Σα ΝΕΑ τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ.
Ενημερωτικό Δελτίο τησ Ελληνικήσ Ομοςπονδίασ Καρκίνου
ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2018
ΜΘΝΤΜΑ ΣΘ ΠΡΟΕΔΡΟΤ
Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι,
Θ μετάβαςθ από τθ καλοκαιρινι ξεγνοιαςιά ςτισ παραλίεσ ςτθ ζντονθ δραςτθριότθτα του
προθγουμζνου διμινου ιταν πολφ γριγορθ και ιδθ οι κερινζσ διακοπζσ είναι ιδθ αναμνιςεισ.
Σο φετινό 10ο Αντάμωμα των υλλόγων Αςκενϊν με Καρκίνο που διοργάνωςε ςτθν
Αλεξανδροφπολθ με εξαιρετικι φροντίδα και επιτυχία ο φλλογοσ Καρκινοπακϊν και Φίλων
Νομοφ Ζβρου "υνεχίηω", ιταν ευκαιρία ςυνάντθςθσ και ενθμζρωςθσ αλλά και γνωριμίασ με
τθν ακριτικι Βόρειο Ελλάδα.
Ο επτζμβριοσ ιταν ο μινασ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για τον άγνωςτο ςτον πολφ
κόςμο καρκίνο κεφαλισ και τραχιλου. Φζτοσ θ ΕΛΛΟΚ ςυμμετείχε για 2θ φορά ςτθν
Ευρωπαϊκι εκςτρατεία ενθμζρωςθσ #ΜakeSenseCampaign με πλοφςια δράςθ και διοργάνωςθ
επιτυχθμζνων τοπικϊν θμερίδων από τα μζλθ μασ φλλογο Καρκινοπακϊν και Φίλων Νομοφ
Ζβρου "υνεχίΗω" ςτθν Αλεξανδροφπολθ, τον Πανελλινιο Όμιλο Εκελοντϊν κατά του Καρκίνου
«ΑγκαλιαΗΩ» ςτον Πειραιά και τον φλλογο ΕΤ ΗΩ με τον Καρκίνο ςτο Θράκλειο Κριτθσ. Σο
ςθμαντικό όμωσ είναι ότι θ ΕΛΛΟΚ μαηί με τισ επιςτθμονικζσ ιατρικζσ εταιρείεσ για τον καρκίνο
κεφαλισ και τραχιλου, απευκφναμε κοινι επιςτολι ςτον Τπουργό Τγείασ με τθν οποία
καλοφμε το Τπουργείο Τγείασ να αναλάβει δράςθ και να κάνει πράξθ τισ προτάςεισ βελτίωςθσ
τθσ ογκολογικισ περίκαλψθσ που ζκαναν οι αςκενείσ με καρκίνο κεφαλισ και τραχιλου και οι
εξειδικευμζνοι γιατροί τουσ. Είναι ςθμαντικό και πρζπει να αναφερκεί, ότι εκτόσ από τον
καρκίνο κεφαλισ και τραχιλου και άλλοι καρκίνοι ζχουν ορίςει τον επτζμβριο ωσ μινα
ενθμζρωςθσ. Μεταξφ αυτϊν είναι ο καρκίνοσ τθσ παιδικισ και εφθβικισ θλικίασ, ο
αιματολογικόσ, ο γυναικολογικόσ και ο καρκίνοσ του προςτάτθ.
Οκτϊβριοσ και ςε όλθ τθν Ελλάδα θ φωνι των αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ είχε
εντυπωςιακι παρουςία ςτζλνοντασ μθνφματα αιςιοδοξίασ, αγωνιςτικότθτασ και ελπίδασ. Θ
αρχι ζγινε ςτθν Ακινα, όπου πραγματοποιικθκε ο πολφ επιτυχθμζνοσ επετειακόσ 10ο Αγϊνασ
Δρόμου Greece Race for the Cure® που ζχει κακιερϊςει ο Πανελλινιοσ φλλογοσ Γυναικϊν με
Καρκίνο Μαςτοφ «Άλμα Ηωισ», που ταυτόχρονα γιόρταςε πανθγυρικά τα 30 χρόνια
λειτουργίασ του, και κζλουμε να του ευχθκοφμε τα χρόνια πολλά και πάντα επιτυχίεσ. τθ
ςυνζχεια ακολοφκθςε όλθ Ελλάδα, με τα με δεκάδεσ εκδθλϊςεισ να λαμβάνουν χϊρα όλο το
μινα, όπωσ κα δείτε και παρακάτω. Παράλλθλα, εκτόσ από τον καρκίνο του μαςτοφ, ο
Οκτϊβριοσ είναι και μινασ ενθμζρωςθσ για τθ Θρόμβωςθ που ςχετίηεται με τον καρκίνο και θ
ΕΛΛΟΚ και τα μζλθ τθσ ςυμμετείχαν ςτθν Ευρωπαϊκι Καμπάνια Ενθμζρωςθσ με τθν ζρευνα για
τθ κρόμβωςθ που διεξιχκθ τον Ιοφλιο και τον Αφγουςτο, με εκςτρατεία ενθμζρωςθσ ςτα μζςα
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κοινωνικισ δικτφωςθσ με κζμα «Θ κρόμβωςθ μπορεί να προλθφκεί», άρκρα, δθμοςίευςθ των
αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ, δελτίο τφπου.
Μεγάλο γεγονόσ για τθν ΕΛΛΟΚ το προθγοφμενο διάςτθμα, υπιρξε θ Διθμερίδα «Νζεσ
Θεραπείεσ για τον Καρκίνο: Προκλιςεισ & Ευκαιρίεσ για γιατροφσ & αςκενείσ” που διεξιχκθ
με μεγάλθ επιτυχία και ςυμμετοχι μελϊν μασ και κοινοφ. Μασ δόκθκε θ δυνατότθτα να
ενθμερωκοφμε για τθν ανοςοκεραπεία, τουσ βιολογικοφσ παράγοντεσ, τα βιο-ομοειδι
φάρμακα αλλά και για τθ ςθμαςία των νζων βιοδεικτϊν που επιτρζπουν τθν πλζον
ενδεδειγμζνθ κεραπεία για ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ καρκίνου, αποφεφγοντασ τθν άςκοπθ
επιβάρυνςθ του αςκενοφσ με μθ αποτελεςματικά φάρμακα. Θ Διθμερίδα ιταν επίςθσ ευκαιρία
να διαπιςτϊςουμε ότι χρειάηεται πολφ δουλειά ακόμθ ςτον τομζα ενθμζρωςθσ τόςο των
ιατρϊν όςο και των αςκενϊν και του κοινοφ για τισ νζεσ κεραπείεσ ςτον καρκίνο. Όπωσ είχαμε
ιδθ ενθμερϊςει, τον Νοζμβριο ιδθ διεξάγεται θ μεγάλθ Ευρωπαϊκι εκςτρατεία ενθμζρωςθσ
για τθν εξατομικευμζνθ ιατρικι. Θ ΕCPC, θ Ευρωπαϊκι υμμαχία Αςκενϊν με Καρκίνο, προωκεί
τθ ςθμαςία τθσ πρόςβαςθσ ςτισ μοριακζσ εξετάςεισ για τον καρκίνο με τθν μθνιαία εκςτρατεία
υποςτιριξθσ με τίτλο «πάηοντασ τον κϊδικα του καρκίνου».
Σο προθγοφμενο διάςτθμα είχαμε τθν ικανοποίθςθ να διαπιςτϊςουμε το ενδιαφζρον τθσ
Βουλισ για κζματα του τομζα υγείασ με τθν ςφςταςθ τθσ Διακομματικισ Κοινοβουλευτικισ
Επιτροπισ για τθ χάραξθ μακροπρόκεςμθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για το φάρμακο. Πραγματικό
ενδιαφζρον που απζδειξε θ ολοιμερθ ςυμμετοχι του Προζδρου τθσ Επιτροπισ, Βουλευτοφ κου
Θεοδϊρου Δρίτςα ςτθ πρόςφατθ Διθμερίδα τθσ ΕΛΛΟΚ για τισ Νζεσ Θεραπείεσ ςτον Καρκίνο.
Μια άλλθ πρόςφατθ ςθμαντικι εξζλιξθ ςτο τομζα πολιτικϊν υγείασ για τον καρκίνο είναι θ
ςφςταςθ από το Τπουργείο Τγείασ τθσ υντονιςτικισ Ομάδασ Εποπτείασ των Μθτρϊων
Αςκενϊν (ΟΕΜ) ςτθν οποία ςυμμετζχει θ ΕΛΛΟΚ.
Κλείνοντασ αυτι τθν επικοινωνία μαηί ςασ, κζλω να ευχθκϊ ς’ όλουσ ςασ να ςυνεχίςετε με τθν
ίδια όρεξθ και διάκεςθ να εργάηεςκε για τθν καλφτερθ και αποδοτικότερθ ευαιςκθτοποίθςθ
των ςυνανκρϊπων μασ γφρω από τα κζματα του καρκίνου, μζςα από τισ υπζροχεσ δράςεισ που
υλοποιείτε.
Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ

Καίτη Αποστολίδου
Καίτθ Αποςτολίδου
Πρόεδροσ
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ΕΚΔΘΛΩΕΙ ΣΘ ΕΛΛΟΚ
1.

ΔΙΘΜΕΡΙΔΑ – “ΝΕΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ”
Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε τθν
Παραςκευι 05 Οκτωβρίου και το άββατο 06
Οκτωβρίου 2018 ςτο ξενοδοχείο Wyndham
Grand Hotel ςτθν Ακινα, θ Επιςτθμονικι
διθμερίδα τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου
– ΕΛΛΟΚ με τίτλο: “Νζεσ κεραπείεσ για τον
Καρκίνο”, “Προκλιςεισ και ευκαιρίεσ για τουσ
αςκενείσ & τουσ γιατροφσ”.

Κακθγθτζσ Πανεπιςτθμίου, διεκνοφσ κφρουσ καταξιωμζνοι Επιςτιμονεσ Τγείασ, Ερευνθτζσ και ο
ΓΓ του Τπουργείου Τγείασ, τίμθςαν με τθ ςυμμετοχι τουσ ωσ ομιλθτζσ τθν Επιςτθμονικι
διθμερίδα τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου, μεταφζροντασ ςτουσ ςυνζδρουσ τα πλζον
ςφγχρονα επιςτθμονικά δεδομζνα και τισ τελευταίεσ εξελίξεισ από το μζτωπο τθσ
αντιμετϊπιςθσ των διαφόρων μορφϊν καρκίνου, ενϊ υπιρξαν ςθμαντικζσ ανακοινϊςεισ ςε
κζματα πολιτικϊν υγείασ.
ε κατάμεςτθ αίκουςα, με τθν παρουςία περιςςοτζρων από 160 υνζδρων, εκπροςϊπων από
35 Οργανϊςεισ Αςκενϊν με καρκίνο από όλθ τθν Ελλάδα, αλλά και μεγάλου αρικμοφ φοιτθτϊν
των επιςτθμϊν υγείασ και του ευρφτερου κοινοφ που είχε δθλϊςει ςυμμετοχι, θ Επιςτθμονικι
διθμερίδα για τισ νζεσ κεραπείεσ για τον καρκίνο ιταν δομθμζνθ ςε τζςςερισ κεματικζσ
ενότθτεσ οι οποίεσ πραγματικά κακιλωςαν το ακροατιριο ςε όλθ τθ διάρκεια.
Διαβάςτε περιςςότερα για τθν διθμερίδα.
2. ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ MAKESENSE
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου για 2θ ςυνεχόμενθ χρονιά από
τισ 05 επτεμβρίου ζωσ και 30 επτεμβρίου 2018ςυμμετείχεςτθν
Ευρωπαϊκι Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ #MakeSenseCampaign για
τον Καρκίνο Κεφαλισ & Σραχιλου (ΚΚ&Σ).
ε ςυνζχεια τθσ περςινισ μασ δράςθσ και τθν διοργάνωςθ τθσ
ενθμερωτικισ διθμερίδασ, με τθν οποία για πρϊτθ φορά φζραμε
ςτθν
Ελλάδα
τθν
Ευρωπαϊκι
εκςτρατεία
#MakeSenseCampaignγια τον ΚΚ&Σ, φζτοσ αποφαςίςτθκε να
δοκεί ζμφαςθ ςτθ διάχυςθ τθσ ενθμζρωςθσ ςτο ευρφ κοινό.
Διαβάςτε περιςςότερα για τθν διθμερίδα.
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3.

ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΘ ΘΡΟΜΒΩΘ
13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ : ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΘΜΕΡΑ ΘΡΟΜΒΩΘ
Εντυπωςιακά τα ευριματα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζρευνασ τθσ ECPC
για τθν ςχετιηόμενθ με τον Καρκίνο φλεβικι
Θρόμβωςθ!

Θ 13θ Οκτωβρίου κάκε χρόνο, ζχει κακιερωκεί ωσ θ Παγκόςμια θμζρα για τθ Θρόμβωςθ, με
ςκοπό να αναδείξει ζναν ςοβαρό και ταυτόχρονα εξαιρετικά υποτιμθμζνο κίνδυνο για ζνα
μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ, το οποίο ςτθν πλειοψθφία του δεν ζχει καμία απολφτωσ
ενθμζρωςθ και δεν αντιλαμβάνεται το πραγματικό μζγεκοσ του κινδφνου.
Πραγματικά εντυπωςιακά είναι τα ευριματα τθσ ζρευνασ που ςυμμετείχαν αςκενείσ
διαδικτυακά από όλθ τθν Ευρϊπθ, ενϊ υποςτθρίχκθκε οργανωμζνα από τα μζλθ τθσ ECPC, ςτθ
Μ. Βρετανία, τθ Γαλλία, τθ Γερμανία, τθν Ιταλία, τθν Ιςπανία και τθν Ελλάδα, για τισ οποίεσ ιταν
διακζςιμθ ςτισ Εκνικζσ γλϊςςεσ ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ, τα οποία με μία πρϊτθ
ανάγνωςθ καταδεικνφουν εμφανϊσ :



Εκτεταμζνθ ζλλειψθ αναγνϊριςθσ του κινδφνου από τουσ αςκενείσ
Ζντονα κενά ςτθν ενθμζρωςθ και επαρκι πλθροφόρθςθ από τουσ κεράποντεσ
ιατροφσ.
Μπορείτε να δείτε περιςςότερα και όλα τα αναλυτικά αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, τόςο ςτθ
χϊρα μασ όςο και ςτθν Ευρϊπθ, επιςκεπτόμενοι τθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΛΟΚ.

4.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΠΙΟΝΘ 2018

Μετά από επίςθμθ πρόςκλθςθ του Τπουργείου
Τγείασ, θ ΕΛΛΟΚ ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα
ΘΠΙΟΝΘ 2018, ωσ ςυνεργαηόμενοσ φορζασ για
τθν πρόλθψθ, τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και τθν
επιβίωςθ από τουσ καρκίνουσ του πεπτικοφ
ςυςτιματοσ, για τα άτομα τθσ τρίτθσ θλικίασ.
Σο πρόγραμμα ΘΠΙΟΝΘ που υλοποιείται από
τον Οκτϊβριο ωσ τζλοσ Δεκεμβρίου 2018, για τθ φετινι χρονιά ζχει ωσ κζμα τθν πρόλθψθ των
καρκίνων του πεπτικοφ ςυςτιματοσ των θλικιωμζνων ατόμων(παχζοσ εντζρου, ςτομάχου,
παγκρζατοσ). Θ ΕΛΛΟΚ κα ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα, αναπτφςςοντασ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ
οι οποίεσ το επόμενο διάςτθμα κα ξεκινιςουν να υλοποιοφνται.
Μείνετε ςυντονιςμζνοι και παρακολουκιςτε τισ δράςεισ μασ, εδϊ
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ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΠΑΡΟΤΙΑ
5. ΜΟΝΑΧΟ – ESMO2018 ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία
Καρκίνου
–
ΕΛΛ.Ο.Κ.
βρζκθκε ςτθν καρδιά τθσ
Ευρϊπθσ, ςτο Μόναχο ςτισ
19 με 23 Οκτωβρίου 2018
μαηί με εκπροςϊπουσ από
τουσ υλλόγουσ – μζλθ τθσ,
για να ενθμερωκεί για τισ
εξελίξεισ ςτα κζματα τθσ
ογκολογίασ.
υγκεκριμζνα το άββατο 20 Οκτωβρίου, θ Πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου κα.
Καίτθ Αποςτολίδου παρουςίαςε τον οδθγό για αςκενείσ με γυναικολογικό καρκίνο με τίτλο
“Let’s talk women’s cancers”. Μια καινοτομία και ζνα μεγάλο βιμα όςον αφορά τθν επιβίωςθ
ιταν θ δθμιουργία ενόσ οδθγοφ για ογκολογικοφσ αςκενείσ υπό τθν αιγίδα τθσ ESMO και τθσ
ECPC(EuropeanCancerPatientCoalition) κακϊσ και τθ ςυνεργαςία τθσ IPOS(InternationalPsychoOncologySociety). H δθμιουργία αυτοφ του οδθγοφ αποτελεί μια καινοτομία για τα Ευρωπαϊκά
δεδομζνα και ζνα πολφ ςθμαντικό βιμα για τθν πλιρθ ζνταξθ τθσ επιβίωςθσ ςτθν ογκολογικι
κακθμερινότθτα.
’ ζνα διακεκριμζνο πάνελ εμπειρογνωμόνων - ςυμπεριλαμβανομζνων ιατροφ, νοςοκόμασ
ειδικευμζνθ
ςτα
κζματα
καρκίνου
και υποςτθρικτισ
αςκενϊν ςυηιτθςαν τθ φροντίδα
που ζλαβαν οι αςκενείσ ζχοντασ
ςτα
χζρια
τουσ
οδθγοφσ
επιβίωςθσ. Σο κλειδί ςτθ
διαδικαςία ζφερε τον αςκενι
ςτο κζντρο, εςτιάηοντασ ςτισ
ανάγκεσ του. Κάκε οδθγόσ
δθμιουργείται προςεκτικά και
παρζχει
τισ
τελευταίεσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ
διάγνωςθ και διαχείριςθ, καλφπτοντασ βαςικοφσ τομείσ ςχετικοφσ με τουσ αςκενείσ και τουσ
αςκενείσ φροντιςτζσ.
Θ κα. Καίτθ Αποςτολίδου, εξιγθςε τον τρόπο με τον οποίο ζχει κακορίςει ο οδθγόσ αςκενϊν
τθν επιβίωςθ, ςυμβουλζσ και ςυςτάςεισ για τουσ αςκενείσ κατά τθ διάρκεια και μετά τθν
κεραπευτικι αγωγι. Θ παρουςίαςθ ολοκλθρϊκθκε με πρόςκλθςθ για δράςθ ς’ όλουσ τουσ
ογκολόγουσ να χρθςιμοποιοφν αυτοφσ τουσ οδθγοφσ με τουσ αςκενείσ τουσ.
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6. HTA & ACCESS TO INNOVATIVE ONCOLOGY DRUGS
H ΕCPC – EuropeanCancerPatientCoalitionδιοργάνωςε θμερίδα ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο με
κζμα: “HTA και πρόςβαςθ ςε καινοτόμα ογκολογικά φάρμακα” ςτισ 25 επτεμβρίου 2018,
ςτισ Βρυξζλλεσ. Θ θμερίδα ςυγκζντρωςε
αςκενείσ, ενδιαφερόμενουσ φορείσ από τον
τομζα τθσ υγείασ, ακαδθμαϊκοφσ κφκλουσ,
υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικισ και από τθ
βιομθχανία για να τονίςει τθ ςθμαςία μιασ
πιο εναρμονιςμζνθσ προςζγγιςθσ ςτθν
αξιολόγθςθ τθσ τεχνολογίασ τθσ υγείασ για
τθν εξαςφάλιςθζγκαιρθσ πρόςβαςθσ ςε
καινοτόμεσ διαγνωςτικζσ μεκόδουσ και κεραπείεσ ογκολογίασ και εξίςου για τθν κακιζρωςθ
μιασ πιο ουςιαςτικισ και ςυςτθματικισ ςυμμετοχισ των οργανϊςεων αςκενϊν ςτθ διαδικαςία.
7. CANCER DRUG DEVELOPMENT FORUM (CDDF)
Θ Πρόεδροσ τθσ ΕΛΛΟΚ και Αντιπρόεδροσ τθσ ΕCPCEuropean Cancer Patient Coalition, κα Καίτθ
Αποςτολίδου, ιταν προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια ςτθ
διθμερίδα κζμα: “Bιοδείκτεσ και αςκενείσ και θ
πρόςβαςθ τουσ ςε εξατομικευμζνα ογκολογικά
φάρμακα ςτθν Ευρϊπθ”, που διοργάνωςε το
CancerDrugDevelopmentForum (CDDF) ςτισ 24 – 25
επτεμβρίου 2018 ςτισ Βρυξζλλεσ. Σο ςυνζδριο είχε ωσ ςτόχο τθν αναςκόπθςθ των εξελίξεων
ςτθν Ευρωπαϊκι αξιολόγθςθ των τεχνολογιϊν υγείασ για τα νζα φάρμακα κατά του καρκίνου
κακϊσ και ςυηθτιςεισ μεταξφ ρυκμιςτικϊν φορζων, οργανϊςεων HTA, παροχϊν υγειονομικισ
περίκαλψθσ, ακαδθμαϊκϊν, αςκενϊν και βιομθχανίασ ςχετικά με τισ προκλιςεισ τθσ ίςθσ
πρόςβαςθσ ςτθν εξατομικευμζνθ κεραπεία εντόσ και μεταξφ των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν.

ΤΜΜΕΣΟΧΘ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΘΛΩΕΙ – ΝΕΑ – ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙ
8. ΤΝΕΔΡΙΟ «CANCER & PERSONALIZED MEDICINE»
Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου ςυμμετείχε ςτο
ςυνζδριο Ογκολογίασ που διοργάνωςε θ
εταιρεία Boussias Communications ςτισ 09
Οκτωβρίου 2018, ςτθν Ακινα. Σθν ΕΛΛΟΚ
εκπροςϊπθςε θ Πρόεδροσ Καίτθ Αποςτολίδου θ
οποία ςυμμετείχε ςτθν ενότθτα «Πολιτικζσ για τον Καρκίνο & κόςτοσ πρόλθψθσ, ζρευνασ και
αντιμετϊπιςθσ του καρκίνου» αναπτφςςοντασ το κζμα «Θ Κατεφκυνςθ για μία Εκνικι
τρατθγικι για τον Καρκίνο».Σο υνζδριο διοργανϊνεται για τζταρτθ χρονιά και ςτόχοσ του
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ιταν να παρουςιάςει τισ καινοτόμεσ μεκόδουσ κεραπείασ, ενϊ ςυγχρόνωσ να αναηθτιςει
τρόπουσ ιςορροπίασ μεταξφκόςτουσ και υψθλισ ποιότθτασ ογκολογικισ περίκαλψθσ.
9. 10ο ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΑΝΣΑΜΩΜΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Ο φλλογοσ Καρκινοπακϊν & Φίλων Νομοφ Ζβρου
“ΤΝΕΧΙΗΩ” διοργάνωςε ςτθν Αλεξανδροφπολθ μεταξφ
20 ζωσ 24 επτεμβρίου 2018, το 10ο Πανελλινιο
Αντάμωμα υλλόγων Αςκενϊν με Καρκίνο.
Σο 10ο Πανελλινιο Αντάμωμα των υλλόγων Αςκενϊν
με Καρκίνο, ολοκλθρϊκθκε ξεπερνϊντασ τισ προςδοκίεσ
των διοργανωτϊν! υναντθκικανε, πιγανε εκδρομζσ,
γελάςανε, δακρφςανε, δθμιουργικθκαν καινοφργιεσ
φιλίεσ, μάκανε πολλά χριςιμα πράγματα, για τθν
πορεία των υλλόγων, γλεντιςανε με τθν ψυχι τουσ!
Με μια λζξθ: ΑΝΣΑΜΩΑΝΕ!!!
Πάνω από 350 άτομα, δϊςανε ζνα δυνατό παράδειγμα ςε όλον τον κόςμο, 17 workshops με
χρθςτικζσ πλθροφορίεσ για τθν "ψυχι και το ςϊμα", παρουςιάςτθκε ο "οδθγόσ υποςτιριξθσ &
δικαιωμάτων των αςκενϊν", θ καμπάνια
τθσ ΕΛΛΟΚ για τον "καρκίνο κεφαλιστραχιλου" και πολλά άλλα!! Σζλοσ οι
ςφλλογοι φεφγοντασ πιραν μαηί με τθν
αγάπθ των διοργανωτϊν, αναμνθςτικά κι
ζνα ςθμαντικό ΔΩΡΟ: Σο software
"φςτθμα Διαχείριςθσ των υλλόγων",
για όποιον το χρειάηεται! Σο αντάμωμα
ζκλειςε με μια υπόςχεςθ ηωισ: “Θ ηωι
με καρκίνο, πάλι ΗΩΘ είναι και κα τθ
ΗΘΟΤΜΕ!” Ευχόμαςτε να ζχουμε καλι
αντάμωςθ πλζον τθν επόμενθ χρονιά, ςτα όμορφα Ιωάννινα και το φλλογο Αςκενϊν με
Νεοπλαςία Βόρειο -Δυτικισ Ελλάδασ, «Είμαςτε Μαηί» που πιρε τθν ςκυτάλθ αναλαμβάνοντασ
τθν διοργάνωςθ του 11ου Πανελλινιου Ανταμϊματοσ υλλόγων Αςκενϊν με Καρκίνο του 2019.

10.

ΘΜΑΝΣΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΤΓΕΙΑ (ΠΟΤ)

Ο καρκίνοσ εκτιμάται ότι κα ςκοτϊςει 9,6 εκατομμφρια
ανκρϊπουσ παγκοςμίωσ φζτοσ, ενϊ 18,1 εκατομμφρια
νζα περιςτατικά κα διαγνωςκοφν, ςφμφωνα με τθ
Διεκνι Τπθρεςία Ερευνϊν για τον Καρκίνο (IACR) του
Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ (ΠΟΤ).Σα ςτοιχεία, που
αφοροφν 185 χϊρεσ και 36 είδθ καρκίνου και τα οποία
δθμοςιεφκθκαν ςτο ιατρικό περιοδικό "CA: A Cancer
Journal for Clinicians" δείχνουν μια επιδείνωςθ ςε ςχζςθ
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με το 2012 (όταν είχαν δθμοςιευκεί τα προθγοφμενα αντίςτοιχα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ
GLOBOCAN), οπότε υπιρχαν 8,2 εκατομμφρια κάνατοι και 14,1 εκατ. νζα περιςτατικά.
Θ επιδείνωςθ αυτι αποδίδεται ςτθν αφξθςθ και γιρανςθ του παγκόςμιου πλθκυςμοφ,
κακϊσ και ςε μια ςειρά από κοινωνικο-οικονομικοφσ παράγοντεσ. αφισ είναι θ τάςθ να
μειϊνονται αναλογικά διεκνϊσ οι καρκίνοι που ςχετίηονται με τθ φτϊχεια και τισ λοιμϊξεισ,
ενϊ αυξάνονται όςοι ζχουν να κάνουν με τον τρόπο ηωισ (Life-Style).
τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ, ςφμφωνα με τον ΠΟΤ, περίπου ζνασ ςτουσ πζντε άνδρεσ και μία
ςτισ ζξι γυναίκεσ κα εμφανίςουν κάποιο καρκίνο, ενϊ ζνασ ςτουσ οκτϊ άνδρεσ και μία ςτισ 11
γυναίκεσ κα πεκάνουν από τθ νόςο.Ο ςυνολικόσ αρικμόσ καρκινοπακϊν που επιβιϊνουν μια
πενταετία μετά τθν αρχικι διάγνωςθ, υπολογίηεται ςε 43,8 εκατομμφρια.
Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ.
11.ΝΕΟ ΟΔΘΓΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΡΑΧΘΛΟΤ ΜΘΣΡΑ - ESMO
O οδθγόσ ζχει προετοιμαςτεί για να βοθκιςει ςτθν
καλφτερθ κατανόθςθ του καρκίνου του τραχιλου τθσ
μιτρασ και τισ κεραπείεσ που είναι διακζςιμεσ. Οι
ιατρικζσ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτον οδθγό
βαςίηονται ςτισ οδθγίεσ κλινικισ πρακτικισ του ESMO για
τθ διαχείριςθ του πρϊιμου και προχωρθμζνου καρκίνου
του τραχιλου τθσ μιτρασ. τον οδθγό για τουσ αςκενείσ
μπορείτε να βρείτε απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ όπωσ:
Πόςο ςυχνόσ είναι ο καρκίνοσ του τραχιλου; Σι προκαλεί τον καρκίνο του τραχιλου; Πϊσ
διαγιγνϊςκεται ο καρκίνοσ του τραχιλου; Πϊσ κα κακοριςτεί θ κεραπεία μου; Ποιεσ είναι οι
κεραπευτικζσ επιλογζσ για τον καρκίνο του τραχιλου τθσ μιτρασ; Καρκίνοσ του τραχιλου και
εγκυμοςφνθ - Κλινικζσ δοκιμζσ - υμπλθρωματικζσ παρεμβάςεισ - Ποιεσ είναι οι πικανζσ
παρενζργειεσ των κεραπειϊν; Σι ςυμβαίνει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεραπείασ μου; Ομάδεσ
υποςτιριξθσ. Βρείτε τον οδθγό, εδϊ.
12.ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΘ ΙΑΣΡΙΚΘ – ΒΙΟΘΘΙΚΘ, ΝΟΜΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ
Δεκαζξι (16) κράτθ μζλθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ υπζγραψαν τθ
Διλωςθ τθσ Γενικισ Διαχείριςθσ.
τισ 11 επτεμβρίου 2018, θ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ανακοίνωςε
ότι θ Αυςτρία μόλισ υπζγραψε τθ
διλωςθ «Προσ πρόςβαςθ ςε
τουλάχιςτον
1
εκατομμφριο
αλλθλουχίασ γονιδιϊματοσ ςτθν ΕΕ
ζωσ το 2022». Θ Ελλάδα υπζγραψε
επίςθσ τθ διλωςθ ςτισ 6
επτεμβρίου 2018 και ζτςι ζγινε μζροσ τθσ κοινισ ευρωπαϊκισ προςπάκειασ για διαςφνδεςθ
των βάςεων δεδομζνων γονιδιϊματοσ πζρα από τα ςφνορα και για τθν οικοδόμθςθ αςφαλοφσ
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υποδομισ δεδομζνων για τθν υγεία ςε επίπεδο ΕΕ. Θ Ελλάδα και θ Αυςτρία είναι το 15ο και 16ο
κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ που υπζγραψαν τθ Διακιρυξθ για τθ Γενετικι.
Θ διλωςθ για τθ διαςφνδεςθ των βάςεων δεδομζνων γονιδιωματικϊν δεδομζνων είναι μια
ςυμφωνία ςυνεργαςίασ μεταξφ των υπογραφόντων χωρϊν, οι οποίεσ δεςμεφονται να
ςυνεργαςτοφν για τθν αςφαλι και εγκεκριμζνθ πρόςβαςθ ςε εκνικζσ και περιφερειακζσ
τράπεηεσ γενετικϊν και άλλων δεδομζνων υγείασ. Θ ςυνεργαςία αυτι κα ςυμβάλει ςτθν
καλφτερθ παροχι υγείασ και φροντίδασ ςτουσ ευρωπαίουσ πολίτεσ και κα εξαςφαλίςει τθν
θγετικι κζςθ τθσ Ευρϊπθσ ςτθν ζρευνα ςτον τομζα τθσ υγείασ. Θ βελτίωςθ τθσ πρόλθψθσ
αςκενειϊν και ακριβζςτερων εξατομικευμζνων κεραπειϊν, ιδίωσ για τον καρκίνο και τισ
αςκζνειεσ που ςχετίηονται με τον εγκζφαλο, κακϊσ και για τισ ςπάνιεσ αςκζνειεσ,
ςυγκαταλζγονται ςτα αναμενόμενα αποτελζςματα αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ. Θ διλωςθ για τθ
διαςφνδεςθ των βάςεων δεδομζνων γονιδιωματικϊν δεδομζνων ξεκίνθςε αρχικά ςτισ 10
Απριλίου 2018. Τπογράφθκε ζκτοτε από τθ Βουλγαρία, τθν Σςεχικι Δθμοκρατία, τθν Κφπρο, τθν
Εςκονία, τθ Φινλανδία, τθν Ιταλία, τθ Λικουανία, το Λουξεμβοφργο, τθ Μάλτα, τθν Πορτογαλία,
τθ λοβενία, και το Θνωμζνο Βαςίλειο. Θ Κροατία δεςμεφκθκε επίςθσ να ςυμμετάςχει ςτον
κατάλογο αυτό.

ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΚΔΘΛΩΕΙ
13.

PERSONALISED MEDICINE AWARENESS 2018

Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου –
ΕΛΛ.Ο.Κ. ςυμμετζχει ςτθν καμπάνια
ευαιςκθτοποίθςθσ που διοργανϊνει
θ ECPCμε κζμα τθν εξατομικευμζνθ
ιατρικι. Πολλοί άνκρωποι με
διάγνωςθ καρκίνου δεν ζχουν
πρόςβαςθ ςτθν εξατομικευμζνθ
κεραπεία που χρειάηονται και
αξίηουν. Αυτό μπορεί να οφείλεται ςτθν ζλλειψθ ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ μεταξφ
των αςκενϊν και των επαγγελματιϊν του τομζα τθσ υγείασ ι ςε ποικίλεσ προκλιςεισ
πρόςβαςθσ όπωσ θ τιμολόγθςθ, θ αποηθμίωςθ ι θ περιοριςμζνθ διακεςιμότθτα.
Αυτό πρζπει να αλλάξει. Θ μοριακι εξζταςθ είναι το κλειδί για τθν απελευκζρωςθ αυτϊν των
κεραπειϊν και τϊρα είναι θ ςτιγμι για αλλαγι. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο θ ECPC
εγκαινιάηει ζναν πανευρωπαϊκό εξατομικευμζνο μινα για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των ιατρϊν για
τθν πραγματοποίθςθ νζων ςυνομιλιϊν ςχετικά με τισ επιλογζσ κεραπείασ για τουσ ευρωπαίουσ
πολίτεσ.Κακ 'όλθ τθ διάρκεια του Νοεμβρίου 2018, ο Ευρωπαϊκόσ υναςπιςμόσ Αςκενϊν του
Καρκίνου κα προωκιςει τθ ςθμαςία τθσ πρόςβαςθσ ςε μοριακοφσ ελζγχουσ για τον καρκίνο
κατά τθ διάρκεια μιασ μθνιαίασ εκςτρατείασ υποςτιριξθσ με τίτλο: “CrackingtheCancerCode”
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Θ ΕΛΛΟΚ, πιςτεφει ότι τα άτομα που ηουν με καρκίνο πρζπει να ενθμερϊνονται για όλεσ τισ
διακζςιμεσ κεραπευτικζσ επιλογζσ και να ζχουν τθν εξουςία να λαμβάνουν τισ καλφτερεσ
αποφάςεισ για τθν υγεία τουσ μαηί με τθν ομάδα υγείασ τουσ. Γι αυτό πρζπει να εξαςφαλιςτεί
ότι όλοι οι αςκενείσ που πάςχουν από καρκίνο, κακϊσ και εκείνοι που κινδυνεφουν να
αποκτιςουν καρκίνο ζχουν κατάλλθλθ πρόςβαςθ ςε μοριακζσ δοκιμζσ καρκίνου Αυτό κα
ςυμβάλει ςτθν προϊκθςθ καλφτερθσ διάγνωςθσ, πιο ςτοχοκετθμζνθσ παρακολοφκθςθσ και
μιασ πραγματικά εξατομικευμζνθσ κεραπείασ.
14. SAVE THE DATE: 1 – 3 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2019 3ο ΕΣΘΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ & Γ..

Σο 3Ο Ετιςιο υνζδριο και θ Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ
Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ πρόκειται να πραγματοποιθκοφν ςτισ 1 ζωσ 3 Φεβρουαρίου 2019 ςτο Royal
Olympic Hotel, ςτθν Ακινα. Κεντρικό φνκθμα του υνεδρίου κα αποτελζςει το κεντρικό
μινυμα τθσ Ευρωπαϊκισ εκςτρατείασ για τθν Παγκόςμια Θμζρα κατά του Καρκίνου
#IAmAndIWill, θ οποία είναι θ 4θ Φεβρουαρίου.

15. ΔΡΑΕΙ ΜΕΛΩΝ

30 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΛΜΑ ΗΩΘ

Ζνα τεράςτιο “ποτάμι” δφναμθσ, ελπίδασ, ηωισ
πλθμμφριςε τθν Ακινα ςε μία θμζρα που
αποτυπϊνεται ςε 2 λζξεισ: Χαρά και Ηωι. το
10ο GreeceRacefortheCure® αποδείχκθκε πωσ
οι δυςκολίεσ ξεπερνιοφνται και μάχιμεσ και
δυνατζσ όλεσ οι γυναίκεσ μζχρι ο καρκίνοσ του
μαςτοφ να γίνει παρελκόν.
Αυτι τθ μζρα χαράςςουν δρόμο, μιλάνε για τθ
ςθμαςία τθσ πρόλθψθσ, γιορτάηουνε τθ ηωι,
όλεσ οι γυναίκεσ με τα ροη μπλουηάκια και
τιμοφνε όλεσ εκείνεσ που δεν είναι πια μαηί τουσ. Κεντρικό ςφνκθμα: Θ δφναμθ όλων μασ
μπορεί και κάνει καφματα!
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Όμωσ φζτοσ, ο Πανελλινιοσ φλλογοσ Γυναικϊν με Καρκίνο του Μαςτοφ ΑΛΜΑ ΗΩΘ, είχε
και άλλον ζναν λόγο να είναι χαροφμενοσ: Σθν Πζμπτθ 25 Οκτωβρίου, Παγκόςμια Θμζρα για τον
καρκίνο του μαςτοφ, γιόρταςε τα 30 χρόνια
από τθν ίδρυςι του. 30 χρόνια προςφοράσ
και ςτιριξθσ ςε όλεσ τισ γυναίκεσ που
νόςθςαν και τισ οικογζνειζσ τουσ. 30 χρόνια
κοινωνικισ δράςθσ και ακοφραςτου αγϊνα
δίπλα ςτθν Ελλθνίδα! Πριν από 30 χρόνια οι
γυναίκεσ ςτθν Ελλάδα φοβοφνταν ακόμα και
να πουν ότι νοςοφν από καρκίνο του μαςτοφ,
με αποτζλεςμα, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, ο
καρκίνοσ του μαςτοφ να γίνει θ “αςκζνεια τθσ
ςιωπισ”. Πλζον, όχι μόνο μιλάμε ανοιχτά για τον καρκίνο του μαςτοφ, αλλά γίνονται ολοζνα και
πιο ςθμαντικά βιματα ςε επίπεδο ενθμζρωςθσ και προαγωγισ τθσ πρόλθψθσ και ζγκαιρθσ
διάγνωςθσ, ςτον τομζα τθσ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, αλλά και ςε επίπεδο επιςτθμονικισ
ζρευνασ. Όλοι μαηί με ζνα ςτόμα και ιδιαίτερθ ςυγκίνθςθ ευχόμαςτε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ςτο
ΑΛΜΑ ΗΩΘ!

ΑΛΜΑ ΗΩΘ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ
τα πλαίςια των εκδθλϊςεων για τθν
πρόλθψθ του καρκίνου του μαςτοφ όπωσ
ορίηεται ο μινασ Οκτϊβριοσ, και φζτοσ
φωταγωγικθκε το ςπίτι των μάχιμων
γυναικϊν του ςυλλόγου ΑΛΜΑ ΗΩΘ ςτθν
Θεςςαλονίκθ. Δϊςανε το Ροη ςτίγμα ςτθν
πόλθ και μ’ αυτό τον τρόπο ζδωςαν το
μινυμα: “Μθν ξεχνάσ τον εαυτό ςου”

ΑΛΜΑ ΗΩΘ ΑΧΑΪΑ
Περίπου 10.000 Πατρινοί κάκε θλικίασ, γυναίκεσ, άνδρεσ
και παιδιά πλθμμφριςαν το ιςτορικό κζντρο τθσ Πάτρασ,
βάφοντασ το για μια ακόμα φορά ροη, ςτο πλαίςιο του
“PinkTheCity 2018”. Θ διοργάνωςθ υλοποιικθκε για 6θ
ςυνεχι φορά και ιταν μια εκδιλωςθ ενθμζρωςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ ενάντια ςτον καρκίνο του μαςτοφ. Θ
ςυμμετοχι του κόςμου φζτοσ ξεπζραςε κάκε
προθγοφμενθ ακόμα και τισ προςδοκίεσ του διοργανωτι
υλλόγου Γυναικϊν με καρκίνο του Μαςτοφ – Αλμά Ηωισ
Ν. Αχαϊασ.
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ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΜΑΓΝΘΙΑ
Εκδιλωςθ αφιερωμζνθ ςτθν πρόλθψθ κατά του
καρκίνου του μαςτοφ με τίτλο «Πνοι Ηωισ -Αλθκινζσ
ιςτορίεσ από Αλθκινζσ Γυναίκεσ», διοργάνωςε το
Νοςοκομείο Βόλου ςε ςυνεργαςία με τον φλλογο
Καρκινοπακϊν του Ν. Μαγνθςίασ, με κεντρικι
ομιλιτρια τθν κ. Σζνια Μακρι, Οικογενειακι
φμβουλο – φμβουλο χζςεων – υγγραφζα. Μια
εκδιλωςθ για τον αγϊνα που κάνουν οι άνκρωποι
μετά τθ κεραπεία να ενςωματωκοφν ςτο περιβάλλον
και τθ δουλειά τουσ.

ΕΤ ΗΩ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
Με το μινυμα «Θ πρόλθψθ είναι ςτο χζρι ςου»
πραγματοποιικθκε ο 3οσ Αγϊνασ Γυναικϊν για
τθν πρόλθψθ του καρκίνου του Μαςτοφ, μια
εκδιλωςθ τθν οποία οργάνωςε ο φλλογοσ
ςτιριξθσ αςκενϊν με νεοπλαςματικι νόςο «Ευ Ηω
με τον καρκίνο», ςε ςυνεργαςία με τθν
Περιφζρεια Κριτθσ- Περιφερειακι Ενότθτα
Θρακλείου και τον φλλογο Μαρακωνοδρόμων
Κριτθσ.
Θ δράςθ αυτι ζγινε ςτα πλαίςια του
προγράμματοσ του υλλόγου, για ενθμζρωςθ του κοινοφ ωσ προσ τθν πρόλθψθ του καρκίνου
του μαςτοφ. Δεδομζνου ότι ο μινασ Οκτϊβριοσ ζχει κακιερωκεί από τθν Παγκόςμια Οργάνωςθ
Τγείασ, ωσ μινασ αφιερωμζνοσ ςτθν ενθμζρωςθ για τον καρκίνο του μαςτοφ.

ΑΓΚΑΛΙΑΗΩ
Μζροσ των ποικίλων δράςεων, ο Όμιλοσ
Εκελοντϊν κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΗΩ
διοργάνωςε ενθμερωτικι εςπερίδα με κζμα
«Θ Κακοριςτικι υμβολι τθσ Διατροφισ
ςτθν Αντιμετϊπιςθ του Καρκίνου». Θ
παροφςα εςπερίδα διεξιχκθ ςτα πλαίςια
τθσ πρϊτθσ παρουςίαςθσ του νζου Οδθγοφ
Διατροφισ Αςκενϊν με Καρκίνο που
εκδόκθκε από τον ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΗΩ.
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ΔΤΝΑΜΘ ΨΤΧΘ – ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΡΟΔΟΠΘ
Με ποικίλεσ και άκρωσ ευαιςκθτοποιθμζνεσ δράςεισ για
τθν τοπικι κοινωνία, θ “ΔΤΝΑΜΘ ΨΤΧΘ” πρόςφερε τθν
χαρά, τθν αγκαλιά και τθν ενθμζρωςθ ςτουσ κατοίκουσ
τθσ Κομοτθνισ. Σο
επτζμβριο πραγματοποιικθκε
αγιαςμόσ ςτον ςφλλογο με ενθμζρωςθ των μελϊν για τισ
δράςεισ και τισ ομάδεσ που κα λάβουν μζροσ αυτι τθν
χρονιά,κακϊσ ταυτόχρονα παρουςιάςτθκε ςτα μζλθ το
μπλουηάκι του ςυλλόγου για τθν εκςτρατεία κατά του
καρκίνου του μαςτοφ.Σον Οκτϊβριο,ςτθν γιορτι μελιοφ
τθσ πόλθσ, οι γυναίκεσ ενθμερϊκθκαν για τθν πρόλθψθ
του καρκίνου του μαςτοφ με ενθμερωτικά φυλλάδια
αυτοεξζταςθσ και ρόηο κορδελάκια.
Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε το 4οπερπάτθμα
ενάντια ςτον καρκίνο με ςυμμετοχι από εκατοντάδεσ
ανκρϊπουσ. Και θ ενθμζρωςθ ςυνεχίςτθκε τον Οκτϊβριο
με διάφορεσ ενθμερωτικζσ ομιλίεσ με κυρίαρχθ τθν θμερίδα: “Προζχει το χειρουργείο αλλά
μπορϊ να ζχω μαςτό.”

Κ.Ε.Φ.Ι.
O φλλογοσ Κ.Ε.Φ.Ι. Ακθνϊν ςτο πλαίςιο τθσ
ςυνεχοφσ υποςτιριξθσ ογκολογικϊν αςκενϊν,
ανακοινϊνει τθν ζναρξθ του προγράμματοσ
«Μαηί και ςτο πίτι».
τόχοσ του προγράμματοσ είναι θ βελτίωςθ
τθσ ποιότθτασ ηωισ των ογκολογικϊν αςκενϊν
με τθν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξι τουσ ςτο
οικείο περιβάλλον τουσ.
Θ προςφορά των υπθρεςιϊν γίνεται δωρεάν, ςε αςκενείσ που πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ
προχποκζςεισ (βαρφτθτα κατάςταςθσ υγείασ , οικονομικι κατάςταςθ, τόποσ κατοικίασ μιασ και
το πρόγραμμα καλφπτει αςκενείσ που κατοικοφν εντόσ των ορίων του Διμου Ακθναίων).

Οι παροχζσ του προγράμματοσ «Μαηί και ςτο πίτι» περιλαμβάνουν:
•
Ψυχολογικι και κοινωνικι ςτιριξθ για τθν αποδοχι τθσ διάγνωςθσ και αποφυγι
εγκατάλειψθσ τθσ κεραπευτικισ προςπάκειασ, τθν ανάκτθςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ,
τθ διαχείριςθ του άγχουσ και τθσ κατάκλιψθσ.
•
Τποςτιριξθ των οικογενειϊν και των φροντιςτϊν κακϊσ και ανάδειξθ του ρόλου
τουσ.
•
Ενθμζρωςθ ςχετικά με τα δικαιϊματα του αςκενοφσ και τθ διαδικαςία διεκδίκθςισ
τουσ.
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ΟΜΙΛΟ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΑΓΚΑΛΙΑΗΩ – Ν. ΑΧΑΪΑ
Ο Όμιλοσ Εκελοντϊν Kατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΗΩ»
Νομοφ Αχαΐασ, ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Πιλοτικοφ
Προγράμματοσ Πρόλθψθσ και Προαγωγισ τθσ Τγείασ
των Θλικιωμζνων Ατόμων ΘΠΙΟΝΘ 2018, διοργάνωςε
επιτυχϊσ ενθμερωτικι θμερίδα με κζμα: «Θ Ζγκαιρθ
Διάγνωςθ του Παχζοσ Εντζρου». τόχοσ τθσ θμερίδασ
ιταν θ ενθμζρωςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ για τθν
πρόλθψθ και τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ του.

ΘΑ ΑΚΟΤΣΕΙ Θ ΦΩΝΘ ΜΟΤ

(Φωτογραφία από προςωπική ςυλλογή)
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