


Είμαστε
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ), είναι ένας Μη 
Κερδοσκοπικός Οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1986 από 21 ασθενείς με καρκίνο 
καθώς και άλλους φίλους και συγγενείς. Εξελιχθήκαμε σε ένα οργανισμό με χιλιάδες 
μέλη, φίλους, εθελοντές και υποστηρικτές. Σήμερα αριθμούμε 82 άτομα μόνιμο 
προσωπικό, επαγγελματίες υγείας και άλλους 20 συνεργάτες 

Ρόλος μας: 

• Διασφάλιση καλής ποιότητας ζωής στον ασθενή και στην οικογένειά του
• Σωστή ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού σε θέματα πρόληψης και 

έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου
• Συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του ιατρικού, παραϊατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού στις σύγχρονες αντιλήψεις διάγνωσης και 
θεραπείας του καρκίνου

• Να είμαστε δίπλα στην Πολιτεία, στους ασθενείς και στους συγγενείς με 
υπηρεσίες και προγράμματα για κάθε βήμα στην πορεία του καρκίνου



Δίπλα σε 7.000 ασθενείς και συγγενείς τους αλλά και όλους τους κύπριους πολίτες 

Προσφέρουμε  

Δωρεάν σε Παγκύπρια βάση:

• επαγγελματικές υπηρεσίες υγείας 
• Κατ'οίκον ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς και 
• προγράμματα διαφώτισης για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.



- Δικαιώματα Ασθενών - Πολιτική της Υγείας στην Κύπρο 
- Στρατηγική για τον Καρκίνο 
- Συνεργασίες με συνδέσμους σε Κύπρο και Ευρώπη

- Ευρωπαϊκή Πολιτική – Στρατηγική για τον καρκίνο 
- Πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες 
- Έρευνα Καρκίνου & Ευρωπαϊκά προγράμματα 

Συμμετέχουμε, διεκδικούμε, δημιουργούμε 



Cancer Policy in 
the Covid-19 Era



Δεδομένα και Προβλήματα 

• Πανδημία Covid-19 και ιδιαιτερότητα έναρξης 2ης Φάσης 
του ΓΕΣΥ

• Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση 
• Σοβαρές καθυστερήσεις στην διαγνώσεις και παραπομπές 

σε ειδικούς
• Πρόσβαση στις θεραπείες 
• Μείωση επικοινωνίας μεταξύ ασθενών, παροχών υγείας 

και φροντιστών  
• Μείωση εσόδων Οργανώσεων ασθενών 



Ετοιμότητα των συστημάτων υγείας  

• Πρωτοβάθμια φροντίδα και ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού
• Υπηρεσίες Κατ’οίκον Ανακουφιστικής Φροντίδας 
• Θεσμός του Φαρμακείου της γειτονιάς 
• Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
• Οργανώσεις ασθενών 
• Υφιστάμενες καλές πρακτικές 



Εισηγήσεις και Πολιτικές 

• Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός 
• Έλεγχοι – Testing 
• Προστασία εργαζομένων καρκινοπαθών 
• Ηλεκτρονικής υγείας και τηλεϊατρική 
• Επικοινωνία
• Νοσηλευτήρια «καθαρά» από τον covid-19
• Εκπαίδευση, στήριξη και εποπτεία επαγγελματιών υγείας
• Ενεργοποίηση μηχανισμών για αποφυγή ή και 

αντιμετώπιση ελλείψεων όσο αφορά τα φάρμακα και τις 
θεραπείες  

• Ενίσχυση εξωτερικών ιατρείων (ambulatory services), 
κέντρων ημερήσιας φροντίδας, κοινοτικής φροντίδας

• EU4Health και Horizon Europe
• COVID-19 vaccines



Επείγουσες προτεραιότητες

• Συμμετοχή των ασθενών
• Διαμόρφωση σωστής νομοθεσίας για την Ανακουφιστική 

Φροντίδα και ένταξη της στο ΓΕΣΥ 
• Δημιουργία Ινστιτούτου Καρκίνου Κύπρου - Σχέδιο δράσης 
• Εφαρμογή πρωτοκόλλων εντός ΓΕΣΥ και βελτίωση Πληροφορικού 

Συστήματος 
• Βελτίωση εσωτερικού ελέγχου και ελέγχου καταχρήσεων 
• Αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται (Data Analytics)
• Συνεχής αξιολόγηση και καταμέτρηση των επιπτώσεων της 

πανδημίας 



Σας ευχαριστούμε!


