταξης στην 

κοινωνία και την εργασία, φροντίδας στο τέλος της ζωής, µε δηµοσιονοµικά 

βιώσιµο τρόπο. 
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Πιο συγκεκριµένα: 

§ 31 Ιανουαρίου 2020, Ενότητα για την All.Can στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ 
§ 16 Οκτωβρίου 2020, 2η Νοσηλευτική Ηµερίδα Ογκολογίας Κεντρικής Ελλάδας 
§ 25 Οκτωβρίου 2020, Ογκολογικό Συνέδριο «Καθ’ οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή  

στην Ογκολογία» στην Αθήνα 

 
 
Ενηµερωτική Δ∆ιαδικτυακή Ηµερίδα «Με στόχο τη βέλτιστη Ογκολογική Φροντίδα»  
Στα πλαίσια των δράσεων ενηµέρωσης για το έργο της All.Can Greece, τις προοπτικές και το σχεδιασµό για το 
επόµενο διάστηµα, πραγµατοποιήθηκε στις 16 Δ∆εκεµβρίου Δ∆ιαδικτυακή Ηµερίδα µε τίτλο «Με στόχο τη 
βέλτιστη ογκολογική φροντίδα», µε τη συµµετοχή των φορέων που συµµετέχουν στην Ελληνική πλατφόρµα  

 
και εκπροσώπων της πολιτείας. Σκοπός της Ηµερίδας ήταν η ενηµέρωση των εκπροσώπων της πολιτείας, των 
φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, των επιστηµόνων στο χώρο της ογκολογικής περίθαλψης, του τύπου και 
του κοινού, για το έργο, τη δράση και τις πρωτοβουλίες  που αναπτύσσει η All.Can Greece, µε στόχο την 
βέλτιστη απόδοση των υφιστάµενων πόρων του συστήµατος, την αντιµετώπιση των ανεπαρκειών και την 
επίτευξη καλύτερων εκβάσεων  
για τους ίδιους τους ασθενείς.  
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Δ∆ηµιουργία ιστότοπου της All.Can Greece 
Μετά το αρχικό στάδιο στο οποίο δηµιουργήθηκε σελίδα 
της All.Can Greece στον ιστότοπο της ΕΛΛΟΚ, κρίθηκε 
απαραίτητο να προχωρήσουµεστην επόµενη φάση, µε τη 
δηµιουργία νέου ανεξάρτητου ιστότοπου για την Εθνική 
Πλατφόρµα All.Can Greece, προκειµένου να ενισχυθεί η 
υπόσταση του νέου φορέα στο χώρο της ογκολογικής 
κοινότητας στη χώρα µας και ο ρόλος τον οποίο θα 
επιχειρήσει να διαδραµατίσει στο µέλλον. Ο νέος 
ιστότοπος ακολουθεί τα πρότυπα του ιστότοπου της 
Δ∆ιεθνούς Πλατφόρµας προκειµένου να είναι σαφής η 
σχέση και η διασύνδεση µαζί της και παρουσιάστηκε κατά 
τη διάρκεια της διαδικτυακής ηµερίδας του Δ∆εκεµβρίου.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ∆ηµιουργία video παρουσίασης της All.Can Greece 
Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Εθνικής Πλατφόρµας, είναι 
να επικοινωνήσει την πρωτοβουλία All.Can, τις αξίες και τις αρχές 
που την διέπουν, προκειµένου να καταστούν σαφείς οι στόχοι και 
οι επιδιώξεις σε όλη την ογκολογική κοινότητα, τους διαµορφωτές 
πολιτικών υγείας, τον πολιτικό κόσµο και τους λειτουργούς υγείας.  

Η κατανόηση των στόχων και των αρχών της All.Can Greece, από 
όλους τους εµπλεκόµενους στην ογκολογική φροντίδα και την 
πολιτεία, αποτελούν προαπαιτούµενο για την επιτυχή έκβαση των 
δράσεων, των επιδιώξεων και του έργου της. Εκτός όλων των 
άλλων τρόπων που έχουµε µέχρι σήµερα αναπτύξει, 
προχωρήσαµε στην παραγωγή ενός video µικρής διάρκειας το 
οποίο αξιοποιεί τη δυναµική των social media και των ΜΜΕ, 
συµβάλλοντας σηµαντικά στην δηµοσιοποίηση και την κατανόηση 
της Πλατφόρµας All.Can Greece και ενισχύοντας τις προσπάθειες 
που αναπτύσσονται παράλληλα από τα µέλη της. 
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Επιστηµονικές Εκδηλώσεις – Δ∆ιεθνής & Εθνικές Εκστρατείες Ενηµέρωσης	   

 
 
4ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΛΟΚ 
Με τη συµµετοχή του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια και του Γ.Γ. Κοιν. Αλληλεγγύης & Καταπολέµησης 
της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργου 
Σταµάτη, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία από 31 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2020 το  4ο Ετήσιο 
Συνέδριο της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καρκίνου το οποίο, µε σηµείο αναφοράς την Παγκόσµια Ηµέρα κατά 
του Καρκίνου και τίτλο  
 

#IamAndIWill   «Αποστολή Καρκίνος» – «Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τον Καρκίνο» 
Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ελλάδα 

 
ανέδειξε τις προκλήσεις που πρόκειται να αντιµετωπίσει η χώρα µας, εν όψει της νέας πραγµατικότητας που 
διαµορφώνεται από την Ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας και τεχνολογίας «Αποστολή Καρκίνος», και από την 
πολιτική «Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τον Καρκίνο», που ανακοινώθηκε επίσηµα από την Ευρωπαία 
Επίτροπο Υγείας κα Στέλλα Κυριακίδη στις 4 Φεβρουαρίου 2020 στο Ευρωκοινοβούλιο. 

 
Με δεδοµένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έθεσε ως κεντρικό στόχο στον τοµέα της υγείας την αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση του καρκίνου ως τον µεγαλύτερο συστηµικό κίνδυνο για τα συστήµατα υγείας των κρατών 
µελών, η χώρα µας οφείλει να ενεργήσει άµεσα, και να καταρτίσει την δική της εθνική στρατηγική για τον 
καρκίνο, µε την εκπόνηση ενός αποτελεσµατικού και βιώσιµου Εθνικού Σχεδίου Δ∆ράσης για τον Έλεγχο του 
Καρκίνου και τη δηµιουργία ενός αξιόπιστου πληθυσµιακού Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών προκειµένου 
να επωφεληθεί της συγκυρίας και να συµµετέχει ενεργά στην προσπάθεια βελτίωσης της ογκολογικής 
περίθαλψης και φροντίδας στη χώρα µας.  
 
Δ∆ιεθνούς κύρους επιστήµονες και πρωτεργάτες στη χάραξη πολιτικών υγείας για τον έλεγχο του καρκίνου σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο συµµετείχαν στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ, ενώ µηνύµατα απέστειλαν τόσο 
ο Πρόεδρος της UICC Dr Carry Adams, όσο και η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίµων κα Στέλλα Κυριακίδη, µε τα οποία τόνισαν τη σηµασία της ατοµικής και συλλογικής 
ενεργοποίησης, αλλά και τις προτεραιότητες των δράσεων που πρόκειται να ανακοινωθούν το αµέσως 
επόµενο διάστηµα και  να αναληφθούν  τα επόµενα   πέντε χρόνια  σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τον έλεγχο του 
καρκίνου. 
 
 
Καρκίνος του Δ∆έρµατος 
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Με µεγάλη επιτυχία και αξιοσηµείωτη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2020 η διαδικτυακή 
Ηµερίδα (Webinar) «Γνωρίζω – Προλαµβάνω – Αντιµετωπίζω τον καρκίνο του δέρµατος»  σε συνδυασµό 
µε την εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης για τον Καρκίνο του Δ∆έρµατος, που διήρκεσε µέχρι το 
τέλος Σεπτεµβρίου.  
Με την παρουσία διακεκριµένων οµιλητών και τις εξαιρετικές και καλά τεκµηριωµένες παρουσιάσεις – 
οµιλίες, η Hµερίδα συνέβαλε στην ανάδειξη των κρίσιµων θεµάτων που αφορούν την προστασία του 
δέρµατος από την υπεριώδη ακτινοβολία, τόσο κατά την εργασία στο ύπαιθρο, όσο και στην παραλία και την 
πόλη, θέτοντας το πλαίσιο για να αναπτυχθεί εποικοδοµητικός διάλογος και να βγουν σηµαντικά 
συµπεράσµατα για τον έλεγχο και την αντιµετώπιση του καρκίνου του δέρµατος.  

 
Η διαδικτυακή ηµερίδα ενηµέρωσης για τον καρκίνο του δέρµατος, έλαβε χώρα υπό την αιγίδα των Επιστηµονικών 
Εταιρειών: 
§ Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μελανώµατος 
§ Ελληνική Δ∆ερµατολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία 
§ Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής 
§ Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου 
§ Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατοµικής – ΕΕΠΑ 
 
 
 
Καρκίνος Κεφαλής & Τραχήλου (H&N) 
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 
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θεραπευτικών επιλογών και η ανάγκη δηµιουργίας πιστοποιηµένου εξειδικευµένου κέντρου αναφοράς και 
αντιµετώπισης για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου στη χώρα µας. Δ∆είτε το βίντεο της ηµερίδας και όλο το 
διαθέσιµο υλικό, (https://ellok.org/makesensecampaign-live-stream/). 
 
 
Αιµατολογικός Καρκίνος 
Ο Σεπτέµβριος, είναι ο µήνας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για όλους τους τύπους αιµατολογικού 
καρκίνου και επίσης ο µήνας για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.  
Η Ελληνική Οµοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, συνεχίζοντας τις δράσεις των προηγούµενων ετών, διοργάνωσε 
διαδικτυακή Επιστηµονική Ηµερίδα την Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 2020 µε τίτλο “Αιµατολογικός Καρκίνος – 
Η Επόµενη Μέρα” µε στόχο να αναδείξει, µε την βοήθεια διακεκριµένων επιστηµόνων, τις εξελίξεις στην 
αντιµετώπιση του αιµατολογικού καρκίνου, την προστιθέµενη αξία που παράγουν οι νέες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις, µε την εξατοµικευµένη ιατρική να είναι η αιχµή του δόρατος και παράλληλα να ανιχνεύσει 
τις νέες συνθήκες, που έχουν δηµιουργηθεί λόγω της πανδηµίας Covid-19 και την επίδραση που έχουν 
στην φροντίδα και περίθαλψη των ασθενών µε αιµατολογικό καρκίνο στη χώρα µας.  

 
Η Hµερίδα εστίασε 
στην πληροφόρηση για την 
εµφάνιση αιµατολογικού 
καρκίνου στην παιδική, και 
εφηβική ηλικία, δίνοντας 
απαντήσεις σε χρόνια 
θέµατα σχετικά µε την 
έγκαιρη διάγνωση, 
την πρόσβαση στις 
κατάλληλες θεραπείες, την 
ύπαρξη των αναγκαίων 
δοµών στο σύστηµα υγείας, 

την παρακολούθηση και την επανένταξη στην κοινωνία. 
 
Παράλληλα δόθηκε έµφαση στην παρουσίαση νέων γονιδιακών και κυτταρικών θεραπειών και τις 
αυξηµένες δυνατότητες που προσφέρουν στην αντιµετώπιση του αιµατολογικού καρκίνου, καθώς και της 
ανάγκη ενσωµάτωσης στην θεραπεία της φυσικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ασθενών για 
την οµαλή επανένταξή τους στη κοινωνική ζωή και την εργασία. Επιπροσθέτως, αναδείχθηκαν 
τα προβλήµατα και τα εµπόδια που συνάντησαν οι ασθενείς κατά την περίοδο της πανδηµίας Covid-
19 καθώς και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπισθούν, προκειµένου να αποκτήσει η χώρα µας 
ένα αποτελεσµατικό σύστηµα περίθαλψης για ασθενείς µε αιµατολογικό καρκίνο. 
 
 
Καρκίνος του Πνεύµονα 
Στις 30 Νοεµβρίου, η Ελληνική Οµοσπονδία Καρκίνου διοργάνωσε Webinar µε στόχο την ενηµέρωση για 
τον Καρκίνο του Πνεύµονα. Σκοπός της διαδικτυακής ηµερίδας ήταν, σε συνέχεια και της περυσινής 
συµµετοχής σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και της επιστηµονικής διηµερίδας που πραγµατοποιήθηκε το 
Νοέµβριο του 2019, να ενηµερώσει τα στελέχη και τα µέλη των 41 Οργανώσεων Ασθενών, που εκπροσωπεί 
η ΕΛΛΟΚ σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το γενικό κοινό, σε θέµατα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, 
αντιµετώπισης. 
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Μέσω των νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων για τις διάφορες µορφές καρκίνου του πνεύµονα και να 
αναδείξει τις πρόσφατες δυσκολίες που έχουν προκύψει στην ογκολογική περίθαλψη,  λόγω της πανδηµίας 
Covid-19.  
 
Ο καρκίνος του πνεύµονα αποτελεί τον πρώτο σε συχνότητα εµφάνισης και θνησιµότητας καρκίνο για τους 
άνδρες και το δεύτερο για τις γυναίκες, ενώ συνήθως διαγιγνώσκεται σε µεγαλύτερες ηλικίες, αν και εσχάτως 
αυξάνονται τα κρούσµατα και στις νεότερες. Παγκοσµίως, το 2012, είχαµε 1,8 εκ. νέα κρούσµατα και 1,6 εκ. 
θανάτους που σχετίζονται µε τον καρκίνο του πνεύµονα. Στη χώρα µας, κάθε χρόνο περίπου 5000 άτοµα 
διαγιγνώσκονται µε καρκίνο του πνεύµονα, ενώ οι τάσεις παραµένουν ανοδικές, κυρίως στο γυναικείο 
πληθυσµό, σε αντίθεση µε τον ανδρικό όπου παρατηρείται µία ελαφρά µείωση, µε την Ελλάδα πάντως να 
είναι 2η σε ποσοστό θανάτων ανδρών από τον καρκίνου του πνεύµονα πανευρωπαϊκά. 
  
Παράλληλα µε την διαδικτυακή ηµερίδα ξεκίνησε και η εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού µε  τη 
δηµιουργία και προβολή ενός βίντεο από τα social media και το διαδίκτυο.   
 

Πρόγραµµα Ηπιόνη 2020 
Μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας, η ΕΛΛΟΚ συµµετέχει στο πρόγραµµα ΗΠΙΟΝΗ 2020, ως 
συνεργαζόµενος φορέας για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση µε θέµα: ‘‘Υγιής Αναπνοή - Πρόληψη και 
Δ∆ιαχείριση των Λοιµώξεων στους Ηλικιωµένους-Η σηµασία των εµβολιασµών’’  
 

Στο πρόγραµµα ΗΠΙΟΝΗ, η ΕΛΛΟΚ θα 
συµµετάσχει αναπτύσσοντας συγκεκριµένες 
δράσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται 
εντός του εποµένου έτους. Μερικές από τις δράσεις 
που έχουµε προτείνει είναι: Ενηµερωτικό 
περιεχόµενο για τις νεοπλασίες του αναπνευστικού 
συστήµατος στην επίσηµη ιστοσελίδα µας, 
αναρτήσεις/δηµοσιεύµατα για την πρόληψη, 
έγκαιρη διάγνωση και επιβίωση από τις νεοπλασίες 
του αναπνευστικού συστήµατος στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης της Οµοσπονδίας και των 
µελών της. 
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Εκστρατεία ενηµέρωσης για τη Θρόµβωση 
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 σύµπτωµα 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, την οποία  επιφέρει η πανδηµία Covid-19 στην εµφάνιση 
θροµβώσεων σε ασθενείς µε καρκίνο.  
Η εκστρατεία υλοποιήθηκε διαδικτυακά, µέσω των εφαρµογών κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επίσης και µε 

τηλεοπτική συµµετοχή της 
Πρόεδρου της ΕΛΛΟΚ ,Καίτης 
Αποστολίδου και του διακεκριµένου 
ογκολόγου κ. Μιχάλη Λιόντου, στην 
εκποµπή του ΑΝΤ-1 “Υγεία Πάνω 
Απ’ Όλα” µε την Φωτεινή Γεωργίου.  
Μπορείτε να δείτε το απόσπασµα 
της εκποµπής (29:58 – 38:19) 
https://www.antenna.gr/.../ygeia-
pano-ap-ola-epeisodio-11... 
 
 

 
 
 
Εκστρατεία Ενηµέρωσης για τον Παγκρεατικό Καρκίνο 

Ο Νοέµβριος αποτελεί τον µήνα ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Παγκρέατος, και η 19η Νοεµβρίου 
ορίσθηκε ως η Παγκόσµια Ηµέρα του Καρκίνου του Παγκρέατος (#WPCD) για το 2020. Ο Καρκίνος του 
Παγκρέατος αποτελεί ένα από τα πλέον επώδυνα και θανατηφόρα είδη καρκίνου.  

Η Παγκόσµια Συµµαχία για τον Καρκίνο του Παγκρέατος (WPCC-World Pancreatic Cancer Coalition) όπως 
κάθε Νοέµβριο, διοργάνωσε παγκόσµια καµπάνια ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του 
Παγκρέατος, µε τον τίτλο “It’s about time”, «Ήρθε η ώρα», για την έγκαιρη διάγνωση των συµπτωµάτων και 
των κινδύνων του, στην οποία συµµετείχε και η Ελληνική Οµοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ.  

Η εκστρατεία “It’s About Time” (#WPCD, #ItsAboutTime) έχει 
ως στόχο 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 για την έγκαιρη διάγνωση και 
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αντιµετώπισή του. Το ειδικό υλικό που διανεµήθηκε µέσω του διαδικτύου, περιελάµβανε: 

§ 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 κορυφώθηκε την Παγκόσµια Ηµέρα Καρκίνου του 
Παγκρέατος, στις 19 Νοεµβρίου 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρουσία – Επικοινωνία Εκστρατείες  
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Συµµετοχή σε Συνέδρια και Ηµερίδες εντός και εκτός Ελλάδος 

Η συµµετοχή σε Συνέδρια και Επιστηµονικές Ηµερίδες αποτελεί ένα µέσο δικτύωσης, δηµιουργικής 
παρουσίας και προβολής της ΕΛΛΟΚ και επιβάλλεται να υπάρχει εκπροσώπηση η οποία θα είναι αντάξια του 
επιπέδου και του έργου που επιτελείται.  

Η φετινή χρονιά παρότι ξεκίνησε όπως πάντα µε δυναµισµό, πολύ νωρίς κατέστη σαφές ότι δεν υπήρχε η 
δυνατότητα πραγµατοποίησης Συνεδρίων και Ηµερίδων δια ζώσης λόγω των γνωστών µέτρων για τον 
έλεγχο της πανδηµίας. Πολλά συνέδρια και ηµερίδες µαταιώθηκαν, ενώ αλλά αναβλήθηκαν ή 
πραγµατοποιήθηκαν µε υβριδική ή διαδικτυακή µορφή. Το ίδιο ίσχυσε και για τις διεθνείς διοργανώσεις, οι 
οποίες ακολούθησαν τον ίδιο δρόµο.  

Παρόλες τις δυσκολίες, υπήρξε και φέτος σηµαντική συµµετοχή της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καρκίνου σε 
πολλές διοργανώσεις, ως επί το πλείστον διαδικτυακά. Οι συµµετοχή µας έχει ως στόχο να ακουστεί η φωνή 
των ασθενών, οι θέσεις και οι απόψεις τους και να γίνουν ευρέως γνωστά τα αιτήµατα και τα προβλήµατα 
που συναντούν οι ασθενείς µε καρκίνο κατά την αντιµετώπιση της νόσου. Επιπλέον έχουν ως στόχο τη 
δηµιουργία νέων συµµαχιών, συνεργασιών και βελτίωσης της επικοινωνίας µε το σύνολο της ογκολογικής 
κοινότητας και την πολιτεία. Παρακάτω  αναφέρουµε τα Συνέδρια  στα οποία συµµετείχαµε το 2020. 
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Ενηµερωτικό Δ∆ελτίο 

 
 
 

 
 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

Εκτός από το Ενηµερωτικό Δ∆ελτίο που εκδίδεται 
περιοδικά, η ΕΛΛΟΚ εκδίδει και Δ∆ελτία Τύπου καθόλη τη 
διάρκεια του έτους, προκειµένου να ενηµερώσει την κοινή 
γνώµη για τις δράσεις, τις εκδηλώσεις και το έργο της και 
κυρίως, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν, να 
δηµοσιοποιήσει τις θέσεις και τις προτάσεις της για 
συγκεκριµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
ασθενείς µε καρκίνο, αλλά και επί των πολιτικών 
αποφάσεων που λαµβάνονται για θέµατα υγείας και 
πρόνοιας.  

Το 2020 εκδόθηκαν συνολικά 18 δελτία τύπου, τα οποια 
µπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΟΚ. Το 2020 
ήταν µία χρονιά κατά την οποία βελτιώθηκε κατά πολύ η 
επικοινωνία µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και 
αναπτύχθηκαν καλές σχέσεις µε το δηµοσιογραφικό κόσµο.  

Σηµαντικά ΜΜΕ στήριξαν το έργο µας ως χορηγοί επικοινωνίας στις διάφορες εκδηλώσεις που 
πραγµατοποιήσαµε όλο το έτος. Η παρουσία της ΕΛΛΟΚ στο διαδικτυακό, ραδιοφωνικό, έντυπο και 
τηλεοπτικό τύπο ενισχύθηκε σηµαντικά, γεγονός που συνεισέφερε και στην προβολή και προώθηση θεµάτων 
που είναι σηµαντικά για τους ασθενείς µε καρκίνο.  

  

Η επικοινωνία µε τα µέλη µας και η κοινοποίηση των δράσεων και 
του έργου που παράγεται όλο το χρόνο αποτελεί µία σηµαντική 
προτεραιότητα. Η έκδοση του διµηνιαίου  ενηµερωτικού δελτίου 
(Newsletter) από την αρχή της λειτουργίας της ΕΛΛΟΚ  αποτελεί  
συνεχή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.  
 
Στόχος είναι να   γίνουν γνωστές οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες της 
ΕΛΛΟΚ σχετικά µε τρέχοντα θέµατα, να αυξηθεί η αλληλεπίδραση 
και η διαδραστικότητα µεταξύ των µελών και να ενηµερωθεί η 
ογκολογική κοινότητα αλλά και όλοι οι εµπλεκόµενοι στο χώρο της 
υγείας φορείς και το ευρύ κοινό για τα θέµατα που αφορούν τους 
ασθενείς µε καρκίνο και τις οικογένειές τους.   
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 

Δ∆ιεύρυνση αριθµού Μελών 

Κεντρικός στόχος της ΕΛΛΟΚ αποτελεί η εκπροσώπηση του συνόλου των Οργανώσεων Ασθενών µε 
Καρκίνο στη χώρα µας. Κάθε χρόνο προσπαθούµε να φέρουµε στην οικογένεια της ΕΛΛΟΚ και άλλους 
Συλλόγους προκειµένου να δυναµώσουµε ακόµη περισσότερο τη φωνή των ασθενών, να στηρίξουµε το 
έργο τους και να παρέµβουµε αποτελεσµατικά στη χάραξη πολιτικών υγείας, επιδιώκοντας τη δηµιουργία 
ενός ασθενοκεντρικού συστήµατος υγείας που θα έχει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ογκολογικής 
περίθαλψης και φροντίδας.  

Το 2020 υπήρξε ένα ακόµη έτος κατά το οποίο η ΕΛΛΟΚ διευρύνθηκε και παρά τις δυσκολίες που όλοι 
γνωρίζουµε, είµαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουµε στη µεγάλη οικογένειά µας, δύο (2) νέα µέλη, 
φθάνοντας έτσι τον αριθµό των 41 µελών  

Το 2020 λοιπόν είχαµε την χαρά να καλωσορίσουµε ως νέα µέλη: 

§ Την Ηλιαχτίδα – Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και φίλων Παιδιών µε νεοπλασία 
§ Τη Fair Life – Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύµονα 
 

Δ∆ιοικητική και λειτουργική υποστήριξη 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ήδη από το 2019 είχε καταστεί σαφές ότι για να 
υποστριχθεί αποτελεσµατικά το έργο της ΕΛΛΟΚ είναι 
απαραίτητο να προχωρήσουµε σε καλύτερη διοικητική και 
λειτουργική προσαρµογή. 

 Η επιλογή από τον Οκτώβρη του 2019, ήταν να αυξηθεί ο 
αριθµός των διοικητικών στελεχών του γραφείου µας. Με 
τον ερχοµό του νέου έτους και τις δύσκολες συνθήκες της 
πανδηµίας, έγινε καλύτερα αντιληπτό το αντικείµενο στο 
οποιο έπρεπε να δοθεί έµφαση, από την οµοσπονδία, ώστε 
να έχουµε και τα ανάλογα αποτελέσµατα.  

Έτσι µετά την αποχώρηση του κυρίου Χατζηγιαννάκου το 
Μάιο, προχωρήσαµε αµέσως στην ενίσχυση του γραφείου 
µε τον κύριο Άρη Καπαράκη, ο οποίος µαζί µε την κυρία 
Ελίνα - Φωτεινή Αλεξοπούλου υποστηρίζουν το έργο της 
ΕΛΛΟΚ µε µεγάλη επιτυχία. Ταυτόχρονα για να 
καλυφθούν οι ανάγκες των προγραµµάτων που τρέχει η 
Οµοσπονδία, αναπτύξαµε περιοδική συνεργασία µε 
εξωτερικούς συνεργάτες.   
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

Ο ετήσιος απολογισµός δράσης έχει ως στόχο να καταγράψει επίσηµα και µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη 
ακρίβεια, το έργο που παρήχθη το προηγούµενο έτος, προκειµένου αυτό να µείνει ως παρακαταθήκη και να 
αποτελέσει µέρος της ιστορίας της Οµοσπονδίας. Παράλληλα και σε συµφωνία µε το πρόγραµµα δράσης που 
εγκρίθηκε στην αρχή της χρονιάς, έρχεται για να υποστηρίξει τη συνέχεια και τη συνέπεια µε την οποία 
εργάστηκε το Δ∆ιοικητικό Συµβούλιο, υλοποιώντας την εντολή που έλαβε από τη Γενική Συνέλευση,  
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες στις οποίες αυτό ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσµατα που 
υπήρξαν. 

Είναι σίγουρο ότι τη χρονιά που πέρασε έγιναν πολλά θετικά βήµατα και σε µεγάλο βαθµό, δεδοµένων των 
συνθηκών, υπήρξε επιτυχής δραστηριοποίηση και ανάπτυξη του προγράµµατος δράσης που είχε 
ανακοινωθεί. Ο αστάθµητος παράγοντας της πανδηµίας, επηρέασε κατά πολύ τον τρόπο δράσης και τις 
προτεραιότητες που υπήρχαν, ενώ νέα προβλήµατα και προκλήσεις εµφανίστηκαν διαδοχικά και επηρέασαν 
το τελικό αποτέλεσµα.  

Θεωρούµε επίσης δεδοµένο ότι πολλά πράγµατα δεν έγιναν και υπάρχουν πολλές εκκρεµότητες για τις 
οποίες πρέπει να εργαστούµε και τη νέα χρονιά ώστε να προσθέσουµε ακόµη ένα ακόµη λίθο στο 
οικοδόµηµα της ΕΛΛΟΚ που εδώ και 5 έτη έχει ξεκινήσει να δηµιουργείται. Η διαδικασία της παραγωγής 
έργου είναι πάντα µία διαρκής εκκρεµότητα η οποία προσαρµόζεται στις πολιτικές, οικονοµικές και 
κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν και πρακτικά δεν ολοκληρώνεται ποτέ καθώς η ισορροπία είναι 
δυναµική και οι εξελίξεις καταιγιστικές.  

Για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων, είναι επιθυµητό να υπάρχει εποικοδοµητική κριτική στο έργο 
και τις επιλογές που γίνονται και ταυτόχρονα συµµετοχή στην υλοποίησή του στο µέγιστο βαθµό, προκειµένου 
να επιτυγχάνεται η αναγκαία συνδροµή στον προσανατολισµό των δράσεων, η ανάδειξη των τρεχουσών 
αναγκών, η διόρθωση των αστοχιών και η ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των 
ενεργειών. 

Το 2021 είναι ήδη εδώ και όλοι µαζί µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις που µας περιµένουν, µε 
αποφασιστικότητα, επιµονή, υποµονή, συνεργασία και κατανόηση. Σε ένα χρόνο από σήµερα θα κληθούµε 
και πάλι να παρουσιάσουµε το νέο απολογισµό δράσης και να προσθέσουµε µία ακόµη σελίδα στην ιστορία 
της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καρκίνου. Ευχή και βούλησή µας για τη φετινή χρονιά, είναι να βελτιώσουµε τη 
συνεργασία και να αναπτύξουµε περισσότερες κοινές δράσεις, ώστε να αυξηθεί η ώσµωση µεταξύ των 
µελών, να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν και να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσµατα για τους ασθενείς 
µε καρκίνο και τις οικογένειές τους. Σε αυτή τη διαδικασία είναι σηµαντικό να είµαστε όλοι παρόντες. 
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