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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά διαγιγνώσκονται με καρκίνο του αίματος. Για 

πολλούς από αυτούς η μόνη ελπίδα είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών από 

έναν συμβατό δότη. Η διαδικασία είναι ακίνδυνη και ανώδυνη. Το να γίνει εθελοντής 

δότης μυελού των οστών είναι κάτι απλό αλλά και ταυτόχρονα αποτελεί ύψιστη πράξη 

αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο μας.
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ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της πρακτικής μου ήταν:

η διαχείριση των Social Media του ΚΕΔΜΟΠ 

μέσω αναρτήσεων στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης ( Facebook, Instagram) με στόχο την 

προσέλκυση και την ενημέρωση υποψήφιων 

εθελοντών δοτών μυελού των οστών και η 

καταμέτρηση της στατιστικής τους απήχησης.

ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ

• Οκτώβριος -Νοέμβριος

Εκπαίδευση για τις διαδικασίες δωρεάς μυελού των οστών

Αρχειοθέτηση δειγμάτων εθελοντών δοτών μυελού των οστών με τη χρήση του 

προγράμματος Microsoft Office Excel.

• Δεκέμβριος- Ιανουάριος

Σχεδιασμός και Διαμόρφωση υλικού για την διάχυση του στα Social Media του

ΚΕΔΜΟΠ. Χρήση των προγραμμάτων Power Point, Video Maker, Photoshop.

• Φεβρουάριος

Ανάρτηση 3 video στο Facebook και Instagram του ΚΕΔΜΟΠ-ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ

Καταμέτρηση της στατιστικής τους απήχησης μέσω Google analytics.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Video 1

Video 2

Video 3

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η διάχυση των αναρτήσεων στα Social 

Media συνέβαλαν αποτελεσματικά στην 

προσέλκυση περισσότερων εθελοντών 

δοτών μυελών των οστών. Για να 

αυξηθούν οι πιθανότητες για εύρεση 

συμβατού δότη θα πρέπει όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι να 

συμμετάσχουν στην Παγκόσμια 

δεξαμενή δοτών μυελού των οστών και 

να είναι πρόθυμοι να χαρίσουν ζωή.

Βιβλιογραφία
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