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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2015, από 17 

ιδρυτικά μέλη, ως το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης οργανώσεων ασθενών με 

Καρκίνο. Η ΕΛΛΟΚ αποτελεί τη φυσική συνέχεια της διαδικτυακής διασωματειακής κοινότητας 

που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2011 και σήμερα αριθμεί ως μέλη 40 οργανώσεις ασθενών με 

καρκίνο απ’ όλη την Ελλάδα, συνηγορώντας για όλους τους τύπους καρκίνου, κοινούς και 

σπάνιους, καθώς και παιδιατρικούς. 

Το όραμα της ΕΛΛΟΚ είναι η ολοκληρωμένη, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή φροντίδα για όλους 

τους ασθενείς με καρκίνο διασφαλίζοντας άριστη διάγνωση, θεραπεία, ψυχο-κοινωνική 

υποστήριξη και αποκατάσταση, καθώς και επανένταξη στην κοινωνική ζωή. 

Η αποστολή της ΕΛΛΟΚ είναι η συνηγορία για τις πολιτικές και την έρευνα για τον καρκίνο, 

ενώνοντας τις δυνάμεις της με όλα της τα μέλη, για να υποστηρίξει τα ατομικά και συλλογικά 

δικαιώματα των ογκολογικών ασθενών στην υγειονομική περίθαλψη, διασφαλίζοντας την 

καθολική και απρόσκοπτη πρόσβασή τους στη διάγνωση, θεραπεία και φροντίδα. 

Το 2021 ήταν η δεύτερη χρονιά που σημαδεύτηκε από την πανδημία Covid-19, η οποία είχε 

σοβαρότατες επιπτώσεις στην ογκολογική περίθαλψη. Σύμφωνα με έρευνες, που 

πραγματοποιήθηκαν όλο αυτό το διάστημα, διαπιστώσαμε μεγάλες δυσκολίες στην πρόσβαση 

στις δημόσιες δομές υγείας. Επιπλέον, η αναστολή των προγραμμάτων πρόληψης και εξετάσεων 

προσυμπτωματικού ελέγχου είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των έγκαιρων διαγνώσεων και 

αντιμετώπισης νέων καρκίνων, ενώ οι συνθήκες πανδημίας επιβάρυναν σημαντικά την 

ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς με καρκίνο να μην λαμβάνουν 

τις κατάλληλες υπηρεσίες υγείας.  

Η ΕΛΛΟΚ συνέχισε να εργάζεται για να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ασθενών με καρκίνο, 

ενώ διατήρησε ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με τα μέλη της για θέματα Covid-19 και καρκίνου 

μέσα από την ειδική ιστοσελίδα, που δημιούργησε για τον σκοπό αυτό. Παράλληλα, πρόβαλε τα 

σοβαρά προβλήματα, που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τους ασθενείς με 

καρκίνο, μέσω εκδηλώσεων, διαδικτυακών ημερίδων, ερευνών και μελετών και ανέπτυξε 

δράσεις και νέες συνεργασίες με την ογκολογική κοινότητα. 

Το 2022 αποτελεί ένα κομβικό έτος για τη νέα θεώρηση του καρκίνου στην Ευρώπη, καθώς τη 

χρονιά αυτή έχει ήδη αρχίσει η υλοποίηση των  δύο εμβληματικών πρωτοβουλιών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τον Καρκίνο (ΕU’s Beating Cancer 

Plan) και της Αποστολής για τον Καρκίνο (Cancer Mission).Το Πρόγραμμα Δράσης κατά του 

Καρκίνου (EU’s Beating Cancer Plan) και η Αποστολή Καρκίνος του Προγράμματος Horizon Europe 

σε συνδυασμό  με τον στόχο που έχει τεθεί για την ανάπτυξη μιας «κουλτούρας υγείας», η οποία 

υιοθετεί την καθαρή ενέργεια, τις καθαρές πόλεις και μεταφορές και τις υγιεινές συνθήκες 

εργασίας και διαβίωσης, δημιουργούν τις βάσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του 

Καρκίνου. Η ένταξη της υγείας ως βασικού άξονα διαμόρφωσης πολιτικών αποφάσεων και η 

δυνατότητα χάραξης εθνικής στρατηγικής, η οποία θα θέτει ως προτεραιότητα την ευζωία των 

πολιτών, θα επιδράσει στην πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου. 
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Παράλληλα, οι ζυμώσεις που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα εκτεταμένων διαβουλεύσεων 

μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων με τον καρκίνο φορέων των κρατών μελών τα τελευταία χρόνια, 

αποτελούν μία μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη κοινών δράσεων, οι οποίες θα βοηθήσουν 

τη χώρα μας να εκσυγχρονιστεί και να συμβαδίσει με τις σημαντικές εξελίξεις που συντελούνται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις της ΕΛΛΟΚ το 2022 θα εστιάσουν: 

● Στη συστηματική προσπάθεια για συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών των 

μελών μας, τη διεύρυνση του αριθμού των μελών και την εμβάθυνση της μεταξύ μας 

συνεργασίας, με στόχο τη συνολική ενδυνάμωση και ανάληψη ενεργού ρόλου των 

ασθενών στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του καρκίνου 

● Στη συνέχιση της διαβούλευσης με την πολιτική ηγεσία και τους φορείς χάραξης 

πολιτικής για την αναγκαιότητα σχεδιασμού και εφαρμογής Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 

τον Έλεγχο του Καρκίνου, την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 

που έχει θεσμοθετηθεί από τον Μάρτιο 2019, τη σύσταση Εθνικού Μητρώου 

Νεοπλασιών και τη συνέχιση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας. 

● Στη εντατικοποίηση της προσπάθειας για βελτιστοποίηση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, με εστίαση στη 

διάχυση των καλών πρακτικών και υιοθέτηση βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων, 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη την επίδραση και τις επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19. 

● Στην επένδυση στις νέες καινοτόμες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις για την 

αντιμετώπιση του καρκίνου και στην ανάπτυξη νέων και διεύρυνση υφιστάμενων 

συνεργασιών με επιστημονικές εταιρείες, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς και 

βιομηχανία. 

● Στην αξιοποίηση ευρημάτων των μελετών τις οποίες διεξήγαγε ή στις οποίες συμμετείχε 

η ΕΛΛΟΚ, για την τεκμηριωμένη και διεπιστημονική ανάληψη δράσης με στόχο την 

βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας σε όλα της τα στάδια 

Στο κατώφλι μιας νέας εποχής, κατά την οποία τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα και οι 

εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο επιτρέπουν να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι για το μέλλον, η 

ΕΛΛΟΚ πιστή στο όραμα και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, περιγράφει συνοπτικά τους 

στρατηγικούς της στόχους και τον προγραμματισμό δράσεων για το 2022. 
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2. ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΟΚ 
 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ είναι η φωνή των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα. 

Εργάζεται συστηματικά για την υλοποίηση του οράματός της επιδιώκοντας τη συμμετοχή των 

ασθενών στη διαμόρφωση της ατζέντας και την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών υγείας για 

τον καρκίνο. Οι ασθενείς με καρκίνο στη χώρα μας και οι κατά τόπους σύλλογοί τους, έχουν πλέον 

αποκτήσει έναν κεντρικό ενιαίο εκπρόσωπο, ο οποίος λειτουργεί με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

και είναι ήδη μέλος των διεθνών οργανισμών.  

Μέσω της συμμετοχής μας στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς θεσμικούς οργανισμούς και 

οργανώσεις για τον καρκίνο και της άμεσης επαφής και επικοινωνίας με αυτούς, φέρνουμε το 

ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι στη χώρα μας και επιδιώκουμε την αναβάθμιση του ρόλου των 

ασθενών και των οργανώσεών τους, αλλά και τη θεσμική συμμετοχή των εκπροσώπων τους στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων πολιτικής για τον καρκίνο και την υγεία. 

Έχουμε ήδη χτίσει ισχυρούς δεσμούς με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, το πολιτικό 

σύστημα της χώρας μας αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς και οργανώσεις. Σήμερα η ΕΛΛΟΚ είναι μέλος σε μεγάλους διεθνείς Οργανισμούς 

και Φορείς για τον καρκίνο: 

• UICC - Union International for Cancer Control 

• ECPC - Εuropean Cancer Patient Coalition,  

• All.Can International,  

• WPCC - World Pancreatic Cancer Coalition,  

• GlobalSkin,  

• Pancreatic Cancer Europe 

Η εμπειρία, η γνώση, το επίπεδο και η ιστορία των μελών της, καθιστούν την ΕΛΛΟΚ έναν φορέα 

που απολαμβάνει τον σεβασμό και την αναγνώριση των οργανώσεων ασθενών, της 

επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας υγείας, αλλά και χώρων πέραν του 

καρκίνου, οι οποίοι επιδιώκουν τη συνεργασία μαζί μας.    
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3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 
 

3.1. Εθνικές Πολιτικές για τον Καρκίνο 

Η χρονιά που έφυγε θα μπορούσε με ευκολία να συμπεριληφθεί σε εκείνες κατά τις οποίες τίποτε 

δεν προχώρησε, τίποτε δε βελτιώθηκε σχετικά με την αντιμετώπιση του καρκίνου στη χώρα μας. 

Παρά το γεγονός ότι το 2021 ξεκίνησε με την αναγγελία της έναρξης του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος κατά του καρκίνου, καμία ενέργεια δεν έλαβε χώρα που να μαρτυρεί ότι κάτι 

αλλάζει σε εθνικό επίπεδο. Η Πολιτεία επικεντρωμένη στη μονοδιάστατη προσπάθεια για την 

αντιμετώπιση της λοίμωξης Covid-19, ουσιαστικά εγκατέλειψε όλες τις άλλες κατηγορίες 

ασθενών, μεταξύ αυτών και τους ογκολογικούς. 

Η επιτακτική ανάγκη για ανάληψη εθνικής δράσης με στόχο το συντονισμό, την υποστήριξη και 

την καθοδήγηση δημόσιων φορέων, ιδρυμάτων, οργανισμών και οργανώσεων, στην κατάθεση 

προτάσεων και τη συμμετοχή με αξιώσεις σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων για τον καρκίνο,  δεν έγινε αντιληπτή από την πολιτεία.  

Σήμερα στο Υπουργείο Υγείας δεν υπάρχει αρμόδια Διεύθυνση ή Τμήμα για την Ογκολογία, στη 

δε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας δεν υπάρχει Τμήμα για την έρευνα για τον 

καρκίνο, παρά το γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η έρευνα για τον καρκίνο απορροφά 

ποσοστό άνω του 60% των διατιθέμενων κεφαλαίων αλλά και του αριθμού ερευνών και κλινικών 

μελετών. 

Την ίδια στιγμή, οι απόψεις των ασθενών και των φορέων τους, αν και επανειλημμένως έχουν 

διατυπωθεί δημόσια, δεν λαμβάνονται υπόψη, ενώ καμία σαφής ένδειξη δεν υπάρχει που να 

δείχνει ότι επιχειρείται η εφαρμογή κάποιας συγκεκριμένης πολιτικής για τον καρκίνο στη χώρα 

μας. H συνεχής επίκληση δημοσιονομικών ή άλλων δικαιολογιών, δεν είναι πλέον πειστική για τη 

πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά ασθενείς με καρκίνο, οι οικογένειες τους και το 

υγειονομικό προσωπικό στο δημόσιο σύστημα υγείας. 

Μετά από δύο χρόνια συνεχούς υγειονομικής κρίσης εξαιτίας  της πανδημίας, έχουν ενταθεί και 

επιδεινωθεί σοβαρά, χρόνια προβλήματα σε όλα τα στάδια της ογκολογικής περίθαλψης και 

φροντίδας, με βαρύτατες και πολύπλευρες συνέπειες για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, 

ενώ τα μέτρα που λαμβάνονται και οι πολιτικές που ακολουθούνται αποδεικνύονται ανεπαρκή 

και πολλές φορές αποτελούν τροχοπέδη για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών με καρκίνο 

στις υπηρεσίες υγείας. Οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην έγκαιρη διάγνωση νέων 

καρκίνων εξαιτίας της δυσκολίας πρόσβασης σε δομές υγείας, στην έναρξη της θεραπείας, στις 

ακτινοθεραπείες για τους ασθενείς με καρκίνο* καθώς και η μη εύρυθμη λειτουργία 

χειρουργείων επί μακρόν σε πολλά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα καθιστούν πλέον τον καρκίνο και 

την αντιμετώπισή του μία νέα εν δυνάμει απειλή για το σύστημα υγείας, που το αμέσως επόμενο 

διάστημα θα επηρεάσει τη ζωή και τις τελικές εκβάσεις χιλιάδων ασθενών. 

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, 

πιστεύουμε ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί δράση από το Υπουργείο Υγείας 

προκειμένου:  
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1. Να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι και να αναληφθούν οι απαιτούμενες πρωτοβουλίες για την 

αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των ογκολογικών νοσοκομείων και κλινικών το 

ταχύτερο δυνατό, σε συνθήκες ασφάλειας και επαρκούς στελέχωσης.  

2. Να δοθεί έμφαση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων προγραμμάτων πρόληψης και 

προσυμπτωματικού 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.  

3. Να αναγνωρισθεί η υποστηρικτική και ανακουφιστική φροντίδα των ασθενών με καρκίνο ως 

αναπόσπαστος τομέας της παρεχόμενης ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, με παροχή 

οργανωμένων κατ’ οίκον υπηρεσιών υγείας και δημιουργία δομών φιλοξενίας ασθενών τελικού 

σταδίου.  

Πεποίθησή μας είναι, ότι μόνο εάν αντιμετωπιστεί στρατηγικά ο καρκίνος μπορούμε να 

ελπίζουμε σε ουσιαστική βελτίωση των εκβάσεων για τους ασθενείς. Αυτό απαιτεί, πέρα από τη 

διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης και την πολιτική βούληση για ουσιαστικές παρεμβάσεις. 

 

3.1.1. Εκπόνηση και υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Έλεγχο του 

Καρκίνου 

Η ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης, μετά από συνεργασία και 

διαβούλευση όλων των  εμπλεκόμενων φορέων και των εκπροσώπων των ασθενών με καρκίνο, 

που θα συμβαδίζει με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά1 σε όλους τους βασικούς τομείς της ογκολογίας 

(πρόληψη, θεραπεία, επιβίωση, αποκατάσταση και επανένταξη)2 παραμένει η πρώτη 

προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων προβλημάτων της ογκολογικής 

περίθαλψης στη χώρα μας και αποτελεί προαπαιτούμενο για την ορθή και αποτελεσματικότερη 

χάραξη πολιτικής. 

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, λειτουργώντας ως κεντρικό σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση 

του καρκίνου σε εθνικό επίπεδο,  θα καταγράφει, αξιολογεί και αναδεικνύει τα σημαντικότερα 

προβλήματα στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα 

τεκμηριωμένες προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

των ανεπαρκειών, με τελικό στόχο τις καλύτερες εκβάσεις για τους ασθενείς και την εξασφάλιση 

της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας. Ταυτόχρονα θα προωθεί και θα ενισχύει την 

συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε μέσα από τη 

συνεχή διεπιστημονική σύμπραξη να επέλθει βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Σκοπός της ΕΛΛΟΚ, τόσο στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνεργασιών της με τους λοιπούς 

εταίρους στην ογκολογία, όσο και με τη διαβούλευση με πολιτικούς φορείς, να συνδράμει 

αποφασιστικά προς τον σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο 

στη χώρα μας.  

 

 
1 European Partnership for Action Against Cancer - http://epaac.eu/national-cancer-plans 
2 EU Joint Action on Cancer Control- Policy Paper on National Cancer Control Programmes (NCCPs)/Cancer Documents 

in Europe - https://cancercontrol.eu/archived/uploads/PolicyPapers27032017/Policy_Paper_2_NCCP.pdf 

http://epaac.eu/national-cancer-plans
https://cancercontrol.eu/archived/uploads/PolicyPapers27032017/Policy_Paper_2_NCCP.pdf
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3.1.2. Λειτουργία Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών (Ε.Ι.ΝΕ.) 

Τρία χρόνια μετά την ψήφιση του Νόμου για τη δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 

και τις προσδοκίες που αυτός δημιούργησε, ο νόμος εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται, παρά τις 

περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του υπουργείου υγείας. 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών είχε σχεδιαστεί προκειμένου να αποτελέσει τον κεντρικό 

εθνικό φορέα που θα διαχειρίζεται τα ζητήματα που αφορούν όλες τις διαστάσεις και επιπτώσεις 

του καρκίνου στη δημόσια υγεία, από την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την 

αποκατάσταση, την ανακουφιστική φροντίδα, την έρευνα και την εφαρμογή των κατάλληλων 

πολιτικών. Μετά την ανακοίνωση για ίδρυση ενός σχετικού φορέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται 

πλέον σαφές υπέρ του δέοντος, ότι η έναρξη λειτουργίας του ΕΙΝΕ θα μπορούσε να έχει 

προετοιμάσει κατάλληλα τη χώρα μας, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις αυξημένες ανάγκες 

που εμφανίζονται σήμερα με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος κατά του καρκίνου 

και των προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας «αποστολή καρκίνος». Παράλληλα θα 

μπορούσε να είχε διαχειριστεί με μεγαλύτερη επιτυχία τις ανεπάρκειες που εμφανίστηκαν κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας στην ογκολογική φροντίδα.  

 

3.1.3. Σύσταση πληθυσμιακού Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών 

Η δημιουργία ενός πληθυσμιακού Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών αποτελεί βασικό στρατηγικό 

στόχο της ΕΛΛΟΚ και χρόνιο αίτημα της ελληνικής ογκολογικής κοινότητας, ως βασικό εργαλείο 

χάραξης πολιτικής για τον καρκίνο αλλά και διαχείρισης και αξιολόγησης της ογκολογικής 

περίθαλψης και φροντίδας.  

Η Ελλάδα παραμένει από τις ελάχιστες χώρες στον ανεπτυγμένο κόσμο χωρίς πληθυσμιακό 

Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών, το οποίο θα καταγράφει, σε κεντρικό επίπεδο, τον αριθμό και τον 

τύπο νεοπλασιών στη χώρα μας, τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και άλλα σημαντικά 

στοιχεία και το οποίο αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για τη βιώσιμη και αποτελεσματική 

διαμόρφωση πολιτικής καταπολέμησης του καρκίνου, όπως και για τη συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων σε αυτήν φορέων. 

Για την ανάγκη δημιουργίας Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών, έχουν διεθνώς «χυθεί τόνοι 

μελάνης». Ελπίζουμε ότι η ταχύτατη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών 

υγείας, θα καταστήσουν εφικτή σύντομα τη δημιουργία εθνικού μητρώου νεοπλασιών πολύ 

ευκολότερα και ορθότερα, αποκαθηλώνοντας έωλα επιχειρήματα – δικαιολογίες που ευθύνονται 

για τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις. 

  

 

3.1.4. All.Can Greece 

Πιστή στη θέση της για την αξία των συνεργασιών και της δικτύωσης όλων των αρμόδιων φορέων 

στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, η ΕΛΛΟΚ έχουσα την ευθύνη της Γραμματείας της 
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All.Can Greece, συντονίζει τη λειτουργία της πλατφόρμας All.Can Greece, σε συνεργασία με την 

Διοικούσα Επιτροπή3.  

Η All.Can Greece αποτελεί την ελληνική πλατφόρμα της διεθνούς πρωτοβουλίας All.Can 

International, η οποία έχει πλέον μετεξελιχθεί σε μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τις 

Βρυξέλλες και κατόρθωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα να προωθήσει για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας 15 εκ των σημαντικότερων εμπλεκόμενων 

φορέων στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα. 

Πιστή στο όραμα και τους στόχους της η All.Can Greece, μέσα από τη διαβούλευση των 

εμπλεκόμενων μελών-φορέων και με βάση τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τη διεθνή 

έρευνα που διεξήχθη μεταξύ των ασθενών με καρκίνο, εστιάζει για το 2022 σε μία σειρά 

προτάσεων για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας στην Ελλάδα, σύμφωνα 

με το όραμα και τους στόχους που έχουν τεθεί.  

Σε συνέχεια των δράσεων της προηγούμενης χρονιάς, οι προτάσεις συνδυάζονται με την 

ανάδειξη «καλών  πρακτικών» (best practices) για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης, 

καθώς και βιώσιμων συστάσεων πολιτικής για τα ακανθώδη ζητήματα της ογκολογικής 

φροντίδας, όπως αυτά προκύπτουν από τις δύο μεγάλες μελέτες της All.Can Greece του 2021, για 

τα αίτια καθυστερεήσεων στη διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας και των καθυστερήσεων 

στις ακτινοθεραπείες για τους ασθενείς με καρκίνο.  

Στο πρόγραμμα δράσης της All.Can Greece αποτυπώνονται αναλυτικά οι προτεραιότητες και οι 

στόχοι για το 2022, με αφετηρία τα συπεράσματα και τις προτάσεις που απορρέουν από τις 

προαναφερόμενες μελέτες που διεξήχθησαν την περασμένη χρονιά. 

 

3.2.Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τον Καρκίνο 
 

Δύο χρόνια μετά την έναρξη των διαδικασιών για την εκπόνηση και εφαρμογή του, το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα κατά του καρκίνου βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, παρά τις αρχικές 

καθυστερήσεις που επέφερε η πανδημία της λοίμωξης covid19. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα τη 

σταθερή προσήλωση της ηγεσίας της ΕΕ στη διαμόρφωση ενός καινούριου περιβάλλοντος, μίας 

«νέας ευρωπαϊκής κουλτούρας», στη θεώρηση και αντιμετώπιση του καρκίνου στη γηραιά 

ήπειρο. Μία ολιστική προσέγγιση, η οποία φέρνει στο επίκεντρο σε κάθε μορφή άσκησης 

πολιτικής, την υγεία και προϋποθέτει εξασφάλιση συνθηκών που δε θα επιβαρύνουν την 

διαβίωση του ανθρώπου σε όλο το φάσμα των κοινωνικών δραστηριοτήτων, η οποία θα πηγάζει 

από την κεντρική εξουσία και τις κυβερνήσεις των χωρών μελών και θα διέπει κάθε ενέργεια σε 

συλλογικό ή και ατομικό επίπεδο στην δημόσια και την ιδιωτική ζωή.  Έτσι η υιοθέτηση του όρου 

«Αποστολή» έρχεται αβίαστα να περιγράψει το μέγεθος της προσπάθειας, αλλά και το όραμα 

που τη συνοδεύει, με προκαθορισμένους χρονικά και ποσοτικά στόχους, οργάνωση και υλική 

υποστήριξη. 

 

 
3 Ιστοσελίδα της All.Can Greece 

https://allcan.gr/
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3.2.1. Αποστολή Καρκίνος  

Η πολιτική, που είναι σχεδιασμένη ως «αποστολή», είναι το βασικό εργαλείο για τον 

επαναπροσδιορισμό της Ευρωπαϊκής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών 

προκλήσεων. Η προσέγγιση αυτή έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτές τις προκλήσεις πιο πρακτικές 

και συστημικές, ώστε οι επενδύσεις στην έρευνα και τεχνολογία να μπορούν να υποστηρίξουν 

την επίτευξη εξειδικευμένων, στοχευμένων και συγκεκριμένων στόχων. Πέντε κριτήρια 

χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή των Αποστολών: 

• Τόλμη, έμπνευση, ευρεία κοινωνική αποδοχή 

• Σαφής κατεύθυνση: στοχευμένη, μετρήσιμη και χρονικά προσδιορισμένη προσέγγιση 

• Φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική έρευνα και δράσεις καινοτομίας 

• Προέχει η διεπιστημονική,  διατομεακή, και διαδραστική προσέγγιση και καινοτομία 

• Ενθάρρυνση υποβολής πολλαπλών προτάσεων από κάτω δηλ. από τους πολίτες προς τα 

πάνω δηλ. υπουργεία, φορείς, εμπειρογνώμονες 

Η συμμετοχή από ευρείες ομάδες ενδιαφερομένων από 

άτομα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κινήματα 

πολιτών ή πολιτικά κόμματα, είναι ζωτικής σημασίας για τη 

διαμόρφωση αποστολών και για τη διασφάλιση της 

μακροζωίας τους. Διδάγματα από τρέχουσες και 

προηγούμενες δημόσιες διαβουλεύσεις είναι σημαντικό να 

μελετώνται κα να λαμβάνονται υπόψη. 

Δεδομένου ότι οι προκλήσεις που προκύπτουν από τον 

καρκίνο για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις χώρες μέλη 

είναι τεράστιες, η καταπολέμηση του καρκίνου στην 

Ευρώπη απαιτεί σύνθετες ενέργειες από πολλούς 

ενδιαφερόμενους φορείς, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και 

σε επίπεδο ΕΕ. Σε επίπεδο ΕΕ, οι πολίτες, οι ασθενείς, οι 

επιβιώσαντες, τα μέλη των οικογενειών τους, και οι 

φροντιστές τους μπορούν να επωφεληθούν από τη δέσμη 

γνώσεων για τον καρκίνο, την ανταλλαγή 

εμπειρογνωμοσύνης και την ανταλλαγή δεδομένων.  

Η ΕΕ μπορεί να προσφέρει μεγάλης κλίμακας έρευνα για 

λιγότερο διαδεδομένους καρκίνους, παρέχοντας μια 

πλατφόρμα για ανταλλαγή γνώσεων και δεδομένων, για 

ανταλλαγή εμπειριών από βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες στις χώρες μέλη. Προηγούμενα 

προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ και άλλες σχετικές δράσεις αντιμετώπισαν 

διάφορες προκλήσεις στην έρευνα, την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου. Ωστόσο, η 

αυξανόμενη επιβάρυνση του καρκίνου στην Ευρώπη και το ταχέως αυξανόμενο κόστος του για 

τα συστήματα υγείας και την κοινωνία απαιτούν διαφορετικού είδους συνεργασία σε φιλόδοξη 

ευρωπαϊκή κλίμακα, για καινοτομία και ενσωμάτωση αποτελεσμάτων βασικής, μεταφραστικής, 

κλινικής και παρεμβατικής έρευνας. Η έρευνα αυτού του είδους έχει ως προϋπόθεση να 

βασίζεται σε υποστηρικτική πολιτική και νομοθεσία, καθώς και σε ισχυρή πολιτική δέσμευση των 

χωρών μελών να αφαιρέσουν τα εμπόδια σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
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Η Αποστολή για τον Καρκίνο θα ασχοληθεί με το σύνολο των μέτρων για την καταπολέμηση του 

καρκίνου, δηλαδή από την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου έως την υποστήριξη της 

επιβίωσης και τη φροντίδα στο τέλος της ζωής, για όλες τις ηλικίες και όλους τους καρκίνους, 

συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων και ελάχιστα κατανοητών καρκίνων, των καρκίνων σε 

παιδιά, εφήβους/νέους και ηλικιωμένους, καρκίνους σε κοινωνικά ή οικονομικά ευάλωτες 

οικογένειες και σε άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε όλα τα κράτη μέλη. Η  

Αποστολή για τον Καρκίνο παρέχει κατευθύνσεις και στόχους για έρευνα και καινοτομία, θα 

δημιουργήσει επίσης και δεδομένα για τους παράγοντες που υποστηρίζουν δράσεις για την 

καταπολέμηση του καρκίνου. Από αυτή την άποψη, οι δράσεις της Αποστολής θα συμβάλουν 

σημαντικά στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου. Αντίστροφα, το 

Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον Καρκίνο θα παρέχει ευκαιρίες για συμπλήρωση της Αποστολής για τον 

Καρκίνο. 

Ο γενικός στόχος της Αποστολής για τον Καρκίνο έχει διατυπωθεί ως εξής:  

«Μέχρι το 2030, περισσότερες από 3 εκατομμύρια ζωές θα έχουν σωθεί, ζώντας περισσότερο 

και καλύτερα».  

Ο στόχος αυτός είναι σύμφωνος με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) 3 του ΟΗΕ: 

Διασφάλιση υγιούς διαβίωσης και προώθηση της ευημερίας για όλους σε όλες τις ηλικίες. Ο 

στόχος αυτού του SDG για τις μη μεταδοτικές ασθένειες για το 2030 είναι «η μείωση κατά ένα 

τρίτο της πρόωρης θνησιμότητας μέσω της πρόληψης και της θεραπείας και η προώθηση της 

ψυχικής υγείας και ευημερίας». 

Δεδομένου του υψηλού επιπέδου φιλοδοξίας για την επίτευξη του στόχου, απαιτείται ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο τολμηρών δράσεων που θα υποστηρίζεται από όλα τα κράτη μέλη και τους 

ενδιαφερόμενους φορείς – συμπεριλαμβανομένων ασθενών, επιβιωσάντων, φροντιστών και του 

ευρύτερου κοινού – για την επίτευξη του στόχου της Αποστολής. Απαιτούνται πέντε 

αποτελεσματικές παρεμβάσεις:  

1. πρόληψη  

2. διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου  

3. ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών, των επιβιωσάντων, των οικογενειών και των 

φροντιστών τους  

4. ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα προηγούμενα στάδια   

 Οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε αυτούς τους τομείς απαιτούν πλήρη κατανόηση (5η 

παρέμβαση) των καρκίνων, των αιτιολογικών παραγόντων και των μηχανισμών και των 

επιπτώσεών τους στον καρκίνο.  
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Ως εκ τούτου, η κατανόηση θεωρείται η βάση για τις 

ενέργειες που θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου. 

Επιπλέον, απαιτούνται αποτελεσματικά μέτρα πολιτικής 

υγείας για τον καρκίνο και διάθεση πόρων για να 

διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι σε 

όλα τα κράτη μέλη έχουν ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής 

ποιότητας πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, φροντίδα 

και υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 

σε χρηματοδότηση της έρευνας και της  γνώσης.  Τέλος, 

όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση της Καθ. Marianna 

Mazzucato «Διοικώντας τις Αποστολές στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση», η επιτυχία της πολιτικής προσέγγισης που είναι 

προσανατολισμένη στις Αποστολές εναπόκειται σε νέες 

ευέλικτες δομές διακυβέρνησης, που θα εξισορροπούν 

σωστά με μια αποτελεσματική διαχείριση 

χαρτοφυλακίου δράσεων με δια-τομεακό και δια-

θεσμικό συντονισμό. 

Η εν λόγω προσέγγιση είναι εμφανής στις προτάσεις 

έργων που υποβάλλονται αλλά και σε δράσεις που 

υλοποιούνται ήδη όπως η Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση για 

τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (JA TEHDAS).  

Η κατανόηση αποτελεί βασικό σημείο εκκίνησης για αποτελεσματικές ενέργειες για τη θεραπεία 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με και μετά τον καρκίνο, των οικογενειών και 

των φροντιστών τους.  

Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. 

Η κατανόηση των βιολογικών διεργασιών στο ανθρώπινο κύτταρο είναι ζωτικής σημασίας για τη 

διάγνωση του καρκίνου και την ανάπτυξη αποτελεσματικής θεραπείας. Παρά τις εξελίξεις στη 

θεραπεία του καρκίνου, ορισμένοι καρκίνοι εξακολουθούν να είναι ανθεκτικοί σε όλες τις 

διαθέσιμες θεραπείες και ορισμένοι γνωστοί στόχοι εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζονται με 

τα τρέχοντα φάρμακα. Ιδιαίτερη έμφαση κρίνεται απαραίτητο να δοθεί στην καινοτομία της 

αντικαρκινικής φαρμακευτικής αγωγής για παιδικούς καρκίνους, καρκίνους σε εφήβους και 

νεαρούς ενήλικες και καρκίνους στους ηλικιωμένους, καθώς αυτοί οι πληθυσμοί έχουν 

διαφορετικά βιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ηλικία. 

Η κατανόηση της πολυπλοκότητας του καρκίνου και του ρόλου των παραγόντων και των 

καθοριστικών παραγόντων (π.χ. τρόπος ζωής, περιβάλλον, έκθεση σε παράγοντες που 

προκαλούν καρκίνο στο χώρο εργασίας, αλλά και φύλο/φύλο και ηλικία) είναι σημαντική για την 

ανάπτυξη αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων. Ορισμένοι παράγοντες είναι γνωστό ότι 

παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη καρκίνων, αλλά η ακριβής επίδρασή τους δεν είναι σαφής, ενώ 

άλλοι αιτιολογικοί παράγοντες απομένουν να ανακαλυφθούν. Επομένως, απαιτείται 

περισσότερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις απειλές για 

την υγεία και τους κινδύνους καρκίνου, πώς συμπεριφέρονται ανάλογα και πώς οι ανθυγιεινές 

συμπεριφορές μπορούν να αλλάξουν βιώσιμα. 
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Επιπλέον, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για καλύτερη κατανόηση του αντίκτυπου της θεραπείας 

του καρκίνου στους ασθενείς, τόσο για να βελτιώσουμε τη θεραπεία όσο και για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας 

ακόμη και χρόνια μετά τη διάγνωση του καρκίνου και την αρχική τους θεραπεία. Η κατανόηση 

του τρόπου με τον οποίο κάθε άτομο αντιδρά στη θεραπεία και πώς η θεραπεία επηρεάζει την 

ψυχική υγεία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικής φροντίδας και 

υποστήριξης για τους ασθενείς και τους φροντιστές τους. 

Η Αποστολή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή που όρισε 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από ένα συμβουλευτικό όργανο, το Forum. H Δ.Ε. δημοσίευσε τον 

Σεπτέμβριο 2020 τις συστάσεις της βάσει των οποίων σχεδιάσθηκαν τα έργα, οι δράσεις και οι 

πρωτοβουλίες της Αποστολής. Για τις συστάσεις της Αποστολής για τον Καρκίνο είχαμε την 

ευκαιρία να ενημερωθούμε εκτενώς από τον Καθ. Walter Ricciardi, Πρόεδρο της Δ.Ε. της 

Αποστολής για τον Καρκίνο στο περυσινό 5ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ, μπορείτε να βρείτε την 

παρουσίασή του στον ιστότοπο της ΕΛΛΟΚ 

Παρακάτω επισυνάπτουμε πίνακα με μία συνοπτική παρουσίαση των συστάσεων της 

«Αποστολής» για την καταπολέμηση του καρκίνου  

Συστάσεις της Αποστολής για την Καταπολέμηση του Καρκίνου 

Σύσταση της ΔΕ της Αποστολής Δυνητικές συνέργειες με άλλες 

Αποστολές 

1 Έναρξη του ιστοτόπου UNCAN.eu – μια 

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την κατανόηση 

του καρκίνου 

Αποστολές για την Υγεία του εδάφους 

και τα τρόφιμα,  Κλιματικά ουδέτερες 

και έξυπνες πόλεις, Προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβα-

νομένου του κοινωνικού μετασχημα-

τισμού. 

2 Ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού ερευνητικού 

προγράμματος για τον εντοπισμό  (πολυ) 

γενετικού κινδύνου 

 

Αποστολές για την Υγεία του εδάφους 

και τα τρόφιμα,  Κλιματικά ουδέτερες 

και έξυπνες πόλεις, Προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβα-

νομένου του κοινωνικού μετασχημα-

τισμού. 

3 Υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής 

αποτελεσματικών στρατηγικών και πολιτικών 

πρόληψης του καρκίνου στα κράτη μέλη και 

στην ΕΕ 

Αποστολές για την Υγεία του εδάφους 

και τα τρόφιμα,  Κλιματικά ουδέτερες 

και έξυπνες πόλεις, Προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβα-

νομένου του κοινωνικού μετασχημα-

τισμού. 

4 Βελτίωση των υπαρχόντων προγραμμάτων 

προσυμπτωματικού ελέγχου και ανάπτυξης 

νέων προσεγγίσεων για τον προσυμπτωματικό 

έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση 

 

https://ellok.org/2021-conference-schedule/
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5 Προώθηση και εφαρμογή εξατομικευμένων 

ιατρικών προσεγγίσεων για όλους τους 

καρκινοπαθείς στην Ευρώπη 

 

6 Ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού ερευνητικού 

προγράμματος για πρώιμες διαγνωστικές και 

ελάχιστα επεμβατικές τεχνολογίες θεραπείας 

 

7 Ανάπτυξη ερευνητικού προγράμματος σε 

επίπεδο ΕΕ και υποστήριξης πολιτικής για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

καρκινοπαθών και των επιβιωσάντων, των 

μελών της οικογένειας και των φροντιστών και 

όλων των ατόμων με αυξημένο κίνδυνο 

καρκίνου 

Επικοινωνία με τους πολίτες μαζί με 

άλλες Αποστολές 

 

8 Δημιουργία Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Κέντρου 

ασθενών με καρκίνο όπου οι ασθενείς και οι 

επιβιώσαντες μπορούν να καταθέσουν και να 

μοιραστούν τα δεδομένα τους για 

εξατομικευμένη φροντίδα 

 

9 Επίτευξη ισότητας στον τομέα της υγείας για 

τον καρκίνο στην ΕΕ σε όλη τη συνέχεια της 

νόσου 

 

10 Δημιουργία  δικτύου ολοκληρωμένων 

υποδομών για τον καρκίνο σε όλα τα κράτη 

μέλη της ΕΕ για τη βελτίωση της ποιότητας της 

έρευνας και της περίθαλψης 

 

11 Παιδικοί καρκίνοι και καρκίνοι σε εφήβους και 

νεαρούς ενήλικες: περισσότερη και καλύτερη 

θεραπεία  

 

12 Επιτάχυνση της καινοτομίας και της 

εφαρμογής νέων τεχνολογιών και δημιουργία 

Living Labs με επίκεντρο την Ογκολογία για την 

καταπολέμηση του καρκίνου 

 

13 Αλλαγή της κουλτούρας του καρκίνου, της 

επικοινωνίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων 

 

Επικοινωνία με τους πολίτες μαζί με 

άλλες Αποστολές 

 

 

Μπορείτε να βρείτε ανάλυση κάθε σύστασης στην έκθεση Conquering Cancer: Mission Possible 

(https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b389aad3-fd56-11ea-b44f-

01aa75ed71a1/). 

Οι δύο ανωτέρω εμβληματικές δράσεις για τον καρκίνο συνιστούν το κέντρο δράσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καρκίνο την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, οι οποίες 

συμπληρώνονται από και άλλα προγράμματα όπως το Trancan III, το ΕRAperMED, Mari, στο οποίο 

η Ελλάδα εκπροσωπείται από την ΓΓΕΚ-Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b389aad3-fd56-11ea-b44f-01aa75ed71a1/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b389aad3-fd56-11ea-b44f-01aa75ed71a1/
TRANSCAN-3%20Sustained%20collaboration%20of%20national%20and%20regional%20programmes%20in%20cancer%20research,
https://erapermed.isciii.es/
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4. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΟΚ ΓΙΑ ΤΟ 2022 
 

Σε μία περίοδο γεμάτη προκλήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, οι στόχοι της 

ΕΛΛΟΚ για το 2022 οφείλουν να είναι προσαρμοσμένοι στα νέα δεδομένα και να χαρακτηρίζονται 

από διορατικότητα, ευελιξία και διαχρονικότητα. Οι εξελίξεις είναι πλέον εξαιρετικά ραγδαίες και 

το διεθνές περιβάλλον θέτει τις παραμέτρους, οι οποίες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά 

την εκπόνηση ενός προγράμματος δράσης. Επιπλέον, η μεσομακροπρόθεσμη προοπτική είναι 

αυτονόητο ότι είναι επιβεβλημένη προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που πηγάζουν 

από τα προγράμματα και τις δράσεις του ευρωπαϊκού σχεδίου κατά του καρκίνου.  

Συγκεκριμένα, για το 2022 η ΕΛΛΟΚ περιλαμβάνει μεταξύ των στόχων της τους ακόλουθους: 

1. Την ανάληψη ενεργού ρόλου για τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας για τον καρκίνο σε 

εθνικό επίπεδο με διεύρυνση της συμμετοχής της σε επιτροπές και οργανισμούς που 

αφορούν την ογκολογική περίθαλψη 

2. Τη συμμετοχή σε εγχώρια και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και μελέτες  

3.  Την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και ενδυνάμωσης των μελών της  

4. Τη διεύρυνση συνεργασιών με την ογκολογική κοινότητα 

5. Την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών  

6. Τη βελτίωση της οργανωτικής, λειτουργικής και επικοινωνιακής ανάπτυξης της ΕΛΛΟΚ 

και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της  

 

4.1. Συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας για τον καρκίνο 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η εξάπλωση του Covid-19 και η προσπάθεια αντιμετώπισής του, 

προκάλεσε σοβαρότατες και πολυεπίπεδες κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις σε κλίμακα, που 

δεν είχε ξαναεμφανιστεί τα τελευταία τουλάχιστον 100 έτη, οι οποίες όπως φαίνεται θα έχουν 

μακροχρόνιο αντίκτυπο. 

Παρόλα αυτά, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου με 

τη συνεργασία της ογκολογικής κοινότητας, κατέδειξαν ότι με στοχευμένη στρατηγική και με 

συστράτευση των ογκολογικών φορέων, η Πολιτεία, η οποία χαρακτηρίζεται επί μακρόν από 

έλλειψη διάθεσης για ανάληψη δράσης, αλλά και σοβαρά ελλείμματα στρατηγικής στη 

διαχείριση του καρκίνου στη χώρα μας, έδωσε δείγματα θετικών προθέσεων και άφησε 

υποσχέσεις για την επίδειξη της απαιτούμενης πολιτικής βούλησης σχετικά με τον σχεδιασμό και 

την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών υγείας που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της 

ογκολογικής περίθαλψης. Χαρακτηριστικά, εντός του 2021 συνεχίστηκε η επιτάχυνση της τόσο 

αναγκαίας ψηφιοποίησης των υπηρεσιών υγείας, ενώ βελτιώθηκε η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας, έστω και σε μεμονωμένους τομείς (π.χ. ακτινοθεραπείας). 

Βλέποντας λοιπόν την πανδημία ως μία ευκαιρία για την προώθηση εκκρεμών θεμάτων 

ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας στη χώρα μας, η ΕΛΛΟΚ θα εξακολουθήσει να συμμετέχει 

στη δημόσια διαβούλευση, ώστε με την πλούσια τεχνογνωσία της να συμβάλλει στη διαδικασία 

της χάραξης των πολιτικών υγείας και της λήψης και υλοποίησης αποφάσεων για όλα τα μεγάλα 

προβλήματα που μας απασχολούν: 
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● Την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 

● Την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο 

● Τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών 

● Τη δημιουργία Εθνικών Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης για τους σπάνιους καρκίνους  

● Την ίδρυση ως Οργανισμού του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία 

● Την εκπροσώπηση των ασθενών σε επιτροπές και φορείς διαμόρφωσης πολιτικών για 

τον καρκίνο και την υγεία 

● Την περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας  

 

4.2. Συμμετοχή σε έρευνες & μελέτες  
Μία από τις βασικές επιδιώξεις της ΕΛΛΟΚ παραμένει σταθερά η συμμετοχή σε ερευνητικά 

προγράμματα και μελέτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είτε ως κύριος φορέας 

υλοποίησης, είτε ως συμμετέχων. Έτσι, για το 2022 στο Πρόγραμμα Δράσης συμπεριλαμβάνονται 

έρευνες και μελέτες οι οποίες: 

● Προωθούν την ιδέα των ασθενών ως συνερευνητών και συνδιαμορφωτών των 

θεραπευτικών επιλογών, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες  και ανάγκες 

τους   

● Επιδιώκουν την ένταξη των κατάλληλων δεικτών Ποιότητας Ζωής (QoL) στα ερευνητικά 

προγράμματα 

● Καταγράφουν δεδομένα σχετικά με τον καρκίνο τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν 

τόσο από τους επαγγελματίες υγείας στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, όσο και 

από τους φορείς χάραξης πολιτικής 

Με την ευρωπαϊκή πολιτική για τον Καρκίνο να έχει ήδη ως κεντρικό σημείο αναφοράς την 

Αποστολή για τον Καρκίνο (Cancer Mission), η ΕΛΛΟΚ στο πλαίσιο των διεθνών συνεργειών και 

της δικτύωσής της στοχεύει στη συμμετοχή της σε ασθενοκεντρικά προγράμματα έρευνας στο 

πλαίσιο των Horizon Europe, καθώς και σε προγράμματα ΕΣΠΑ σε συνεργασία με αξιόπιστους 

φορείς (Πανεπιστήμια, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα) ενώ εξετάζει τις 

δυνατότητες συμμετοχής της σε σχετικά consortia. 

 

4.3. Υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και ενδυνάμωσης των μελών μας 
Η ενδυνάμωση, κατάρτιση και υποστήριξη των μελών μας σε ολόκληρη την Ελλάδα συνεχίζει να 

αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας για την ΕΛΛΟΚ. Η μεγάλη αύξηση της δυναμικότητας, με 

τη συμμετοχή νέων μελών, σε συνδυασμό με την ενεργό υιοθέτηση, υποστήριξη και διάχυση των 

δράσεων που αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα από την ΕΛΛΟΚ, αναδεικνύουν σταθερά 

την ανάγκη έγκαιρης και εξειδικευμένης πληροφόρησης αλλά και ενσωμάτωσης νέων 

προσεγγίσεων σε μία σειρά από θέματα που ενδιαφέρουν τους ασθενείς με καρκίνο και τις 

οικογένειές τους.  

Εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας, χρειάστηκε όλοι μας να προσαρμοστούμε ταχύτατα 

στις νέες ιδιαίτερες συνθήκες και έτσι οι προγραμματισμένες δράσεις κατάρτισης των μελών μας 

την περασμένη χρονιά, υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.  
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Στόχος μας για το 2022, και με την ελπίδα ότι η εξέλιξη της πανδημίας θα μας επιτρέψει και πάλι 

τις δια ζώσης εκδηλώσεις και δράσεις είναι η συνέχεια επιμορφωτικών & ενημερωτικών 

ημερίδων και προώθησης ενημερωτικού υλικού, η συμμετοχή των συλλόγων μας σε δράσεις με 

προστιθέμενη αξία για τα μέλη τους, τόσο σε τοπικό και εθνικό, όσο και διεθνές επίπεδο, καθώς 

και η υλοποίηση δράσεων ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων των μελών τους. 

Ταυτόχρονα, θα υπάρξει συνέχιση όλων των δράσεων που έχουν ξεκινήσει τα προηγούμενα 

χρόνια, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και στα νέα μέλη να συμμετάσχουν αλλά και στα παλαιότερα 

να αξιοποιήσουν την ήδη υπάρχουσα γνώση και εμπειρία.  

4.4. Ανάπτυξη συνεργασιών 
Η διεπιστημονική προσέγγιση είναι σήμερα ο κανόνας της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του 

καρκίνου. Η ΕΛΛΟΚ από την πρώτη μέρα λειτουργίας της έχει θέσει ως προτεραιότητα την 

ανάπτυξη ειλικρινών και παραγωγικών συνεργασιών με τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες στο 

χώρο της ογκολογίας και τους φορείς έρευνας για τον καρκίνο, προκειμένου να συμβάλει στην 

προώθηση και υλοποίηση κοινών δράσεων και συγκερασμό διαφορετικών οπτικών. 

Η ΕΛΛΟΚ έχει συνάψει στο πρόσφατο παρελθόν σύμφωνα συνεργασίας 

με τις εξής Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες: 

● Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας - Ε.Ο.Π.Ε,  

● Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας - Ε.Ε.Α.Ο  

● Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας - Ε.Ε.Χ.Ο  

● «Όραμα Ελπίδας» -Τράπεζα εθελοντών δοτών μυελού οστών 

● Ελληνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος/Τομέας  

Ογκολογίας -ΕΣΝΕ/ΤΟΝ,  

● Ε.Κ.Β.Ε. Αλέξανδρος Φλέμινγκ,  

● Ι.Ι.Β.Ε  Ακαδημίας Αθηνών 

● Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ι.Τ.Ε 

 

 

Εντός του 2021 η ΕΛΛΟΚ, συνεπής στον στρατηγικό της στόχο για διεύρυνση 

της δικτύωσης και των συνεργασιών της ελληνικής ογκολογικής κοινότητας 

σύναψε συμφωνίες συνεργασίας με  

 

• Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία - Ε.Α.Ε  

• Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - Ε.Π.Ε 

• ΙΝΕΒ – ΕΚΕΤΑ – Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ   

 

Στόχος της ΕΛΛ.Ο.Κ για το 2022 είναι η συνέχιση της ανάπτυξης νέων συνεργασιών με 

επιστημονικές ιατρικές εταιρείες και ερευνητικούς φορείς. 

Μέσω των συνεργασιών αυτών προσβλέπουμε στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση 

στοχευμένων δράσεων και μελετών που θα αναδείξουν τα προβλήματα που συναντούν οι 

ασθενείς, γιατροί, νοσηλευτές, και ερευνητές, τόσο κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης της 

νόσου όσο και μετά το τέλος της θεραπείας. Σε αυτή την προσπάθεια προσδοκούμε να έχουμε 

και τη συνεργασία της επίσημης πολιτείας και των εκπροσώπων της.  
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4.5. Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών 
Η ΕΛΛΟΚ έχει αναγνωρίσει από πολύ νωρίς τη σημασία ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών με 

αντίστοιχες οργανώσεις σε άλλες χώρες αλλά και με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις ασθενών με 

καρκίνο που αναπτύχθηκαν την τελευταία δεκαετία και εκπροσωπούν συγκεκριμένες μορφές 

καρκίνου καθώς και με άλλες επιστημονικές εταιρείες. 

Η συνεργασία και δικτύωση σε διεθνές επίπεδο αποτελεί στρατηγική επιλογή της ΕΛΛΟΚ από την 

ίδρυση της λειτουργίας της. Το 2021 μπορεί να στιγματίστηκε από την εμφάνιση και εξάπλωση 

του κορονοϊού, έδειξε όμως άμεσα, μέσω της κινητοποίησης της ελληνικής και ευρωπαϊκής 

ογκολογικής κοινότητας, την ανάγκη κοινών πολιτικών αντιμετώπισης του καρκίνου με την 

υιοθέτηση των οδηγιών που δημοσίευσαν οι Ευρωπαϊκές επιστημονικές ογκολογικές εταιρείες 

και την προσαρμογή τους στις συνθήκες κάθε χώρας μέλους της ΕΕ. 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου συμμετέχει στους εξής διεθνείς οργανισμούς: 

Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Ασθενών κατά του Καρκίνου (European 

Cancer Patient Coalition-ECPC), ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη 

Ευρωπαϊκή οργάνωση ασθενών με καρκίνο, με περισσότερες από  400 

οργανώσεις μέλη σε 28 χώρες μέλη της Ε.Ε. και πολλές άλλες Ευρωπαϊκές και μη χώρες και 

αντιπροσωπεύει  ασθενείς που πάσχουν από οποιαδήποτε μορφή καρκίνου. 

Διεθνής Ένωση για τον Έλεγχο του Καρκίνου (Union Internationale Contre 

Le Cancer-UICC) η οποία συγκεντρώνει στις τάξεις της περισσότερους από 

1.200 οργανισμούς από 172 χώρες και στοχεύει στη μείωση του “βάρους” 

του καρκίνου παγκοσμίως και στην χάραξη πολιτικών για τη βελτίωση των 

εκβάσεων των ασθενών. 

 Παγκόσμιος Συνασπισμός για τον Καρκίνο του Παγκρέατος (World 

Pancreatic Cancer Coalition-WPCC), ο οποίος συμπεριλαμβάνει 93 

έως τώρα οργανώσεις από 34 κράτη παγκοσμίως και δραστηριοποιείται με στόχο την ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των αρμόδιων φορέων και των φορέων μελών της για την 

αντιμετώπιση του παγκρεατικού καρκίνου. 

Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Παγκρεατικό Καρκίνο (Pancreatic Cancer 

Europe-PCE), μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα η οποία περιλαμβάνει 

στις τάξεις της οργανώσεις, ακαδημαϊκούς, πολιτικούς, ενώσεις ασθενών, στελέχη της 

βιομηχανίας υγείας και των ΜΜΕ για την αντιμετώπιση του παγκρεατικού καρκίνου. 

All.Can International, η οποία είναι μία διεθνής πλατφόρμα διαλόγου, που 

δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας και την 

καλύτερη αποδοτικότητα των διαθέσιμων πόρων στα συστήματα υγείας με 

τελικό στόχο την επίτευξη καλύτερων εκβάσεων για τους ασθενείς. 

GlobalSkin - International Alliance of Dermatology Patient Organizations, ένας παγκόσμιος 

συνασπισμός οργανώσεων ασθενών από περισσότερα από 50 κράτη που στόχο έχει την 

https://ecpc.org/
https://ecpc.org/
https://www.uicc.org/
https://www.uicc.org/
https://pancreaticcancereurope.eu/
https://pancreaticcancereurope.eu/
https://pancreaticcancereurope.eu/
https://pancreaticcancereurope.eu/
https://www.all-can.org/
https://globalskin.org/
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ενδυνάμωση φορέων και ασθενών με δερματολογικούς καρκίνους 

και την προώθηση πολιτικών προς βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας 

τους. 

Μέσω την διεθνών αυτών συνεργασιών, η ΕΛΛΟΚ σκοπεύει να αναπτύξει δράσεις και 

πρωτοβουλίες ως συνέχεια των προηγούμενων ετών και να λάβει μέρος σε νέες όπως: 

● Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και μελέτες χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και το ΕΣΠΑ 

● Ενημέρωση των φορέων στη χώρα μας για τη συμμετοχή σε διεθνείς εκστρατείες  

Εντός του 2022 και σε συνέχεια των διαβουλεύσεων που έχουν προηγηθεί, η ΕΛΛΟΚ έχει εντάξει 

στον σχεδιασμό της την επίσημη συμμετοχή και άλλους σε μεγάλους διεθνείς Οργανισμούς. 

 

4.6. Λειτουργία & Βιωσιμότητα 
Μετά από 5 έτη λειτουργίας, η ΕΛΛΟΚ καλείται να αξιοποιήσει περισσότερες ευκαιρίες για 

συνεργασίες και δικτύωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να αναλάβει μεγαλύτερες 

υποχρεώσεις για την υλοποίηση δράσεων που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην πρόληψη, 

διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία και περίθαλψη του καρκίνου. 

Είναι απαραίτητο λοιπόν η δράση αυτή να στηριχθεί διοικητικά από μία διευρυμένη ομάδα 

εξειδικευμένων στελεχών, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις νέες προκλήσεις.  

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΛΟΚ θα πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες δράσεις της με νέο 

οργανόγραμμα, το οποίο συμβαδίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί και θα 

κληθεί να αναπτύξει περισσότερες δράσεις διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα της 

οργάνωσης σε βάθος χρόνου: 

 

             

 

Το 2022 προγραμματίζουμε επίσης τον ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας της ΕΛΛΟΚ, με στόχο να 

γίνει πιο εύληπτη και προσιτή η ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν την ογκολογική 

κοινότητα, ενώ μέσα από τη συνεπή υλοποίηση ενός κύκλου επικοινωνίας μέσω τακτικών 

ενημερωτικών δελτίων και συχνών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φιλοδοξούμε να 

Διοικητικό 
Συμβούλιο ΕΛΛΟΚ

Διευθυντής

Υπεύθυνος 
Προγραμμάτων, 

Έρευνας και 
Συνηγορίας

Υπεύθυνος 
Ανάπτυξης Μελών 
και Προγράμματος 

Φιλοξενίας

Υπεύθυνος 
Επικοινωνίας/ 
Μarketing και 
Εκδηλώσεων
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αποτελέσουμε συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους ασθενείς με καρκίνο και τους οικείους τους, τους 

Συλλόγους -Μέλη της ΕΛΛΟΚ και τα μέλη της ογκολογικής κοινότητας. 

 

 

5. ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 2022 
 

5.1. Συνοπτικός Πίνακας ανάπτυξης δράσεων 
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5.2. Παρουσίαση Δράσεων 
 

Ιανουάριος - Δεκέμβριος 

Πρόγραμμα Φιλοξενίας Ασθενών με καρκίνο από όλη την Ελλάδα σε 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου σε συνεργασία με την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Πειραιώς 
Real Estate Α.Ε., συνεχίζει και το 2022 να υλοποιεί το εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα 
φιλοξενίας ασθενών με καρκίνο και των συνοδών τους, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν 
από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα) για τη θεραπεία τους. 
 
Η δράση, η οποία υλοποιείται με την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020, 
είχε αρχική διάρκεια έξι μηνών και αφορούσε την παραχώρηση έτοιμων προς χρήση είκοσι έξι 
(26) συνολικά επιπλωμένων και εξοπλισμένων διαμερισμάτων, για τη διαμονή των ασθενών και 
των συνοδών τους κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η θεραπεία τους.  

Σκοπός του προγράμματος, το οποίο έτυχε της θερμής αποδοχής και επιτυχίας την προηγούμενη 
χρονιά και έτυχε τιμητικών διακρίσεων, ήταν η εξασφάλιση διαμονής ογκολογικών ασθενών οι 
οποίοι έπρεπε να μετακινηθούν εκτός του τόπου κατοικίας τους για την πραγματοποίηση των 
θεραπειών τους.  

Μετά το τρίτο κύμα της πανδημίας και αφού διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα συνέχισης του 
προγράμματος, αποφασίστηκε να παραταθεί για έξι ακόμη μήνες, μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 
2022, με προοπτική και νέας παράτασης εφόσον κριθεί σκόπιμο, ενώ λόγω της αυξημένης 
ζήτησης που παρουσιάστηκε στην Αθήνα, και σχετικού αιτήματος της ΕΛΛΟΚ, παραχωρήθηκαν 
ακόμη 8 νέα διαμερίσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό προς χρήση αριθμό διαμερισμάτων σε 
τριάντα τέσσερα (34) και τους ασθενείς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν 
μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021, σε περισσότερους από 200. 

 

 

Φεβρουάριος 

6ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου 

«Καρκίνος: Στο Κατώφλι μιας Νέας Εποχής» 

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει στις 3, 4 & 5 Φεβρουαρίου 2022, το 6ο Ετήσιο 

Συνέδριο της με τίτλο «Καρκίνος: Στο Κατώφλι μιας Νέας Εποχής» έχει ως ισχυρό σημείο 

αναφοράς την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η οποία τιμάται στις 4 Φεβρουαρίου, και 

παρέχει την ευκαιρία ευρύτερης συζήτησης των θεμάτων που αφορούν την πολιτική για  τον 

καρκίνο. 

 

Το 6ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ εξαιτίας των περιορισμών που έχουν επιβληθεί λόγω της 
πανδημίας Covid-19 θα διεξαχθεί σε διαδικτυακή μορφή. Στο Συνέδριο, θα εστιάσουμε στα 
θέματα πολιτικών υγείας που απασχολούν την ογκολογική κοινότητα και τα οποία θα 

https://ellok.org/hospitality-intro/
https://ellok.org/hospitality-intro/
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αποτελέσουν τους κύριους άξονες δράσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου για τη νέα 
χρονιά. 

Η θεματολογία του 6ου Συνεδρίου, θα εστιάσει στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

● Δύο χρόνια πανδημίας (Covid-HTA) 
● Εξατομικευμένη Ιατρική 
● Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Κλείνουμε τα κενά στη φροντίδα του καρκίνου 
● Υπηρεσίες Υγείας & Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
● Παρηγορητική & Ανακουφιστική Φροντίδα 

 
 

Απρίλιος 

Επιστημονική Ημερίδα της All.Can Greece με θέμα την Ψηφιακή Υγεία 

(Απρίλιος) 
Η All.Can Greece προγραμματίζει ειδική επιστημονική Ημερίδα τον Απρίλιο στην Αθήνα, με θέμα 
την Ψηφιακή Υγεία και τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης που μπορούν πλέον να ανοίξουν νέες 
προοπτικές στον τομέα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς όφελος τόσο των ασθενών όσο 
και των επαγγελματιών υγείας. 

Πιο συγκεκριμένα η θεματολογία της Ημερίδας θα περιλαμβάνει: 

1) Πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες ψηφιακής υγείας 

2) Πρόσβαση των ασθενών με καρκίνο στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις 

3) Αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας: 3 χρόνια μετά τη σύσταση της εθνικής επιτροπής ΗΤΑ στη 
χώρα μας 

4) Τεχνητή Νοημοσύνη & Μεγάλα Δεδομένα στην υπηρεσία της ογκολογικής φροντίδας 

5) Είναι η Επένδυση στην τεχνολογία, έρευνα & καινοτομία η λύση του προβλήματος; 

Στόχος της All.Can Greece είναι μέσω της Ημερίδας η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του 
κοινού για τις νέες προοπτικές που διαμορφώνονται στον χώρο της υγείας από την ψηφιοποίηση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, η βελτίωση της αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας, τα 
πολλαπλά και πολυεπίπεδα οφέλη για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, θα 
αναδειχθεί ο καίριος ρόλος που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η ενσωμάτωση της Τεχνητής 
Νοημοσύνης και των Μεγάλων Δεδομένων στις θεραπευτικές επιλογές κατά του καρκίνου. 

Τα παραδοτέα της δράσης, η υλοποίηση των οποίων εξαρτάται από την οικονομική υποστήριξή 
τους, είναι τα εξής: 

Παραδοτέα 

Επιστημονική Ημερίδα της All.Can Greece με θέμα την 
Ψηφιακή Υγεία 

Δελτία Τύπου & Ενημερωτικό υλικό για την Ψηφιακή Υγεία 

 

Απολογιστικό δελτίο δράσης 
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Μάιος 

Εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης & επιστημονική Ημερίδα 

για τον Καρκίνο του Δέρματος 

(Μάιος-Αύγουστος) 

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου προγραμματίζει τη διοργάνωση επιστημονικής Ημερίδας για 
τους Καρκίνους του Δέρματος το Μάιο, σε συνδυασμό με πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης, 
η οποία θα διεξαχθεί τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο – Αύγουστος).  

Τόσο η Ημερίδα όσο και η εκστρατεία, θα πραγματοποιηθούν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, 
δεδομένης της επιτυχίας που έτυχαν, αλλά και του γεγονότος ότι ο Καρκίνος του Δέρματος 
παραμένει ένας σχετικά “υποτιμημένος” καρκίνος. 

Ο καρκίνος του δέρματος έχει αναγνωριστεί ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη 
σύγχρονη ιατρική, δεδομένου ότι είναι η πιο συχνή και λόγω συχνότητας, η ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη κακοήθης νόσος, με ανησυχητικά αυξανόμενες τάσεις τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ένας στους τρεις καρκίνους που 
ανιχνεύονται κάθε χρόνο σε παγκόσμια κλίμακα είναι καρκίνοι του δέρματος, ενώ στην Ελλάδα 
ο αριθμός διαγνώσεων του μελανώματος μεταξύ 2010-2018 έχει τετραπλασιαστεί. 

Σκοπός της εκστρατείας ενημέρωσης που προγραμματίζεται για τους μήνες Μάιο-Σεπτέμβριο, 
είναι να πληροφορήσει τους 40 συλλόγους ασθενών που εκπροσωπεί η ΕΛΛΟΚ σε όλη την 
Ελλάδα, αλλά και τον γενικό πληθυσμό, σχετικά με τα θέματα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, 
θεραπείας και αποκατάστασης του καρκίνου του δέρματος. Επιπλέον, στοχεύει να κινητοποιήσει 
τους διαμορφωτές πολιτικών απασχόλησης και υγείας για τους κινδύνους που παρουσιάζει η 
υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία και για την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την 
αναγνώριση της συνεχούς τακτικής έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία ως επαγγελματικού 
κινδύνου και στη χώρα μας.  

Η εκστρατεία ενημέρωσης θα λάβει χώρα διαδικτυακά και δια ζώσης με μηνύματα και έντυπο 
υλικό και με τη συμμετοχή και συνεργασία των μελών μας σε τοπικό επίπεδο στις διάφορες 
περιοχές της χώρας μας. 

Τα παραδοτέα της δράσης, η υλοποίηση των οποίων εξαρτάται από την οικονομική υποστήριξή 
τους, είναι τα εξής: 

 

Παραδοτέα 

Επιστημονική Ημερίδα για τον Καρκίνο του Δέρματος 

Διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης 
για τον καρκίνο του δέρματος 
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Δελτία Τύπου & Ενημερωτικό υλικό για τον Καρκίνο του 
Δέρματος 

 

Απολογιστικό δελτίο δράσης 

 
 

Ιούνιος 

Εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης, έρευνα εμπειρίας 

ασθενών & επιστημονική Ημερίδα για τον Ουρογεννητικό Καρκίνο 

(Ιούνιος) 

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου προγραμματίζει τον Ιούνιο τη διοργάνωση Ημερίδας 
ενημέρωσης & εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τον Ουρογεννητικό καρκίνο και πιο 
συγκεκριμένα τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, των νεφρών και τον καρκίνο του προστάτη. 
Πρόκειται για τρία από τα πλέον επικίνδυνα είδη καρκίνων, τα οποία όμως παραμένουν από τα 
πλέον άγνωστα και υποτιμημένα. 

Ο καρκίνος του προστάτη παραμένει ο συχνότερος σε εμφάνιση καρκίνος στους άντρες και ο 2ος 
καρκίνος σε θνησιμότητα, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι με αυτόν σχετιζόμενοι θάνατοι 
θα μπορούσαν να προληφθούν, μέσω της έγκαιρης διάγνωσης. 

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι ο 5ος κοινότερος καρκίνος στον δυτικό κόσμο και ο 
δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος του ουρογεννητικού συστήματος μετά τον καρκίνο του 
προστάτη, ενώ είναι ο 4ος συχνότερος σε εμφάνιση καρκίνος στη χώρα μας.  

Την ίδια στιγμή, ο καρκίνος των νεφρών, συνεχίζει να είναι ένας από τους καρκίνους με τα 
μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας (που προσεγγίζει ή ξεπερνά το 60%). 

Η ΕΛΛΟΚ προγραμματίζει τη διοργάνωση επιστημονικής Ημερίδας τον Ιούνιο, με σκοπό να 
πληροφορήσει τους 40 συλλόγους ασθενών που εκπροσωπεί σε όλη την Ελλάδα, τα μέλη τους 
αλλά και το γενικό κοινό στα θέματα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και 
αποκατάστασης του ουρογεννητικού καρκίνου, παρουσιάζοντας τις πλέον πρόσφατες 
θεραπευτικές εξελίξεις. 

Στο πλαίσιο της δράσης και θέλοντας να συμβάλλει στην ανάδειξη των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με ουρογεννητικό καρκίνο, η ΕΛΛΟΚ επιθυμεί να διερευνήσει την 
εμπειρία των ασθενών κατά τη διάγνωση και τη θεραπεία της ασθένειας, την ψυχο-κοινωνική 
υποστήριξη και την αποκατάσταση στη κοινωνική ζωή μετά το τέλος της θεραπείας. 

Για τον σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο των δράσεών της για τον Ουρογεννητικό καρκίνο σκοπεύει να 
υλοποιήσει μια δίμηνη διαδικτυακή έρευνα, στην οποία οι ασθενείς θα μπορούν ανώνυμα να 
απαντήσουν στα σχετικά ερωτήματα. 

Επιπλέον, η ΕΛΛΟΚ θα κοινοποιήσει σειρά σχετικών μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και άρθρα στον Τύπο, ενώ θα προβεί στη δημιουργία και διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού 
στους συλλόγους-μέλη της σε όλη την Ελλάδα.  

Τα παραδοτέα της δράσης είναι τα εξής, η υλοποίηση των οποίων εξαρτάται από την οικονομική 
υποστήριξή τους, είναι τα εξής: 
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Παραδοτέα 

Διεξαγωγή Ημερίδας για τον ουρογεννητικό καρκίνο 

Διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης 
για τον ουρογεννητικό καρκίνο 

Δελτία Τύπου & Ενημερωτικό υλικό για τον ουρογεννητικό 
καρκίνο 

Απολογιστικό δελτίο δράσης 

Έρευνα εμπειρίας ασθενών με ουρογεννητικό καρκίνο 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

Σεπτέμβριος 

Διεθνής Εκστρατεία #MakeSense Campaign 

για τον Καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου 

 
Για 6η συνεχόμενη χρονιά η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου θα συμμετάσχει στην πανευρωπαϊκή 
εκστρατεία για τον καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου (ΚΚ&Τ) Make Sense Campaign.  

Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ασθενών και του κοινού για 
την ανάγκη έγκαιρης και ορθής διάγνωσης της θεραπείας της νόσου και της αποκατάστασης των 
ασθενών, οι οποίοι αποτελούν μία κατηγορία ασθενών με ιδιαίτερες ανάγκες. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκστρατείας υπάρχει η προοπτική δράσης σε συνεργασία 
πανεπιστημιακό τμήμα λογοθεραπείας προκειμένου να προβληθεί η ανάγκη ύπαρξης 
επιστημόνων, οι οποίοι θα ειδικευθούν στην αποκατάσταση των ασθενών με ΚΚ&Τ και η 
δημιουργία ενημερωτικού υλικού σε συνεργασία με τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση του ΚΚ&Τ. 

Τα παραδοτέα της δράσης, η υλοποίηση των οποίων εξαρτάται από την οικονομική υποστήριξή 
τους είναι τα εξής: 

Παραδοτέα 
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Διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης 
για τον καρκίνο κεφαλής & τραχήλου 

Οδηγός Μαγειρικής για Ασθενείς με ΚΚ&Τ  

Οδηγός Q&A Ασθενών με ΚΚ&Τ 

Ενημερωτικό υλικό για τον καρκίνο κεφαλής & τραχήλου 

 

 

Απολογιστικό δελτίο δράσης 

 
 
 
 

Σεπτέμβριος 

Επιστημονική Ημερίδα για τον Αιματολογικό Καρκίνο  
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου προγραμματίζει τη διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας για 
τον αιματολογικό καρκίνο τον μήνα Σεπτέμβριο. 

Οι αιματολογικοί καρκίνοι περιλαμβάνουν περίπου το 10% όλων των νεοπλασιών. Οι συχνότερες 

μορφές των αιματολογικών κακοηθειών είναι οι λευχαιμίες, οι οποίες προέρχονται συνήθως από 

τον μυελό των οστών, τα λεμφώματα από τους λεμφαδένες και το πολλαπλό μυέλωμα από τα 

πλασματοκύτταρα του μυελού των οστών. Αποτελούν δε κατηγορίες κακοηθειών του 

αιμοποιητικού και του ανοσοποιητικού συστήματος. 

  

Αν και οι αιματολογικοί καρκίνοι προσβάλλουν συνήθως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, κάποιες 

μορφές του και ιδίως η λευχαιμία αποδεικνύονται ιδιαίτερα επικίνδυνες για τις νεότερες και 

ακόμα και τις παιδικές ηλικίες.  

 

Παρά τη συχνότητα εμφάνισής του, η συνολική επιβίωση των ασθενών με αιματολογικό καρκίνο 

έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια, χάρη στην εισαγωγή νεότερων και περισσότερο 

αποτελεσματικών θεραπειών, οι οποίες έχουν βοηθήσει στη διεύρυνση της κατανόησης της 

μοριακής βάσης των αιματολογικών κακοηθειών και διευκολύνουν σημαντικά στην 

εξατομίκευση των θεραπειών. 

 

Οι νέες διαγνώσεις διαφόρων τύπων αιματολογικών καρκίνων στην Ελλάδα εκτιμώνται σε 4.000 
ετησίως, την ίδια στιγμή που η λευχαιμία αποδεικνύεται ιδιαίτερα επικίνδυνη ακόμα και για τις 
παιδικές ηλικίες. 
 
Στόχος της Ημερίδας και της εκστρατείας για το λέμφωμα και τη λευχαιμία θα είναι να δοθεί 
έμφαση στην πρόληψη, στην αναγνώριση των συμπτωμάτων των συχνότερων μορφών 
αιματολογικού καρκίνου, στην ανάγκη άμεσης και έγκαιρης αντιμετώπισης και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού. Επίσης θα προσεγγίσουμε τις ιδιαιτερότητες του παιδικού, 
εφηβικού και νεανικού αιματολογικού καρκίνου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
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ασθενείς σε αναμονή μεταμόσχευσης και μετά. Παράλληλα θα δοθεί έμφαση στην ανάγκη  
ενσωμάτωσης στη θεραπεία, της φυσικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης  των ασθενών για 
την ομαλή επανένταξή τους στη κοινωνική ζωή και την εργασία.  

Τα παραδοτέα της δράσης, η υλοποίηση των οποίων εξαρτάται από την οικονομική υποστήριξή 
τους είναι τα εξής: 

Παραδοτέα 

Διεξαγωγή Ημερίδας για τον αιματολογικό καρκίνο  

Διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης 
για τον αιματολογικό καρκίνο 

Δελτίο Τύπου & ενημερωτικό υλικό για τον αιματολογικό 
καρκίνο και μορφές παιδιατρικών αιματολογικών καρκίνων 

Απολογιστικό δελτίο δράσης 

 

  

 

 

 

Οκτώβριος 

Ειδική Ημερίδα της All.Can Greece για την παρουσίαση Σχεδίου Δράσης 

για την Βελτίωση της Ογκολογικής Φροντίδας στην Ελλάδα 
H All.Can Greece προγραμματίζει για τον Οκτώβριο του 2022 στην Αθήνα, ειδική Ημερίδα 
παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης για την Βελτίωση της Ογκολογικής Φροντίδας στην Ελλάδα, το 
οποίο θα έχει αποτελέσει και τον κύριο άξονα δράσης της και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
έως και τον Σεπτέμβριο του 2022. 
 
Πιο συγκεκριμένα η ενημερωτική Ημερίδα της All.Can θα περιλαμβάνει: 
1) Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας 
2) Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας & ογκολογική περίθαλψη 
3) Καρκίνος και επιβίωση: Ο ρόλος των φροντιστών στη φροντίδα του καρκίνου 
4) Εφαρμογή καλών πρακτικών που βελτιώνουν τις εκβάσεις για τους ασθενείς 
 
H All.Can Greece, σε συνέχεια της μέχρι σήμερα δράσης της και βασισμένη στην αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων των ερευνών και μελετών που έχει εκπονήσει το διάστημα 2019-2021, έχει ως 

κύριο στόχο το 2022 την εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση της ογκολογικής 

φροντίδας, το οποίο θα αναδεικνύει τα σημαντικότερα προβλήματα στην ογκολογική περίθαλψη 

και φροντίδα στη χώρα μας, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τεκμηριωμένες προτάσεις για τη 

βελτίωση των συνθηκών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανεπαρκειών, με τελικό 

στόχο τις καλύτερες εκβάσεις για τους ασθενείς και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του 

συστήματος υγείας. 
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Έχοντας πλέον καταστεί μέσω των δράσεων της ως ο πλέον αξιόπιστος συνομιλητής της 

ογκολογικής κοινότητας με τους φορείς διαμόρφωσης αποφάσεων για πολιτικές υγείας και με 

δεδομένη την πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία των μελών της, η All.Can Greece στοχεύει να 

παρουσιάσει μέσω του Σχεδίου Δράσης έναν ολοκληρωμένο «οδικό χάρτη» για την βελτίωση της 

ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, ο οποίος θα συμβαδίζει με τις τελευταίες συστάσεις 

πολιτικής της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση του Καρκίνου 

(Europe’s Beating Action Plan). 

  

 

Παραδοτέα 

Διεξαγωγή Ημερίδας για την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης 

Βελτίωσης της Ογκολογικής Φροντίδας στην Ελλάδα  

Μελέτη: Σχεδίου Δράσης Βελτίωσης της Ογκολογικής 
Φροντίδας στην Ελλάδα 

Δελτίο Τύπου & ενημερωτικό υλικό για το Σχέδιο Δράσης 

Βελτίωσης της Ογκολογικής Φροντίδας στην Ελλάδα  

Απολογιστικό δελτίο δράσης 

 

  

 

  

 Νοέμβριος 

Επιστημονική Διημερίδα για τον Καρκίνο του Πνεύμονα 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου προγραμματίζει τον Νοέμβριο τη διοργάνωση εκστρατείας 
ενημέρωσης και επιστημονικής Ημερίδας για τον καρκίνο του πνεύμονα. Ο καρκίνος του 
πνεύμονα είναι ο πλέον συχνός αλλά και θανατηφόρος, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει την 2η 
θέση πανευρωπαϊκά σε ποσοστό θανάτων/πληθυσμό. 

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τον πρώτο σε συχνότητα εμφάνισης και θνησιμότητας 
καρκίνο για τους άνδρες και το δεύτερο για τις γυναίκες ενώ συνήθως διαγιγνώσκεται σε 
μεγαλύτερες ηλικίες.  
Ως κυριότερος επιβαρυντικός παράγοντας για την εμφάνιση του καρκίνου του πνεύμονα, 
θεωρείται το κάπνισμα, καθώς και η παθητική έκθεση σε καπνικά προϊόντα και τον καπνό 
γενικότερα. Ωστόσο ένα αρκετά μεγάλο μέρος των ασθενών, 15% - 20%, δεν έχουν καπνίσει ποτέ 
στη ζωή τους. Αυτό συμβαίνει γιατί μεταξύ των επιβαρυντικών παραγόντων 
συμπεριλαμβάνονται, εκτός από το τσιγάρο, διάφοροι κίνδυνοι από το περιβάλλον εργασίας και 
διαβίωσης, ενώ και η μόλυνση του περιβάλλοντος με την ευρύτερη έννοια επιδεινώνει την 
κατάσταση. 
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Η εισαγωγή νεότερων και περισσότερο αποτελεσματικών θεραπευτικών προσεγγίσεων, έχουν 
βελτιώσει θεαματικά την εικόνα στην αντιμετώπιση των διαφόρων τύπων καρκίνου του 
πνεύμονα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο κρίσιμο ζήτημα αποτελεί το στάδιο της διάγνωσης της 
νόσου, καθώς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή της θεραπείας και συνδέεται 
άμεσα με τη δυνατότητα ίασης και το προσδόκιμο ζωής του ασθενούς. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον και την πολύ μεγάλη συμμετοχή στις εκδηλώσεις 
που πραγματοποιήσαμε για τον Καρκίνο του Πνεύμονα τις περασμένες χρονιές, θα συνεχίσουμε 
και το 2022, προγραμματίζοντας την υλοποίηση μιας επιστημονικής Ημερίδας, η οποία θα 
συνδυάζεται με δράσεις που θα έχουν στόχο την πληρέστερη ενημέρωση και κατάρτιση των 
μελών μας, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενεργοποίηση της πολιτείας. 

Τα παραδοτέα της δράσης, η υλοποίηση των οποίων εξαρτάται από την οικονομική υποστήριξή 
τους είναι τα εξής: 

 

Παραδοτέα 

Διεξαγωγή Ημερίδας για τον αιματολογικό καρκίνο  

Δελτίο Τύπου & ενημερωτικό υλικό για το Σχέδιο Δράσης 

Βελτίωσης της Ογκολογικής Φροντίδας στην Ελλάδα  

Δελτίο Τύπου & ενημερωτικό υλικό για το Σχέδιο Δράσης 

Βελτίωσης της Ογκολογικής Φροντίδας στην Ελλάδα  

 

Απολογιστικό δελτίο δράσης 
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