
 
 

Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου | Σόλωνος 94, 10680, Αθήνα | Τηλ: 2107710335 | E-mail: info@ellok.org 

Website | Facebook | Twitter | Instagram | Youtube | LinkedIn 

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Workshop για τις κλινικές μελέτες  

για τον Καρκίνο του Πνεύμονα και τον ρόλο των ασθενών 

Με ένα workshop με τίτλο «Κλινικές Μελέτες για τον καρκίνο του πνεύμονα: Ο ρόλος των 

ασθενών», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Royal Olympic 

στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επιστημονικής διημερίδας «Καρκίνος του Πνεύμονα: Δεν 

φοβόμαστε. Ενημερωνόμαστε!», η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου στοχεύει στην έγκυρη 

ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον ρόλο και τη σημασία που έχει η συμμετοχή των 

ασθενών στις κλινικές μελέτες. 

• Ποιες είναι διαδικασίες που ακολουθούνται για τη συμμετοχή σε μία κλινική 
μελέτη; 

• Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η δομή που διεξάγει την 
κλινική μελέτη; 

• Πώς σχεδιάζεται μία κλινική μελέτη και ποια είναι η διαδικασία έγκρισης για την 
υλοποίησή της; 

• Σε ποιο στάδιο της μελέτης μπορούν να συμμετάσχουν οι ασθενείς και ποιες 
είναι οι υποχρεώσεις τους; 

• Ποιο είναι το όφελος που μπορεί να προκύψει για τον ασθενή από τη συμμετοχή 
του σε μία κλινική μελέτη;  

• Θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν περισσότερες κλινικές μελέτες στη χώρα 
μας και με ποιο τρόπο; Τι συμβαίνει διεθνώς; 

• Ποια είναι η προσέγγιση των φαρμακευτικών εταιρειών; 

• Τι λένε οι ίδιοι οι ασθενείς που συμμετείχαν σε κλινική μελέτη; 

Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα, θα δώσουν απαντήσεις εκλεκτοί προσκεκλημένοι 

ομιλητές κατά τη διάρκεια του workshop, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες για ένα θέμα 

που σπάνια αποτελεί αντικείμενο εκδηλώσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. 

Η επιστημονική διημερίδα της ΕΛΛΟΚ για τον Καρκίνο του Πνεύμονα, θα πραγματοποιηθεί 

στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Royal Olympic (Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα) 

και θα εστιάσει στην ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τις νέες 
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θεραπευτικές επιλογές που προσφέρει η εξατομικευμένη ιατρική, τον ρόλο των βιοδεικτών, 

της απεικονιστικής τεχνολογίας, καθώς και τη σημασία των κλινικών μελετών.  

Για να παρακολουθήσετε τη διημερίδα για τον καρκίνο του πνεύμονα, παρακαλούμε 

συμπληρώστε τη σχετική φόρμα συμμετοχής: https://forms.gle/n4YXjdEhTKwUQcFw7   

Η διημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα και τη σελίδα της ΕΛΛΟΚ στο 

Facebook. 

Η Επιστημονική Διημερίδα της ΕΛΛΟΚ για τον Καρκίνο του Πνεύμονα πραγματοποιείται με 

την Αιγίδα των: 

• Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας - ΕΟΠΕ 

• Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία – ΕΠΕ 

• Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας - ΕΕΑΟ 

• Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής - ΕΕΠΑ 

• Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης - ΕΕΠΙ&ΜΑ 

• Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας – ΕΕΧΟ 

 

και την ευγενική άνευ όρων χορηγία και υποστήριξη των εταιρειών: 

Χορηγοί: 

Pfizer, Roche 

Υποστηρικτές: 

Lilly-Φαρμασερβ, MSD, Papapostolou-Varian, Pierre Fabre 

Χορηγός οπτικοακουστικού εξοπλισμού: 

CONEQ 

Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τη Διημερίδα, ενώ το αναλυτικό 

πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ. 

 

Σχετικά με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου: 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των Συλλόγων 

Ασθενών με Καρκίνο στη χώρα μας. Σήμερα, έχοντας μέλη 40 Συλλόγους Ασθενών με καρκίνο 

απ’ όλη την Ελλάδα, η ΕΛΛΟΚ  είναι ο εκπρόσωπος των οργανώσεων ογκολογικών ασθενών 

στη χώρα μας. Αποστολή μας είναι η μείωση του βάρους του καρκίνου στους ασθενείς και 

τους οικείους τους, η βελτίωση των εκβάσεων και της ποιότητας της ογκολογικής 

περίθαλψης και φροντίδας των ασθενών. Θα το επιτύχουμε  με τη συνένωση δυνάμεων όλων 

των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο, για την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών  

δικαιωμάτων των ασθενών και των φροντιστών τους, με στόχο την καθολική και απρόσκοπτη 

πρόσβαση στην άριστη, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή ογκολογική περίθαλψη και 

φροντίδα για όλους. Ιστοσελίδα: ellok.org. 
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