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Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η πλατφόρμα διαλόγου All.Can Greece, μέλος της All.Can International, διοργανώνει 

την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 16:00-17:45, διαδικτυακή επιστημονική Ημερίδα 

για την ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο με τίτλο: 

“Οι ασθενείς στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο” 

Η συμμετοχή ασθενών στην έρευνα για τον καρκίνο συμβάλλει στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων θεραπειών και κατ’επέκταση στην ποιότητα 

ζωής των ογκολογικών ασθενών. 

Σκοπός της Ημερίδας είναι να αναδείξει τη σημασία της συμμετοχής ασθενών και 

εκπροσώπων ασθενών με καρκίνο σε επιστημονικές έρευνες, καθώς και τα οφέλη 

που προκύπτουν από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών τόσο 

για τους ασθενείς, όσο και για τα συστήματα υγείας. 

Επιπλέον, η Ημερίδα θα εστιάσει στα ζητήματα της ανάγκης συνεργασίας των 

ερευνητών με ασθενείς, προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσο τα αντικείμενα 

των ερευνών  είναι σημαντικά για  τους ασθενείς, καθώς και στον καίριο ρόλο της 

διεπιστημονικής προσέγγισης στην έρευνα για την αντιμετώπιση του καρκίνου.  

Οι εισηγήσεις της Ημερίδας θα περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές: 

• Η διεπιστημονική προσέγγιση στην έρευνα για τον καρκίνο 

• Συμμετοχή ασθενών σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για τον 

καρκίνο 

• Συνεργασία ασθενών και ερευνητών για τη διαμόρφωση του αντικείμενου 

της έρευνας 

• Η έκφραση των προτιμήσεων των ασθενών κατά τη συμμετοχή τους σε 

ερευνητικά προγράμματα  
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Η Ημερίδα θα είναι ανοιχτή για το κοινό και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη σελίδα 

της ΕΛΛΟΚ στο Facebook και από την ιστοσελίδα της All.Can Greece. 

 

Η Ημερίδα πραγματοποιείται με την ευγενική άνευ όρων χορηγία και υποστήριξη των 

εταιρειών: 

AMGEN, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, MSD, Roche 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ημερίδα με τίτλο “Οι ασθενείς στην πρώτη 

γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο” μπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

Σχετικά με την All.Can: 

Η All.Can International είναι μία διεθνής πλατφόρμα διαλόγου η οποία 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 τη βελτίωση της έκβασης για τους ασθενείς.  

Η All.Can Greece συστάθηκε στις αρχές του 2019 με σκοπό τη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων στη φροντίδα του καρκίνου, οι οποίοι έχουν την σταθερή βούληση 

να συνεργασθούν, να παρέμβουν, να υποβάλουν συστάσεις πολιτικής για τον καρκίνο, να 

αναλάβουν δράση και κοινές πρωτοβουλίες με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, 

προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και 

φροντίδας στη χώρα μας. 
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