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Αθήνα,15/11/21  

      Αρ. πρωτ. 218      

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Όπως κάθε χρόνο από το 2000, έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε από τις 

17 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου 2021, η ετήσια εκστρατεία ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης σχετικά με το μελάνωμα και τον καρκίνο του δέρματος 

από την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία, στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μελανώματος και της Ελληνικής 

Εβδομάδας Καρκίνου του Δέρματος. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 

δημιουργεί η πανδημία COVID-19, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η 

εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκε μέσω 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του ραδιοφώνου και των ψηφιακών 

ΜΜΕ, χωρίς δυστυχώς, να περιλαμβάνει και την δωρεάν προληπτική 

εξέταση του πληθυσμού από τους Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους.  

Η εκστρατεία χρηματοδοτήθηκε από την ίδια την Ε.Δ.Α.Ε. και ανατέθηκε 

στην έμπειρη διαφημιστική εταιρεία «SOLID Ηavas», η οποία είχε 

διεξαγάγει επιτυχώς και την περσινή εκστρατεία. Ο στόχος που τέθηκε 

ήταν να γίνει περισσότερο κατανοητή η σημασία της αποτελεσματικής 

προστασίας από τον ήλιο και της τακτικής επίσκεψης στον Δερματολόγο-

Αφροδισιολόγο, ως τους βασικούς παράγοντες της πρωτογενούς και της 

δευτερογενούς (έγκαιρη διάγνωση) πρόληψης του μελανώματος. Κεντρικό 

σύνθημα της φετινής εκστρατείας ήταν: «Φέτος το καλοκαίρι 

#KaneTiDiafora».  

Τα αποτελέσματα της φετινής εκστρατείας ήταν εξαιρετικά ικανοποιητικά 

και βελτιωμένα σχετικά με την επιτυχημένη περσινή εκστρατεία. 

Επισυνάπτεται η σχετική έκθεση της διαφημιστικής εταιρείας που ανέλαβε 

την φετινή εκστρατεία. Συνοψίζοντας αυτά τα αποτελέσματα, θα θέλαμε 

να επισημάνουμε τον πολύ υψηλό αριθμό (πάνω από 5.600.000) θετικών 

αντιδράσεων, την ευρύτατη γεωγραφική κάλυψη, την πρόσβαση στις 

νεότερες ηλικίες σε ποσοστό 33% (επιτυχημένη θεωρείται μια εκστρατεία 

όταν το ποσοστό είναι πάνω από 20%), τον μεγάλο αριθμό ατόμων 

(16.736) που οδηγήθηκαν στο σχετικό ενημερωτικό site της ΕΔΑΕ και την 

αύξηση, σε σχέση με πέρυσι, των ατόμων που κατέβασαν τον 

ενημερωτικό οδηγό.  
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Παρά τις αντιξοότητες, η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική 

Εταιρεία ήταν παρούσα και με σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο προώθησε 

την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, σχετικά με το μελάνωμα 

και τον καρκίνο του δέρματος, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο του 

Δερματολόγου-Αφροδισιολόγου, ως κύριο εκφραστή της διάγνωσης και 

της θεραπευτικής διαχείρισης του ασθενούς με καρκίνο του δέρματος.  

Με την ευχή, την επόμενη χρονιά στην εκστρατεία μας να προστεθεί και 

το σκέλος της προληπτικής δερματολογικής εξέτασης του κοινού, δίνουμε 

το ραντεβού μας για το 2022. 

Μετά τιμής, 

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ 

 

Υπεύθυνος Εκστρατείας Μελανώματος                     Ο Πρόεδρος                                                                                    

                                          

               Α. Κατούλης                                            Δ. Ρηγόπουλος 

 

 

 

 

 


