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Η ABC GLOBAL ALLIANCE (Παγκόσμια Συμμαχία για τον Προχωρημένο Καρκίνο 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Παγκόσμιος Χάρτης για τον Προχωρημένο Καρκίνο Μαστού (the ABC Global 
Charter) έχει αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσει τα πιο επείγοντα και επιτακτικά 
κενά στη θεραπεία και τη φροντίδα των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο 
του μαστού- συντ.ΠΚΜ  (Advanced Breast Cancer – συντ. ABC), με απώτερο 
σκοπό και στόχο να βελτιώσει και να παρατείνει την ζωή τους. Η ABC Global 
Alliance  (Παγκόσμια Συμμαχία για τον Προχωρημένο Καρκίνο του Μαστού), 
μια πολυσυλλεκτική πλατφόρμα- συνέργεια φορέων, οργανώσεων, αλλά και 
μεμονωμένων  ατόμων, που εμπλέκονται, με οποιοδήποτε τρόπο, με τον ΠΚΜ,  
ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016 με πρωτοβουλία της ESO (Ευρωπαϊκή Σχολή 
Ογκολογίας), με σκοπό να προωθήσει τον Παγκόσμιο Χάρτη του ΠΚΜ  (ABC 
Global Charter) και να ενθαρρύνει την παγκόσμια κοινότητα του καρκίνου 
του μαστού – συντ. ΚΜ, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και το κοινό να 
συνεργαστούν προκειμένου να βοηθήσουν να αλλάξει το μέλλον  των ασθενών 
με ΠΚΜ (ABC) σε όλο τον κόσμο.

ΣΧΕδΟν 50% τΩν ΠΕρΙΠτΩΣΕΩν 
ΚΑρΚΙνΟυ τΟυ ΜΑΣτΟυ ΚΑΙ 58% 
τΩν θΑνΑτΩν ΑΠΟ ΑυτΗ τΗν 
ΑΙτΙΑ ΣυΜβΑΙνΟυν ΣτΑ λΙΓΟτΕρΟ 
ΑνΑΠτυΓΜΕνΑ ΚρΑτΗ

ΣτΟυΣ ΑνδρΕΣ, Η ΑΣθΕνΕΙΑ ΕΙνΑΙ 
ΑρΚΕτΑ ΠΙΟ ΣΠΑνΙΑ, ΑλλΑ, ΣΕ 
ΣυΓΚρΙΣΗ ΜΕ τΙΣ ΓυνΑΙΚΕΣ, τΕΙνΕΙ 
νΑ ΕΙνΑΙ ΠΙΟ ΠρΟΧΩρΗΜΕνΗ,  
ΟτΑν ΕντΟΠΙζΕτΑΙ.



Η ABC  Global Alliance (Παγκόσμια Συμμαχία για τον ΠΚΜ) είναι μια πλατφόρμα για όλους αυτούς που ενδιαφέρονται 
να συνεργαστούν σε κοινά προγράμματα σχετικά με τον ΠΚΜ (ABC). Ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε και να 
παρατείνουμε τις ζωές των γυναικών και των ανδρών, που ζουν με ΠΚΜ (ABC) ανά τον κόσμο και να αγωνιστούμε 
για την θεραπεία. Επίσης να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για την ασθένεια στην ευρύτερη 
κοινότητα του καρκίνου και ακόμα πιο πέρα, να εργαστούμε με ιδιαίτερη έμφαση, για να φέρουμε σε επαφή και να 
οργανώσουμε συστηματικά όλους τους εμπλεκόμενους, με την υγεία και ανάπτυξη, παγκόσμιους φορείς ώστε να 
συνεργαστούν για την βελτίωση της ζωής των ασθενών με ΠΚΜ,  σε όλο τον κόσμο.
Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο στην διαχείριση του πρώιμου καρκίνου μαστού (Early Breast Cancer – συντ. EBC), 
τεράστια κενά υπάρχουν ακόμα στην φροντίδα και διαχείριση του ΠΚΜ (ABC) και η μέση επιβίωση έχει παραμείνει 
πεισματικά κολλημένη στα 2 με 3 χρόνια, μετά την διάγνωση της μετάστασης.  Αν και ο καρκίνος μαστού (συντ. 
ΚΜ) θεωρείται μια ασθένεια του αναπτυγμένου κόσμου, σχεδόν 50% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού και 
58% των θανάτων που προέρχονται από αυτόν, συμβαίνουν στα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη. Ο ΚΜ είναι το πιο 
συχνό είδος καρκίνου που πλήττει τις γυναίκες παγκοσμίως και τα κρούσματα συνεχίζουν  να αυξάνονται  ιδιαίτερα 
στα αναπτυσσόμενα κράτη, όπου στη πλειονότητα των περιπτώσεων η διάγνωση γίνεται σε προχωρημένα στάδια, 
υποδεικνύοντας την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν  τα κενά στην τρέχουσα φροντίδα. Η μεταστατική 
νόσος μπορεί να εντοπιστεί είτε κατά τη αρχική διάγνωση (αποκαλούμενη de novo) είτε κάποια  στιγμή μετά από 
την αρχική διάγνωση,  ως υποτροπή του πρώιμου καρκίνου του μαστού(EBC). Στις ανεπτυγμένες χώρες ή διάγνωση 
de novo ΠΚΜ (de novo ABC) αντιπροσωπεύει μόνο το 10% των νέων περιπτώσεων καρκίνου του μαστού, ενώ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες φθάνει το 60% ή το 80%. Ακόμη και με τις καλύτερες διαθέσιμες θεραπείες, περίπου το ένα 
τρίτο των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού, που διαγνώστηκαν νωρίς, θα υποτροπιάσουν και θα γίνουν ΠΚΜ (ABC). 
Αν και ο καρκίνος του μαστού είναι πιο κοινός στις γυναίκες, οι άνδρες επηρεάζονται επίσης. Στους άνδρες, η ασθένεια 
είναι πολύ πιο σπάνια, αλλά τείνει να είναι πιο προχωρημένη, σε σύγκριση με τις γυναίκες, όταν εντοπίζεται. 
Ο Παγκόσμιος Χάρτης ABC (ABC Global Charter) επισημαίνει  τα κενά στην φροντίδα, στην πρόσβαση στους πόρους 
και την υποστήριξη, και στα αποτελέσματα της θεραπείας για τους ασθενείς με ΠΚΜ, όπως προσδιορίστηκαν στην 
Δεκαετή Αναφορά για την Παγκόσμια  Κατάσταση  του Προχωρημένου/Μεταστατικού Καρκίνου Μαστού 2005-2015 
(Global Status of Advanced/Metastatic Breast Cancer 2005-2015 Decade Report).  Έρευνα της πλατφόρμας για τον 
ΠΚΜ (ABC) «Υπολόγισε μας, Γνώρισέ μας, Έλα μαζί μας» (Count Us, Know Us, Join Us) διαπίστωσε ότι οι ασθενείς με 
ΠΚΜ αισθάνονται απομονωμένοι από το καθιερωμένο «ροζ» κίνημα του καρκίνου του μαστού, που τείνει να εστιάζει 
στην πρόληψη και στην επιβίωση. Σε αντιδιαστολή, ο Χάρτης του ΠΚΜ (ABC) έχει στόχο να καθοδηγήσει αλλαγές 
στην φροντίδα των ασθενών με ΠΚΜ (ABC),  προσαρμόζοντας  στα μέτρα τους, δράσεις, ώστε να καταστούν εφικτές 
και εναρμονισμένες  με τις διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες και δυνατότητες. Οι Δράσεις για την Αλλαγή 
(Actions for Change) στοχεύουν να επιτύχουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, να δώσουν στους 
ασθενείς φωνή, να φέρουν τις ανάγκες των ασθενών στο προσκήνιο ώστε να καθοδηγήσουν τη λήψη αποφάσεων με 
απώτερο σκοπό να βελτιώσουν και να παρατείνουν την ζωή τους.

Ο προχωρημένος καρκίνος του μαστού (Advanced Breast Cancer – συντ. ABC) συμπεριλαμβάνει τον μη χειρουργήσιμο τοπικά 
προχωρημένο καρκίνο του μαστού (LABC) και τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού (metastatic Breast Cancer –συντ. mBC). 
Ο μεταστατικός καρκίνος μαστού (mBC)  είναι επίσης γνωστός ως στάδιο IV ή δευτερογενής καρκίνος του μαστού. Για τους 
σκοπούς του παρόντος εγγράφου, χρησιμοποιούμε τον όρο προχωρημένος καρκίνος του μαστού-συντ. ΠΚΜ (ABC).



10 ΣτΑ 10: δΕΚΑ ΣτΟΧΟΙ ΓΙΑ 
τΗν ΕΠΟΜΕνΗ δΕΚΑΕτΙΑ 
ΠΟυ θΑ ΟδΗΓΗΣΟυν ΣΕ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ βΕλτΙΩΣΕΙΣ 
ΣτΗν φρΟντΙδΑ τΟυ ΠΚΜ 
(ABC).
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Ο στόχος μας είναι να ενώσουμε 
την κοινότητα του ΠΚΜ (ABC) και με 
καταλυτικές αλλαγές να βελτιώσουμε 
τα αποτελέσματα των ασθενών με 
ΠΚΜ (ABC).  Οι επαγγελματίες υγείας, 
οι κυβερνήσεις, οι υπεύθυνοι για τις 
πολιτικές υγείας, οι υποστηρικτές-
συνήγοροι των ασθενών, τα μέλη 
της κοινότητας του καρκίνου του 
μαστού και όσων την ζωή επηρεάζει 
με οποιοδήποτε τρόπο ο ΠΚΜ (ABC) 
πρέπει να ενωθούν για να αναλάβουν 
δράση σε τοπικό και διεθνές επίπεδο 
και να βοηθήσουν στην επίτευξη των 
στόχων, που περιγράφονται παρακάτω, 
έως το 2025, διασφαλίζοντας έτσι ότι, 
οι ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο 
του μαστού θα αισθανθούν μέρος του 
οράματος της “Αειφόρου Ανάπτυξης 
Στόχων, όπου «κανείς δεν μένει πίσω».
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ΙΣτΟρΙΚΟ

βΑΣΙΚΑ ΚΕνΑ ΚΑΙ δρΑΣΕΙΣ-
ΚλΕΙδΙΑ ΓΙΑ  ΕΠΙτΑΚτΙΚΕΣ 
ΑλλΑΓΕΣ ΣτΗ βΕλτΙΩΣΗ τΗΣ 
φρΟντΙδΑΣ τΩν ΑΣθΕνΩν 
ΜΕ ΠΚΜ (ABC) ΕΩΣ τΟ 2025
Έχουν εντοπιστεί κενά στην έρευνα 
για τον ΠΚΜ (ABC), στην περίθαλψη 
των ασθενών με ΠΚΜ (ABC)  και στην 
κοινωνική αντιμετώπιση του ΠΚΜ 
(ABC). Οι 10 Δράσεις για την Αλλαγή 
έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν 
στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση  
αυτών των κενών και να οδηγήσουν σε 
βελτιώσεις στην φροντίδα.



ΑΠΟτΕλΕΣΜΑτΑ ΓΙΑ τΟυΣ ΑΣθΕνΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠτΩΣΕΙΣ  ΑΠΟ τΗν  ΑΣθΕνΕΙΑ: 
Τα αποτελέσματα για τους ασθενείς με ΠΚΜ (ABC) 
έχουν βελτιωθεί ελάχιστα την τελευταία δεκαετία, με 
ουσιαστικές διακυμάνσεις ανάλογα με τον υποτύπο  
καρκίνου του μαστού και ενώ αυτή την στιγμή δεν 
υπάρχει θεραπεία.  Παρά τις κάποιες προόδους που 
έχουν σημειωθεί, υπάρχει περιορισμένη κατανόηση για 
τον τρόπο επίτευξης περιορισμού και αντιμετώπισης 
της νόσου και επίσης βελτίωσης της ανεκτικότητας στη 
θεραπεία και της  ποιότητας ζωής (Quality of Life – συντ. 
QoL) για ασθενείς που ζουν με ΠΚΜ (ABC). Επί του 
παρόντος, οι επιπτώσεις της νόσου και οι ανεκπλήρωτες 
ανάγκες είναι δύσκολο να μετρηθούν λόγω της 
εκτεταμένης έλλειψης πληθυσμιακών δεδομένων με 
ακρίβεια και πληρότητα, για ασθενείς με ΠΚΜ (ABC).

δΗΜΟΣΙΑ ΑντΙλΗψΗ ΚΑΙ ΣτΙΓΜΑ: 
Το στίγμα και η απομόνωση είναι η κοινή εμπειρία, το κοινό 
βίωμα των ασθενών με ΠΚΜ (ABC), που σηματοδοτεί  
και επισημαίνει την ανάγκη για αυξημένη υποστήριξη 
και ευαισθητοποίηση στην ευρύτερη κοινότητα. Το 
ευρύ κοινό, αν και διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και 
την περιοχή, έχει εσφαλμένες αντιλήψεις γύρω από τον 
ΠΚΜ (ABC), εξαιτίας  της έλλειψης εκπαίδευσης για την 
ασθένεια,  των αντιλήψεων, που έχουν διαμορφωθεί  
για την  επιβίωση στον καρκίνο του μαστού και  της 
επιστημονικής προόδου, που έχει σημειωθεί, στον πρώιμο 
καρκίνο του μαστού (EBC), μέχρι σήμερα.

ΚΟΙνΩνΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ φρΟντΙΣτΩν: 
Η κοινωνική κατανόηση του ΠΚΜ (ABC) είναι 
περιορισμένη, πράγμα που μπορεί να ασκήσει πρόσθετη 
πίεση στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον  και  στους 
φροντιστές των ασθενών, οι οποίοι έχουν άμεση και 
βαθύτερη κατανόηση της εμπειρίας των ασθενών. Αυτή 
η αυξημένη επιβάρυνση, ειδικά για τους φροντιστές, 
δημιουργεί ανεκπλήρωτες ανάγκες  σε συναισθηματικό, 
οικονομικό, επαγγελματικό και πρακτικό επίπεδο.

ΠρΩτΟβΟυλΙΕΣ ΣυνΗΓΟρΙΑΣ: 
Πολλοί οργανισμοί υποστήριξης ασθενών 
περιλαμβάνουν τους ασθενείς με ΠΚΜ (ABC) τόσο  στη 
φροντίδα τους, όσο και στην εξωστρεφή προβολή  τους.  
Ωστόσο, παρά την αναγνώριση των επιπρόσθετων και 
μεγαλύτερων αναγκών των ασθενών με ΠΚΜ (ABC) σε 
σύγκριση με εκείνους με πρώιμο καρκίνο μαστού (EBC), 
πολύ λίγες οργανώσεις είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 

επαρκείς πόρους για να υποστηρίξουν συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες και πολιτικές για τον ΠΚΜ (ABC).

ΠρΩτΟβΟυλΙΕΣ ΣτΟυΣ ΧΩρΟυΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ:  
Οι ασθενείς με ΠΚΜ (ABC), παρά την προθυμία και τις 
οικονομικές πιέσεις να επιστρέψουν στην εργασία τους, 
συχνά αντιμετωπίζουν μη αναγνώριση των ιδιαίτερων 
αναγκών τους  ή δεν τους δίνεται η ευκαιρία για 
κατάλληλες προσαρμογές μέσα στο χώρο εργασίας 
τους. Πολλοί εργοδότες έχουν περιορισμένη κατανόηση 
των ειδικών αναγκών και των επιπτώσεων του ΠΚΜ 
(ABC), πράγμα  που οδηγεί στην ανεπαρκή υποστήριξη 
των υπαλλήλων τους με ΠΚΜ (ABC) κατά τη διάρκεια της 
διάγνωσης και της θεραπείας. Οι περισσότεροι ασθενείς 
με ΠΚΜ (ABC) αναγκάζονται να εγκαταλείψουν ή να 
προσαρμόσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

ΠΟλΙτΙΚΕΣ υΓΕΙΑΣ : 
Ο ΠΚΜ (ABC)  είναι, αλλά και θα συνεχίσει να είναι , 
συνδεδεμένος  με σημαντική οικονομική επιβάρυνση 
για την κοινωνία και τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν 
περιορισμένες πολιτικές επικεντρωμένες στο ΠΚΜ 
(ABC),  που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτιωμένα 
επίπεδα της οικονομικά αποδοτικής και ποιοτικής 
φροντίδας.

ΠΕρΙΟδΟΣ ΣυνΕΧΙζΟΜΕνΗΣ  φρΟντΙδΑΣ 
ΑΣθΕνΩν: 
Υπάρχουν σημαντικά κενά φροντίδας στα Κέντρα 
Καρκίνου του Μαστού κατά την συνεχιζόμενη φροντίδα,  
από τη διάγνωση έως το τέλος της ζωής. Απαιτούνται 
βελτιώσεις στις υπηρεσίες υποστηρικτικής φροντίδας, 
όπως η ψυχοκοινωνική φροντίδα και η πρόσβαση σε 
διεπιστημονικές ομάδες περίθαλψης.

ΕΠΙΚΟΙνΩνΙΑ ΚΑΙ υΠΟΣτΗρΙξΗ τΩν ΠΑρΟΧΩν  
υΓΕΙΟνΟΜΙΚΗΣ ΠΕρΙθΑλψΗΣ (ΕΠΑΓΓΕλΜΑτΙΩν 
υΓΕΙΑΣ) : 
Υπάρχει έλλειψη ειδικής κατάρτισης και εκπαιδευτικού 
υλικού για τον ΠΚΜ (ABC)  για την υποστήριξη του έργου 
των επαγγελματιών υγείας  (Healthcare Professionals – 
HCPs,  που συμμετέχουν στον αμφίδρομο διάλογο με 
τους ασθενείς. Αυτό περιορίζει τις συζητήσεις γύρω 
από τη διάγνωση, τις αποφάσεις θεραπείας, την εξέλιξη 
της νόσου και το τέλος της ζωής, αφήνοντας τους 
ανθρώπους με ΠΚΜ (ABC) απροετοίμαστους για αυτό 
που βρίσκεται μπροστά τους.



10 δρΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑλλΑΓΗ 

βΟΗθΑΜΕ τΟυΣ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΚΜ  
(ABC)  νΑ ζΗΣΟυν ΠΕρΙΣΣΟτΕρΟ 
δΙΠλΑΣΙΑζΟντΑΣ τΗν ΜΕΣΗ ΣυνΟλΙΚΗ 
ΕΠΙβΙΩΣΗ  ΓΙΑ τΟν ΠΚΜ ( ABC) ΕΩΣ τΟ 2025

 Έχει σημειωθεί μόνο περιορισμένη βελτίωση στα 
αποτελέσματα των ασθενών με ΠΚΜ (ABC) κατά 
την τελευταία δεκαετία και οι επιπτώσεις από την 
ασθένεια αναμένεται να συνεχίσουν  να αυξάνονται.

 Όλοι οι ασθενείς με ΠΚΜ (ABC) πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αντιμετωπίζονται από  μια 
διεπιστημονική, εξειδικευμένη ομάδα και σύμφωνα με 
διεθνείς / εθνικές κατευθυντήριες γραμμές υψηλής 
ποιότητας.

 Οι πολιτικές υγείας  θα πρέπει να επιτρέπουν την 
πρόσβαση όλων των ασθενών με ΠΚΜ (ABC) 
στις καλύτερες διαθέσιμες θεραπείες και σε 
υποστηρικτικά /ανακουφιστικά μέτρα.

 Απαιτείται απόλυτα αφοσιωμένη  και συντονισμένη 
έρευνα, ειδικά εστιασμένη στον ΠΚΜ (ABC).

 Η φωνή του ασθενούς πρέπει να συμπεριληφθεί 
(μέσω έμπειρων υποστηρικτών-συνηγόρων  
ασθενών) στο σχεδιασμό κλινικών δοκιμών και στην 
ανάπτυξη κλινικών μητρώων / κριτηρίων.

 βΕλτΙΩνΟυΜΕ τΗν ΚΑτΑνΟΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ 
τΟν ΠΚΜ (ABC) ΑυξΑνΟντΑΣ τΗ ΣυλλΟΓΗ 
δΕδΟΜΕνΩν υψΗλΗΣ ΠΟΙΟτΗτΑΣ

 Γενικά, τα μητρώα καρκίνου σε όλο τον κόσμο 
συλλέγουν μόνο πληροφορίες σχετικά με τις 
αρχικές διαγνώσεις καρκίνου και  τη θνησιμότητα. 
Τα περισσότερα από αυτά δεν καταγράφουν  τις 
υποτροπές του καρκίνου, που αντιπροσωπεύουν 
την πλειοψηφία των περιπτώσεων ΠΚΜ (ABC) και 
εξαιτίας αυτού είναι, επί του παρόντος, άγνωστος ο 
πραγματικός αριθμός των ασθενών με ΠΚΜ (ABC).

 Απαιτούνται επειγόντως εύκολα προσβάσιμα 
και υψηλής ποιότητας δεδομένα για την εξέλιξη 
του ΠΚΜ (ABC), την υποτροπή και την επιβίωση 
(δηλ. ακριβή δεδομένα για την επιδημιολογία 
και τα αποτελέσματα του ΠΚΜ (ABC)), που θα 
χρησιμεύσουν στη διαμόρφωση των πολιτικών 
αποφάσεων.

 Παροχή καθοδήγησης και καταχωρήσεων τέτοιων, 
που θα βοηθήσουν στην επίτευξη ομοιομορφίας στη 
συλλογή δεδομένων ΠΚΜ (ABC).

 Αύξηση της γνώσης για τον ΠΚΜ (ABC),  μέσω της 
ανάπτυξης και εφαρμογής  ισχυρών συστημάτων/ 
διαδικασιών  αναλυτικών στοιχείων ακριβείας (Big 
Data) σε όλο τον κόσμο.

 Ενσωμάτωση της φωνής του ασθενούς (μέσω 
έμπειρων υποστηρικτών- συνηγόρων ασθενών) στο 
σχεδιασμό κλινικών δοκιμών και στην ανάπτυξη 
κλινικών μητρώων / κριτηρίων.
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βΕλτΙΩνΟυΜΕ τΗν ΠΟΙΟτΗτΑ ζΩΗΣ (QOL) 
τΩν ΑΣθΕνΩν ΜΕ ΠΚΜ (ABC)

 Βελτίωση της ευεξίας και ευημερίας  των 
ασθενών που ζουν με ΠΚΜ (ABC), αυξάνοντας 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη να 
συλλέξουμε και να ενεργήσουμε  με κατεύθυνση και  
γνώμονα τα δεδομένα για την ποιότητα της ζωής.

 Η περιορισμένη χρήση και αξιοποίηση των 
εργαλείων ποιότητας ζωής (QoL) στην κλινική 
πρακτική μπορεί να αποδοθεί εν μέρει σε έναν μη 
τυποποιημένο ορισμό της ποιότητας ζωής (QoL)  
και σε ανεπαρκή εργαλεία μέτρησης για ασθενείς 
με ΠΚΜ και μεταστατικούς. Η αυξημένη εστίαση 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικών εργαλείων και 
μεθόδων μέτρησης της ποιότητας ζωής στην κλινική 
πρακτική και στη χάραξη πολιτικής είναι απαραίτητη 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής (QoL) και της 
φροντίδας  των ασθενών με ΠΚΜ (ABC).

 Συστηματική ενσωμάτωση δεδομένων για την 
ποιότητα ζωής (QoL), των αποτελεσμάτων από 
αναφορές των ασθενών (PROMs - Patient-reported-
outcomes) και των αναφορών από βιωματικές 
μετρήσεις (PREMs - Reported Experience Measures) 
στην κλινική έρευνα για την κατανόηση της οπτικής 
και της άποψης του ασθενούς για την διαβίωση με 
ΠΚΜ (ABC) και την επιβάρυνση από την θεραπεία.

 Η ποιότητα της ζωής (QoL) θα πρέπει να περιλαμβάνει  
την σωματική, κοινωνική και συναισθηματική ευεξία 
και ευημερία, συμπεριλαμβανομένων και των 
σχέσεων, υποστηρίζοντας την ανάγκη για μια ολιστική 
και διεπιστημονική προσέγγιση της περίθαλψης και 
φροντίδας.

 Θα πρέπει να αναζητηθούν τα δεδομένα και οι 
καταχωρήσεις των ίδιων των ασθενών σχετικά με 
το είδος των θεμάτων ποιότητας ζωής (QoL) που 
θα μετρηθούν, με σεβασμό στις γεωγραφικές και 
πολιτισμικές διαφορές.

 Ενθάρρυνση των ασθενών να αυξήσουν τις 
προσδοκίες τους για την ποιότητα ζωής και να 
συζητήσουν γι΄ αυτές, με τους επαγγελματίες υγείας 
όπως και για τη θεραπεία τους.

     δΙΑΣφΑλΙζΟυΜΕ ΟτΙ ΟλΟΙ ΟΙ ΑΣθΕνΕΙΣ 
ΜΕ ABC  λΑΜβΑνΟυν τΗν ΚΑλυτΕρΗ 
δυνΑτΗ θΕρΑΠΕΙΑ ΚΑΙ φρΟντΙδΑ , 
ΑυξΑνΟντΑΣ τΗν δΙΑθΕΣΙΜΟτΗτΑ ΚΑΙ 
τΗν ΠρΟΣβΑΣΗ ΣτΗ φρΟντΙδΑ ΑΠΟ ΜΙΑ 
δΙΕΠΙΣτΗΜΟνΙΚΗ ΟΜΑδΑ

 Οι ασθενείς με ΠΚΜ (ABC) χρειάζονται πρόσβαση 
σε διεπιστημονική κλινική περίθαλψη και ειδικούς 
για τη βελτίωση της θεραπείας, της έκβασης και της 
συνολικής ποιότητας ζωής (QoL).

 Η υποστήριξη πρέπει να διαφέρει από εκείνη των 
ασθενών με πρώιμο καρκίνο του μαστού (EBC), ιδίως 
όσον αφορά τους τύπους διαθέσιμων πληροφοριών.

 Αύξηση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε 
διεπιστημονική φροντίδα, που θα συμπεριλαμβάνει  
παρηγορική, υποστηρικτική και ψυχοκοινωνική  
βοήθεια και φροντίδα  τόσο για τους ασθενείς, 
όσο και για τις οικογένειες και τους φροντιστές, 
διασφαλίζοντας  ότι οι ασθενείς λαμβάνουν την 
καλύτερη εμπειρία θεραπείας.

 Η ανάπτυξη της πρόσβασης σε απομακρυσμένα 
διεπιστημονικά ογκολογικά συμβούλια είναι βασική και 
απαραίτητη για τους ασθενείς που διαμένουν σε πολύ 
μακρινή απόσταση από τα μεγάλα κέντρα φροντίδας.

 Διασφάλιση ότι κάθε ασθενής με ΠΚΜ (ABC)  έχει 
πρόσβαση σε μια «βασική επαφή(πρόσωπο- 
κλειδί)» που θα πρέπει να είναι επίσης μέλος μιας 
διεπιστημονικής ομάδας και το οποίο θα συντονίζει τη 
φροντίδα του συγκεκριμένου ασθενούς σε όλη την 
διάρκεια της, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων 
όπου αυτή λαμβάνει χώρα εκτός της ειδικής μονάδας / 
κέντρου μαστού.

 Μια πλήρης σειρά υλικού και πληροφοριών πρέπει 
να είναι διαθέσιμη και προσαρμοσμένη έτσι ώστε να 
είναι σύμφωνη και να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των ασθενών και να τους ενθαρρύνει 
στην λήψη αποφάσεων θεραπείας. Η υποστήριξη 
πρέπει να προσφέρεται στους ασθενείς και κατά την 
αναθεώρηση του περιεχομένου της θεραπείας.

 Πρέπει να αναγνωριστούν, να αναδειχθούν και να 
αντιμετωπιστούν τα κενά στη στήριξη της σεξουαλικής 
υγείας και των σχέσεων.

 Ανάδειξη και αντιμετώπιση των αναγκών των 
οικογενειών και των φροντιστών με έναν πολιτισμικά 
ευαίσθητο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγκών των παιδιών και των ενηλίκων (συζύγων, 
αδελφών,  γονέων και των μη συγγενών φροντιστών).
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βΕλτΙΩνΟυΜΕ τΗν ΕΠΙΚΟΙνΩνΙΑ ΜΕτΑξυ 
τΩν ΕΠΑΓΓΕλΜΑτΙΩν υΓΕΙΑΣ (HCP) ΚΑΙ 
τΩν ΑΣθΕνΩν ΜΕ ΠΚΜ (ABC) ΜΕΣΩ 
τΗΣ ΠρΟβλΕψΗΣ ΓΙΑ τΗν ΕΚΠΑΙδΕυΣΗ 
ΣΕ ΕΠΙΚΟΙνΩνΙΑΚΕΣ δΕξΙΟτΗτΕΣ τΩν 
ΕΠΑΓΓΕλΜΑτΙΩν υΓΕΙΑΣ (HCPS) 

 Η ανάπτυξη των  δεξιοτήτων επικοινωνίας θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί ως βασικό και απαραίτητο 
μέρος  των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης,  για όλους  τους 
επαγγελματίες υγείας (HCP),  που φροντίζουν 
ασθενείς με ΠΚΜ (ABC), συμπεριλαμβανομένου και 
του βασικού επιπέδου στα προγράμματα σπουδών 
των ιατρικών σχολών. Το νέο πρόγραμμα σπουδών 
ESMO-ASCO Global Oncology πρέπει να εφαρμοστεί 
σε όλες τις χώρες.

 Στα πλαίσια προγραμμάτων κατάρτισης στην 
επικοινωνία, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
διασφάλιση ότι οι επαγγελματίες υγείας (HCP)  
κατανοούν τα θέματα που έχουν πραγματική 
σημασία για τους ασθενείς και τους φροντιστές, 
προκειμένου να τους υποστηρίξουν και να τους 
καθοδηγήσουν στις ορθές αποφάσεις θεραπείας.

 Τα μαθήματα μπορούν να σχεδιαστούν από 
επαγγελματίες υγείας, με εμπειρία από άλλες 
προχωρημένες και χρόνιες παθήσεις ώστε  να 
οδηγήσουν  στην αλλαγή της αντίληψης του 
ασθενούς για τον ΠΚΜ (ABC) - από αυτή της 
θανατικής καταδίκης,  σε μια κατάσταση με 
την οποία οι ασθενείς μπορούν να ζήσουν για 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Υπάρχει 
ανάγκη επικύρωσης της αποτελεσματικότητας 
των εργαλείων εκπαίδευσης και επικοινωνίας σε 
διαφορετικές γλώσσες.

ΑντΑΠΟΚρΙνΟΜΑΣτΕ τΙΣ ΑνΑΓΚΕΣ 
ΕνΗΜΕρΩΣΗΣ τΩν ΑΣθΕνΩν ΜΕ ΠΚΜ (ABC), 
ΧρΗΣΙΜΟΠΟΙΩντΑΣ ΚΑτΑνΟΗτΟ, ΑΚρΙβΕΣ 
ΚΑΙ ΕνΗΜΕρΩΜΕνΟ ΠλΗρΟφΟρΙΑΚΟ υλΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ

 Αύξηση της πρόσβασης στο υπάρχον υλικό 
για όσους το αναζητούν, αντί της δημιουργίας 
νέου. Αύξηση της δικτύωσης και της ανταλλαγής  
παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
οργανισμών.

 Το διαθέσιμο υλικό θα πρέπει να επικεντρώνεται  σε 
μηνύματα ή και σε θέματα, που είναι πιο σχετικά με 
τους ασθενείς με ΠΚΜ (ABC), όπως οι φόβοι τους 
για τον πόνο και οι αβεβαιότητες τους σχετικά με 
την ασθένεια  και την έκβαση της. Θα πρέπει επίσης, 
να βοηθά τους ασθενείς στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και να συμπεριλαμβάνει-προβλέπει 
αντιμετώπιση των μεμονωμένων αναγκών των 
ασθενών.

 Είναι σημαντικό η ενημέρωση σε χώρες με χαμηλό 
και μεσαίο εισόδημα να είναι σαφής, ως προς το 
ποιες θεραπείες είναι διαθέσιμες στους ασθενείς 
ειδικά στην δική τους περιοχή. Ωστόσο, θα πρέπει 
επίσης να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις 
θεραπείες που είναι διαθέσιμες σε άλλες χώρες, ώστε 
να επιτρέπεται στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση 
σε αυτές εφόσον είναι σε θέση και  μπορούν.



δΙΑΣφΑλΙζΟυΜΕ ΟτΙ ΟΙ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΚΜ 
(ABC) ΕνΗΜΕρΩνΟντΑΙ ΠλΗρΩΣ ΓΙΑ τΙΣ 
ΜΗ ΙΑτρΙΚΕΣ υΠΗρΕΣΙΕΣ υΠΟΣτΗρΙξΗΣ ΚΑΙ 
ΜΠΟρΟυν νΑ ΑΠΕυθυνΟντΑΙ ΣΕ ΑυτΕΣ

 Εκτός της κλινικής περίθαλψης, οι ασθενείς συχνά 
δεν γνωρίζουν τις διαθέσιμες μη ιατρικές υπηρεσίες, 
όπως τοπικές εθελοντικές / οργανώσεις συνηγορίας 
δικαιωμάτων ασθενών,  για να βοηθηθούν  στις 
καθημερινές δραστηριότητες και στη διαβίωση. 
Θα πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση γι αυτές 
τις υπηρεσίες, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να 
απευθύνονται στις πλέον κατάλληλες γι αυτούς.

 Απαιτούνται πολιτικές που συμβάλλουν στην 
ελαχιστοποίηση των φραγμών/εμποδίων  
πρόσβασης σε υποστηρικτικές υπηρεσίες και 
βοηθούν στην αποτελεσματική σύνδεση των 
ασθενών με τις υπηρεσίες που χρειάζονται.

 Είναι αναγκαίο να αυξήσουμε την παροχή και 
την πρόσβαση  σε εξωιατρικούς «πλοηγούς» 
και συντονιστές φροντίδας  ασθενών, που θα 
βοηθήσουν τους ασθενείς να κατανοήσουν τις 
διαθέσιμες υπηρεσίες και τι δικαιούνται να λάβουν, 
καθώς και να διευκολύνουν την πρόσβαση τους 
και να αυξήσουν την πρόσληψη/απορρόφηση των 
απαιτούμενων υπηρεσιών.

 ΑντΙΜΕτΩΠΙζΟυΜΕ τΟ ΣτΙΓΜΑ ΚΑΙ τΗν 
ΑΠΟΜΟνΩΣΗ, ΠΟυ ΣΧΕτΙζΟντΑΙ ΜΕ τΟν 
ΠΚΜ (ABC), ΑυξΑνΟντΑΣ τΗν ΚΑτΑνΟΗΣΗ 
τΟυ ΚΟΙνΟυ ΓΙΑ τΗν ΚΑτΑΣτΑΣΗ

 Το στίγμα και η απομόνωση που αισθάνονται οι 
ασθενείς με ΠΚΜ (ABC) μπορεί να αποδοθεί στην 
περιορισμένη κατανόηση της νόσου από το ευρύ 
κοινό.

 Υπάρχει ανάγκη να επιμορφωθεί το ευρύ κοινό 
σχετικά με την έννοια των όρων «προχωρημένος 
καρκίνος του μαστού» και «μεταστατικός καρκίνος 
μαστού». Απαιτείται εκπαίδευση που θα δώσει 
έμφαση και θα επισημάνει ότι οι ασθενείς μπορούν 
να ζήσουν με την ασθένεια, ενώ ταυτόχρονα θα 
μεταφέρει με απόλυτη διαφάνεια την αλήθεια, 
ιδιαίτερα γύρω από τη μέση συνολική επιβίωση.



δΙΑΣφΑλΙζΟυΜΕ ΟτΙ ΟΙ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΚΜ  
(ABC) ΕΧΟυν ΠρΟΣβΑΣΗ ΣτΗ θΕρΑΠΕΙΑ 
ΑνΕξΑρτΗτΑ ΑΠΟ τΗν ΟΙΚΟνΟΜΙΚΗ τΟυΣ 
δυνΑτΟτΗτΑ

 Προσπάθεια ώστε όλοι οι ασθενείς με ΠΚΜ (ABC)  να 
λάβουν  οικονομική βοήθεια για θεραπεία, φροντίδα 
και υποστήριξη,  εάν δεν είναι σε θέση να εργαστούν.

 Δημιουργία κα παροχή μηχανισμού  για την αποφυγή 
οικονομικής καταστροφής σε περίπτωση που οι 
ασθενείς χάσουν την δουλειά τους.

 Επίμονη προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι 
ασθενείς με ΠΚΜ (ABC) έχουν ή συνεχίζουν να 
διατηρούν κάλυψη υγείας (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη), ακόμη και αν είναι άνεργοι.

 Υποστήριξη της πρόσβασης σε θεραπεία, 
ανεξάρτητα  από την ικανότητα πληρωμής, μέσω 
υπεύθυνων πολιτικών  υγείας και μηχανισμών 
πληρωμής.

 Επίμονη προσπάθεια για διασφάλιση ότι οι ασθενείς 
θα έχουν πρόσβαση σε πρόσθετη οικονομική 
υποστήριξη για όπου χρειάζεται π.χ. για τη φροντίδα 
των παιδιών ή για τις απαραίτητες μετακινήσεις για 
την πρόσβαση στη θεραπεία τους.

 Υποστήριξη ασθενών με υπηρεσίες παροχής 
χρηματοοικονομικών συμβουλών, που θα τους 
επιτρέψουν να διαχειρίζονται καλύτερα τα 
οικονομικά τους καθ ‘όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

βΟΗθΑΜΕ τΟυΣ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΚΜ 
(ABC) νΑ ΣυνΕΧΙΣΟυν νΑ ΕρΓΑζΟντΑΙ 
ΕφΑρΜΟζΟντΑΣ νΟΜΟθΕΣΙΑ ΠΟυ 
ΠρΟΣτΑτΕυΕΙ τΟ δΙΚΑΙΩΜΑ τΟυΣ ΣτΗν 
ΕρΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕξΑΣφΑλΙζΕΙ ΕυΕλΙξΙΑ ΚΑΙ 
δΙΕυΚΟλυνΣΗ ΣτΟ ΕρΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕρΙβΑλλΟν 

 Πολλοί ασθενείς με ΠΚΜ (ABC) επιθυμούν ή έχουν 
ανάγκη  να συνεχίσουν να εργάζονται  κατά 
την διάρκεια της διάγνωσης και της θεραπείας 
τους. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγες πολιτικές 
και κατευθυντήριες γραμμές/οδηγίες,  που 
επικεντρώνονται στην απασχόληση κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας της μεταστατικής νόσου.

 Οι περισσότεροι ασθενείς με ΠΚΜ (ABC) δεν 
προστατεύονται στον εργασιακό χώρο και συχνά 
στερούνται της απαραίτητης ευελιξίας στην 
απασχόληση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της νόσου και της θεραπείας της. Επιπροσθέτως, οι 
ασθενείς με ΠΚΜ (ABC)  μπορεί να αντιμετωπίσουν 
διακρίσεις λόγω εσφαλμένων αντιλήψεων για την 
νόσο.

 Η προστασία από τις διακρίσεις πρέπει να προέρχεται 
τόσο από τους μεμονωμένους εργοδότες, όσο και 
από το σύστημα απασχόλησης και οι ασθενείς θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, μέσω της παροχής 
της κατάλληλης ενημέρωσης και πληροφορίας, να 
ζητούν υποστήριξη και προστασία.
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ΑνΑΠτυξΗ τΟυ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟυ 
ΧΑρτΗ ΓΙΑ τΟν ΠΚΜ (ABC 
GLOBAL CHARTER) 
Μια προηγούμενη συνεργασία μεταξύ της ESO και της Pfizer οδήγησε 
στην ανάπτυξη της προκαταρκτικής Πρόσκλησης για Δράση (Call-to 
Action) mBCVision2025.  Αυτή η σημαντική δουλειά προωθήθηκε 
από την πολυσυλλεκτική οργάνωση - συνέργεια φορέων της ABC 
Global Alliance (Παγκόσμια  Συμμαχία  για τον ΠΚΜ) και συνετέλεσε 
στην δημιουργία του  Παγκόσμιου Χάρτη για τον ΠΚΜ (ABC Global 
Charter). Το περιεχόμενο της Πρόσκλησης για Δράση καθορίστηκε 
ομόφωνα από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας της mBC Vision 2025 
Taskforce. Μετά από μια ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης μέσω 
ανατροφοδότησης και καταχωρήσεων στον Παγκόσμιο Χάρτη από 
την κοινότητα του ΠΚΜ (ABC), η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της 
ABC Global Alliance (Παγκόσμια Συμμαχία για τον ΠΚΜ ) αναθεώρησε 
και οριστικοποίησε τον Παγκόσμιο Χάρτη για τον ΠΚΜ (ABC Global 
Charter). Ο Χάρτης αναθεωρήθηκε το 2018 για καλύτερη διατύπωση 
και σαφήνεια  και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της  ABC 
Global Alliance (Παγκόσμια  Συμμαχία για τον ΠΚΜ).

ΑνΑφΟρΕΣ
Cardoso F, Costa A, Norton L, et al. ESO-ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC 2 Published 1. 
simultaneously in: Breast. 2014;23(5):489-502; Ann Oncol. 2014;25(10):1871-1888.
World Health Organization. Projections of mortality and causes of death, 2015 and 2030. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2. 
projections/en/. Updated July 2013. Accessed August 2017.
Global Status of Advanced/Metastatic Breast Cancer: 2005-2015 Decade Report. http://breastcancervision.com. Published March 2016. 3. 
Accessed August 2017.
Cardoso F., Spence D., Mertz S., Corneliussen-James D., Sabelko K., Gralow J., Cardoso MJ., Peccatori F., Paonessa D., Benares A., Sakurai N., 4. 
Beishon M., Barker SJ., and Mayer M.. Global Analysis of Advanced/Metastatic Breast Cancer: Decade Report (2005–2015). The Breast 39: 131-
138, 2018.
Metastatic Breast Cancer Network. 13 facts about metastatic breast cancer. http://mbcn.org/images/uploads/13_Facts_about_Metastatic_Breast_5. 
Cancer2014.pdf. Accessed August 2017.

Ο Παγκόσμιος Χάρτης για τον ΠΚΜ (ABC Global Charter) αναπτύχθηκε για να ενώσει 
την κοινότητα του ΠΚΜ (ABC),  ώστε να οδηγήσει σε ενέργειες και δράση και να μας 
βοηθήσει στην συνεργασία για την επίτευξη κοινών και εφικτών στόχων. Οι εργασίες 
για την υλοποίηση των Δράσεων για την Αλλαγή έχουν ήδη ξεκινήσει, με στόχο την 
βελτίωση και την παράταση της ζωής των ασθενών με ΠΚΜ (ABC).
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ΣυντΕλΕΣτΕΣ τΟυ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟυ ΧΑρτΗ 
ΓΙΑ τΟν ΠΚΜ  (ABC GLOBAL CHARTER)

ΕΚτΕλΕΣτΙΚΗ ΕΠΙτρΟΠΗ τΗΣ ABC  
GLOBAL ALLIANCE (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΣυΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ τΟν ΠΚΜ) 
(δΕΚΕΜβρΙΟΣ 2017 – δΕΚΕΜβρΙΟΣ 2019)

F. Cardoso,  
Champalimaud Clinical Center, Lisbon, PT (Chair)

M. Aapro,  
Genolier Cancer Centre, Genolier, CH
M. Hurlbert,  
BCRF and MBC Alliance, New York, US
R. Kaur,  
Breast Cancer Welfare Association Malaysia (BCWA), Petaling Jaya, MY
M. Pandeloglou,  
Breast Cancer Network Australia (ABC patient representative), AU 
D. Spence,  
Breast Cancer Network Australia, Camberwell, AU
M. Thrift-Perry,  
Pfizer Inc., New York, US
J. Torode,  
Union for International Cancer Control, Geneva, CH
T. Wiseman,  
European Oncology Nursing Society, London, UK



ΠρΟΣΩρΙνΗ δΙΟΙΚΟυΣΑ ΕΠΙτρΟΠΗ τΗΣ  
ABC GLOBAL ALLIANCE (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΣυΜΜΑΧΙΑ  ΓΙΑ τΟν ΠΚΜ ) 
(νΟΕΜβρΙΟΣ 2016-νΟΕΜβρΙΟΣ 2017)

F. Cardoso,  
Champalimaud Clinical Centre, Lisbon, PT (Chair)

B. Aguilar Lopez,  
Breast Cancer Advocate, Mexico City, MX
G. Cook,  
Novartis Parmaceuticals Corp., East Hannover, US
R. Haidinger,  
Brustkrebs Deutschland, Hohenbrunn, DE
M. Hurlbert,  
BCRF and MBC Alliance, New York, US
S. Knox,  
Europa Donna – The European Breast Cancer Coalition, Milan, IT
M. Thrift-Perry,  
Pfizer Inc., New York, US
J. Torode,  
Union for International Cancer Control, Geneva, CH
M. Ziv,  
Israel Cancer Association, Givatayim, IL
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ΜΕλΗ τΗΣ ΟΜΑδΑΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ 
mBC VISION 2025 TASkfORCE 
F. Cardoso,  
Champalimaud Clinical Center, Lisbon, 
PT (Chair)

M. Aapro,  
Genolier Cancer Centre, Genolier, CH

B. Aguilar Lopez,  
Breast Cancer Advocate, Mexico City, MX 

B. Anderson,  
Fred Hutchinson Cancer Research Center, 
University of Washington School of 
Medicine, Washington, US

A. Cabanes,  
Susan G. Komen, New York, US 

I. Chitapanarux,  
Chiang Mai University, TH

K. Crawford-Gray,  
Worldwide Breast Cancer, Lewisville, US

V. Diéras,  
Institut Curie, Paris, FR

A. Dvaladze,  
University of Washington, US

N. El-Saghir,  
Naef K. Basile Cancer Institute at the 
American University of Beirut Medical 
Center, Beirut, LB 

S. Gupta,  
Tata Memorial Centre, Mumbai, IN 

K. Holm,  
Patient Advocates for Cancer Research 
& Treatment, Geneva, CH 

M. Hurlbert,  
BCRF and MBC Alliance, New York, US 

G. Lopes,  
Oncoclinicas do Brasil Group & Sylvester 

Comprehensive Cancer Center at the 
University of Miami, BR 

M. Mayer,  
AdvancedBC.org, New York, US

G. Nakigudde  
Uganda Women’s Cancer Support 
Organization, Kampala, UG

C. Nolan,  
Breast Cancer Network Australia, 
Camberwell, AU

O. Olopade,  
University of Chicago, US 

H. Rugo,  
UCSF Helen Diller Family Comprehensive 
Cancer Care, US

K. Sabelko,  
Susan G. Komen, US 

D. Schmitt,  
Stiftung Path Breast Cancer Biobank, 
Konstanz, DE 

E. Schumacher-Wulf,  
Mamma Mia! Breast Cancer Magazine, 
Kronberg, DE 

D. Spence,  
Breast Cancer Network Australia, 
Camberwell, AU

C. Taylor,  
Global Focus on Cancer, Port Chester, US



ABC GLOBAL ALLIANCE SPONSORS LOGOS

ΧΟρΗΓΟΙ
Η ABC Global Alliance (Παγκόσμια Συμμαχία ABC)  χρηματοδοτείται 
μέσω άνευ όρων επιχορηγήσεων  που παρέχονται από:

Η ABC GLOBAL ALLIANCE (Παγκόσμια Συμμαχία για τον 
Προχωρημένο Καρκίνο του Μαστού) είναι μια πρωτοβουλία της ESO 

(Ευρωπαϊκή Σχολή Ογκολογίας).



 ABC GLOBAL ALLIANCE MEMBERS

MEMBERS REPRESENTED THROuGH EuROPA DONNA - THE EuROPEAN BREAST CANCER COALITION  
(full list of countries available at www.europadonna.org)

MBC ALLIANCE REPRESENTS ALL ITS MEMBERS IN THE ABC GLOBAL ALLIANCE 
(full list of members available at www.mbcalliance.org)
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www.abcglobalalliance.org

ESO
ESO milan
Via Turati, 29  
20121 Milan – Italy 
Phone: +39 02 8546451 
Fax: +39 02 85464545

ESO Bellinzona 
Piazza Indipendenza, 2 
6500 Bellinzona – Switzerland 
Phone: +41 91 8200950 
Fax: +41 91 8200953

ΠΕρΙΣΣΟτΕρΕΣ ΠλΗρΟφΟρΙΕΣ  
Roberta Ventura 
ABC Global Alliance Managing Coordinator 
Phone: +41 91 8200956 
Email: ABCGlobalAlliance@eso.net 

ΑΚΟλΟυθΗΣτΕ ΜΑΣ 

The ABC Global Alliance would like to thank Achaia’s Association of Women with Breast Cancer - ALmA ZOIS for 
their help in translating the ABC Global Charter.

The official text is the English version that is available on the ABC Global Alliance website. No liability is assumed by the ABC Global 
Alliance for any errors, omissions or ambiguities in the translations provided on the document.

All rights reserved. Printed in Italy, September 2019


