ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
Με μεγάλες προσδοκίες, ελπίδες, εξαγγελίες αλλά και πολλά καθημερινά προβλήματα
ξεκίνησε και φέτος η νέα χρονιά. Μία χρονιά που αν και η καθημερινή μάχη με την
πανδημία συνέχισε να κλέβει την παράσταση, μας έδειξε από την αρχή ότι κάτι αλλάζει και
ότι πρέπει ενεργήσουμε γρήγορα, προκειμένου να προλάβει να συμμετάσχει και η χώρα
μας στο μεγαλύτερο πρόγραμμα κατά του καρκίνου που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση στην ιστορία της, το οποίο αφορά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και τα κράτη
μέλη.
Μετά από ένα χρόνο διαβουλεύσεων η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας, ανακοίνωσε στις 3
Φεβρουαρίου 2021 το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Kαταπολέμησης του Καρκίνου, το οποίο σε
συνδυασμό με το πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογίας Cancer Mission έχει ως στόχο να
αλλάξει τα δεδομένα και να χαράξει νέο μονοπάτι για την αντιμετώπιση του καρκίνου στην
Ευρώπη. Έχει ως στόχο μέχρι το 2030 να πετύχει την επιβίωση από τον καρκίνο επιπλέον
3.000.000 πολιτών, με παράλληλη βελτίωση και επιμήκυνση της ζωή τους.
Με παρακαταθήκη τα αποτελέσματα όλων των Eυρωπαϊκών Κοινών Δράσεων για τον
καρκίνο, που έλαβαν χώρα τα προηγούμενα έτη, όπως η εμβληματική Eυρωπαϊκή Κοινή
Δράση για τον Ελεγχο του Καρκίνου (CanCon) και μεταφράζοντας τις συστάσεις τους σε
πολιτική βούληση για, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει στο επίκεντρο άσκησης πολιτικής σε
κάθε τομέα την υγεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει στη διαμόρφωση ανάλογης
κουλτούρας υγείας από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους πολίτες τους. Θέτει επί τέλους το
δάχτυλο «επί τον τύπον των ήλων» και αποδέχεται ότι πρέπει να εργαστεί σκληρά, μαζί με
τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και την επιστημονική κοινότητα, ως ισότιμους
εταίρους και δεσμεύεται να δαπανήσει μεγάλα ποσά για να επιτύχει τους στόχους της.
Και εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση και η αγωνία, για να αφυπνιστούν έγκαιρα οι μηχανισμοί
της πολιτείας, ώστε να συμμετάσχουν στις διαδικασίες αυτές που θα προσφέρουν μία
μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας να προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές και
επενδύσεις, οι οποίες θα διαμορφώσουν ένα νέο περιβάλλον για την ογκολογική

περίθαλψη και φροντίδα, δίνοντας σάρκα και οστά σε όλα αυτά που εδώ και χρόνια
ζητούμε.
Από την άλλη, δεν μπορούμε όμως, παρά τις πολύ ουσιαστικές ελπίδες που γεννιούνται, να
παραβλέψουμε τα καθημερινά προβλήματα, τα οποία έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ από
την παρατεταμένη διάρκεια της πανδημίας και την πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας.
Η νέα εκστρατεία της ΕΛΛΟΚ «Οι συνήθειες άλλαξαν, ο καρκίνος Όχι», έρχεται να μας
υπενθυμίσει ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας, να μην παραμελούμε την υγεία μας, να
μην ξεχνάμε τις εξετάσεις μας και να επικοινωνούμε με το γιατρό μας. Ταυτόχρονα είναι
μία δυνατή διαμαρτυρία, αλλά και παραίνεση προς την πολιτεία, από την οποία ζητούμε να
άρει τα εμπόδια και να βελτιώσει την πρόσβαση των ασθενών με καρκίνο στο σύστημα
υγείας, με επαναλειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, επαναλειτουργία
ογκολογικών κλινικών και τμημάτων, που πρακτικά έχουν καταστεί ανενεργά λόγω
μετατροπής τους σε μονάδες covid19 και να ξεκινήσουν και προγράμματα πρόληψης
Παράλληλα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και το 2ο στάδιο της έρευνας για τις επιπτώσεις της
πανδημίας στους ασθενείς με καρκίνο για το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2020 και
εφεξής, προκειμένου να αποτυπώσει την πραγματικότητα, όπως ακριβώς τη βιώνουν οι
ογκολογικοί ασθενείς και οι οικογένειές τους. Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική και
είναι κρίσιμο να συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός απαντήσεων ώστε να έχει μεγαλύτερο
κύρος και βάθος η έρευνα. Σας παρακαλούμε να την προωθήσετε και να παρακινήσετε τα
μέλη των Συλλόγων σας να συμμετάσχουν και να μας γράψουν την εμπειρία τους.
Με την ελπίδα ότι αυτό αποτελεί το τελευταίο Newsletter με τόσους περιορισμούς στη ζωή
και την καθημερινότητα μας, σας εύχομαι να έχετε καλή ανάγνωση και να παραμείνετε
ασφαλείς..
Καίτη Αποστολίδου - Πρόεδρος

SAVE THE DATE – 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ / ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ H.P.V
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει επιστημονική ημερίδα και εκστρατεία
ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τον Ιό Ανθρωπίνων Θηλωμάτων H.P.V. Σκοπός της
εκστρατείας είναι η παροχή υπεύθυνης ενημέρωσης τους πολίτες, στα μέλη και τους
εθελοντές των Οργανώσεων Ασθενών με καρκίνο που εκπροσωπεί η ΕΛΛΟΚ σε όλη την
Ελλάδα, για τον Ιό Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV) και την σχέση του με την εμφάνιση
συγκεκριμένων τύπων καρκίνου.
Επιπλέον θα εστιάσει στις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης εθνικών προγραμμάτων
πρόληψης και προσυμπτωματικών ελέγχων που μας προσφέρουν οι νέες
φαρμακευτικές και διαγνωστικές επιλογές και παράλληλα, επιδιώκει να
ευαισθητοποιήσει την πολιτεία, με στόχο να εκφραστεί η αναγκαία πολιτική βούληση
για την ανάδειξη του θέματος ως Εθνικής Στρατηγικής σημασίας για τη δημόσια υγεία.
Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει την διεξαγωγή διαδικτυακής επιστημονικής Ημερίδας
στις 15 Απριλίου, την δημιουργία ειδικού ενημερωτικού σποτ για την ενημέρωση &
ευαισθητοποίηση του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον Τύπο καθώς και
ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων (quiz) σχετικά με τον ιό ανθρωπίνων
θηλωμάτων.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
5Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΟΚ
Με εξαιρετική επιτυχία, πλήθος συμμετοχών
και
πολύ
μεγάλο
ενδιαφέρον
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 5ου Ετήσιου
Συνεδρίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, το οποίο διεξήχθη με την
Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, διαδικτυακά
από τις 4 έως τις 6 Φεβρουαρίου, με σημείο
αναφοράς την Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Καρκίνου και τίτλο #IAmAndIWill, «2021:
Κατακτώντας τον Καρκίνο».
Κατά την διάρκεια του φετινού συνεδρίου,
παρουσιάστηκε από την Ευρωπαία Επίτροπο
Υγείας το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο “Europe’s Beating Cancer Plan”, οι
συστάσεις της Διοικούσας Επιτροπής της «Αποστολής Καρκίνος» (Cancer Mission) καθώς
και οι προοπτικές του προγράμματος Horizon Europe όσον αφορά την έρευνα και
τεχνολογία στην ογκολογία.
Το Συνέδριο τίμησαν μεταξύ άλλων με την παρουσία τους η Επίτροπος Υγείας & Ασφάλειας
Τροφίμων της Ε.Ε., κα. Στέλλα Κυριακίδου, ο Υπουργός Επιστημών, Τεχνολογίας &
Εκπαίδευσης της Πορτογαλίας κ. Manuel Heitor, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ.
Βασίλης Κοντοζαμάνης, η υφυπουργός Υγείας κα Ζωή Ράπτη, o Διευθύνων Σύμβουλος της
Διεθνούς Ένωσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου (UICC) Dr. Cary Adams και ο επικεφαλής της
Διοικούσας Επιτροπής της Αποστολής Καρκίνος (Cancer Mission) Kαθ. Walter Ricciardi
Οι ομιλίες, οι παρουσιάσεις, το πρόγραμμα και το υλικό του Συνεδρίου είναι διαθέσιμα
στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΟΚ και στη σελίδα μας στο facebook, και συνιστούμε να το
επισκεφθείτε κα να το συστήσετε και στα μέλη σας. Αν θα σας ενδιέφερε να οργανώσετε
μια διαδικτυακή ημερίδα σχετική με την θεματολογία του Συνεδρίου, ενημερώστε μας και
ευχαρίστως θα σας υποστηρίξουμε.

Νέες συνεργασίες στον τομέα της ιατρικής & της έρευνας για την Ελληνική
Ομοσπονδία Καρκίνου επισημοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 5 ου Ετήσιου
Συνεδρίου
Η ΕΛΛΟΚ στο πλαίσιο διεύρυνσης των συνεργασιών της uπέγραψε σύμφωνα συνεργασίας



Σύμφωνο συνεργασίας με την Ελληνική Αιματολογική Εταιρία (E.A.E.)



Σύμφωνο συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Παθολογικής Ανατομικής
(E.E.Π.Α.)



Σύμφωνο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (IN.E.B.-E.K.E.T.A.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ «ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΑΛΛΑΞΑΝ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΧΙ»
Στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, και με αοφρμή την
Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου από τις 4 Φεβρουαρίου και
ως τα τέλη Μάϊου 2021 διεξάγεται η Κοινωνική
Εκστρατεία Ενημέρωσης με τίτλο «Οι Συνήθειες
Άλλαξαν. Ο Καρκίνος Όχι» η οποία τελεί υπό την Αιγίδα
των Επιστημονικών Εταιρειών:
 Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας
(ΕΟΠΕ)
 Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής
(ΕΕΠΑ)
 Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας (ΕΕΧΟ)
 Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ)
Αφορμή για την ανάληψη της εν λόγω πρωτοβουλίας υπήρξε η σημαντική μείωση που έχει
επιφέρει η πανδημία, τόσο στα ποσοστά διάγνωσης νέων περιστατικών καρκίνου, όσο και
στην ομαλή συνέχεια της θεραπείας των ασθενών που έχουν ήδη διαγνωσθεί με τη νόσο.
Συγκεκριμένα, ο φόβος προσβολής από τη νόσο COVID-19 κατά την είσοδο ή παραμονή σε
ιατρεία ή νοσοκομεία, αποτρέπει αρκετούς πολίτες από τη διενέργεια προληπτικών
εξετάσεων για τον καρκίνο, ενώ παράλληλα αποθαρρύνει τους ασθενείς που ήδη
υποβάλλονται σε θεραπεία να προχωρήσουν στους συνιστώμενους επανελέγχους.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Οι Συνήθειες
Άλλαξαν. Ο Καρκίνος Όχι» δημιουργήθηκε
τηλεοπτικό σποτ διάρκειας 35΄΄, το οποίο
αφενός ενημερώνει το ευρύ κοινό για την
ανάγκη
της διενέργειας
προληπτικών
εξετάσεων για τον καρκίνο και αφετέρου
παρακινεί τους ογκολογικούς ασθενείς να
τηρούν κανονικά τα ραντεβού τους για τους
προγραμματισμένους επανελέγχους, μια
ανάγκη που γίνεται περισσότερο επιτακτική
εν μέσω της πανδημίας COVID-19.

Περισσότερα για την εκστρατεία, μπορείτε να βρείτε, εδώ: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΛΟΚ και
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Covid19.ellok

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - COVID19 & ΚΑΡΚΙΝΟΣ
2Ο ΣΤΑΔΙΟ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΚΑΡΚΙΝΟ/ΕΠΙΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 & ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διεξήγαγε το καλοκαίρι του 2020, έρευνα μεταξύ
ογκολογικών ασθενών, η οποία ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ασθενείς με
καρκίνο κατά την επαφή τους με τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας της χώρας μας
κατά την πρώτη φάση της πανδημίας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να τα βρείτε στον ειδικό ιστότοπο της ΕΛΛΟΚ για τη
λοίμωξη covid-19 και τη σχέση της με τον καρκίνο https://covid19.ellok.org
Σήμερα, ένα χρόνο μετά την εμφάνιση της λοίμωξης Covid19, η ΕΛΛΟΚ προχωρά στο
δεύτερο μέρος της έρευνας, που αφορά τη 2η και 3η φάση της πανδημίας και στοχεύει
μέσα από την έρευνα, να αναδείξει το πως βίωσαν οι ασθενείς με καρκίνο τα μέτρα για τον
περιορισμό της εξάπλωσης και τις επιπτώσεις που είχαν στην διάγνωση, τη θεραπεία, και
στη ζωή τους.
Από την κήρυξη της πανδημίας μέχρι σήμερα,
η ΕΛΛΟΚ με μεθοδικότητα, ψυχραιμία και
σοβαρότητα εργάσθηκε συστηματικά για την
εξυπηρέτηση, διευκόλυνση και ανακούφιση
των ογκολογικών ασθενών. Σήμερα με την
έναρξη του εμβολιασμού οι ασθενείς και τα
μέλη των οικογενειών τους καλούνται να
προγραμματίσουν
το
ταχύτερο
σε
συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό τους, τον
εμβολιασμό τους.
Η συμμετοχή όλων μας στην έρευνα θα
επιτρέψει τη σωστή καταγραφή και ανάδειξη
των προβλημάτων που συναντήσαμε. Οι απαντήσεις σας 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 όλο αυτό το διάστημα.
Επιπλέον τα συγκριτικά αποτελέσματα των δύο ερευνών 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 βιώνουν οι ασθενείς με καρκίνο στη
χώρα μας εδώ και ένα χρόνο.
Η έρευνα απαιτεί περίπου 10 λεπτά και παρακαλούμε να συμβάλλετε στη διάδοση της
μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία συμμετέχετε. Σε πολλές ερωτήσεις υπάρχει πεδίο
για ελεύθερες απαντήσεις και σχόλια. Η άποψή σας έχει μεγάλη βαρύτητα και αναμένουμε
τις απαντήσεις και τα σχόλια σας που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις
ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε.

Πιστεύουμε ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή θα
ισχυροποιήσουμε την διαπραγματευτική μας
ικανότητα και θα αναδείξουμε τη δύναμη της
φωνής των ασθενών με διαφάνεια και τιμιότητα.
Για συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να
στείλετε μήνυμα στο email: office@ellok.org.

Πάρτε μέρος στην έρευνα, πατώντας τον
σύνδεσμο: https://bit.ly/2OCp9Us

ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Στα μέσα Φεβρουαρίου, η Ελληνική
Ομοσπονδία
Καρκίνου
απέστειλε
αίτημα με προτάσεις προς την Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών σχετικά με τον
εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού για τη νόσο covid19.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου,
αιτήθηκε την κατά προτεραιότητα
ένταξη των ογκολογικών ασθενών στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, δεδομένου ότι υπάγονται
στις υψηλού κινδύνου νόσησης ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Επίσης να διευκρινιστεί και
να ενταχθεί στον εμβολιαστικό προγραμματισμό ότι για τους ασθενείς με καρκίνο
απαιτείται ευελιξία σχετικά με το χρόνο εμβολιασμού, δεδομένου ότι, ανεξαρτήτως της
ηλικίας τους, η επιλογή της χρονικής στιγμής εμβολιασμού για κάθε ασθενή, είναι σε άμεση
συνάρτηση της θεραπείας που λαμβάνει και ορίζεται αποκλειστικά από το θεράποντα ιατρό
τους και είναι δυνατόν να μην συμπίπτει με τα χρονικά όρια που ορίζει το πρόγραμμα
εμβολιασμών.

ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Στις αρχές Φεβρουαρίου εστάλη αίτημα της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καρκίνου προς τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας,
Εσωτερικών και Εργασίας, σχετικά με την επέκταση της
χρονικής διάρκειας της Θητείας των μελών των Διοικητικών
Συμβουλίων & των Ελεγκτικών Επιτροπών των Οργανώσεων
Ασθενών λόγω συνθηκών πανδημίας, κατά το πρότυπο που
ακολουθήθηκε με το άρθρο 73 του νόμου 4576/2020 για τους
Συλλόγους ασθενών που είναι μέλη της ΕΣΑΜΕΑ, ο οποίος
δυστυχώς δεν καλύπτει την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου
και τους 41 Συλλόγους μέλη της σε όλη την Ελλάδα, που δεν ανήκουν στην ΕΣΑΜΕΑ.
Το αίτημα μας έγινε δεκτό με το ΦΕΚ B 925/2021 της 9ης Μαρτίου, για Παράταση θητείας
οργάνων διοίκησης φιλανθρωπικών σωματείων και συλλόγων, που παρέχουν υπηρεσίες
κοινωνικής προστασίας. Διαβάστε εδώ.

.ΔΡΑΣΕΙΣ

– ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Εξασφάλιση στέγης για ογκολογικούς ασθενείς σε Αττική/ Αχαΐα / Θεσσαλονίκη
Η Δράση #ΔωρεάνΔιαμονήΓιαΘεραπεία
συνεχίζεται
με
επιτυχία
με
περισσοτέρους από 60 συνανθρώπους
μας να έχουν καλύψει την ανάγκη
στέγασης για την πραγματοποίηση των
θεραπειών τους το 2ο εξάμηνο του 2020.

Το πρόγραμμα, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, έχει ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2020, με στόχο
να εξασφαλίσει, εν μέσω πανδημίας ασφαλή διαμονή σε ασθενείς που αναγκάζονται να
μετακινηθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα για την πραγματοποίηση των θεραπειών τους,
διεξάγεται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και αποτελεί μία κοινή δράση της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και του Ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς. Περιλαμβάνει
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 αρχική του διάρκεια αφορούσε το διάστημα Ιούνιος – Δεκέμβριος 2020, ενώ μετά την
αξιολόγηση της κατάστασης που δημιουργήθηκε από το δεύτερο κύμα της πανδημίας τον

περασμένο Νοέμβριο, αποφασίστηκε η παράταση για ένα ακόμη εξάμηνο, μέχρι το τέλος
του Ιουνίου του 2021 και επανεξέταση των αναγκών που θα υπάρχουν τότε.
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.

Είπαν για το Πρόγραμμα Φιλοξενίας:
Η συμβολή σας αποτέλεσε μια ανεκτίμητη στήριξη, όχι μόνο πρακτική, αλλά και
ηθική, η οποία απέδειξε έμπρακτα ότι στον «αγώνα» μας είχαμε, έχουμε και θα
έχουμε δίπλα μας αληθινούς Φίλους! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς! Συνεχίστε το
υπέροχο έργο σας! Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από τέτοιους Οργανισμούς αλλά και
Ανθρώπους!

Ασθενής που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα
Γ.Μ.
Για όλους εμάς που μένουμε στην επαρχία και πρέπει να μετακινηθούμε σε κάποιο
αστικό κέντρο για θεραπεία για τον καρκίνο, το άγχος, η πίεση και η στενοχώρια,
πολλαπλασιάζονται γιατί εκτός από το σημαντικό θέμα της ασθένειας που πρέπει να
διαχειριστούμε πρέπει να επιλύσουμε και πολλά άλλα πρακτικά ζητήματα. Το
σημαντικότερο από αυτά είναι το θέμα της διαμονής.
Για εμένα ήταν μεγάλη ανακούφιση η παραχώρηση ακινήτου μέσω του προγράμματος
φιλοξενίας ασθενών. Ήταν ένα κατάλυμα πολύ όμορφο, καθαρό, ευρύχωρο, που για να
είμαι ειλικρινής ξεπερνούσε τις προσδοκίες μου. Επιπλέον, το ότι είχα το «δικό
μου» σπίτι όλο αυτό το διάστημα, μου προσέφερε ιδιωτικότητα και άνεση και μου
έδωσε τη δυνατότητα να έχω πάντα έναν συνοδό δίπλα μου, γεγονός που με βοήθησε
πάρα πολύ ψυχολογικά.

Ασθενής που φιλοξενήθηκε στην Πάτρα
Μ.Ν

ΟΜΑΔΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, συμμετέχει
στην Ομάδα Εργασίας για τους Σπάνιους
Καρκίνους της ECPC (Rare Cancers Working GroupR.C.W.G.), η οποία έχει ως σκοπό την ενημέρωση
όλων των μελών της σχετικά με τα θέματα που
αφορούν τους Σπάνιους Καρκίνους καθώς και την
προώθηση της βελτίωσης της φροντίδας των
ασθενών που ανήκουν στην κατηγορία αυτή.

Το νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, που παρουσίασε η
Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου στο πρόσφατο
Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ, ανοίγει νέες προοπτικές και δυνατότητες, αφού αποτελεί το πρώτο
σχέδιο πανευρωπαϊκής εμβέλειας στο οποίο υπάρχουν διακριτές και ξεκάθαρες αναφορές
για τους σπάνιους καρκίνους και την αντιμετώπισή τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας από τους κύριους στόχους δράσης της Ομάδας Εργασίας
Σπανίων Καρκίνων, αποτελεί η συμμετοχή των ίδιων των ασθενών στην διαμόρφωση και
χάραξη πολιτικών και αποφάσεων για την καταγραφή και αντιμετώπιση των σπάνιων
καρκίνων (Rare Cancer Agenda 2030).
Η ΕΛΛΟΚ, συμμετέχοντας στην προσπάθεια αυτή
στοχεύει στην δημιουργία ομάδας ασθενών με
σπάνιους καρκίνους από την Ελλάδα, η οποία θα
συμμετάσχει ενεργά στο Working Group της ECPC
(R.C.W.G.) και παράλληλα θα εργασθεί με στόχο τη
διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων που θα
συμπεριληφθούν στη διαβούλευση με τους φορείς
σχεδιασμού του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον
Καρκίνο της χώρας μας.
Για τον λόγο αυτό, όσοι ανήκουν στην κατηγορία των
ασθενών με σπάνιους καρκίνους και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα
Εργασίας Σπάνιων Καρκίνων, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά (2107710335) είτε με e-mail (office@ellok.org).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, στα
πλαίσια της δράσης του είχε συμμετοχή κατά την προηγούμενη

περίοδο σε πλήθος εκδηλώσεων και συναντήσεων, συγκεκριμένα δε είχε ενεργή παρουσία,
στις Ημερίδες – Συνέδρια
1. Virtual event The Economist: "Greece's agenda for lung cancer in a post Covid-19
world - In need of a breath of fresh air" στις 2 Μαρτίου
2. Ψηφιακή εκδήλωση “Είμαι ασθενής με δικαιώματα” τη
Δευτέρα 8 Μαρτίου
3. Συνέδριο “Σύγχρονη διαχείριση των Αιματολογικών Νοσημάτων: Η οπτική του
Γιατρού και του Ασθενούς”, 5-7 Μαρτίου

