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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 11.00 π.μ. διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας, για την ενημέρωση των λειτουργών των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
σχετικά με δύο θέματα πού θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την Εταιρεία και τους
ογκολογικούς ασθενείς.
Ποιο αναλυτικά:
1) Άρχισε από σήμερα η πανελλαδική εκστρατεία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
για την αγορά και δωρεάν διάθεση ειδικών μασκών σε ογκολογικούς ασθενείς, οι οποίοι
βρίσκονται υπό θεραπεία.
Οι ογκολογικοί ασθενείς κατά τη διάρκεια των θεραπειών τους, αλλά και για αρκετό διάστημα
μετά από αυτές, είναι ιδιαίτερη ευάλωτοι στις λοιμώξεις, καθώς το ανοσοποιητικό τους
σύστημα έχει επηρεαστεί αρνητικά, όπως και η γενική κατάσταση τους. Οι άνθρωποι αυτοί
είναι υποχρεωμένοι να επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τους γιατρούς τους, να
χρησιμοποιούν διάφορα μεταφορικά μέσα (και σε πολλές περιπτώσεις ΜΜΜ) για την κίνηση
τους και να διαβιούν συχνά με μεγάλο αριθμό οικείων τους.
Επίσης, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη να «βγουν λίγο έξω», να απολαύσουν τον καλό καιρό,
ένα περίπατο, μία μικρή εκδρομή και γενικά να συνεχίσουν να είναι ενεργά μέλη της
κοινωνίας, να έχουν το δικαίωμα και αυτοί της αναψυχής ή της εργασίας (όταν και εφόσον το
μπορούν). Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, οργανώσαμε την εκστρατεία συλλογής
χρημάτων, είτε με ένα απλό τηλεφώνημα στο 19858 (που εισφέρει 2 ευρώ), είτε μέσω
πληρωμής στο PayPal ή στο VivaWallet ή στον τραπεζικό λογαριασμό μας (οποιουδήποτε
ποσού επιθυμεί ο δωρητής) στο νέο διαδικτυακό μας ιστότοπο: cancerhellas.org
Οι μάσκες θα αγοραστούν από Ελληνική Επιχείρηση και θα διατεθούν σε συνεργασία με
τους υγειονομικούς φορείς στους ασθενείς που το έχουν ανάγκη.
Στο ερώτημα εάν ο αριθμός των μασκών είναι μεγάλος, η απάντηση είναι θετική, αν
υπολογίσει κάνεις ότι 70.000 περίπου συμπατριώτες μας προσβάλλονται από κάποια μορφή
καρκίνου κάθε χρόνο και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εξ αυτών θα υποβληθεί σε χειρουργική
επέμβαση, μία σειρά από χημειοθεραπείες ή/και ακτινοθεραπείες, ιατρικές παρεμβάσεις που
διαρκούν μήνες και οι οποίες μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις εκτός από το
ανοσοποιητικό και σ’ άλλα όργανα, όπως στην καρδιά, στους πνεύμονες, στο ήπαρ, στα νεφρά,
στα περιφερικά νεύρα κ.λ.π. Με άλλα λόγια, ο ογκολογικός ασθενής υποβάλλεται σε
θεραπείες που επηρεάζουν όχι μόνο τον καρκίνο, αλλά και όλο τον οργανισμό του. Επομένως,
αποτελεί υποχρέωση μας να προφυλάξουμε αυτούς τους ανθρώπους δωρίζοντας τους τις
ειδικές μάσκες ( αφού εκτός από την σωματική ταλαιπωρία, αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποστεί
και ανάλογη οικονομική).
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Ως άνθρωποι και υπερήφανοι πολίτες, αποτελεί καθήκον μας η συνεισφορά σ΄ αυτήν την
προσπάθεια. Γιατί πέρα από το να προσφέρεις ένα πολύτιμο γι’ αυτούς υλικό αντικείμενο,
πολύ πιο ευεργετική επίδραση θα τύχουν από τη γνώση πως αυτό προήλθε από την αγάπη και
την συμπαράσταση που δείχνουν «οι άλλοι γύρω τους».
2) Επειδή ζούμε πλέον σε μία εποχή που ολοένα και περισσότερο θα χρησιμοποιείται το
διαδίκτυο για την ενημέρωση, αλλά και για την αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήματα ή
απορίες ή ανησυχίες που δημιουργούνται στον καθένα μας, προχωρήσαμε στη δημιουργία
του επίσημου ιστοτόπου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με διακριτικό τίτλο:
cancerhellas.org
Ήταν προγραμματισμένος να ολοκληρωθεί και να παρουσιαστεί στις αρχές του φθινοπώρου,
αλλά η ανάγκη των καιρών να παρουσιαστεί το νέο πολυεπίπεδο κέντρο επικοινωνίας, με το
οποίο θα μπορούν οι πολίτες να επικοινωνούν μαζί μας και να λύνουν τα όποια προβλήματα
τους απασχολούν, μας οδήγησε στην πρόωρη παρουσίαση του. Εκτιμούμε ότι είναι ένα πολύ
μεγάλο διαδικτυακό μέσο το οποίο σε λίγο καιρό θα είναι άρτιο και θα βοηθήσει πάρα πολύ
τον αντικαρκινικό αγώνα στη χώρα μας.
Η δημιουργία και λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας έγινε και θα γίνεται εξ ιδίων
δυνάμεων. Επειδή δε όλοι όσοι ασχολούμαστε με την ΕΑΕ δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε
οι δοκιμαζόμενοι ασθενείς και οι συγγενείς τους, για τους οποίους συνηγορούμε, έχουν τη
δυνατότητα να «βάλουν πλάτη», καθώς πρέπει και είναι προσηλωμένοι στο δικό τους αγώνα,
απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες να στηρίξουν και να βοηθήσουν, με όποιο τρόπο ο
καθένας μπορεί ( π.χ να γράψουν ένα ενδιαφέρον άρθρο, να αναφέρουν κάτι σχετικά με
την πρόληψη, διάγνωση και μεταθεραπευτική υποστήριξη των ασθενών που πρέπει να
βελτιωθεί ή να διορθωθεί).
Για να διευκολύνουμε την επικοινωνία δημιουργήσαμε και ένα podcast, όπου οι
επικοινωνούντες μαζί μας θα ακούν τις απαντήσεις που δίνουν έγκριτοι επιστήμονες, ενώ
παράλληλα θα λειτουργήσει και ως ένα είδος ραδιοφωνικού σταθμού με ειδήσεις,
ανακοινώσεις, σχολιασμούς και συνεντεύξεις.
Θα ακολουθήσουν και άλλες δραστηριότητες, ενώ θα ενισχυθούν οι ήδη υπάρχουσες
(το stopkapnisma.gr)
Τέλος, θα υπάρξει αναλυτική δημόσια ενημέρωση για το σύνολο των εσόδων και εξόδων που
θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας μας.
Σύνδεσμοι:
https://cancerhellas.org/
https://www.youtube.com/c/ΕλληνικήΑντικαρκινικήΕταιρεία
https://stopkapnisma.gr/
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