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Δθνική Δπικοινυνιακή Δκζηπαηεία για ηην 
ππόλητη ηος Θαπκίνος  

Οι ζηόσοι ηηρ εκζηπαηείαρ ενημέπυζηρ ήηαν: 
 

• ηόσορ Α 

 Πιεξνθόξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ θαη 
νκάδσλ πςεινύ θηλδύλνπ, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηνπ 
θαξθίλνπ θαη ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ πνπ ηνλ πξνθαινύλ θαη 
ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο κε απώηεξν ζηόρν ηελ αιιαγή 
ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πγείαο. 

• ηόσορ Β 

 Πιεξνθόξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο, ζρεηηθά κε 
ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 
πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαξθίλνπ, νη νπνίεο 
παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο. 



ηόσορ ηηρ επικοινυνίαρ  
Ζ ΤΓΔΗΑ ΘΑΗ Ζ ΠΡΟΙΖΦΖ 
ΔΗΝΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ  

και αποηελεί ππυηαπσική αξία 
ζηην καθημεπινόηηηα  



1. Ελεκέξσζε – πξνβνιή πγηώλ ζηάζεσλ θαη 
ζπκπεξηθνξώλ ζηα επηκέξνπο ζέκαηα πγείαο 
θάζε ειηθηαθήο νκάδαο. Ελεκέξσζε γηα ηηο 
ππάξρνπζεο ππεξεζίεο πξόιεςεο θαη πξναγσγήο 
πγείαο. 
 

2. Επαηζζεηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε – 
επζύλε πγείαο – εθαξκνγή πγηώλ πξνηύπσλ 
δσήο. 
 

3. Δεκηνπξγία ζπλείδεζεο θαη ζπκπεξηθνξώλ 
πγείαο (πξόιεςε, πγηήο ζηάζε δσήο, έγθαηξε 
δηάγλσζε, ηξόπνο δσήο). 

ΣΑΓΗΑ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΥΧΝ 



Σα ζςγκεκπιμένα ανηικείμενα ζηα οποία 
αναθέπεηαι ηο πεπιεσόμενο ηος έπγος είναι ηα 

ακόλοςθα: 

• Καξθίλνο καζηνύ 

• Καξθίλνο ηξαρήινπ κήηξαο 

• Καξθίλνο δέξκαηνο 

• Καξθίλνο πξνζηάηε 

• Καξθίλνο παρένο εληέξνπ 



• Μέρξη ην 2020, ε ζλεζηκόηεηα πνπ νθείιεηαη ζε θαξθίλν 
όισλ ησλ κνξθώλ, ζε άηνκα θάησ ησλ 65 εηώλ, πξέπεη 
λα κεησζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά 15%, εηδηθά δε από θαξθίλν 
ηνπ πλεύκνλα θαηά 25%. 

ε ζσέζη με ηο ανηικείμενο ηος έπγος, ο Παγκόζμιορ 
Οπγανιζμόρ Τγείαρ έσει θέζει ηοςρ ακόλοςθοςρ 

ζηόσοςρ: 
 



• Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ γπλαηθώλ πνπ κεηέρνπλ ζε 
πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα θαξθίλν ηνπ 
καζηνύ θαη θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. 

 
• Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ αλδξώλ ειηθίαο άλσ ησλ 50 

εηώλ, πνπ κεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνύ 
ειέγρνπ γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε. 
 

• Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηδηαίηεξα ησλ 
αηόκσλ πνπ έρνπλ επαγγεικαηηθή έθζεζε ζηνλ ήιην, πνπ 
κεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα 
ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο. 
 

• Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ νκάδσλ πςεινύ θηλδύλνπ πνπ 
κεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα 
θαξθίλν παρένο εληέξνπ. 

ΣΟΥΟΗ ΔΠΗΘΟΗΝΧΝΗΑΘΖ ΔΘΣΡΑΣΔΗΑ 



 

• Μείσζε ηεο ζλεζηκόηεηαο από θαξθίλν ηνπ 
καζηνύ ζε άηνκα θάησ ησλ 65 εηώλ. 
 

• Μείσζε ηεο ζλεζηκόηεηαο από θαξθίλν 
ηξαρήινπ κήηξαο. 
 

• Μείσζε ηεο ζλεζηκόηεηαο από θαξθίλν ηνπ 
πξνζηάηε ζε άλδξεο θάησ ησλ 75 εηώλ. 
 

• Μείσζε ηεο ζλεζηκόηεηαο από θαξθίλν ηνπ 
δέξκαηνο θαη ηνπ παρένο εληέξνπ. 



Πιζηεύοςμε όηι καηά ηην ςλοποίηζη 
ηηρ εκζηπαηείαρ έσοςν ηηπηθεί: 

• Η θαζαξόηεηα ησλ ζηόρσλ θαη ε ζαθήλεηα ηνπ 
επηθνηλσληαθνύ κελύκαηνο πνπ εθαξκόζηεθε. 

 

• Η νκνηνγέλεηα θαη ε ζπλέξγεηα ησλ πξνηεηλνκέλσλ 
ελεξγεηώλ. 

 

• Η ρξήζε ζηαζεξώλ εηθαζηηθώλ θαη ξεηνξηθώλ ζηνηρείσλ 
θαη κελπκάησλ (ινγόηππνο, κήλπκα θ.ιπ.). 

 

• Η ζπκπιεξσκαηηθόηεηα θαη ε ελαξκόληζε κε αληίζηνηρεο 
ελέξγεηεο ηνπ Εζληθνύ Σρεδίνπ δξάζεο γηα ηε Δεκόζηα 
Υγεία 2008-2012. 



• Η εκπινθή-ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ζηηο πξνηεηλόκελεο 
ελέξγεηεο θαη όρη ε παζεηηθή πξνζέγγηζή ηνπ. 
 

• Εύιεπην πιηθό. 
 

• Η αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη 
ηεο πιεξνθόξεζεο. 
 

• Η επηηπρήο δηαζπνξά ησλ πξνηεηλόκελσλ δξάζεσλ. 
 

• Η επηηπρήο γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ελεξγεηώλ. 
 

• Τν ύθνο ηεο επηθνηλσλίαο: απιό θαη ζαθέο. 
 

• Τν κίγκα ησλ επηθνηλσληαθώλ ελεξγεηώλ ηεθκεξηώλεηαη 
επαξθώο.  



Σο ππόγπαμμα ζςγσπημαηοδοηείηαι καηά 
80% από ηο Δςπυπαφκό Θοινυνικό 

Σαμείο και 20% από Δθνικούρ πόποςρ 
ζηο πλαίζιο ηος ΔΠΑ 2007-2013. 


