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Προιακβάλοσκε ηε δεκηοσργία ζρόκβφλ αίκαηος









Σοβαρή έιιεηυε ελεκέρφζες ηφλ αζζελώλ



Αλάγθε ελεκέρφζες ηφλ αζζελώλ 
από ηολ τεηροσργό θαη ηολ παζοιόγο ογθοιόγο

γηα ηολ θίλδσλο ζρόκβφζες



Πόζο ελεκερφκέλοη 
είλαη οη Ειιελες αζζελείς;

▪ Το 71% ηωλ ζπκκεηερόληωλ δελ γλώρηδε 
όηη δηαηξέρεη θίλδπλν ζξόκβωζεο

▪ Μόλολ 29% ηωλ ζπκκεηερόληωλ 
γλώξηδαλ όηη δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν 
θίλδπλν από ηνλ θνηλό πιεζπζκό

▪ 16% ηωλ ζπκκεηερόληωλ είταλ εκπεηρία 
ζρόκβφζες 



Βαρύηεηα δηαθόρφλ κορθώλ & ζεραπεηώλ
γηα ηολ θαρθίλο

▪ 72% δήιωζε όηη γλωξίδεη όηη κεξηθνί θαξθίλνη (ζηνκάρνπ, εγθεθάινπ, λεθξώλ & 
ωνζεθώλ) παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν ζξόκβωζεο  αιιά

▪ 65% δήιωζε όηη γλωξίδεη όηη ν θίλδπλνο απμαλεηαη κε πξνρωξεκέλν θαξθίλν

▪ 67% δήιωζε όηη γλωξηδεη όηη ρεηξνπξγείν γηα θαξθίλν απμάλεη ηνλ θίλδπλν

▪ 64% δήιωζε  όηη γλωξηδεη όηη ε ρεκεηνζεξαπεία κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θηλδπλν

▪ 64% δειωζε όηη γλωξηδεη όηη ε αθηηλνζεξαπεία κπόξεί λα απμεζεη ηνλ θίλδπλν



Τη κπορούκε λα θάλοσκε γηα ηε πρόιευε 
ηες ζρόκβφζες ζηολ θαρθηλο



Χτίζουμε γερέσ βάςεισ 

- 33 Μζλθ: Σφλλογοι αςκενϊν από όλθ τθν 
Ελλάδα

- Διοίκθςθ από ΔΣ με πλειοψθφία αςκενϊν
- Εκπροςϊπθςθ όλων των καρκίνων, κοινϊν 

και ςπανίων
- Συνεργαςίεσ με άλλουσ εταίρουσ ςτο 

χϊρο τθσ ογκολογίασ και τθσ υγείασ
- Συμμετζχει και ςυνεργάηεται με 

Ευρωπαϊκζσ Οργανϊςεισ



Οι βάςεισ μασ 

Το Οραμά μασ

Ολοκλθρωμζνθ Φροντίδα  κάκε 
αςκενοφσ με καρκίνο: 
άριςτθ  διάγνωςθ, κεραπεία, 
ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ, 
αποκατάςταςθ και επανζνταξθ

Ο ςκοπόσ μασ

Η ςυνζνωςθ δυνάμεων όλων των 
οργανϊςεων αςκενϊν με καρκίνο, 
εκελοντϊν & φίλων για τθν 
προάςπιςθ των ατομικϊν και 
ςυλλογικϊν δικαιωμάτων των 
αςκενϊν με καρκίνο & τθν 
κακολικι πρόςβαςθ ςτθν 
ογκολογικι φροντίδα



Στρατηγικθ ΕΛΛ.Ο.Κ. 2017-2020

Ομάδεσ Εργαςίασ
Κατάρτιςθ 

Ετιςιο Συνζδριο
Επιςτθμονικζσ 

Ημερίδεσ

Συμμετοχι ςε
ερευνθτικά 

προγράμματα

Πολιτικζσ  
Υγείασ Aa

Aνάπτυξθ Ικανοτιτων 
Μελϊν Ερευνα

Εταιρικι 
Διακυβερνθςθ

Πολιτικι υγείασ
Παρεμβάςεισ 
Ενθμζρωςθ

Χτίηουμε ζνα 
μοντζλο 
βιϊςιμθσ 
διακυβζρνθςθσ



info@ellok.org

@EllokGR

Ειιεληθή Οκνζπνλδία Καξθίλνπ

Thank you

Nothing about us, without us!







▪ Sample text


