
  
 

 
 

 
Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ  

ΤΜΗΝΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Αίτημα Υποστήριξης «Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον 

Καρκίνο» 

Η Ογκολογική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Άγιος Ανδρέας" υπό την Αιγίδα της 

Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) και του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, 

διοργανώνει την "Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο" στις 

11 έως 18 Σεπτεμβρίου 2021. 

Το εγχείρημα αυτό υποστηρίζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, την 6η ΥΠΕ, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, τις "Γυναίκες στην Ογκολογία" 

(w4o) Eλλάδος, την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία - Παράρτημα Πάτρας και τους 

συλλόγους ασθενών: Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» Νομού Αχαΐας, 

Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ" Ν. Αχαΐας, Σύλλογος Γονιών Παιδιών 

με Νεοπλασματική Ασθένεια "ΦΛΟΓΑ"- Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας και την  FairLife-

Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα. 

Κατά την διάρκεια της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο, θα 
λάβουν χώρα μια σειρά εκδηλώσεων  στην πόλη της Πάτρας με στόχος η πρόληψη να γίνει 
τρόπος ζωής. Το πρόγραμμα της «Εβδομάδας» περιλαμβάνει  ποικιλία δράσεων ώστε το 
μήνυμά της να φτάσει σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Στο σχεδιασμό των δράσεων 
δίνεται ιδιαίτερη βάση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων καθώς 
θεωρούμε σημαντικό να αναπτυχθεί η κουλτούρα πρόληψης από την παιδική ηλικία.  

Οι  δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Προβολή Βίντεο ευαισθητοποίησης σε διάφορα σημεία της Πάτρας καθώς και στα 

τοπικά μέσα ενημέρωσης και τους λογαριασμούς Social Media  

 Δια δραστικές Συζητήσεις, Ομιλίες και Υπαίθρια δρώμενα σε σημεία συνάντησης της 

νεολαίας.  

 Ενημέρωση δια ζώσης σε κεντρικά σημεία της πόλης με παράλληλη παροχή δωρεάν 

ψηλάφησης μαστού σε όσους το επιθυμούν.  

 Εκτεταμένη προβολή ενημερωτικών μηνυμάτων και μηνυμάτων ευαισθητοποίησης  

σε διάφορα σημεία της πόλης μέσω μιας ποικιλίας τρόπων (πινακίδες δρόμων, 

φωτισμός κτηρίων και προβολή μηνυμάτων σε αυτά, κατά την διάρκεια αθλητικών 

αγώνων και σε αθλητικούς χώρους, σε στάσεις αστικού ΚΤΕΛ και σε αστικά 

λεωφορεία που κινούνται στην Πάτρα) 

Επιπλέον της αρχικής διεξαγωγής των δράσεων, το παραγόμενο υλικό θα αξιοποιηθεί και σε 

social media και ΜΜΕ, όπως και  κάποιες δράσεις θα μεταδίδονται on line ώστε το μήνυμα να 

φτάσει όσο πιο ευρύτερα είναι δυνατόν.  

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα βασικό κοινό στο οποίο στοχεύει η παρούσα δράση, να 

κινητοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει, είναι τα παιδιά και οι έφηβοι  όπου μέσα από μια 

σειρά δράσεων που θα κινήσουν το ενδιαφέρον τους και τη χρήση μέσων οικείων σε αυτούς 

ευελπιστούμε να συμβάλουν στην ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης από την παιδική 

ηλικία κάτι το οποίο απουσιάζει στην ελληνική κοινωνία.   

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την συμμετοχή σας στην πρωτοβουλία μας καθώς 

θεωρούμε ότι η διαµόρφωση και προώθηση αυτής της κουλτούρας πρέπει να ξεκινάει από 

την πρώιμη σχολική ηλικία και το πρωταρχικό ρόλο έχει το σχολείο. 



  
 

 
 

 
 Παραμένουμε στην διάθεσή σας.  

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 

Αθηνά Χριστοπούλου 

MD, PhD, Διευθύντρια Παθολογικής Ογκολογίας 

Υπεύθυνη Ογκολογικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας» 

τ. ΔΣ ΕΟΠΕ 


