
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Cancer Week Conference 

Yςτερεί ςθμαντικά θ χϊρα μασ ςτθν καταπολζμθςθ του καρκίνου  

 

Επιςθμάνςεισ γιατρϊν και αςκενϊν ςτο Cancer Week 

 

Ακινα, 27 Οκτωβρίου 2020 – H Eλλάδα υςτερεί ςθμαντικά ςτθ μάχθ κατά του καρκίνου, 
μθν διακζτοντασ εκνικι ςτρατθγικι, ςαφείσ προτεραιότθτεσ, και ςτόχουσ, όπωσ 
επεςιμαναν οι περιςςότεροι εκ των 75 ομιλθτϊν ςε όλεσ τισ θμζρεσ του Cancer Week, τθσ 
Εβδομάδασ για τον Καρκίνο που διοργανϊκθκε από το Health Daily και τθν Boussias 
Communication. Ιδθ από τθν πρϊτθ θμζρα τονίςτθκαν κρίςιμα και επίκαιρα ηθτιματα που 
πρζπει να αντιμετωπιςτοφν ςτο μζτωπο του καρκίνου, ειδικά ςε αυτιν τθν πολφ δφςκολθ 
περίοδο τθσ πανδθμίασ. Διακεκριμζνοι ομιλθτζσ από Ελλάδα, Κφπρο, Ευρϊπθ και ΘΠΑ 
τόνιςαν ότι οι επιςτθμονικζσ εξελίξεισ είναι ςθμαντικζσ και αλλάηουν τθν πρόγνωςθ και τθ 
κεραπεία για πολλζσ μορφζσ καρκίνου, όμωσ ςθμαντικό είναι να αρκοφν τα εμπόδια για 
τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ των αςκενϊν ςε αυτζσ τισ κεραπείεσ. 
 
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει ςχεδιάςει και κα ανακοινϊςει μζχρι το τζλοσ του χρόνου ζνα 
ολοκλθρωμζνο ςχζδιο για τθν αντιμετϊπιςθ του καρκίνου, εξαςφαλίηοντασ 2,2 δις. ευρϊ 
για να χρθματοδοτιςει τθ ςχετικι ζρευνα, ενϊ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ζχει 
δεςμευτεί να πιζςει για αφξθςθ κονδυλίων για τθν πρόλθψθ και κεραπεία του καρκίνου, 
όπωσ τόνιςαν ςτο Cancer Week θ Επίτροποσ Υγείασ, ο Αντιπρόεδροσ τθσ Ε.Ε και 
ευρωβουλευτζσ.  
 
Τθν ίδια ςτιγμι θ Ελλάδα είναι αποφςα από όλα τα ευρωπαϊκά fora για τον καρκίνο, ενϊ 
και εντόσ τθσ χϊρασ απουςιάηει κάκε δθμόςια ςυηιτθςθ για τισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ για 
τον καρκίνο. 
 
Τα κφρια ςθμεία που επεςιμαναν οι ομιλθτζσ ςτο Cancer Week και αποτελοφν ζνα 
μινυμα προσ τθν Πολιτεία για να αναλάβει τισ ςχετικζσ δράςεισ είναι: 
 

 Παρά τθν εξαγγελία φιλόδοξου προγράμματοσ πολιτικισ για τον καρκίνο από το 
κυβερνόν κόμμα, πριν τισ εκλογζσ, δεν ζχει αναλθφκεί καμία πρωτοβουλία μζχρι 
ςιμερα.  

 Η χϊρα μασ ςυνεχίηει να ςυγκαταλζγεται μεταξφ των ελάχιςτων ευρωπαϊκϊν 
χωρϊν, που δεν διακζτουν Εκνικό Σχζδιο για τον Καρκίνο οφτε Μθτρϊο 
Νεοπλαςιϊν ι ςυνεργαςία μεταξφ τραπεηϊν δεδομζνων για τον καρκίνο.  

 Οι αςκενείσ οι οποίοι, παρά τα περί του αντικζτου προβλεπόμενα από τον νόμο 
και τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ με τον ΕΟΠΠΥ, υποχρεϊνονται να καταβάλουν 



 

 

επιπλζον χριματα για τθν πραγματοποίθςθ ακτινοκεραπειϊν ςε ςυμβεβλθμζνα  
ιδιωτικά κζντρα. Παρά τισ δεκάδεσ καταγγελίεσ, θ Πολιτεία και οι αρχζσ ςιωποφν. 

 Η δθμιουργία Κζντρων Ημεριςιασ Νοςθλείασ (Κ.Η.Ν.) για χθμειοκεραπείεσ, 
παραμζνει ηθτοφμενο ςτθ χϊρα μασ, παρά τισ υποςχζςεισ τθσ κυβζρνθςθσ για το 
αντίκετο, ζνα χρόνο πριν ςτθ Θεςςαλονίκθ.  

 Υπάρχει παντελισ ζλλειψθ ανακουφιςτικισ φροντίδασ ςτθ χϊρα μασ και το 
ςχετικό νομοκζτθμα ζχει μείνει ςτα ςυρτάρια δφο κυβερνιςεων, τθσ 
προθγοφμενθσ και τθσ ςθμερινισ. Όλα αυτά τθ ςτιγμι που το ςφςτθμα υγείασ 
χρειάηεται επειγόντωσ 500 κλίνεσ ανακουφιςτικισ φροντίδασ. 

 Παρά τισ εξαγγελίεσ για προςλιψεισ μόνιμου προςωπικοφ ςτα νοςοκομεία, 
ακόμα και ςιμερα υπάρχει τραγικι υποςτελζχωςθ ςτα ογκολογικά νοςοκομεία. 

 Με τθν ζξαρςθ τθσ πανδθμίασ, υπάρχει αραίωςθ των ραντεβοφ ςτα νοςοκομεία 
ϊςτε να αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ, με αποτζλεςμα μεγάλεσ κακυςτεριςεισ ςτισ 
κεραπείεσ. Οι αςκενείσ αναγκάηονται να οδθγθκοφν εκτόσ ΕΣΥ, ςτα ιδιωτικά 
κζντρα. 

 Στθν Περιφζρεια, όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλθμα με τθ ςτελζχωςθ των 
νοςοκομείων, οι αςκενείσ ταλαιπωροφνται και αρκετζσ φορζσ αναγκάηονται να 
μετακινοφνται ςε άλλεσ πόλεισ προκειμζνου να κάνουν τθ κεραπεία τουσ.  

 Δεν ζχει ακόμα ενεργοποιθκεί θ Οδθγία για τθ Διαςυνοριακι Περίκαλψθ που κα 
βοθκά τον αςκενι να ταξιδζψει για τθν υγεία του ςε άλλθ χϊρα και να 
καλφπτονται τα ζξοδα από το Ταμείο του. 

 Δεν ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ και ζγκαιρθσ 
διάγνωςθσ διαφόρων μορφϊν καρκίνου, με τθ διεξαγωγι πλθκυςμιακϊν 
ελζγχων. 

 Η Ελλάδα καταγράφει παγκοςμίωσ χαμθλά ποςοςτά ςτον εμβολιαςμό κατά του 
HPV, γεγονόσ που ςτθν περίοδο τθσ πανδθμίασ επιδεινϊκθκε. 

 
 

Σθμειϊνεται ότι το ςυνζδριο διοργανϊκθκε υπό τθν Αιγίδα του Υπουργείου Υγείασ 

Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, του Αντικαρκινικοφ Συνδζςμου Κφπρου, τθσ Ελλθνικισ 

Ομοςπονδίασ Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), τθσ EUROPA DONNA Κφπρου, τθσ Εταιρείασ Ογκολόγων - 

Πακολόγων Ελλάδασ (ΕΟΠΕ), τθσ Ελλθνικισ Αντικαρκινικισ Εταιρείασ, τθσ Ελλθνικισ 

Εταιρείασ Χειρουργικισ Ογκολογίασ, του Δικτφου Γυναικϊν για τον Καρκίνο W4O Hellas, του 

ΑγκαλιάΗΩ - Όμιλοσ Εκελοντϊν κατά του Καρκίνου, του Συλλόγου Καρκινοπακϊν - 

Εκελοντϊν - Φίλων - Ιατρϊν "Κ.Ε.Φ.Ι." Ακθνϊν, του Συνδζςμου Φαρμακευτικϊν 

Επιχειριςεων Ελλάδοσ (ΣΦΕΕ), τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Φαρμακοβιομθχανίασ (ΠΕΦ), του 

PhRMA Innovation Forum (PIF) και του Συλλόγου Αντιπροςϊπων Φαρμακευτικϊν Ειδϊν & 

Ειδικοτιτων (ΣΑΦΕΕ). 

Χορθγοί του Cancer Week ιταν οι: Remedica, Astrazeneca, IPSEN, IQVIA, MSD, Novartis, 

Bristol Myers Squibb, INTEGRIS PHARMA, Janssen και Siemens Healthineers. 


