
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 
 
 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
 
Η άνοιξη συμβολίζει την αισιοδοξία, την ελπίδα αλλά και την επιθυμία για αλλαγές. Η Ελληνική 
Ομοσπονδία Καρκίνου επιδιώκει σταθερά την ανάδειξη των αναγκών της ογκολογικής περίθαλψης και 
των ευκαιριών για βελτίωση στη μετα- covid εποχή. Αναγνωρίζοντας το μέγεθος των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας στη χώρα μας, υπογραμμίζουμε τη σημασία της εφαρμογής των 
διατάξεων που αφορούν τους ασθενείς με καρκίνο σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου για την υγεία. Για 
τα επείγοντα ζητήματα, που αφορούν την ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, προτείνουμε σχέδιο 
δράσεων με τους διαμορφωτές πολιτικών υγείας, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς εταίρους αλλά 
και με την κοινωνία.  
 
Το έργο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου συνεχίζει να αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητικό καθώς 
αφουγκραζόμαστε καθημερινά τις ανάγκες των ασθενών με καρκίνο που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην 
έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, τις αποτελεσματικότερες θεραπείες αλλά και την πρόσβασή τους στις 
υπηρεσίες του συστήματος υγείας. Προτεραιότητά μας αποτελεί η συμμετοχή στη δημόσια 
διαβούλευση  

 
 

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει διαδικτυακή 

Επιστημονική Ημερίδα για τον Καρκίνο του Δέρματος, την Πέμπτη 12 
Μαΐου, με τίτλο «Στον ήλιο με ασφάλεια». Η παράλληλη 

Εκστρατεία Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης, που υλοποιείται για 
τέταρτη συνεχή χρονιά, από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2022, 

έχει στόχο την ενημέρωση των μελών μας σχετικά με την πρόληψη του 
καρκίνου του δέρματος και την υιοθέτηση μέτρων προστασίας στην καθημερινή 

ζωή. 



 
 

για τα θέματα της δημόσιας υγείας και της ογκολογίας, οι δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 

για τον καρκίνο αλλά και η συνεχής ενημέρωση και υποστήριξη των ασθενών και των συλλόγων ασθενών 

για τα ζητήματα που τους αφορούν.  

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου αναλαμβάνει δράση, έχοντας ως κεντρικό στόχο την αποκατάσταση 

της εύρυθμης λειτουργίας των ογκολογικών νοσοκομείων, την επαρκή στελέχωσή τους με εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό, την ανάδειξη της αναγκαιότητας πρόσβασης των ασθενών στις νέες 

εξατομικευμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις (ιατρική ακριβείας), τον σχεδιασμό και 

εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου και την αναγνώριση της 

σπουδαιότητας της ανακουφιστικής φροντίδας. Υποστηρίζουμε την ολιστική και πολύπλευρη στρατηγική 

αντιμετώπιση του καρκίνου με μοναδικό στόχο τις βέλτιστες εκβάσεις για τους ασθενείς μέσα από 

ουσιαστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.  

 
Σας εύχομαι υγεία και αισιοδοξία! 
Καίτη Αποστολίδου  
Πρόεδρος ΕΛΛΟΚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – COVID-19 & ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

Πρόγραμμα Φιλοξενίας για ογκολογικούς ασθενείς σε Αθήνα/ Πάτρα / 

Θεσσαλονίκη 

Η Δράση #ΔωρεάνΔιαμονήΓιαΘεραπεία συνεχίζεται με 

επιτυχία με περισσοτέρους από 90 συνανθρώπους μας να 

έχουν καλύψει την ανάγκη στέγασης για την πραγματοποίηση 

των θεραπειών τους από την αρχή του 2022 μέχρι σήμερα. 

Η υγειονομική κρίση, οι προϋπάρχουσες ελλείψεις και 

αδυναμίες του υγειονομικού συστήματος καθώς και η 

προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της πανδημίας 

εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών με καρκίνο, ιδιαίτερα εκείνων που 

αντιμετωπίζουν γεωγραφικό και κοινωνικό αποκλεισμό, στη βέλτιστη ογκολογική φροντίδα και 

θεραπεία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου εξασφάλισε την παράταση του 

Προγράμματος Φιλοξενίας μέχρι το τέλος του έτους 2022 για τη δωρεάν διαμονή για όλες και όλους τους 

ασθενείς. Με προτεραιότητα σε όσους προβλέπεται να έχουν μακρά διαμονή (δέκα και πλέον ημερών) 

ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν αντικειμενικά προβλήματα εξασφάλισης στέγης, προσπαθούμε να 

παρέχουμε  ασφαλή διαμονή σε ασθενείς, που αναγκάζονται να μετακινηθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα 

για την πραγματοποίηση των θεραπειών τους. 

Το Πρόγραμμα 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, για τις προγραμματισμένες θεραπείες και εξετάσεις τους.  

Η συχνή επικοινωνία που πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση με τους ασθενείς και τους συνοδούς 

τους μας φέρνει αντιμέτωπους με τα σύνθετα ζητήματα που χρειάζεται να διαχειριστούν, σε κοινωνικό, 

ψυχολογικό, επαγγελματικό, οικονομικό και οικογενειακό επίπεδο. Προτεραιότητά μας αποτελεί η 

διερεύνηση των ιδιαίτερων προβλημάτων τους, η διασύνδεση με συλλόγους- μέλη, οι παραπομπές σε 

υπηρεσίες και η υποστήριξη των ατομικών και συλλογικών τους δικαιωμάτων. 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Πρόγραμμα φιλοξενίας στην ιστοσελίδα της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Καρκίνου. 

 

 

  

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


 
ECPC: ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022 

& ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Η ECPC (Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ασθενών με Καρκίνο) θα 

πραγματοποιήσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 

Μαΐου 2022 στις Βρυξέλλες. Παράλληλα η ψηφοφορία για την 

εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας 

Εξελεγκτικής Επιτροπής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 18 

Μαΐου 2022.  

Η Ελλάδα είχε την τιμή να εκπροσωπείται επί σειρά ετών στα ανώτερα αξιώματα της ECPC, από την 

Πρόεδρο της ΕΛΛΟΚ, την κυρία Καίτη Αποστολίδου, η οποία με όραμα, συνέπεια και συνεργασίες 

ανέδειξε την ECPC ως τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ομπρέλα Ασθενών με Καρκίνο. Ελπίζουμε 

και ευχόμαστε η ελληνική παρουσία να συνεχιστεί δυναμικά και στο νέο Δ.Σ. και τη νέα Ε.Ε. μέσα από 

μία ευρεία υποστήριξη των υποψηφίων από τη χώρα μας, του κ. Γιώργου Καπετανάκη και της κας Μαρίας 

Θεοδωρίδου.  

Όσα μέλη της ΕCPC δεν έχουν δηλώσει ακόμη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να δηλώσουν 

διαδικτυακή συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου. Είναι σημαντικό να ψηφίσουν όλοι για τα μέλη 

του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Μπορείτε να γνωρίσετε τους υποψηφίους επισκεπτόμενοι την 

επίσημη ιστοσελίδα της ECPC. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε σχετικά με τη Γενική 

Συνέλευση και τις Εκλογές στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.  

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου υπερήφανο μέλος του Biobanking and 

BioMolecular resources Research Infrastructure (BBMRI-ERIC) 

 

Με ιδιαίτερη τιμή, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 

συμμετέχει επίσημα ως μέλος του Stakeholder Forum 

- Patient Pillar του Οργανισμού BBMRI-ERIC  

(Ευρωπαϊκή Ερευνητική Ένωση Βιοτραπεζών) υποστηρίζοντας τις κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες των 

οργανώσεων των ασθενών στα θέματα της έρευνας για τον καρκίνο και τις αξιόπιστες ερευνητικές 

υποδομές. Στόχος του BBMRI-ERIC είναι η ενίσχυση της βιοιατρικής έρευνας στον τομέα των 

βιοτραπεζών, προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης ποιότητας, υποστήριξης σε ηθικά, νομικά και 

κοινωνικά ζητήματα καθώς και διαδικτυακά εργαλεία.   

https://ecpc.org/wp-content/uploads/2022/04/Board-and-Audit-candidates-Bios.pdf
https://ecpc.org/news-events/annual-congress/
https://ecpc.org/news-events/annual-congress/
https://ecpc.org/elections/
https://www.bbmri-eric.eu/


 

 

                  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών, στις 18 

Απριλίου, η Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, Καίτη Αποστολίδου συμμετείχε στην 

Ημερίδα που διοργάνωσε η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «18 

Απριλίου Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών 

Υγείας». Η κα Αποστολίδου συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Έχω 

δικαίωμα: Η πλευρά των ασθενών». Η ομιλία της αναφερόταν στη «Διακήρυξη 

των Δικαιωμάτων των Ευρωπαίων Ασθενών με Καρκίνο». 

 

 

Η Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, Καίτη Αποστολίδου, συμμετείχε επίσης στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών με θέμα «Όραμα, Στοχοθεσία και Προκλήσεις για τους 

Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς στη μετά-COVID εποχή».  

Η κυρία Αποστολίδου συμμετείχε σε 

Στρογγυλό Τραπέζι με θεματική ενότητα: 

«Νέες Τεχνολογίες, Τεκμηρίωση και 

Διαχείριση Δεδομένων: Πρόσβαση στις 

Νέες Θεραπείες και Βιωσιμότητα 

Συστημάτων Υγείας» με την ομιλία της, που 

είχε τίτλο: «Ευρωπαϊκές προτεραιότητες στην καταπολέμηση του καρκίνου και οι ανάγκες των 

ασθενών». 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε υβριδικά το 1ο Συνέδριο Ασθενών του Συλλόγου Άλμα Ζωής με 

θέμα: «Ο καρκίνος του 

μαστού στην Ελλάδα 

σήμερα» στο οποίο 

συμμετείχαν η Πρόεδρος της 

ΕΛΛΟΚ, κυρία Καίτη 

Αποστολίδου, στη θεματική ενότητα Κέντρα Μαστού Ολοκληρωμένης φροντίδας με θέμα: «Evidence-

based guidelines and quality assurance developed by the European Commission Initiative on Breast 

Cancer – EBICB». Ακόμη, η κυρία Αγγελική Στεφανάκη, Προέδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο 

Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας & ταμίας του Δ.Σ. της ΕΛΛΟΚ συμμετείχε με την ομιλία της στο 

συνέδριο με θέμα: «Η καθημερινότητα μιας γυναίκας που ζει με μεταστατικό καρκίνο του μαστού».  

https://almazois.gr/brca-conference2022/


 

 

Στον σχολιασμό της θεματικής ενότητας «Καλές πρακτικές από άλλες ΜΚΟ» συμμετείχε η κυρία Ελένη 

Ντελιοπούλου, μέλος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης και 

του Δ.Σ. της ΕΛΛΟΚ ενώ το Συνέδριο έκλεισε από την Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με 

Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» & μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΟΚ, κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου.  

 

                            ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

                ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

Εκστρατεία Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Δέρματος & 

Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα   

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ. διοργανώνει 

εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τον 

καρκίνο του δέρματος, η οποία περιλαμβάνει και 

επιστημονική διαδικτυακή ημερίδα στις 12 Μαίου 2022. 

Σκοπός της Εκστρατείας και της επιστημονικής Ημερίδας 

είναι η υπεύθυνη ενημέρωση προς τα μέλη των 

Οργανώσεων Ασθενών με καρκίνο για την ανάληψη των 

κατά τόπους δράσεων τους αλλά και η ενημέρωση του 

κοινού για τις νέες διαγνωστικές και φαρμακευτικές 

επιλογές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην 

αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος.  

Πέραν της Ημερίδας, η εκστρατεία ενημέρωσης θα 

υλοποιηθεί τους καλοκαιρινούς μήνες, από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, για την ευαισθητοποίηση του 

κοινού. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων (quiz) προκειμένου 

οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τον καρκίνο του δέρματος. Την εκστρατεία ενημέρωσης μπορούν 

να ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους όλα τα μέλη της ΕΛΛΟΚ διοργανώνοντας διάφορες τοπικές δράσεις 

ενημέρωσης, όπως ομιλίες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, άρθρα στον τοπικό Τύπο και ημερίδες. Η 

ΕΛΛΟΚ βοηθά και υποστηρίζει τα μέλη της με τον Οδηγό Δημοσιότητας, που επιμελήθηκε για τον σκοπό 

αυτό, αλλά και με πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση, εφόσον ζητηθούν. Στόχος μας είναι η 

ενθάρρυνση της διοργάνωσης τοπικών ενημερωτικών δράσεων και πρωτοβουλιών σε όλη την Ελλάδα 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.  

 

 



 

Συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 

 

Η ΕΛΛΟΚ θα δώσει και φέτος το παρόν, με ομαδική συμμετοχή, στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 

που θα πραγματοποιηθεί στις 12-13 Νοεμβρίου 2022. Θα χαρούμε να συμμετέχετε μαζί μας στα εξής 

αγωνίσματα: 

➢ Μαραθώνιος Δρόμος  

➢ Αγώνας Δρόμου 10χλμ 

➢ Αγώνας Δρόμου 5χλμ 

 

 

 

 

 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέχρι τέλος Ιουνίου ενώ για αναλυτικές 

πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Μαραθώνιου 2022.  

Μείνετε συντονισμένοι!  

Λάβετε θέσεις… Ξεκινάμε! 

#iAMAuthentic 

 

 

 

 

  

https://www.athensauthenticmarathon.gr/site/index.php/el/
https://twitter.com/search?q=%23IAMAuthentic&src=typed_query

