
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 
 
 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
 
Ο χειμώνας που είναι προ των πυλών αναμένεται και φέτος να είναι δύσκολος και απαιτητικός λόγω 
της προσπάθειας διαχείρισης της πανδημίας. Η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και η εξασφάλιση του 
συστήματος υγειονομικής περιθαλψης της χώρας μας αποτελεί για ακόμα ένα χειμώμα υπέρτατο 
στόχο. Παρόλα αυτά έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι με περισσότερη 
γνώση και εμπειρία από τα προηγούμενα έτη θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητα 
μας. 
 
Το έργο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου συνεχίζει να αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητικό καθώς 
η επιβάρυνση του συστήματος υγείας έχει αρχίσει να αυξάνει με αποτέλεσμα η ογκολογική περίθαλψη 
και φροντίδα να μην βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα. Οι ασθενείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
πολλές δυσκολίες στην έγκαιρη πρόσβαση στις δομές υγείας. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 
υπογραμμίζει τη σημασία της απρόσκοπτης συνέχισης των προσυμπτωματικών ελέγχων με στόχο την 
έγκαιρη διάγνωση αλλά και την ταχεία έναρξη της θεραπείας των ογκολογικών ασθενών.   

 
 
 

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει διαδικτυακή Επιστημονική 
Ημερίδα για τον καρκίνο του Πνεύμονα την Τρίτη 30 Νοεμβρίου. Η παράλληλη 
εκστρατεία ενημέρωσης θα περιλαμβάνει την δημιουργία ενός Οδηγού 
Aσθενών με βασικές πληροφορίες για τον καρκίνο του πνεύμονα και ενός 
ενημερωτικού φυλλαδίου για τον ρόλο των βιοδεικτών στον καρκίνο. Ο 
Οδηγός θα καλύψει ένα σημαντικό κενό πληροφόρησης του κοινού αναφορικά 
με τη διάγνωση και την επιλογή των κατάλληλων θεραπειών για κάθε ασθενή.  
 



 
Προσαρμόζοντας την λειτουργία μας στις ήδη υπάρχουσες ιδιαίτερες συνθήκες προσπαθούμε 
καθημερινά να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των ασθενών. Προτεραιότητα αποτελεί το πρόγραμμά 
δράσεων μας που εστίασε στη βελτίωση της παρεχόμενης ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, στη 
συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για θέματα δημόσιας υγείας και ογκολογίας, σε δράσεις 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν τον καρκίνο, στη συνεχή ενημέρωση 
και υποστήριξη των ασθενών και των συλλόγων ασθενών για τα ζητήματα που τους αφορούν και 
φυσικά στη συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες και προγράμματα.  
 
Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στην διεθνή πλατφόρμα All Can International, η ΕΛΛ.Ο.Κ. διοργάνωσε 
στις 7 Οκτωβρίου 2021  από κοινού με τους υπόλοιπους εταίρους Συνέντευξη Τύπου για την 
παρουσίαση των Μελετών για τις καθυστερήσεις στις ακτινοθεραπείες και στη διάγνωση και έναρξη 
των θεραπειών των ασθενών με καρκίνο. Επιπλέον, στις 20 Οκτωβρίου παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσματα για την Ελλάδα της Πανευρωπαϊκής Έρευνας για τη Χρήση, Έγκριση και Αποζημίωση 
Βιοδεικτών των IQNPath-ECPC-EFPIA  “Βελτιώνοντας την Ογκολογική Περίθαλψη με Ευρύτερη 
Πρόσβαση σε Υψηλής Ποιότητας Τεστ Βιοδεικτών” σε διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου.  
 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου δηλώνει παρούσα, αναλαμβάνει δράση και επιθυμεί την επικοινωνία 
με όλα τα μέλη της με στόχο να συνδράμει στην προσπάθεια τους και να αναδείξει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, ύψιστη προτεραιότητα μας αποτελεί η διάχυση της γνώσης και η έκγυρη 
πληροφόρηση του κοινού, των επαγγελματιών υγείας, των πολιτικών και πολιτειακών φορέων και των 
Μ.Μ.Ε. μέσω των επιστημονικών ημερίδων και των εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
που πραγματοποίησε η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου.  
 
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε πως η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου αποτελεί πλέον μέλος του 
Union for International Cancer Control (UICC), του κορυφαίου διεθνούς Οργανισμού της κοινότητας 
του καρκίνου, σε περισσότερες από 173 χώρες, που προωθεί την πρόληψη και τον έλεγχο του καρκίνου 
ως μέγιστη προτεραιότητα στην παγκόσμια ατζέντα για την υγεία και την ανάπτυξη. Υποστηρίζουμε το 
σύνθημα του UICC, #CloseTheCareGap για την τριετή εκστρατεία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του 
Καρκίνου #WorldCancerDay. 
 
Τέλος, με μεγάλη χαρά και ενόψει της νέας χρονιάς ανακοινώνουμε το 6ο Ετήσιο Συνέδριο της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, το οποίο αποτελεί θεσμό, ύστερα από τα πέντε επιτυχή συνεχόμενα 
χρόνια διεξαγωγής του, στις 3, 4 & 5 Φεβρουαρίου 2022.  Έχοντας ως σημείο αναφοράς την Παγκόσμια 
Ημέρα Καρκίνου παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης και ευρύτερης συζήτησης των ζητημάτων που 
αφορούν την ογκολογία και τα μέλη της. Το Συνέδριο, ανταποκρινόμενο στις συνθήκες, θα 
πραγματοποιηθεί τόσο με τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας στην Αθήνα όσο και με την δυνατότητα 
διαδικτυακής συμμετοχής.  
 
Φτάνοντας προς το τέλος του 2021, ευελπιστούμε στα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 
και πιστεύουμε χάρη και στη δική σας συμμετοχή και βοήθεια να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο έργο 
που έχουμε να επιτελέσουμε.    
 
Σας εύχομαι καλό χειμώνα και καλή ανάγνωση! 
Καίτη Αποστολίδου  
 

https://www.worldcancerday.org/


 

          ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

    "ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ #MakeSenseCampaign 2021" 

 

 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ συμμετείχε για πέμπτη 

συνεχόμενη χρονιά στην εκστρατεία ενημέρωσης 

#MakeSenseCampaign που αποτελεί μία διεθνή πρωτοβουλία της 

EHNS- European Head and Neck Society.  

 

Η φετινή εκστρατεία διεξήχθη την εβδομάδα 20-24 Σεπτεμβρίου και 
εστίαζε στις συνθήκες και τις επιπτώσεις που δημιούργησε η πανδημία 
στην περίθαλψη και φροντίδα των ασθενών με καρκίνο κεφαλής & 
τραχήλου.   

  

 

                                                                                                 

Στα πλαίσια της #MakeSenseCampaign 2021, η ΕΛΛΟΚ 

προχώρησε στην υλοποίηση ενός βίντεο με τη 

συμμετοχή ασθενών με καρκίνο κεφαλής & τραχήλου, οι 

οποίοι μίλησαν για την εμπειρία τους με τη νόσο. 

Αναφέρθηκαν με καθηλωτικό τρόπο στη στη θεραπεία 

και τη φροντίδα που έλαβαν, τις δυσκολίες στην 

αποκατάσταση και την κοινωνική και επαγγελματική 

επανένταξη, τις καθημερινές τους δραστηριότητες, 

θέματα ψυχικής υγείας και πιθανού στιγματισμού, καθώς και την συνολική εμπειρία που αποκόμισαν 

από την λειτουργία του συστήματος υγείας. 

Η εκστρατεία περιελάβανε:  

• την ενημέρωση & ευαισθητοποίηση  σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση της νόσου και την 

κατανόηση των συμπτωμάτων της 

• την διεξαγωγή μιας πανευρωπαϊκής έρευνας ασθενών σχετικά με τις εμπειρίες τους κατά τη 

διάρκεια της διάγνωσης, της θεραπείας και της επανένταξής τους στην κοινωνία 

• την ενθάρρυνση της αναζήτησης ιατρικής γνώμης, διάγνωσης και παραπομπής σε 

εξειδικευμένο ογκολογικό νοσοκομείο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που δημιούργησε η 

πανδημία Covid-19 

 

https://ellok.org/makesensecampaign-2021-video/
https://ellok.org/makesensecampaign-2021-video/
https://ellok.org/makesensecampaign-2021-survey/


 

• την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ασθενών στην προσπαθεια έγκυρης καταγραφής των 

εμπειριών & των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, 

με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους. 

Σε συνέχεια των εκστρατειών της προηγούμενης χρονιάς, 

επικαιροποιήθηκαν και είναι εκ νέου διαθέσιμοι ο Οδηγός 

Μαγειρικής για Ασθενείς, με ειδικές συνταγές μαγειρικής 

προερχόμενες από τους ίδιους τους ασθενείς, καθώς και ο 

Οδηγός Ασθενών Q&A για τους ασθενείς και τους 

φροντιστές τους.  

 

Επίσης, η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, Καίτη 

Αποστολίδου, προσεκλήθη ως συντονίστρια και ομιλίτρια 

στην ενότητα Υποστηρικτική Φροντίδα με θέμα 

Υποστηρικτική Φροντίδα: απολαμβάνουν οι ασθενείς τη 

φροντίδα που χρειάζονται; στο επιστημονικό Συνέδριο 

Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου, το οποίο θα διοργανώσει η 

Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου, το οποίο θα διεξαχθεί στις 5-6 Νοεμβρίου 2021, στο 

ξενοδοχείο Crowne Plaza στην Αθήνα. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ «ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο 

ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ...» 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ διοργάνωσε διαδικτυακή Ημερίδα για τις αιματολογικές 

κακοήθειες, στις 29 Σεπτεμβρίου, όπου παρουσιάστηκαν οι σημαντικές και ελπιδοφόρες εξελίξεις που 

μας προσφέρουν πλέον οι νέες θεραπευτικές επιλογές προς 

αντιμετώπιση των αιματολογικών καρκίνων, ενώ αναδείχθηκαν οι 

εμπειρίες, τα βιώματα και οι απόψεις ανθρώπων που βιώνουν ή έχουν 

βιώσει την εμπειρία της ασθένειας. 

Η επιστημονική ημερίδα τελεί υπό την Αιγίδα των Επιστημονικών 

Εταιρειών: 

➢ Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) 

➢ Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής (ΕΕΠΑ) 

➢ Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ) 

Σκοπός της Επιστημονικής Ημερίδας ήταν η ενημέρωση των 40 Συλλόγων ασθενών, μελών της ΕΛΛΟΚ, 

των επαγγελματιών υγείας, των μέσων ενημέρωσης και του κοινού για τις αιματολογικές κακοήθειες, 

την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση καθώς και για τις δυνατότητες που προσφέρει η ιατρική ακριβείας 

και η βιο-ιατρική έρευνα. 

 

https://ellok.org/makesensecampaign-2021-cooking/
https://ellok.org/makesensecampaign-2021-cooking/
https://ellok.org/wp-content/uploads/2020/09/MAKESENSE_GR_web.pdf
https://ellok.org/wp-content/uploads/2020/09/MAKESENSE_GR_web.pdf
https://ellok.org/aimatologikes-webinar-2021/
https://ellok.org/aimatologikes-webinar-2021/


 

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα, τις απόψεις και τις ανάγκες των ίδιων των ασθενών, 

στους οποίους δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουν και να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους προς 

τους συμμετέχοντες ειδικούς.  

Η 1η ενότητα ενότητα της Ημερίδας ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση σημαντικών αιματολογικών 

κακοηθειών, όπως τα μυελουπερπλαστικά νεοπλάσματα – ΜΡΝs, τα λεμφώματα και τα μυελώματα, 

καθώς και τις εξαιρετικά θετικές προοπτικές που ανοίγονται για τους ασθενείς, χάρη στις νέες 

διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις με την ιατρική ακριβείας να οδηγεί τις εξελίξεις. 

Παράλληλα στην ίδια ενότητα περιλαμβάνονταν επιστημονικές εισηγήσεις για ζητήματα όπως οι 

θεραπείες με τη χρήση CAR-T  λεμφοκυττάρων, η υγρή βιοψία και οι κλινικές μελέτες.  

Η 2η ενότητα εστίασε στις ανάγκες, τις εμπειρίες και τις απόψεις των ίδιων των ασθενών με 

αιματολογικές κακοήθειες, με έμφαση στους νέο-διαγνωσθέντες, τους χρόνιους και τους 

μεταστατικούς ασθενείς,  οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν πέραν της διαχείρισης των θεμάτων 

της θεραπείας τους, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της ασθένειας. Ο φόβος επανεμφάνισης 

της νόσου, ο ρόλος των φροντιστών και η συνεισφορά της  ιατρικής ομάδας στη διάρκεια της 

θεραπευτικής διαδικασίας και της επανένταξης ήταν επιπλέον μεταξύ των βασικών θεματικών της 

ενότητας, η οποία ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων 

ασθενών και των επιστημόνων. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα στο video, να δείτε το 

πρόγραμμα και να γνωρίσετε τους ομιλητές στη σελίδα της ημερίδα στο site μας.  

 

All.Can Greece – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 

Στην επίσημη παρουσίαση των Μελετών για τις καθυστερήσεις στις 

ακτινοθεραπείες και στη διάγνωση και έναρξη των θεραπειών των ασθενών με 

καρκίνο, προχώρησε η Πλατφόρμα διαλόγου All.Can Greece την Πέμπτη 7 

Οκτωβρίου 2021 με διαδικτυακή συνέντευξη τύπου. 

Οι δύο μελέτες που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, από το Εργαστήριο 

Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM) του Πανεπιστημίου Πειραιώς,  

Οι μελέτες επιδιώκουν να ενεργοποιήσουν την πολιτική δράση και να 

υποστηρίξουν τους σχεδιασμούς για τη συμμετοχή της χώρας μας στα 

προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την 

καταπολέμηση του καρκίνου. 

Και στις δύο μελέτες συνεκτιμήθηκε και η επίδραση που είχε η περίοδος της πανδημίας, από την άνοιξη του 2020, 

η οποία επιδείνωσε σημαντικά τις συνθήκες για τους ασθενείς. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι 

ογκολογικοί ασθενείς και πριν την εμφάνιση της πανδημίας, συνέχισαν να υπάρχουν ή και επιδεινώθηκαν κατά τη 

πρώτη φάση της. 

Ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό (13%) κρίνει αποτελεσματικές τις ενέργειες της κυβέρνησης κατά το 2ο & 3ο κύμα 

της πανδημίας σε σχέση με το 64% κατά το 1ο κύμα. Μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

παρατηρήθηκαν:  

 

https://ellok.org/aimatologikes-webinar-2021-live/


 

• ματαίωση ή αναβολή για το 90% περίπου των επεμβατικών 

διαγνωστικών εξετάσεων 

• μεγάλες καθυστερήσεις στις διαγνωστικές απεικονίσεις και τις 

διαγνωστικές εξετάσεις   

• μεγάλες ελλείψεις προσωπικού 

• πρωτοφανείς ελλείψεις αναλώσιμων υλικών 

• διακοπή η τροποποίηση των περισσότερων τύπων 

αντικαρκινικής θεραπείας  

• μεγάλες καθυστερήσεις και αναβολές προγραμματισμένων 

ραντεβού 

• εμγάνιση μορφών καρκίνου σε προχωρημένα στάδια 

• διακοπή προγραμμάτων πρόληψης & προσυμπτωματικών 

ελέγχων  

 Η συνέντευξη Τύπου της All.Can Greece μεταδόθηκε ζωντανά από την ιστοσελίδα της All.Can Greece και από την 

σελίδα της ΕΛΛΟΚ στο Facebook 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Συνέντευξη Τύπου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της All.Can 

Greece, στην οποία μπορείτε να διαβάσετε την μελέτη για καθυστερήσεις στη διάγνωση και την έναρξη των 

θεραπειών και την αντίστοιχη για τις καθυστερήσεις στην έναρξη των ακτινοθεραπειών. 

 

ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΣΤ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ» 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ διοργάνωσε την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου διαδικτυακή συνέντευξη 

Τύπου στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα για την Ελλάδα της Πανευρωπαϊκής Έρευνας για τη 

Χρήση, Έγκριση και Αποζημίωση Βιοδεικτών των IQNPath-ECPC-EFPIA  “Βελτιώνοντας την Ογκολογική 

Περίθαλψη με Ευρύτερη Πρόσβαση σε Υψηλής Ποιότητας Τεστ Βιοδεικτών”. Η έρευνα 

Unlocking the Potential of Precision Medicine in Europe” υλοποιήθηκε 

από το Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας για την Παθολογική Ανατομική (IQN-

Path), τον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Ασθενών με Καρκίνο (E.C.P.C) και την 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων 

(E.F.P.I.A).  

Η Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα των 

επιστημονικών εταιρειών: 

➢ Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) 

➢ Εταιρεία Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) 

➢ Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 

➢ Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής (ΕΕΠΑ) 

Αναφέρονται τα βασικά εμπόδια στην πρόσβαση σε  εξετάσεις προηγμένων βιοδεικτών στις 27 χώρες της Ε.Ε, 

συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, και περιλαμβάνονται συστάσεις πολιτικής, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ασθενείς με καρκίνο έχουν άμεση πρόσβαση στο ιδανικό πρότυπο 

εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει άμεσα διαθέσιμες εξετάσεις βιοδεικτών υψηλής ποιότητας για όλους τους 

ασθενείς με καρκίνο,  με ταχεία  ενσωμάτωση των νέων βιοδεικτών στα θεραπευτικά πρωτόκολλα.  

https://allcan.gr/
https://www.facebook.com/ellok.org
https://allcan.gr/
https://allcan.gr/
https://allcan.gr/διερεύνηση-αίτιων-καθυστέρησης-έναρ-2/
https://allcan.gr/διερεύνηση-αίτιων-καθυστέρησης-έναρ-2/
https://allcan.gr/διερεύνηση-αίτιων-καθυστέρησης-έναρ/


   

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κα. Μίνα Γκάγκα αναφέρερθηκε στην 

επιβεβλημένη πλέον ανάγκη παροχής συγκεκριμένης χρηματοδότησης για τα τεστ βιοδεικτών και πλαισίου 

διαπίστευσης ποιότητας ώστε η χώρα να διαθέτει υψηλής ποιότητας διαπιστευμένα εργαστήρια.  

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την Ελλάδα έγινε από την Πρόεδρο της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ, κα. Καίτη Αποστολίδου. Πέραν της καταγραφής των υπαρχουσών δυσχερειών 

και εμποδίων η έκθεση αποτελεσμάτων περιέχει σειρά υλοποιήσιμων προτάσεων, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο 

και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την επίτευξη ενός οράματος 

ισότιμης πρόσβασης σε εξετάσεις βιοδεικτών για την συνολική βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης ώστε να 

επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στις εκβάσεις των ασθενών.   

Η συνέντευξη Τύπου μεταδόθηκε ζωντανά (livestreaming) μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Καρκίνου και της σελίδας της στο Facebook της ενώ με το πέρας της παρουσίασης υποβλήθηκαν 

ερωτήσεις προς τους ομιλητές. Η  Έκθεση Αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη στα ελληνικά στην ιστοσελίδα της 

ΕΛΛΟΚ στην οποία μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες για την συνέντευξη Τύπου. 

 

                ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - COVID19 & ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

Εξασφάλιση στέγης για ογκολογικούς ασθενείς σε Αττική/ Αχαΐα / Θεσσαλονίκη 

Η Δράση #ΔωρεάνΔιαμονήΓιαΘεραπεία συνεχίζεται με 

επιτυχία με περισσοτέρους από 130 συνανθρώπους μας 

να έχουν καλύψει την ανάγκη στέγασης για την 

πραγματοποίηση των θεραπειών τους μέσα στο έτος του 

2021. 

 

Το Πρόγραμμα Φιλοξενίας Ασθενών 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.  

Ενώ η αρχική διάρκεια του προγράμματος αφορούσε το διάστημα Ιούνιος – Δεκέμβριος 2020, οι ανάγκες 

στέγασης αυξήθηκαν σημαντικά κατά το 2ο & 30 κύμα της πανδημίας έως σήμερα με αποτέλεσμα να 

αποφασιστεί η παράταση του μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021. 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 

https://ellok.org/
https://ellok.org/
https://www.facebook.com/ellok.org/?ref=aymt_homepage_panel
https://ellok.org/biosimilars-2021-press-rel-research/
https://ellok.org/biosimilars-2021-press-rel-research/
https://ellok.org/biosimilars-2021-press-rel-schedule/


 

 

                                        ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

               ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

Επιστημονική Ημερίδα για τον Καρκίνο του Πνεύμονα  

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ. σε συνέχεια των αντίστοιχων δράσεων του 2019 και του 2020 

διοργανώνει εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του 

πνεύμονα, η οποία περιλαμβάνει επιστημονική διαδικτυακή 

ημερίδα στις 30 Νοεμβρίου 2021. 

Σκοπός της Ημερίδας είναι να ενημερώσει τα στελέχη και τα μέλη 

των 40 Οργανώσεων Ασθενών αλλά και το γενικό κοινό, σε θέματα , 

πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου του πνεύμονα ς 

μέσω νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων , 

αποκατάστασης και επιβίωσης, καθώς και να αναδείξει τις 

πρόσφατες δυσκολίες στη συνέχεια της ογκολογικής θεραπείας 

λόγω της πανδημίας Covid-19.  

Πέραν της Ημερίδας, η εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του 

πνεύμονα θα περιλαμβάνει την δημιουργία ενός σύντομου Οδηγού 

Ασθενών με Καρκίνο του Πνεύμονα Πνεύμονα και τους βιοδείκτες για νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς. Ο Οδηγός 

θα διανεμηθεί και θα είναι διαθέσιμος στα μέλη μας καθώς και σε σχετιζόμενους με την πρόληψη και 

αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα φορείς και οργανώσεις. Ο Οδηγός καλύπτει ένα σημαντικό κενό 

πληροφόρησης του κοινού στη χώρα μας αναφορικά με την διάγνωση και την επιλογή των καταλλήλων θεραπειών 

για κάθε ασθενή.  

Η επιστημονική διαδικτυακή ημερίδα, μεταξύ άλλων, έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, 

της εξατομικευμένης ιατρικής και των νέων εξελιγμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων, καθώς 

και τις επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στη διάγνωση και συνέχεια της θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των βιοδεικτών για την επιλογή στοχευμένων θεραπειών σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά του καρκίνου κάθε ασθενούς και στην θεραπευτική αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών 

καρκίνου του πνεύμονα. Ενδεικτικά η θεματολογία της Ημερίδας θα περιλαμβάνει:  

• τις δυνατότητες που παρέχουν οι νεότεροι βιοδείκτες, πάνελ βιοδεικτών και η αλληλούχιση νέας γενιάς 

(NGS) για την επιλογή στοχευμένων θεραπειών 

• το ρόλο της εξατομικευμένης ιατρικής στον καρκίνο του πνεύμονα 

• τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης  

• τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας Covid-19 στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του 

πνεύμονα  

• την ανάγκη παροχής υποστηρικτικής φροντίδας στον ασθενή και τους οικείους του από την διάγνωση για 

την μείωση του άγχους 

• τη σημασία της πρόληψης και της υγιεινής διαβίωσης ως αποτρεπτικών παραγόντων εμφάνισης καρκίνου 

του πνεύμονα  



 

Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα 

#foramelefko 

Από το 2019 ξεκίνησε η Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για την πρόληψη και την έγκαιρη 

διάγνωση για τον Καρκίνο του πνεύμονα, με την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου. Μέσα 

στον Νοέμβριο με δυναμισμό η Εκστρατεία μας προσκαλεί να «φορέσουμε» λευκό και να 

κινητοποιηθούμε μέσα από στοχευμένες δράσεις.  

 

 

Ενημερωνόμαστε και εκφράζουμε το μήνυμα πως ο καρκίνος του πνεύμονα αντιμετωπίζεται!  

 

Γίνε και εσύ συνοδοιπόρος! 

Βοήθησε στην προσπάθεια αυτή! 

Διάδωσε το! 

 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου υπερήφανο μέλος της Union for International 

Cancer Control (UICC) 

 

Με ιδιαίτερη τιμή, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 

συμμετέχει επίσημα ως μέλος του Οργανισμού UICC 

(Διεθνής Ένωση για τον Έλεγχο του Καρκίνου) 

υποστηρίζοντας τις δράσεις της διεθνούς ογκολογικής 

κοινότητας, για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης 

των πολιτών στη βέλτιστη θεραπεία και φροντίδα του 

καρκίνου και διεκδικώντας ταυτόχρονα την εφαρμογή 

των κατάλληλων πολιτικών από τις κυβερνήσεις για τον 

έλεγχο του καρκίνου παγκοσμίως. Πρόσφατα η UICC 

παρουσίασε τη νέα Τριετή Εκστρατεία για την 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου με κεντρικό 

σύνθημα το #CloseTheCareGap για να φωτίσει το ζήτημα 

των ανισοτήτων στη φροντίδα και θεραπεία του καρκίνου 

και παράλληλα να αναδείξει τα κενά που δημιούργησε 

στην περίθαλψη και φροντίδα του καρκίνου η επέλαση της πανδημίας. 

https://www.foramelefko.gr/i-ekstratia
https://www.uicc.org/
https://www.worldcancerday.org/


 

  

 

6ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ-ΕΛΛΟΚ 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει στις στις 

3, 4 & 5 Φεβρουαρίου 2022, το 6ο Ετήσιο Συνέδριο της, 

το οποίο έχει ως ισχυρό σημείο αναφοράς την 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η οποία τιμάται 

στις 4 Φεβρουαρίου, και παρέχει την ευκαιρία 

ευρύτερης συζήτησης σε θέματα πολιτικών υγείας που 

απασχολούν την ογκολογική κοινότητα και θα 

αποτελέσουν τους κύριους άξονες δράσης της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Καρκίνου για τη νέα χρονιά.  

Το ετήσιο συνέδριο μας λαμβάνοντας υπόψη τους 

περιορισμούς και τις υποδείξεις που επιβάλλει η 

πανδημία Covid-19 προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην Αθήνα όσο το δυνατόν 

περισσότερων συμμετεχόντων, εκπροσώπων οργανώσεων ασθενών από την Ελλάδα και την Ευρώπη, 

διαμορφωτών πολιτικών υγείας, εκπροσώπων επιστημονικών εταιρειών τομέα ογκολογίας, 

εκπροσώπων ερευνητικών κέντρων, του κοινού αλλά και φοιτητών από τις σχολές των επιστημών 

υγείας, συλλόγων νέων ιατρών, προκειμένου να ενημερωθούν και να τοποθετηθούν στα θέματα του 

Συνεδρίου, ενώ θα δίνει και δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής  σε ομιλητές και συνέδρους που το 

επιθυμούν. 

Η ενδεικτική θεματολογία του προγράμματος περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες:    

 

➢ Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου - Πολιτικές υγείας για τον καρκίνο στην Ελλάδα & την 

Ευρώπη  

➢ Covid-19 & Καρκίνος – 2 χρόνια μετά 

➢ Ογκολογία Ακριβείας 

➢ Νέες τεχνολογίες στην ογκολογική περίθαλψη 

➢ Αντιμικροβιακή αντοχή (AMR) και καρκίνος 

➢ Φροντιστές ασθενών με καρκίνο  

 

Κάθε ενότητα θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, μετά το πέρας των οποίων 

θα διατεθεί ικανός χρόνος για συζήτηση. Στόχος  μας είναι η ενεργή συμμετοχή του ακροατηρίου στη 

συζήτηση, ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα στην ογκολογική περίθαλψη και προτάσεις για την 

βελτίωση τους, καθώς και παρουσίαση καλών πρακτικών που εφαρμόζουν μέλη μας.   


