
 
                                                                                                                                               Αθήνα 14.09.2022 

Αγαπητοί/-ές , 

Το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών, «Κάπα 3», ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2020 είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός και δραστηριοποιείται: 

 
-  Στη συγκέντρωση πληροφορίας, αναφορικά με δράσεις και ενέργειες,  που τίθενται σε εφαρμογή και αφορά τους 
ανθρώπους που έχουν νοσήσει ή νοσούν από τον καρκίνο.  
 - Στην παροχή συμβουλευτικής και νομικής βοήθειας 
-  Στη δημιουργία στοχευμένων παρεμβάσεων στις τοπικές κοινότητες,  
-  Στη διασύνδεση με εθνικούς/τοπικούς φορείς   
-  Στη δημιουργία πληροφοριακού υλικού και πρωτοκόλλων καταγραφής περιστατικών. 
 
Το Κ3 ιδρύθηκε από μια ομάδα φροντιστών, στους οποίους τα κοινά βιώματα αποτέλεσαν κίνητρο για καινοτόμους 
τρόπους σκέψης αλλά και προσφορά βοήθειας.Οι εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει με τη δουλειά που γίνεται από 
τα μέλη του Κ3 στο διάστημα αυτό μας σε συνδυασμό με την αποκωδικοποίηση των αντίστοιχων μελετών μας έχει 
οδηγήσει στη χάραξη μιας στρατηγικής εθελοντικής δράσης βασισμένη κυρίως στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της ασθένειας.  
 
Πέραν των ιατρικών θεμάτων κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
απασχόληση και την εργασία, τον συναισθηματικό και ψυχολογικό τομέα, στην καθημερινή δραστηριότητα. Και 
φυσικά διαπιστώνεται αυξημένη οικονομική τοξικότητα η οποία φτάνει ως τη φτωχοποίηση και την πτώχευση.   
Διαπιστώνεται πως η προσαρμοστικότητα στο χώρο εργασίας (με ευέλικτα ωράρια, αναρρωτικές άδειες, επαρκή 
ασφαλιστική κάλυψη) μπορεί να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες. Κάτι τέτοιο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά 
στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, στην έστω μερική απορρόφηση του οικονομικού πλήγματος και 
μεταγενέστερα στην κοινωνικοποίηση και την αίσθηση της αυτοεκτίμησης. Μέγιστο ζητούμενο είναι η καλλιέργεια 
αίσθησης κανονικότητας. 
 
Σημαντικός παράγοντας στην εξίσωση αυτή είναι και οι φροντιστές. Είναι οι άνθρωποι που ασκούν ένα 
απροσμέτρητο κοινωνικό έργο. Πέραν των προφανών είναι αυτοί που μειώνουν το κόστος φροντίδας των ασθενών 
και κυρίως των χρόνιων πασχόντων. Είναι αυτοί που συμβάλλουν στην ίαση, τη λειτουργικότητα, ενώ μοιράζονται 
την σωματική και κυρίως την ψυχική επιβάρυνση, αλλά επιμερίζονται και την έκπτωση στην ποιότητα ζωής. Είναι 
επαγγελματίες στην ουσία δίχως δικαιώματα, δίχως απολαβές, δίχως αναγνώριση. 
 
Γι’ αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει μια πάγια σειρά αιτημάτων όπως είναι τα ευέλικτα ωράρια εργασίας, η άδεια 
φροντιστή, παροχή επιδομάτων και η ανάγκη υποστήριξης όλης της οικογένειας με κατ’ οίκον υπηρεσίες 
φροντίδας. Σε αυτά οφείλουμε να προσθέσουμε τη διαρκή ενημέρωση για κάθε αλλαγή και κάθε νέα προσαρμογή 
του νομικού πλαισίου, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη. Αυτές οι δύο ομάδες είναι κυριώς που αφορούν το 
έργο του Κ3.    
 
 
 
 



 
Από την πρώτη αναφορά στα δικαιώματα ασθενών με καρκίνο το 2000 ως την αναγνώριση των δικαιωμάτων των 
φροντιστών και την αναγνώριση του ρόλου τους στη χώρα μας με τον νόμο 4808/21 έχουν γίνει πολλά και 
σημαντικά βήματα. Πρέπει όμως να γίνουν πολλά ακόμη με στόχο την επίτευξη των δεικτών που έχει τεθεί στο 
πλαίσιο του 2030. Μεταξύ άλλων χρειάζονται νέα σχέδια δράσης, εφαρμογή αυτών στα άτομα – στόχους, την 
παρακολούθηση των νέων δεδομένων, τον εντοπισμό κενών και αδυναμιών, την εκπροσώπηση των ατόμων, τη 
διαρκή έρευνα με στοιχεία από το πεδίο, την αξιολόγηση του πλαισίου.  
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους ανθρώπους είναι συνήθως διάσπαρτες, ελλιπείς 
ή πεπαλαιωμένες. Μεγάλο μέρος τους, ακόμη και αυτών που αφορούν βασικά δικαιώματα παραμένουν άγνωστα 
για τους ωφελούμενους. Ποιο είναι το νόημα λοιπόν να παρέχονται υπηρεσίες, όταν οι αποδέκτες τους δεν 
μπορούν να φτάσουν στην πληροφόρηση; Η πολυνομία, οι διαρκείς αλλαγές σε νομοθεσία, η εισαγωγή νέων 
διαδικασιών δυσκολεύει έτι περαιτέρω την αποτελεσματικότητα κάθε προσπάθειας. Χρόνος, δυσκολία στη χρήση 
των νέων μέσων, δυσνόητο πληροφοριακό υλικό, επιφυλακτικότητα σε καινοτομίες λειτουργούν επίσης 
ανασταλτικά.  
 
Συμπέρασμα; Πως η πολιτεία ακόμη μπορεί να καινοτομεί και να προχωρά σε νέες παροχές, ίσως όμως χρειάζεται 
τη συνεργασία εθελοντών και συλλόγων για να απευθυνθεί στο στοχευμένο κοινό κάθε δράσης του. Η εμπειρία 
που έχουμε αποκομίσει, η καθημερινή μας επαφή, η καταγραφή των ζητημάτων - αιτημάτων κάνουν όλους εμάς 
μια ιδανική δίοδο για τη διάχυση της πληροφορίας. Ηλεκτρονικές πύλες ενημέρωσης, ομαδοποίηση των διατάξεων 
και δημιουργία σαφών παραδειγμάτων, εκπαίδευση εργαζομένων και εργοδοτών, μετάφραση των ιστοσελίδων 
,προσαρμογή του υλικού που ήδη έχει δημιουργηθεί από επίσημους ευρωπαϊκούς φορείς χρησιμοποιώντας 
πόρους από το eu cancer plan 2021-2025 θα ήταν μια πρώτη λύση αλλά σίγουρα θα ήταν και αρκετά βοηθητικό 
για όλους τους εργαζόμενους με καρκίνο ανεξάρτητα τύπου εργασίας  χ 

Η τέτοια προσπάθεια Διασύνδεσης θα μπορεί να γίνει με την συνέργεια η συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων 
φορέων. Δηλαδή όσων έχουν την ιδιοκτησία και την κυριότητα των πληροφοριών (π.χ. ασφαλιστικοί φορείς, 
υπουργεία). Αρμόδιων οργανώσεων και συλλόγων ασθενών, επαγγελματιών υγείας στους τομείς των νεοπλασιών, 
κα., με βασικές δράσεις: τη συλλογή, καταγραφή και απλοποίηση των πληροφοριών από πηγές, ώστε να 
αποδοθούν κατανοητά στους ασθενείς. 

 

Με εκτίμηση, 

Ευαγγελή Μπίστα 

Υπεύθυνη Ανάπτυξης και Λειτουργίας  Κ3 

 

 



 


