ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Η χρονιά, που μόλις αποχαιρετίσαμε, αποτέλεσε για όλους μας μία συλλογική καθημερινή μάχη με την
πανδημία αλλά και τις συνθήκες «έκτακτης ανάγκης» με τις οποίες ήρθαμε αντιμέτωποι. Τα τελευταία
δύο χρόνια βιώσαμε μεγάλες αλλαγές και ανατροπές, αλλά ήρθε η ώρα η εμπειρία της πανδημίας να
μετουσιωθεί σε γνώση και να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και
φροντίδας, με εστίαση στην αξιοποίηση των σύγχρονων διαγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων
που μας προσφέρει η επιστήμη. Στόχος μας να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση του
πληθυσμού, σε ένα δημόσιο σύστημα ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, που θα ανταποκρίνεται
στις αυξημένες ανάγκες παρέχοντας υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου χωρίς εκπτώσεις. Σήμερα, με
την κατάσταση να είναι πιο δύσκολη από ποτέ και τις προκλήσεις περισσότερες από κάθε άλλη φορά,
δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού.
Πάγιος στόχος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου είναι να αφουγκράζεται καθημερινά τις ανάγκες
των ασθενών με καρκίνο. Σταθερή επιδίωξή μας είναι η συνεργασία με την πολιτεία, τις επιστημονικές
εταιρείες, τους εκπροσώπους των ασθενών, τους διαμορφωτές των πολιτικών υγείας και τα ερευνητικά
κέντρα της χώρας. Η μεγάλη πρόκληση για όλους μας, είναι να αφυπνίσουμε τους μηχανισμούς της
πολιτείας, ώστε να αναλάβουν δράση και επενδύοντας στην εφαρμογή των κατάλληλων διαρθρωτικών
αλλαγών, να επέλθει βελτίωση στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου- ΕΛΛΟΚ διοργανώνει στις 3, 4 & 5 Φεβρουαρίου 2022, το 6ο
Ετήσιο Συνέδριό της. Η ημερομηνία διεξαγωγής του Συνέδριου έχει ως σημείο αναφοράς την
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, παρέχοντας την δυνατότητα να
αναδειχθούν τα προβλήματα στην ογκολογική περίθαλψη αλλά και οι
προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Το Συνέδριο θα εστιάσει σε
συγκεκριμένες δράσεις που θα αποτελέσουν τους κύριους άξονες στους
οποίους θα επικεντρωθεί το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καρκίνου για το 2022.

Φέτος η Διεθνής Ένωση για τον Έλεγχο του Καρκίνου, Union for International Cancer Control (UICC),
εγκαινιάζει την νέα τριετή εκστρατεία (2022-2024) για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου με το
σύνθημα #CloseTheCareGap, δίνοντας σαφή έμφαση και τονίζοντας τα κενά που έχουν δημιουργηθεί
στην αντιμετώπιση του καρκίνου τα τελευταία έτη και ταυτόχρονα παροτρύνοντας τη διεθνή ογκολογική
κοινότητα και τις κυβερνήσεις των κρατών να αναλάβουν δράση με στόχο την οικοδόμηση μίας
δικαιότερης και ισότιμης πρόσβασης στη υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα του καρκίνου.
Οι αυξημένες ανάγκες, οι υποχρεώσεις και οι στόχοι που θέτει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, μας
οδήγησαν να αποφασίσουμε τη λειτουργική αναδιοργάνωση και ενίσχυση των υποστηρικτικών
δυνατοτήτων του γραφείου μας. Έτσι λοιπόν σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε
στην οικογένεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου την κα Μαρία Νομικού, η οποία είναι κοντά μας
από τις αρχές Δεκεμβρίου από τη θέση της Διευθύντριας του γραφείου μας. Η κα Νομικού έχει εργαστεί
στον χώρο των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων για περισσότερα από είκοσι χρόνια συμβάλλοντας στην
προστασία ευπαθών ομάδων και έχει εκτενή εμπειρία στην επικοινωνία, την εξεύρεση πόρων και τη
διοίκηση. Την καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ΕΛΛΟΚ και είμαστε σίγουροι ότι η παρουσία, η
εμπειρία και οι γνώσεις της θα συνδράμουν σημαντικά στην βελτίωση της λειτουργίας και την επίτευξη
των στόχων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου.
Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε, διαπιστώνουμε πως ένας αρκετά μεγάλος
αριθμός ογκολογικών ασθενών υφίσταται ταλαιπωρία, καθυστερήσεις και εμπόδια στην έγκαιρη
πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου ζητά από την Πολιτεία και τους
επίσημους θεσμικούς φορείς να αναλάβουν δράση για τη διάθεση των αναγκαίων πόρων, που θα
συντελέσουν στην αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των ογκολογικών νοσοκομείων και την
επαρκή στελέχωσή τους, να δώσουν έμφαση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων
πρόληψης και ελέγχου του καρκίνου, να αναπτυχθούν δομές ανακουφιστικής φροντίδας και να
αναγνωριστεί η σημασία και η υποστήριξη της επιβίωσης από τον καρκίνο.
Για το 2022, το μήνυμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου είναι ότι η αξία των συνεργασιών, των
κοινών στόχων και οραμάτων είναι ανεκτίμητη. Ένας χρόνος έχει ήδη περάσει από την παρουσίαση από
την Ευρωπαία Επίτροπο Υγείας & Τροφίμων κυρία Στέλλα Κυριακίδου, του Ευρωπαϊκού Σχεδίου κατά του
καρκίνου και στη χώρα μας καμία πρόοδος δεν έχει γίνει. Η επιτυχής συμμετοχή στα σχετικά Ευρωπαϊκά
προγράμματα και η απορρόφηση και αξιοποίηση των σχετικών κονδυλίων απαιτούν ανάπτυξη
συνεργασιών και κατάλληλη προετοιμασία, υπό το συντονισμό και την υποστήριξη της πολιτείας. Η
συμμετοχή των ασθενών δεν είναι μόνον επιθυμητή, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση στα προγράμματα,
κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καρκίνο. Ως Ελληνική Ομοσπονδία
Καρκίνου, δηλώνουμε παρών, αναλαμβάνουμε δράση, θέτουμε τις προτεραιότητες, εμπνέουμε και
λειτουργούμε συνθετικά, αναδεικνύοντας την αξία της συνεργασίας και των κοινών στόχων που διέπουν
την ογκολογική κοινότητα της χώρας μας.
Με την αισιοδοξία που αρμόζει στον ερχομό του νέου έτους, εύχομαι φέτος να αρχίσει να υλοποιείται το
όραμά μας για ένα μέλλον, όπου οι ασθενείς με καρκίνο θα έχουν ισότιμη πρόσβαση σε υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα από το
βιοτικό τους επίπεδο, την περιοχή που κατοικούν, την εθνικότητα, το φύλο ή την ηλικία.
Καλή χρονιά με υγεία, δύναμη, ελπίδα και συνεργασίες!
Καίτη Αποστολίδου

6o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΟΚ
3 – 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Στις 3 έως 5 Φεβρουαρίου 2022 θα διεξαχθεί το 6ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ, με σημείο αναφοράς την
Παγκόσμια Ημέρα κατά Καρκίνου, δίνοντας την ευκαιρία διαβούλευσης των ζητημάτων που αφορούν
την ογκολογική κοινότητα και θα αποτελέσουν τους κύριους άξονες δράσης της ΕΛΛΟΚ για τη νέα χρονιά.

Το 2022 εγκαινιάζεται η τριετής εκστρατεία της Διεθνούς Ένωσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου, με το
σύνθημα #CloseTheCareGap, που αποτελεί μία ιδιαίτερη κινητοποίηση για δράση κι οικοδόμηση μίας
δικαιότερης και ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική φροντίδα του καρκίνου.

Με δεδομένους τους περιορισμούς που επιβάλλει η
πανδημία Covid-19, το Ετήσιο Συνέδριο θα διεξαχθεί σε
υβριδική μορφή που θα συνδυάζει τη φυσική παρουσία
στο
ξενοδοχείο
AIROTEL
Stratos
Vassilikos
περιορισμένου αριθμού ομιλητών και συμμετεχόντων
με τη διαδικτυακή συμμετοχή της πλειοψηφίας των
ομιλητών και συνέδρων.

Κάθε ενότητα θα περιλαμβάνει εισηγήσεις και
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης όπου 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, προτάσεις για τη βελτίωση
τους καθώς και παρουσίαση καλών πρακτικών που
εφαρμόζουν μέλη μας.

Στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο θα εστιάσουμε σε συγκεκριμένες δράσεις, στις οποίες θα στηριχθεί το
πρόγραμμα της ΕΛΛΟΚ για τη χρονιά 2022. Ταυτόχρονα, θα δοθεί έμφαση στα θετικά βήματα που έχουν
γίνει με την ανάπτυξη των συνεργασιών με τα ερευνητικά ινστιτούτα και τις επιστημονικές ιατρικές
εταιρείες στον χώρο του καρκίνου και τις προοπτικές για τη νέα χρονιά.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2022 θα διεξαχθεί επίσης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΟΚ. Μπορείτε
να διαβάσετε την πρόσκληση εδώ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Διαδικτυακή Ημερίδα «Ο Καρκίνος του Πνεύμονα ως Μείζον Θέμα Δημόσιας Υγείας»
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου- ΕΛΛΟΚ διοργάνωσε την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου επιστημονική Ημερίδα
για τον καρκίνο του πνεύμονα.
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΛΟΚ και της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ). Η
συνεργασία αυτή αποτελεί μία πρωτοβουλία
θεσμικής υπευθυνότητας, η οποία φέρνει σε
επαφή και συνεργασία ασθενείς και
επιστήμονες για την αντιμετώπιση του
καρκίνου του πνεύμονα.
Η Ημερίδα είχε ως στόχο να αναδείξει το
μέγεθος
και
την
επίδραση
του
αποτυπώματος που έχει ο καρκίνος του
Πνεύμονα στη δημόσια υγεία και τις
επιπτώσεις στον πληθυσμό και το σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης της χώρας μας. Επιπλέον η ημερίδα εστίασε στις οικονομικές επιπτώσεις και
την συνολική απώλεια ευημερίας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση
του καρκίνου του πνεύμονα, θα πρέπει να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα των κρατικών επενδύσεων
στην υγεία. Ακόμη, στην ημερίδα αναδείχθηκαν οι διευρυμένες θεραπευτικές επιλογές για κάθε ασθενή
με τη χρήση βιοδεικτών και παρουσιάσθηκε αναλυτικά η σταδιακή μετακίνηση της σύγχρονης
ογκολογίας από τη χημειοθεραπεία στις στοχευμένες θεραπείες.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα σε βίντεο, από το website της ΕΛΛΟΚ.

Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα
#foramelefko
Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ
πραγματοποιήθηκε η Εκστρατεία
Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης
για την πρόληψη και την έγκαιρη
διάγνωση για τον Καρκίνο του
πνεύμονα τον Νοέμβριο μέσα από
στοχευμένες
δράσεις.
Βασικό
μήνυμα της Εκστρατείας «Φοράμε λευκό», ο καρκίνος του πνεύμονα αντιμετωπίζεται!

Στις δράσεις μας για τον καρκίνο του πνεύμονα περιλαμβάνεται και συνέντευξη της Προέδρου, Καίτης
Αποστολίδου, στις 22 Δεκεμβρίου 2021, στον ιστοτοπο cnn.gr με τίτλο: ΕΛΛ.Ο.Κ.: Επιτακτική ανάγκη
να αντιμετωπισθεί ο καρκίνος του πνεύμονα ως μείζον θέμα δημόσιας υγείας»
(https://bit.ly/3JFMVHf) . Η κα Αποστολίδου ανέφερε τον μεγάλο αριθμό νέων διαγνώσεων, την
υψηλή θνησιμότητα, την βαρύτητα της νόσου, το υψηλό κόστος
διάγνωσης και θεραπείας για το σύστημα υγείας, την ψυχική και
οικονομική καταπόνηση του ασθενούς και της οικογένειας του ως
τους κύριους παράγοντες που καθιστούν τον καρκίνο του
πνεύμονα μείζον θέμα δημόσιας υγείας.
Ο Νοέμβριος εκτός από μήνας ενημέρωσης για τον καρκίνο του
πνεύμονα συμβαίνει να είναι επίσης ο μήνας της πανευρωπαϊκής
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Ιατρική Ακριβείας
στην Ογκολογία στην οποία συμμετέχει η ΕΛΛΟΚ. Η συγκυρία
ήταν εξαιρετική, δεδομένου ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια
από τις μορφές καρκίνου στις οποίες η ιατρική ακριβείας στην
ογκολογία έχει εφαρμογή.
Το γεγονός αυτό μας επέτρεψε να αναφερθούμε στην ανάγκη
άμεσης και συντονισμένης αντιμετώπισης του καρκίνου του
πνεύμονα ως κατ’ εξοχήν πεδίου εφαρμογής της ιατρικής
ακριβείας, βάσει των αναγκαίων διαγνωστικών εξετάσεων του
δείγματος του όγκου του ασθενούς ως προς το μοριακό και
γενετικό προφίλ του όγκου. Οι εξειδικευμένες αυτές
διαγνωστικές εξετάσεις επιτρέπουν στον θεράποντα ογκολόγο να
επιλέξει την κατάλληλη θεραπεία στην οποία τα ειδικά χαρακτηριστικά του όγκου του
συγκεκριμένου ασθενή, δείχνουν ότι μάλλον η προτεινόμενη θεραπεία θα έχει θετικά
αποτελέσματα.

All.Can Greece- Δράσεις

H
All.Can
Greece
δημιούργησε ένα νέο ενημερωτικό βίντεο για
το «φορτίο» του καρκίνου & τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης
περίθαλψης στους ασθενείς με καρκίνο.
Το βίντεο περιλαμβάνει:

•
•

• την επισκόπηση των δύο πρόσφατων
μελετών της All.Can Greece για τις
καθυστερήσεις στη διάγνωση και την έναρξη θεραπείας και τις καθυστερήσεις στις ακτινοθεραπείες
των ασθενών με καρκίνο στη χώρας μας
τη συνοπτική κατάσταση του «φορτίου» του καρκίνου στην Ελλάδα
τις συστάσεις πολιτικής για τη βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας στη χώρα μας

Webinar «Ποιότητα & Ασφάλεια Υπηρεσιών Υγείας στα Ογκολογικά
Νοσοκομεία»- All.Can Greece
Η All.Can Greece διοργάνωσε διαδικτυακή επιστημονική
Ημερίδα, τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου, με θέμα την
«Ποιότητα & Ασφάλεια Υπηρεσιών Υγείας στα
Ογκολογικά Νοσοκομεία», κατά την οποία αναλύθηκαν
με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων θέματα πολιτικής για
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και
την ασφάλεια ασθενών, επισκεπτών και υγειονομικού
προσωπικού στα ογκολογικά νοσοκομεία.
Η σημαντική αυτή παράμετρος της υγειονομικής περίθαλψης αναδείχθηκε πρωτεύον θέμα στα δύο
χρόνια της πανδημίας Covid-19, το οποίο όμως συχνά παραβλέπεται ή υποτιμάται λόγω των συνθηκών
που επικρατούν στο σύστημα υγείας της χώρας μας.
Τα θέματα που ανέδειξε η ημερίδα αφορούν την προαγωγή της ποιότητας και της ασφάλειας ως εθνική
προτεραιότητα με την επιβαλλόμενη αύξηση των δημοσίων δαπανών και τη στροφή των επενδύσεων
στην καινοτομία και την ποιότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην αναγκαιότητα ανάπτυξης
κουλτούρας ασφάλειας σε διατομεακό επίπεδο καθώς και στον καίριο ρόλο των ασθενών, στην
προαγωγή της ποιότητας και της ασφάλειας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα από την
ιστοσελίδα της All.Can Greece.
Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για την Ημερίδα μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πανελλήνιο Συνέδριο 2021 για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας
«Πανδημία Covid-19: Η επόμενη μέρα»

Η Διοικούσα Επιτροπή της All.Can Greece και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καρκίνου, στο πλαίσιο της δράσης τους
συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα
Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, που
διοργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική
Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ)
και το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon) με
την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥ) στις 13-16 Δεκεμβρίου 2021.
Η All.Can Greece είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο,
τις δράσεις και το όραμα της καθώς και την παρουσία της
κατά τη διάρκεια της πανδημίας ενώ παράλληλα ανέδειξε τις
προκλήσεις στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα στη
χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην ενότητα «Τρία Χρόνια
All.Can Greece», την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021,
παρουσιάσθηκε από το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της
All.Can Greece, Νίκο Τσουκαλά, Ογκολόγο Παθολόγο,
Αντιπρόεδρο της ΕΟΠΕ. Τα αποτελέσματα και οι συστάσεις
πολιτικής, τις οποίες προτείνουν οι δύο μελέτες, τις οποίες που υλοποίησε η All.Can Greece το 2021, για
τις καθυστερήσεις στη διάγνωση και την έναρξη θεραπείας και τις καθυστερήσεις στις ακτινοθεραπείες
των ογκολογικών ασθενών στην Ελλάδα, παρουσιάσθηκαν από τον Αν. Καθ. Αθαν. Βοζίκη και από τον Γ.
Πισάκα, Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.
Τα επιτεύγματα της Αll.Can Intl κατά το 2021
παρουσιάσθηκαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Eduardo
Pisani, καθώς η στρατηγική της και οι προγραμματιζόμενες
δράσεις για το 1ο τετράμηνο 2022. Ο Εduardo Pisani
συνεχάρη την Διοικούσα Επιτροπή της Αll.Can Greece για τις
δράσεις της και την ευκαιρία που του δόθηκε να γνωρίσει,
έστω και διαδικτυακά, τα άτομα πίσω από τις διευθύνσεις
mail.
H EΛΛΟΚ εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο και σε δύο άλλες συνεδρίες:

H Πρόεδρος, Καίτη Αποστολίδου, συμμετείχε στην συνεδρία «Η Εξατομικευμένη Προσέγγιση των
Ογκολογικών Ασθενών» με θέμα ομιλίας «Η εξατομικευμένη
προσέγγιση ασθενών με καρκίνο - Ανάγκη ή πολυτέλεια; ». Η
ομιλία της αναφερόταν στις ριζικές αλλαγές στην παροχή
υπηρεσιών υγείας ως αποτέλεσμα της χρήσης μεγάλων
δεδομένων και της ευρείας διάδοσης του διαδικτύου με την
επακόλουθη ενεργό συμμετοχή πολιτών και ασθενών για
θέματα υγείας στα κοινωνικά μέσα διαδικτύου. Τόνισε ότι η
ιατρική έχει ήδη περάσει σε άλλο στάδιο: από αντιδραστική
εξελίσσεται σε προληπτική, εξατομικευμένη, προγνωστική,
συμμετοχική και ότι οι προκλήσεις για τον συντονισμό των
εμπλεκομένων
(ασθενών, ιατρών, νοσηλευτών) με τις
προκλήσεις της ογκολογίας των 4P Predictive, Personalized,
Preventive, Participatory είναι πολλές, μεγάλες αλλά και
ενδιαφέρουσες.
Επιπλέον συμμετοχή υπήρχε και στην ενότητα με τίτλο «Από το Ευρωπαϊκό στο Εθνικό πλάνο για την
καταπολέμηση του καρκίνου», όπου δόθηκε η δυνατότητα να επισημανθούν τα κενά που υπάρχουν στην
προετοιμασία της χώρας μας, προκειμένου να συμμετάσχει με αξιώσεις στα ερευνητικά αναπτυξιακά
προγράμματα που συνοδεύουν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δράσης κατά του καρκίνου, η έλλειψη
πολιτικής βούλησης για την υλοποίηση θεμελιωδών έργων και υποδομών όπως η δημιουργία εθνικού
σχεδίου δράσης κατά του καρκίνου, η δημιουργία εθνικού μητρώου νεοπλασιών, η έναρξη λειτουργίας
του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – COVID-19 & ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Εξασφάλιση στέγης για ογκολογικούς ασθενείς σε Αττική/ Αχαΐα / Θεσσαλονίκη

Η Δράση #ΔωρεάνΔιαμονήΓιαΘεραπεία συνεχίζεται με επιτυχία έχοντας καλύψει την ανάγκη στέγασης
για την πραγματοποίηση θεραπειών, για περισσοτέρους από 212 ασθενείς και 182 συνοδούς τους τα έτη
2020-2021.
Το Πρόγραμμα Φιλοξενίας Ασθενών, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020, διεξάγεται υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας και αποτελεί μία κοινή δράση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και του Ομίλου
της Τράπεζας 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 είχε διάρκεια έξι μηνών, (Ιούνιος – Δεκέμβριος 2020), οι
συνθήκες της πανδημίας και η περιοδική έξαρση κρουσμάτων, αύξησαν τις ανάγκες στέγασης των
ασθενών. Κατόπιν αυτού, το πρόγραμμα αρχικά πήρε παράταση για ένα έτος, μέχρι τον Δεκέμβριο του
2021. Σήμερα, οι ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες που έχουν επιβληθεί ως απόρροια της πανδημίας,
εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την πρόσβαση των ασθενών από την περιφέρεια σε μεγάλα ογκολογικά
νοσοκομεία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αιτηθούμε την παράταση της
διάρκειας του προγράμματος για ένα ακόμη έτος, μέχρι το τέλος του 2022 και ευελπιστούμε ότι σύντομα
θα έχουμε και επίσημα θετική ανταπόκριση. Η διαμονή είναι δωρεάν για όλους και αφορά κυρίως άτομα
που προβλέπεται να έχουν 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 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου.

