
 
 

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, 
 
Με έναν δύσκολο χειμώνα να επιμένει, πολλά καθημερινά προβλήματα και έναν πόλεμο σε 
εξέλιξη, η νέα αυτή χρονιά μας έβαλε από νωρίς στα δύσκολα. Με την πανδημία να βρίσκεται 
επιτέλους σε αποκλιμάκωση, η παγκόσμια τριετής καμπάνια #CloseTheCareGap, που ξεκίνησε 
η UICC στις 4 Φεβρουαρίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, έχει ως στόχο 
την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγειονομική φροντίδα του καρκίνου, οι οποίες 
διογκώθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας και την κινητοποίηση για δράση όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, ώστε όλοι οι ασθενείς με καρκίνο να έχουν ισότιμη έγκαιρη πρόσβαση 
στην ογκολογική περίθαλψη ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ζουν, το βιοτικό τους επίπεδο, 
το φύλο ή την εθνικότητά τους.  
 
Οι εργασίες του 6ου Ετήσιου Συνεδρίου μας, ανέδειξαν καίρια ζητήματα πολιτικών υγείας για 
τον καρκίνο, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα και θα είναι στην αιχμή του προγράμματος 
δράσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου για το 2022. Μεταξύ αυτών, η ανάγκη 
δημιουργίας Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών, η κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου για τον έλεγχο 
του καρκίνου, η συνέχιση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην 
Ογκολογία, η πρόσβαση των ασθενών σε προηγμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές 
προσεγγίσεις με τη χρήση βιοδεικτών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας και η χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση του καρκίνου, η δημιουργία δομών ανακουφιστικής 
φροντίδας, η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, και η υιοθέτηση του νέου  
 



 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ), καθώς και οι 
ευκαιρίες που προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου και 
το Πρόγραμμα Αποστολή Καρκίνος του Horizon Europe.  
 
Οι πολιτικές υγείας είναι το αντικείμενό μας, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να μην κάνουμε μία 
αναφορά, στο δράμα που βιώνουν συνάνθρωποί μας στην Ουκρανία. Η φρίκη του πολέμου, 
μετά από πολλά χρόνια, έκανε και πάλι την εμφάνισή της στην Ευρώπη. Στην πολιτισμένη 
Ευρώπη, όπου φαίνεται ότι τελικά, κανενός είδους συμμαχίες και συνασπισμοί, δεν μπορούν να 
αποτρέψουν τα δεινά για τον απλό κόσμο. Το μυαλό μας είναι ακόμη πιο κοντά σε εκείνους που 
λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός 
πολέμου, την ώρα που βρίσκονται εν μέσω θεραπειών και την ίδια στιγμή στα νέα καραβάνια 
προσφύγων προς τις όμορες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι εν έτει 2022, 
επιστρατεύονται πρακτικές βίας και πολέμου, που ανήκουν σε άλλες εποχές, για την επίτευξη 
στόχων εθνικών επιλογών. 
 
Με την ελπίδα να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης και μέχρι τότε να υπάρξει σεβασμός στην 
ανθρώπινη ζωή, ευχόμαστε καλή σαρακοστή και υγεία σε όλο τον κόσμο.  
 
    
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς και αισιοδοξία, 
Καίτη Αποστολίδου 
Πρόεδρος 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

6ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΛΟΚ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με εξαιρετική επιτυχία και αρκετό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 6ου Ετήσιου 
Συνέδριου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου- ΕΛΛΟΚ, το οποίο διεξήχθη με την Αιγίδα του 
Υπουργείου Υγείας, σε υβριδική μορφή που συνδύαζε φυσική παρουσία περιορισμένου 
αριθμού ομιλητών και συμμετεχόντων στο ξενοδοχείο AIROTEL Stratos Vassilikos και ευρεία 
διαδικτυακή συμμετοχή συνέδρων, με σημείο αναφοράς την Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Καρκίνου. «Για την αντιμετώπιση του καρκίνου κάθε μέρα μετρά» ήταν το κεντρικό μήνυμα, 
το οποίο οι σαράντα οργανώσεις ασθενών με καρκίνο, μέλη της ΕΛΛΟΚ, έστειλαν στην πολιτεία.  
 
Κατά τη διάρκεια του τριήμερου Συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στη νέα μετά-Covid-19 εποχή αλλά και οι συνέργειες που 
απαιτούνται για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για 
την Καταπολέμηση του Καρκίνου και την Αποστολή για τον Καρκίνο του Horizon Europe.  
Όλες οι ενότητες του Συνεδρίου είχαν θετικό αντίκτυπο για την ΕΛΛΟΚ και τα μέλη της και 
έθεσαν τις βάσεις για νέες συνεργασίες και δράσεις, που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα.  

 

Το Συνέδριο τίμησαν με τη συμμετοχή τους, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κα Μίνα Γκάγκα, 
ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας κος Χρίστος 
Δήμας, η Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας κα Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Γ.Γ. Υπηρεσιών Υγείας κος Ιωάννης 
Κωτσιόπουλος, ο Γ.Γ. Έρευνας & Καινοτομίας Καθ. Αθανάσιος Κυριαζής, η Ευρωβουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας κα Μαρία Σπυράκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Ένωσης για τον 
Έλεγχο του Καρκίνου (U.I.C.C.) Dr. Cary Adams, ο Επικεφαλής της Ομάδας Καρκίνος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κος Matthias Schuppe, ο συντονιστής των Κοινών Δράσεων για τον  
 
 

 

https://www.airotel.gr/el/Stratos-Vassilikos-793.htm


 
 
Καρκίνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καθ. Tit Albrecht, ο Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α. Καθ. Μελέτιος 
Α. Δημόπουλος και πολλοί διεθνούς κύρους ομιλητές και επιστήμονες από τον χώρο της 
ιατρικής, της νοσηλευτικής, της έρευνας και της καινοτομίας και των οικονομικών της υγείας, 
καθώς και εκπρόσωποι ασθενών. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο μας με τίτλο «Καρκίνος: στο κατώφλι μίας νέας 
εποχής» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΟΚ και στη σελίδα μας στο Facebook. 

 
 
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΑΝΙΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ 

 
Με αφορμή την 28η Φεβρουαρίου, που αποτελεί την Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων, 
μία ημέρα ιδιαίτερα σημαντική για την ογκολογική κοινότητα, τιμήσαμε τους ασθενείς με 
σπάνιους καρκίνους. Να σημειώσουμε πως ο καθένας από τους 198 εντοπισμένους σπάνιους 
καρκίνους θεωρείται «σπάνιος», αλλά παρόλα αυτά, όλοι μαζί αντιπροσωπεύουν το 24% όλων 
των διαγνωσμένων καρκίνων ετησίως. Μεταξύ των σπάνιων καρκίνων, συμπεριλαμβάνονται οι 
σπάνιοι συμπαγείς όγκοι ενηλίκων, οι σπάνιοι αιματολογικοί καρκίνοι καθώς και όλοι οι 
καρκίνοι παιδικής ηλικίας.  
 
Όμως, η έλλειψη Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών στη χώρα μας έχει ως αποτέλεσμα να μην 
γνωρίζουμε τον αριθμό των ασθενών με σπάνιους καρκίνους, ούτε ποιες μορφές σπάνιων 
καρκίνων εμφανίζονται και με ποια συχνότητα στην Ελλάδα, με συνέπεια την αδυναμία 
υιοθέτησης στοχευμένων πολιτικών άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους. 
 
Στόχος της ΕΛΛΟΚ και των συλλόγων της είναι να ενημερώσουν το κοινό και να 
ευαισθητοποιήσουν τη πολιτική ηγεσία της χώρας σχετικά με τον αντίκτυπο των σπάνιων  
 

https://ellok.org/2022-conference/
https://www.facebook.com/ellok.org


 
 
καρκίνων στη ζωή των ασθενών, ώστε να αναλάβει δράση για την έγκαιρη και σωστή διάγνωση. 
Η Ελλάδα χρειάζεται να αποκτήσει ένα σύγχρονο Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του 
Καρκίνου, το οποίο θα περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τους σπάνιους καρκίνους και τον 
παιδικό καρκίνο.  
 
Ωστόσο, πρωτίστως οφείλουμε να βεβαιωθούμε ότι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε εθνικά 
εξειδικευμένα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης με την κατάλληλη οικονομική υποστήριξη. Τα 
Κέντρα αυτά λειτουργούν σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και είναι συνδεδεμένα με τις κατά 
τόπους Ιατρικές Σχολές και μπορούν να απευθυνθούν οι ασθενείς και οι θεράποντές τους.  
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου έχει Ομάδα Εργασίας Σπανίων Καρκίνων, που συμμετέχει 
στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή,  η οποία λειτουργεί στην  ECPC-European Cancer Patient Coalition. 
Aς ελπίσουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα έχει την πολιτική βούληση να 
δώσει λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα της ογκολογικής περίθαλψης, τα οποία για τους 
ασθενείς με σπάνιους καρκίνους είναι θέματα ζωής. 
 
Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου της ΕΛΛΟΚ εδώ. 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – COVID-19 & ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

Εξασφάλιση στέγης για ογκολογικούς ασθενείς σε Αττική/ Αχαΐα / Θεσσαλονίκη 

 

 

 

 

 

 

 

Η Δράση #ΔωρεάνΔιαμονήΓιαΘεραπεία συνεχίζεται με επιτυχία παρά τις αντίξοες συνθήκες 
της πανδημίας κατά 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  

https://ellok.org/press-rel-rare-disease-day/


 
 
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 αρχικά το πρόγραμμα είχε διάρκεια έξι μηνών, (Ιούνιος – Δεκέμβριος 2020), οι συνθήκες 
της πανδημίας και η περιοδική έξαρση κρουσμάτων, αύξησαν τις ανάγκες στέγασης των 
ασθενών. Έτσι, το πρόγραμμα 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 του προγράμματος για ένα ακόμη έτος, μέχρι το τέλος του 2022 και επίσημα πλέον 
η θετική ανταπόκριση του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς μας δίνει τη δυνατότητα να 
εξασφαλίζουμε δωρεάν διαμονή για όλες και όλους τους ασθενείς, με βάση την υπάρχουσα 
διαθεσιμότητα και με προτεραιότητα σε όσους προβλέπεται να έχουν μακροχρόνια διαμονή 
(δέκα και πλέον ημερών) και αντιμετωπίζουν αντικειμενικά προβλήματα εξασφάλισης στέγης.  
Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα φιλοξενίας στην ιστοσελίδα της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καρκίνου. 
 

All.Can INTERNATIONAL- ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

Τον Φεβρουάριο η All. Can International δημοσίευσε Σχέδιο για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας στην περίθαλψη και τη φροντίδα του καρκίνου με τίτλο «Building 
efficiency in cancer care», το οποίο εστιάζει στους βασικούς τομείς. Παράλληλα, παρουσιάζει 
ένα ευρύ πλαίσιο για την υποστήριξη συνεργατικών πολιτικών δράσης με τρόπους που θα είναι 
ανθρωποκεντρικοί και δίκαιοι, αξιοποιώντας τους οικονομικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς 
πόρους.  
 
 
Ως δράσεις- προτεραιότητες η All.Can International προτείνει:  

➢ Την ενίσχυση μέτρων πρωτογενούς πρόληψης  
➢ Την προώθηση έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης 
➢ Την ισότιμη πρόσβαση σε άμεση και εξειδικευμένη θεραπεία  
➢ Την ανάπτυξη κουλτούρας των επαγγελματιών υγείας για τα 

θέματα προαγωγής της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 

➢ Την αύξηση της συμμετοχής των ασθενών στις διαδικασίες 
αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων 

 
Διαβάστε αναλυτικά το Σχέδιο της All.Can International εδώ. 

 
 

https://ellok.org/hospitality-intro/
https://ellok.org/hospitality-intro/
https://www.all-can.org/what-we-do/policy-research/building-efficiency-in-cancer-care/?fbclid=IwAR0CW8t38p1gUoFqhdZuB5rK94AiAoyXh-N-tDd1N3G1XKYzD2cDpoFeDlY


 
 

ECPC: 28 ΜΑΙΟΥ 2022 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
& ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Η ECPC ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2022 στις 
Βρυξέλλες. Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι από τις 7 
Μαρτίου ξεκινούν οι διαδικασίες για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη  
νέα Εξελεγκτική Επιτροπή για το χρονικό διάστημα 2022-

2025.  
 
Συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα της εκλογικής διαδικασίας έχει ως εξής:  

- 7 Μαρτίου  - 10 Απριλίου υποβολή υποψηφιοτήτων 
- 11 Απριλίου ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων 
- 12 Απριλίου έως 18 Μαΐου ψηφοφορία των μελών 
- 28 Μαΐου Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  

 
Μετά από μία πολύ δύσκολη χρονιά, κατά την οποία οι διοικητικές επιλογές σημάδεψαν 
αρνητικά τη μεγαλύτερη οργάνωση ασθενών με καρκίνο της Ευρώπης, θέλουμε να 
ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή όλων των μελών της ECPC από τη χώρα μας τόσο στην εκλογική 
διαδικασία όσο και στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης στις 28 Μαΐου. 
  
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
 

Η κυρία Ελένη Ντελιοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου συμμετείχε σε Στρογγυλό 
Τραπέζι «Ο Ιατρός, ο Νοσηλευτής, οι Εθελοντές, ο Ασθενής» με 
θέμα ομιλίας «Η ματιά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου για 
τα Ιατρεία Πόνου» στην 2η Διημερίδα Εντατικής & Παρηγορικής 
Φροντίδας- «Όταν η Εντατική συνάντησε τον Πόνο» που 
διοργανώθηκε από την Ερευνητική Χειρουργική Εταιρεία 
Ελλάδος σε συνεργασία με την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας & 
το Ιατρείο Πόνου του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης- Θεαγένειο.     

 

 
 

 


