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 Διαδικτυακι θμερίδα: 

All.Can Greece 

«Με στόχο τη βζλτιστη ογκολογική φροντίδα» 

16 Δεκεμβρίου 2020 

Γρθγόρθσ Ηαριφόπουλοσ, Τφυπουργόσ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
 τθν τελικι ευκεία θ Βίβλοσ Ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ μετά από δθμόςια 

διαβοφλευςθ όλων των εμπλεκόμενων φορζων, οργανϊςεων και πολιτϊν 

 Αποτελεί βοφλθςθ τθσ Πολιτείασ θ διαβοφλευςθ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ για τον 
ςχεδιαςμό λειτουργίασ Μθτρϊων Αςκενϊν 
 

Ιωάννθσ  Κωτςιόπουλοσ,  Γενικόσ Γραμματζασ Τπθρεςιϊν Τγείασ 
 Θ Πολιτεία αναμζνει τισ προτάςεισ τθσ ογκολογικισ κοινότθτασ προσ διαβοφλευςθ 

για τον ςχεδιαςμό ενόσ Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ για τον Καρκίνο 

 Οφείλουμε να δράςουμε ϊςτε κάκε ογκολογικόσ αςκενισ να απολαμβάνει επαρκι 
και αποτελεςματικι φροντίδα και περίκαλψθ 

 

Νίκθ Σςοφμα, Πρόεδροσ & Διευκφνουςα φμβουλοσ Θ.ΔΙ.Κ.Α. 
 Σο φςτθμα Θλεκτρονικισ υνταγογράφθςθσ αποτελεί τθ μεγαλφτερθ θλεκτρονικι 

εφαρμογι ςτθν Ελλάδα και μία από τισ πιο ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ Θ/ ςτθν ΕΕ 

 Σελικόσ ςτόχοσ ο ενιαίοσ ολοκλθρωμζνοσ Ατομικόσ Θλεκτρονικόσ Φάκελοσ Τγείασ 
(ΑΘΦΤ) που κα αποτελζςει το κεντρικό ςθμείο αναφοράσ του εκνικοφ ςυςτιματοσ 
υγείασ. 

 

Δάφνθ Καϊτελίδου, Κακθγιτρια ΕΚΠΑ, Πρόεδροσ Ο.ΔΙ.Π.Τ. 
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 θμαντικι θ ςυνδρομι τθσ πρωτοβουλίασ τθσ All.Can Greece για τθν ιςότιμθ 
πρόςβαςθ όλων των αςκενϊν ςτα ςυςτιματα υγείασ, τθ βελτίωςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ των διακζςιμων πόρων και τθν προςπάκεια δθμιουργίασ δικτφων 
καταγραφισ ογκολογικϊν δεδομζνων. 
 

Γεϊργιοσ Παυλάκθσ, Επικεφαλισ Σμ. Ανκρωπίνων Ρετροϊϊν & Σμ. 
Εμβολιαςμϊν Αμερικανικοφ Ινςτιτοφτου Ζρευνασ για τον Καρκίνο των Θ.Π.Α. 

 Σα εμβόλια, χωρίσ να αποτελοφν πανάκεια, είναι ο μόνοσ πρακτικόσ τρόποσ να 
αντιμετωπίςουμε ριηικά τθν επιδθμία του κορωνοϊοφ, γιατί θ αντιμετϊπιςι του με 
φάρμακα είναι προσ το παρόν δφςκολθ ςτθν πρακτικι εφαρμογι 

 

Ελιςάβετ Προδρόμου, General Manager BMS Greece 

 Μείηονα πολιτικι προτεραιότθτα για τα κράτθ – μζλθ θ φροντίδα υγείασ με 

επίκεντρο τισ ανάγκεσ του αςκενοφσ, ςφμφωνα με τθν νζα Φαρμακευτικι τρατθγικι 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 

Απόςτολοσ Βαλτάσ, Πρόεδροσ ΠΦ  
 Σο ςφςτθμα υγείασ μετά από τόςα χρόνια περικοπϊν και οικονομικισ κρίςθσ και 

ςχεδιαςμζνο ςχεδόν αποκλειςτικά με οικονομικά κριτιρια, ζχει πάψει να είναι 
αςκενοκεντρικό 

 

Καίτθ Αποςτολίδου, Πρόεδροσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου  
 Θ πρωτοβουλία All.Can Greece κζτει ςτο επίκεντρο τισ ανάγκεσ του αςκενοφσ, τθν 

εφαρμογι βιϊςιμων λφςεων για μείωςθ ςπατάλθσ πόρων και τθ μεγαλφτερθ 
αποδοτικότθτά τουσ με τελικό ςτόχο τισ καλφτερεσ δυνατζσ εκβάςεισ για τουσ 
αςκενείσ. 
 

Με μεγάλθ επιτυχία ολοκλθρϊκθκε θ διαδικτυακι θμερίδα & πρόςκλθςθ ςε ςυνεργαςία προσ τθν 

πολιτεία από τθν ογκολογικι κοινότθτα, με τίτλο All.Can Greece, «Με ςτόχο τθ βζλτιςτθ ογκολογικι 

φροντίδα» θ οποία διεξιχκθ τθν Σετάρτθ 16 Δεκεμβρίου 2020 από τισ 16:00 ζωσ 20:30. 

Θ Θμερίδα, θ διεξιχκθ ςε δφο κεματικζσ ενότθτεσ, τισ οποίεσ ςυντόνιςαν θ Κακ. Άννα Μπατιςτάτου 
Πρόεδροσ τθσ ΕΕΠΑ, ο κοσ Ιωάννθσ Μπουκοβίνασ Πρόεδροσ τθσ ΕΟΠΕ, ο Κακ. Ιωάννθσ Καραιτιανόσ 
Πρόεδροσ τθσ ΕΕΧΟ και ο Κακ. Βαςίλειοσ Κουλουλίασ Πρόεδροσ τθσ ΕΕΑΟ. Θ 1θ ενότθτα παρουςίαςε 
τθν ταυτότθτα και τισ δράςεισ τθσ πλατφόρμασ All.Can Greece κακϊσ και τισ πρωτοβουλίεσ που 
προτίκεται να αναλάβει και να υλοποιιςει κατά το νζο ζτοσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια ζγινε αναφορά ςτα 
προβλιματα που παρουςιάςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ ςτθν ογκολογικι περίκαλψθ και 
παράλλθλα ανζδειξε τισ ευκαιρίεσ που θ ψθφιοποίθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ μπορεί να προςφζρει, με 
τθ χριςθ εφαρμογϊν, όπωσ θ άυλθ ςυνταγογράφθςθ και θ καλφτερθ αξιοποίθςθ των δεδομζνων. 
Ειδικι αναφορά ζγινε ςτισ προκλιςεισ που κα αντιμετωπίςει το ςφςτθμα υγείασ κατά τθν εφαρμογι 
του εμβολιαςτικοφ προγράμματοσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ. Σθν Θμερίδα τίμθςαν με τθν 
παρουςία τουσ ο Τφυπουργόσ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ κοσ Γρθγόρθσ Ηαριφόπουλοσ ο Γ.Γ του 
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Τπουργείου Τγείασ κοσ Ιωάννθσ Κωτςιόπουλοσ, θ Διευκφνουςα φμβουλοσ τθσ ΘΔΙΚΑ, θ Πρόεδροσ του 
ΟΔΙΠΤ, εκπρόςωποι φορζων τθσ πολιτείασ και πλικοσ διακεκριμζνων επιςτθμόνων.  
 
Ο υφυπουργόσ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ κοσ Γρθγόρθσ Ηαριφόπουλοσ, ςτθν παρζμβαςθ που ζκανε, 
αναφζρκθκε ςτθ Βίβλο Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ του Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, θ 
οποία ζχει μπει πλζον ςτθν τελικι τθσ ευκεία και θ οποία μεταξφ των 400 ζργων ψθφιακοφ 
μεταςχθματιςμοφ, περιλαμβάνει και τθ δθμιουργία του Ατομικοφ Θλεκτρονικοφ Φακζλου Τγείασ των 
πολιτϊν, τθν θλεκτρονικι διαςφνδεςθ μεταξφ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, δομϊν και φορζων ςτο χϊρο 
τθσ υγείασ αλλά και ψθφιοποίθςθ πολλϊν υπθρεςιϊν υγείασ με τελικό ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ των 
πολιτϊν και τθν απλοφςτευςθ διαδικαςιϊν, προσ όφελοσ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ 
αποτελεςματικότθτασ του ΕΤ. Ο κοσ Ηαριφόπουλοσ αναφζρκθκε επίςθσ ςτθ βοφλθςι του να 
ςυνεργαςτεί με τουσ εκπροςϊπουσ των αςκενϊν με καρκίνο και όλθ τθν ογκολογικι κοινότθτα, για το 
ςχεδιαςμό Μθτρϊου Αςκενϊν με Καρκίνο και απεφκυνε πρόςκλθςθ για τθν κατάκεςθ προτάςεων που 
κα ςυμβάλουν ςε ταχείεσ και ςτοχευμζνεσ δράςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ των αςκενϊν και τθ βελτίωςθ 
των ςυνκθκϊν λειτουργίασ τθσ ογκολογικισ περίκαλψθσ. 
  
το χαιρετιςμό που απεφκυνε ο Γενικόσ Γραμματζασ Τπθρεςιϊν Τγείασ κοσ Ιωάννθσ  Κωτςιόπουλοσ, 
αναφζρκθκε ςτθ μεγάλθ προςπάκεια που ζχει καταβάλλει το Ε..Τ. να ςτακεί όρκιο κατά τθν διάρκεια 
τθσ πανδθμίασ του Covid-19 και ζκανε μνεία ςτθν ενίςχυςθ των δομϊν υγείασ με εξειδικευμζνο 
προςωπικό για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ. Παράλλθλα τόνιςε ότι προγραμματίηεται μία ςειρά 
κεςμικϊν δράςεων, οι οποίεσ κα αναλθφκοφν άμεςα, προκειμζνου με τθ ςυνεργαςία και τισ προτάςεισ 
τθσ ογκολογικισ κοινότθτασ, να προχωριςει ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι ενόσ αποτελεςματικοφ 
Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ για τον ζλεγχο του Καρκίνου ςτθ χϊρα μασ. 
 
Θ κα Νίκθ Σςοφμα διευκφνουςα ςφμβουλοσ τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α. παρουςίαςε το ζργο και τον ρόλο τθσ 
Θ.ΔΙ.Κ.Α. ςτθν εφαρμογι των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ ςτουσ φορείσ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, 
υγείασ και πρόνοιασ και ςτθν διαςφάλιςθ και προϊκθςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ των ςυςτθμάτων 
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτουσ τομείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Αλλθλεγγφθσ και Τγείασ. Θ κα 
Σςοφμα υπογράμμιςε τισ μεγάλεσ βελτιϊςεισ που ζχουν γίνει ςτο φςτθμα Θλεκτρονικισ 
υνταγογράφθςθσ (Θ/), ενϊ πρόςκεςε τισ νζεσ εξαιρετικζσ προοπτικζσ που ανοίγονται τόςο για τουσ 
ιατροφσ όςο και για τουσ αςκενείσ από τθν ψθφιοποίθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ και τθ 
διαλειτουργικότθτά τουσ, αλλά και τθν δθμιουργία του Ατομικοφ Θλεκτρονικοφ Φακζλου Τγείασ 
(ΑΘΦΤ) που κα αποτελζςει το κεντρικό ςθμείο αναφοράσ του εκνικοφ ςυςτιματοσ υγείασ. 
 
Σθ νζα φαρμακευτικι ςτρατθγικι για τθν Ευρϊπθ, θ οποία μόλισ πρόςφατα παρουςιάςτθκε ςτθν ΕΕ 
και τθ ςφνδεςι τθσ με τθν εκνικι φαρμακευτικι ςτρατθγικι ανζλυςε κατά τθν ειςιγθςι τθσ θ Γενικι 
Διευκφντρια τθσ BMS Greece κα Ελιςάβετ Προδρόμου, θ οποία ανζφερε τον κομβικό ρόλο τθσ All.Can 
Greece που είναι απόλυτα εναρμονιςμζνοσ με τθν φροντίδα υγείασ, θ οποία αποτελεί τθ μείηονα 
πολιτικι προτεραιότθτα για τθν Ε.Ε. τθν παρουςίαςι τθσ θ κα Προδρόμου υπογράμμιςε τα οφζλθ και 
τισ καινοτομίεσ που κα προκφψουν από τθν νζα Φαρμακευτικι τρατθγικισ τθσ Ε.Ε αλλά και τα 
προβλιματα, τισ αδυναμίεσ και τισ ανεπάρκειεσ που κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ και να 
αντιμετωπιςτοφν άμεςα προκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί το όφελοσ που κα προκφψει για τθ χϊρα μασ. 
 
Ο κακθγθτισ κοσ Γεϊργιοσ Παυλάκθσ, Επικεφαλισ του Σμιματοσ Ανκρωπίνων Ρετροϊϊν και Σμιματοσ 
Εμβολιαςμϊν του Αμερικανικοφ Ινςτιτοφτου Ζρευνασ για τον Καρκίνο των Θ.Π.Α., επιςιμανε ότι κανζνα 
μζροσ του κόςμου δεν ιταν ζτοιμο να αντιμετωπίςει αερομεταδιδόμενο ιό, ενϊ τόνιςε ότι ο κίνδυνοσ 
τθσ πανδθμίασ δεν ζχει περάςει, αλλά απειλεί με νζα «κφματα» τον πλθκυςμό παγκοςμίωσ. τθν 
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Ελλάδα ειδικότερα, όπου τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ φαίνεται να ζχουν χαλαρϊςει, επιςιμανε τθν 
ανάγκθ άμεςου εμβολιαςμοφ του πλθκυςμοφ, αφοφ τα εμβόλια χωρίσ να αποτελοφν πανάκεια, είναι ο 
μόνοσ πρακτικόσ τρόποσ να αντιμετωπίςουμε ριηικά τθν επιδθμία του κορωνοϊοφ, κακϊσ θ 
αντιμετϊπιςι του με φάρμακα είναι προσ το παρόν δφςκολθ ςτθν πρακτικι εφαρμογι.  
 
Θ κα Καίτθ Αποςτολίδου, Πρόεδροσ τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ. παρουςίαςε τθν All.Can Greece, θ οποία ςυςτάκθκε 
ςτα τζλθ του 2018, κάνοντασ αναφορά ςτισ αρχζσ που διζπουν τθν λειτουργία τθσ, τα μζλθ τθσ και το 
όραμά τθσ για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ογκολογικισ περίκαλψθσ και καλφτερεσ εκβάςεισ για τουσ 
αςκενείσ, με καλφτερθ χριςθ των υφιςτάμενων πόρων και εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ του 
ςυςτιματοσ υγείασ. Επιπλζον ζκανε εκτενι αναφορά τουσ ςτόχουσ και τισ δράςεισ που πρόκειται να 
ξεκινιςουν το επόμενο διάςτθμα, με ςκοπό τθν κατάκεςθ τεκμθριωμζνων προτάςεων προσ τουσ 
αρμόδιουσ φορείσ. το ίδιο κζμα ο κοσ Γιϊργοσ Καπετανάκθσ, Γραμματζασ του Δ.., παρουςιάηοντασ 
τθ Διεκνι Οργάνωςθ All.Can international, τόνιςε ότι  θ All.Can αποτελεί μία πρόςκλθςθ ςε 
ςυνεργαςία προσ τθν πολιτεία και όλθ τθν ογκολογικι κοινότθτα προκειμζνου μζςα από μία 
ςυνιςταμζνθ ςυνδυαςτικι οπτικι να εςτιάςουμε ςτθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των ανεπαρκειϊν 
που εμφανίηονται ςε όλο το φάςμα τθσ περίκαλψθσ και φροντίδασ των αςκενϊν με καρκίνο.  
 
Θ κα Μαρία Θεοδωρίδου, μζλοσ του Δ.. τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ. παρουςίαςε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθ νζα 
ιςτοςελίδα τθσ All.Can Greece και θ κα τεφανία Σελωνιάτθ, αναλφτρια δεδομζνων και ςτζλεχοσ τθσ 
εταιρίασ ερευνϊν IQVIA παρουςίαςε τθν ζρευνα που πραγματοποίθςε θ ΕΛΛΟΚ προκειμζνου να 
καταγραφοφν οι επιπτϊςεισ που είχε θ 1θ φάςθ τθσ Πανδθμίασ ςτισ υπθρεςίεσ περίκαλψθσ και 
φροντίδασ για τουσ αςκενείσ με καρκίνο. 
 
Ο Κακ. Διοικ/κισ Επιςτιμθσ & Δθμ Δικαίου-ΕΚΠΑ κοσ Ιωάννθσ Τφαντόπουλοσ και ο Αν. Κακθγθτισ του 
Σμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ κοσ Ακανάςιοσ Βοηίκθσ, μζλθ τθσ 
Διοικοφςασ Επιτροπισ τθσ All.Can Greece, αναφζρκθκαν ςτισ δφο μελζτεσ που κα υλοποιιςει το 
επόμενο διάςτθμα θ All.Can Greece με τθ ςυνεργαςία των τμθμάτων τουσ ςτα Πανεπιςτιμια Ακθνϊν 
και Πειραιϊσ, για τθ διερεφνθςθ των αιτίων κακυςτζρθςθσ διάγνωςθσ & ζναρξθσ κεραπείασ αςκενϊν 
με καρκίνο και κακυςτζρθςθσ ςτθν ζναρξθ ακτινοκεραπείασ. Επιπλζον αναφζρκθκαν ςτθν αξία τθσ 
χριςθσ των big data ςτθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του καρκίνου και τθν ανάγκθ να δοκεί 
πρόςβαςθ ςτουσ επιςτθμονικοφσ φορείσ ςτα δεδομζνα που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ φορείσ που 
εποπτεφονται από το υπουργείο υγείασ με ςκοπό τθν αξιοποίθςι τουσ για ερευνθτικζσ εργαςίεσ, 
επιςθμαίνοντασ ταυτόχρονα ότι θ χϊρα μασ παραμζνει ουραγόσ των εξελίξεων ςτον τομζα εξαιτίασ τθσ 
χρόνιασ αδιαφορίασ τθσ Πολιτείασ. 
 

Σισ ανεπάρκειεσ και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει το ςφςτθμα ογκολογικισ περίκαλψθσ περιζγραψε 
ο κοσ Γιϊργοσ Πιςςάκασ, αντιπρόεδροσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Ακτινοκεραπευτικισ Ογκολογίασ (Α/Ο), 
αναφζροντασ τα πολφ μεγάλα προβλιματα που διαχρονικά και με ευκφνθ όλων των κυβερνιςεων, 
παρουςιάηει ο τομζασ ακτινοκεραπείασ ςτθν χϊρα μασ, κακϊσ παρά τθν ςθμαντικι βελτίωςθ που ζχει 
επιτευχκεί τα τελευταία χρόνια με τθν ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ από το Κδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ, 
παραμζνουν οξυμζνα, επιφζροντασ ιδιαίτερεσ δυςχζρειεσ τόςο για το ιατρικό προςωπικό, όςο και για 
τουσ αςκενείσ. Επίςθσ  ο πακολόγοσ ογκολόγοσ κοσ Μιχάλθσ Νικολάου επιςιμανε ότι θ επιδθμία 
βρικε το Ε..Τ. μετά από δζκα και πλζον χρόνια οικονομικισ κρίςθσ, γεραςμζνο, υποςτελεχωμζνο, 
απαξιωμζνο, υποχρθματοδοτοφμενο, χωρίσ ογκολογικό χάρτθ και χωρίσ καταγραφι των πραγματικϊν 
αναγκϊν.  
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Ζτςι, και με δεδομζνθ τθν πολυετι ςυμπίεςθ των δαπανϊν θ προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ τθσ 
πανδθμίασ μεγζκυνε τα ιδθ υπάρχοντα δομικά προβλιματα και ελλείψεισ επιβαρφνοντάσ το επιπλζον, 
ενϊ ταυτόχρονα επζφερε επιπλζον χάςμα μεταξφ δθμόςιασ και ιδιωτικισ υγείασ.  
 
ε παρεμβάςεισ που ζγιναν, θ κα Δάφνθ Καϊτελίδου, κακθγιτρια του Ε.Κ.Π.Α και Πρόεδροσ του ΟΔΙΠΤ, 
επιςιμανε τθ ςπουδαιότθτα τθσ πρωτοβουλίασ τθσ All.Can Greece για τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ όλων των 
αςκενϊν ςτα ςυςτιματα υγείασ, τθν βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των διακζςιμων πόρων και τθν 
προςπάκεια δθμιουργίασ δικτφων καταγραφισ ογκολογικϊν δεδομζνων, ενϊ ο κοσ Θεόδωροσ 
Βαςιλακόπουλοσ, Αντιπρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Αιματολογικισ Εταιρίασ, επιςιμανε ότι θ ζλλειψθ 
ενιαίασ καταγραφισ ςτοιχείων και δεδομζνων, δυςχεραίνει ιδιαίτερα τθν προςπάκεια τθσ ογκολογικισ 
κοινότθτασ, ενϊ οι όποιεσ προςπάκειεσ λειτουργίασ Μθτρϊων γίνονται μεμονωμζνα και 
αποςπαςματικά. 
 

χολιάηοντασ τθν 2θ ενότθτα, ο κοσ Απόςτολοσ Βαλτάσ, Πρόεδροσ του Πανελλθνίου Φαρμακευτικοφ 
υλλόγου ςθμείωςε ότι αποτελεί αδιριτθ ανάγκθ ο κόςμοσ να πειςτεί για τθν αποτελεςματικότθτα των 
εμβολίων, ςε ζνα ςφςτθμα υγείασ το οποίο μετά από τόςα χρόνια περικοπϊν και οικονομικισ κρίςθσ 
και ςχεδιαςμζνο ςχεδόν αποκλειςτικά με οικονομικά κριτιρια, ζχει απομακρυνκεί από τθν εςτίαςι του 
ςτον αςκενι, ενϊ ο κοσ Δθμιτρθσ Παπαγεωργίου Πρόεδροσ τθσ ΕΝΕ/ΣΟΝ επιςιμανε τα τεράςτια 
προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι ογκολογικοί νοςθλευτζσ, τθν ζλλειψθ καταγραφισ των 
ειδικοτιτων τουσ, τα εμπόδια και τισ δυςχζρειεσ που αντιμετωπίηει θ ψθφιακι υγεία, κακϊσ και τθν 
ζλλειψθ αξιολόγθςθσ ςτα νοςοκομεία και τισ κεραπευτικζσ δομζσ.  
 

Θ θμερίδα μεταδόκθκε ηωντανά (livestreaming) από τισ ςελίδεσ του Facebook και του Youtube τθσ 

Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου και πραγματοποιικθκε με τθν ευγενικι άνευ όρων Χορθγία και 

Τποςτιριξθ των εταιρειϊν: 

AMGEN, Bristol-Myers Squibb, MSD 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και ενθμζρωςθ για τθν Θμερίδα τθσ 16θσ Δεκεμβρίου, με τίτλο  

All.Can - «Με ςτόχο τθ βζλτιςτθ ογκολογικι φροντίδα» 

μπορείτε να βρείτε εδϊ. 

 

  


