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Η ΕΛΛ.Ο.Κ. μελέτησε την επίπτωση της COVID-19 σε ασθενείς με καρκίνο 
στην Ελλάδα κατά την 2η και 3η φάση της πανδημίας

Περιγραφή μελέτης

Με τα πρώτα κρούσματα στην Κίνα τέλος του 2019, ο νέος Κορωνοϊός, που μοιάζει με την γρίπη (με συμπτώματα όπως πυρετό, 

αλλοιωμένη γεύση και ξηρό βήχα) και την ικανότητα να προκαλεί σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές και θάνατο, ανακαλύφθηκε. Με τα

πρώτα κρούσματα καταγραμμένα στην Ελλάδα τέλη Φεβρουαρίου, ο νέος ορισμένος Covid-19 είχε ήδη εξαπλωθεί παγκοσμίως και 

αναγνωρίστηκε ως Πανδημία από τον ΠΟΥ στις 11 Μαρτίου 2020. Η ελληνική κυβέρνηση και το σύστημα υγείας εφάρμοσαν νέα μέτρα 

για τον έλεγχο, την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και ως αποτέλεσμα αυτών των γρήγορων δράσεων, 

παρατηρήθηκαν πολλές κοινωνικές αλλαγές για την ασφάλειά των πολιτών.

Άξονες 

διερεύνησης 

Ο στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στους ασθενείς με καρκίνο/επιβιωσάντων. Η έρευνα 

καταγράφει την επίπτωση του Covid-19, τη στάση των ασθενών με καρκίνο / επιβιωσάντων στην πανδημία COVID-19 και τη θεραπεία 

τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί το 2ο μέρος έρευνας αγοράς που διεξήχθη σε ογκολογικούς 

ασθενείς και τους φροντιστές και τους οικείους τους, προκειμένου να αναδείξει την εικόνα που συνάντησαν οι ασθενείς με καρκίνο κατά 

την επαφή τους με τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας της χώρας μας κατά την 2η και 3η φάση της πανδημίας.

• Ενέργειες πρόληψης, ενημέρωσης, αντιμετώπισης από την πολιτεία 

• Πρόσβαση στις δομές του Συστήματος Υγείας εν μέσω της Πανδημίας COVID-19

• Επιπτώσεις της κλινικής πρακτικής για το καρκίνο εν μέσω της πανδημίας COVID-19

• Τηλεϊατρική και online υπηρεσίες

• Στάσεις και απόψεις για την διαχείριση της πανδημία και πρόθεση εμβολιασμού

Πρωτοβουλία της 

ΕΛΛ.Ο.Κ

Πανδημία 

COVID-19

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα
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+ Ταυτότητα της έρευνας

+ Ενημέρωση για την Covid-19

+ Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας

• Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο

• Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής

+ Χρήση ψηφιακών εφαρμογών

+ Εμπειρία με Covid-19

+ Επιπτώσεις Covid-19

+ Εμβολιασμός

Agenda
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512 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα συμπλήρωσαν ένα διαδικτυακό 
ερωτηματολόγιο σχετικά με την επίπτωση της πανδημίας

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Ταυτότητα της Έρευνας – ΕΛΛ.Ο.Κ. COVID-19 και καρκίνος

Ταυτότητα Έρευνας

Μεθοδολογία:

CAWI μέσω αυτό-

διαχειριζόμενου

ερωτηματολόγιο στο 

διαδίκτυο (μετά την έγκριση 

των ερωτηθέντων για

επικοινωνία & συμμετοχή / 

συμμόρφωση με GDPR II)

Δείγμα:

512 συμμετέχοντες από 

όλη την Ελλάδα

Data Collection: 

Fieldwork:

10/3/2021– 21/04/2021

Φύλο

Άντρας

18%

Γυναίκα

82%

Ηλικία Γεωγραφία

Αθήνα:

25%

Υπόλοιπη 

Νότια Ελλάδα:

13%

27%

50%

16%

3%

5%

25-34

75+

50-64

35-49

65-74

Μέλος Συλλόγου Ασθενών.

63%

37%
Ναι

Όχι
Συμμετέχοντες Επάγγελμα

41%

59%

Νοσούντες

Επιβιώσαντες

14%

35%

6%

34%

11%

Εργαζόμενος

Συνταξιούχος

Άνεργος

Αυτοαπασχολούμενος

Μη εργαζόμενος ως ΑμεΑ

Κατανομή Πληθυσμού

19% 6%75%

Αγροτική Αστική Νησιωτική

Βόρεια 

Ελλάδα:

62%

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα
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Σύνολο Εργαζόμενος Αυτοαπασχολούμενος

30% 42%

33% 22%

20% 16%

16% 20%

42% των αυτοαπασχολούμενων συνέχισαν την εργασία όπως και πριν, ενώ 
το 33% των υπαλλήλων εργάζεται με τηλεργασία 

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Εργασιακή κατάσταση κατά τη διάρκεια της πανδημίας

30%Τηλεργασία

Εργασία όπως πριν

Σε αναστολή

Άλλο

32%

19%

19%

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q. Ποια είναι η επαγγελματική σας κατάσταση; Q. Ποια ήταν η εργασιακή σας κατάσταση κατά τη διάρκεια της πανδημίας;
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+ Ταυτότητα της έρευνας

+ Ενημέρωση για την Covid-19

+ Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας

• Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο

• Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής

+ Χρήση ψηφιακών εφαρμογών

+ Εμπειρία με Covid-19

+ Επιπτώσεις Covid-19

+ Εμβολιασμός

Agenda
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Το διαδίκτυο είναι η πιο συχνή πηγή πληροφόρησης σχετικά με την πανδημία 
(69%). Η τηλεόραση είναι 2η με 63% και τα κοινωνικά μέσα 3α με 33%

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Πηγές πληροφόρησής για την πανδημία

Διαδίκτυο

69%
Αυγ’ 20: 

78%

Τηλεόραση

63% Αυγ’ 20: 

57%

Κοινωνικά μέσα

33% Αυγ’ 20: 

36%

Επαγγ. Υγείας

22% Αυγ’ 20: 

34%

Σύλλογος Ασθενών

18% Αυγ’ 20: 

33% Φίλοι / οικογένεια

21% Αυγ’ 20: 

17%

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q. Ποια είναι η κύρια πηγή πληροφόρησής σας για την πανδημία; (Επιλέξτε όσα ισχύουν)
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Χαμηλότερο ποσοστό, σε σχέση με ένα έτος πριν, δηλώνει ότι υπήρξαν 
έγκαιρες οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας για τους ασθενείς με καρκίνο

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Έγκαιρες οδηγίες & συστάσεις για ασθενείς με καρκίνο αναφορικά με την πανδημία

44%

52%

30%
17%

27%

Αυγ’ 20

31%

Απρ’ 21

Δεν γνωρίζω

Ναι

Όχι

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q.Υπήρξαν έγκαιρα συγκεκριμένες οδηγίες ή συστάσεις από το Υπουργείο Υγείας ή άλλη αρχή για τους ασθενείς με καρκίνο; 

Νοσούντες: 13%
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Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με ένα έτος πριν αξιολογεί τις 
ενέργειες της κυβέρνησης ως μη αποτελεσματικές  (2021: 42% vs 2020: 10%)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q. Χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 έως το 10, πόσο αποτελεσματικές  πιστεύετε ότι ήταν οι ενέργειες που έλαβε η κυβέρνηση στην πρόληψη και / ή στη μείωση της εξάπλωσης της λοίμωξης COVID-19 κατά τη 2η & 3η φάση της πανδημίας;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Αποτελεσματικότητα ενεργειών της κυβέρνησης

10%

42%

27%

45%

64%

13%

Aug-20

Απρ-21

Μη αποτελεσματικές (1-4) Μέτρια αποτελεσματικές (5-7) Πολύ αποτελεσματικές (8-10)
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+ Ταυτότητα της έρευνας

+ Ενημέρωση για την Covid-19

+ Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας

• Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο

• Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής

+ Χρήση ψηφιακών εφαρμογών

+ Εμπειρία με Covid-19

+ Επιπτώσεις Covid-19

+ Εμβολιασμός

Agenda
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Στο 50% των ασθενών η διάγνωση έγινε εν μέσω της πανδημίας. Το 22% 
δηλώνει ότι η  θεραπεία του επηρεάστηκε λόγω της πανδημίας

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q. Διαγνωστήκατε με καρκίνο κατά την διάρκεια της πανδημίας; / Q. Η θεραπεία προσαρμόστηκε λόγω της τρέχουσας κατάστασης;
Q. Πιστεύετε ότι η πανδημία επηρέασε την επικοινωνία σας με τον γιατρό ή κάποια φάση της θεραπείας σας;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Διάγνωση καρκίνου και επικοινωνία με τον γιατρό

Διάγνωση με καρκίνο εν μέσω πανδημίας Επηρέασε η πανδημία την επικοινωνία με τον γιατρό;

   ΝΑΙ

Προσαρμογή θεραπείας εν μέσω COVID-19
Μετατροπή της 

ενδοφλέβιας 
χημειοθεραπείας σε από 

το στόμα χορήγηση
2%

Καθυστέρηση 
έναρξης 

ακτινοθεραπείας/
χημειοθεραπείας

14%

Καθυστέρηση στο 
χειρουργείο

6%

Δεν επηρεάστηκε 
από την πανδημία

78%

Ναι
35%

Όχι
65%

Ναι Όχι
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Οι ασθενείς χρησιμοποίησαν κυρίως τις υπηρεσίες του συστήματος Υγείας 
για εξετάσεις (κυρίως ιδιωτικό φορέα) και για Covid test

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας χρειαστήκατε από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι σήμερα και πόσο εύκολη ήταν η πρόσβαση σας στο σύστημα. Παρακαλώ επιλέξτε το βαθμό δυσκολίας
Q. Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιήσατε ήταν δημόσιας δομής, ιδιωτικής δομής ή Συνδυασμός και των δύο

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας και πρόσβαση σε αυτές

22%

24%

43%

65%

46%

52%

58%

54%

44%

35%

51%

46%

20%

22%

13%

3%

1%

2%

Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξετάσεις παρακολούθησης

Χειρουργείο

COVID test

Χημειοθεραπεία

Ακτινοθεραπεία

Δημόσιου Ιδιωτικού Συνδυασμός και των δύο

Υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν Είδος Υπηρεσίας Υγείας

Χειρουργείο

Εξετάσεις παρακολούθησης

Διαγνωστικές εξετάσεις

COVID test

Χημειοθεραπεία

COVID εμβόλιο

81%

Ακτινοθεραπεία

72%

68%

54%

34%

33%

30%
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Οι ασθενείς δηλώνουν ότι η πρόσβασή τους στις δομές υγείας ήταν χωρίς 
δυσκολία, ενώ 31% δηλώνει ότι αντιμετώπισε δυσκολία με τον εμβολιασμό

Q. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας χρειαστήκατε από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι σήμερα και πόσο εύκολη ήταν η πρόσβαση σας στο σύστημα. Παρακαλώ επιλέξτε το βαθμό δυσκολίας

Υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας και πρόσβαση σε αυτές

72%

70%

76%

80%

72%

56%

75%

21%

21%

19%

18%

18%

13%

22%

6%

7%

10%

1%

1%

6%

21%

COVID test

Διαγνωστικές εξετάσεις

2%
Εξετάσεις παρακολούθησης

3%

2%Χημειοθεραπεία

4%
Χειρουργείο

COVID εμβόλιο

3%Ακτινοθεραπεία

Κανονική Μέτρια Δυσκολία Αδυναμία πρόσβασηςΜεγάλη δυσκολία

Υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν Αξιολόγηση πρόσβασης στις Υπηρεσίες Υγείας

Ακτινοθεραπεία

54%

COVID test

81%Διαγνωστικές εξετάσεις

COVID εμβόλιο

Χημειοθεραπεία

Εξετάσεις παρακολούθησης

Χειρουργείο

72%

68%

34%

33%

30%

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)
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Το 49% των ασθενών υποχρεώθηκε σε επιπλέον δαπάνες για την 
αντιμετώπιση της νόσου λόγω της πανδημίας

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q. Πιστεύετε ότι λόγω της πανδημίας υποχρεωθήκατε σε επιπλέον δαπάνες για την αντιμετώπιση της νόσου;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Επιπρόσθετες δαπάνες λόγω Πανδημίας

49%

41%

9%

Ναι Όχι Δεν απαντώ
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+ Ταυτότητα της έρευνας

+ Ενημέρωση για την Covid-19

+ Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας

• Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο

• Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής

+ Χρήση ψηφιακών εφαρμογών

+ Εμπειρία με Covid-19

+ Επιπτώσεις Covid-19

+ Εμβολιασμός

Agenda
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Οι εξετάσεις παρακολούθησης και οι διαγνωστικές, μέσω κυρίως ιδιωτικού 
φορέα, ήταν οι υπηρεσίες που χρησιμοποίησαν οι περισσότεροι επιβιώσαντες

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας χρειαστήκατε από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι σήμερα
Q. Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιήσατε ήταν δημόσιας δομής, ιδιωτικής δομής ή Συνδυασμός και των δύο

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας και πρόσβαση σε αυτές

36%

33%

56%

47%

54%

37%

17%

13%

8%

Εξετάσεις παρακολούθησης

Διαγνωστικές εξετάσεις

COVID test

Δημόσιου Ιδιωτικού Συνδυασμός και των δύο

Υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν Είδος Υπηρεσίας Υγείας

68%

82%

COVID test

Εξετάσεις παρακολούθησης

Διαγνωστικές Εξετάσεις

COVID εμβόλιο 31%

46%
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Οι επιβιώσαντες δεν συνάντησαν δυσκολία στην πρόσβαση στις υπηρεσίες 
του συστήματος υγείας με εξαίρεση τον εμβολιασμό

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας χρειαστήκατε από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι σήμερα και πόσο εύκολη ήταν η πρόσβαση σας στο σύστημα. Παρακαλώ επιλέξτε το βαθμό δυσκολίας

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας και πρόσβαση σε αυτές

69%

70%

82%

60%

21%

17%

12%

10%

7%

10%

6% 24%

3%

3%Εξετάσεις παρακολούθησης

3%

COVID test

Διαγνωστικές Εξετάσεις

COVID εμβόλιο

3%

Κανονική Μέτρια Δυσκολία Μεγάλη δυσκολία Αδυναμία πρόσβασης

Υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν Αξιολόγηση πρόσβασης στις Υπηρεσίες Υγείας

68%

46%

82%

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Εξετάσεις παρακολούθησης

31%

COVID test

COVID εμβόλιο
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Το 40% δήλωσε ότι υποχρεώθηκε σε επιπλέον δαπάνες, ενώ οι μισοί 
δηλώνουν ότι υπήρξε καθυστέρηση επικοινωνίας με τον γιατρό

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q. Πιστεύετε ότι λόγω της πανδημίας υποχρεωθήκατε σε επιπλέον δαπάνες για την αντιμετώπιση της νόσου;
Q. Πιστεύετε ότι η πανδημία καθυστέρησε την επικοινωνία με τον ιατρό σας ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας υγείας; Παρακαλώ σχλιάστε

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Αύξηση δαπανών & Καθυστερήσεις στην επικοινωνία λόγω Covid-19

50%50%

Ναι Όχι

Καθυστέρηση επικοινωνίας με γιατρό / άλλη υπηρεσία 
υγείας λόγω Covid

Επιπρόσθετες δαπάνες λόγω Πανδημίας

40%

των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι 

(ΝΑΙ) υποχρεώθηκαν σε 

επιπλέον δαπάνες σχετικά με 

την νόσο τους λόγω της 

πανδημίας

• Καθυστέρηση κάποιων ραντεβού, 

ακύρωση: 35%

• Καθυστέρηση επαναληπτικών 

εξετάσεων: 15%

• Αποκλεισμός ασθενών από 

νοσοκομεία : 12%
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+ Ταυτότητα της έρευνας

+ Ενημέρωση για την Covid-19

+ Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας

• Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο

• Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής

+ Χρήση ψηφιακών εφαρμογών

+ Εμπειρία με Covid-19

+ Επιπτώσεις Covid-19

+ Εμβολιασμός

Agenda
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Αύξηση σημειώνεται στο ποσοστό των χρηστών ψηφιακών εφαρμογών σε 
σχέση με το προηγούμενο κύμα (74% vs 65%)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q. Έχετε χρησιμοποιήσει ψηφιακές εφαρμογές κατά την διάρκεια της πανδημίας;
Q. Αν ναι, ποιες από τις παρακάτω έχετε χρησιμοποιήσει;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Ψηφιακή ενημέρωση

74%

26%

Ναι

Όχι

Ηλεκτρ.Συνταγογράφηση

12%

6%

Άλλη

Τηλειατρική

89%

Αυτοί που 

απάντησαν

Ναι

Χρήση ψηφιακών εφαρμογών κατά την διάρκεια της πανδημίας
Εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν

Αυγ’ 20: 

65%

18-49 ετών 85%
50-64 ετών 75%

>65 ετών 57%

Αγροτική 64%

Αστική 77%

Νησιωτική 81%
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+ Ταυτότητα της έρευνας

+ Ενημέρωση για την Covid-19

+ Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας

• Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο

• Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής

+ Χρήση ψηφιακών εφαρμογών

+ Εμπειρία με Covid-19

+ Επιπτώσεις Covid-19

+ Εμβολιασμός

Agenda
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13% των συμμετεχόντων έχει εμπειρία με Covid-19 είτε προσωπικά είτε στο 
άμεσο περιβάλλον του, συνολικά 5% νόσησε

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q. Είστε ασθενής με καρκίνο/επιβιώσας που νόσησε ο ίδιος ή άτομο του περιβάλλοντος του από COVID19;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Εμπειρία με COVID-19

8%

87%

1%

2%

3%

Ναι, είμαι ασθενής με καρκίνο και νόσησα με COVID 19

Ναι, είμαι επιβιώσας καρκίνου και νόσησα με COVID 19

Όχι δεν έχει νοσήσει κανείς στο περιβάλλον μου από COVID 19

Ναι, είμαι ασθενής με καρκίνο/επιβιώσας και νόσησε 

άτομο του περιβάλλοντος μου από COVID 19

Δεν απαντώ
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Οι μισοί ασθενείς με εμπειρία Covid-19 δηλώνουν ασυμπτωματικοί ή με 
ήπια συμπτώματα, ενώ το 13% δηλώνει σοβαρή έκβαση ή ΜΕΘ 

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q. Παρακαλούμε σύμφωνα με την εμπειρία σας, περιγράψτε την πορεία της νόσου
Q. Αν χρησιμοποιήσατε  τις υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας ήταν Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα
Q. Παρακαλώ αναφέρετε σχόλια και προτάσεις σας σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίσατε

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Εμπειρία με COVID-19 (61 ασθενείς)

Υπηρεσίες Συστήματος Υγείας που χρησιμοποίησεΠορεία της Covid-19

10%

36%

31%

20%

3%

Σύνολο

Ασυμπτωματική

Σοβαρή

Ήπια

ΜΕΘ

Μέτρια 15%

30%

41%

15%

Δημόσιου

Ιδιωτικού

Συνδυασμός και των δύο

Δεν χρησιμοποίησα υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας
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+ Ταυτότητα της έρευνας

+ Ενημέρωση για την Covid-19

+ Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας

• Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο

• Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής

+ Χρήση ψηφιακών εφαρμογών

+ Εμπειρία με Covid-19

+ Επιπτώσεις Covid-19

+ Εμβολιασμός

Agenda
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Οι ανησυχίες παραμένουν οι ίδιες με την 1η φάση της πανδημίας και 
αφορούν κυρίως την οικογένειά τους & τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q. Ανησυχείτε για την τρέχουσα κατάσταση με την πανδημία κορονοιου;Σημειώστε όσα ισχύουν 

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Ανησυχίες για την τρέχουσα κατάσταση με την πανδημία 

Ναι, ανησυχώ για την οικογένειά μου

Ναι, ανησυχώ ότι η κατάσταση 

αυξάνει τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου

Ναι, ανησυχώ για τη δουλειά / την 

οικονομική μου κατάσταση

Όχι

Ναι, ανησυχώ ότι η κατάσταση θα έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στη θεραπεία μου

Ανησυχώ γενικότερα για την τρέχουσα κατάσταση

και τις επιπτώσεις στο μέλλον

53%

54%

28%

37%

37%

30%

19%

19%

3%

11%

11%

6%

94%
Ανησυχούν για την 

τρέχουσα κατάσταση με την 

πανδημία κορονοϊού

Aug-20

Apr-21

Αυγ’ 20: 

89%
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Το 78% αναφέρει επίπτωση στην ψυχολογική κατάσταση, ενώ το 43% 
πιστεύει ότι οι ατομικές ή ομαδικές ψηφιακές συζητήσεις θα βοηθούσαν

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q. Πως επηρέασε η πανδημία την ψυχολογική σας κατάσταση;
Q. Τι πιστεύετε ότι θα βοηθούσε περισσότερο την βελτίωση της κατάστασης;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Επίπτωση της πανδημίας στην ψυχολογική κατάσταση

5%

17%

48%

29%

Σύνολο

+78%

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ
22%

21%

21%

13%

22%Άλλο

Δια ζώσης Ατομική 

ψυχολογική υποστήριξη

Διαδικτυακή Ατομική ψυχολογική υποστήριξη

Διαδικτυακά Ομαδικά Προγράμματα 

ψυχολογικής υποστήριξης

Δια ζώσης Ομαδικά Προγράμματα

ψυχολογικής υποστήριξης

Προτίμηση μέσου για ψυχολογική 

υποστήριξη
Επίπτωση πανδημίας στην 

ψυχολογική κατάσταση
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Το 64% δηλώνει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης κάλυψαν επαρκώς/σε κάποιο 
βαθμό τις ανάγκες του εργαζόμενου κατά τη 2η και 3η φάση της πανδημίας

Q. Πιστεύετε ότι τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για την προστασία των εργαζομένων κατά τη 2η & 3η φάση της Πανδημίας, καλύπτουν τις ανάγκες σας;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Επάρκεια των μέτρων της κυβέρνησης για την προστασία των εργαζομένων

17%

48%

36%

Όχι δεν τις καλύπτουν

Ναι επαρκώς

Ναι σε κάποιο βαθμό

Αποτελεσματικότητα μέτρων της κυβέρνησης

για την προστασία των εργαζομένων

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Κυριότερα σχόλια ασθενών (αυθ.)

ΚΑΔ που δεν καλύφτηκε από αποζημίωση

Τα μέτρα δεν απέδωσαν

Μη ασφαλή προστασία

25%

10%

20%
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+ Ταυτότητα της έρευνας

+ Ενημέρωση για την Covid-19

+ Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας

• Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο

• Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής

+ Χρήση ψηφιακών εφαρμογών

+ Εμπειρία με Covid-19

+ Επιπτώσεις Covid-19

+ Εμβολιασμός

Agenda
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Το 72% των συμμετεχόντων έχει εμβολιαστεί ή προτίθεται να εμβολιαστεί 
(41% τον Αυγ’20), ενώ το 10% δεν προτίθεται να εμβολιαστεί

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Πρόθεση εμβολιασμού για COVID-19

Πρόθεση εμβολιασμού

58%

10%

14%

15%

2%

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Q. Τα εμβόλια για την νόσο COVID-19 είναι διαθέσιμα.Προτίθεστε να κάνετε το εμβόλιο; Αιτιολογήστε την απάντηση σας

6%

19%

36%

41%

Άλλο

Ναι

Όχι

Δεν γνωρίζω

Αυγ ‘20

Δεν απαντώ

Ναι

Δεν έχω αποφασίσει

Έχω ήδη εμβολιαστεί

Όχι
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Το 68% των ασθενών ζήτησε την συμβουλή του θεράποντα ιατρού (78% 
στην περίπτωση των νοσούντων την τρέχουσα περίοδο)

Q. Επικοινωνήσατε με τον γιατρό σας για τον εάν πρέπει να κάνετε το εμβόλιο;Αν όχι, αιτιολογήστε την απάντηση σας

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Ο ρόλος του γιατρού ως προς τον εμβολιασμό COVID-19

Επικοινωνήσατε με τον γιατρό σας για τον εάν 

πρέπει να κάνετε το εμβόλιο;

Σχόλια ασθενών (αυθ.): 73 ασθενείς

32%Όχι ακόμα

10%

12%

Δεν χρειάζεται, δεν το σκέφτηκα

Περιμένω την σειρά μου

Δεν έχω πάρει απόφαση τί θέλω να κάνω

23%

68%

29%

Ναι

Δεν απαντώ

3%

Όχι

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Ασθενής με 

καρκίνο

Επιβιώσας/σασα

από καρκίνο

78% 61%
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4 στους 10 συμμετέχοντες προβληματίζονται με το πρόγραμμα εμβολιασμού, 
ιδίως για τις παρενέργειες,  θέματα οργάνωσης και έλλειψη ενημέρωσης

Q. Υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει σχετικά με το πρόγραμμα εμβολιασμού; Εάν ναι, αιτιολογήστε την απάντηση σας

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Προβληματισμοί σχετικά με το πρόγραμμα εμβολιασμού

39%

52%

9%

Ναι Δεν απαντώΌχι

Σχόλια ασθενών (αυθ.): 165 ασθενείς

15%

11%

21%Παρενέργειες εμβολίου

16%Καθυστερήσεις, αργός ρυθμός

Ελλειπής ενημέρωση για το εμβόλιο,

διφορούμενες απόψεις

Δεν υπάρχουν μελέτες για τις επιπτώσεις

σε καρκινοπαθείς

Δεν έγινε σωστή προτεραιοποίηση 

ευπαθών και ηλικιακών ομάδων

14%

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα
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8 στους 10 συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι καρκινοπαθείς πρέπει να έχουν 
προτεραιότητα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα

Q. Πιστεύετε ότι οι ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να τύχουν προτεραιότητας στο εμβολιαστικό πρόγραμμα?

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

Προτεραιοποίηση ασθενών με καρκίνο

81%

8%

10%

Όχι

Ναι

Δεν απαντώ

Ανάγκη προτεραιοποίησης των ασθενών με καρκίνο στον εμβολιασμό

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Σχόλια ασθενών (αυθ.): 83 ασθενείς

10%

Είναι πιο ευάλωτοι

11%
Εξαρτάται από τα συνοδή νοσήματα

και τη φάση της θεραπείας

Ευπαθής ομάδα όσοι κάνουν ΧΜΘ, 

ομάδα υψηλού κινδύνου

Να προηγηθούν όσοι νοσούν

17%

16%


