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(α) Ευρωπαϊκή Ημέρα Νοσηλευτικής 

Ογκολογίας 2019.  

Γράφει η Ιωάννα Τσάτσου 

 

Η Ευρωπαϊκή ημέρα Νοσηλευτικής 

Ογκολογίας, που πραγματοποιήθηκε το 

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως ιδιαιτέρως επιτυχημένη!  

Το θέμα της φέτος ήταν η ΑΣΦΑΛΕΙΑ, τόσο 

για τους νοσηλευτές ογκολογίας όσο και για 

τους ασθενείς τους. 

Αυτή τη σημαντική ημέρα παρουσιάστηκε το 

Μανιφέστο ασφαλείας της European 

Oncology Nursing Society  από την Πρόεδρο 

Lena Sharp και υποστηρίχθηκε από πολλούς 

συναδέλφους, υποστηρικτές και συμμάχους. 

(http://www.cancernurse.eu/documents/EON

SSafetyManifesto.pdf). 

Την ημέρα αυτή, σε όλη την Ευρώπη, οι 

νοσηλευτές ογκολογίας δραστηριοποιήθηκαν  

 

 

 

 

 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

διοργάνωσαν εκδηλώσεις για να ενισχύσουν 

την εκστρατεία της EONS για την ασφάλεια.  

Στο πλαίσιο της ημέρας, το διοικητικό 

συμβούλιο και οι ομάδες εργασίας της EONS, 

συναντήθηκαν στην πόλη της Πράγας, και 

συζήτησαν για την ειδικότητα της 

νοσηλευτικής ογκολογίας στην Τσεχική 

Δημοκρατία.  

Για περισσότερες πληροφορίες και 

φωτογραφίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον 

παρακάτω σύνδεσμο. 

http://www.cancernurse.eu/communication/eu

ropeancancernursingday2019.html. 
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(β) 7Ο Συμπόσιο Νοσηλευτικής 

Ογκολογίας. 

Γράφουν οι: Μαρία Λαβδανίτη, Μαρία 

Γκούζου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το 2010 ο τομέας νοσηλευτικής 

ογκολογίας (ΤΝΟ) διοργανώνει το «Συμπόσιο 

Νοσηλευτικής Ογκολογίας» ανά διετία. Με 

επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τρία 

συμπόσια, σε Αθήνα (δύο), και Θεσσαλονίκη 

όπου και αποφασίστηκε η διοργάνωση να 

είναι ετήσια και όχι ανά διετία. Το 4ο  

πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, το 5ο στην 

Λάρισα και το 6ο στην Αθήνα. Φέτος το 

συμπόσιό μας θα πραγματοποιηθεί σε 

συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη 

το 3μερο 8-10 Νοεμβρίου στο Αμφιθέατρο 

του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, 

Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

Θέματα Συμποσίου 

• Οργάνωση και φροντίδα ογκολογικών 

ασθενών. 

• Διαχείριση συμπτωμάτων. 

• Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών και εφήβων. 

• Νοσηλευτική φροντίδα ηλικιωμένων. 

• Ανακουφιστική - υποστηρικτική φροντίδα. 

• Ψυχοκοινωνική φροντίδα. 

• Αποκατάσταση ογκολογικών αρρώστων. 

• Εκπαίδευση αρρώστου και οικογένειας. 

• Ηθικά διλήμματα. 

• Νοσηλευτική εκπαίδευση. 

• Επιστημονικές εξελίξεις στην ογκολογία και 

η μεταφορά τους στην κλινική πρακτική. 

•Νοσηλευτική φροντίδα αιματολογικών 

ασθενών. 

Υποβολή εργασιών 

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων έως 25 

Αυγούστου 2019. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγγραφή και 

την υποβολή των περιλήψεων, μπορείτε να 

βρείτε στην ιστοσελίδα 

https://www.events.gr/el/. 

Οι εργασίες θα μπορούν να παρουσιαστούν 

είτε ως προφορικές είτε ως ηλεκτρονικά 

αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) σε 

μορφή ppt. 

Για την εγγραφή σας στο Συμπόσιο, 

παρακαλούμε συμπληρώστε την απαραίτητη 

Φόρμα Εγγραφής που θα βρείτε στην 

ιστοσελίδα https://www.events.gr/el/ και 
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αποστείλτε την στο e-mail: esne@esne.gr  ή 

στο Fax: 210 7790360. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΕΣΝΕ 

στα τηλ. 210 7702 861 και 210 7485307. 

(γ) Συστράτευση της ογκολογικής 

κοινότητας για την ανάπτυξη της 

Ελληνικής πλατφόρμας All. Can 

Γράφει η Ειρήνη Θρουβάλα 

Η πρωτοβουλία All.Can αποτελεί μία 

Ευρωπαϊκή διεπιστημονική πλατφόρμα που 

δημιουργήθηκε με σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της ογκολογικής 

περίθαλψης και φροντίδας, τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την 

επίτευξη καλύτερων εκβάσεων για τους 

ασθενείς μέσα από την ανάδειξη 

αποτελεσματικών λύσεων για βιώσιμη 

ογκολογική φροντίδα.  

Τη σημερινή εποχή τα συστήματα υγείας 

κάθε χώρας έρχονται αντιμέτωπα με μεγάλες 

προκλήσεις προκειμένου να παραμείνουν 

βιώσιμα. Ωστόσο σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, το 20% των δαπανών για την 

υγεία σπαταλάται σε μη αποτελεσματικές 

παρεμβάσεις, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι στη 

χώρα μας αυτό το ποσοστό είναι πολύ 

μεγαλύτερο. Οι ανεπάρκειες αυτές 

εντοπίζονται σε παρεμβάσεις με μικρό ή 

καθόλου όφελος για τον ασθενή. Οι 

επιστημονικές εξελίξεις στην εξατομικευμένη 

ιατρική και τα  εξαιρετικά αποτελέσματα στις 

νέες θεραπείες  δεν είναι διαθέσιμα σε όλους 

τους ασθενείς. Η καθυστερημένη διάγνωση , 

η έλλειψη εξειδικευμένης φροντίδας και 

υποστήριξης σε όλα τα στάδια της νόσου, η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής  αποτελούν  

 

πιέσεις στα υγειονομικά συστήματα κάθε 

χώρας. Μέσω της ανάπτυξης της πλατφόρμας 

All Can σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό 

επίπεδο επιχειρείται να δημιουργηθεί 

συνεργατική προσέγγιση ως προς την επίλυση 

των δυσχερειών και την ανάδειξη 

αποτελεσματικών λύσεων. 

Στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής είναι: 

• Οι ασθενείς στο επίκεντρο της 

πολιτικής για τον καρκίνο 

• Επένδυση στη συλλογή και 

επεξεργασία δεδομένων 

• Επίτευξη μεγαλύτερης υπευθυνότητας 

• Πολιτική βούληση για βελτίωση  

• Διασφάλιση της βιωσιμότητας του 

συστήματος υγείας για τον καρκίνο 

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν εκπρόσωποι 

κορυφαίων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

οργανώσεων ασθενών, φορέων χάραξης 



 

4 

 

πολιτικής υγείας, επιστημονικών ιατρικών 

οργανώσεων, ερευνητικών φορέων και 

εκπροσώπων της φαρμακευτικής βιομηχανίας 

που δεσμεύονται  να εργαστούν εθελοντικά 

για την επίτευξη των στόχων της. Επίσης οι 

απόψεις και η συμβολή όλων των μελών 

εκτιμώνται και θεωρούνται ισότιμες 

ανεξάρτητα από την ιδιότητα του μέλους. 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-

ΕΛΛΟΚ, το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο 

των Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο στη 

χώρα μας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για 

τη δημιουργία της Ελληνικής Πλατφόρμας 

All.Can, κάλεσε τους εταίρους της 

ογκολογικής κοινότητας να συστρατευθούν 

για τη δημιουργία της αντίστοιχης Ελληνικής 

Πλατφόρμας διαλόγου All.Can.  

O Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας 

ΕΣΝΕ συμμετέχει ενεργά και συνεργάζεται 

μαζί με τις υπόλοιπες ογκολογικές 

επιστημονικές εταιρείες (ΕΟΠΕ, ΕΕΧΟ, 

ΕΕΠΑ, ΕΑΕ, ΕΕΑΟ, ΟΝΕ), τους 

εμπλεκόμενους στην ογκολογική περίθαλψη 

(οικονομολόγους, ακαδημαϊκούς, 

φαρμακευτικές εταιρείες κτλ) και την 

ΕΛΛΟΚ, για την εύρεση λύσεων και 

προτάσεων με στόχο την αποτελεσματική 

φροντίδα των ασθενών με καρκίνο αλλά και 

τη μείωση των ανεπαρκειών του συστήματος 

φροντίδας. 

Η ΕΛΛΟΚ διοργάνωσε συνέντευξη τύπου 

την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 στο 

Ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52), από 

κοινού με τις συνεργαζόμενες επιστημονικές 

εταιρείες όπου παρουσιάστηκαν η Διεθνής 

Πρωτοβουλία All Can, η πορεία για την 

ανάπτυξη της Ελληνικής πλατφόρμας Αll.Can 

και ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 

έρευνας αγοράς Αll.Can για την εμπειρία  των 

ασθενών από την περίθαλψη και τη 

γενικότερη φροντίδα που έλαβαν καθ΄ όλη τη 

διάρκεια  της βιωματικής εμπειρίας τους με 

την ασθένεια. Δόθηκε ταυτόχρονα και η 

δυνατότητα σε όλους τους εκπροσώπους των 

εμπλεκόμενων εταιρειών να τοποθετηθούν 

και να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

δημοσιογράφων.  

Η πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, κα Καίτη 

Αποστολίδου μεταξύ άλλων δήλωσε: «Καθώς 

ο στόχος της All.Can συμπληρώνει το όραμα 

και την αποστολή της ΕΛΛΟΚ, αποφασίσαμε 

μαζί με την επιστημονική ογκολογική 

κοινότητα, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τη 

βιομηχανία υγείας και τους καθηγητές 

Οικονομικών της Υγείας, να εργασθούμε για τη 

δημιουργία της Ελληνικής πλατφόρμας 

All.Can. Μέσα από την πλατφόρμα θα 

προωθηθεί ένας ανοικτός και εποικοδομητικός 



 

5 

 

διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών 

για τη περίθαλψη και φροντίδα ασθενών με 

καρκίνο.…» 

Εκ μέρους του Τομέα Νοσηλευτικής 

Ογκολογίας στο μήνυμά μας σημειώσαμε 

ότι: «Βασική προτεραιότητά μας αποτελεί 

η  βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

ογκολογικής φροντίδας  που μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από την ασφαλή αναλογία 

νοσηλευτών και ασθενών, τη 

θεσμοθέτηση  νοσηλευτικών εξειδικεύσεων και 

τη νομοθετική υποστήριξη  συγκεκριμένων 

νοσηλευτικών πράξεων». 

Η υλοποίηση των στόχων της ελληνικής 

πλατφόρμας All Can απαιτεί χρόνο, επιμονή 

και πολλή δουλειά, ωστόσο αποτελεί ένα 

φιλόδοξο έργο με επίκεντρο τις ανάγκες και 

τα «θέλω» του ασθενή. Ο ΤΝΟ συμπορεύεται 

με το όραμα της ΕΛΛΟΚ. Πιστεύουμε ότι 

δουλεύοντας ενωμένοι μεγιστοποιούμε τις 

προσπάθειες μας στον αγώνα κατά του 

καρκίνου και ενδυναμώνουμε τη φωνή μας ως 

νοσηλευτές ογκολογίας. 

Στις προσεχείς δράσεις μας περιλαμβάνεται η 

παρουσίαση της ελληνικής πλατφόρμας All. 

Can στο 7ο συμπόσιο νοσηλευτικής 

ογκολογίας στη Τρίπολη με 

προσκεκλημένους από την ΕΛΛΟΚ και την 

υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της 

ΕΛΛΟΚ και του ΤΝΟ ΕΣΝΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://ellok.org/all-can/ 
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(δ) ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

Γράφει ο Δημήτριος Παπαγεωργίου 

1. Ο Τ.Ν.Ο. ΕΣΝΕ θα συμμετάσχει με 

στρογγυλό τραπέζι στο Ογκολογικό Συνέδριο 

Debates on Cancer Treatments and cost 

effectiveness, που διοργανώνει το Ελληνικό 

Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης 

Ασθενών, στις 13 -14 Σεπτεμβρίου 2019 στο 

Ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα. 

 

2. Ο Τ.Ν.Ο. ΕΣΝΕ θα συμμετάσχει με 

διάλεξη στο Ογκολογικό Συνέδριο 

Innovation in Oncology το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί στις 20-22 Σεπτεμβρίου 

2019, στο ξενοδοχείο Electra Palace, στη 

Θεσσαλονίκη. 

 

3. Ο Τ.Ν.Ο. ΕΣΝΕ έθεσε υπό την αιγίδα 

του την 8η Ετήσια Ημερίδα Ογκολογίας 

Στόματος, που διοργανώνει η Ελληνική 

Εταιρεία Ογκολογίας Στόματος στις 5 

Οκτωβρίου 2019 στο Ξενοδοχείο Stratos 

Vassilikos στην Αθήνα. 

 

 

4. Ο Τ.Ν.Ο. ΕΣΝΕ θα συμμετάσχει με 

στρογγυλό τραπέζι στην Επιστημονική 

Διημερίδα: Διεπιστημονική εκπαίδευση για 

τη θεραπεία των νεοπλασματικών 

νοσημάτων, που διοργανώνει η Ελληνική 

Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας, σε 

συνεργασία με: την Μονάδα 

Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Ν. 

Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», το 

Ογκολογικό τμήμα Γ.Ν. Ηρακλείου 

«Βενιζέλειο», την Ογκολογική Κλινική Γ.Ν. 

Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» και την Εταιρεία 

Στήριξης Αντικαρκινικής Έρευνας (Ε.Σ.Α.Ε.), 

στις 18-19 Οκτωβρίου 2019, στο Κέντρο 

Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου "Μεγάλο 

Αρσενάλι", Χανιά , Κρήτη. 

 

5. Ο Τ.Ν.Ο. ΕΣΝΕ θα συμμετάσχει με 

στρογγυλό τραπέζι στο Ογκολογικό Συνέδριο 

Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου, που 

διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου 

Κεφαλής και Τραχήλου, στις 18-19 

Οκτωβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Crowne 

Plaza στην Αθήνα. 

 

6. Ογκολογικό Συνέδριο στην Πάτρα 

σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα 

Πελοποννήσου.  

Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου 

του ΕΣΝΕ θα συμμετάσχει με στρογγυλό 

τραπέζι στην 5η Μετεκπαιδευτική 

Συνάντηση για τον καρκίνο Νοτιοδυτικής 

Ελλάδας «Εξατομικεύοντας τον στόχο»,  η 

οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 – 16 

Νοεμβρίου 2019, στο Παλαιό Πτωχοκομείο 

(Royal Theater), στην Πάτρα.  
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Ταμίας: Θρουβάλα Ειρήνη (ithrouvala@yahoo.gr) 
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