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Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα 

Καμπάνια Πρόληψης και Ενημέρωσης   
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Η πραγματικότητα 

Η ανάγκη  

• Η αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στους 

νέους άντρες 15-40 ετών  

• Αποτέλεσμα είναι η επίσκεψη σε μη ειδικό για τη διάγνωση και θεραπεία ιατρό. 

• Η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει 5 και πλέον έτη 

• Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα ζωής και μπορεί να αναχαιτίσει 

την εξέλιξη της νόσου 

• Να ενημερωθεί το ευρύ κοινό για τη νόσο και την έκβασή της όταν αυτή δεν αντιμετωπιστεί 

σωστά  

• Να μάθει σε ποιον γιατρό πρέπει να απευθυνθεί αν αισθάνεται χαρακτηριστικά συμπτώματα  

Γιατί η καμπάνια είναι απαραίτητη 
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Σκοπός Στρατηγική 
 

 

 

 

Ενημέρωση του κοινού : 

 

• Για τα επιδημιολογικά 

στοιχεία της νόσου 

• Για τα χαρακτηριστικά 

συμπτώματα 

• Για τον κατάλληλο γιατρό 

που πρέπει να επισκεφτούν 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιασμός καμπάνιας 

ενημέρωσης του κοινού 
 

 

• Πανελλαδική κάλυψη 

• Συνέντευξη Τύπου σε κάθε 

πόλη 

• Ευρεία προβολή στα ΜΜΕ 

• Προσέγγιση του κοινού με 

παράλληλες ενημερωτικές 

δράσεις σε κάθε πόλη 

 

 

Εκπληρώνοντας την ανάγκη  

Συμμετέχοντες Φορείς 

 

 

 

• Πανεπιστημιακές 

κλινικές μεγάλων 

πόλεων σε όλη την 

Ελλάδα 

• Σύλλογοι ασθενών: 

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α, AGORA και 

Σύλλογος 

Ρευματοπαθών Κρήτης  

• Mε την ευγενική 

υποστήριξη της MSD 
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Πλάνο ενεργειών 

Road Show σε 6 μεγάλες πόλεις, με ανοιχτή 

στο κοινό εκδήλωση σε κάθε πόλη  
(Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αθήνα) 

Ανοιχτή στο κοινό εκδήλωση / Happening 

Πρωί 

• Περίπτερο στη μεγαλύτερη πλατεία της πόλης με 

εκπαιδευμένες κοπέλες που θα μοιράζουν φυλλάδια 

για τη νόσο (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) και φυλλάδιο συμπτωμάτων.  

Απόγευμα 

• Ομιλία στο κοινό από γιατρό της περιοχής 

• Παράσταση καραγκιόζη με σενάριο που προβάλει τα 

συμπτώματα, τον ειδικό γιατρό και την ελπίδα. 

• Αναμνηστικό δώρο ομπρέλα 
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Διασφάλιση της κάλυψης από τα μέσα 

6 Press Conferences 
(Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αθήνα) 

• Η καμπάνια θα ξεκινήσει με press conference 

στην Αθήνα για την ενημέρωση όλων των 

μέσων, τόσο για τη νόσο, όσο και για το τι 

περιλαμβάνει η καμπάνια.  

• Θα γίνουν press conferences σε όλες τις 

επαρχιακές πόλεις 1-2 μέρες πριν την 

εκδήλωση 

• Μία εβδομάδα πριν  

• spot στο τοπικό ραδιόφωνο 

• καταχωρήσεις στις τοπικές εφημερίδες  

• αφίσες (κεντρικά σημεία, φαρμακεία, 

νοσοκομεία, ΕΟΠΥΥ, Πανεπιστήμια κλπ) 

http://www.viralblog.com/social-media/three-must-see-presentations-on-social-media/
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Ενέργειες/Υλικά επικοινωνίας 

 6 
Συνεντεύξεις 

Τύπου 

 Ραδιοφωνικό 
spot 

 Έντυπη 
Καταχώρηση 

Διανομή 
Ενημερωτικού 
Έντυπου σε 6 

πόλεις 

Αφίσα 

Περίπτερο σε 
κεντρικές 

πλατείες των 
6 πόλεων 

Ειδικά 
σχεδιασμένη 
παράσταση 
Καραγκιόζη 

Ανοιχτή στο 
κοινό 

ενημερωτική 
εκδήλωση 
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Υλικά 

Ρ/Φ Μήνυμα  

Ενδεικτικά ακολουθούν τα υλικά των Ιωαννίνων  

που αντίστοιχα έχουν προσαρμοστεί για όλες τις πόλεις 
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Καταχώρηση 

Υλικά 
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Υλικά 

Περίπτερο  Αφίσα 
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Υλικά 

Roll up banner Ενημερωτικό 

έντυπο 
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Ημερομηνίες 

• 4  Δεκ Ιωάννινα 

• 11 Δεκ Ηράκλειο 

• 12 Δεκ Λάρισα 

• 13 Δεκ Θεσσαλονίκη 

• 14 Δεκ Πάτρα 

• Αθήνα (η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα) 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 


