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Αθήνα, 7 Απριλίου 2021 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΟΚ ΣΕ ΠτΔ & ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, με σημείο αναφοράς την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας,  δηλώνει ότι 
υποστηρίζει σθεναρά την προσπάθεια που κάνει η χώρα μας τους τελευταίους 13 να αντιμετωπίσει 
την πανδημία covid19, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο υγειονομικό προσωπικό, τους γιατρούς, τους 
νοσηλευτές και όλες τις ειδικότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αμύνης φροντίζοντας τους 
ασθενείς και κρατώντας το σύστημα υγείας όρθιο. 
 
Η 7η Απριλίου έχει καθιερωθεί να εορτάζεται κάθε χρόνο ως η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας με στόχο να 
υπενθυμίσει σε όλο τον κόσμο την αξία της ατομικής και δημόσιας υγείας ως προϋπόθεση για την 
ευημερία και την πρόοδο της κάθε κοινωνίας. Τη φετινή χρονιά, έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία η 
ανάδειξη της ημέρας αυτής, δεδομένου ότι η παγκόσμια μάχη με την πανδημία, για περισσότερο από 
ένα έτος, έχει συγκλονίσει συθέμελα τα συστήματα υγείας ακόμη και των περισσότερο προηγμένων 
κρατών, τα οποία στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την πρωτοφανή ασύμμετρη απειλή της 
λοίμωξης covid-19, αναγκάζονται να υπολειτουργούν στην φροντίδα άλλων σοβαρών ασθενειών 
όπως ο καρκίνος, του οποίου η επιτυχής αντιμετώπιση έχει στενή συνάφεια με το χρόνο διάγνωσης 
και έναρξης της απαιτούμενης θεραπείας.  
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, απέστειλε επιστολή – πρόσκληση 
σε δράση, προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύρια Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλοντας να δώσει εθνική διάσταση στις 
σοβαρές συνέπειες που έχει η πανδημία για την ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, με 
προεξέχουσες τις μεγάλες δυσκολίες πρόσβασης που συναντούν οι ογκολογικοί ασθενείς 1 στις 
κατάλληλες υπηρεσίες υγείας. 
 
Η πρόσκληση σε δράση για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας και την 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών με καρκίνο, στις απαραίτητες για την υγεία τους υπηρεσίες, 
που ξεκινούν από την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, μέχρι την αποκατάσταση και επανένταξη 
στην κοινωνία και εστιάζεται στα εξής: 
 

                                                           
1 Association of Clinical Factors and Recent Anti-Cancer Therapy with COVID-19 Severity among Patients with 
Cancer: A Report from the COVID-19 and Cancer Consortium - Grivas, P. et al. 
Annals of Oncology, Volume 0, Issue 0 
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1. Διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στην πρόληψη και τον  προ-συμπτωματικό έλεγχο 
Σύμφωνα με μελέτες κατά το έτος 2020, οι νέες διαγνώσεις καρκίνου2 έχουν μειωθεί κατά περίπου 
40%, ενώ οι εξετάσεις πρόληψης και οι προ-συμπτωματικοί έλεγχοι3 εμφανίζουν μείωση περίπου 50% 
συνεπεία της αδυναμίας πρόσβασης των πολιτών στις δομές υγείας, οι οποίες ως επί το πλείστον 
έχουν επιστρατευθεί στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Τα δεδομένα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι στο εγγύς μέλλον προμηνύεται κύμα εμφάνισης παραμελημένων καρκίνων σε προχωρημένο στάδιο 
με ότι αυτό συνεπάγεται. Η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει την πρόσβαση των πολιτών και των 
ασθενών στις συγκεκριμένες υπηρεσίες με αξιοποίηση των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 
μέσα από οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου, με τη συνεργασία 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  
 

2. Διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στις κατάλληλες θεραπείες σε συνθήκες 
ασφάλειας 

Ένας στους τρεις ασθενείς με καρκίνο δήλωσε ότι υπέστη ακύρωση ή αναβολή του ραντεβού του για 
επανέλεγχο της υγείας του κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης της πανδημίας.4 Το σύστημα υγείας πρέπει 
να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών με καρκίνο και αιματολογικές κακοήθειες, 
στις κατάλληλες γι’ αυτούς θεραπείες, με διατήρηση ασφαλών ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με τους 
θεράποντες ιατρούς, ασφαλών συνθηκών νοσηλείας και τις αναγκαίες προσαρμογές όπου αυτό 
απαιτείται. Σήμερα υπάρχουν σοβαρά εμπόδια στην ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση των ογκολογικών 
ασθενών στις συστημικές, χειρουργικές ή ακτινοθεραπευτικές θεραπείες τους, λόγω διακοπών 
λειτουργίας τακτικών εξωτερικών ιατρείων και ογκολογικών κλινικών. 
 

3. Διάθεση των αναγκαίων πόρων για εξακρίβωση των συνεπειών της πανδημίας και 
εξασφάλιση της συνέχισης της ογκολογικής φροντίδας 

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη έρευνας και εκπόνησης μελέτης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της πανδημίας στην ογκολογική περίθαλψη στη χώρα μας, οι οποίες δεν είναι ορατές σε 
όλη τους την έκταση. Η γνώση και η κατανόηση  των πραγματικών διαστάσεων του προβλήματος, με 
την αξιοποίηση των σχετικών επιδημιολογικών δεδομένων, τα οποία μέχρι στιγμής δεν διατίθενται από 
τον ΕΟΔΥ, θα δώσουν τη δυνατότητα στην πολιτεία να διαθέσει στοχευμένα τους απαραίτητους 
πόρους, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και 
να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της ογκολογικής περίθαλψης στο μέλλον.  

 
                                                           
2Richards M, Anderson M, Carter P, Ebert BL, Mossialos E. The impact of the COVID-19 pandemic on cancer care. 
Nat Cancer. 2020 May 20:1-3. doi: 10.1038/s43018-020-0074-y. Epub ahead of print. PMID: 32838302; PMCID: 
PMC7238956 
3 . Harvey W, et al Changes in the Number of US Patients With Newly Identified Cancer Before and During the 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)Pandemic August 2020 
doi:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7403918/ 
4 Πανελλαδική έρευνα All.Can για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο από τη σχέση τους με το σύστημα υγείας 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19 
https://ellok.org/wp-content/uploads/2019/04/PRJ-ELLOK-All.Can-20190401.pdf 
 
. 
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4. Διασφάλιση της  αποκατάστασης και επανένταξης στην εργασία και το κοινωνικό σύνολο   
Η αποκατάσταση και επανένταξη των ασθενών με καρκίνο στην κοινωνία και την εργασία, μπορεί να 
επιτευχθεί με την ενσωμάτωσή της στην  παρεχόμενη από το δημόσιο σύστημα υγείας ογκολογική 
περίθαλψη. Στη χώρα μας δεν έχει μέχρι στιγμής διεξαχθεί έρευνα για τις ανάγκες την επιβίωση μετά 
τον καρκίνο. 5 Ταυτόχρονα πρέπει να αποτελέσει συνειδητή επιλογή η λήψη συγκεκριμένων μέτρων 
που θα στοχεύουν στον αποστιγματισμό των ογκολογικών ασθενών, σε συνδυασμό με παροχή 
συγκεκριμένων κινήτρων για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και των κοινωνικών φορέων και 
εταίρων, να προσλάβουν για εργασία άτομα που έχουν εμπειρία καρκίνου. Με τον τρόπο αυτό,  θα 
δοθεί η δυνατότητα σε ασθενείς που έχουν περατώσει την θεραπεία τους ή την αντιμετωπίζουν με 
χρόνιες θεραπείες, να επανέλθουν στην εργασία τους ή να αναζητήσουν νέα. Ήδη στην Ευρώπη και στη 
χώρα μας, λόγω έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικότερης θεραπείας έχουμε πλέον άτομα με 
επιβίωση που υπερβαίνει τα 20 έτη. 
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Σχετικά με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, είναιτο επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο των 
Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο στη χώρα μας. Σήμερα εκπροσωπεί ήδη 41 Συλλόγους Ασθενών με 
καρκίνο, σε όλη την Ελλάδα. 
 
Αποτελεί την ενιαία φωνή και τον εκπρόσωπο των Οργανώσεων Ασθενών με καρκίνο. Ο σκοπός της 
ΕΛΛ.Ο.Κ., σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η συνένωση δυνάμεων όλων των οργανώσεων 
ασθενών με καρκίνο, εθελοντών και φίλων για την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών 
δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο, των περιθαλπόντων και των μελών της οικογένειας τους και για 
την καθολική πρόσβαση στην ογκολογική και υγειονομική περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο. 
(www.ellok.org) 

                                                           
5 Dal Maso L, Panato C, Tavilla A, et al, The cure of cancer in Europe: results from theEUROCARE-5 study for 32 
cancer types. Int J Epidemiology 2020. doi:10.1093/ije/dyaa128. 


