
ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2017  

ΕΛΛΑΔΑ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ – ΕΛΛ.Ο.Κ. 

- Η ενιαία φωνή των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα. 
 

- Σκοπός της είναι η συνηγορία πολιτικών για τον καρκίνο και την υγεία 
καθώς και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών 
 

- Αποτελείται από 33 μέλη οργανώσεων ασθενών από όλη την Ελλάδα 
 

- Τα μέλη είναι εθελοντικές οργανώσεις ασθενών με καρκίνο που 
εγκαθίστανται νόμιμα στην Ελλάδα, διευθύνονται και διοικούνται από ένα 
διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία ασθενών με καρκίνο 
 

- Καλύπτει όλους τους καρκίνους, συνηθισμένους και σπάνιους 
 

- Η ΕΛΛ.Ο.Κ και τα μέλη του είναι μέλη της ECPC και άλλων ευρωπαϊκών 
οργανώσεων καρκίνου π.χ. ESGO, Europa Donna, Europa Colon 



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2017 

• Επιτυχής διημερίδα που οδήγησε στην έκκληση για δράση για καλύτερη 
περίθαλψη για ασθενείς με Καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου (ΚΚ&Τ) 

• Στοχευόμενη εκστρατεία ενημέρωσης μέσω των κοινωνικών δικτύων 

• Ευρεία κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης 

• Πρόσκληση για δράση για καλύτερη και πολυεπιστημονική διάγνωση, θεραπεία 
και φροντίδα επιβίωσης 

• Συνεργασία με μεγάλο αριθμό ειδικών για τον ΚΚ&Τ, σε περισσότερα από ένα 
μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας και ιατρικών εταιρειών 

• Ένα από τα μέλη μας διοργάνωσε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2017 την πρώτη 
εκδήλωση για τον ΚΚ&Τ στην πόλη τους, σε συνεργασία με την τοπική 
νοσοκομειακή / ιατρική κοινωνία 

• Ασθενείς με ΚΚ&Τ βοήθησαν εθελοντικά τους νέους ασθενείς 

• Προσκλήσεις για παρουσίαση σχετικά με τον ΚΚ&Τ, σε ιατρικά συνέδρια στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό 

• Συνεργασία με άλλες Ευρωπαϊκές οργανώσεις ασθενών με ΚΚ&Τ 

• Ο ιστότοπος MakeSenseCampaign δημιούργησε, Ελληνική ενότητα 
 

 

 



ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ 

“Ο άγνωστος καρκίνος”  

#MAKESENSECAMPAIGN 

Πως δράσαμε: 

 
 Κινητοποιήσαμε ιατρικές εταιρείες που συμμετέχουν στον Καρκίνο κεφαλής 

& Τραχήλου, να συμμετάσχουν και να υποστηρίξουν επιστημονικά τη 
διάσκεψη. 
 

 Ενθαρρύναμε ασθενείς να συμμετάσχουν και να ιδρύσουν την 1η ομάδα 
ασθενών με Καρκίνο κεφαλής & Τραχήλου. 
 

 Χρησιμοποιήσαμε το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη 
διάδοση της διημερίδας και της εκστρατείας. 
 

 Παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα της διημερίδας ως βέλτιστη πρακτική της 
δέσμευσης των ασθενών σε επόμενες εκδηλώσεις 
 

 

 



 

Παρουσιάστηκε το  

#MAKESENSECAMPAIGN  

στο Φόρουμ των 
Οργανισμών Ασθενών 

 

 “ACT TOGETHER 
AGAINST THE CANCER” 

 

12-13 Δεκεμβρίου 2017 
Αθήνα 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2017 
#MakeSenseCampaign 2017 



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2017 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ 

Η φροντίδα του Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου (ΚΚ&Τ) 
Πρόσκληση για δράση 

 
• Ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή της διεπιστημονικής 

προσέγγισης της ομάδας ΚΚ&Τ από τη διάγνωση έως την επιβίωση 
 

• Ανάγκη για εξειδικευμένα κέντρα αναφοράς ΚΚ&Τ 
 

• Κίνητρα για νέους γιατρούς να ειδικευτούν στην ογκολογία του 
ΚΚ&Τ 
 

• Κίνητρα σε νοσηλευτές να ειδικευτούν στην ογκολογία του ΚΚ&Τ 
 

• Περισσότερη δημόσια χρηματοδότηση για την έρευνα και την 
επιστήμη γύρω από τον ΚΚ&Τ 
 

• Αποκατάσταση και επανένταξη ασθενών με ΚΚ&Τ 
 
 

 

 



Βιβλίο με Ιστορίες Ασθενών 
 

 
Συμμετοχή με μια Ελληνική ιστορία 
ασθενούς στο βιβλίο του EHNS στο 
πλαίσιο της εκστρατείας. 



 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
ΡΟΔΟΣ 

• Το μέλος μας “ΜΑΖΙ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΖΩΗ”της Ρόδου πραγματοποίησε στις 7 
Οκτωβρίου 2017, την πρώτη εκδήλωση 
στο νησί, για καρκίνο του στόματος. 

 

• Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για τα συμπτώματα που 
υποδηλώνουν την ανάγκη για επίσκεψη 
στους ειδικούς. 



ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
#MAKESENSECAMPAIGN ιστοσελίδα 

Ελληνική έκδοση 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 



 

ΑΦΙΣΕΣ & ΠΑΝΟ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ 



ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΟΚ 
https://ellok.org/makesensecampaign/ 



ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Τα γραφικά της εκστρατείας Make Sense που διανεμήθηκαν στο πλαίσιο της 
εκστρατείας 

 Γραφικό “1 για 3”, διανεμήθηκαν 130 

Γραφικά “Σημασία της φροντίδας”, διανεμήθηκαν 130 

Γραφικά HPV, διανεμήθηκαν 130 



ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑ  
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Κάλυψη No. άρθρων 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ (TV & Ραδιόφωνο) 4 

Άρθρα σε Έντυπα Μέσα 5 

Άρθρα σε Κοινωνικά Δίκτυα 23 

Δημοσίευση Δελτίων Τύπων - 

ΣΥΝΟΛΟ 32 

Ένα δελτίου τύπου πριν & μετά την εκδήλωση είχε ευρεία κάλυψη στα 
Εθνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και τα μέλη μας κοινοποίησαν την 
εκδήλωση στα περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης 



ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 



ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Κάλυψη Σύνολο Δημοσιεύσεων 

Αριθμός Tweets 62 

Twitter impressions  - 

Twitter engagements 42 

Αριθμός Αναρτήσεων 15 

Facebook reach - 

Facebook likes Περίπου 2500 

Facebook page views - 



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 



ΜΕ ΠΡΟΣΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 

2018 #MakeSenseCampaign 


