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ΣΑ ΝΕΑ τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ. 
Ενημερωτικό Δελτίο τησ Ελληνικήσ Ομοςπονδίασ Καρκίνου 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2017 

ΜΘΝΤΜΑ ΣΘ ΠΡΟΕΔΡΟΤ 

Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι, 

Όπωσ κα ζχετε ιδθ αντιλθφκεί, μασ αρζςει να αναφερόμαςτε ςτισ εποχζσ του χρόνου και τισ 

ιδιαίτερεσ ομορφιζσ που φζρνουν κοντά μασ. Ιδθ το Φκινόπωρο είναι εδϊ και μαηί του, 

γεμάτοι ενζργεια, κζλθςθ και καλι διάκεςθ, ζχουμε ξεκινιςει όλοι μαηί, «ζνα εξαιρετικισ 

ποιότθτασ ψθφιδωτό δράςεων», ςε όλθ τθ χϊρα!   

Σόςο ο επτζμβριοσ, όςο και ο Οκτϊβριοσ είναι μινεσ με υψθλι ςθμειολογία για τουσ αςκενείσ 

με καρκίνο τισ οικογζνειεσ και τουσ φίλουσ τουσ. Ζτςι ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ δράςεων όλο αυτό 

το διάςτθμα, ζδωςε ζνα διαφορετικό χρϊμα, αναδεικνφοντασ τθ ςθμαςία του ελζγχου και τθσ 

πρόλθψθσ, τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κόςμου, τθσ ευκφνθσ τθσ πολιτείασ απζναντι ςε όλουσ 

τουσ αςκενείσ με καρκίνο.  

Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου, είναι τα ίδια μζλθ τθσ. Είναι όλοι εκείνοι, που με τισ δράςεισ, 

τισ πρωτοβουλίεσ, τισ ανθςυχίεσ τουσ, τθν κακθμερινι τουσ επαφι με τουσ αςκενείσ και τουσ 

οικείουσ τουσ, γίνονται ό άμεςοσ αποδζκτθσ τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί και αντιμετωπίηουν 

τα κενά και τισ αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ υγείασ ςε κάκε γωνιά τθσ χϊρασ μασ. Είναι όλοι 

εκείνοι που με όραμα,  όλα αυτά τα χρόνια ζχουν αναγάγει τον εκελοντιςμό ςε ςτάςθ ηωισ και 

τθ βοικεια ςτον καρκινοπακι που πάςχει και αγωνίηεται να επιβιϊςει, πρωταρχικό μζλθμά 

τουσ.  

Με τθ δθμιουργία τθσ ΕΛΛΟΚ και τθν ενεργι ςυμμετοχι μασ, ςτθν πράξθ πολλαπλαςιάςαμε και 

δϊςαμε μία διαφορετικι διάςταςθ ζκφραςθσ, ςτο ζργο, τθ δφναμθ, τθ ςυνειςφορά, τθν 

εμπειρία, το όραμα και τθν ευκφνθ, κακενόσ μασ ξεχωριςτά, αλλά και όλων μαηί, απζναντι ςτον 

αςκενι με καρκίνο. Ενϊνοντασ τισ δυνάμεισ μασ, δθμιουργιςαμε μία ιςχυρι ςυνιςταμζνθ, θ 

οποία ςκοπό δεν ζχει να υποκαταςτιςει και να «καπελϊςει» τα μζλθ τθσ, αλλά να αναδείξει το 

ζργο τουσ και να αντιμετωπίςει προβλιματα, όπωσ, χκεσ ςτθ Μυτιλινθ και ςτο Βόλο, ςιμερα 

ςτθ Λαμία, αφριο κάπου αλλοφ, φζρνοντασ τθν ιςχφ όλων μασ ςε κάκε γωνιά τθσ Ελλάδασ.   

Θ ΕΛΛΟΚ παρακολουκεί και παρεμβαίνει  ςτθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι πολιτικϊν υγείασ, ςτθ 

διαμόρφωςθ  καλφτερου περιβάλλοντοσ για τον αςκενι, επιδιϊκει  να δϊςει τθ δυνατότθτα 

ςτθ φωνι των αςκενϊν  να ακουςτεί και να ζχει τθ κζςθ που τθσ αρμόηει.  Όλα αυτά δεν είναι 

εφκολα και το γνωρίηετε πολφ καλά, δεδομζνου ότι οι αγκυλϊςεισ των κρατικϊν μθχανιςμϊν 

είναι πολλζσ και χρόνιεσ. Άλλεσ φορζσ κα είναι επιτυχείσ οι προςπάκειεσ και άλλεσ φορζσ κα 

αποτυγχάνουν. Οι προςπάκειεσ κα ςυνεχίηονται, δε κα ςταματοφν και κα γίνονται πιο ζντονεσ, 

γιατί εμείσ, οι αςκενείσ με καρκίνο, ζτςι ζχουμε μάκει να ηοφμε! 
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Γίνεται λοιπόν κατανοθτό πόςο ςθμαντικι είναι θ ςτιριξθ που όλοι οφείλουμε να  παρζχουμε 

ςτθν Ομοςπονδία μασ, πόςο κακοριςτικό είναι για το ζργο τθσ και πόςο πολφ τθν επιηθτοφμε 

όλοι, προκειμζνου να καταφζρουμε ακόμθ περιςςότερα.     

Όπωσ κα ζχετε παρατθριςει, μεταξφ τθσ φλθσ του Newsletter, το οποίο αποτελεί ζνα δελτίο 

ενθμζρωςθσ για τισ δράςεισ και τισ ενζργειεσ τθσ ΕΛΛΟΚ που πραγματοποιοφνται όλο το χρόνο, 

παρουςιάηουμε και δράςεισ από τα μζλθ μασ, για τισ οποίεσ λάβαμε ενθμερωτικά mail από 

εςάσ. Να υπενκυμίςουμε και πάλι, ότι  

επιθυμοφμε να μασ κοινοποιείτε τισ δράςεισ ςασ, 

 τισ οποίεσ κα ςυμπεριλαμβάνουμε ςε κάκε Newsletter, ϊςτε να δίνουμε τθν ευκαιρία ςε όλουσ 

να γίνουν κοινωνοί και να γνωρίςουν καλζσ πρακτικζσ και ιδζεσ, αλλά και για να αναδείξουμε το 

πολφ ςπουδαίο ζργο ςασ και να ζρκουμε όλοι πιο κοντά. 

Προχωρϊντασ ςε κζματα λειτουργικά κζλουμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι από τισ αρχζσ 

Οκτωβρίου, πλζον δεν ζχουμε γραμματειακι υποςτιριξθ, κακϊσ θ μζχρι πρότινοσ γραμματζασ 

μασ κα Παπαχριςτοποφλου, αποφάςιςε για προςωπικοφσ λόγουσ, να αποχωριςει. Σθν 

ευχαριςτοφμε πολφ για τθν προςφορά τθσ και τθσ ευχόμαςτε να ζχει πάντα καλι πορεία και 

επιτυχίεσ ςτο μζλλον. Σο επόμενο διάςτθμα κα είμαςτε ςε αναηιτθςθ ατόμου που κα τθν 

αντικαταςτιςει.  

Επίςθσ είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ ανακοινϊςουμε ότι, μετά από μία περίοδο 

φιλοξενίασ ςε χϊρο που ευγενικά μασ παραχϊρθςε το μζλοσ μασ ΚΕΦΛ Ακθνϊν, ιρκε θ ϊρα να 

βροφμε τθ δικι μασ ςτζγθ. Ιδθ βρζκθκε νζοσ χϊροσ, ο οποίοσ βρίςκεται ςε πολφ κεντρικό και 

εφκολα προςβάςιμο ςθμείο με τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ, επί τθσ οδοφ ανταρόηα αρ. 1 ςτθν 

Ακινα, κοντά ςτο ξενοδοχείο ΣΛΣΑΝΛΑ. Σο διάςτθμα αυτό ετοιμάηεται και τισ επόμενεσ θμζρεσ 

κα γίνει και θ μετεγκατάςταςθ ςτο νζο χϊρο. 

Πριν κλείςω, κα ικελα να ςασ ευχαριςτιςω όλουσ για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν Διθμερίδα για 

τον Καρκίνο Κεφαλισ & Σραχιλου και τθν εξαιρετικι ςασ παρουςία. τθν επόμενθ εκδιλωςθ 

μασ  

Θμερίδα Ουρογεννθτικοφ Καρκίνου 
«Καρκίνοσ τθσ Ουροδόχου Κφςτθσ και Καρκίνοσ των Νεφρϊν», 

22 Νοεμβρίου2017 – Ξενοδοχείο Σιτάνια Ακινα 
 

που κα γίνει αμζςωσ μετά το Πανελλινιο υνζδριο Αςκενϊν, εφχομαι να είμαςτε ακόμθ 

περιςςότεροι και να μπορζςουν να ςυμμετάςχουν και όςοι δεν τα κατάφεραν το επτζμβρθ. 

 
Καίτθ Αποςτολίδου 
Πρόεδροσ  Δ 
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1. 1θ Πανελλινια Ζρευνα για τον Ουρογεννθτικό Καρκίνο 

Όπωσ ςασ ενθμερϊςαμε και ςτο 

προθγοφμενο Newsletter, ςτo 

πλαίςιo τθσ καμπάνιασ που κάνει 

φζτοσ θ ΕΛΛΟΚ για τθν ενθμζρωςθ 

και ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με 

τον ουρογεννθτικό καρκίνο, 

οργανϊνει τθν 1θ Πανελλινια 

Ζρευνα που απευκφνεται ςε 

αςκενείσ με εμπειρία καρκίνου των Νεφρϊν και τθσ ουροδόχου κφςτθσ. 

Κζλουμε και πάλι να τονίςουμε ότι ςκοπόσ μασ είναι να αναδείξουμε ανάγκεσ και προβλιματα 

που αντιμετωπίηουν οι ςυγκεκριμζνοι αςκενείσ και να επεξεργαςτοφμε λφςεισ και απαντιςεισ 

επί αυτϊν. Να κυμίςουμε ότι τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα χρθςιμοποιθκοφν και για τθν 

εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθ χϊρα μασ ςε ςχζςθ με τισ χϊρεσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και κα παρουςιαςτοφν ςτθν θμερίδα για τον ουρογεννθτικό καρκίνο 

ςτισ 22 Νοεμβρίου ςτθν Ακινα.  

Καλοφμε όλα τα μζλθ μασ και όλεσ τισ οργανϊςεισ των αςκενϊν και φίλων να ςτθρίξουν τθν 

ζρευνα, θ οποία κα διαρκζςει μζχρι τισ 18 Νοεμβρίου, προτρζποντασ τα μζλθ τουσ που νοςοφν 

ι ζχουν νοςιςει από τουσ παραπάνω τφπουσ καρκίνου, να ςυμμετάςχουν ϊςτε να υπάρξει 

ικανόσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν που κα εξαςφαλίςει τθν επιτυχία τθσ ζρευνασ και κα δϊςει τθν 

πραγματικι διάςταςθ των ςυνκθκϊν ςτθ χϊρα μασ.  

Μπορείτε να ςυμπλθρϊςετε τθν ζρευνα εδϊ. 

 2.   ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΘΜΕΡΙΔΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ για τον ΟΤΡΟΓΕΝΝΘΣΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ (Καρκίνοσ 

Νεφρϊν & Ουροδόχου Κφςτθσ) 

 

Σο Δ.. τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, ςτο 

πλαίςιο του προγράμματοσ δράςθσ του 2017 για τθν 

επιμόρφωςθ και ενδυνάμωςθ των ςτελεχϊν τθσ, 

διοργανϊνει επιςτθμονικι θμερίδα για τον Ουρογεννθτικό 

Καρκίνο (Καρκίνοσ Νεφρϊν και Ουροδόχου Κφςτθσ), που 

κα  πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτθ 22 Νοεμβρίου 2017 ςτο 

ξενοδοχείο ΣΙΣΑΝΙΑ ςτθν Ακινα. Θ Θμερίδα που κα 

διαρκζςει από τισ 9.00 π. μ. μζχρι τισ 16.30 μ. μ., αποτελεί 

ςυνζχεια των δράςεων που ξεκίνθςαν τον περαςμζνο Μάιο 

για τον καρκίνο των νεφρϊν και τθσ ουροδόχου κφςτθσ οι 

οποίεσ κα ςυνεχιςτοφν και το νζο ζτοσ, οπότε κα 

ςυμπεριλθφκεί και ο καρκίνοσ του προςτάτθ. Θ εκδιλωςθ 

απευκφνεται ςτα ςτελζχθ τθσ ΕΛΛΟΚ και αςκενείσ με 

https://goo.gl/forms/6pv6vGVImj01jYR83
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καρκίνο του Ουρογεννθτικοφ υςτιματοσ και ςκοπό ζχει να αναδείξει όλεσ τισ πτυχζσ ςχετικά 

με τον καρκίνο των νεφρϊν και τθσ ουροδόχου κφςτθσ και να δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ 

για τθν ζγκυρθ και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ ενθμζρωςι τουσ. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ. 

3. ATHENS MARATHON THE AUTHENTIC – 12 NOEMBRIOY 

Με ςφνκθμα το  #WECANICAN , το επίςθμο 

ςφνκθμα για τθν παγκόςμια θμζρα καρκίνου 

τθν τριετία 2016 -2018, κα ςυμμετάςχει για 

1θ φορά θ ΕΛΛΟΚTeam ςτον Αυκεντικό 

Μαρακϊνιο τθσ Ακινασ που κα διεξαχκεί 

ςτισ 12 Νοεμβρίου.   Μαηί μποροφμε και 

οφείλουμε να εμπνεφςουμε, να αναλάβουμε δράςθ, να μιλιςουμε για τθν πρόλθψθ, να 

δθμιουργιςουμε ςχολεία, χϊρουσ εργαςίασ και πόλεισ που ςζβονται τουσ κανόνεσ υγιεινισ, να 

βελτιϊςουμε τθν πρόςβαςθ ςτθν ογκολογικι φροντίδα, να υποςτθρίξουμε τθν επανζνταξθ ςτθν 

εργαςία, να ςυμμετάςχουμε ςτθ διαμόρφωςθ των πολιτικϊν υγείασ, να ενϊςουμε τισ δυνάμεισ 

μασ και να κάνουμε τθ διαφορά. 

Σθν ίδια ςτιγμι, o κακζνασ μασ μπορεί και οφείλει να κάνει επιλογζσ 

υγιεινοφ τρόπου ηωισ, να καταλάβει ότι θ ζγκαιρθ διάγνωςθ ςϊηει ηωζσ, 

να αγαπιςει και να αγαπθκεί, να ηθτιςει υποςτιριξθ, να κάνει τθ φωνι 

του να ακοφγεται, να επιςτρζψει ςτθν εργαςία και τθν κοινωνικι ηωι, να 

πάρει ςτα χζρια του τον ζλεγχο τθσ ηωισ του ακόμθ και μετά τθ διάγνωςθ 

του με καρκίνο και να παλζψει. 

 Αυτά τα μθνφματα και πολλά άλλα κα επιδιϊξει να 

μεταδϊςει θ 1θ ΕΛΛΟΚTeam ςτον κόςμο, με αιςιοδοξία, 

πίςτθ, δυναμιςμό και πείςμα. Κζλουμε να τρζξουμε για τθ 

ηωι ςτον ςθμαντικότερο αγϊνα του κόςμου, εκεί που 

ονειρεφονται να ςυμμετάςχουν χιλιάδεσ άνκρωποι απ όλο 

τον κόςμο και να δϊςουμε ελπίδα και δφναμθ ςε όλουσ 

εκείνουσ που αγωνίηονται και παλεφουν τον αγϊνα τθσ ηωισ. Θ ομάδα μασ δεν είναι μεγάλθ, 

αλλά αποτελεί τον αρχικό πυρινα, ο οποίοσ είμαςτε ςίγουροι ότι κα αγκαλιαςτεί από όλουσ 

ςασ και κα εξελιχκεί ςε κεςμό για τθν ΕΛΛΟΚ. τθν ομάδα μασ ςυμμετζχουν άτομα από τθν 

Ακινα, τθ Κεςςαλονίκθ, τθν Κοηάνθ, τθν Κατερίνθ, τθν Πάτρα, το Θράκλειο Κριτθσ. Από τϊρα 

λοιπόν ςασ καλοφμε να ςυμμετάςχετε μαηί μασ τθν επόμενθ χρονιά και να κάνουμε τθν 

παρουςία μασ ακόμθ πιο δυναμικι. 

τθν προςπάκεια αυτι, ζχουμε μαηί μασ, ευγενικό υποςτθρικτι, ςυμπαραςτάτθ και χορθγό τον 

Ραδιοφωνικό ςτακμό METROPOLIS 95,5 του ομίλου ΜΜΕ METROMEDIA, ο οποίοσ ςυμβάλει να 

κάνουμε τθν προςπάκειά μασ γνωςτι και ταυτόχρονα να ςτείλουμε τα μθνφματά μασ ςε κάκε 

γωνιά τθσ χϊρασ μασ . Ευχαριςτοφμε πολφ το METROPOLIS 95,5 και τον όμιλο METROMEDIA 

για τθν προςφορά του. 

 

https://ellok.org/deltiotypou/
http://www.worldcancerday.org/about/2016-2018-world-cancer-day-campaign
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ΔΡΑΕΙ ΤΝΘΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΤΓΕΙΑ 

4. υνάντθςθ με τον Τπουργό Τγείασ ςχετικά με τθν απόςυρςθ φαρμάκου τθσ ROCHE 

από τθ Θετικι Λίςτα Φαρμάκων  

Σο Δ.. τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου-

ΕΛΛ.Ο.Κ. προςεκλικθ εκτάκτωσ τθν Πζμπτθ 2 

Νοεμβρίου, ςε ςυνάντθςθ με τον Τπουργό Τγείασ, 

κο  Ανδρζα Ξανκό, υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ και 

εκπροςϊπουσ φορζων. Θ ςυνάντθςθ οργανϊκθκε 

προκειμζνου να ςυηθτθκεί με τουσ εκπροςϊπουσ 

των αςκενϊν με καρκίνο, το κζμα που προζκυψε 

με τθν απόςυρςθ, από τθ κετικι λίςτα, φαρμάκου 

τθσ εταιρείασ ROCHE για το μεταςτατικό μελάνωμα. τθ ςυνάντθςθ καταςτιςαμε ςαφζσ ότι 

δεν δεχόμαςκε να χρθςιμοποιοφμαςτε ωσ μοχλόσ πίεςθσ ςε αδιζξοδα, δεδομζνου ότι εμείσ 

και οι οικογζνειζσ μασ, είμαςτε αυτοί που υφιςτάμεκα τισ ςυνζπειεσ παρομοίων  ενεργειϊν. 

Είμαςτε αντίκετοι με τθν απόφαςθ τθσ εταιρείασ, 

δεδομζνου ότι οι Ζλλθνεσ αςκενείσ με καρκίνο 

υφίςτανται για 2θ φορά ςε πζντε χρόνια τισ 

επιπτϊςεισ παρόμοιασ πρακτικισ, ωςτόςο τα 

τελευταία χρόνια μία ςειρά πολιτικϊν αποφάςεων 

και επιλογϊν, φαίνεται πωσ ζχουν ςυςςωρεφςει 

πολλά προβλιματα, τα οποία πλζον εκδθλϊνονται 

εκρθκτικά. Διαβάςτε περιςςότερα ςχετικά με τθ 

ςυνάντθςθ εδϊ.  Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου, 

ςε παρζμβαςθ που ζκανε με Δελτίο Σφπου, ςτισ 31 Οκτωβρίου, αναφζρεται ςτο γεγονόσ 

διατυπϊνοντασ τθν επιφφλαξθ ότι πρόκειται για τθν κορυφι του παγόβουνου και ζκεςε προ 

των ευκυνϊν τουσ το ΤΤΚΑ και τθν Εταιρεία, κακιςτϊντασ ςαφζσ, ότι οι αςκενείσ είναι το μόνο 

κφμα και δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ωσ όμθροι. Zθτιςαμε  τθν άμεςθ εξαίρεςθ από τισ 

διατάξεισ του άρκρου 89 του Ν. 4472/17 περιπτϊςεων ομάδων αςκενϊν με ςπάνιο ι 

μεταςτατικό καρκίνο, για τον οποίο δεν υπάρχει άλλθ γραμμι κεραπείασ και τθν 

κεςμοκζτθςθ τθσ ςυμμετοχισ μασ ςτθν Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ. 

 

5. Καταγγελίεσ για ελλείψεισ φαρμάκων ςτο Αττικό Νοςοκομείο 

Από τισ αρχζσ Οκτωβρίου θ ΕΛΛΟΚ ζγινε αποδζκτθσ 

καταγγελιϊν ογκολογικϊν αςκενϊν οι οποίοι ςυνάντθςαν 

προβλιματα ςχετικά με τθν πραγματοποίθςθ των 

προγραμματιςμζνων κεραπειϊν τουσ ςε νοςοκομείο τθσ 

Ακινασ. υγκεκριμζνα ζντονα παράπονα ζχουμε δεχκεί από 

εξωτερικοφσ αςκενείσ ςχετικά με τθν ζλλειψθ φαρμάκων, ςτο 

Αττικό Νοςοκομείο, οι οποίοι υποβάλλονται ςε μεγάλθ ταλαιπωρία προκειμζνου να 

διαςφαλίςουν τθ διενζργεια των χθμειοκεραπειϊν τουσ. Για τουσ εςωτερικοφσ αςκενείσ των 

νοςοκομείων, θ κατάςταςθ δείχνει να είναι προσ το παρόν ελεγχόμενθ, ωςτόςο και το 2016 και 

https://ellok.org/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-3-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-2017/
https://ellok.org/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-31-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-2017/
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το 2015 είχαν παρουςιαςτεί ςτο τελευταίο τετράμθνο του ζτουσ παρόμοια προβλιματα, τα 

οποία είχαμε αναφζρει με επιςτολζσ μασ προσ το ΤΤΚΑ. Επίςθσ το γεγονόσ ότι θ ανωμαλία που 

προκλικθκε εντοπίηεται ςτουσ εξωτερικοφσ αςκενείσ, δθμιουργεί προβλθματιςμό, για τον 

τρόπο λειτουργίασ και τισ προτεραιότθτεσ που τίκενται κακϊσ και τα κριτιρια ςτα οποία 

βαςίηονται. Για το ςυγκεκριμζνο κζμα θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου ζχει ιδθ ςτείλει 

επιςτολι προσ το Τπουργείο Τγείασ με το οποίο ηθτά ςυνάντθςθ με τον Τπουργό για το 

ςυγκεκριμζνο κζμα.   

 

6. Πρόβλθμα λειτουργίασ τθσ ογκολογικισ μονάδασ του Νοςοκομείου Λαμίασ 

οβαρό πρόβλθμα με τθ λειτουργία του Ογκολογικοφ τμιματοσ του Νοςοκομείου Λαμίασ 

προζκυψε ςτισ αρχζσ Οκτωβρίου, όταν, από δθμοςιεφματα, ζγινε γνωςτό ότι αν δεν βρεκεί το 

απαραίτθτο επιςτθμονικό προςωπικό, θ λειτουργία του κα ςταματιςει ςτο τζλοσ Νοεμβρίου. 

Για τθν ακρίβεια, γίναμε δζκτεσ επιςτολισ 

διαμαρτυρίασ από τθν πόλθ τθσ Λαμίασ με τθν 

οποία μασ γνωςτοποιείται ο κίνδυνοσ διακοπισ 

τθσ λειτουργίασ του Ογκολογικοφ Σμιματοσ και 

τθσ Μονάδασ Χθμειοκεραπείασ, του 

νοςοκομείου τθσ Λαμίασ, το οποίο εξυπθρετεί 

αςκενείσ όχι μόνο του Νομοφ αλλά και τθσ 

ευρφτερθσ περιφζρειασ τθσ τερεάσ Ελλάδασ.  

 

Ο λόγοσ είναι θ επικείμενθ αποχϊρθςθ ςτο 

τζλοσ Νοεμβρίου του Διευκυντι Πακολογικισ Ογκολογίασ και μοναδικοφ ογκολόγου, ο οποίοσ 

μετακινείται ςτο Πανεπιςτιμιο Λωαννίνων, όπου κατζλαβε κζςθ. Σο κζμα είναι ςοβαρό και 

αμζςωσ υπιρξε επαφι με τουσ Διοικθτζσ του Νοςοκομείου και τθσ 5θσ ΤΠΕ, οι οποίοι μασ 

ανζφεραν ότι προςπακοφν να αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα. Θ ΕΛΛΟΚ ζχει μεγάλεσ 

επιφυλάξεισ ςχετικά με τθν εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ, δεδομζνου 

ότι οι μζχρι ςιμερα πλθροφορίεσ δεν εγγυϊνται τθν άμεςθ πλιρωςθ τθσ κζςθσ. Παράλλθλα και 

πάλι ηθτιςαμε ςυνάντθςθ με τον Τπουργό Τγείασ για να μασ ενθμερϊςει για τισ ενζργειεσ που 

πρόκειται να κάνει το ΤΤΚΑ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ.  

 

7.   Ο Δρόμοσ για μια Καλίτερθ Επιςτροφι ςτθ Κανονικότθτα: Αςκενείσ  και επιβιϊςαςεσ από  
καρκίνο μαςτοφ ςτο εργατικό δυναμικό τθσ Ε.Ε.  

 

Θ Πρόεδροσ τθσ ΕΛΛΟΚ και Αντιπρόεδροσ τθσ ECPC-European Cancer 
Patient Coalition, Καίτθ Αποςτολίδου, μαηί με τον Δρα Paul Kielstra, 
ςυμπαρουςίαςαν ςε εκδιλωςθ ςτισ Βρυξζλλεσ, ςτισ 10 Οκτωβρίου, τθ 
μελζτθ «Σhe Road to a Better Normal: Breast Cancer patients and 
survivors in the E.U. Workforce” (Ο Δρόμοσ για μια Καλίτερθ 
Επιςτροφι ςτθ Κανονικότθτα: Αςκενείσ  και επιβιϊςαςεσ από  
καρκίνο μαςτοφ ςτο εργατικό δυναμικό τθσ Ε.Ε.)  που ζκανε το ΕΛU-

The Economist Intelligence Unit. Θ εκδιλωςθ διοργανϊκθκε από τθν εταιρεία Pfizer ςτο 
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πλαίςιο των τακτικϊν τθσ εκδθλϊςεων με κζμα «better policy» (καλίτερθ πολιτικι) και 
ςυγκζντρωςε εκπροςϊπουσ οργανϊςεων αςκενϊν, μελϊν του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου, φορζων και επιχειριςεων. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ. 
 

ΝΕΟ ΜΕΛΟ 

8. Επιτικιοι Φίλοι 

Με ιδιαίτερθ χαρά καλωςορίηουμε ςτθν οικογζνεια τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου, το 

φλλογο Εκελοντϊν κατά του Καρκίνου του 

Μαςτοφ Νομοφ Άρτασ «Επιτικιοι Φίλοι», 

με ζδρα τθν πόλθ τθσ Άρτασ. Με τθ 

ςυμμετοχι του ςυλλόγου τθσ Άρτασ, ο 

αρικμόσ των μελϊν μασ αυξάνεται πλζον 

ςτουσ 28 και αυτό ςθμαίνει ότι θ φωνι μασ 

δυναμϊνει και αποκτά ακόμθ μεγαλφτερθ 

ιςχφ.  

ΘΜΕΡΙΔΕ & ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ 

9. Διθμερίδα για τον Καρκίνο Κεφαλισ & Καρκίνου Ακινα 22 -23 επτεμβρίου 

 

Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε τθν 

Παραςκευι και το άββατο, 22 & 23 

επτεμβρίου, θ Επιςτθμονικι Διθμερίδα για 

τον Καρκίνο Κεφαλισ & Σραχιλου, τθσ 

Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ 

ςτθν Ακινα. Θ Διθμερίδα διοργανϊκθκε ςτο 

πλαίςιο τθσ Πανευρωπαϊκισ εκςτρατείασ 

ενθμζρωςθσ #MakeSenseCampaign για τον 

καρκίνο κεφαλισ και τραχιλου, ςτθν  οποία 

για 1θ φορά ςυμμετείχε θ χϊρα μασ με τθν 

ΕΛΛΟΚ. Σο κεντρικό κζμα και βαςικό μινυμα τθσ 

φετινισ, 5θσ ετιςιασ εβδομάδασ εκςτρατείασ 

ενθμζρωςθσ #makesensecampaign, από 18 ζωσ 22 

επτεμβρίου, ιταν «Τποςτιριξθ για τθν Επιβίωςθ» 

αλλά οι αςκενείσ με καρκίνο κεφαλισ & τραχιλου, 

περιςςότερο από άλλεσ κατθγορίεσ αςκενϊν,  και 

οι οικείοι τουσ, βρίςκονται ιδθ από τθν διάγνωςθ 

αντιμζτωποι με πολλά και δυςεπίλυτα, ιατρικά και 

κοινωνικο-οικονομικά προβλιματα, μόνοι, χωρίσ 

οποιαδιποτε βοικεια. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ  και επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα μασ  για 

να βρείτε τισ παρουςιάςεισ, τα αποτελζςματα,  φωτογραφίεσ και όλο το υλικό τθσ διθμερίδασ.  

https://ellok.org/o-dromos-gia-mia-kaliteri-epistrofi/
https://ellok.org/makesensecampaign/
https://ellok.org/makesensecampaign/
https://ellok.org/makesensecampaign/
http://makesensecampaign.eu/
http://makesensecampaign.eu/el/
http://ellok.org/20171009deltiotypou/
http://ellok.org/makesensecampaign/
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10. υνζδριο για τισ πολιτικζσ Τγείασ ςτον Καρκίνο και τισ Εξατομικευμζνεσ κεραπείεσ 

 

θμαντικζσ ομιλίεσ για τισ εξελίξεισ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ του καρκίνου, κακϊσ και 

ενδιαφζρουςεσ ανακοινϊςεισ από Ζλλθνεσ 

και ξζνουσ κακθγθτζσ και ειδικοφσ 

πραγματοποιικθκαν ςτο ςυνζδριο για τισ 

Πολιτικζσ του Καρκίνου και τισ 

Εξατομικευμζνεσ Θεραπείεσ, το οποίο 

διοργάνωςε το Health Daily και θ Boussias 

Communications. τισ απαράδεκτεσ 

ανιςότθτεσ ςτθν πρόςβαςθ ςτθν 

υγειονομικι περίκαλψθ και τθν επιβίωςθ μεταξφ των χωρϊν και περιφερειϊν τθσ ΕΕ, αλλά και 

μεταξφ περιοχϊν μιασ χϊρασ αναφζρκθκε ςτθν ομιλία τθσ με κζμα «Πρόςβαςθ ςτθν 

Ογκολογικι Θεραπεία-Θ Αποψθ των Αςκενϊν-Αποεπζνδυςθ και Καινοτομία: Λφςθ για τθ 

Πρόςβαςθ» θ Καίτθ Αποςτολίδου, Πρόεδροσ τθσ ΕΛΛΟΚ.  

Όπωσ χαρακτθριςτικά ανζφερε, ο καρκίνοσ είναι κοινωνικό-οικονομικό πρόβλθμα, όχι απλά 

μόνον πρόβλθμα δθμόςιασ υγείασ. Σα ςυςτιματα υγείασ δεν παρζχουν τθν άριςτθ υγειονομικι 

περίκαλψθ με τουσ πόρουσ που διακζτουν. Μια δυνθτικι λφςθ είναι θ αποεπζνδυςθ, δθλ. θ 

αφαίρεςθ πόρων από οποιεςδιποτε πρακτικζσ, διαδικαςίεσ, τεχνολογίεσ ι φάρμακα τομζα 

υγείασ που εκτιμάται ότι προςφζρουν μικρό ι κανζνα όφελοσ για το κόςτοσ τουσ, και ζτςι δεν 

ςυνιςτοφν αποτελεςματικι κατανομι πόρων υγείασ και θ επζνδυςθ τουσ ςε νζεσ τεχνολογίεσ 

που προςφζρουν ουςιαςτικό όφελοσ ςτουσ αςκενείσ. ε κάκε περίπτωςθ όμωσ θ Αξιολόγθςθ 

Ιατρικισ Σεχνολογίασ παραμζνει το βαςικό εργαλείο για τθν αξιολόγθςθ κάκε είδουσ ιατρικισ 

των κεραπειϊν και κα πρζπει οι αςκενείσ να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία τόςο ςε ευρωπαϊκό 

όςο και ςε εκνικό επίπεδο. Περιςςότερα για το ςυνζδριο μπορείτε να βρείτε εδϊ. 

 

11.  16ο Ετιςιο υνζδριο HEALTHWORLD 2017 

Θ ΕΛΛΟΚ ςυμμετείχε με τθν Πρόεδρο κα Καίτθ 

Αποςτολίδου, ομιλιτρια ςτθν ενότθτα « Θ αξία τθσ 

φαρμακευτικισ καινοτομίασ» με ομιλία για τθν 

«Αξία τθσ Καινοτομίασ ςτθν Ογκολογία», ςτο 16ο 

Ετιςιο υνζδριο Θealthcare in Greece: Turning Around 

for the Economy and Society που διοργάνωςε για μία 

ακόμθ χρονιά με μεγάλθ επιτυχία το Ελλθνοαμερικάνικο 

Επιμελθτιριο» ςτισ 4 & 5 Οκτωβρίου.   

Επίςθσ ςτο πάνελ με κζμα  «Δαπάνεσ Τγειονομικισ 

Περίκαλψθσ και Αποτελεςματικότθτα», ςυμμετείχε το 

μζλοσ Δ.. κα Ηωι Γραμματόγλου . Σο υψθλό επίπεδο 

http://www.boussiasconferences.gr/files/_boussias_conferences_content/presentations/cancer_conference/2017/kathi_apostolidi_cancer_conf_17.zip
http://www.stogiatro.gr/nea/45837-simantikes-omilies-kai-anakoinoseis-sto-synedrio-gia-tis-politikes-tou-karkinou
https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2017/10/Kaiti-Apostolidou.pdf
https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2017/10/Kaiti-Apostolidou.pdf
https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2017/10/Kaiti-Apostolidou.pdf
https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2017/08/Healthworld-2017-Conference_Agenda_Greek1.pdf
https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2017/08/Healthworld-2017-Conference_Agenda_Greek1.pdf
https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2017/08/Healthworld-2017-Conference_Agenda_Greek1.pdf
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των ςυμμετεχόντων και θ εξαιρετικι κεματολογία του, κακιζρωςαν το ςυγκεκριμζνο υνζδριο 

μεταξφ των κορυφαίων ςτο χϊρο τθσ υγείασ ςτθ χϊρα μασ.  Μπορείτε να δείτε το υλικό,  τισ 

παρουςιάςεισ και το πρόγραμμα του ςυνεδρίου εδϊ.   

 

12. ΕΣΘΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ESMO MADRID 2017 

Από τισ 8 ζωσ τισ 12 επτεμβρίου πραγματοποιικθκε 

το ετιςιο ςυνζδριο τθσ ESMO-European Society of 

Medical Oncology  ςε ςυνεργαςία με τθν EARC-

European Association for Cancer Research, 

MADRID2017. Περιςςότεροι από 24.000 ςφνεδροι 

από 131 χϊρεσ του κόςμου και 520 προςκεκλθμζνοι  

ομιλθτζσ ςυναντικθκαν για τζςςερισ μζρεσ ςτθ 

Μαδρίτθ, όπου φζτοσ χτυποφςε θ καρδιά τθσ 

ογκολογίασ.  

Θ Ελλθνικι παρουςία ςε όλουσ τουσ τομείσ ιταν ςθμαντικι, ενϊ και θ εκπροςϊπθςθ των 

αςκενϊν δεν υςτζρθςε κακόλου. Θ ζρευνα για τισ υπθρεςίεσ υγείασ ςτθν Ευρϊπθ υπιρξε 

ςθμαντικι ενότθτα με ζντονθ Ελλθνικι παρουςία κακϊσ τθν ενότθτα προζδρευε θ Πρόεδροσ 

τθσ ΕΛΛΟΚ, κα Καίτθ Αποςτολίδου και ο πακολόγοσ ογκολόγοσ κοσ Γιάννθσ Μοφντηιοσ. 

Περιςςότερα διαβάςτε εδϊ.  

 

13. ΒΑΡΚΕΛΩΝΘ 10 – 11 ΟΣΩΒΡΙΟΤ: Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τον Καρκίνο τθσ Ουροδόχου 

Κφςτθσ  

Σισ δράςεισ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου για τον ουρογεννθτικό καρκίνο παρουςίαςε 

ςτο Ευρωπαϊκό Φόρουμ τθσ Roche για τον 

καρκίνο τθσ Ουροδόχου Κφςτθσ ςτθ Βαρκελϊνθ θ 

Πρόεδροσ τθσ ΕΛΛΟΚ, κα Καίτθ Αποςτολίδου, 

προκαλϊντασ κετικά ςχόλια και εντυπϊςεισ ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςχετικά με τθ δουλειά που γίνεται 

ςτθ χϊρα μασ από τουσ εκπροςϊπουσ των 

αςκενϊν ςχετικά με το ςυγκεκριμζνο κζμα. Επίςθσ 

δόκθκε θ δυνατότθτα να γίνει αναφορά ςτισ 

ενζργειεσ και τισ δράςεισ που πρόκειται να γίνουν ςτο μζλλον, όπωσ θ θμερίδα για τον 

Ουρογεννθτικό Καρκίνο ςτισ 22 Νοεμβρίου ςτθν Ακινα κακϊσ και εκδθλϊςεισ που 

προγραμματίηονται για το επόμενο ζτοσ.  

 

 

 

 

https://www.amcham.gr/events/16th-healthworld-conference/
http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-2017-Congress
http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-2017-Congress
http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-2017-Congress
http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-2017-Congress/Programme/Patient-Advocacy-Track
https://ellok.org/esmo-madrid-2017/
https://ellok.org/karkinos-kysths-nefroy/
https://ellok.org/karkinos-kysths-nefroy/
https://ellok.org/karkinos-kysths-nefroy/
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14. ΡΟΔΟ 7 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ : 1θ Θμερίδα για τον Καρκίνο του τόματοσ 

 

Σθν 1θ θμερίδα για τον καρκίνο του ςτόματοσ 

διοργάνωςε ο φλλογοσ τιριξθσ Καρκινοπακϊν 

Δωδεκανιςου « Μαηί με ςτιριξθ για τθ Ηωι» ςε 

ςυνεργαςία με τον Οδοντιατρικό φλλογο 

Δωδεκανιςου ςτισ 7 Οκτωβρίου ςτθν πόλθ τθσ Ρόδου. 

τθν εκδιλωςθ, εκπροςϊπθςε τθν ΕΛΛΟΚ, 

απευκφνοντασ ομιλία το μζλοσ του Δ.. κα Ηωι 

Γραμματόγλου, καλεςμζνθ του διοργανωτι 

ςυλλόγου. κοπόσ τθσ Θμερίδασ ιταν θ ενθμζρωςθ 

ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ του καρκίνου του 

ςτόματοσ που ζχει αλλάξει κεαματικά τα τελευταία 

χρόνια. Μεταξφ άλλων θ κα Γραμματόγλου 

αναφζρκθκε ςτθν ςυμμετοχι τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ ςτθν 

πανευρωπαϊκι καμπάνια ενθμζρωςθσ για τον 

καρκίνο κεφαλισ και τραχιλου, θ οποία ξεκίνθςε 

από τθν Ευρωπαϊκι Εταιρία Κεφαλισ και Σραχιλου 

(European Head and Neck Society - EHNS) και αναπτφχκθκε με τθ ςυνεργαςία και υποςτιριξθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ υμμαχίασ Αςκενϊν με Καρκίνο (τθν ECPC). 

 

ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΘΛΩΕΙ 

15. SAVE THE DATE: 2ο ΕΣΘΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ & ΕΣΓ 2 – 4 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2018 

Σο 2ο Ετιςιο υνζδριο και θ 2θ Γενικι υνζλευςθ τθσ ΕΛΛΟΚ, πρόκειται να διεξαχκοφν ςτισ 2-4 

Φεβρουαρίου 2018 ςτθν Ακινα. Ο τόποσ, το πρόγραμμα και οι λεπτομζρειεσ του υνεδρίου κα 

ανακοινωκοφν ζγκαιρα ςε όλουσ και κζλουμε να αναφζρουμε ότι, μετά τθν περςινι επιτυχία 

του υνεδρίου μασ, ο πιχθσ και οι προςδοκίεσ για φζτοσ είναι πολφ υψθλζσ. 

 

16. 6ο ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΘΕΝΩΝ : Ακινα 21 Νοεμβρίου  

Σο 6ο Πανελλινιο υνζδριο 

Αςκενϊν - Patients in Power 

Conference αποτελεί και φζτοσ τον 

ετιςιο κεςμό που ςυγκεντρϊνει τα 

μζλθ περιςςότερων από 80 

υλλόγων Αςκενϊν από κάκε γωνιά 

τθσ Ελλάδασ, με ςτόχο τθν ανοιχτι ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν και τον ςυντονιςμό των 

δράςεων τουσ για τθν αντιμετϊπιςθ των κοινϊν προβλθμάτων τουσ. Σο ςυνζδριο κα 

πραγματοποιθκεί ςτισ 21 Νοεμβρίου ςτο ξενοδοχείο Divani Caravel ςτθν Ακινα.  

https://www.facebook.com/��������-������������-�����-117342878784060/
https://www.facebook.com/��������-������������-�����-117342878784060/
https://www.facebook.com/��������-������������-�����-117342878784060/
http://www.patientsinpower.gr/
http://www.patientsinpower.gr/
http://www.patientsinpower.gr/
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Όπωσ κάκε χρόνο το υνζδριο φιλοδοξεί να αποτελζςει τθν πλατφόρμα επικοινωνίασ μεταξφ 

των αςκενϊν, των εκπροςϊπων των φορζων και Οργανιςμϊν υγείασ, τθσ Πολιτείασ και των 

άλλων επαγγελματιϊν Τγείασ, οι οποίοι κα ςυμμετάςχουν ςτα πάνελ ςυηιτθςθσ με ςτόχο τθ 

χάραξθ πολιτικϊν για τθ διαμόρφωςθ ενόσ πραγματικά αςκενοκεντρικοφ ςυςτιματοσ Τγείασ. 

 Πλθροφορίεσ και λεπτομζρειεσ μπορείτε να βρείτε εδϊ. 

ΕΚΔΘΛΩΕΙ – ΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑ 

17. ΟΚΣΩΒΡΙΟ : ΟΛΘ Θ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΙΝΕ ΡΟΗ!  

Ο Οκτϊβρθσ δεν πρόλαβε να μπει καλά καλά και 

δυναμικά ξεκίνθςαν οι εκδθλϊςεισ ενθμερωςθσ 

και ευαιςκθτοποίθςθσ για τον καρκίνο του 

Μαςτοφ. Σα τρία «AΛΜΑΣΑ» είχαν τθν τιμθτικι 

τουσ, αλλά και οι άλλοι ςφλλογοι ςε όλθ τθν 

Ελλάδα δεν ζμειναν πίςω. Σο ξεκίνθμα ζγινε με 

το γνωςτό ςε όλουσ μασ RACE for a CURE που 

διοργάνωςε με τεράςτια επιτυχία για 9θ χρονιά φζτοσ ο Πανελλινιοσ φλλογοσ Γυναικϊν με 

καρκίνο του Μαςτοφ, Άλμα Ηωισ ςτθν Ακινα τθν 1Θ Οκτωβρίου, ςυγκεντρϊνοντασ 

περιςςότερουσ από 36.000 δρομείσ και ςυμμετζχοντεσ.  

 Σθν Σετάρτθ 4 Οκτϊβρθ ο φλλογοσ Γυναικϊν με Καρκίνο 

Μαςτοφ Άλμα Ηωισ Ν. Θες/νικθσ φωταγϊγθςε το κτίριο 

όπου ςτεγάηονται τα γραφεία του, επί τθσ οδοφ Παφλου 

Μελά 38 και διατιρθςε το "ροη" χρϊμα του όλο το μινα. 

Είναι μια από τισ πολλζσ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν 

πρόλθψθ που κάκε χρόνο 

πραγματοποιεί, δίνοντασ 

μάλιςτα με ζναν πιο 

ζντονο τρόπο και το 

ςτίγμα του για τθ ςτιριξθ 

που ςτο χϊρο αυτό παρζχει κακθμερινά ςτισ αςκενείσ. Σθν 

θμζρα τθσ ζναρξθσ, θ φωταγϊγθςθ ςυνδυάςτθκε με τθν 

κακιερωμζνθ μθνιαία ςυνάντθςθ των μελϊν του αλλά και με τθν παρουςίαςθ του ετιςιου και 

επετειακοφ θμερολογίου 2018 του υλλόγου, κακϊσ θ χρονιά που πλθςιάηει κα αποτελζςει το 

10ο χρόνο λειτουργίασ του. 

Σο Άλμα Ηωισ Ν. Αχαΐασ, που με το pink the City, 

φωταγϊγθςε το Ρωμαϊκό Ωδείο τθσ Πάτρασ, 

ςυνζχιςαν με δράςεισ, ενθμερωτικζσ θμερίδεσ και 

εκδθλϊςεισ, όλο το μινα, να προβάλουν τθν αξία τθσ 

πρόλθψθσ και τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ τουσ 

οποίουσ κα πρζπει ςυςτθματικά να ακολουκοφν όλεσ 

οι γυναίκεσ, ευαιςκθτοποιϊντασ τον κόςμο.  

 

http://www.patientsinpower.gr/
https://www.greecerace.gr/
http://pinkthecity.gr/
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Εκδθλϊςεισ για τον καρκίνο του Μαςτοφ ζγιναν 

και από το φλλογο ΕΤ ΗΩ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 

ςτθν Κριτθ, όπου ςε ςυνεργαςία με τον 

φλλογο Μαρακωνοδρόμων Κριτθσ , με 

ακλθτικοφσ φορείσ του τόπου και με τθν 

υποςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ του Διμου 

Θρακλείου και χορθγϊν τθσ πόλθσ του 

Θρακλείου, πραγματοποίθςε μια πολφ όμορφθ 

εκδιλωςθ, κζλοντασ να ευαιςκθτοποιιςει, να παρακινιςει και να ενθμερϊςει ότι θ πρόλθψθ 

είναι θ καλφτερθ κεραπεία. ‘Ζτςι πλικοσ γυναικϊν –ανδρϊν, ανταποκρίκθκαν ςτο κάλεςμα, 

κατζκλυςαν τθν Λεωφόρο 25θσ Αυγοφςτου και τθν παραλιακι προσ δυτικό λιμενοβραχίονα και 

ζτρεξαν-περπάτθςαν τθν διαδρομι των 4χλμ που δεν είχε ανταγωνιςτικό χαρακτιρα.  

 

Εκδιλωςθ και δωρεάν μαςτογραφίεσ από το φλλογο 

Δφναμθ Ψυχισ Μυκόνου. Σο άββατο 13 και τθν Κυριακι 

14 Οκτωβρίου 2017, θ ομάδα γιατρϊν του Κζντρου Μαςτοφ 

του Ιπποκράτειου Νοςοκομείου Ακθνϊν, μετά από 

πρόςκλθςθ του ςυλλόγου, μετζβθ ςτθ Μφκονο  και 

πραγματοποίθςε δωρεάν κλινικι εξζταςθ ςε 123 γυναίκεσ 

του νθςιοφ.  Θ ομάδα των γιατρϊν, ζλαβε πλιρθ ιςτορικό 

από τισ γυναίκεσ. ε όλεσ ζγινε ψθλάφθςθ, ςε οριςμζνεσ 

γυναίκεσ  υπζρθχοσ μαςτοφ και ςε πολφ λίγεσ περιπτϊςεισ 

ζγινε λιψθ δείγματοσ για βιοψία. Για να πραγματοποιθκεί θ 

δράςθ, ο Ιατρικόσ φλλογοσ Κυκλάδων, ςε ςυνεργαςία με 

τθ 2θ ΔΤΠΕ Πειραιϊσ και Αιγαίου ενζκριναν τθν 

παραχϊρθςθ του Κζντρου Τγείασ Μυκόνου. Επίςθσ το 

άββατο 13, ο Οκτωβρίου, κακθγθτισ και επικεφαλισ τθσ ομάδασ, κακθγθτισ κοσ Ηωγράφοσ 

Γιϊργοσ, με τθν υπζροχθ ομάδα του, ζκαναν ομιλία για τον καρκίνο του μαςτοφ, τθν διάγνωςθ 

και τθν κεραπεία, ςτο Πνευματικό Κζντρο ςτθν Άνω Μερά. Οι ομιλθτζσ, όλοι γιατροί 

ειδικευμζνοι ςτο αντικείμενό τουσ, ζκαναν εκτενι αναφορά ςτθ ςθμαςία τθσ πρϊιμθσ 

διάγνωςθσ, τισ νζεσ μεκόδουσ κεραπείασ και ςτθ ςθμαςία τθσ πρόλθψθσ.  

 

Ροη πανδαιςία και από το φλλογο Καρκινοπακϊν 

Λάριςασ ο οποίοσ φζτοσ φϊτιςε κεντρικό κτίριο τθσ 

πόλθσ ςε ροη αποχρϊςεισ, ενϊ ταυτόχρονα με μία 

ςειρά εκδθλϊςεων με τθ ςυμμετοχι του κόςμου, 

δόκθκε το μινυμα τθσ πρόλθψθσ και των ζγκαιρων 

διαγνωςτικϊν ελζγχων, τουσ οποίουσ κάκε γυναίκα 

ζχει υποχρζωςθ προσ τον ίδιο τθσ τον εαυτό να 

πραγματοποιεί ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Σο 

μινυμα είναι ότι ο καρκίνοσ του Μαςτοφ μπορεί να νικθκεί και ςε αυτό οφείλουμε κι εμείσ να 

ςυμβάλουμε λειτουργϊντασ υπεφκυνα, με ωριμότθτα και ςεβαςμό ςτθν φπαρξι μασ.    

http://www.efzo.gr/
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18. HEALTHCARE BUSSINES AWARDS   

 

θμαντικι διάκριςθ για το ζργο τεςςάρων 

ςυλλόγων μελϊν μασ,  Άλμα Ηωισ Ν, 

Αχαΐασ, Αλλθλεγγφθ  Αργολίδασ, 

Καρκινάκι και Κ.Ε.Φ.Ι. Ακθνϊν, ςτθν 

τελετι απονομισ των Healthcare Business 

Awards 2017 που πραγματοποιικθκε ςτισ 

13 επτεμβρίου ςτθν Ακινα. Ακόμθ να 

δϊςουμε ςυγχαρθτιρια και ςτο ςφλλογο Εκελοντϊν κατά του Καρκίνου Ν. Καβάλασ που 

επίςθσ διακρίκθκε. Σα βραβεία ζχουν ςκοπό να αναδείξουν και να επιβραβεφςουν τθν 

επιχειρθματικι αριςτεία, τθν καινοτομία, τισ αναπτυξιακζσ πρωτοβουλίεσ και τισ βζλτιςτεσ 

πρακτικζσ επιχειριςεων, φορζων και οργανιςμϊν του κλάδου τθσ Τγείασ. Περιςςότερα 

μπορείτε να βρείτε εδϊ. 

 

19. ΑΛΛΕ ΔΡΑΕΙ - ΕΚΔΘΛΩΕΙ  

Bράβευςθ πρόταςθσ του μζλουσ μασ Κ.Ε.Φ.Ι. για τον Παγκρεατικό Καρκίνο  

 Σα καλά νζα ζφκαςαν ςτο Κ.Ε.Φ.Λ. ςτθν αρχι Νοεμβρίου, μινα για τον Παγκρεατικό Καρκίνο, 
όταν θ εταιρεία Celgene ανακοίνωςε τουσ πζντε επιτυχόντεσ μεταξφ των 29 ςυμμετοχϊν ςτο 

διαγωνιςμό 2017 ImpactPanc Award  με 
κζμα“Raising Awareness of Pancreatic Cancer”  
για τθ βράβευςθ προτάςεων που κα 
ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ ενθμζρωςθσ.  

Ο φλλογοσ Κ.Ε.Φ.Λ. υπζβαλε τον Λοφλιο 2017 μια 
πρόταςθ ςτο πλαίςιο του δεκνοφσ διαγωνιςμοφ 
«ImpactPANC», με αντικείμενο τθν ανάδειξθ 
φορζων που υποςτθρίηουν αςκενείσ και το 
οικείο περιβάλλον τουσ, και οι οποίοι αναηθτοφν 

χρθματοδότθςθ για τθν υλοποίθςθ καινοτόμων δράςεων. Σο κζμα του ImpactPANC για το 2017 
είναι «Ενιςχφοντασ τθν ευαιςκθτοποίθςθ για τον καρκίνο του παγκρζατοσ» και ο φλλογοσ 
Κ.Ε.Φ.Λ. κζρδιςε ζνα από τα πζντε βραβεία, αξίασ 20.000 δολαρίων. 

Σο PANCare, αρχικά, κα λειτουργεί ςτα Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά, με απϊτερο ςτόχο να 
διαδοκεί θ χριςθ του και ςε άλλουσ φορείσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

Εργαςτιριο ESMO «Επιςτιμθ για Εκπροςϊπουσ Αςκενϊν»  

το workshop τθσ ESMO «Επιςτιμθ για Εκπροςϊπουσ Αςκενϊν»  ςυμμετείχε θ κα Μζνια 

Κουκουγιάννθ, Τπεφκυνθ ομάδασ πάνιων καρκίνων τθσ ΕΛΛΟΚ και Πρόεδροσ ςτο Καρκινάκι.  

http://www.almazoispatras.gr/
http://www.almazoispatras.gr/
http://sykafiar.blogspot.gr/
http://karkinaki.gr/news/vraveio-sti-mi-kerdoskopiki-etaireia-karkinaki-gia-tin-prosfora-tis-stin-igeia/
http://www.anticancerath.gr/
https://www.facebook.com/sekk.gr/
http://www.healthcareawards.gr/
http://www.esmo.org/Conferences/Past-Conferences/ESMO-Workshop-Science-for-Advocates
https://ellok.org/28-feb-jark/
http://karkinaki.gr/
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Ζνα ιδιαίτερα απαιτθτικό workshop, με πολλζσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ, role play, εργαςίεσ, όπου 

δόκθκε θ ευκαιρία για ανταλλαγι εμπειριϊν και απόψεων 

με εκπροςϊπουσ άλλων χωρϊν, γνωριμία με το ζργο και 

τισ δράςεισ άλλων ςυλλόγων και ομοςπονδιϊν από όλθ 

ςχεδόν τθν Ευρϊπθ.  Οι αςκενείσ και τα ςτελζχθ των 

οργανϊςεων αςκενϊν εμπλζκονται όλο και περιςςότερο 

ςτθ λιψθ αποφάςεων ςτον τομζα τθσ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ και ςτον κακοριςμό ερευνθτικϊν 

προγράμματων.  Θ γνϊςθ του τρόπου πρόςβαςθσ ςτθν 

επιςτθμονικι βιβλιογραφία, θ ςωςτι ανάλυςθ και 

ερμθνεία δεδομζνων, θ κατανόθςθ και ανάπτυξθ 

επιςτθμονικισ επιχειρθματολογίασ και θ αποτελεςματικι 

και ορκι επικοινωνία επιςτθμονικοφ περιεχομζνου αποτελοφν επομζνωσ βαςικζσ δεξιότθτεσ 

προάςπιςθσ δικαιωμάτων των αςκενϊν. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ. 

ΚΟΜΟΣΘΝΘ : ΔΤΝΑΜΘ ΨΤΧΘ  

Ο φλλογοσ Δφναμθ Ψυχισ από τθν Κομοτθνι, ςε 

ςυνεργαςία με τον Πανελλινιο φλλογο Φυςιοκεραπευτϊν 

τμ. Κράκθσ και τθν Εταιρεία Κοινωνικισ Ψυχιατρικισ και 

Ψυχικισ Τγείασ, διοργάνωςε θμερίδα ενθμζρωςθσ με τίτλο 

«Ο Καρκίνοσ δε ςταματά τθν πορεία μασ» και κζμα 

ΕΝΘΜΕΡΩΝΩ – ΦΡΟΝΣΛΗΩ - ΤΠΟΣΘΡΛΗΩ, τον ΟΓΚΟΛΟΓΛΚΟ 

ΑΚΕΝΘ. Θ θμερίδα πραγματοποιικθκε ςτισ 21 Οκτωβρίου 

ΣΘ Λζςχθ Κομοτθναίων, ςτθν πόλθ τθσ Κομοτθνισ με 

μεγάλθ επιτυχία και προςζλευςθ του κόςμου. Σο ακροατιριο 

είχε τθν ευκαιρία να ενθμερωκεί από ειδικευμζνουσ 

επιςτιμονεσ για κζματα όπωσ θ κοινοποίθςθ τθσ αλικειασ 

ςτον Ογκολογικό αςκενι, θ Ψυχολογικι υποςτιριξθ και θ 

ποιότθτα ηωισ, κακϊσ και ο ρόλοσ τθσ φυςικοκεραπείασ ςτθν 

αποκατάςταςθ και επανζνταξθ του αςκενοφσ ςτθν εργαςία και το κοινωνικό ςφνολο. 

ΒΟΛΟ : ΒΑΙΛΙΚΘ ΚΑΛΟΤΣΑ – ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΜΑΓΝΘΙΑ 

«Θ αγάπθ που ειςζπραξα από τον κόςμο ιταν θ 

δφναμι μου για να ςυνεχίςω και να 

ολοκλθρϊςω τθν προςπάκεια μου. Ο Απόςτολοσ 

Γκίκασ, με τθ δυνατι μουςικι που ζβαηε από το 

αυτοκίνθτο που μασ ςυνόδευε και ο ςφηυγοσ, 

Φάνθσ Παναγιωτόπουλοσ, που ςτα δφςκολα 

ζβαηε το χζρι του ςτθν πλάτθ μου και μου ζλεγε 

“ζλα, μπορείσ, το ‘χεισ”, μου ζδωςαν τα κουράγιο και τθ δφναμθ που χρειάςτθκα όταν λφγιςα 

από τθν κοφραςθ. Δεν ζχαςα τθν πίςτθ μου. Όμωσ τισ δφο τελευταίεσ θμζρεσ, ςε ανθφορικοφσ 

δρόμουσ και με κόντρα αζρα, λφγιςα ςωματικά. Αλλά τα κατάφερα. Αν νίκθςα τον καρκίνο, δεν 

https://ellok.org/ergastirio-esmo/
https://www.facebook.com/%CE%94%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7-%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%AE%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%258
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υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπορϊ να καταφζρω. Κι όλοι μποροφμε να νικιςουμε τουσ φόβουσ 

μασ με κετικι ςτάςθ ηωισ». Με αυτά τα λόγια περιζγραψε θ Βαςιλικι Καλοφτςα, μζλοσ του 

υλλόγου Καρκινοπακϊν Μαγνθςίασ, τθν ολοκλιρωςθ του ποδθλατικοφ Μαρακϊνιου από το 

Βόλο ςτθν Ακινα, τθν οποία θ ίδια εμπνεφςτθκε, οργάνωςε και πραγματοποίθςε ξεκινϊντασ 

από το Βόλο ςτισ 12 Οκτωβρίου και τερματίηοντασ ςτθν Ακινα ςτισ 15 του μινα. Μία 

προςπάκεια με τθν οποία θ Βαςιλικι, επιδεικνφοντασ ψυχι, πείςμα και ξεπερνϊντασ τα όριά 

τθσ ζδωςε ζνα μινυμα αγϊνα και νίκθσ ςε όλουσ τουσ αςκενείσ με καρκίνο ςτθ χϊρα μασ. 

Μπράβο Βαςιλικι! Ευχόμαςτε να ςυνεχίςεισ να εμπνζεισ όλουσ μασ με το μοναδικό τρόπο που 

μόνο εςφ ξζρεισ. Περιςςότερα μπορείτε να διαβάςετε εδϊ.  

ΑΘΘΝΑ – ΚΕΦΙ 

Ο φλλογοσ Καρκινοπακϊν-Εκελοντϊν-Φίλων-Ιατρϊν «Κ.Ε.Φ.Ι.» Ακθνϊν, ανακοίνωςε τθν 

ζναρξθ του προγράμματοσ   ΣΘΡΙΗΟΤΜΕ, το οποίο ξεκίνθςε να υλοποιείται με τθν υποςτιριξθ 

του Κοινωφελοφσ Λδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ. Σο 

Πρόγραμμα τθρίΗΟΤΜΕ είναι μία ςυμμαχία για 

τθν υποςτιριξθ τθσ μάχθσ τθσ ηωισ.  Είναι το 

αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ τθσ «Νοςθλείασ», 

του Οργανιςμοφ που προςφζρει δωρεάν νοςθλεία 

ςτο ςπίτι και του «ΚΕΦΛ», του Οργανιςμοφ που 

ςτζκεται δίπλα ςτουσ ογκολογικοφσ αςκενείσ. 

τόχοσ του Προγράμματοσ θ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ των ογκολογικϊν αςκενϊν με τθν 

ιατρονοςθλευτικι και ψυχοκοινωνικι κάλυψθ των 

αςκενϊν αυτϊν ςτο οικείο περιβάλλον τουσ. 

Επιπλζον, θ κατ’ οίκον νοςθλεία των αςκενϊν κα 

τουσ προςτατεφςει, περιορίηοντασ δραςτικά τισ ενδονοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ από ενδεχόμενθ 

ειςαγωγι τουσ ςε νοςοκομείο. Περιςςότερα μπορείτε να δείτε εδϊ. 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ – ΤΚΑΦΙΑΡ 9ο ΑΝΣΑΜΩΜΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Με πολφ μεγάλθ επιτυχία ολοκλθρϊκθκε 

το 9ο Αντάμωμα Καρκινοπακϊν 

Ελλάδοσ ςτθν Αργολίδα από το φλλογο 

Καρκινοπακϊν και Φίλων Αργολίδασ 

«Αλλθλεγγφθ», που πραγματοποιικθκε 

το τριιμερο από 29 επτεμβρίου ζωσ 1 

Οκτωβρίου ςτθν περιοχι τθσ Αργολίδασ. Εξαιρετικόσ οικοδεςπότθσ ο 

ςφλλογοσ τθσ Αργολίδασ, άφθςε ςε όλουσ τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ και ςυνειςζφερε ςτθν 

αναβάκμιςθ και κακιζρωςθ του κεςμοφ. Σθ ςκυτάλθ για το 10ο αντάμωμα Καρκινοπακϊν 

Ελλάδασ, παρζλαβε ομόφωνα ο φλλογοσ «υνεχίηω» Ν. Ζβρου και ζτςι τθν επόμενθ χρονιά κα 

βρεκοφμε και πάλι όλοι μαηί ςτθν όμορφθ Αλεξανδροφπολθ, καλεςμζνοι του υλλόγου του 

τόπου.  

http://www.taxydromos.gr/E.Chanou/275898-termatise-ston-mara8wnio-elpidas-kata-toy-karkinoy.html#.WecLDkejM6M.facebook
http://www.anticancerath.gr/
https://www.facebook.com/StiriZOYME/
https://stirizoume.nosilia.org.gr/

