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Ακινα 2 Απριλίου 2020 

 

Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι, 

είναι αλικεια ότι ηοφμε μζςα ςε ζνα πραγματικά πρωτόγνωρο παγκόςμιο περιβάλλον, ςτο οποίο όλοι 

προςπακοφμε να βροφμε το βθματιςμό μασ και να προςαρμοςτοφμε ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που ζχουν 

αλλάξει τισ ηωζσ μασ και τθν κοινωνία ςε βακμό που ζνα μινα πριν, κανείσ δε φανταηόταν.  

Μπροςτά ςτθ νζα πραγματικότθτα που ζχει δθμιουργθκεί εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του κορονοϊοφ, 

παρόλεσ τισ δυςκολίεσ ςυνζχιςθσ των εργαςιϊν "από το ςπίτι", προςπακοφμε να εντοπίςουμε τα 

προβλιματα, να κάνουμε παρεμβάςεισ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςι τουσ και να υποςτθρίξουμε όλουσ 

τουσ ογκολογικοφσ αςκενείσ και τισ οικογζνειζσ τουσ οι οποίοι ςυναντοφν απρόςμενα εμπόδια και 

δυςκολίεσ ςτθν απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ των κεραπειϊν, τθσ φροντίδασ τθσ υγείασ τουσ και των 

εργαςιακϊν τουσ δικαιωμάτων και απαιτιςεων.  

Επιπλζον ζχουμε προβεί ςε ενζργειεσ προσ το Τπουργείο Εργαςίασ, με ςτόχο να εξαςφαλίςουμε ςτο 

μζτρο του εφικτοφ, τθν κάλυψθ τθσ ομπρζλασ ςτιριξθσ τθσ πολιτείασ και για τουσ υλλόγουσ Αςκενϊν 

με τθν ζνταξθ επιπλζον ΚΑΔ ςε αυτοφσ που ιδθ είχαν ανακοινωκεί ςτα μζτρα που λαμβάνονται για 

τουσ εργαηόμενουσ και τισ επιχειριςεισ, γεγονόσ που επετεφχκθ μόλισ χκεσ. Προκειμζνου να 

ενθμερωκείτε ςχετικά, ςασ προτρζπουμε να επικοινωνιςετε με το λογιςτι του υλλόγου ςασ ο οποίοσ 

κα ςασ κατευκφνει, ενϊ κα προςπακιςουμε να ςασ κρατοφμε ενιμερουσ για κάκε νζα εξζλιξθ. 

Παράλλθλα είμαςτε ςε ςυνεχι επικοινωνία και ςυνεργαςία με το Τπουργείο Τγείασ, τον ΕΟΔΤ, τα 

ογκολογικά νοςοκομεία και τισ Επιςτθμονικζσ Ιατρικζσ Εταιρείεσ, προκειμζνου να καταγράψουμε και 

να κατανοιςουμε ςτο μζγιςτο βακμό, τουσ κινδφνουσ, τισ ςυνζπειεσ και τα απαραίτθτα μζτρα 

αςφάλειασ και αποκατάςταςθσ τθσ ομαλότθτασ, όπου αυτι ζχει διαταραχκεί, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ 

απρόςκοπτθ ζγκαιρθ και αςφαλισ πρόςβαςθ των ογκολογικϊν αςκενϊν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

υπθρεςίεσ υγείασ τθσ χϊρασ. 

το πλαίςιο αυτό χρειαηόμαςτε τθ βοικειά ςασ, κακϊσ προςπακοφμε να εντοπίςουμε πικανά 

προβλιματα, που ςχετίηονται και ζχουν προκλθκεί λόγω των ζκτακτων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ 

του covid-19, τα οποία αντιμετωπίηουν οι αςκενείσ με καρκίνο και οι οικογζνειζσ τουσ ςτθν περιοχι 

ςασ και ςε όλθ τθ χϊρα, ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςτισ δομζσ υγείασ, τισ μετακινιςεισ τουσ, τισ 

ςυνκικεσ εργαςίασ ι ό,τι άλλο ζχει υποπζςει ςτθν αντίλθψι ςασ κακϊσ και τισ προτάςεισ ςασ, ςχετικά 

με τθν επίλυςθ ι αντιμετϊπιςθ κάποιων από αυτά, εφόςον ζχετε ίδια αντίλθψθ των κεμάτων. 

Σζλοσ ςασ ενθμερϊνουμε ότι θ ΕΟΠΕ το Σάββατο 4 Απριλίου 2020 ςτισ 10.00 – 12.00 το μεςθμζρι, κα 

πραγματοποιιςει ζνα πολφ ενδιαφζρον webminar με τίτλο COVID-19 & ΚΑΡΚΙΝΟΣ, το οποίο κα 

μπορείτε να παρακολουκιςετε ςε ηωντανι μετάδοςθ ςυνδεόμενοι ςτο παρακάτω 

link:  https://www.livemed.gr/en/live/478-webinar-me-thema-covid19-kai-karkinos 

https://www.livemed.gr/en/live/478-webinar-me-thema-covid19-kai-karkinos
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Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα κα ςταλοφν μζχρι αφριο και κα αναρτθκοφν ςτθ 

ςελίδα τθσ ΕΛΛΟΚ ςτο facebook. Προτρζπουμε να ενθμερϊςετε και τα μζλθ ςασ ϊςτε να ζχουν τθ 

δυνατότθτα να  παρακολουκιςουν το πολφ ςθμαντικό αυτό webminar, ςτο οποίο πιςτεφουμε ότι κα 

δοκεί δυνατότθτα να διευκρινιςτοφν ςθμαντικά κζματα και να απαντθκοφν ερωτιςεισ που αφοροφν 

τουσ αςκενείσ με καρκίνο και τισ οικογζνειζσ τουσ. 

Όλοι εμείσ ξζρουμε να δίνουμε αγϊνεσ, ξζρουμε να προςζχουμε τον εαυτό μασ και οι μάςκεσ και τα 

μζτρα αςφαλείασ δεν μασ είναι κάτι άγνωςτο. Ωςτόςο πρζπει να ενεργοφμε κατά το δυνατόν, 

"μζνοντασ ςπίτι", δίνοντασ το καλό παράδειγμα και αντιμετωπίηοντασ τθν πραγματικότθτα όπωσ πάντα 

με αιςιοδοξία, ελπίδα και τθν προςδοκία ότι το αφριο κα μασ βρει πιο δυνατοφσ και όλουσ μαηί. 

Περιμζνουμε τα νζα ςασ και κα εκτιμοφςαμε ιδιαίτερα κάκε πρόταςθ και άποψθ. 

Με εκτίμθςθ 

Καίτη Αποστολίδου 

Καίτθ Αποςτολίδου 

Πρόεδροσ 

 


