ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Το καλοκαίρι που είναι προ των πυλών θα είναι και φέτος δύσκολο και απαιτητικό λόγω της
προσπάθειας αντιμετώπισης του κορονοϊού, αλλά σίγουρα μας αφήνει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια
αισιοδοξίας, χάρη στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, το οποίο συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς και
μας φέρνει σταδιακά όλο και πιο κοντά στην ελευθερία και την δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε πλέον
τον κορονοϊό, ως μία απλή, κοινή ασθένεια.
Θέλουμε λοιπόν να πιστεύουμε ότι σιγά σιγά και με προσοχή, αφήνουμε πίσω μία εξαιρετικά δύσκολη
και μακρά περίοδο, στην διάρκεια της οποίας η πανδημία συνέχισε να αποτελεί ένα σοβαρό κίνδυνο
για την ατομική και τη δημόσια υγεία και να δυσχεραίνει σημαντικά την καθημερινότητά μας, τόσο σε
επαγγελματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Για την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου οι μήνες Μαρτίου-Απριλίου ήταν όπως και όλο το
προαναφερόμενο διάστημα εξαιρετικά απαιτητικοί, καθώς η ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα δεν
ήταν στα επιθυμητά επίπεδα, καθώς οι ασθενείς με καρκίνο εξακολουθούν να δοκιμάζονται σοβαρά εν
μέσω των σοβαρών επιβαρύνσεων που δέχεται το σύστημα υγείας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της
πανδημίας.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει διαδικτυακή Επιστημονική
Ημερίδα για τον καρκίνο του Δέρματος την Πέμπτη 3 Ιούνιου με τίτλο
«Φροντίζω το Δέρμα μου – Κάνω τον Ήλιο Φίλο» και παράλληλη εκστρατεία
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, η οποία θα διαρκέσει έως τέλος
Σεπτεμβρίου 2021, ως μια ισχυρή παρότρυνση για δράση σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο και προτροπή για προσωπική και συλλογική συμμετοχή. Το σύνθημα
αντιπροσωπεύει τη δύναμη της ατομικής δράσης του καθενός από εμάς για τη
λήψη μέτρων πρόληψης.

Προσαρμόζοντας την λειτουργία μας στις παρούσες ιδιαίτερα περίπλοκες συνθήκες, προσπαθήσαμε να
βρεθούμε όσο το δυνατόν κοντύτερα στους ασθενείς, υλοποιώντας το πρόγραμμα δράσεων μας το
οποίο εστίασε στην βελτίωση της παρεχόμενης ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, στη συμμετοχή
στην δημόσια διαβούλευση για θέματα δημόσιας υγείας και ογκολογίας, σε δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για ζητήματα που αφορούν το καρκίνο, στην διαρκή υποστήριξη και ενημέρωση
ασθενών και συλλόγων ασθενών για όλα τα ζητήματα που τους αφορούν, καθώς και στη συμμετοχή σε
διεθνείς πρωτοβουλίες και προγράμματα.
Έτσι, καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα, συνεχίστηκε η εκστρατεία ενημέρωσης «Οι Συνήθειες
Άλλαξαν. Ο Καρκίνος Όχι», η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, με σκοπό να υπενθυμίσει και να
αναδείξει ότι οι υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται οι ογκολογικοί ασθενείς δεν πρέπει και δεν είναι
αποδεκτό να έρχονται σε δεύτερη μοίρα λόγω της πανδημίας Covid-19 και να υπογραμμίσει τη σημασία
της συνέχισης των προσυμπτωματικών ελέγχων με στόχο την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και την
απρόσκοπτη συνέχεια και τήρηση της θεραπείας και παρακολούθησης των ασθενών όλο αυτό το
διάστημα.
Ταυτόχρονα συνεχίστηκε το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα φιλοξενίας ασθενών με καρκίνο σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Πάτρα, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020 σε συνεργασία με την με την εταιρεία
διαχείρισης ακινήτων Πειραιώς Real Estate Α.Ε. και διεξάγεται με την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.
Είναι πολύ σημαντικό, ότι το πρόγραμμα έχει τύχει εξαιρετικής ανταπόκρισης από ασθενείς από όλη
την Ελλάδα, γεγονός που οδήγησε στην παράταση και επέκταση και για το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Μέχρι στιγμής 100 και πλέον ογκολογικοί ασθενείς από όλη την χώρα και οι συνοδοί τους έχουν ήδη
φιλοξενηθεί σε διαμερίσματα προκειμένου να υλοποιήσουν τις εξετάσεις και τις απαιτούμενες
θεραπείες τους.
Η ΕΛΛΟΚ υλοποίησε τον μήνα Απρίλιο επιστημονική Ημερίδα για τους καρκίνους που προκαλεί ο Ιός
των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV) και παράλληλη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού, με στόχο την παρουσίαση των δυνατοτήτων πρόληψης που παρέχουν τα προγράμματα
εμβολιασμών σε συνδυασμό με τους τακτικούς περιοδικούς ελέγχους, οι οποίοι σύμφωνα και με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αποτελούν προϋπόθεση για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας και άλλων τύπων καρκίνου.
Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην κανονικότητα. Μία
κανονικότητα όμως, η οποία θα χρειαστεί χρόνο για να κλείσει τις πληγές και τα προβλήματα που
δημιούργησε η πανδημία. Εμείς, παραμένοντας σε εγρήγορση, σταθερά και με ασφάλεια θα βρούμε
και πάλι το βηματισμό μας, θα αξιοποιήσουμε όσα διδαχθήκαμε από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση
και με θετική σκέψη και ελπίδα θα σταθούμε στα πόδια μας νικητές και με μεγαλύτερη σοφία.
Καλό καλοκαίρι να έχουμε και καλή αντάμωση!
Καίτη Αποστολίδου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
"Ας δώσουμε τέλος στον καρκίνο που προκαλεί ο ιός HPV"
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ διοργάνωσε, στις 15
Απριλίου την διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα για τον Ιό των
Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV).
Η επιστημονική ημερίδα για τον Ιό Ανθρωπίνων Θηλωμάτων,
πραγματοποιήθηκε με την Αιγίδα των:
Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου (ΕΕΚΚ&Τ)
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας & Αντιμετώπισης του Ιού των
Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV)
Η Ημερίδα διεξήχθη στο πλαίσιο της εκστρατείας της ΕΛΛΟΚ, για την
υιοθέτηση εκ μέρους της Πολιτείας βιώσιμων συστάσεων πολιτικής
για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη του HPV. Για το σκοπό αυτό
η ΕΛΛΟΚ παρουσίασε στην Ημερίδα την Πρόσκληση σε Δράση προς
αντιμετώπιση του Ιού Ανθρωπίνων Θηλωμάτων. Οι διακεκριμένοι ομιλητές συμφώνησαν ότι για την επίτευξη του
στόχου δεν αρκεί η ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας αλλά απαιτείται ευρεία, πολλαπλή και συνεχής ενημέρωση
& ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πρόληψη των καρκίνων που προκαλεί ο Ιός των Ανθρωπίνων
Θηλωμάτων (HPV).
Η ΕΛΛΟΚ για την ενημέρωση των μελών της και του κοινού δημοσίευσε σχετικό ενημερωτικό & εκπαιδευτικό
υλικό, στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον τύπο, πρότεινε ένα έξυπνο QUIZ γνώσεων και
πληροφόρησης, δημιούργησε ένα ενημερωτικό video
Η ημερίδα έκλεισε με την Πρόσκληση σε Δράση προς την Πολιτεία από την ΕΛΛΟΚ και τις Συμμετέχουσες
Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες, για την εξάλειψη των καρκίνων που προκαλεί ό ιός των Ανθρωπίνων
Θηλωμάτων, η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω συστάσεις :
• Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου για τον Έλεγχο του Καρκίνου, το οποίο θα περιλαμβάνει ειδική μέριμνα για την
πρόληψη μορφών καρκίνου σχετιζόμενων με τον ιό HPV
• Πρόληψη της μόλυνσης από τον ιό HPV με ουδέτερα προγράμματα εμβολιασμού
• Έγκαιρη διάγνωση με τεστ HPV, εγκεκριμένο και αποζημιούμενο από τον ΕΟΠΥΥ
• Βελτίωση της θεραπείας του καρκίνου που προκαλεί ο Ιός HPV
• Συνεχή εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών και των επαγγελματιών υγείας, με
ιδιαίτερη προσέγγιση των νέων.

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για την Ημερίδα της 15 ης Απριλίου, με τίτλο «Aς δώσουμε τέλος στο
καρκίνο που προκαλεί ο ιός HPV» και την εκστρατεία ενημέρωσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου για τους
καρκίνους που σχετίζονται με τον Ιό HPV μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΟΚ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΑΛΛΑΞΑΝ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΧΙ»
Στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου
– ΕΛΛΟΚ, και με αφορμή 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, οι δυσκολίες μετακίνησης αλλά και οι δυσκολίες
πραγματοποίησης προκαθορισμένων ιατρικών συναντήσεων αποτρέπουν 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 και ραδιοφωνικό 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

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 πραγματοποίησε την πρώτη
συνάντηση ασθενών με σπάνιους καρκίνους από την Ελλάδα, στις 31 Μαρτίου 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 (210-7710335) είτε με e-mail (office@ellok.org).

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - COVID19 & ΚΑΡΚΙΝΟΣ
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.

Έρευνα για τη στάση των ασθενών με καρκίνο στην Πανδημία – 2ο ΣΤΑΔΙΟ
Με μεγάλη συμμετοχή διεξήχθη από της αρχές Μαρτίου μέχρι
τα μέσα Απριλίου το 2ο Στάδιο της Έρευνας για τη στάση των
ασθενών με καρκίνο και των επιβιωσάντων στην Πανδημία
covid19 που διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου. Η
έρευνα, συγκέντρωσε πολύ μεγάλο αριθμό απαντήσεων, ενώ
τα αποτελέσματα τα οποία αναμένονται με μεγάλο
ενδιαφέρον και την επεξεργασία των οποίων έχει αναλάβει η
IQVIA, θα είναι στη διάθεσή μας στις αρχές Ιουνίου και θα
παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση. Παράλληλα θα υπάρξει
και μία συγκριτική μελέτη που θα εστιάσει στις αλλαγές και τις
ομοιότητες που εντόπισαν οι συμμετέχοντες στις δύο
διαφορετικές φάσεις της πανδημίας, (το καλοκαίρι του 2020
και την άνοιξη του 2021), η οποία θα δώσει τη δυνατότητα
σημαντικών παρεμβάσεων προς την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς.

Επιστολή – Διαμαρτυρία προς το Υπουργείο Υγείας
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, από κοινού με τις Εταιρεία Ογκολόγων
Παθολόγων Ελλάδος, Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Ελληνική Εταιρεία Παθολογική Ανατομικής, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής
Ογκολογίας και τον Εθνικό Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος / Τομέας
Ογκολογικής Νοσηλευτικής, συνυπέγραψαν την επιστολή διαμαρτυρίας
εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους και λειτουργώντας αποτρεπτικά στην
προοπτική μετατροπής του Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι» σε κέντρο αναφοράς Covid-19, καθώς μαζί με το
Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» και το Νοσοκομείο «Μεταξά», είναι το ένα από τα τρία σημαντικά ογκολογικά
νοσοκομεία της Αττικής.
Οι συνυπογράφουσες Επιστημονικές Ογκολογικές Εταιρείες και η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, έχουν εκφράσει
τις ανησυχίες τους προς το Υπουργείο Υγείας για τις βαρύτατες άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες που
συνεπάγεται η καθυστερημένη διάγνωση νέων περιστατικών, η αναβολή ογκολογικών χειρουργείων, ο κατ’ ουσία
αποκλεισμός της πρόσβασης των ασθενών σε υπηρεσίες ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, μέσω διακοπής
λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, που αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση
εμφάνισης ασθενών με παραμελημένους καρκίνους.
Η επιστολή τόνιζε μεταξύ άλλων πως η ολική ή μερική μετατροπή μίας νοσοκομειακής μονάδας που αποτελεί
σημείο αναφοράς για την ογκολογία όχι μόνο στην Αθήνα και την Αττική, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε
μονάδα Covid-19, θα επιδεινώσει σοβαρά την ήδη εξαιρετικά δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται οι ασθενείς με
καρκίνο, εδώ και δεκατρείς μήνες που διαρκεί η πανδημία. Όλο αυτό το διάστημα, οι ασθενείς έχουν υποστεί
σοβαρές καθυστερήσεις στις διαγνώσεις και τις θεραπείες τους, έχοντας ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν σοβαρά
προβλήματα στην πρόσβασή τους σε μονάδες του συστήματος υγείας, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού και κλινών,
είτε λόγω του μεγάλου φόβου μόλυνσης τους.

All.Can Greece - Δράσεις
Αίτημα για συνάντηση με την Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και υπόμνημα με πάγια σοβαρά θέματα που αφορούν
την ογκολογική περίθαλψη και τα προβλήματα που έχουν κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της Πανδημίας, απέστειλε
η Διοικούσα Επιτροπή της Εθνικής Πλατφόρμας All.Can Greece τον Απρίλιο. Η
συνάντηση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα,
οπότε θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση.
Παράλληλα η All.Can Greece συμμετείχε στη συνεδρίαση των μελών της All.Can
International που έλαβε χώρα στις 30 Μαρτίου και προγραμματίζει τη συμμετοχή
της στην παγκόσμια ετήσια συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά
στις 27 & 28 Μαΐου.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα
δράσης της All.Can Greece, τον
Ιούνιο
προγραμματίζεται
ενημερωτική ημερίδα για την
παρουσίαση των δύο Μελετών που αφορούν τις καθυστερήσεις
στην ακτινοθεραπεία και τις καθυστερήσεις στη διάγνωση και την
έναρξη θεραπείας. Οι δύο μελέτες εκπονούνται από τα αρμόδια
οικονομικά τμήματα των Πανεπιστημίων Πειραιώς και Αθηνών με
υπεύθυνο τον Αν. Καθ. Κο Αθανάσιο Βοζίκη και σύμβουλο τον
Ομότιμο Καθ. Κο Ιωάννη Υφαντόπουλο.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ – ΕΛΛΟΚ

Αντιμικροβιακή Αντίσταση – Συμμετοχή της ΕΛΛΟΚ στο AMR Stakeholder Network
Η ΕΛΛΟΚ συμμετέχει από τον Απρίλιο στο AMR Stakeholder
Network, την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για την αντιμικροβιακή
αντίσταση της ΕPHA-European Public Health Alliance. Το AMR

είναι ένα δίκτυο εμπλεκομένων στην καταπολέμηση της
αντιμικροβιακής αντίστασης δηλ. στην αλόγιστη χρήση
ισχυρών αντιβιοτικών αλλά και την συνεπακόλουθη hospital
acquired infections δηλ. ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

ETHΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ THΣ ECPC – European Cancer Patient Coalition
Φέτος, λόγω της πανδημίας, η Ετησία Γενική Συνέλευση της ECPC – European
Cancer Patient Coalition θα διεξαχθεί και πάλι διαδικτυακά το Σάββατο 26
Ιουνίου. Προϋπόθεση για την εξασφάλιση της συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση
είναι η επικαιροποίηση των στοιχείων του Συλλόγου ως Τακτικού Μέλους μέχρι
την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 σύμφωνα με τη σχετική επιστολή που έχει σταλεί
σε κάθε μέλος. Σε πεπρίπτωση που δεν έχετε λάβει το σχετικό email, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την ΕΛΛΟΚ για υποστήριξη και διευκρινήσεις μέχρι την
ανωτέρω ημερομηνία. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την ημερησία
διάταξη και τα σχετικά έγγραφα για τη Γενική Συνέλευση θα σταλούν σύντομα
από την ECPC.

EUROPEAN RESEARCH CANCER SUMMIT 2021
Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για την
Έρευνα για τον Καρκίνο 2021, που
διοργανώθηκε από την Πορτογαλική
Προεδρία στο Πόρτο της Πορτογαλίας στις 3
Μαΐου 2021, επικεντρώθηκε σε βασικές
πτυχές της έρευνας για τον καρκίνο τα
επόμενα χρόνια, για την επιτυχή υλοποίηση
των στόχων της Αποστολής για την
καταπολέμηση
του
Καρκίνου
που
καθορίστηκαν
στο
πλαίσιο
του
προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπης» για
το 2021-27.

Αυτή η σύνοδος κορυφής ακολούθησε τη δήλωση για την αποτελεσματική έρευνα για τον καρκίνο «Ευρώπη:
Ένωση κατά του καρκίνου», που υπογράφηκε στις 13 Οκτωβρίου 2020, από τη Γερμανία, την Πορτογαλία και τη
Σλοβενία, τα τρία κράτη μέλη που διαδοχικά κατέχουν την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα της
συζήτησης στο Πόρτο γύρω από μια κοινή στρατηγική για την έρευνα για τον καρκίνο στην Ευρώπη,
δημοσιοποιήθηκε η «Διακήρυξη του Πόρτο για την έρευνα για τον καρκίνο». Η Διακήρυξη στοχεύει στη
συστράτευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Εθνικών Κυβερνήσεων, των επιστημόνων, των ερευνητών, των
οργανώσεων ασθενών, και όλων των εμπλεκομένων για την ενίσχυση της έρευνας σε όλα τα στάδια του καρκίνου,
περιλαμβανομένης της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης. Μπορείτε να
διαβάσετε την Διακήρυξη και να την προσυπογράψετε εδώ. H EΛΛΟΚ συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη
Κορυφής για την Έρευνα για τον Καρκίνο 2021 και συνυπέγραψε την Διακήρυξη του Πόρτο για την Έρευνα στον
Καρκίνο.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Ευρωπαϊκή Έρευνα για τους Βιοδείκτες
Τον Μάρτιο του 2020 η ECPC σε συνεργασία με την
EFPIA ξεκίνησε μια Πανευρωπαϊκή έρευνα για τους
βιοδείκτες. Οι βιοδείκτες έχουν κομβικό ρόλο στην
εφαρμογή των νέων καινοτόμων θεραπευτικών
προσεγγίσεων και της εξατομικευμένης ιατρικής,
διότι συμβάλουν στον καθορισμό της επιλεξιμότητας
των ασθενών που θα έχουν όφελος από
συγκεκριμένες θεραπείες. H έρευνα απευθυνόταν σε
ασθενείς που βρίσκονταν σε θεραπεία, φροντιστές
ασθενών και επιβιώσαντες με πρόσφατη εμπειρία
χρήσης βιοδεικτών.
Τον ερχόμενο Ιούλιο προγραμματίζεται ενημερωτική
ημερίδα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
πανευρωπαϊκής έρευνας βιοδεικτών “Unlocking the Potential of Precision Medicine in Europe – Improving
Cancer Care Through Broader Access to Quality Biomarker Testing” με ιδιαίτερη εστίαση στα
αποτελέσματα που αφορούν την Ελλάδα.

Επιστημονική Ημερίδα για τον καρκίνο του Δέρματος
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει για τέταρτο
χρόνο από τον Ιούνιο έως τέλος Σεπτεμβρίου 2021,
εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον
Καρκίνο του Δέρματος και διαδικτυακή Ημερίδα ενημέρωσης
στις 3 Ιουνίου.
Σκοπός της εκστρατείας ενημέρωσης είναι να παρέχει έγκυρη
πληροφόρηση στα μέλη της σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το
γενικό κοινό για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση τη
θεραπεία και την αποκατάσταση του καρκίνου του δέρματος
με το σύνθημα «Φροντίζω το Δέρμα μου – Κάνω τον Ήλιο
Φίλο», που είναι μια ισχυρή παρότρυνση για δράση και
προτρέπει για μια προσωπική δέσμευση. Το σύνθημα
αντιπροσωπεύει τη δύναμη της ατομικής δράσης του καθενός από εμάς για τη λήψη μέτρων πρόληψης.

Ο απώτερος στόχος τόσο της Ημερίδας όσο και της εκστρατείας ενημέρωσης, η οποία θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι,
είναι όχι μόνον η ενημέρωση αλλά και η κινητοποίηση των διαμορφωτών πολιτικών απασχόλησης και υγείας για τον
κίνδυνο που παρουσιάζει η υπερβολική συνεχής έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα
σημαντικός για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και οδηγεί στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την
αναγνώριση της συνεχούς τακτικής έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία ως επαγγελματικού κινδύνου. Η ενημέρωση
των πολιτών στοχεύει στην ωφέλεια και τους κινδύνους που ενέχει η χωρίς κανόνες έκθεση στον ήλιο και στην
ευαισθητοποίηση για τυχόν εμφάνιση αλλαγών στο δέρμα.
Οι βασικές θεματικές της Ημερίδας θα περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•

Ήλιος πηγή ζωής/πηγή δεινών
Τι είναι ο καρκίνος του δέρματος (αιτίες, μορφές, συμπτώματα)
Ποιες κατηγορίες ατόμων παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου
Οι καρκίνοι του δερματος που δεν οφείλονται σε μελάνωμα ως επαγγελματικός κίνδυνος
Τι προβλέπει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους καρκίνους δέρματος σε επαγγελματικούς
χώρους & ποια προβλήματα υπάρχουν στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας
Μελάνωμα
Σύνδρομο Μέρκελ

Θεωρούμε σημαντική την ενημέρωση του κοινού για τον κίνδυνο από την υπεριώδη ακτινοβολία, που διατρέχουν οι
εργαζόμενοι στο ύπαιθρο διαφόρων κατηγοριών, δεδομένου ότι ο κίνδυνος από την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο,
έχει συνδεθεί σχεδόν αποκλειστικά με δραστηριότητες διακοπών και ελευθέρου χρόνου. Δεδομένου ότι η έκθεση
στην υπεριώδη ακτινοβολία έχει αναγνωρισθεί ως κίνδυνος για την υγεία, είναι αξιοσημείωτο ότι δεν έχουν ληφθεί
μέτρα κάλυψης των απασχολουμένων από τα ασφαλιστικά ταμεία.

