
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ΜΑΪΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 
 
 

. 
Αγαπητές φίλες και φίλοι 

Ένα καλοκαίρι αλλιώτικο από τα άλλα περάσαμε και φέτος. Η χαλάρωση, η ελευθερία που προσδοκούσαμε και η 

επιστροφή στην κανονικότητα «δεν ήταν συνεπείς στο ραντεβού μας». Ωστόσο ελπίζω όλοι μας να πήραμε κάποιες 

ανάσες ξεκούρασης, να είχαμε κάποιες όμορφες στιγμές ανανέωσης και να γεμίσαμε, έστω και σε κάποιο βαθμό, τις 

μπαταρίες μας, γιατί οι επόμενοι μήνες προβλέπονται ιδιαίτερα απαιτητικοί. Το Φθινόπωρο μας έρχεται με 

σημαντικές πολιτικές αλλαγές καθώς μόλις πριν λίγες μέρες, το Υπουργείο Υγείας απέκτησε νέα ηγεσία, στην οποία 

ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό έργο της, ελπίζοντας ότι θα σταθεί πιο κοντά 

στους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους. 

Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι μέχρι σήμερα, στην προσπάθεια αναχαίτησης της Πανδημίας, 

πολλά πράγματα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα και προτεραιότητες αναθεωρήθηκαν. Τον τελευταίο ενάμισι χρόνο οι 

ογκολογικοί ασθενείς δεν υπήρξαν προτεραιότητα και αυτό θα έχει το τίμημα που θα κληθούμε να πληρώσουμε το 

αμέσως επόμενο διάστημα όταν θα αυξάνεται η εμφάνιση καρκίνων σε προχωρημένο στάδιο. Με δεδομένο ότι η 

αξία του χρόνου για τους ασθενείς με καρκίνο είναι ανεκτίμητη και κάθε καθυστέρηση ενδέχεται να έχει αρνητικά 

αποτελέσματα στην εξέλιξη της υγείας τους, η νέα πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είναι απαραίτητο να 

αναλάβει δράση προκειμένου: 

 

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρα 16.00 – 18.30 η Ελληνική Ομοσπονδία 

Καρκίνου διοργανώνει επιστημονική Ημερίδα ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για τις Αιματολογικές Κακοήθειες με τίτλο Αυτός ο Κόσμος ο 

Μικρός, ο Μέγας … με στόχο να παράσχει πληροφόρηση στα μέλη των 40 

Οργανώσεων ασθενών που εκπροσωπεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το ευρύ 

κοινό, σχετικά με τα θέματα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπευτικής 

αντιμετώπισης, αποκατάστασης και επανένταξης των ασθενών με αιματολογικές 

κακοήθειες. Η ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στις νέες θεραπευτικές 

προσεγγίσεις και η φωνή των ίδιων των ασθενών και των βιωματικών τους 

εμπειριών, θα αποτελέσουν κεντρικές ενότητες της Ημερίδας. 



 

- Να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των ογκολογικών 

νοσοκομείων και κλινικών το ταχύτερο δυνατό, σε συνθήκες ασφάλειας και επαρκούς στελέχωσης. 

- Να δοθεί έμφαση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων προγραμμάτων πρόληψης και προ-συμπτωματικού 

ελέγχου του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου, ενός στοχευμένου εμβολιαστικού προγράμματος για τον ιό HPV, 

που είναι υπεύθυνος για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και άλλων μορφών καρκίνου. 

- Να αναγνωρισθεί η υποστηρικτική και ανακουφιστική φροντίδα των ασθενών με καρκίνο ως αναπόσπαστος 

τομέας της παρεχόμενης ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, με παροχή οργανωμένων κατ’ οίκο υπηρεσιών 

υγείας και δημιουργία δομών φιλοξενίας ασθενών τελικού σταδίου.  

Η παράταση της διάρκειας της πανδημίας αύξησε τις ανάγκες των ασθενών αλλά και τις υποχρεώσεις μας. Έτσι 

είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε στην οικογένεια της ΕΛΛΟΚ την κα Ελευθερία Λεβάκου, Κοινωνική 

Λειτουργό, η οποία από τις αρχές Αυγούστου, έχει αναλάβει το πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας ασθενών και των 

συνοδών τους από την περιφέρεια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα το οποίο έχει παραταθεί μέχρι το τέλος 

Δεκεμβρίου 2021. Το Πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον Όμιλο της Τράπεζας 

Πειραιώς, ενισχύθηκε τον Ιούνιο με 13 επιπλέον διαμερίσματα στην Αθήνα, ενώ βραβεύτηκε ως το καλύτερο 

πρόγραμμα στην Ελλάδα για παροχή βοήθειας σε ασθενείς και ως το καλύτερο πρόγραμμα για ασθενείς με καρκίνο. 

Ωστόσο, οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πολλές. Ακόμη δε γνωρίζουμε όλες τις επιπτώσεις που θα 

έχει η πανδημία στη ζωή μας και στην κοινωνία. Ο ιός sars-cov2 φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει και θα τον έχουμε για 

αρκετά χρόνια να μας ταλαιπωρεί. Παράλληλα ανέδειξε στον υπέρτατο βαθμό τις ανεπάρκειες του συστήματος 

υγείας και ταυτόχρονα έχει σφραγίσει την κοινωνική και ατομική μας ισορροπία.  

Αν πρέπει να κάνουμε μία διαπίστωση, τότε αυτή είναι ότι τελικά, ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΡΟΙ! Κάθε χρόνο, ένας 

σοβαρός αριθμός ογκολογικών ασθενών, υφίσταται ταλαιπωρία, καθυστερήσεις, εμπόδια πρόσβασης στις πλέον 

κατάλληλες γι αυτούς θεραπείες, μπλέκουν στα γρανάζια επιτροπών και γραφειοκρατικών διαδικασιών που μόνο 

στόχο έχουν να συγκρατήσουν τη συνολική δαπάνη και όχι να τον υπηρετήσουν. Κάθε χρόνο τα νοσοκομεία ξεκινούν 

με προϋπολογισμούς που είναι καταδικασμένοι εξ αρχής να πέσουν έξω καθώς απέχουν από τις πραγματικές 

ανάγκες. Τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, αποδείχθηκε σε κάθε στάδιο και διαδικασία ότι, όταν υπάρχει η ανάλογη 

πολιτική βούληση, υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι. 

Αν πρέπει να προβληματιστούμε κάπου, τότε αυτό έχει να κάνει με τους περιορισμούς των ατομικών ελευθεριών 

και την εμφάνιση νέων πρακτικών στο όνομα του αγαθού της δημόσιας υγείας. Η επί μεγάλο χρονικό διάστημα 

λειτουργία της κοινωνίας κάτω από ειδικές συνθήκες, αναδεικνύουν τον κίνδυνο, με αφορμή την πανδημία, να 

ανοίξει πόρτα που οδηγεί στην καταπάτηση δικαιωμάτων και κατακτήσεων των ασθενών όπως το ιατρικό απόρρητο, 

η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο σεβασμός στην αυτοδιάθεση, η συναίνεση στην ιατρική πράξη. Η 

πανδημία και η τρόποι αντιμετώπισής της, εγείρουν ζητήματα βιοηθικής και σε αυτό το σημείο ο ρόλος της 

επιστημονικής κοινότητας και των επίσημων επιστημονικών εταιρειών και οργάνων είναι κομβικός.    

Αν πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα τότε αυτό θα πρέπει να είναι ότι Κανείς δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. 

Η αξία των συνεργασιών και των κοινών δράσεων είναι ανεκτίμητη και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα κατά την πανδημία. 

Όπου συνεργαστήκαμε πετύχαμε πολλά, φέραμε αποτέλεσμα. Η κατάσταση που βιώσαμε, αν και με κυριολεκτική 

ανάγνωση ακούγεται λίγο οξύμωρο, στην πράξη μας έφερε όλους πιο κοντά. Μας έδωσε τη δυνατότητα να 

καλλιεργήσουμε τις σχέσεις μας κάτω από συνθήκες πίεσης και κινδύνου, γεγονός που από μόνο του διευρύνει τους 

ορίζοντες, μας βοηθά να αντιληφθούμε όλοι καλύτερα την αξία των συνεργασιών και των δυνατοτήτων που έχουμε 

όταν ενεργούμε από κοινού. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε και να το διευρύνουμε με την επιστροφή 

στην κανονικότητα. 

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση και να έχουμε ένα πολύχρωμο γλυκό φθινόπωρο,  

Καίτη Αποστολίδου 



  

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

Επιστημονική Ημερίδα  

Αιματολογικές Κακοήθειες  

«Αυτός ο Κόσμος ο Μικρός ο Μέγας» 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 

διοργανώνει στις 29 Σεπτεμβρίου ημερίδα 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον 

Αιματολογικό Καρκίνο. Σκοπός της Ημερίδας, 

είναι να πληροφορήσει τους 40 συλλόγους 

ασθενών που εκπροσωπεί η ΕΛΛΟΚ σε όλη την 

Ελλάδα, αλλά και το γενικό κοινό, στα θέματα 

πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας 

και αποκατάστασης του αιματολογικού 

καρκίνου.  

 

Στόχος της Ημερίδας είναι ευαισθητοποίηση, 

ενημέρωση και κατάρτιση στελεχών των συλλόγων και οργανώσεων ασθενών,  των πολιτών, επαγγελματιών υγείας 

και όλων των σχετιζόμενων φορέων, όσον αφορά τις μορφές αιματολογικού καρκίνου, αλλά και τις βιωματικές 

εμπειρίες ασθενών σε όλα τα στάδια της ασθένειάς τους.  

Επίσης θα προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο ασθενείς με αιματολογικό καρκίνο βίωσαν την εμπειρία της 

διάγνωσης, της θεραπείας και της προσπάθειας επανένταξής τους μετά από αυτήν, καθώς και τις δυσχέρειες αλλά 

και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο σύνολο της ογκολογικής περίθαλψης εν μέσω του παρατεταμένου όσο και 

επίπονου διαστήματος προσπάθειας αντιμετώπισης του Covid-19. 

Ενδεικτικά, στα θέματα της Ημερίδας θα περιλαμβάνονται: 

• Θεραπεία του αιματολογικού καρκίνου με Car-T Cell λεμφοκύτταρα 

• Εξατομικευμένη ιατρική στον αιματολογικό καρκίνο 

• Βιωματικές εμπειρίες ασθενών με αιματολογικό καρκίνο 

• Επανεκκίνηση ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας μετά την πανδημία: αδυναμίες, εμπόδια & ευκαιρίες 

μετά τον Covid-19 

 

Κατά την διάρκεια της Ημερίδας θα υπάρξουν επιστημονικές εισηγήσεις για τα προαναφερθέντα θέματα ενώ θα 

διατεθεί ικανός χρόνος για ενεργή συμμετοχή του ακροατηρίου στη συζήτηση, ώστε να αναδειχθεί η σημασία της 

πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, ποιες είναι οι λύσεις που 

κρίνουν εφικτές και ποιες καλές πρακτικές έχουν υλοποιηθεί έως τώρα.  

 

 



 

Συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 
Και φέτος η Ellok Team σας προσκαλεί στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και τους παράλληλους 

δρόμους των 5 & 10 χιλιομέτρων, στους οποίους ανελλιπώς συμμετέχουμε τα τελευταία χρόνια με την 

ομάδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ. Εξαίρεση αποτέλεσε το 2020, καθώς για λόγους 

δημόσιας υγείας ματαιώθηκε η διοργάνωση των αγώνων με φυσική συμμετοχή.   

 

 

 

 

Φέτος, δεδομένων των συνθηκών, θα υπάρχουν και πάλι κάποιοι περιορισμοί, ενώ θα είναι μειωμένος ο 

αριθμός των συμμετεχόντων. Η ΕΛΛΟΚ για φέτος και με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, κατάφερε να 

εξασφαλίσει τις παρακάτω συγκεκριμένες θέσεις για το κάθε αγώνισμα : 

Αυθεντικός Μαραθώνιος  & Δυναμικό βάδισμα 5 άτομα 
Αγώνας  10  χιλιομέτρων 10 άτομα 
Αγώνας   5   χιλιομέτρων 20 άτομα 
 
Η διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.  

Στη διοργάνωση θα εφαρμοστούν οι κανόνες και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, τηρώντας το Υγειονομικό 

Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων Δρόμου εκτός Σταδίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο θα 

επικαιροποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων-συνεργατών του ΣΕΓΑΣ, 

με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις υποδείξεις της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ. 

Σύμφωνα με το τρέχον πρωτόκολλο, δικαίωμα εγγραφής & συμμετοχής στη διοργάνωση του Μαραθωνίου 

Αθήνας 2021, έχουν οι δρομείς που θα είναι πλήρως εμβολιασμένοι και οι έχοντες πιστοποιητικό 

νόσησης COVID-19, έως και 15 ημέρες πριν από την παραλαβή του υλικού συμμετοχής τους από το Κέντρο 

Εγγραφών και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται και ισχύουν με βάση 

τις διευκρινιστικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της 

διοργάνωσης (τα σχετικά πιστοποιητικά θα ζητηθούν για επίδειξη κατά την παραλαβή του υλικού 

συμμετοχής). 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και η κατάθεση των χρημάτων θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2020, το αργότερο προκειμένου να κατατεθεί η ομαδική 

δήλωση την ίδια μέρα. Για να δηλώσετε συμμετοχή, μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 -77 10 335 (09:00 – 

18:00) για να σας στείλουμε την φόρμα συμμετοχής μέσω email. 

 



 

 

Συμμετοχή για 5η συνεχομένη χρονιά στην Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία Κεφαλής και 

Τραχήλου 

Ο Καρκίνος Κεφαλής & Τραχήλου είναι ο έβδομος συνηθέστερος 

τύπος καρκίνου στην Ευρώπη. 

Παρά το γεγονός ότι η πρόληψή του και η έγκαιρη διάγνωση 

μπορούν να αποτρέψουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά 

πολλά είδη ΚΚ&Τ, υπάρχει μικρή πληροφόρηση και για τα δύο. 

Η θεραπεία του ΚΚ&Τ είναι ιδιαίτερα επίπονη και σε ψυχολογικό 

τομέα, καθώς πολλές φορές απαιτεί την αφαίρεση τμήματος στο 

πρόσωπο, το λαιμό ή το κεφάλι, δημιουργώντας προβλήματα 

εμφάνισης, ομιλίας, κτλ. 

Για 5η συνεχόμενη χρονιά η ΕΛΛΟΚ θα λάβει μέρος στην 

εκστρατεία ενημέρωσης με διαδικτυακά δημοσιεύματα στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και ένα βίντεο με τις εμπειρίες των 

ασθενών. 

 

 

 

 

 

15 Σεπτεμβρίου 2021 – Παγκόσμια Ημέρα Λεμφώματα  
 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα εορτάζεται 

στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 

συμμετέχει και υποστηρίζει τις δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης. 

Αν και ο Σεπτέμβριος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας 

ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου, η συγκεκριμένη 

Παγκόσμια Ημέρα δεν είναι ευρέως γνωστή στη χώρα μας. 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα για την 

παγκόσμια επίπτωση του καρκίνου, το λέμφωμα συνιστά το 3.2% 

όλων των νέων διαγνώσεων, μεταξύ 36 διαφορετικών τύπων 

κακοήθειας.  

Οι δράσεις που θα λάβουμε μέρος είναι η φωταγώγηση του 

σιντριβανιού στην Ομόνοια το απόγευμα της Τετάρτης 15/9/2021, στο πράσινο χρώμα, το οποίο έχει καθιερωθεί 

διεθνώς ως το χρώμα που συμβολίζει την ευαισθητοποίηση για το λέμφωμα. Επιπλέον στην Πλατεία Συντάγματος θα 

υπάρχει ένα περίπτερο ενημερωτικού σκοπού. 

 



 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

"Φροντίζω το Δέρμα μου – Κάνω τον Ήλιο φίλο!" 

Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα & Εκστρατεία Ενημέρωσης 
για τον Καρκίνο του Δέρματος 

 
 

 
Οι πολύπλευρες αιτίες εμφάνισης του 

καρκίνου του δέρματος, οι δυνατότητες 

έγκαιρης πρόληψης και θεραπείας καθώς και 

η έλλειψη επαρκούς νομοθετικού πλαισίου 

προς προστασία των εργαζομένων από την 

υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη 

ακτινοβολία, ήταν μερικά από τα ζητήματα 

που αναδείχθηκαν στην διαδικτυακή 

επιστημονική ημερίδα της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Καρκίνου–ΕΛΛΟΚ για τον 

Καρκίνο του Δέρματος και η οποία διεξήχθη 

την Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021. 

Η Ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας που πραγματοποιεί για 4ο συνεχόμενο χρόνο η ΕΛΛΟΚ για 

την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η υπερβολική και χωρίς 

μέτρα προφύλαξης έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία και είχε στόχο να  αναδείξει την ανάγκη αναγνώρισης από 

την πολιτεία ως επαγγελματικής ασθένειας, των καρκίνων του  δέρματος σε εργαζόμενους που εκτίθενται στην 

υπεριώδη ακτινοβολία λόγω επαγγέλματος.  

Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων όλων των εκπροσώπων των εργαζομένων ήταν  

• η έλλειψη θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης επαγγελματικών κινδύνων & ασθενειών στην χώρα μας, η 

αδυναμία εφαρμογής των έστω και ελάχιστων νόμων και διατάξεων που εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό,  

• η έλλειψη γνώσης τόσο εκ μέρους των εργοδοτών όσο και εκ μέρους των εργαζομένων για την μεγάλη 

πλειοψηφία των επαγγελματικών κινδύνων,  

• η έλλειψη ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους, καθώς και το φλέγον ζήτημα 

της έλλειψης αξιόπιστων συγκεντρωτικών στοιχείων για τα επαγγελματικά ατυχήματα και τις 

επαγγελματικές ασθένειες. 

Η Ημερίδα μεταδόθηκε ζωντανά μέσω της σελίδας μας στο Facebook και της 

ιστοσελίδας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου με την συμμετοχή ειδικών 

επιστημόνων, ασθενών και εκπροσώπων επαγγελματικών φορέων.  

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για την Ημερίδα της 3ης Ιουνίου, με 

τίτλο «Φροντίζω το Δέρμα μου – Κάνω τον Ήλιο φίλο!» μπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

https://www.facebook.com/ellok.org/?ref=aymt_homepage_panel
https://ellok.org/
https://ellok.org/2021-skin-cancer-webinar/


 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 2ου σταδίου 
Πανελλαδικής έρευνας της ΕΛΛΟΚ 

για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο/επιβιωσάντων 
στην πανδημία COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ παρουσίασε τα αποτελέσματα του 2ου σταδίου της έρευνας την οποία 

διεξήγαγε την άνοιξη του 2021, για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο από τα μέτρα της κυβέρνησης και τις 

επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 κατά το 2ο και 3ο κύμα της, , τον χειμώνα 2020-2021. 

H έρευνα υλοποιήθηκε από τις 10 Μαρτίου - 10 Απριλίου 2021, με στόχο να αναδείξει τα προβλήματα που 

αντιμετώπισαν οι ασθενείς με καρκίνο κατά την επαφή τους με τις υγειονομικές δομές της χώρας μας και να 

καταγράψει τις επιπτώσεις που είχαν στην διάγνωση, τη θεραπεία, την εργασία, την ψυχολογική τους κατάσταση και 

τη ζωή τους γενικότερα, τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 

2020 έως Απρίλιος 2021 (2η & 3η φάση).  

Η παρούσα έρευνα αποτελεί το 2ο στάδιο της αντίστοιχης έρευνας η οποία είχε υλοποιηθεί το διάστημα Ιουνίου-

Σεπτεμβρίου 2020 (1ο στάδιο) και αφορούσε την 1η φάση της πανδημίας και η οποία για πρώτη φορά αποτυπώνει με 

σαφήνεια την εμπειρία των ογκολογικών ασθενών κατά το ιδιαίτερα ιδιόμορφο και επιβαρυντικό για τα συστήματα 

υγείας διάστημα προσπάθειας αντιμετώπισης του κορονοϊού. 

Η υλοποίηση της έρευνας έγινε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

από την εταιρία IQVIA. Κατά την διάρκεια της έρευνας, οι ασθενείς και οι επιβιώσαντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

μία σειρά ερωτημάτων για ζητήματα σχετικά με: 

• την εμπλοκή τους με το Σύστημα Υγείας 

• τη διεξαγωγή των θεραπειών τους το τελευταίο 12μηνο 

• την χρήση ή μη ψηφιακών εφαρμογών και τις μεθόδους ενημέρωσής τους για την πανδημία σε σχέση με 

την θεραπεία τους 

• την συνολική τους εμπειρία με τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που αυτός είχε στην ψυχολογική και 

σωματική υγεία τους, την περίθαλψη και τη φροντίδα τους 

• τον εμβολιασμό κατά του Covid-19. 

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΟΚ για τη λοίμωξη covid19 

και τον καρκίνο εδώ. 

https://covid19.ellok.org/wp-content/uploads/2020/12/IQVIA_ELLOK-COVID-2020_OCT2020.pdf
https://covid19.ellok.org/wp-content/uploads/2020/12/IQVIA_ELLOK-COVID-2020_OCT2020.pdf
https://covid19.ellok.org/wp-content/uploads/2021/06/PRJ-ELLOK-Covid19-impact-on-patients_2nd-wave-for-press-conf_20210623.pdf


 

Webinar – All.Can Greece 

«Η σημασία των Δεδομένων για την Ογκολογική Περίθαλψη» 

 
Ο ρόλος των Δεδομένων στην βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και η συνολική αποτύπωση της κατάστασης 
στον τομέα της ογκολογικής περίθαλψης κατά το διάστημα της πανδημίας ήταν τα κύρια θέματα που αναδείχθηκαν 
κατά την διαδικτυακή ημερίδα της All.Can Greece,   με τίτλο «Η σημασία των Δεδομένων για την Ογκολογική 
Περίθαλψη» η οποία διεξήχθη την Πέμπτη 1η Ιούλιου 2021 από τις 16:00 έως 20:00. 

Η Ημερίδα, περιελάβανε τρεις θεματικές ενότητες. Η 1η ενότητα ανέδειξε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον 
τομέα της ογκολογικής περίθαλψης και στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά την διάρκεια της 
πανδημίας Covid-19 τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.  

Η 2η Ενότητα ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των δύο νέων μελετών της All.Can Greece από τον καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς κο. Αθανάσιο Βοζίκη.  Η 1η μελέτη της All.Can Greece διερεύνησε τα αίτια καθυστερήσεων 
στη διάγνωση και την έναρξη των θεραπειών στην χώρα μας και υλοποιήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου. Η 
2η μελέτη της All.Can Greece την οποία παρουσίασε ο κος Βοζίκης διερευνά τα αίτια καθυστερήσεων στην υλοποίηση 
των ακτινοθεραπειών στην χώρα μας, ενώ περιλαμβάνει μία συνολική επισκόπηση της ακτινοθεραπείας στην 
Ελλάδα. 

Η 3η και τελευταία ενότητα της Ημερίδας περιελάμβανε την παρουσίαση της έκθεσης 
"Harnessing Data for Better Cancer Care" της All.Can International, η οποία 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αναδεικνύει την καίρια σημασία της 
αξιοποίησης δεδομένων για την βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης. 

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για την Ημερίδα της 1ης Ιουλίου, μπορείτε 

να βρείτε εδώ. 

 

 

 

 

https://allcan.gr/η-σημασία-των-δεδομένων-για-την-ογκολο-2/


 

Διαδικτυακή Ημερίδα για τους Καρκινικούς Βιοδείκτες 

 

Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα εξελιγμένα τεστ βιοδεικτών, καθώς και οι πολλαπλές δυσχέρειες που 

εξακολουθούν να εμποδίζουν την διευρυμένη πρόσβαση σε αυτά αναδείχθηκαν στην επιστημονική ημερίδα της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου για τους καρκινικούς βιοδείκτες, με τίτλο: 

«Βελτιώνοντας την Ογκολογική Περίθαλψη 

με Ευρύτερη Πρόσβαση σε Υψηλής Αξιοπιστίας Τεστ Βιοδεικτών» 

η οποία θα διεξήχθη διαδικτυακά στις 15 Ιουλίου 2021. Κατά την διάρκεια της ημερίδας, η οποία έτυχε εξαιρετικής 

ανταπόκρισης, έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων για την Ελλάδα της Πανευρωπαϊκής έρευνας για τη Χρήση, 

Έγκριση και Αποζημίωση Βιοδεικτών “Unlocking the Potential of Precision Medicine in Europe”, την οποία 

διεξήγαγαν οι IQNPath, ECPC και EFPIA. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα διεξήχθη το 2020 εν μέσω πανδημίας, αλλά συνάντησε σημαντική ανταπόκριση, 

που επέτρεψε να έχουμε μια συνολική ικανοποιητική εικόνα για την πρόσβαση σε υψηλής αξιοπιστίας βιοδείκτες σε 

όλη την Ευρώπη.  

Η ημερίδα είναι η πρώτη σειράς εκδηλώσεων, τις οποίες η ΕCPC και τα μέλη της, σε συνεργασία με την ΙQNPath και 

τα κατά χώρα μέλη της EFPIA, διοργανώνουν στις χώρες της ΕΕ που συμμετείχαν στην έρευνα. O στόχος είναι  η 

πληρέστερη ενημέρωση των ασθενών και των εμπλεκομένων στην έγκριση και αποζημίωση των βιοδεικτών σε κάθε 

χώρα για τις προκλήσεις που εμφανίζει η πρόσβαση σε βιοδείκτες καθώς και η συζήτηση για τις συστάσεις πολιτικής 

που θα εξασφαλίσουν την διαθεσιμότητα των προηγμένων βιοδεικτών στους ασθενείς. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Ελλάδα καταγράφει μέτριες, συγκριτικά με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, επιδόσεις, 

στους τομείς της πρόσβασης σε φάρμακα, τεστ απλών και πολλαπλών βιοδεικτών, ενώ κινείται κοντά στον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο στους τομείς της ποιότητας των διενεργηθεισών εξετάσεων, της πρόσβασης σε εργαστήρια και της 

διαθεσιμότητας τεστ.  

Τα μεγάλα προβλήματα για τη χώρα μας είναι το επίπεδο αποζημίωσης των ασθενών, το οποίο είναι αρκετά χαμηλό 

σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως αντίστοιχα και η χρηματοδότηση ανά ασθενή για τεστ βιοδεικτών, 

εξαιτίας σημαντικών οικονομικών περιορισμών. Σοβαρά εμπόδια επίσης αποτελούν η μειωμένη συμμετοχή των 

ελληνικών εργαστηρίων σε προγράμματα αξιολόγησης ποιότητας καθώς και η πολύ μεγάλη καθυστέρηση 

επικαιροποίησης της έγκρισης νέων βιοδεικτών στην Ελλάδα, με την τελευταία να λαμβάνει χώρα το 2014. 

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για την Ημερίδα της 15ης Ιουλίου μπορείτε να βρείτε εδώ. 

https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/unlocking-the-potential-of-precision-medicine-in-europe-improving-cancer-care-through-broader-access-to-quality-biomarker-testing/
https://ellok.org/biomarkers-2021-webinar/


  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

Για πρώτη φορά η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ είχε την χαρά να λάβει μέρος στα Patient Partnerships 
Awards της Boussias Communications και την τιμή να αναγνωριστούν από την κριτική επιτροπή οι δύο (2) πολύ 
σημαντικές εκστρατείες – δράσεις που σχετίζονται με την πανδημία και τις επιπτώσεις της στους ασθενείς με καρκίνο: 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ  

2 χρυσά βραβεία στις κατηγορίες: 
Best Partnership Initiative for Patients 

Most Valuable Covid-19 Pandemic Patient Support Program 
 

 

 

 

 

 

 

 

Η  Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ σε συνεργασία με την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Πειραιώς Real Estate 

Μ.Α.Ε. με αφορμή την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού, ξεκίνησε τον Ιούνιο 2020, το Πρόγραμμα δωρεάν 

φιλοξενίας ασθενών με καρκίνο, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν για τη θεραπεία τους από διάφορες 

περιοχές της χώρας, σε διαμερίσματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.  

Δεκάδες ασθενείς απ’ όλη τη χώρα ολοκλήρωσαν τις τόσο σημαντικές για την υγεία τους θεραπείες, η υλοποίηση των 

οποίων βρισκόταν σε κίνδυνο αναβολής/διακοπής σε διαφορετική περίπτωση εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας 

καταλυμάτων & ξενώνων λόγω κορωνοϊού και της οικονομικής αδυναμίας πολλών εξ’ αυτών.  

Η σημασία του Προγράμματος είναι πολύ μεγάλη με δεδομένο το γεγονός ότι το 2ο και το 3ο κύμα της πανδημίας 

παρατείναν για πολλούς μήνες τους υπάρχοντες στεγαστικούς περιορισμούς μέχρι και σήμερα. Χάρη στο Πρόγραμμα, 

εξυπηρετήθηκαν πολλοί ασθενείς, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα αδυνατούσαν να πραγματοποιήσουν τις 

τόσο απαραίτητες για αυτούς εξετάσεις και θεραπείες. 

Επιπλέον αυτών είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης έλαβε χώρα μία παραδειγματική 

τριμερής συνεργασία, μεταξύ εταίρων που ξεκινούν από διαφορετικό σημείο αναφοράς. Της κοινωνίας των πολιτών 

(Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου), η οποία διαπίστωσε, κοινοποίησε την ανάγκη και ανέλαβε το συντονισμό και τη 

διαχείριση του προγράμματος, του Δημόσιου τομέα (Υπουργείο Υγείας) που αντελήφθη το μέγεθος του προβλήματος 

μεσολάβησε και έδωσε την Αιγίδα του και του Ιδιωτικού τομέα (Πειραιώς Real Estate Μ.Α.Ε.) που ανταποκρίθηκε 

άμεσα στο κάλεσμα διαθέτοντας τα διαμερίσματα αλλά και την υποστήριξη λειτουργίας τους που  έδωσαν λύση στο 

πρόβλημα.  

Κοινός στόχος η αντιμετώπιση ενός σοβαρού ζητήματος δημόσιας υγείας κάτω από μία πρωτόγνωρη ασύμμετρη 

απειλή που δεν είχε ζήσει η ανθρωπότητα τα τελευταία 100 έτη, αναδεικνύοντας ότι οι υγιείς δυνάμεις στη χώρα 

μας, μπορούν να συνεργάζονται, να δημιουργούν, να υπηρετούν και να προστατεύουν τον πολίτη, το αγαθό της 

υγείας και να επιδεικνύουν αλληλεγγύη αναδεικνύοντας τα ιδανικά της ελληνικής κοινωνίας. 

 



 
 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ “ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΑΛΛΑΞΑΝ. Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΧΙ” 
 

3 βραβεία: 1 χρυσό και 2 ασημένια στις κατηγορίες 
Patient Compliance Initiative (Χρυσό βραβείο) 

Cancer (Ασημένιο βραβείο) 
Most Valuable Covid-19 Pandemic Patient Support Program (Ασημένιο βραβείο) 

 

Η πανδημία COVID-19 έχει διαταράξει σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο 

τοπίο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Ειδικά όσον αφορά στην 

ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα,  πρόσφατες έρευνες στην Ευρώπη 

και τις ΗΠΑ καταδεικνύουν σημαντική μείωση του ποσοστού διάγνωσης 

νέων περιστατικών καρκίνου. αλλά και  διατάραξη της απρόσκοπτης 

συνέχειας  της θεραπείας των ογκολογικών ασθενών.  

Η καθυστέρηση της διάγνωσης του καρκίνου ή η διακοπή της θεραπείας 

των ασθενών, έχουν εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στην πρόγνωση της 

νόσου.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου υλοποίησε την 

εκστρατεία ενημέρωσης «ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΑΛΛΑΞΑΝ. Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΧΙ» με 

την Αιγίδα των: Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ), Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας 

(ΕΟΠΕ), Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής (ΕΕΠΑ) και Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας (ΕΕΧΟ) 

και με την ευγενική υποστήριξη της AstraZeneca.  

 

Σκοπός της εκστρατείας, αφενός να παρακινήσει τους ογκολογικούς ασθενείς να «επιστρέψουν» στις υπηρεσίες 

ογκολογικής φροντίδας και αφετέρου να ενεργοποιήσει τον πληθυσμό της χώρας να προχωρήσει σε τακτικούς 

προσυμπτωματικούς ελέγχους. 

 

Στόχος της εκστρατείας ήταν να υπογραμμίσει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, αλλά και της 

τήρησης της θεραπείας των ασθενών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έχοντας ως κεντρικό μήνυμα «Οι Συνήθειες 

Άλλαξαν. Ο Καρκίνος Όχι», η εκστρατεία επισήμαινε στο ευρύ κοινό και στους ογκολογικούς ασθενείς ότι, παρόλο 

που η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει λόγω της πανδημίας, ο καρκίνος εξακολουθεί να απειλεί τη ζωή τους, 

ακριβώς όπως και πριν και ότι όσο καθυστερούν να λάβουν τα μέτρα τους απέναντί του, η απειλή αυτή θα γίνεται 

όλο και πιο έντονη. Επιπροσθέτως, είναι πολύ σημαντικό,  οι μεν ογκολογικοί ασθενείς να παρακινηθούν να 

συνεχίσουν κανονικά τη θεραπεία τους και τους προγραμματισμένους επανελέγχους ενώ ταυτόχρονα, οι πολίτες που 

δεν νοσούν να θέσουν ξανά σε προτεραιότητα την πρόληψη του καρκίνου, προχωρώντας σε προσυμπτωματικό 

έλεγχο ή επικοινωνώντας άμεσα με τον γιατρό τους εάν παρουσιάζουν ανησυχητικά συμπτώματα.  

 

 

 



 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - COVID19 & ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

Εξασφάλιση στέγης για ογκολογικούς ασθενείς σε Αττική/ Αχαΐα / Θεσσαλονίκη 

Η Δράση #ΔωρεάνΔιαμονήΓιαΘεραπεία συνεχίζεται με επιτυχία 

με περισσοτέρους από 120 συνανθρώπους μας να έχουν καλύψει 

την ανάγκη στέγασης για την πραγματοποίηση των θεραπειών 

τους τον τελευταίο χρόνο.  

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 τρίτο κύμα της πανδημίας τον περασμένο Νοέμβριο, αποφασίστηκε η παράταση μέχρι 

το τέλος του Δεκεμβρίου 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. 
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 Σας εύχομαστε καλά φθινοπωρινά ταξίδια 

https://ellok.org/hospitality-intro/

