Έρευνα για τις γνώσεις των ασθενών σχετικά με τη
θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο (CAT)
Γενικό Πληροφοριακό Υλικό για τους Συλλόγους Ασθενών

Περίληψη
Παρέχουμε σωστή πληροφόρηση στους ασθενείς με
καρκίνο
Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε
σχετικά με την έρευνα που διεξάγει η ECPC σχετικά με την
αντίληψη που έχουν οι ασθενείς για τη θρόμβωση που σχετίζεται
με τον καρκίνο.
Θα βρείτε πληροφορίες:
▪ για την έρευνα
▪ πως θα ενημερώσουμε τους ασθενείς για να συμμετάσχουν
στην έρευνα
▪ Πώς θα γίνει η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων
▪ πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε να τη διαδώσουμε στην
περιοχή σας

Γιατί είναι σημαντικό!
Οι θρόμβοι είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου
που μπορεί να προληφθεί για ασθενείς με καρκίνο.
Όμως η θρόμβωση εξακολουθεί να αναφέρεται ελάχιστα,
να συζητείται σπάνια και συχνά να μη διαγιγνώσκεται
σωστά.

Μάθετε για την έρευνα
▪ Απευθύνεται σε ασθενείς & άτομα που έχουν τελειώσει τη θεραπεία τους για
οποιαδήποτε μορφή καρκίνου
▪ Η έρευνα θα τρέξει στην Ελλάδα και σε πέντε άλλες χώρες της ΕΕ
▪ Η έναρξη έχει προγραμματισθεί για τον Ιούνιο 2018
▪ Οι ασθενείς μπορούν να συμπληρώσουν την έρευνα διαδικτυακά
http://www.ecpc.org/CATsurvey/

▪ Χρειάζεται να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 250 ερωτηματολόγια σε κάθε συμμετέχουσα
χώρα
▪ Η έκθεση αποτελεσμάτων για όλες τις χώρες θα δημοσιευθεί τον Οκτώβριο 2018
▪ Η έρευνα διεξάγεται από την Quality Health – μια εταιρεία με εμπειρία 30 ετών και
γνώσεις ανάπτυξης και διεξαγωγής ερευνών σε ασθενείς, χρήστες υπηρεσιών και
υπαλληλικό προσωπικό.
▪ Η Quality Health ακολουθεί μια αυστηρή λεπτομερή διαδικασία για την ανάπτυξη και
διανομή της έρευνας, συνεργαζόμενη με ασθενείς σε κάθε συμμετέχουσα χώρα για την
διασφάλιση της ποιότητας κάθε μεταφρασμένου ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο θα βοηθήσει
στη κατανόηση της ευαισθητοποίησης των ασθενών
σχετικά με τη θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο (CAT)
Ποιος είναι ο σκοπός του
ερωτηματολογίου?
• Πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι οι
ασθενείς με καρκίνο σχετικά με τη
θρόμβωση.
• Από πού και από ποιον παίρνουν τις
πληροφορίες τους σχετικά με τη
θρόμβωση

• Ποια είναι τα κενά στις στρατηγικές
υποστήριξης και ενημέρωσης και πως
μπορούν να καλυφθούν

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στην έρευνα;
• Σημερινοί και πρώην ασθενείς με καρκίνο
• Ασθενείς σε οποιοδήποτε στάδιο καρκίνου,
ιδανικά διαγνωσμένο εντός 5 ετών
• Όλοι οι τύποι καρκίνου,
συμπεριλαμβανομένων και των θρομβογόνων
καρκίνων.

Πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε να
δημοσιοποιήσουμε την έρευνα;
Θα είμαστε ευγνώμονες αν μπορούσατε να μας βοηθήσετε να
δημοσιοποιήσουμε την έρευνα στο δίκτυό σας.
Μερικοί γρήγοροι και εύκολοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να μας
βοηθήσετε να διαδώσουμε την έρευνα:
• Μοιραστείτε το σύνδεσμο της έρευνας με τους ακολούθους σας στο Twitter,
στο Facebook και στο LinkedIn.

• Γράψτε για την έρευνα στον ιστότοπό σας και / ή στο ενημερωτικό δελτίο σας.
• Μοιραστείτε ζωντανά την δοκιμαστική έρευνα του Ηνωμένου Βασιλείου:
http://ecpc.org/CATsurvey

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΛΛΟΚ – κα Καίτη Αποστολίδου kathi.apostolidis@ellok.org

Οι παρακάτω διαφάνειες

περιέχουν “έτοιμο προς χρήση”
κείμενο με σχετικές εικόνες

Facebook
Προτεινόμενη Δημοσίευση (αντιγραφή & επικόλληση):
Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε κατά πόσο οι ασθενείς
γνωρίζουν για τη θρόμβωση;
Oι ασθενείς με καρκίνο έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν θρόμβο
-περίπτωση που είναι γνωστή σαν θρόμβωση σχετιζόμενη με τον καρκίνο
(CAT). Παρόλα αυτά το θέμα παραμένει "πτωχό" σε σχετικές αναφορές, σπάνια
συζητείται και πολλές φορές γίνεται λανθασμένη διάγνωση.
Για αυτό η E.C.P.C διενεργεί μια έρευνα ώστε να ενημερωθούν καλύτερα οι
θεσμικοί φορείς, έτσι ώστε οι κίνδυνοι και τα συμπτώματα να
αντιμετωπίζονται κατάλληλα.
Αφιερώστε λίγο χρόνο προκειμένου να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο,
καθώς όσες περισσότερες φωνές ακουστούν, τόσο πιο δυνατοί γινόμαστε!
www.ecpc.org/CATsurvey

Η θρόμβωση που συνδέεται με τον καρκίνο αποτελεί μία από τις
πλέον θανητοφόρες επιπλοκές του. Η έρευνα του E.C.P.C
συγκεντρώνει στοιχεία από τους ασθενείς, για να καταλάβει ποια
είναι τα κενά στην ενημέρωση των ασθενών και υποστήριξη
αντιμετώπισης τέτοιων ζητημάτων για να καλύψει τα κενά.
Παρακαλούμε μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας!
www.ecpc.org/CATsurvey

Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και 'Αποθήκευση ως εικόνα'

Twitter
Προτεινόμενη Δημοσίευση (αντιγραφή &
επικόλληση):
Oι #καρκινοπαθείς έχουν υψηλότερο κίνδυνο να
αναπτύξουν #θρομβώσεις, ωστόσο υποβαθμίζεται η
σημασία του, σπάνια συζητείται και συχνά διαγνώσκεται
λάθος. Συμβάλετε στην έρευνα του
@cancereu στο http://www.ecpc.org/CATsurvey
Διαγνωστήκατε με #καρκίνο; Λάβατε τις πληροφορίες
σχετικά με τη #θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο;
Πάρτε μέρος στην έρευνα του @cancereu:
http://www.ecpc.org/CATsurvey

Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και 'Αποθήκευση ως εικόνα'

LinkedIn

Προτεινόμενη Δημοσίευση (αντιγραφή & επικόλληση):

Η E.C.P.C είναι η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή οργάνωση ομπρέλλα για τον καρκίνο, που
εκπροσωπεί πάνω από 400 οργανώσεις ασθενών στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης.
Η έρευνα της E.C.P.C συγκεντρώνει τις απαντήσεις των ασθενών, ώστε να γίνει κατανοητό
κατά πόσο οι καρκινοπαθείς είναι ενήμεροι για τις θρομβώσεις και πότε και από πού
μπορούν να ενημερωθούν. Στην πραγματικότητα, οι καρκινοπαθείς έχουν υψηλότερο
κίνδυνο να αναπτύξουν θρόμβο, περίπτωση που είναι γνωστή σαν θρόμβωση σχετιζόμενη
με τον καρκίνο (CAT). Παρ'όλα αυτά η θρόμβωση στον καρκίνο έχει λίγες σχετικές
αναφορές, σπάνια συζητείται και πολλές φορές γίνεται λανθασμένη διάγνωση.

Τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στις συζητήσεις με τους θεσμικούς φορείς,
προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση των καρκινοπαθών στο θέμα της θρομβωσης που
συσχετίζεται με τον καρκίνο, έτσι ώστε οι κίνδυνοι και τα συμπτώματα να
αντιμετωπίζονται καλύτερα.
Η έρευνα διεξάγεται από την ECPC (www.ecpc.org ) που είναι η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή
οργάνωση ομπρέλα καρκινοπαθών, πάνω από 400 οργανώσεις ασθενών με καρκίνο στην
Ευρώπη και όχι μόνον.
Παρακαλούμε μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας!
http:///ecpc.org/CATsurvey

Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και 'Αποθήκευση ως εικόνα'

Newsletters and websites
Προτεινόμενη Δημοσίευση (αντιγραφή & επικόλληση):
Μπορείτε να συμβάλλετε στην καλύτερη ενημέρωση των καρκινοπαθών για τη θρόμβωση;
Μία νέα έρευνα ξεκίνησε στην Ελλάδα.

Οι καρκινοπαθείς έχουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν θρόμβωση - περίπτωση που
είναι γνωστή σαν θρόμβωση σχετιζόμενη με τον καρκίνο (CAT). Παρ'όλα αυτά το θέμα
παραμένει "πτωχό" σε σχετικές αναφορές, σπάνια συζητείται και πολλές φορές γίνεται
λανθασμένη διάγνωση.
Η έρευνα της ECPC συγκεντρώνει τις απαντήσεις των ασθενών, ώστε να γίνει κατανοητό κατά
πόσο οι καρκινοπαθείς είναι ενήμεροι για τις θρομβώσεις και πότε και από πού μπορούν να
ενημερωθούν. Τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στις συζητήσεις με τους θεσμικούς
φορείς, προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση των καρκινοπαθών στο θέμα της
θρομβωσης που συσχετίζεται με τον καρκίνο, έτσι ώστε οι κίνδυνοι και τα συμπτώματα να
αντιμετωπίζονται καλύτερα.

Η έρευνα διεξάγεται από την ECPC (www.ecpc.org ) που είναι η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή
οργάνωση ομπρέλα καρκινοπαθών, εκπροσωπώντας πάνω από 400 οργανώσεις ασθενών με
καρκίνο στην Ευρώπη και όχι μόνον.
Για να συμπληρώσετε την έρευνα, πατήστε κλικ εδώ: http://ecpc.org/CATsurvey .

Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και 'Αποθήκευση ως εικόνα'

Σας ευχαριστούμε για την βοήθεια σας!
Και μην ξεχάσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Καίτη Αποστολίδου
στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ
Kathi.apostolidis@ellok.org
+0030210-771-0335
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