ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Στον απόηχο του καλοκαιριού και εν όψει ενός πολύ απαιτητικού χειμώνα, η Ελληνική Ομοσπονδία
Καρκίνου σχεδιάζει τις δράσεις της, βάζοντας πάντα σε προτεραιότητα τους ασθενείς με καρκίνο και
τις ανάγκες τους.
Για το επόμενο διάστημα προγραμματίζουμε μία Επιστημονική Διημερίδα για τις Αιματολογικές
Κακοήθειες στη Λάρισα, μία Διαδικτυακή Ημερίδα για τους Καρκίνους του Ουρογεννητικού
Συστήματος και μία Εκστρατεία για τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Επιπλέον τον Σεπτέμβριο
συμμετέχουμε στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο Κεφαλής και
Τραχήλου “Make Sense”.
Η σημασία της έρευνας για τον καρκίνο αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΛΛΟΚ, γι’αυτό και
εντάσσουμε στη στρατηγική μας τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας. Οι
οργανώσεις ασθενών μέσα από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με
όλους τους φορείς της ογκολογικής κοινότητας, έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν την εμπειρία και
τις ανάγκες των ασθενών και να διασφαλίσουν ότι η φωνή τους ακούγεται και λαμβάνεται υπόψη
στην προσπάθεια βελτίωσης της ογκολογικής περίθαλψης.
Η ΕΛΛΟΚ θα συνεχίσει να εργάζεται για την ισότιμη πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών σε
έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία.

Σας εύχομαι καλό φθινόπωρο και καλή ανάγνωση!
Καίτη Αποστολίδου
Πρόεδρος
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ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού
Έργου Θεσσαλονίκης – ΟΣΕΘ προχώρησε σε τροποποίηση-βελτίωση του προγράμματος λειτουργίας
της λεωφορειακής γραμμής Νο 11, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης ασθενών με καρκίνο
και των φροντιστών τους στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος».
Συγκεκριμένα, από την 1η Αυγούστου 2022 όλα τα δρομολόγια της γραμμής Νο 11 «Πυλαία – Νέος
Σιδηροδρομικός Σταθμός» με κατεύθυνση προς Πυλαία, που εκτελούνται από τις πρώτες πρωινές
ώρες μέχρι το μεσημέρι, διέρχονται από τη μονάδα ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος». Τα
δρομολόγια, που φέρουν την ένδειξη 11Β, είναι διαθέσιμα εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το Πρόγραμμα Φιλοξενίας Ασθενών της ΕΛΛΟΚ συνεχίζεται και, στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο πρώτο
εξάμηνο του 2022 συνολικά 69 ασθενείς με καρκίνο, που χρειάστηκε να μετακινηθούν για τη
θεραπεία τους σε μεγάλα αστικά κέντρα, φιλοξενήθηκαν σε διαμερίσματα.
Οι ασθενείς, που στην πλειονότητά τους μετακινήθηκαν από τις περιοχές της Μακεδονίας, της
Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου, της Θεσσαλίας, της
Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας, φιλοξενήθηκαν μαζί με τους/τις συνοδούς τους σε διαμερίσματα
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.
Η αυξανόμενη ζήτηση για παροχή δωρεάν φιλοξενίας ασθενών αναδεικνύει το κενό ισότιμης
πρόσβασης των ασθενών με καρκίνο στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα. Συχνά
υποχρεούνται να καταβάλλουν υψηλά χρηματικά ποσά σε προσωρινή διαμονή επί πληρωμή ή σε
τακτικές μετακινήσεις προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, με σκοπό να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις
τους και να ολοκληρώσουν τις θεραπείες τους. Στόχος της ΕΛΛΟΚ είναι να περιορίσει τους
κοινωνικούς και γεωγραφικούς αποκλεισμούς από τη βέλτιστη ογκολογική φροντίδα και θεραπεία
για όλους/όλες τους/τις ασθενείς με καρκίνο.
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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 τη δωρεάν παραχώρηση έτοιμων προς χρήση
επιπλωμένων και εξοπλισμένων διαμερισμάτων, για τη διαμονή ασθενών με καρκίνο και των
συνοδών τους, που προβλέπεται να έχουν μακροχρόνια παραμονή στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή
την Πάτρα για την προβλεπόμενη θεραπεία τους και αντιμετωπίζουν αντικειμενικά προβλήματα
εξασφάλισης στέγης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΟΚ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου εγκαινιάζει μία νέα περίοδο, κατά την οποία συμμετέχει ως
εταίρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας. Πιστή στην πεποίθηση ότι η έρευνα για τον καρκίνο
διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση της αντιμετώπισής του και στην ποιότητα της ζωής
των ογκολογικών ασθενών, συμμετέχοντας στα προγράμματα αυτά η ΕΛΛΟΚ αποσκοπεί να
συνεισφέρει ενεργά στη βελτίωση της πρόσβασης στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την
αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου.

Έργο Can.Heal: Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πλατφόρμας γονιδιωματικής για τον καρκίνο και τη
δημόσια υγεία (Πρόγραμμα EU4Health)
Η κοινοπραξία Can.Heal αποτελείται από 42 εταίρους σε 17 χώρες, οι οποίοι εκπροσωπούν 17
νοσοκομεία, 15 πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα, 6 ινστιτούτα δημόσιας υγείας, 4 οργανισμούς
ασθενών και έναν εκπρόσωπο των ευρωπαϊκών Υπουργείων Υγείας. Η κοινοπραξία αναγνωρίζει ότι
η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία πρέπει να προσεγγίζονται με συντονισμένο τρόπο για το
βέλτιστο όφελος ασθενών και πολιτών. Το έργο Can.Heal αφορά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
πλατφόρμας γονιδιωματικής για τον καρκίνο και τη δημόσια υγεία. Έχει ήδη εγκριθεί και αναμένεται
να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες του.
Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου συμμετέχει στο πακέτο εργασίας (working
package) που αφορά τη δημιουργία βιοτραπεζών και γενετικών συνόλων δεδομένων για ομάδες
ασθενών, στο πακέτο εργασίας που αφορά την καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας
για κλινικές αναλύσεις που βασίζονται σε NGS και στο πακέτο εργασίας που αφορά την κατάρτιση
και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, ασθενών και του κοινού.

Έργο AINT-PC: Τεχνητή νοημοσύνη στον Καρκίνο του Παγκρέατος (Πρόγραμμα Horizon Europe)
Το έργο AINT-PC αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την πρόγνωση του κινδύνου εμφάνισης,
καθώς και την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή του καρκίνου του παγκρέατος. Στόχος του έργου
είναι η ανάπτυξη αξιόπιστων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την αξιολόγηση της μεταβολής
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κύστεων του παγκρέατος σε κακοήθειες. Επιπλέον, το έργο στοχεύει να συμβάλει στην ακριβέστερη
αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισης χειρουργικών επιπλοκών και ανάπτυξης ηπατικών
μεταστάσεων, αλλά και στην πρόγνωση της ανταπόκρισης σε επικουρική θεραπεία παγκρεατικού
αδενοκαρκινώματος.
Η πρόταση για το έργο, που πρόκειται να έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, έχει λάβει έγκριση σε πρώτη
φάση και έχει ήδη υποβληθεί στη δεύτερη φάση. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου αναμένεται να
συμμετάσχει στο έργο στον τομέα που αφορά τις νομικές, κοινωνικές και βιοηθικές διαστάσεις της
έρευνας στους ασθενείς, τους φροντιστές και τους οικείους τους, καθώς και στις δράσεις διάχυσής
του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Επιστημονική Διημερίδα για τις Αιματολογικές Κακοήθειες

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει επιστημονική διημερίδα για τις αιματολογικές
κακοήθειες, που θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Divani Palace,
στη Λάρισα, σε υβριδική μορφή.
Στη θεματολογία της Διημερίδας θα δοθεί έμφαση στην πρόληψη, στην αναγνώριση των
συμπτωμάτων των συχνότερων μορφών αιματολογικών κακοηθειών, στις σημαντικές εξελίξεις στον
τομέα των θεραπειών, με την ένταξη νέων, όπως η θεραπεία με CAR-T–cells λεμφοκύτταρα, καθώς
και τις ιδιαιτερότητες των αιματολογικών κακοηθειών στις νεανικές ηλικίες. Επιπλέον, θα
παρουσιαστούν οι πολιτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αιματολογικών κακοηθειών,
τόσο στην Ευρώπη, μέσω του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, όσο και
στην Ελλάδα, καθώς και η βιωματική εμπειρία ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες κατά τη
διάγνωση, τη θεραπεία και την προσπάθεια επανένταξής τους μετά από αυτήν.
Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Palace στη Λάρισα και θα μεταδοθεί
ζωντανά από τα κανάλια επικοινωνίας της ΕΛΛΟΚ. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη
Διημερίδα εδώ. Αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τη Διημερίδα δια ζώσης, δηλώστε συμμετοχή
συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ.
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Συμμετοχή στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία “Make Sense”
για τον Καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου

Για έκτη χρονιά η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία
ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου “Make Sense”, που αποτελεί
πρωτοβουλία της EHNS – European Head and Neck Society.
Με τη συμμετοχή της στην εκστρατεία η ΕΛΛΟΚ στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
κοινού σχετικά με τα συμπτώματα του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου, την πρόληψη, την έγκαιρη
διάγνωση και την αποκατάσταση των ασθενών. Στο πλαίσιο αυτό, στο παρελθόν η ΕΛΛΟΚ έχει
δημοσιεύσει Οδηγό Συζήτησης για Ασθενείς με Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου, Βιβλίο Συνταγών
για Ασθενείς με Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου, αλλά και ένα Video με την εμπειρία Ασθενών με
αυτό τον τύπο καρκίνου.
Η φετινή εκστρατεία θα κορυφωθεί την εβδομάδα 19-23
Σεπτεμβρίου 2022 και η ΕΛΛΟΚ θα λάβει μέρος σε αυτή με την
παραγωγή δυο podcasts αφιερωμένων στην πρόληψη του Καρκίνου
Κεφαλής και Τραχήλου και στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση
ασθενών με εμπειρία αυτού του τύπου καρκίνου.
Με τον τρόπο αυτό η ΕΛΛΟΚ εγκαινιάζει σειρά podcasts, με στόχο
τη συζήτηση για θέματα σχετικά με τον καρκίνο και την εμπειρία
των ασθενών. Μείνετε συντονισμένοι!

Διαδικτυακή Ημερίδα για τους Καρκίνους του Ουρογεννητικού Συστήματος
Στις 11 Οκτωβρίου 2022 η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει Διαδικτυακή Επιστημονική
Ημερίδα για τους σημαντικότερους καρκίνους (νεφρών, ουροδόχου κύστης, προστάτη) του
ουρογεννητικού συστήματος.
Η Ημερίδα θα εστιάσει στους τρόπους
πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και
αντιμετώπισης
των καρκίνων του
ουρογεννητικού συστήματος, καθώς και
στο μείζον ζήτημα της ψυχολογικής τους
υποστήριξης, η οποία πρέπει να παρέχεται
στους ασθενείς ως αναπόσπαστο κομμάτι
της θεραπείας τους. Η Ημερίδα θα
μεταθοδεί ζωντανά από την ιστοσελίδα
και τη σελίδα της ΕΛΛΟΚ στο Facebook.
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Συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ θα συμμετέχει και φέτος, στον Αυθεντικό Μαραθώνιο
της Αθήνας 2022 και τους παράλληλους δρόμους των 5 και 10 χιλιομέτρων, στέλνοντας ένα μήνυμα
ζωής, ελπίδας και αισιοδοξίας. Η ΕΛΛΟΚ TEAM αφιερώνει και αυτή τη χρονιά τη συμμετοχή της στην
Ελληνική Πλατφόρμα All.Can Greece, θέλοντας να αναδείξει ότι η ογκολογική κοινότητα στη χώρα
μας, σύσσωμη και ενωμένη τρέχει μαζί και απέναντι στον καρκίνο.
Μείνετε συντονισμένοι! #iAMAuthentic

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
«ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ!»
Το φετινό φθινόπωρο η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου υλοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Πνεύμονα, έναν τύπο καρκίνου που αποτελεί διεθνώς τον
πρώτο σε συχνότητα εμφάνισης και θνησιμότητας καρκίνο για τους άνδρες και τον τρίτο για τις
γυναίκες. Παρόλα αυτά, δεν τυγχάνει της προβολής που αναλογεί στο ανησυχητικά αυξανόμενο
ρυθμό εμφάνισής του.
Θέλοντας να επιστήσει την προσοχή στον καρκίνο του πνεύμονα, την πρόληψη και τις νέες
θεραπευτικές δυνατότητες, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου υλοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης
που περιλαμβάνει τη δημοσίευση ενός Οδηγού Ασθενών, τη συμμετοχή της στην κοινωνική
πρωτοβουλία «Ανάσα Ζωής» και τη διοργάνωση Επιστημονικής Διημερίδας.

Οδηγός Ασθενών με Καρκίνο του Πνεύμονα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Πνεύμονα, την
1η Αυγούστου η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου δημοσίευσε τον
Οδηγό Ασθενών «Βασικές Πληροφορίες για τον Καρκίνο του Πνεύμονα
και τον ρόλο των Βιοδεικτών».
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Ο σύντομος οδηγός απαντά στις πρώτες ερωτήσεις που δημιουργεί η διάγνωση στους
νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και τους οικείους τους, περιλαμβάνει
πληροφορίες για τον ρόλο των βιοδεικτών στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα και έχει
στόχο να ενημερώσει τους ασθενείς για τον ρόλο αυτών των διαγνωστικών εξετάσεων και τη σχέση
τους με τις δυνατότητες που προσφέρει η εξατομικευμένη ιατρική. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος
διαδικτυακά εδώ.

Συμμετοχή στην πρωτοβουλία «Ανάσα Ζωής»
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου συμμετέχει στην κοινωνική πρωτοβουλία για την πρόληψη και
καταπολέμηση του Καρκίνου του Πνεύμονα «Ανάσα Ζωής».
Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, η «Ανάσα Ζωής»
εστιάζει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση για την υγεία
του πνεύμονα όλων των ανθρώπων και κυρίως όσων ανήκουν στις ομάδες
κινδύνου, την αξία του προληπτικού ελέγχου και την καθιέρωση μίας
διαδικασίας ελέγχου του καρκίνου του πνεύμονα σε αρχικό στάδιο, καθώς
επίσης και στην ένταση των προσπαθειών για τη διακοπή του καπνίσματος.
Στόχος της κοινωνικής πρωτοβουλίας είναι να καλλιεργήσει και να ενδυναμώσει την κουλτούρα
πρόληψης για την υγεία του πνεύμονα, ώστε να γίνει η Ελλάδα η χώρα με τους λιγότερους θανάτους
από καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρώπη. Περισσότερα για την πρωτοβουλία «Ανάσα Ζωής», εδώ.

Διημερίδα για τον Καρκίνο του Πνεύμονα
Η εκστρατεία της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο του πνεύμονα θα κορυφωθεί με μία Διημερίδα
αφιερωμένη στον Καρκίνο του Πνεύμονα στις 4-5 Νοεμβρίου, στην Αθήνα. Η Διημερίδα
διοργανώνεται με αφορμή τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα και
απευθύνεται στα μέλη των συλλόγων ασθενών που εκπροσωπεί η ΕΛΛΟΚ, σε ασθενείς, αλλά και
στο ευρύ κοινό.
Οι νέες διαγνώσεις καρκίνου του πνεύμονα σημειώνουν τα
τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση. Το 2020 σε όλο τον κόσμο
διαγνώστηκαν 2.206.771 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου
του πνεύμονα, ενώ η Ελλάδα κατέχει, δυστυχώς, την 4η θέση
παγκοσμίως σε νέες διαγνώσεις.
Στόχος της Διημερίδας είναι να δώσει στους συμμετέχοντες
βασικές γνώσεις για τον καρκίνο του πνεύμονα, να αναδείξει τη
σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης και να
ενημερώσει για τις νέες διαθέσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ «ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του
δέρματος «Στον Ήλιο με Ασφάλεια», που πραγματοποιήθηκε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Στόχος της εκστρατείας ήταν η παροχή υπεύθυνης
ενημέρωσης προς τα μέλη των Οργανώσεων Ασθενών με
καρκίνο που εκπροσωπεί η ΕΛΛΟΚ σε όλη την Ελλάδα, για
την ανάληψη κατά τόπους δράσεων και πρωτοβουλιών εκ
μέρους τους, καθώς και η ενημέρωση του κοινού και των
ασθενών για τις νέες φαρμακευτικές και διαγνωστικές
επιλογές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην
αντιμετώπιση των καρκίνων του δέρματος.
Η εκστρατεία περιελάμβανε σχετική καμπάνια στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό
παιχνίδι γνώσεων/ερωτήσεων (quiz) και τη δημιουργία ενός
οδηγού δημοσιότητας με υλικό σχετικό με τον καρκίνο του
δέρματος, τον οποίο τα μέλη της ΕΛΛΟΚ αξιοποίησαν σε
τοπικές δράσεις ευαισθητοποίησης που υλοποίησαν κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού.
Ενδεικτικά, ο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο «Ευ Ζω με τον Καρκίνο», που
εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης και εξυπηρετεί ασθενείς από όλη την Κρήτη και τα γύρω νησιά,
συμμετείχε στην εκστρατεία ενημερώνοντας το κοινό για τον καρκίνο του δέρματος και τη σημασία
της πρόληψης.
Ο σχετικός οδηγός διανεμήθηκε στη διαδραστική
παράσταση-σεμινάριο «Γίνε πρωταγωνιστής της
ζωής σου», στο Τριήμερο αθλητικής προστασίας και
κοινωνικής προσφοράς που πραγματοποιήθηκε στις
Εθνικές Παράκτιες Αθλητικές Εγκαταστάσεις στον
Καρτερό Ηρακλείου και στη Μουσικοχορευτική
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κηποθέατρο
«Μάνος Χατζιδάκις» με τους μουσικούς Κωστή
Αβυσσινό και Βαγγέλη Βαρδάκη.
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Ο Σύλλογος Εθελοντών κατά των Νεοπλασματικών Ασθενειών Ν.
Ευρυτανίας «Αγώνας Ζωής» διοργάνωσε ανοιχτή δράση δωρεάν
προληπτικής δερματολογικής εξέτασης στο Συνεδριακό Κέντρο
Καρπενησίου.
Οι ενδιαφερόμενοι εξετάστηκαν με τη μέθοδο της δερματοσκόπησης
από τη Δερματολόγο – Αφροδισιολόγο κ. Αφροδίτη Μακρή,
ενημερώθηκαν για τους τρόπους πρόληψης του καρκίνου του
δέρματος και έλαβαν το ενημερωτικό έντυπο.

Ο
Σύλλογος
Καρκινοπαθών
Γιαννιτσών
πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση για την
πρόληψη του καρκίνου του δέρματος, στην
πλατεία ΕΠΟΝ, στα Γιαννιτσά.
Από την επόμενη της εκδήλωσης και για 10 ημέρες,
εθελοντές του Συλλόγου βρίσκονταν καθημερινά
στο χώρο του Δημαρχείου Πέλλας και διέθεταν στο
ευρύ κοινό το σχετικό ενημερωτικό έντυπο.
Στην Κατερίνη ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Πιερίας, σε συνεργασία και με την Αιγίδα του Ιατρικού
Συλλόγου Πιερίας πραγματοποίησε σε κεντρικό σημείο της πόλης δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού για τον καρκίνο του δέρματος. Συμμετείχε επίσης κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού σε ενημερωτικές εκπομπές των τοπικών Μέσων Ενημέρωσης, προκειμένου να
ανοίξει τη συζήτηση για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος, ενώ κατά την παρουσία του σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού μοίρασε στο ευρύ κοινό τον ενημερωτικό
οδηγό για τον καρκίνο του δέρματος.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΕΛΛΟΚ
Ετήσιο Συνέδριο ESMO - Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας
Το ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ESMO) διεξάγεται φέτος στις 913 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι και την ΕΛΛΟΚ εκπροσωπεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
κ. Γιώργος Καπετανάκης. Στο συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν μέλη της ογκολογικής κοινότητας
από όλο τον κόσμο, παρουσιάζονται οι νέες εξελίξεις που τίθενται σε εφαρμογή στην ογκολογία,
ενώ δίνεται η ευκαιρία για την ανάπτυξη συνεργασιών που συμβάλλουν στη βελτίωση της
περίθαλψης και φροντίδας των ασθενών με καρκίνο. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο
είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ESMO.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ECPC - Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Ασθενών με Καρκίνο
Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ασθενών με Καρκίνο - ECPC πραγματοποίησε στις 20 Ιουλίου έκτακτη Γενική
Συνέλευση, όπου εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης και ο Οικονομικός Προϋπολογισμός για το 2023. Το
Σχέδιο Δράσης για το 2023 θέτει τους στόχους της ECPC σχετικά με τη συνηγορία, την πολιτική, την
έρευνα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Αξιοποιώντας την εμπειρία από την περίοδο της πανδημίας το Διοικητικό Συμβούλιο της ECPC
προχωρά σε αναπροσδιορισμό των αναγκών των ασθενών με καρκίνο, μέσα από έρευνες, ομάδες
εργασίας και workshops, με στόχο να καταθέσει τις προτάσεις της για πολιτικές διάγνωσης και
ετοιμότητας για τον καρκίνο που μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή σε μελλοντικές περιόδους
υγειονομικής κρίσης.
Ευκαιρίες κατάρτισης και ενημέρωσης από την UICC - Διεθνή Ένωση για τον έλεγχο του Καρκίνου
Η ΕΛΛΟΚ είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου (UICC-Union Internationale
Contre le Cancer), της μεγαλύτερης διεθνούς οργάνωσης για τον καρκίνο με περισσότερα από 1.200
μέλη σε 172 χώρες. Στην UICC εκπροσωπούνται οι σημαντικότερες επιστημονικές ογκολογικές
εταιρείες, υπουργεία υγείας και οργανώσεις ασθενών, ενώ μεταξύ των μελών της περιλαμβάνει και
σημαντικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές και εμπειρογνώμονες για την πρόληψη και
τον έλεγχο του καρκίνου.
Η UICC παρέχει στα μέλη της πολλές ευκαιρίες κατάρτισης, ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων
στην αγγλική γλώσσα στους εξής τομείς: Χορηγίες, Υποτροφίες, Οργανωτική Ηγεσία, Πρόγραμμα
Νέων Ηγετών, Πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού, Διαδικτυακή κατάρτιση, Πρόγραμμα
συνηγορίας κατά του καρκίνου, Περιφερειακή συνεργασία. Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι
διαθέσιμες στον ιστότοπο της UICC.
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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου καλούνται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, με μοναδικό
θέμα την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού, που θα πραγματοποιηθεί την 24η Σεπτεμβρίου
2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Divani Palace
(Παπαναστασίου 19, Λάρισα) με υβριδικό τρόπο, δηλαδή είτε με φυσική παρουσία, είτε με
συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης.
Δείτε την πλήρη πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΟΚ εδώ.
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