
 

 

 

 

 

Βιβλίο Περιλήψεων 



AA1 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III  

 

Φίλιππος Φιλιππίδης1, Κωνζηανηίνος Βαρδαβάς2, Monique Bertic2, Παναγιώηης 
Μπετράκης2, Gregory Connolly2, Κσριάκος οσλιώηης1, Γιάννης Σούνηας1  

 
1 Κέληξν Μειεηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο, Ιαηξηθή Σρνιή, Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην 
Αζελώλ, Αζήλα 
2 Center for Global Tobacco Control, Harvard School of Public Health, Boston 
 

κοπός: Σθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ππνζηήξημεο ησλ 
αληηθαπληζηηθώλ πνιηηηθώλ από ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό.  

 
Τλικό και Μέθοδος: Η παλειιαδηθή έξεπλα “Hellas Health III” πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2010. Με ηξηζηαδηαθή δεηγκαηνιεςία, επειέγε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηνπ 

ειιεληθνύ ελήιηθνπ πιεζπζκνύ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 1000 ζπλεληεύμεηο κε δνκεκέλν 
εξσηεκαηνιόγην ζε ηζάξηζκα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηώλ (κέζε ειηθία 47,1±17,1 έηε, 

51% άλδξεο, 40% θαζεκεξηλνί θαπληζηέο). Τν πνζνζηό αληαπνθξηζηκόηεηαο ήηαλ 48,6%.  
 

Αποηελέζμαηα: 63% ηνπ δείγκαηνο (33,5% ησλ θαπληζηώλ θαη 93,3% ησλ κε θαπληζηώλ, 

p<0,01) δήισζαλ όηη ζπκθσλνύλ κε ηελ πιήξε απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε όινπο ηνπο 
δεκόζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο, ελώ ην 70,9% (55% ησλ θαπληζηώλ) ζα επηζπκνύζε λα 

εξγάδεηαη ζε ρώξν εξγαζίαο ειεύζεξν από θαπλό. Η πιεηνλόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ 
έξεπλα ππνζηεξίδεη πνιηηηθέο όπσο νη πεξηνξηζκνί ζηε δηαθήκηζε πξντόλησλ θαπλνύ (83%) 

θαη ζηελ πώιεζε ηζηγάξσλ ζε αλειίθνπο (94,1%), νη πξνεηδνπνηεηηθέο εηηθέηεο ζηα παθέηα 

(85,2%) θαη νη αληηθαπληζηηθέο δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο (85,2%). Ωζηόζν, κόλν ην 46,3% 
ππνζηεξίδεη ηελ αύμεζε ηεο θνξνινγίαο ζηα πξντόληα θαπλνύ. Οη θαπληζηέο θαη νη άλζξσπνη 

πνπ πηζηεύνπλ όηη ην παζεηηθό θάπληζκα δελ είλαη επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπο εκθαλίδνπλ 
κηθξόηεξα πνζνζηά ππνζηήξημεο όισλ ησλ πνιηηηθώλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλίζκαηνο.  

 
σμπεράζμαηα: Η ππνζηήξημε όισλ ζρεδόλ ησλ αληηθαπληζηηθώλ κέηξσλ είλαη επξεία 

κεηαμύ ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ, θπξίσο κεηαμύ ησλ κε θαπληζηώλ, αιιά θαη κεηαμύ ησλ 

θαπληζηώλ. Ωζηόζν, ππάξρεη έλα αμηνζεκείσην πνζνζηό θαπληζηώλ πνπ αληηηίζεηαη ζηηο 
αληηθαπληζηηθέο πνιηηηθέο, ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνύλ ζε νηθνλνκηθνύ ραξαθηήξα κέηξα, 

όπσο ηα πξόζηηκα θαη ε απμεκέλε θνξνινγία.  
 



AA10 
ΑΤΣΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΜΔ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΓΝΩΔΙ ΚΑΙ ΑΠΟΨΔΙ  
 
Καηερίνα Ποσρναροπούλοσ  
 
London School of Economics and Social Sciences 
 
Ανηικείμενο: Απηή ε κειέηε απνζθνπεί ζην λα εμεηάζεη ηε γλώζε ζρεηηθά κε ηηο 
θπξηαξρνύζεο απόςεηο πεξί αληηβηνηηθώλ, λα κειεηήζεη από πνύ πξνκεζεύνληαη ηα άηνκα ηα 
αληηβηνηηθά ηνπο, ην ξόιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ ζηελ απηνζεξαπεία θαη ηπρόλ 
δηαθνξέο αλάκεζα ζην θύιν ησλ αηόκσλ πνπ επηιέγνπλ απηνζεξαπεία κε αληηβηνηηθά.  
 
Μέθοδος: Σηελ παξνύζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ακθόηεξεο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο 
κέζνδνη. Γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηειεθσληθώλ 
ζπλεληεύμεσλ ηνπ special Eurobarometer 338, ην νπνίν δηεμήρζε ην 2009 ζε πιήζνο 1015 
αηόκσλ ειηθίαο 20 εηώλ θαη άλσ. Η πνηνηηθή έξεπλα έγηλε κε 15 αηνκηθέο ζπλεληεύμεηο όπνπ 
δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο θαη νη γλώζεηο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο 
γύξσ από ηελ απηνζεξαπεία κε αληηβηνηηθά. 
 
Αποηελέζμαηα: Σηε δεκνζθόπεζε ηνπ Eurobarometer ην 72.2% ησλ εξσηεζέλησλ 
εμέθξαζαλ ηελ (εζθαικέλε) άπνςε όηη ηα αληηβηνηηθά ζθνηώλνπλ ηνπο ηνύο θαη ην 92,3% 
ζπκθώλεζε όηη ε άζθνπε ρξήζε αληηβηνηηθώλ νδεγεί ζε αρξήζηεπζή ηνπο. Σηελ πνηνηηθή 
έξεπλα νη απόςεηο ήηαλ δηραζκέλεο (αξλεηηθά θαη ζεηηθά), κε ηελ  νηθνγέλεηα λα θαίλεηαη πσο 
δηαδξακαηίδεη έλαλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηηο απνθάζεηο ησλ αηόκσλ ζρεηηθά κε ηελ 
απηνζεξαπεία κε αληηβηνηηθά.  
 
σμπέραζμα: Μεγάιν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ εζθαικέλε γλώζε ζρεηηθά κε ηα 
αληηβηνηηθά. Γεληθώο ηα άηνκα, αλεμαξηήησο θύινπ, πξνηηκνύλ λα πξνκεζεύνληαη ηα 
αληηβηνηηθά ηνπο θάξκαθα κέζσ αμηόπηζησλ πεγώλ (όπσο από γηαηξνύο, θαξκαθεία θ.ι.π.). 
Παξ’ όια απηά, ε κεηνλόηεηα πνπ παίξλεη «απνκεηλάξηα» αληηβηνηηθώλ, πξέπεη λα εμεηαζηεί 
πεξαηηέξσ. Τα ηειεπηαία επξήκαηα δείρλνπλ πώο ηα άηνκα ηείλνπλ λα απνζεξαπεύνληαη κε 
αληηβηνηηθά σο πνιηηηζκηθή επέθηαζε παηξνπαξάδνησλ πξαθηηθώλ πνπ νδεγνύλ ηα άηνκα ζε 
άκεζνπο θαη αλαθνπθηζηηθνύο ηξόπνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πγείαο. Επεηδή ε εζθαικέλε 
γλώζε γηα ηα αληηβηνηηθά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά αλαθνξηθά κε 
ζέκαηα πγείαο, όπσο ε ιηγνζηή ζπκκόξθσζε κε ηα αληηβηνηηθά θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ηαηξνύ, 
είλαη αλαγθαία ε επξύηεξε εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνύ κέζσ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ 
θαη ζηξαηεγηθέο ελεκέξσζεο. Τν ηειεπηαίν νθείιεη λα ιάβεη ππ’ όςηλ ην πνιηηηζκηθό ππόβαζξν 
θαη ηελ ηνπηθή «θνηλή» ινγηθή ζηελ θνηλόηεηα πνπ ζα εθαξκνζηεί. 
 



AA11 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠO ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΔΗΜΟΙΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΙΑ ΠΕΡΠAΣΗΜΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ ΣΧΝ ΚΑΣΟΙΚΧΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΧΝ 

 

Υριζηίνα Δημηηρακάκη, ηάθης Παπατρήζηοσ 
 

Κέληξν Μειεηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο, Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ην δήκν Μεγάξσλ.  
 

κοπός: Η αμηνιόγεζε ησλ δεκόζησλ ρώξσλ ηνπ Δήκνπ Μεγάξσλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο 
θαηνίθνπο κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ αξρώλ γηα ηε  βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο 

ζρεηηδνκέλεο κε ηελ πγεία ησλ δεκνηώλ. Τν έξγν επηρνξεγήζεθε από ην ΥΥΚΑ ζην πιαίζην 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Εζληθνύ Δηθηύνπ Δήκσλ Πξναγσγήο Υγείαο (ΕΔΔΠΥ) γηα ην πξνθίι 

πγείαο ησλ δήκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δήκν Μεγάξσλ (2010).  
 

Τλικό και Μέθοδος: Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο απιήο ηπραίαο 

δεηγκαηνιεςίαο. Πξόθεηηαη γηα πνζνηηθή έξεπλα κε πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο ζε λνηθνθπξηά κε 
ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε από εθπαηδεπκέλνπο εζεινληέο 

ηνπ Δήκνπ.  Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο ήηαλ 388 άλδξεο θαη γπλαίθεο, 18 εηώλ θαη άλσ.  
 

Αποηελέζμαηα: Η πιεηνλόηεηα ησλ θαηνίθσλ δηαηύπσζε αξλεηηθή γλώκε γηα ηελ πνηόηεηα 

ησλ ρώξσλ γηα πεξπάηεκα ζηε γεηηνληά ηνπο (ην 66% ηνπο αμηνιόγεζε θαζόινπ ή όρη ηόζν 
επράξηζηνπο) θαζώο θαη γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πεδνδξνκίσλ, όπνπ 7 ζηνπο 10 πεξίπνπ ηα 

αμηνιόγεζε σο θαζόινπ ή ειάρηζηα ζπληεξεκέλα. Οθηώ ζηνπο 10 εξσηώκελνπο δήισζαλ όηη 
δελ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο δεκόζηα κέξε αλαςπρήο (πρ. πάξθα, δεκνηηθά γπκλαζηήξηα, 

πηζίλεο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θα.) ζε αληίζεζε κε ην 14,4% πνπ απάληεζε ζεηηθά (ην 

5,2% δελ  ήηαλ ζίγνπξν γηα ηελ ύπαξμε ηνπο). Από όζνπο απάληεζαλ ζεηηθά, κόλν ην 35,7% 
αλέθεξε όηη ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο, ελώ ην 64,3% απάληεζε όηη δελ ηηο 

ρξεζηκνπνηεί . Όζνλ αθνξά ηελ ύπαξμε δεκόζησλ ρώξσλ θαη παηδηθώλ ραξώλ θαηάιιειεο γηα 
ηα παηδηά ζηελ γεηηνληά ηνπο ην 59% δήισζε πσο δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ρώξνη ζε αληίζεζε κε 

ην 33,2% πνπ απάληεζε ζεηηθά (ην 7,7% αλέθεξε πσο δελ γλσξίδεη). Από ην πνζνζηό ησλ 
αηόκσλ πνπ ππνζηήξημαλ ηελ παξνπζία θαηάιιεισλ ρώξσλ γηα παηδηά, ην 63,9% πηζηεύεη όηη 

ε πνηόηεηα ηνπο ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα έρεη παξακείλεη ε ίδηα, ην 30,8% όηη έρεη 

ρεηξνηεξεύζεη θαη κόλν ην 5,3% όηη έρεη βειηησζεί. Τέινο, ην 69,8% ησλ ζπκκεηερόλησλ 
ζεσξεί όηη δελ ληώζεη αζθάιεηα, ιόγσ ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο ζηε γεηηνληά ηνπ. 

 
σμπεράζμαηα: Η έιιεηςε ειθπζηηθνύ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, δεκόζησλ εγθαηαζηάζεσλ 

άζιεζεο θαη αλαςπρήο θαζώο θαη ε έιιεηςε αζθάιεηαο ζε κία θνηλόηεηα, απνηεινύλ δηεζλώο 

ηζρπξνύο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο γηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη θαιή πνηόηεηα δσήο ζε 
ζρέζε κε ηελ πγεία. Σην Δήκν Μεγάξσλ ππάξρεη αλάγθε λα ππάξμνπλ άκεζεο θαη πνηνηηθέο 

ηνπηθέο παξεκβάζεηο. Παξόκνηεο θαηαγξαθέο αλαγθώλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε 
πξσηνβνπιία θαη άιισλ δεκνηηθώλ αξρώλ ζην πιαίζην ζπλεγνξίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο δσήο θαη ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ ηνλ νπνίν ππεξεηνύλ.  
 



 

AA12 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ   
 
Σταματίνα  Γκατζώνη 
 
Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο, Αθήνα  
 
Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης είναι η εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος 
προσέλκυσης και ένταξης εθελοντών αιμοδοτών της μίας φοράς (one time donors) στην 
συστηματική εθελοντική αιμοδοσία (repeated donors). Το θεωρητικό πλαίσιο οργάνωσης, 
βασίζεται στη θεωρία της κοινωνικής ψυχολογίας, τη Θεωρία της Προσχεδιασμένης 
Συμπεριφοράς (TPB). 
 
Μεθοδολογία: Ο πληθυσμός επιλέχθηκε με τυχαιοποιημένη, στρωματοποιημένη μέθοδο 
(stratified random sampling), με αρχικό σύνολο δείγματος (n=80). Οι συμμετέχοντες, τυχαία, 
κατηγοριοποιήθηκαν σε ομάδα στόχο (n=40) και ομάδα ελέγχου (n=40). Τελικό δείγμα έως 
το τέλος του προγράμματος: ομάδα στόχος (n=13) ομάδα ελέγχου (n=15). Οι συμμετέχοντες 
συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο, δομημένο στις μεταβλητές του TPB. Η επεξεργασία των 
δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα στατιστικής SPSS 19.0. 
 
Αποτελέσματα: Η παρέμβαση δεν είχε αποτέλεσμα στατιστικά σημαντικό ως προς την 
αύξηση της προσέλευσης του αριθμού των συμμετεχόντων για αιμοδοσία τόσο στην ομάδα 
στόχο (15,4%) όσο και στην ομάδα ελέγχου (13,3%). Επίσης δεν παρατηρήθηκε σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στην ομάδα στόχο και στην ομάδα ελέγχου. Ενισχύει τα δεδομένα ως προς 
τα δημογραφικά στοιχεία και το κίνητρο για αιμοδοσία που εξακολουθεί να είναι η προσφορά 
στο κοινωνικό σύνολο (ομάδα στόχος: 38,5%, ομάδα ελέγχου: 40%) και στον συνάνθρωπο 
(ομάδα στόχος: 34,6%, ομάδα ελέγχου: 16,7%). Τα προβλήματα υγείας και η έλλειψη 
ελεύθερου χρόνου είναι βασικές μεταβλητές. 
 
Συμπεράσματα: Η έρευνα για την βελτίωση των προγραμμάτων προαγωγής της εθελοντικής 
αιμοδοσίας πρέπει να συνεχιστεί. Τα χρονικά όρια των παρεμβάσεων πρέπει να είναι 
ευρύτερα. Η θεωρία της TPB με προσθήκη της μεταβλητής της ενίσχυσης της ταυτότητας του 
«εγώ» είναι αποτελεσματική. Μέσα από την εκτενή ανασκόπηση των ερευνών προκύπτουν οι 
εξής προτάσεις: Έμφαση στην ενημέρωση των υποψήφιων δοτών με αλληλεπιδρούσες 
μεθόδους, συμμετοχή συστηματικών εθελοντών αιμοδοτών στα προγράμματα, ευέλικτα 
ωράρια αιμοληψιών και ενίσχυση των κινητών μονάδων αιμοληψιών. Απαιτείται η εξασφάλιση 
των οικονομικών πόρων κυρίως από τους κρατικούς εμπλεκόμενους φορείς. 
 



AA13-α 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΤΓΔΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΣΟΠΙΚΗ 
ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΧΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ 
ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ Δ ΗΛΙΚΙΧΜΔΝΟΤ 
 
Γέζποινα Οικονομίδοσ, Υριζηίνα Γημηηρακάκη  
 
ΠΜΣ «Πξναγσγή θαη Αγσγή Υγείαο», Κέληξν Μειεηώλ θαη Υπεξεζηώλ Υγείαο, Ιαηξηθή Σρνιή, 
ΕΚΠΑ 
 
κοπός: Η παξνύζα κειέηε επηδίσμε ηελ αλάπηπμε θαη αμηνιόγεζε ελόο ζπλνπηηθνύ, 
βαζηζκέλνπ-ζηε-Θεσξία ηεο Πξνζρεδηαζκέλεο Σπκπεξηθνξάο, εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 
παξέκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ αλίρλεπζε ηεο θαηάζιηςεο ζηνπο ειηθησκέλνπο. Τν πξόγξακκα 
αθνξνύζε επαγγεικαηίεο πγείαο δνκώλ θαη ππεξεζηώλ παξνρήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 
ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη είρε βαζηθό ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο πξόζεζεο ησλ 
ζπκκεηερόλησλ λα ρξεζηκνπνηνύλ εηδηθά εξγαιεία εθηίκεζεο ηεο θαηαζιηπηηθήο 
ζπκπησκαηνινγίαο ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο. 
 
Τλικό και Μέθοδος: Εθαξκόζηεθε ζρεδόλ-πεηξακαηηθό ζρέδην κε ηζνδύλακσλ νκάδσλ κε 
πξηλ-θαη-κεηά δνθηκαζία. Τελ νκάδα παξέκβαζεο ζρεκάηηζαλ 20 επαγγεικαηίεο πγείαο από 
ηξεηο δήκνπο-κέιε ηνπ Εζληθνύ Δηθηύνπ Δήκσλ Πξναγσγήο Υγείαο θαη ηελ νκάδα ζύγθξηζεο 
14 επαγγεικαηίεο από δύν άιινπο δήκνπο-κέιε. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 
παξέκβαζε ήηαλ ε δηαλνκή έληππνπ πιηθνύ. Τν πεξηερόκελν ηνπ δηακνξθώζεθε βάζεη 
πνηθίισλ ηερληθώλ αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο (behavior change techniques) θαη ζηόρεπζε ζηνπο 
παξάγνληεο πνπ, ζύκθσλα κε ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο παξέκβαζεο, πξνζδηνξίδνπλ ηελ 
πξόζεζε πηνζέηεζεο ηεο ρξήζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ («ζηάζεηο», «ππνθεηκεληθόο 
θαλόλαο», «αληηιεπηόο έιεγρνο»). Σηελ νκάδα ζύγθξηζεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θάπνηα 
δξαζηεξηόηεηα. Γηα ηελ πξηλ-θαη-κεηά αμηνιόγεζε θαηαζθεπάζηεθε εξσηεκαηνιόγην.   
 
Αποηελέζμαηα: Η νκάδα παξέκβαζεο εκθάληζε ζεκαληηθά πςειόηεξα επίπεδα «αληηιεπηνύ 
ειέγρνπ» ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ζύγθξηζεο, δειαδή εληνπίζηεθε ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο 
αληίιεςεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλόηεηα ρξήζεο αληρλεπηηθώλ εξγαιείσλ (p=0,002). Δελ ππήξμε 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ «πξόζεζε» θαη ζηηο δηαζηάζεηο «ππνθεηκεληθόο θαλόλαο» 
θαη «ζηάζεηο». Σηελ πεηξακαηηθή νκάδα κεηά ηελ παξέκβαζε παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 
αύμεζε ζηα επίπεδα ηεο πξόζεζεο, αιιά θαη όισλ ησλ παξαγόλησλ πνπ ηελ θαζνξίδνπλ ζε 
ζρέζε κε πξηλ ηελ παξέκβαζε.  
 
σμπεράζμαηα: Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα εκθάληζε πεξηνξηζκέλε 
απνηειεζκαηηθόηεηα αλαθνξηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο πξόζεζεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίσλ 
εθηίκεζεο ηεο θαηάζιηςεο από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ ζπκκεηερόλησλ δήκσλ. 
Ωζηόζν, ιόγσ ηεο ζεκαληηθήο βειηίσζεο ζηελ αληίιεςε ειέγρνπ θαη ησλ εληζρπηηθώλ ηάζεσλ 
πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε όινπο ηνπο παξάγνληεο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ε ζπγθεθξηκέλε 
παξέκβαζε ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ζπζηαηηθό ζηνηρείν ελόο επξύηεξνπ, πνιύπιεπξνπ θαη 
πνιπεπίπεδνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη πξνεγκέλεο θαηάξηηζεο ησλ επαγγεικαηηώλ 
πγείαο ζηελ αλίρλεπζε ηεο θαηάζιηςεο. 
 



AA13-β 
H ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΥΗ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ  
 
Βαλενηίνη Αναζηαζίοσ  
 
Πξώελ Αλώηεξε Λεηηνπξγόο Εθπαίδεπζεο, Ννζειεπηηθήο Σρνιήο Υπνπξγείνπ Υγείαο Κύπξνπ, 
Λέθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ FREDERICK   
 
κοπός: Σηόρνο ηεο πηινηηθήο απηήο εξγαζίαο ήηαλ ν έιεγρνο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 
πξννξηδόηαλ λα κεηξήζεη ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα θαξθίλν, ζε ζπγθεθξηκέλε  πεξηνρή 
ηεο Κύπξνπ όπνπ γηλόηαλ ιόγνο γηα απμεκέλε ζπρλόηεηα θαξθίλνπ. 
 
Τλικό και Μέθοδος: Φξεζηκνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή, επηδεκηνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα 
απηή. Τν δείγκα απνηέιεζαλ ηξηάληα άηνκα ειηθίαο από  20 κέρξη θαη  80 εηώλ.  
 
Αποηελέζμαηα: Τα επξήκαηα έδεημαλ ηελ παξνπζία παξαγόλησλ πνπ ζπληζηνύλ 
ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ. Τέηνηνη παξάγνληεο θάλεθαλ λα είλαη ε 
έιιεηςε επαξθνύο άζθεζεο, νη ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, γεληθή άγλνηα ηξόπσλ 
κείσζεο ησλ θηλδύλσλ πνπ δηέηξερε ε πγεία ηνπο θαζώο  θαη ε  πεξηβαιινληηθή ξύπαλζε. 
Πέξαλ ηνύηνπ, κόλν έλα κηθξό πνζνζηό αλδξώλ δήισζαλ όηη έθαλαλ πξσθηνζθόπεζε ζε 
ηαθηηθή βάζε θαη πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο γπλαίθεο δελ είραλ πνηέ θάλεη καζηνγξαθία νύηε 
θαη απηνεμέηαζε καζηνύ. 
 
σμπεράζμαηα: Τα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ππνδεηθλύνπλ ηελ αλάγθε γηα επαλάιεςε 
ηεο έξεπλαο κε κεγαιύηεξν δείγκα θαζώο θαη γηα εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Αγσγήο Υγείαο 
πνπ λα απεπζύλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θηλδύλνπ αιιά θαη ζε νιόθιεξν ηνλ πιεζπζκό 
ηεο Κύπξνπ γεληθόηεξα.    
 
 
 



 

AA13-γ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΓΟΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ  
 
Κσριακή Καραμπίνοσ  
 
Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Υγείαο, Ιαηξηθή Σρνιή – Τκήκα 
Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Ψπρνινγίαο. 
 
κοπός: Η βηβιηνγξαθηθή απηή αλαζθόπεζε αλαθέξεη νξηζκέλεο από ηηο παξεκβάζεηο 
πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ ζην 
γνληθό ηνπο ξόιν.  
 
Τλικά και μέθοδος: Οη ειεθηξνληθέο βάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη Medline, 
PsychInfo, Science Direct, Scopus πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ 
πξνάγνπλ ηηο γνληθέο δεμηόηεηεο. Οη θπξηόηεξεο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
ήηαλ  "improve parenting education ",  "promote positive parenting ",  " promote 
sensitive mothers", "mother- infant interaction ",  "mother-infant attachment ", parenting 
programs ". Τα άξζξα πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ γξακκέλα ζηελ αγγιηθή γιώζζα θαη 
αθνξνύζαλ πξνγξάκκαηα γνλέσλ κε παηδηά 1-5 εηώλ. 
 
Αποηελέζμαηα: Οη κειέηεο πνπ κειεηήζεθαλ αθνξνύλ ην πξσηνγελέο θαη δεπηεξνγελέο 
επίπεδν πξόιεςεο. Οη εηδηθνί πνπ εθαξκόδνπλ ηηο παξεκβάζεηο  είλαη επαγγεικαηίεο 
πγείαο, όπσο ςπρνιόγνη, ςπρίαηξνη ή επηζθέπηεο πγείαο. Τα πξνγξάκκαηα απηά 
εθαξκόδνληαη είηε θαη’ νίθνλ είηε ζε  θάπνην θέληξν θαη  βνεζνύλ ηνπο γνλείο λα 
απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή αλάπηπμε θαη λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο, 
ώζηε λα επηθνηλσλνύλ θαιύηεξα κε ην παηδί ηνπο.  
 
σμπεράζμαηα: Οη παξεκβάζεηο απηέο ζεσξνύληαη επηηπρεκέλεο ζηε δηαρείξηζε 
πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ. Επίζεο, ε απόθηεζε ζεηηθώλ γνληθώλ 
δεμηνηήησλ ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε πγηώλ ζρέζεσλ κε ην παηδί. Η αλάπηπμε 
αζθαιώλ ζρέζεσλ  έρεη επίδξαζε ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ παηδηνύ κε 
ζεκαληηθά νθέιε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή, γλσζηηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ.   



AA14 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
 
Παναγιώτα Κατσακιώρη1, Ιωάννα Παπαϊωάννου1, Εύα Σγουρού2  
 
1 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Αθήνα  
2 Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πάτρα  
  
Σκοπός: Οι επιπτώσεις των εργατικών ατυχημάτων στην υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων καθώς και στην οικονομική και κοινωνική ζωή ενός κράτους καθιστούν 
απαραίτητη τη συστηματική μελέτη των παραγόντων πρόκλησης και των αλληλεπιδράσεών 
τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αναγνώριση παραγόντων πρόκλησης των 
εργατικών ατυχημάτων με στόχους την αποτροπή επανάληψης τέτοιων συμβάντων και την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.  
 
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 331 εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν στη βιομηχανία 
στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής κατά το χρονικό διάστημα 1999-2005. Για τους σκοπούς 
της έρευνας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε ερωτήματα για τα 
πιθανά αίτια πρόκλησης (περιβαλλοντικά, οργανωτικά, εργασιακά, ανθρώπινα και προσωπικά 
χαρακτηριστικά) και το είδος του λάθους (ολίσθηση, κενό μνήμης, σφάλμα ή παραβίαση) σε 
κάθε εξεταζόμενο ατύχημα. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τον αρμόδιο για τη 
διερεύνηση του ατυχήματος επιθεωρητή εργασίας.  
 
Αποτελέσματα: Η μελέτη ανέδειξε ότι οι οργανωτικοί παράγοντες, ακολουθούμενοι από τους 
εργασιακούς, συμμετείχαν ως αίτιο στα περισσότερα ατυχήματα. Οργανωτικοί παράγοντες 
όπως ο ελλιπής σχεδιασμός εργασίας, ο ελλιπής συντονισμός και ο ασαφής καθορισμός 
αρμοδιοτήτων συχνά παραμελούνται κατά τη διερεύνηση των ατυχημάτων. Ο πιο συχνός 
τύπος λάθους ήταν το λάθος βασισμένο σε κανόνες, ακολουθούμενο από την παραβίαση 
ρουτίνας. Τα βασισμένα σε κανόνες λάθη συμβαίνουν όταν η συμπεριφορά στηρίζεται σε 
κανόνες που έχουν απομνημονεύσει οι εργαζόμενοι ή σε οικείες διαδικασίες. Οι αποφάσεις της 
διοίκησης πολύ συχνά ενθαρρύνουν την πρόκληση λαθών βασισμένων σε κανόνες και 
παραβιάσεων ρουτίνας εξαιτίας της χρονικής πίεσης.  
 
Συμπεράσματα: Για την πρόληψη παρόμοιων ατυχημάτων, συνιστώνται η παροχή 
κατάλληλης κατάρτισης στους εργαζόμενους, ο επανασχεδιασμός της εργασίας με σαφώς 
προσδιορισμένα καθήκοντα και διαδικασίες εκτέλεσης, η μείωση της πίεσης, όσον αφορά στην 
απόδοση του εργαζομένου, καθώς και η αποτελεσματική επίβλεψη των μέτρων ασφάλειας.  
 



AA15 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΛΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 
Χρυσούλα Τουφεκούλα1, Ιωάννα Παπαϊωάννου2, Κατερίνα Λολακίδου3  
  
1 Ιατρός, Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Προϊσταμένη τμήματος, Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας   
2  Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας  
3  Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας  
  
Σκοπός: Η κοινοτική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την 
περίοδο 2007-2012  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία των εργαζομένων θέτοντας ως 
στόχους την ύπαρξη υγιέστερων και ασφαλέστερων χώρων εργασίας, την αντιμετώπιση των 
νέων εργασιακών κινδύνων (περιλαμβανομένων των ψυχοκοινωνικών κινδύνων) και την 
προώθηση της ψυχικής υγείας στην εργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, μείζον ζήτημα αποτελεί η 
εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών εργασιακών κινδύνων, καθώς αυτοί παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τους παραδοσιακούς κινδύνους στο χώρο 
εργασίας και δυσχεραίνουν την εκτίμηση της επικινδυνότητάς τους. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικότερων παραμέτρων που αξιολογούνται κατά την 
εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.  
 
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση στοιχείων που ζητήθηκαν από τις 
Επιθεωρήσεις Εργασίας των Ευρωπαϊκών χωρών και τα οποία αφορούσαν τις πρακτικές για 
την εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών εργασιακών κινδύνων.  
 
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Συγκεκριμένες πρακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
για την εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων παρείχαν τελικά 8 χώρες (Βουλγαρία, 
Αυστρία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Σλοβακία, Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Οι 
προσεγγίσεις αυτές περιελάμβαναν στην πλειονότητά τους είτε τη χρήση προτύπων ή τη 
χρήση εξειδικευμένων ερωτηματολογίων. Οι παράμετροι που αξιολογούνταν εν γένει 
αφορούσαν τον πνευματικό φόρτο εργασίας, χαρακτηριστικά της εργασίας, όπως η ποικιλία, 
το περιεχόμενο, ο βαθμός αυτονομίας και το ωράριο (με ιδιαίτερη έμφαση στη νυχτερινή 
εργασία και την εργασία σε βάρδιες), ο ρόλος του εργαζόμενου, οι διαπροσωπικές σχέσεις στο 
χώρο εργασίας, η ενημέρωση και συμμετοχή των εργαζομένων, οι ευκαιρίες για προσωπική 
εξέλιξη και ανάπτυξη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης σε ζητήματα όπως  το εργασιακό 
άγχος, η βία και η παρενόχληση στο χώρο εργασίας.  
 



AA16 
ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΥΕΗ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΚΩΝ 
ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ 
 
Υρσζούλα Σοσθεκούλα1, Ιωάννα Παπαϊωάννοσ2  
 
1 Ιαηξόο Παζνιόγνο, Επηζεσξήηξηα Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ζηελ Εξγαζία, Πξντζηακέλε 
Τκήκαηνο, Σώκα Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο  
2 Δηπισκαηνύρνο Μεραληθόο ΕΜΠ, Επηζεσξήηξηα Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ζηελ Εξγαζία, Σώκα 
Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο  
  
κοπός: Τα εξγαηηθά αηπρήκαηα έρνπλ ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζηελ 
θνηλσλία (αλαπεξίεο, ρακέλεο εξγαηνώξεο, θόζηνο ηαηξηθήο θξνληίδαο, θ.ι.π.), ελώ ζε 
αξθεηέο ρώξεο απνηεινύλ κείδνλ πξόβιεκα δεκόζηαο πγείαο. Εμσηεξηθνί παξάγνληεο ή 
αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ δπλεηηθά εκπιέθνληαη ζηνπο παξάγνληεο 
πξόθιεζήο ηνπο. Σθνπό ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεύλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα 
ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζπλεζέζηεξσλ αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
πξόθιεζε ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ, θαζώο θαη ε εθηίκεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ απηώλ θαη 
ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ.   
 
Τλικό και Μέθοδος: Η κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε αλαζθόπεζε δηαζέζηκσλ 
επηκέξνπο κειεηώλ πνπ αθνξνύζαλ ζηελ έξεπλα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ξόινπ ησλ αηνκηθώλ 
παξαγόλησλ θηλδύλνπ ζηελ πξόθιεζε ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ.  
 
Αποηελέζμαηα - σμπεράζμαηα: Μεηαμύ ησλ θπξηόηεξσλ εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξόθιεζε εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ πεξηιακβάλνληαη ην πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο, ηα θαζήθνληα, ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο, ελώ κεηαμύ 
ησλ αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πεξηιακβάλνληαη ε ειηθία, ε πξνζσπηθόηεηα, ε ζπκπεξηθνξά, 
ην βάξνο ζώκαηνο, ε θαπληζηηθή ζπλήζεηα, ε θαηαλάισζε αιθνόι, νη δηαηαξαρέο ύπλνπ θαη ε 
έιιεηςε άζθεζεο θαη θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Επηπιένλ, παξάγνληεο πνπ δπλεηηθά 
εκπιέθνληαη είλαη ε έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε έιιεηςε εκπεηξίαο θαη ε αλεπαξθήο 
αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ. Ωζηόζν, νη επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε απηνύο ηνπο 
παξάγνληεο είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκό θαη πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 
δξαζηεξηόηεηαο, όπσο είλαη ν θαηαζθεπαζηηθόο. Αλ θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ιόγσ θαη 
ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηνπο εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε 
ζηε ιήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα, εληνύηνηο απηό ζπάληα γίλεηαη 
ζηελ πξάμε. Η ζπλεθηίκεζε ηεο απμεκέλεο επηθηλδπλόηεηαο νξηζκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 
ησλ αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηελ 
θαηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ πξόθιεζεο ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ, θαζώο θαη λα 
αμηνπνηεζεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαθηηθνύ ηαηξηθνύ ειέγρνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, από ηνπο 
ηαηξνύο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηεζνύλ νη εξγαδόκελνη, πνπ δπλεηηθά 
εθηίζεληαη ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν.  
 



AA17 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ   
 
Ιωάννης Χλιαουτάκης, Μαρία Παπαδακάκη, Βάγια Τσούτση  
  
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο  
  
Σκοπός: Οι συμπεριφορές εργασιακής παρενόχλησης/εκφοβισμού έχουν συνδεθεί με 
πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και με χαμηλή 
παραγωγικότητα και υψηλή συχνότητα απουσιών από την εργασία. Ενώ στην Ευρώπη η 
συχνότητα υποδοχής τέτοιων συμπεριφορών αγγίζει μέχρι και το 50%, στην Ελλάδα δεν 
υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες που να εκτιμούν την έκταση του προβλήματος. Σκοπός της 
παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει τη συχνότητα υποδοχής συμπεριφορών παρενόχλησης 
στον εργασιακό χώρο και τους παράγοντες που τις ενισχύουν.    
 
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη σε δείγμα 491 εργαζομένων, 
ηλικίας 18 ετών και άνω, στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Η δειγματοληψία 
πραγματοποιήθηκε κατόπιν στρωματοποίησης με γεωγραφικά κριτήρια. Χρησιμοποιήθηκε 
ημιδομημένο ερωτηματολόγιο που εξέταζε: α) τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων, β) τα εργασιακά χαρακτηριστικά τους, γ) την υποδοχή συμπεριφορών 
παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, δ) την ικανοποίηση από την εργασία, ε) τον αριθμό 
απουσιών από την εργασία, κατά το προηγούμενο έτος, και στ) την τρέχουσα κατάσταση της 
υγείας τους.     
 
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των συμμετεχόντων, 419 (85.3%) ανέφεραν έστω και μια 
μορφή παρενόχλησης κατά την τρέχουσα ή προηγούμενη εργασιακή τους απασχόληση. Η 
υποδοχή συμπεριφορών παρενόχλησης στο χώρο εργασίας βρέθηκε να διαφοροποιείται σε 
στατιστικώς σημαντικό επίπεδο με βάση την οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία των 
εργαζομένων, με τους άγαμους/διαζευγμένους και τους νεότερους σε ηλικία να δέχονται με 
μεγαλύτερη συχνότητα τέτοιες συμπεριφορές σε σχέση με τους έγγαμους και τους 
μεγαλύτερους σε ηλικία (p=0.015 και p=0.005 αντίστοιχα). Επιπλέον, οι συμπεριφορές 
παρενόχλησης βρέθηκαν να εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα στους εργαζόμενους σε 
απογευματινές/βραδινές βάρδιες ή κυλιόμενο ωράριο σε σχέση με τους εργαζόμενους με 
πρωινό ωράριο (p=0.050). Τέλος, οι συμπεριφορές παρενόχλησης βρέθηκαν να συνδέονται με 
περισσότερες μέρες απουσίας από την εργασία, κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος 
(p=0.006), καθώς και με μικρότερη ικανοποίηση από την εργασία (p=0.0001).   
 
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ομάδες υψηλού κινδύνου για υποδοχή 
εργασιακής παρενόχλησης και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε επίπεδο εργατικής 
νομοθεσίας, αλλά και επιχειρησιακής πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας.   
 



AA18 
ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΕ ΓΤΜΑΘΙΕ: ΠΡΟΣΑΘΑ ΣΗ ΤΓΕΘΑ ΙΑΘ ΑΦΑΚΕΘΑ ΣΟΤ ΑΠΟ 
ΕΡΓΑΘΑΙΟΤ ΙΘΜΔΤΜΟΤ  

 

Θωάννα Παπαϊωάννοσ, Εύα γοσρού, Παναγιώηα Ιαηζακιώρη   
  

Επηηξνπή Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ζηελ Εξγαζία, Έλσζε Δηπισκαηνύρσλ Ειιελίδσλ Μεραληθώλ 
(ΕΔΕΜ)  
  

κοπός: Η Επξσπατθή Επηηξνπή, ραξάζζνληαο ηελ θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πγεία θαη 
ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία γηα ηελ πεξίνδν 2007-2012, έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

ζπλερώο απμαλόκελε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ αλαγθαηόηεηα λα 
ιεθζνύλ ππόςε νη πηπρέο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο πνπ αθνξνύλ εηδηθόηεξα ηηο γπλαίθεο. 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε κηαο αλαζθόπεζεο ζεκάησλ πνπ 
εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο εξγαζηαθήο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη αθνξνύλ ηηο γπλαίθεο 

εξγαδόκελεο.    

 
Τλικό και Λέθοδος: Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθόπεζε ζρεηηθώλ κειεηώλ θαη δεκνζηεπκέλσλ 

ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ απαζρόιεζε ησλ γπλαηθώλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ζηνπο όξνπο θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο.  

 

Αποηελέζμαηα: Οη εξγαδόκελεο γπλαίθεο, ζύκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 
2009, απνηεινύλ ην 58,6% ηνπ εξγαδόκελνπ πιεζπζκνύ ζηελ Επξώπε ησλ 27 θξαηώλ-

κειώλ. Επίζεο, επξσπατθέο έξεπλεο θαηαδεηθλύνπλ όηη απαζρνινύληαη ζε κεγαιύηεξν 
πνζνζηό, από ηνπο άλδξεο εξγαδόκελνπο, κε θαζεζηώο κεξηθήο ή πξνζσξηλήο απαζρόιεζεο. 

Τν γεγνλόο απηό ζε ζπλδπαζκό κε  ηελ απαζρόιεζε, θπξίσο, γπλαηθώλ σο νηθηαθό πξνζσπηθό 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απαζρόιεζε κεγάινπ αξηζκνύ γπλαηθώλ ζε κνξθέο εξγαζίαο πνπ 
αμηνινγνύληαη όηη δελ θαιύπηνληαη από ηνλ ίδην βαζκό πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο 

πνπ παξέρεη ην παξαδνζηαθό πξόηππν ηεο πιήξνπο απαζρόιεζεο ζε κηα επηρείξεζε. Από ηελ 
άιιε πιεπξά, λένη θαη αλαδπόκελνη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, 

όπσο νη ςπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη, πνπ πεγάδνπλ από ηελ παξελόριεζε θαη ηε βία ζηελ 
εξγαζία ή ηελ έιιεηςε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνλ εξγαζηαθό θαη ηνλ νηθνγελεηαθό βίν, ζίγνπλ 

ζε ζεκαληηθό βαζκό ηηο εξγαδόκελεο γπλαίθεο.  

 
σμπεράζμαηα: Σην πιαίζην ράξαμεο κηαο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία κέζσ ηεο θαιύηεξεο πξνζαξκνγήο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ε δηάζηαζε ηνπ θύινπ απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα γηα πεξαηηέξσ 

δηεξεύλεζε.  
 



AA19-α 
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  
 
Φωτεινή Κοντού 
 
ΕΚΠΑ, Αθήνα 
 
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη είχε, ως βασικό σκοπό, να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τους 
εργαζομένους να πραγματοποιήσουν υγιεινές επιλογές σε θέματα που αφορούν στην ποιότητα 
ζωής τους, όπως να έχουν προληπτική συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες που προκαλεί το 
κάπνισμα και κατ' επέκταση να διακόψουν/μειώσουν το κάπνισμα και να αποκτήσουν 
αντικαπνιστική συμπεριφορά. Η παρέμβαση, σχεδιάστηκε βάσει του Μοντέλου Πεποιθήσεων 
για την Υγεία. Οι στόχοι της ήταν η αξιολόγηση της βαρύτητας της καπνιστικής συμπεριφοράς 
των υπαλλήλων της εταιρείας (δηλαδή του αριθμού των τσιγάρων που καπνίζουν ανά μέρα), 
η αξιολόγηση του βαθμού εξάρτησης από τη νικοτίνη, η διερεύνηση και τροποποίηση των 
στάσεων και των πεποιθήσεων αναφορικά με το κάπνισμα (πριν και μετά την παρέμβαση), η 
αξιολόγηση των αντιλήψεων για τις συνέπειες του  καπνίσματος, αλλά και των  
πλεονεκτημάτων από τη διακοπή του (πριν και μετά την παρέμβαση), η ενίσχυση της 
κινητοποίησης για διακοπή ή μείωση του καπνίσματος με τη βοήθεια των εργαλείων της 
παρέμβασης, η ενίσχυση της προληπτικής συμπεριφοράς και συγκεκριμένα της πεποίθησης ότι 
ακολουθώντας μια συγκεκριμένη συμπεριφορά θα υπάρξουν οφέλη (μείωση της απειλής, 
εξάλειψη της ασθένειας), η αξιολόγηση της ικανοποίησης των υπαλλήλων που συμμετέχουν 
στην παρέμβαση όσον αφορά στην ποιότητα του προγράμματος και την ικανοποίησή τους 
από τις μεθόδους της παρέμβασης.  
 
Υλικό και Μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης, αποτέλεσαν 27 άτομα (21 άνδρες και 6 
γυναίκες), 15 εκ των οποίων ανήκαν στην ομάδα παρέμβασης και 12 στην ομάδα ελέγχου. Το 
ερευνητικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε είναι το σχέδιο προ- και μετα-δοκιμασίας με ομάδα 
ελέγχου (pretest posttest-control group design). Στους καπνιστές υπαλλήλους της ομάδας 
παρέμβασης, εφαρμόστηκε πρόγραμμα παρέμβασης που κράτησε 1 μήνα. Στους καπνιστές 
υπαλλήλους της ομάδας ελέγχου, δόθηκε οδηγός διακοπής καπνίσματος. Για τη συγκέντρωση 
πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν 2 ερωτηματολόγια (το Fagerstrom test και ερωτηματολόγιο 
με μεταβλητές του Μοντέλου Πεποιθήσεων και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά).  
 
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Από την εφαρμογή της παρέμβασης, διαπιστώθηκε ότι 
ενισχύθηκαν οι στάσεις και πεποιθήσεις, όσον αφορά στην αντίληψη για την πιθανότητα 
προσβολής και τη σοβαρότητα μιας δυνητικής ασθένειας, καθώς επίσης παρουσιάστηκε 
ενίσχυση των αντιλαμβανόμενων οφελών από τη διακοπή του καπνίσματος. Για την ομάδα 
ελέγχου, δεν προέκυψαν σημαντικά αποτελέσματα μετά τη χορήγηση του οδηγού.  
 



AA19-β 
Ζ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ, ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΓΗΑ 
ΡΖΛ ΘΑΡΑΞΝΙΔΚΖΠΖ ΡΝ ΠΡΗΓΚΑΡΝΠ ΡΖΠ ΠΣΗΕΝΦΟΔΛΔΗΑΠ ΠΔ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. Ζ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ ΙΝΞΝΗΖΘΖΘΔ ΠΔ 
ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΗ-ΠΡΗΓΚΑ» ΡΝ ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ 
ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΤΣΗΘΖΠ ΓΗΔΗΛΖΠ (Δ.Ξ.Η.Τ..) 
 
Καρίνα  Νικονόμοσ1, Θαηερίνα Φραγκιαδάκη2   
 
1 Επ. Καζεγήηξηα Ψπρηαηξηθήο 
2 Ψπρνιόγνο 
Ε.Π.ΙΨ.Υ. (Παλεπηζηεκηαθό Ιλζηηηνύην Ψπρηθήο Υγηεηλήο) 
Αζθιεπηείν Βνύιαο,  Κέληξν Ηκέξαο Παι. Φαιήξνπ, Αζήλα 
 
Πκοπός: Ο ζθνπόο  ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ, ζηάζεσλ θαη ηεο 
επηζπκεηήο θνηλσληθήο απόζηαζεο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ από άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα 
θαζώο θαη ε επίηεπμε ζεηηθώλ αιιαγώλ ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο επηζπκεηήο θνηλσληθήο 
απόζηαζεο πξνο ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζρηδνθξέλεηα. 
 
λικό: Τνλ πιεζπζκό ηεο έξεπλαο απνηέιεζε  ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ Γεληθνύ 
Ννζνθνκείνπ Αζθιεπηείνπ Βνύιαο θαη ηνπ Ιππνθξάηεηνπ  Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ. 
 
Κέθοδος: Τν ζύλνιν 69 λνζειεπηώλ-ηξηώλ από  δύν γεληθά λνζνθνκεία ζπκκεηείρε ζηελ 
έξεπλα, ρσξηζκέλνη ζε νκάδα παξέκβαζεο θαη νκάδα ειέγρνπ. Η νκάδα παξέκβαζεο 
παξαθνινύζεζε έλα εξγαζηήξην επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ην ζηίγκα  ηεο 
ζρηδνθξέλεηαο. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ πξηλ 
θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο. 
 
Αποηελέζμαηα:  Οη  αξρηθνί ζηόρνη  ηνπ πξνγξάκκαηνο επηβεβαηώζεθαλ θαη ε ζύγθξηζε ησλ  
ζρεηηθώλ κε  ηηο ζηάζεηο θαη ηεο επηζπκεηήο θνηλσληθήο απόζηαζεο κεηαβιεηώλ ζηηο δύν 
νκάδεο παξέκβαζεο θαη  ειέγρνπ θαλέξσζε ζεκαληηθέο ζρέζεηο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
παξέκβαζεο ππήξμε βειηίσζε ησλ αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη κείσζε ηεο επηζπκεηήο 
θνηλσληθήο απόζηαζεο. 
 
Πσμπέραζμα: Τα παξόληα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά παξέρνληαο ηεθκήξηα γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ςπρηθήο πγείαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
ζηίγκαηνο ηεο ζρηδνθξέλεηαο, πνπ αθνξνύλ ηελ αιιειεπίδξαζε  ησλ λνζειεπηώλ-ηξηώλ κε 
άηνκν πνπ έρεη ηελ λόζν ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Παξόια απηά απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα 
ηελ αμηνιόγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ παξόληνο πξνγξάκκαηνο.  



AA19-γ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΥΩΡΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ 
 
Mαρία Υανιά    
 
Ννζειεύηξηα M.Sc., Ννζνθνκείν Σπάξηεο 
 
κοπός: Η ύπαξμε θηλδύλσλ δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα θαη απνγνήηεπζε ζηνπο λνζειεπηέο 
θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο. Ο ζθνπόο απηήο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο, 
είλαη ε παξάζεζε θαη αλάιπζε ησλ θαζεκεξηλώλ θηλδύλσλ θαη επηβαξπληηθώλ παξαγόλησλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ησλ λνζειεπηώλ.  
 
Μέθοδος: Έγηλε ζπζηεκαηηθή αμηνιόγεζε ησλ επξεκάησλ ηεο δηεζλνύο θαη Ειιεληθήο 
βηβιηνγξαθίαο ζύκθσλα κε ην κνληέιν αλάιπζεο ηεο Rogers. 
 
Αποηελέζμαηα: Τν πιαίζην αλάιπζεο αλέδεημε πέληε θαηεγνξίεο επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ 
πνπ πεξηιακβάλνπλ: α) Βηνινγηθνύο/κνιπζκαηηθνύο θηλδύλνπο πνπ κπνξνύλ λα 
αληηκεησπηζηνύλ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό, β) Χεκηθνύο παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 
θπξίσο ηελ έθζεζε ζε ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα θαη κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ κε ηε ρξήζε 
πξνζηαηεπηηθώλ πιηθώλ θαη ζπζθεπώλ, γ) Πεξηβαιινληηθνύο/κεραληθνύο θηλδύλνπο πνπ 
κπνξεί λα πεξηνξηζηνύλ κε εξγνλνκηθό εμνπιηζκό θαη εθπαίδεπζε, δ) Φπζηθνί παξάγνληεο 
όπσο ν ζόξπβνο πνπ απαηηεί θαη ηελ πξνζσπηθή επαηζζεζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ε) 
Ψπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη πνπ σο έλα βαζκό ρξεηάδνληαη γλώζεηο ςπρνινγίαο, ςπρηαηξηθήο θαη 
θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο.  
 
σμπεράζμαηα: Πνιιά από ηα κέηξα πξόιεςεο βαζίδνληαη απιά ζηελ ηξνπνπνίεζε θαη 
πηνζέηεζε κηαο λέαο ζπκπεξηθνξάο θαη δελ ρξεηάδνληαη νύηε νηθνλνκηθέο δαπάλεο ή εηδηθό 
εμνπιηζκό. Η δηάζεζε γηα πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ λνζειεπηώλ θαη ε αγάπε γηα ηελ 
πξναγσγή ηνπ λνζειεπηηθνύ επαγγέικαηνο απνηεινύλ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα ηε 
βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη ηελ αζθαιέζηεξε εθηέιεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ησλ 
λνζειεπηώλ. 
 



AA2 
Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΧΝ ΓΟΜΧΝ ΣΗΝ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ 
ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ  

 

Γήμηηρα Παπαγεωργίοσ, Μαρίνα Ρώηα  
 

Σπκβνπιεπηηθό Κέληξν Οηθνγέλεηαο, Δήκνο Μνζράηνπ - Ταύξνπ,  Δεκνηηθή Κνηλόηεηα 
Μνζράηνπ  
  

κοπός: Σθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε αλάδεημε ηνπ ξόινπ ησλ  δεκνηηθώλ 
ζπκβνπιεπηηθώλ δνκώλ ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ζηελ 

πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή πξόιεςε.  
 

Τλικό & Μέθοδος: Μειεηήζεθαλ αλαδξνκηθά νη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο πνπ παξείρε ην 
Σπκβνπιεπηηθό Κέληξν Οηθνγέλεηαο ηα πέληε πξώηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ από ην έηνο 2005 

έσο ην 2010. Καηαγξάθεθε ε δπλαηόηεηα άκεζεο ππνδνρήο ηνπ αηηήκαηνο, ην πξνεγνύκελν 

επαθώλ κε άιιεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, ε πεγή παξαπνκπήο θαη ην είδνο ηεο 
παξέκβαζεο.  

 
Αποηελέζμαηα: Η πξόζβαζε ζην ζπκβνπιεπηηθό θέληξν ήηαλ δσξεάλ, άκεζε ρξνληθά θαη 

δηεπθνιπλόηαλ ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο εγγύηεηαο.  Τν 65% ησλ αηηεκάησλ αθνξνύζε παηδηά 

θαη ην 35% ελήιηθεο. Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εμππεξεηνύκελσλ ( 68%) εξρόηαλ γηα 
πξώηε θνξά ζε επαθή κε εηδηθό ςπρηθήο πγείαο. Οη παξαπνκπέο πξνέξρνληαλ ζε πνζνζηό 

47% από ην Δήκν, 27% από πξνηξνπή άιισλ εμππεξεηνύκελσλ ηνπ Σπκβνπιεπηηθνύ 
Κέληξνπ Οηθνγέλεηαο,  19% από ηα ζρνιεία θαη 7% από άιινπο θνξείο. Τν 71% ησλ 

παξεκβάζεσλ αθνξνύζε  αηνκηθή  Σπκβνπιεπηηθή Γνλέσλ γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ 

απαζρνινύλ ηελ νηθνγέλεηα (δηαδύγην, αδεξθηθή δήιηα, πέλζνο, δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο θαη 
αλάπηπμεο θ.α.) θαη ην 29%  ζπκβνπιεπηηθή ελειίθσλ.  

 
σμπεράζμαηα: Τα αηηήκαηα ζην Σπκβνπιεπηηθό Κέληξν Οηθνγέλεηαο πξνέξρνληαλ 

απεπζείαο από ηελ θνηλόηεηα (ζρνιεία, γεηηνληά, θνηλσληθόο πεξίγπξνο,  πνηθίιεο δεκνηηθέο 
δνκέο) θαη ππήξρε ε δπλαηόηεηα  έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη πξώηκεο παξέκβαζεο, γεγνλόο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο θαη αλάπηπμεο, εηδηθά ζε πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αλαδεηθλύεηαη έηζη ε ζεκαζία ηεο ελίζρπζεο θαη επαξθνύο ζηειέρσζεο 
ησλ δεκνηηθώλ δνκώλ ςπρηθήο πγείαο θαη ε αλάγθε επεμεξγαζίαο θαη αλαβάζκηζεο  ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ.  
 



AA20 
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΖΛ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑ 
ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ, ΝΠΝΛ ΑΦΝΟΑ ΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΖ ΓΔΜΗΝΡΖΡΩΛ ΕΩΖΠ ΡΩΛ ΚΑΘΖΡΩΛ 
 
Καλαμαηή Κπακάλη   
 
Γξαθείν Αγσγήο Υγείαο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Δ΄Αζήλαο, Αζήλα  
  
Η αλάπηπμε δεμηνηήησλ δσήο (life skills) απνηειεί έλαλ από ηνπο πξσηεύνληεο ζηόρνπο ησλ 
πξνγξακκάησλ Αγσγήο Υγείαο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα ζρνιεία. Εηδηθόηεξα, νη δεμηόηεηεο 
θξηηηθήο ζθέςεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη επηθνηλσλίαο ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
επηηπρή νινθιήξσζε θάζε πξνγξάκκαηνο αγσγήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη απνηεινύλ 
επί κέξνπο ζηόρνπο όισλ ησλ πξνγξακκάησλ πξόιεςεο.   
 
Πκοπός ηεο παξνύζεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη: 
α) ε εθηίκεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ αλσηέξσ δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο Γπκλαζίσλ θαη 
Λπθείσλ ηεο Δ΄Αζήλαο  πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα Αγσγήο Υγείαο θαηά ην ζρνιηθό 
έηνο 2009-10,  
β) ε δηαπίζησζε ηεο πηζαλήο ζρέζεο κεηαμύ ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ 
θαη ηεο ρξήζεο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ελεξγνύο κάζεζεο.   
γ) ν πξνζδηνξηζκόο παξαγόλησλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 
πξνγξακκάησλ.  
 
λικό - Κέθοδος: Ωο δείγκα επηιέρηεθαλ 25 ζρνιεία ηεο Δηεύζπλζεο Δεπηεξνβάζκηαο 
Εθπ/ζεο Δ΄ Αζήλαο, ηα νπνία πινπνηνύζαλ πξνγξάκκαηα Αγσγήο Υγείαο παξαπιήζηαο 
ζεκαηνινγίαο, θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2009-10. Ωο κέζνδνη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο θαη ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε.  
 
Αποηελέζμαηα: Η έξεπλα έδεημε: α) όηη ηα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Υγείαο, πνπ 
πεξηειήθζεζαλ ζην δείγκα, βνήζεζαλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηεο ηεο 
θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζε ζεκαληηθό βαζκό, β) όηη 
ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο 
είλαη πην απνηειεζκαηηθά από εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζπκβαηηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη 
κάζεζεο θαη γ) όηη ε έιιεηςε ρξόλνπ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν 
εκπόδην γηα ηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ.  
 
Πσμπεράζμαηα: Τα επξήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ππνδειώλνπλ όηη ηα πξνγξάκκαηα 
Αγσγήο Υγείαο πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε, βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα 
αλαπηύμνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηηο δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο, θξηηηθήο ζθέςεο θαη επίιπζεο 
πξνβιεκάησλ θαη εκθαλίδνληαη πην απνηειεζκαηηθά όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ ζύγρξνλεο κεζόδνπο 
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Καηαδεηθλύεηαη επίζεο ε αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ θαζεγεηώλ πνπ 
εθαξκόδνπλ πξνγξάκκαηα από ηελ ππόινηπε ζρνιηθή θνηλόηεηα, ε αλάγθε επηκόξθσζήο ηνπο 
ζηηο λέεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο θαη θπξίσο ε αλάγθε έληαμεο ησλ πξνγξακκάησλ ζην σξνιόγην 
πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ.    
 
 



AA21 
ΕΠΘΠΕΔΑ ΓΚΤΙΟΖΗ - ΚΘΠΘΔΘΩΜ ΙΑΘ ΠΑΥΤΑΡΙΘΑ Ε ΛΑΘΗΣΘΙΟ ΠΚΗΘΤΛΟ 
 
Ανηώνιος Διλινηάς, Ειρήνη εβαζηάκη, Γεωργία εβαζηάκη  
 
Γεληθό Ννζνθνκείν - Κέληξν Υγείαο Σεηείαο Κξήηεο  
  
κοπός ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ "δείθηε κάδαο ζώκαηνο" (ΔΜΣ), 
σο κέηξνπ παρπζαξθίαο, θαζώο θαη ε κέηξεζε ησλ ιηπηδίσλ (νιηθήο ρνιεζηεξόιεο, LDL, HDL, 
ηξηγιπθεξηδίσλ) ζε καζεηέο ζρνιείνπ Δεπηεξνβάζκηαο Τερλνινγηθήο Εθπαίδεπζεο, ζηελ πόιε 
ηνπ Ηξαθιείνπ, ζηα πιαίζηα πξνιεπηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ (ζρνιηθό έηνο 2010-2011).  
 
Τλικό-Λέθοδος: Τν δείγκα απνηέιεζαλ 76 καζεηέο (49 αγόξηα θαη 27 θνξίηζηα), ειηθίαο 16-
21 εηώλ. Οη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ, αλώλπκα, εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε δεκνγξαθηθά θαη 
ζσκαηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, θύιν, ύςνο, βάξνο). Η εθηίκεζε ηνπ ππεξβνιηθνύ 
βάξνπο θαη ηεο παρπζαξθίαο έγηλε κε βάζε ηα δηεζλώο απνδεθηά όξηα ηνπ ΔΜΣ (ζε kgr/m2), 
ελώ ε γιπθόδε θαη ηα ιηπίδηα κεηξήζεθαλ ζε βηνρεκηθό αλαιπηή.   
 
Αποηελέζμαηα: Από ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ ην 74% είρε θαλνληθό βάξνο, ην 22% 
ήηαλ ππέξβαξνη (ΔΜΣ: 25-30) θαη ην 4% παρύζαξθνη (ΔΜΣ>30). Ο κέζνο ΔΜΣ ήηαλ 22,9 γηα 
ηα αγόξηα θαη 21,5 γηα ηα θνξίηζηα. Οη ηηκέο ζαθράξνπ θπκαίλνληαλ από 61-132 mgr/dl ζηα 
θνξίηζηα θαη 77-125 mgr/dl ζηα αγόξηα, ελώ νη ηηκέο ησλ ιηπηδίσλ ήηαλ νη αθόινπζεο:  
  

  ΟΚΘΙΗ 
ΥΟΚΗΣΕΡΘΜΗ 

(Λean±SD, 
mgr/dl) 

HDL 
(Λean±SD, 

mgr/dl) 

LDL 
(Λean±SD, 

mgr/dl) 

ΣΡΘΓΚΤΙΕΡΘΔΘΑ 
(Λean±SD, 

mg%) 

ΑΓΟΡΘΑ (n= 49) 178 ± 34 42 ± 14 115 ± 19 88 ± 36 

ΙΟΡΘΣΘΑ (n= 27) 188 ± 36 52 ± 17 132 ± 22 94 ± 39 

 
σμπεράζμαηα: Πεξίπνπ ην 25% ησλ καζεηώλ βξέζεθαλ ππέξβαξνη ή παρύζαξθνη, 
πνζνζηό πνπ ζπκθσλεί κε αληίζηνηρεο έξεπλεο ζην καζεηηθό πιεζπζκό ηεο ρώξαο καο. Έλα 
ζεκαληηθό πνζνζηό καζεηώλ (ηδηαίηεξα θνξηηζηώλ) παξνπζηάδνπλ απμεκέλα επίπεδα νιηθήο 
ρνιεζηεξίλεο θαη δηθαηνινγνύλ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ ηνπ 
κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ. Η πξόιεςε ηεο παρπζαξθίαο θαη ηεο ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο ζα 
πξέπεη λα αξρίδεη λσξίο ζηελ παηδηθή ειηθία, κε έκθαζε ζηνπο καζεηέο κε απμεκέλν δείθηε 
κάδαο ζώκαηνο.  
 



AA22 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 13-18 ετών   
 
Χαρά Τζαβάρα, Χριστίνα Δημητρακάκη, Γιάννης Τούντας  
 
Κέντρο Μελετών και Υπηρεσιών Υγείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης της ποιότητας ζωής με κοινωνικούς και δημογραφικούς 
παράγοντες σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εφήβων της Ελλάδας. 
 
Υλικό-Μέθοδος: Από 51 γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας επιλέχθηκαν τυχαία 1194 
έφηβοι. Μέσω ερωτηματολογίων καταγράφηκαν πληροφορίες για το δημογραφικό, κοινωνικό 
και οικονομικό προφίλ των εφήβων καθώς και για την ποιότητα ζωής (ερωτηματολόγιο: 
KIDSCREEN). Για τη διερεύνηση της ανεξάρτητης επίδρασης κοινωνικών και δημογραφικών 
παραγόντων στην ποιότητα ζωής χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα πολλαπλής γραμμικής 
παλινδρόμησης.   
 
Αποτελέσματα: Το 40,1% των εφήβων ήταν αγόρια και το 3,4% έπασχε από κάποια χρόνια 
νόσο. Όσον αφορά στην κλίμακα ευημερίας της οικογένειας (κατηγοριοποιημένη σε χαμηλή, 
μεσαία και υψηλή) 45% των εφήβων είχαν μεσαία βαθμολογία και 37,6% χαμηλή. Όταν 
διενεργήθηκε πολλαπλή ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης βρέθηκε ότι οι έφηβοι με χαμηλή 
βαθμολογία στην κλίμακα ευημερίας της οικογένειας και με χρόνια νόσο είχαν χαμηλότερη 
βαθμολογία σε αρκετές από τις διαστάσεις ποιότητας ζωής (p<0,05). Ακόμα βρέθηκε θετική 
συσχέτιση μεταξύ του δείκτη ψυχικής υγείας των γονιών και όλων των διαστάσεων ποιότητας 
ζωής (p<0,05). Η καλή σωματική υγεία των γονιών βρέθηκε να συσχετίζεται με υψηλότερα 
επίπεδα αυτοεκτίμησης των εφήβων. Επιπλέον, οι έφηβοι με έναν ή δυο γονείς άνεργους 
βρέθηκε να έχουν χαμηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα "φυσική λειτουργικότητα". 
Επιπροσθέτως, χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής βρέθηκαν στους έφηβους που έχουν 
κάποιον συγκεκριμένο επαγγελματία υγείας να τους συμβουλεύει για σχετικά θέματα. Τέλος 
τα κορίτσια και οι έφηβοι ηλικίας 16-18 βρέθηκε να έχουν σημαντικά μικρότερη βαθμολογία 
στις περισσότερες διαστάσεις ποιότητας ζωής (p<0,01).    
 
Συμπεράσματα: Η ποιότητα ζωής των εφήβων στην Ελλάδα εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, για αυτό και τα προγράμματα προαγωγής υγείας θα πρέπει να έχουν στόχο τις 
"ευαίσθητες" κοινωνικά ομάδες.   
 



AA23 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ-ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ  
 
Πέλλα-Πέλλη Παππά, Έλενα Χουσνή, Αθανασία Ζουρλαδάνη  
  
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, Τομέας Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σάμος  
  
Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των απόψεων των μαθητών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους που πιθανόν έχει η χρήση του 
διαδικτύου αλλά και η αποτύπωση του επιπέδου γνώσης των μαθητών της Σάμου στη χρήση 
των υπολογιστών.  
 
Υλικό και Μέθοδος: Στην υλοποίησή της μελέτης έλαβαν μέρος 185 μαθητές (Δ΄, Ε΄ και 
ΣΤ΄ τάξης) εννέα σχολείων της Σάμου. Οι μαθητές ενημερώθηκαν μέσω διαφανειών και με 
πρωταγωνιστή τον ήρωα "Αλφ@" για τους κανόνες ορθής χρήσης του διαδικτύου αλλά και 
τους κινδύνους που εγκυμονεί (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου). Την ενημέρωση των 
μαθητών ακολούθησε καταγραφή των απόψεών τους σε θέματα που αφορούσαν στην 
πρόσβασή τους σε Η/Υ και στο διαδίκτυο, στα οφέλη και στους κινδύνους που πιθανόν έχει η 
χρήση του διαδικτύου, στις μορφές δραστηριότητας που επιλέγουν, στον χρόνο χρήσης σε 
καθημερινή βάση κ.α.  
 
Αποτελέσματα: Η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε υψηλό επίπεδο γνώσης σε ό,τι 
αφορά στην χρήση των Η/Υ (πρόσβαση, γνώση της ορολογίας, της ορθής και σωστής 
διάρκειας χρήσης καθώς και της προφύλαξης του Η/Υ από ιούς). Σε ό,τι αφορά στα οφέλη 
από το διαδίκτυο η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών αναφέρθηκε στην δυνατότητα 
απόκτησης γνώσεων, πληροφοριών και αγαθών καθώς και στις δυνατότητες επικοινωνίας που 
προσφέρει. Εντυπωσιακή ήταν η διαπίστωση ότι αρκετοί μαθητές εξέφρασαν κρίσεις που 
ξεπερνούσαν την απλή χρήση των υπολογιστών και αφορούσαν στην παρενόχληση μέσω e-
mail και ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, τον εθισμό στο διαδίκτυο, την άσκηση βίας αλλά 
και την παραπληροφόρηση γύρω από τους τρόπους χρήσης των Η/Υ.  
 
Συμπέρασμα: Ακραίες κρίσεις καθώς και η ύπαρξη περιστατικών με χαρακτηριστικά εθισμού 
έκαναν ορατή την ανάγκη να γίνει περαιτέρω διερεύνηση του θέματος στα σχολεία της 
Σάμου.   
 



AA24 
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΣ  
 
Χαράλαμπος Ληξουριώτης, Μαρία Μπατσιάκου, Φιλομένη Αρμακόλα, Βάιος 
Περιτογιάννης, Αθανάσιος Καλτσής, Βασίλειος Στούμπος  
 
Κ.Υ. Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας  
  
Σκοπός: Η εντόπιση του επιπολασμού του καπνίσματος σε μαθητές λυκείου της ελληνικής 
επαρχίας και ανεύρεση αποτελεσματικών μεθόδων αγωγής υγείας κατά του καπνίσματος.  
 
Υλικό-μέθοδος: Το δείγμα μας ήταν 345 μαθητές,170 αγόρια και 175 κορίτσια όπου φοιτούν 
σε λύκεια περιοχής ευθύνης του Κ.Υ Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας (Θέρμος, Παραβόλα, 
Καινούργιο).  
 
Αποτελέσματα: Από τα αγόρια δήλωσε ότι καπνίζει το 67%,σχεδόν όλοι σε καθημερινή 
βάση. Από τα κορίτσια δήλωσαν καπνίστριες το 43% αλλά μόνο το 20% από αυτές το κάνει 
συστηματικά. Από το σύνολο των καπνιστών το 87% είχε τουλάχιστον έναν γονέα καπνιστή 
ενώ σχεδόν όλοι οι καπνιστές (98%) δήλωσαν ότι τους επηρέασε το γονεϊκό πρότυπο. Το 
80% των καπνιστών θεωρεί ότι οι συντονισμένες ομιλίες επαγγελματιών υγείας σε συνεργασία 
με το σχολείο θα βοηθούσαν στην διακοπή του καπνίσματος. Το 93% του συνόλου των 
μαθητών πιστεύει ότι η πολιτεία πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με την αγωγή υγείας στα 
σχολεία.  
 
Συμπεράσματα: Διαφαίνεται έντονα από τα παραπάνω η ανάγκη παρέμβασης των 
επαγγελματιών υγείας στα σχολεία. Σε αυτή την προσπάθεια όμως καλούνται να συμβάλλουν 
γονείς, εκπαιδευτικοί και η ίδια η πολιτεία με συντονισμένες ενέργειες ώστε να επιτευχθούν τα 
καλύτερα αποτελέσματα με το οικονομικότερο κόστος.  
 



AA25 
ΜΔΛΔΣΗ ΤΓΙΔΙΝΟΓΙΑΙΣΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗ ΔΠΑΡΥΙΑ  
 

Υαπάλαμπορ Ληξοςπιώηηρ, Βαζίλειορ ηούμπορ, Μαπία Μπαηζιάκος, Φιλομένη 

Απμακόλα, Αθανάζιορ καληζήρ, Βάιορ Πεπιηογιάννηρ 
  

Κ.Υ. Θέξκνπ Αηηωιναθαξλαλίαο  
 

κοπόρ: Η κειέηε ηνπ πγηεηλνδηαηηεηηθνύ πξνθίι θαη ε δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ πνπ 

δηαδξακαηίδεη ην νηθνγελεηαθό θαη θνηλωληθό πεξηβάιινλ ζε απηό.  
 

Τλικό-μέθοδορ: Τν δείγκα ηεο κειέηεο απνηειείηαη από 453 καζεηέο,12-17 εηώλ πνπ 
θνηηνύλ ζε γπκλάζηα θαη ιύθεηα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ Κ.Υ Θέξκνπ.  

 
Αποηελέζμαηα: Ο κέζνο έθεβνο, αζθείηαη θαηά 3,5 ±4,45 ώξεο ηελ εβδνκάδα αλ είλαη αγόξη 

ελώ ζηα θνξίηζηα είλαη 2,4±2,98 ώξεο ηελ εβδνκάδα (p>0,001).Τα αγόξηα θαπλίδνπλ ζε 

πνζνζηό 9,95% ελώ ηα θνξίηζηα 9,7%.Τν 58% ηωλ αγνξηώλ αλέθεξε όηη θαηαλαιώλεη ζπρλά 
είδε πεξηπηέξνπ(ηξνθέο ρακειήο δηαηηεηηθήο αμίαο) ελώ ζηα θνξίηζηα ην πνζνζηό είλαη 

48%.Επίζεο θαηαλάιωζε ιαραληθώλ θαη  νζπξίωλ αλέθεξε ην 16,2% ηωλ αγνξηώλ θαη ην 
13,2% ηωλ θνξηηζηώλ. Όζνλ αθνξά ην ξόιν ηνπ νηθνγελεηαθνύ-θνηλωληθνύ πεξηβάιινληνο, ην 

80% ηωλ θαπληζηώλ αλέθεξε όηη επεξεάζηεθε από ηνπο γνλείο θαπληζηέο ελώ ην 87% 

αλέθεξε όηη επεξεάζηεθε από αδεξθνύο ή θίινπο ζην λα μεθηλήζνπλ ην θάπληζκα.  
 

ςμπεπάζμαηα: Κάπληζκα, πιεκκειήο άζθεζε θαη αλζπγηεηλή δηαηξνθή θαίλεηαη λα έρνπλ 
ηάζεηο αύμεζεο ζηνπο εθήβνπο ηεο επαξρίαο. Επίζεο ζεκαληηθή επηξξνή ζε απηό έρνπλ νη 

γνλείο θαη ην νηθείν πεξηβάιινλ. Κξίλεηαη επηηαθηηθή ε ζρεδίαζε πξνγξακκάηωλ παξέκβαζεο.  
 



AA26 
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΡΟΜΑ ΤΟΥ 12ου 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
 
Ερμίνα Κοντακίδου, Μαρία Γούλα, Μαρία Κασσέρη, Σερικέ Σερήφ, Σπύρος Βόλτσης, 
Γκάρο Εσαγιάν  
 
Κέντρο Πρόληψης Ν. Ροδόπης "Ορφέας", Κομοτηνή  
  
Σκοπός: Η παρέμβαση του Κ.Π. στα συγκεκριμένα σχολεία στοχεύει στην πρόληψη της 
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε παιδιά αθίγγανων κυρίως Μουσουλμάνων, αλλά και 
Χριστιανών. Ζουν σε καταυλισμό εκτός πόλης σε συνθήκες φτώχειας κι αναλφαβητισμού, με 
ανάγκες προνοιακού τύπου, περιστασιακή ανασφάλιστη εργασία και συχνή κατάχρηση 
ψυχοφαρμάκων, χαρακτηριστικά που συντελούν στον κοινωνικό αποκλεισμό τους. Τα παιδιά 
του καταυλισμού εγγράφονται μαζικά στα δύο σχολεία - γκέτο σε υποβαθμισμένη περιοχή στα 
όρια της πόλης. Τα συχνά φαινόμενα άτακτης φοίτησης και διακοπής της εκπαίδευσης, ως 
παράγοντες υψηλού κινδύνου για τη χρήση ουσιών, επιβάλλουν μια επικεντρωμένη 
παρέμβαση.  
 
Υλικό και Μέθοδος: Κύρια ομάδα στόχος είναι οι μαθητές και ενδιάμεσες ομάδες στόχοι οι 
γονείς και δάσκαλοι. Το πιλοτικό πρόγραμμα αποσκοπεί να ενισχύσει στη συνείδηση των 
μελών της συνοικίας, το ρόλο του Σχολείου, που ως κοινωνικοποιητικός παράγοντας 
συμβάλλει στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και δρα προστατευτικά απέναντι στη 
χρήση ουσιών. Μέσα επίτευξης του στόχου αποτελούν βιωματικές μέθοδοι σε ατομικό και 
ομαδικό επίπεδο, με θεματικές την ενίσχυση αυτοεκτίμησης, ανάπτυξη κοινωνικών κι 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, αλλαγή στις αξίες, αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές σχετικά 
με τη χρήση. Τα παραπάνω βασίζονται στις θεωρητικές υποθέσεις των μοντέλων Κοινωνικής 
Επιρροής και συγκεκριμένα στη Θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης (Bandura, 1997) και στο 
μοντέλο Κοινωνικής Ανάπτυξης (Hawkins et al. 1992,  Catalano et al. 1996).  
 
Αποτελέσματα: Μολονότι η παρέμβαση ξεκίνησε μόλις πριν οχτώ μήνες, παρατηρείται 
αύξηση εγγραφών στις τάξεις του Δημοτικού τη φετινή σχολική χρονιά. Ενδεικτικά, η αύξηση 
110% στην Α' τάξη εκτιμούμε πως σχετίζεται με την παρέμβασή μας στο Νηπιαγωγείο την 
προηγούμενη σχολική χρονιά.   
 
Συμπεράσματα: Τα πρώτα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως τέτοιες παρεμβάσεις είναι 
χρήσιμες. Ο απώτερος σκοπός θα εκτιμηθεί στο μέλλον, καθώς η παρέμβαση εξελίσσεται.  
 



AA27 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗ ΚΑΟΤ   
 

Σαρζίηζα Γάηοσ1, Υριζηίνα Διονσζακοπούλοσ2   

      
1 Οδνληίαηξνο, MSc Κνηλσληθή Οδνληηαηξηθή, Δ/λζε Δεκνζηαο Υγείαο θαη Κνηλ. Μέξηκλαο 
Πεξηθεξεηαθήο  Ελόηεηαο Πεηξαηά 
2 Ννζειεύηξηα ΠΕ, Ννζ. Παίδσλ "Αγ. Σνθία"  Εζειόληξηεο ζην ζσκαηείν "Φίινη Κνηλσληθήο 
Παηδηαηξηθήο- Αλνηρηή αγθαιηά "   
     
κοπός: Σηα πιαίζηα εθζηξαηείαο πξναγσγήο ηεο πγείαο ηνπ ζσκαηείνπ "Φίινη Κνηλσληθήο 

Παηδηαηξηθήο - Αλνηρηή αγθαιηά" πξαγκαηνπνηήζεθε εμέηαζε θαη ηνπηθή εθαξκνγή θζνξίνπ 
ζηα παηδηά ηεο Κάζνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011. Σθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ 

επηπέδνπ ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο θαη παρπζαξθίαο ησλ παηδηώλ ηνπ λεζηνύ ζε ζύγθξηζε κε ηνλ 
αληίζηνηρν πιεζπζκό ηεο ρώξαο θαη ε δηεξεύλεζε ηπρώλ ζπζρέηηζεο ησλ δεηθηώλ ηεξεδόλαο 

κε ηνλ Δείθηε Μάδαο Σώκαηνο (ΔΜΣ).   

 
Τλικό-Μέθοδος: Εμεηάζηεθαλ ηα παηδηά ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ (40 παηδηά 6-12 εηώλ : 20 

αγόξηα θαη 20 θνξίηζηα) από νδνληίαηξν εηδηθεπκέλν ζηελ Κνηλσληθή Οδνληηαηξηθή. 
Καηαγξάθεθαλ νη δείθηεο ηεξεδόλαο θαη νη δείθηεο αλαγθώλ ζεξαπείαο ηεξεδόλαο ζηελ 

λενγηιή θαη κόληκε νδνληνθπΐα, ην επίπεδν ζηνκαηηθήο πγηεηλήο, θαζώο θαη ε ύπαξμε 

νξζνδνληηθήο αλσκαιίαο. Παξάιιεια κεηξήζεθε ν ΔΜΣ από λνζειεύηξηα κε εηδίθεπζε ζε 
παηδηά.   

 
Αποηελέζμαηα: Σε ό,ηη αθνξά ηε λενγηιή νδνληνθπΐα, ην 56,8% ησλ παηδηώλ είρε εκπεηξία 

ηεξεδόλαο, κε κέζε ηηκή dmft=1,98 (άζξνηζκα ησλ ηεξεδνληζκέλσλ, εμαγρζέλησλ θαη 

εκθξαρζέλησλ ιόγσ ηεξεδόλαο δνληηώλ).Tν 40,5% είρε dmft≥3.  Σε ό,ηη αθνξά ηε κόληκε 
νδνληνθπΐα, ην 18,9% ησλ παηδηώλ είρε εκπεηξία ηεξεδόλαο, κε κέζε ηηκή DMFT=0,46. Τν 

5,4%  είρε δείθηε DMFT≥3. Σε ό,ηη αθνξά ηηο αλάγθεο ζεξαπείαο ηεξεδόλαο, ην 85,4% ησλ 
ηεξεδνληζκέλσλ δνληηώλ ζηελ λενγηιή νδνληνθπΐα θαη ην 69,6% ζηελ κόληκε ρξεηάδνληαη 

επαλνξζσηηθή ζεξαπεία. Τν 12,5% ησλ παηδηώλ είρε αλάγθε επείγνπζαο ζεξαπείαο ιόγσ 
παξνπζίαο νδνληηθνύ απνζηήκαηνο. Σε ό,ηη αθνξά ην επίπεδν ζηνκαηηθήο πγηεηλήο, ην 30% 

είρε θαιή ζηνκαηηθή πγηεηλή, ην 50% κέηξηα θαη ην 20% θαθή. Τν 50% ησλ εμεηαζζέλησλ 

παηδηώλ είρε θάπνηα κνξθή νξζνδνληηθήο αλσκαιίαο. Σύκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ζηελ θιίκαθα 
παρπζαξθίαο, ην 3,4% ησλ παηδηώλ παξνπζίαδε ππνζξεςία, ην 62,1% θπκαηλόηαλ ζηα 

θπζηνινγηθά όξηα, ην 27,6% ήηαλ ππέξβαξα θαη ην 6,9% παρύζαξθα. Δελ παξαηεξήζεθαλ 
δηαθνξέο κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ ζε θαλέλαλ από ηνπο κεηξνύκελνπο δείθηεο πγείαο. 

Επίζεο, δελ δηαπηζηώζεθε ζπζρέηηζε ησλ δεηθηώλ ηεξεδόλαο κε ηελ παρπζαξθία.   

 
σμπεράζμαηα: Σε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά αληίζηνηρεο ειηθίαο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, ηα 

παηδηά ηεο Κάζνπ εκθαλίδνπλ παξόκνην επηπνιαζκό ηεξεδόλαο ζηελ λενγηιή νδνληνθπΐα, 
ρακειόηεξν ζηελ κόληκε νδνληνθπΐα θαη πςειόηεξεο αλάγθεο ζεξαπείαο ηεξεδόλαο. Επίζεο, 

εκθαλίδνπλ παξόκνηα πνζνζηά παρπζαξθίαο. Οη πςεινί δείθηεο αλαγθώλ ζεξαπείαο 
ηεξεδόλαο, θαη ηδηαίηεξα ην πςειό πνζνζηό εκθάληζεο νδνληηθώλ απνζηεκάησλ, 

αληαλαθινύλ ηα γεσγξαθηθά αιιά θαη νξγαλσηηθά εκπόδηα ζηελ πξόζβαζε ησλ παηδηώλ ζε 

έγθαηξε θαη επαξθή νδνληηαηξηθή θξνληίδα.  
 



AA28 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ - ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ    
 
Νικόλαος Πλατανησιώτης1, Αγγελική Σεληνίδου1, Ανδρεάνα Τρικαλιώτου2  
 
1 Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. 
1 Οδοντίατρος Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επιμελήτρια Α 
2 Οδοντίατρος 
Κέντρο προέλευσης: Δήμος Πειραιά   
 
Σκοπός: Η εφαρμογή προληπτικών οδοντιατρικών προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον, 
αποτελεί δράση που προάγει τη στοματική υγεία αλλά και τη γενικότερη υγεία του παιδικού 
πληθυσμού. Η επιτυχία τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, που εμπλέκονται στην 
υλοποίησή τους. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να περιγράψει τις δράσεις του 
προγράμματος και αξιολογώντας τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του, να προτείνει  μελλοντικές 
παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την ομαλή συνέχισή του.   
 
Υλικό και μέθοδος: Τη χρονιά 2011, έγιναν επισκέψεις σε 10 δημοτικά σχολεία και 37 
νηπιαγωγεία της περιοχής του Πειραιά (συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών:2866). 
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οδοντίατροι του Δήμου Πειραιά σε συνεργασία με 
οδοντιάτρους του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, πραγματοποίησαν αγωγή στοματικής 
υγείας με τη χρήση βιωματικών μεθόδων και οδοντοστοματολογικό έλεγχο και χορηγήθηκε 
πιστοποιητικό οδοντοστοματολογικής εξέτασης στους μαθητές των νηπιαγωγείων για την 
εγγραφή τους στο δημοτικό.  
 
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε οδοντιατρική εξέταση σε 1990 μαθητές (ποσοστό 
συμμετοχής 69,4%), δόθηκαν 979 πιστοποιητικά στους μαθητές των νηπιαγωγείων και έγινε 
αγωγή στοματικής υγείας με τη χρήση βιωματικών μεθόδων σε 70 περίπου σχολικές τάξεις. Η 
χορήγηση του πιστοποιητικού οδοντοστοματολογικής εξέτασης αποτελεί μια σημαντική 
παροχή προς την ελληνική οικογένεια  καθώς διανύουμε μια περίοδο οικονομικής και ηθικής 
κρίσης.   
 
Συμπεράσματα: Τα προγράμματα προληπτικής οδοντιατρικής στα σχολεία αποτελούν 
αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα και είναι σημαντικό κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας στην κοινότητα. Η καταγραφή των δυσκολιών, η συνεχής αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και η προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, είναι απαραίτητα στοιχεία για την 
επιτυχημένη, συστηματική και μακροπρόθεσμη εφαρμογή μελλοντικών προγραμμάτων 
πρόληψης.   
 



AA29 
BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ 
ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑ 6-12 ΔΣΩΝ  

 

Κωνζηανηίνα Βαζιλείοσ   
 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ιαηξηθή Σρνιή, ΠΜΣ Πξναγσγή θαη Αγσγή Υγείαο  
  

κοπός: Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ησλ παξεκβάζεσλ πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο ησλ παηδηώλ 
ειηθίαο 6-12 εηώλ.  

 
Μεθοδολογία: Σρεηηθά άξζξα αλαδεηήζεθαλ ειεθηξνληθά κε ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

όξσλ: nutrition, diet, eating, intervention, children, review.  
Η έξεπλα βαζίζηεθε ζε κειέηεο πνπ ζπγθεληξώζεθαλ από εηδηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ 

(pubmed, ERIC, NHS). Σπγθεληξώζεθαλ αξρηθά 41 άξζξα, εθ ησλ νπνίσλ απνθιείζηεθαλ 10 

βάζεη ζεκαηηθώλ θξηηεξίσλ. Από ηηο 31 έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 26 είλαη ζπζηεκαηηθέο 
αλαζθνπήζεηο εξεπλώλ θαη 6 RCT's ή guidelines, ηα νπνία επηιέρζεθαλ εμαηηίαο ηεο γελίθεπζεο 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο. Δπηπιένλ, 5 από ηα άξζξα εμεηδηθεύνληαη ζηελ παρπζαξθία.   
 

Αποηελέζμαηα: Οη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ πσο ε δηαηξνθή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ςπρνινγία θαη ζεσξείηαη όηη έρεη 
καθξνπξόζεζκα απνηειέζκαηα ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ. Τν πην δεκνθηιέο πιαίζην ζην 

νπνίν ιακβάλεη ρώξα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ δηαηξνθή ζηα παηδηά 
είλαη ην ζρνιείν, θαζώο πξνζθέξεη ζπλερή επαθή κε ηα παηδηά, ελώ νη πεξηζζόηεξεο από 

απηέο ηηο παξεκβάζεηο ζθνπεύνπλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην πξόγξακκα, πνπ 

απνδεηθλύεηαη όηη απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. Γεκνθηιείο ζηξαηεγηθέο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ε Πξναγσγή Υγείαο ζηελ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηώλ, πνιπκέζσλ θαη δηαζεκαηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό.  
 

σμπεράζμαηα: Αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, νη παξεκβάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην 
νηθνινγηθό κνληέιν απνδεηθλύνληαη πην απνηειεζκαηηθέο. Τα ραξαθηεξηζηηθά επηηπρεκέλσλ 

πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο (ελδνζρνιηθά ή όρη), όπσο αλαδεηθλύνληαη από ηε βηβιηνγξαθία 

είλαη: ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο (θνηλσληθνγλσζηηθή), θαηάιιειν ρξνληθό δηάζηεκα, 
πνηόηεηα εξεπλώλ, γνληθή ζπκκεηνρή, αλαδηακόξθσζε πεξηβάιινληνο (ζπίηη - ζρνιείν), 

ζπκβνπιεπηηθή παξαθνινύζεζε, ηερληθέο αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο, αμηνιόγεζε αλαγθώλ θαη 
απηό-απνηειεζκαηηθόηεηαο, θαηάιιειεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

αληηζηνηρία κε ην πνιηηηζκηθό ππόβαζξν ησλ παηδηώλ  θαη αμηνιόγεζε.  
 



AA3 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΝΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΘΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΡΓΑΗΑ  

 

Γεωργία Σζίμα   
 

Χπρνιόγνο, Υπεύζπλε Πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη», Γήκνπ Πξέβεδαο,  Μεηαπηπρηαθή 
θνηηήηξηα ζην ΠΜΣ Πξναγσγήο & Αγσγήο Υγείαο, Ιαηξηθή Σρνιή, ΔΚΠΑ, Αζήλα   
 

κοπός: Μειέηεο έρνπλ δηαπηζηώζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο αλεξγίαο ζηε ζσκαηηθή, 
ςπρηθή θαη θνηλσληθή πγεία ηνπ αηόκνπ. Η θαθή ςπρηθή πγεία κεηώλεη ηε ζπρλόηεηα 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο κεηώλνληαο έηζη ηελ πηζαλόηεηα επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Η 
θηλεηνπνίεζε αλαδήηεζεο εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθή ζηελ επίηεπμε εξγαζίαο. Σθνπόο ηεο 

παξνύζαο κειέηεο είλαη ν ζρεδηαζκόο, ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιόγεζε ελόο πξνγξάκκαηνο 
παξέκβαζεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αλέξγσλ λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ρξεζηκνπνηώληαο ηε 

Θεσξία Πξνζρεδηαζκέλεο Σπκπεξηθνξάο ηνπ Ajzen.   

 
Τλικό-Μέθοδος: Τν δείγκα απνηέιεζαλ 80 άλεξγνη ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο, νη νπνίνη 

θαηαλεκήζεθαλ ηπραία ζε νκάδεο παξέκβαζεο (40 άηνκα) θαη ειέγρνπ (40 άηνκα). Η νκάδα 
παξέκβαζεο παξαθνινύζεζε έλα ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. 

Φνξεγήζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα (πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε) γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ, ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο αλαδήηεζεο εξγαζίαο, ησλ 
ππνθεηκεληθώλ θαλόλσλ αλαδήηεζεο εξγαζίαο (νη πεπνηζήζεηο ησλ αλέξγσλ ζρεηηθά κε ην ηη 

λνκίδνπλ νη «ζεκαληηθνί άιινη» όηη πξέπεη λα θάλεη ην άηνκν γηα λα βξεη δνπιεηά), ηεο ζηάζεο 
απέλαληη ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, ηεο πξόζεζεο ηνπ αηόκνπ λα αλαδεηήζεη εξγαζία θαη ηεο 

ζπρλόηεηαο αλαδήηεζεο εξγαζίαο.   

 
Αποηελέζμαηα: Η νκάδα παξέκβαζεο έδεημε βειηίσζε ζηε ζηάζε απέλαληη ζηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο θαη πςειόηεξε βαζκνινγία ζηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα κεηά ηελ παξέκβαζε θαη 
ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Η νκάδα παξέκβαζεο παξνπζίαζε ζεκαληηθή αύμεζε ζηε 

ζπκθσλία κε ηνπο ππνθεηκεληθνύο θαλόλεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη πςειόηεξε βαζκνινγία 
ζηελ ζπρλόηεηα αλαδήηεζεο κεηά ηελ παξέκβαζε αιιά όρη ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ 

ελώ ε πξόζεζε αλαδήηεζεο εξγαζίαο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο παξνπζίαζε ελδεηθηηθή αύμεζε 

κεηά ηελ παξέκβαζε.    
 

σμπεράζμαηα: Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο είλαη ζεηηθά θαη δείρλνπλ ηε ζεκαζία 
ζρεδηαζκνύ παξεκβάζεσλ πνπ ζα ζηνρεύνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ αλέξγσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εληαρζνύλ ζην εξγαηηθό δπλακηθό.   
 



AA30 
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ  
 
Χαράλαμπος Ληξουριώτης, Φιλομένη Αρμακόλα, Μαρία Μπατσιάκου, Κωνσταντίνος 
Σγούρος, Βασίλειος Στούμπος, Βάιος Περιτογιάννης  
 
K.Y. Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας  
 
Σκοπός: Η πρόωρη έναρξη της σεξουαλικής ζωής είναι σήμερα ένα αρκετά συχνό φαινόμενο. 
Σκοπός της μελέτης μας είναι η διερεύνηση της σεξουαλικής ενημέρωσης των εφήβων καθώς 
και η εύρεση τρόπων προσέγγισης τους ώστε να ενημερωθούν καλύτερα.  
 
Υλικό-μέθοδος:230 άτομα (15-18 ετών) εκ των οποίων 192 κορίτσια και 138 αγόρια που 
φοιτούν σε σχολεία περιοχής ευθύνης Κ.Υ Θέρμου. Δόθηκαν ανώνυμα ερωτηματολόγια που 
αφορούσαν ηλικία έναρξης της σεξουαλικής ζωής, γνώσης τρόπων αντισύλληψης και 
απόψεων σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής τους.  
 
Αποτελέσματα: Το 49% είχε ολοκληρωμένη επαφή. Τρόπους αντισύλληψης χρησιμοποιεί το 
72%, με κύριο εκφραστή το προφυλακτικό (80%). Ακολουθεί το αντισυλληπτικό χάπι (9%), 
ενώ οι υπόλοιποι δεν λαμβάνουν προστασία. Ενημέρωση για τους τρόπους αντισύλληψης είχε 
το 94%, κυρίως από οικείο περιβάλλον(γονείς, φίλους, συμμαθητές) το 86%, ενώ το 42% 
από άλλες πηγές (μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαδίκτυο).Το 96% δήλωσε ότι θεωρεί χρήσιμη 
την παρέμβαση ειδικών επιστημόνων για ενημέρωση στο σχολείο. Το 98% πιστεύει ότι θα 
ήταν σωστότερη η προσέγγιση από κάποιον επαγγελματία υγείας.  
 
Συμπεράσματα: Οι νέοι μας συχνά είναι ανυπεράσπιστοι μπροστά στους κινδύνους της 
πρώιμης σεξουαλικής ζωής. Η κατάλληλη παρέμβαση των επαγγελματιών υγείας σε 
συνεργασία με τους ίδιους μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη αρκετών δυσάρεστων 
καταστάσεων, όπως η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.  
 
 



AA31 
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ 
ΒΙΩΜΑΣΙΚΗ ΜΑΘΗΗ    
 
Μαρία-Ανηιόπη Σζακμαλή1, Παναγιώηης-Νικόλαος Σζακμαλής2, Νικόλαος Πεηαλωηής3  
 
1Τπεύθςνη Αγωγήρ Τγείαρ  Γ.Γ.Δ. Κιλκίρ   
2Οδονηίαηπορ - Δπιμεληηήρ Β΄ Κ.Τ Ροδόποληρ 
3Οδονηίαηπορ - Δπιμεληηήρ Α΄ Κ.Τ. ιδηποκάζηπος    
Γιεύθςνζη Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Νομού Κιλκίρ - Αγωγή Τγείαρ , Κιλκίρ   
   
κοπός: Με  ηην  παπούζα επγαζία ζκοπό έσοςμε να  παποςζιάζοςμε ηα αποηελέζμαηα ηηρ  
ζςνεπγαζίαρ ηος Γπαθείος Αγωγήρ Τγείαρ ηηρ ΓΓΔ Κιλκίρ καηά ηο ζσολικό έηορ 2010-2011  με 
ηην Δλληνική Οδονηιαηπική Ομοζπονδία (ΔΟΟ). Η ζςνεπγαζία ζςνίζηαηο ζηην ένηαξη 
γςμναζίων ηος νομού ζηο εςπύηεπο "Ππόγπαμμα Πποαγωγήρ και Καηαγπαθήρ ηηρ ηομαηικήρ 
Τγείαρ ηος Δλληνικού Πληθςζμού" με ζηόσο ηην ενημέπωζη και  ηην εςαιζθηηοποίηζη ηων 
εθήβων ζε θέμαηα ζηομαηικήρ ςγείαρ.    
 
Τλικό και Μέθοδος: Αξιοποιήθηκαν ηα εκπαιδεςηικά ςλικά: "Γεπά δόνηια ...καλύηεπη ςγεία" 
ηηρ Δ.Ο.Ο.,  "ηομαηική Τγιεινή για μαθηηέρ 11- 14 εηών" ηηρ Δλληνικήρ Δηαιπείαρ Κοινωνικήρ 
Οδονηιαηπικήρ.  Η μέθοδορ πος ακολοςθήθηκε:  
α) ζςνεπγαζία με ηο Κένηπο Τγείαρ Πολςκάζηπος, ηο Νοζοκομείο Γοςμένιζζαρ - Οδονηιαηπικό 
ημήμα, ηον Οδονηιαηπικό ύλλογο  Κιλκίρ, ηοςρ Γιαηπούρ ηος Κόζμος κ.α για ενημέπωζη και 
καηαγπαθή ηος δείκηη DMFT.   
β)διοπγάνωζη επιμοπθωηικών διαλέξεων και ζεμιναπίων για εκπαιδεςηικούρ ηηρ 
δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ηος νομού Κιλκίρ με ζηόσο ηόζο ηην επίλςζη αποπιών με ηη 
βοήθεια ηος ειδικού επιζηημονικού πποζωπικού όζο και ηην εξοικείωζή ηοςρ με ηη  βιωμαηική 
πποζέγγιζη ζηην αγωγή ηηρ ζηομαηικήρ ςγείαρ.   
γ) εθαπμογή ππογπαμμάηων Αγωγήρ ηομαηικήρ Τγείαρ με βιωμαηική εκπαίδεςζη ζε γςμνάζια.   
δ)διανομή εκπαιδεςηικού ςλικού ηηρ ΔΟΟ ζηιρ βιβλιοθήκερ ηων γςμναζίων.   
 
Αποηελέζμαηα: Η ζςμμεηοσή και η ανηαπόκπιζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα επιμοπθωηικά 
ζεμινάπια ήηαν ικανοποιηηική. Σπία  γςμνάζια (Γοςμένιζζαρ, Βαπηιζηή και Πλαηανιάρ) , η 
ΔΠΑ. καθώρ και ηο ΔΔΔΔΚ Κιλκίρ εθάπμοζαν  ππόγπαμμα  αγωγήρ  ζηομαηικήρ ςγείαρ με 
βιωμαηική εκπαίδεςζη, ενώ ζηα ςπόλοιπα  γςμνάζια ανέλαβαν πολλαπλαζιαζηική δπάζη οι 
επιμοπθωμένοι εκπαιδεςηικοί με ζηόσο ηην ενημέπωζη και εςαιζθηηοποίηζη ηων μαθηηών.   
 
σμπεράζμαηα: Σα αποηελέζμαηα ηεκμηπιώνοςν ηην ανάγκη ζςνεσούρ ανάπηςξηρ 
ππογπαμμάηων Αγωγήρ ηομαηικήρ Τγείαρ με εμπλοκή πεπιζζόηεπων μαθηηών και 
εκπαιδεςηικών  αλλά και ηων  γονέων.   
 
 



AA32 
Ο ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΗ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΦΗΒΩΝ   
 
Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου, Θεμιστοκλής Αποστολίδης  
 
Laboratoire de psychologie sociale, Universite de Provence (Aix-Marseille I)  
  
Σκοπός: Η μελέτη των στάσεων και αναπαραστάσεων των κοινωνικών πρωταγωνιστών στην 
Ελλάδα για τη σεξουαλική αγωγή των παιδιών και των εφήβων στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
 
Υλικό και μέθοδος: Το υλικό προέρχεται από ημι-κατευθυνόμενες συνεντεύξεις με: α) 
πολιτικούς, β) ανώτερα και ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, γ) επιστήμονες και δ) 
εκπροσώπους ΜΚΟ.  
 
Αποτελέσματα: Όταν οι συνεντευξιαζόμενοι μιλούν για σεξουαλική αγωγή, δεν αναφέρονται 
στην παροχή πληροφοριών σχετικά με μια βιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, 
αλλά στη  νόρμα, τις αξίες, την ηθική, τις ιδεολογίες κτλ. Η σεξουαλική αγωγή είναι 
συνδεδεμένη με τις κυρίαρχες στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους κοινωνικούς ρόλους και τις 
σχέσεις των φύλων και με την κρατούσα ηθική. Μέσα από την ανάλυση του λόγου των 
συνεντευξιαζόμενων καταγράφηκε μια ετεροσεξιστική και ομοφοβική προσέγγιση της 
σεξουαλικής αγωγής. Ικανός για την αγωγή των παιδιών και των εφήβων σε θέματα 
σεξουαλικότητας κρίνεται μόνο ο εκπαιδευτικός εκείνος που διαθέτει κοινωνικό προφίλ το 
οποίο συνάδει με τη νόρμα: ετεροφυλόφιλος, παντρεμένος και με παιδιά. Σε αντίθετη 
περίπτωση ο εκπαιδευτικός θεωρείται ακατάλληλος (ακόμη και "επικίνδυνος") για το εν λόγω 
έργο, καθώς ζει και λειτουργεί εκτός κοινωνικών κανόνων. Συγκεκριμένα, ο ομοφυλόφιλος 
παρουσιάζεται ως "ανεύθυνος", "(αυτο)καταστροφικός", "εκκεντρικός", "χωρίς όρια", "με 
ψυχοπαθολογική προσωπικότητα", "εθισμένος στο απρόσωπο σεξ"...  
 
Συμπεράσματα: Σε μια εποχή με υψηλά ποσοστά νέων κρουσμάτων AIDS/ΣΜΝ, καθώς και 
με συχνά περιστατικά εκφοβισμού εις βάρος μαθητών με ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό, 
κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για ανάπτυξη σχολικών προγραμμάτων κοινωνικής και 
συναισθηματικής αγωγής (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης), τα 
οποία θα προάγουν την αποδοχή του διαφορετικού, θα εξασφαλίζουν τη σεξουαλική υγεία και 
θα προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κλειδί για την επιτυχία των εν λόγω 
προγραμμάτων αποτελεί η συμμετοχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών ανεξαρτήτως 
σεξουαλικής ταυτότητας.  
 



AA33 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΣΕ ΕΦΗΒΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ  
 
Ελένη Ξενικάκη 
 
Ε.Δ.Υ, ΠΜΣ Προαγωγής &Αγωγής υγείας, Αθήνα 2009  
  
Σκοπός: Η μελέτη είχε σαν σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για 
να προλάβει την έναρξη χρήσης αλκοόλ από τους εφήβους που αποτελούν ένα ευάλωτο 
πληθυσμό σε επιρροές.  
 
Υλικό-Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 2 γυμνάσια του Βύρωνα Αττικής. 
Μελετήθηκαν  συνολικά εβδομήντα οκτώ παιδιά (n=78),2 τμήματα από κάθε σχολείο (ομάδα 
παρέμβασης &ομάδα ελέγχου).Συμπληρώθηκε προσαρμοσμένο, κοινό ανώνυμο 
ερωτηματολόγιο "κλειστού τύπου", του ευρωπαϊκού προγράμματος EUDAP το οποίο 
περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με ποσότητα/συχνότητα κατανάλωσης, συνέπειες αυτής, 
γνώσεις και στάσεις που αφορούσαν το αλκοόλ, μελλοντική πρόθεση χρήσης. Μετά 
πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του αντίκτυπου της παρέμβασης. Η ανάλυση των δεδομένων 
έγινε με χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS.  
 
Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 78 μαθητές της Β' Γυμνασίου, οι 36 (46,2%)προέρχονταν από 
το 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα (σχολείο παρέμβασης) και 42(53,8%) από το 2ο γυμνάσιο  που 
αποτέλεσε το σχολείο ελέγχου. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων μαθητών ήταν τα 14,25 
έτη, εκ των οποίων το 38,5% ήταν αγόρια και το 60,3% κορίτσια. Η πλειοψηφία ήταν 
Έλληνες ( 78,2%). Μετά από ένα μήνα  παρατηρήθηκε μείωση των περιστασιακών καπνιστών 
στην ομάδα παρέμβασης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η αλληλεπίδραση της ομάδας 
παρέμβασης ήταν στατιστικά σημαντική. Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των 
εφήβων που σύνδεσαν τη χρήση και τις προβληματικές σχέσεις με τους γονείς. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι σημαντικά μεγαλύτερη ήταν η επικράτηση αλλοδαπών μαθητών που κάπνιζαν 
περιστασιακά σε σύγκριση με τους Έλληνες.  
 
Συμπεράσματα: Στο σχολείο παρέμβασης παραδέχονταν ότι στο παρελθόν κάπνιζαν σε 
μεγαλύτερο ποσοστό από το σχολείο ελέγχου, αντιμετώπιζαν όμως δυσκολία να ζητήσουν 
βοήθεια σε περίπτωση προβλήματος. Η καπνιστική συνήθεια αξιολογήθηκε γιατί μπορεί να 
οδηγήσει τους εφήβους στην αναζήτηση και άλλων εθιστικών ουσιών. Η εμπειρία μέθης ήταν 
σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα ελέγχου. Επίσης τα αλλοδαπά παιδιά διαθέτουν μειωμένη 
σχολική απόδοση, σε συνδυασμό με ότι καπνίζουν σε υψηλότερο ποσοστό από τα υπόλοιπα, 
διαθέτοντας και εμπειρία  περισσότερων περιστατικών μέθης.  
 



AA34 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ  
 
Ευαγγελία Δραμουντάνη   
  
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών Προαγωγής & Αγωγής Υγείας, Αθήνα  
  
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση των 
παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά την εμφάνιση άγχους σε περίοδο εξετάσεων 
σε μαθητές και φοιτητές.  
 
Υλικό και μέθοδος: Η ανασκόπηση περιλαμβάνει δημοσιευμένες μελέτες από το 1970 έως 
2011 που ανακτήθηκαν μετά από ηλεκτρονική αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων "scopus" και 
"science direct" χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά "test anxiety", "factor", "determinants" και 
τον συνδυασμό τους.  
 
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι παράγοντες μπορούν να ενταχθούν σε 
τρεις κατηγορίες:  
* Ενδοπροσωπικοί παράγοντες: περιλαμβάνονται το φύλο, η νοημοσύνη, η τελειοθηρία, οι 
συνήθειες και οι ικανότητες μελέτης, οι πεποιθήσεις για την αυτό-αποτελεσματικότητα και την 
σημαντικότητα των εξετάσεων και οι προσδοκίες για την επιτυχία.  
* Οικογενειακοί παράγοντες: περιλαμβάνονται οι προσδοκίες των γονέων για επιτυχία, ο 
τρόπος ανατροφοδότησης σε περίπτωση αποτυχίας, το κλίμα επικοινωνίας, η ύπαρξη 
σταθερών ορίων και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας.  
* Παράγοντες που σχετίζονται με το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα: περιλαμβάνουν το 
κλίμα ανταγωνιστικότητας στην τάξη, τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών, τη δυσκολία του 
εξεταζόμενου θέματος, το διαθέσιμο χρόνο για τις εξετάσεις αλλά και το χρόνο αναμονής πριν 
από αυτές, καθώς επίσης και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα.  
 
Συμπεράσματα: Το άγχος των εξετάσεων είναι ένα πολύ-παραγοντικό φαινόμενο. Η 
εμφάνισή του κατά την περίοδο των εξετάσεων, αλλά και η προστασία από αυτό συνδυάζει 
ενδοπροσωπικούς, οικογενειακούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες. Είναι επομένως επιτακτική 
η ανάγκη, κάθε μελέτη, αξιολόγηση και παρέμβαση, να γίνεται υπό το πρίσμα των 
παραγόντων αυτών.    
 



AA35 
Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ   
 
Γεωργία Βεσκούκη1, Μαρία-Ελευθερία Καραρρήγα2, Αγγελική Στυλιανοπούλου2  
 
1 Τμήμα Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθηνών 
2 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Ν. Ηρακλείου Αττικής 
  
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση, η καταγραφή και η αξιολόγηση της 
στοματικής υγείας παιδιών σχολικής ηλικίας του Λεκανοπεδίου Αττικής, όσον αφορά στις 
συνήθειές τους για την υγιεινή του στόματος, τη διατροφική τους συμπεριφορά και τη σχέση 
τους με τον οδοντίατρο.  
 
Υλικό και μέθοδος: Διενεμήθη ειδικό ερωτηματολόγιο (32 ερωτήσεις, 16 κλειστές και 16 
ανοιχτές) που μετρούσε την καθημερινή φροντίδα του στόματος, την φροντίδα σε σχέση με 
τις καθημερινές διατροφικές συνήθειες, τα νοσήματα του στόματος και την φροντίδα από 
οδοντίατρο. Συμπληρώθηκε από 2.365 μαθητές όλων των τάξεων (1165 αγόρια 49,18% και 
1200 κορίτσια 50,74%) 24 Δημοτικών Σχολείων της Αττικής, έγινε με προσωπική συνέντευξη 
και διήρκησε δύο χρόνια. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
στατιστικό πακέτο SPSS16v.  
 
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, η φροντίδα της στοματικής 
υγείας είναι πλημμελής, αφού οι μαθητές αν και σε ποσοστό 71,70% βουρτσίζουν τα δόντια 
τους καθημερινά, η συχνότητα είναι για το 43,32% δύο φορές την ημέρα και για το 42,32% 
μία φορά την ημέρα. Επίσης εκτός από τα κύρια γεύματα οι μαθητές επιλέγουν την ημέρα σε 
ποσοστό 43,74% δύο μικρογεύματα και σε ποσοστό 41,54% ένα μικρογεύμα. Τέλος, το 
53,37% επισκέπτεται τον οδοντίατρο όταν εμφανιστεί τερηδόνα, ενώ το 35,20% δεν θυμάται 
πότε ήταν η τελευταία επίσκεψη στον οδοντίατρο.  
 
Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι, οι παράγοντες που ευθύνονται για 
την εμφάνιση της τερηδόνας στην παιδική ηλικία είναι αφενός η άγνοια για τη σχέση μεταξύ 
της συχνότητας βουρτσίσματος των δοντιών καθημερινά και της κατανάλωσης γευμάτων ή 
μικρογευμάτων και αφετέρου η αδιαφορία για τον προληπτικό έλεγχο μία φορά το χρόνο 
τουλάχιστον, με επίσκεψη στον Οδοντίατρο.  
 
 



AA36 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩ 
 
Γεωργία Βεσκούκη1, Ευθύμιος Βουδούρης2, Χαραλαμπία Χατζοπούλου3, Ιωάννα 
Ρίζου4  
 
1 Τμήμα Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθηνών 
2 Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων Αθηνών "Η Αγία Σοφία" 
3 Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κω 
4 Τμήμα Επισκεπτριών Υγείας, Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου Αττικής 
 
Σκοπός του παρόντος πιλοτικού προγράμματος Προαγωγής Υγείας ήταν αρχικά η διερεύνηση 
του επιπέδου γνώσεων των μαθητών σε θέματα σεξουαλικής υγείας, στη συνεχεία η 
ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευσή τους στα εν λόγω θέματα και τέλος η αξιολόγηση του 
προγράμματος.  
 
Υλικό και Μέθοδος: Διενεμήθη ειδικό ερωτηματολόγιο (15 ερωτήσεις, 3 πιθανές 
απαντήσεις), που μετρούσε βασικές γνώσεις σε θέματα ανατομίας, ανάπτυξης, πρόληψης 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, αποφυγής ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης κλπ, το οποίο 
συμπληρώθηκε αμέσως πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος από 33 μαθητές της 
Γ΄ Γυμνασίου Ζιπαρίου Κω (Μ ηλικία = 14.61, SD = 0.609, 8 αγόρια και 25 κορίτσια). Μεταξύ 
των μετρήσεων πραγματοποιήθηκαν 6 εκπαιδευτικές συναντήσεις (1 ώρα την εβδομάδα), με 
χρήση σύγχρονων μεθόδων.  
 
Αποτελέσματα: Η βελτίωση του επιπέδου των βασικών γνώσεων επί του θέματος μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος φάνηκε να είναι στατιστικά σημαντική και φαίνεται ότι είναι 
αποτέλεσμα του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι σωστές απαντήσεις ήταν: (πριν 12.27, 
SD = 1.77, μετά 13.39, SD = 1.14), οι λάθος ήταν: (πριν 1.45, SD = 1.14, μετά 1.15, SD = 
1.09) και το "δεν ξέρω" ήταν: (πριν 1.27, SD = 1.44, μετά 0.45, SD = 0.754).  
 
Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης αναμφίβολα δεν μπορούν να 
γενικευθούν επειδή ο πληθυσμός-στόχος ήταν πολύ μικρός και το ερωτηματολόγιο μετρούσε 
μόνο τις συγκεκριμένες βασικές γνώσεις που συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα. Η 
ανταπόκριση, το ενδιαφέρον και η ευαισθητοποίηση των μαθητών, αλλά και των γονέων και 
καθηγητών ήταν μεγάλη. Αυτό μας έκανε να θέλουμε να προτείνουμε το σχεδιασμό ενός 
προγράμματος που στο μέλλον θα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, θα έχει μεγαλύτερη 
διάρκεια, η εκπαίδευση θα γίνεται με την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία και η αξιολόγησή του 
θα περιλαμβάνει παράγοντες όπως, η επίδραση των συνομηλίκων σε σεξουαλικές 
συμπεριφορές, η αυτοεκτίμηση, η εξοικείωση με το σώμα, το σεξ και το αλκοόλ κλπ.  
 



AA37 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Βασιλική Τασιούλη  
 
ΠΜΣ Προαγωγής & Αγωγής Υγείας, Επισκέπτρια Υγείας Κέντρο Υγείας Σάμης, Κεφαλονιά   
  
Σκοπός: Η ανασκόπηση διατροφικών παρεμβάσεων στο σχολικό περιβάλλον ώστε να 
ανιχνευτούν οι επιτυχημένες παρεμβάσεις και τα χαρακτηριστικά αυτών με απώτερο σκοπό 
την χρησιμοποίηση τους σε μελλοντικές παρεμβάσεις.  
 
Υλικό και Μέθοδος: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση των τελευταίων δέκα ετών, 
στις ηλεκτρονικές βάσεις Medline, Scopus. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 
διατροφικές σχολικές παρεμβάσεις, διατροφική αγωγή, αλλαγή διατροφικών γνώσεων, 
στάσεων, συνηθειών, συμπεριφορών.  
 
Αποτελέσματα: Οι διατροφικές παρεμβάσεις μπορούν να χωριστούν σε αυτές που 
στοχεύουν:  
α)στην αλλαγή των γνώσεων, όπου είναι μικρής χρονικής διάρκειας, όπως το πρόγραμμα 
Neaps.  
β)στην αλλαγή των συμπεριφορών, όπου είναι μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, όπως το 
πρόγραμμα  Know your Body.    
Οι περισσότερες από αυτές τις παρεμβάσεις στοχεύουν στην πρόληψη της εμφάνισης ή τη 
μείωση παραγόντων κινδύνου για εμφάνιση χρόνιων μη μεταδοτικών νοσημάτων 
(ΜΜΝ).Τέτοιου είδους προγράμματα είναι: η μελέτη CATCH, το πρόγραμμα "Γνωρίζοντας το 
σώμα σου" που διεξήχθη στη Κρήτη και το πρόγραμμα "Go for Health". Τα προγράμματα 
αυτά ανταποκρίνονται στα επιτυχημένα προγράμματα για την πρόληψη των ΜΜΝ. Οι 
συγγραφείς αυτών τονίζουν ότι στην επιτυχία και αξιοπιστία αυτών έπαιξε ρόλο ο μεγάλος 
αριθμός συμμετεχόντων και η μεγάλη διάρκεια των παρεμβάσεων. Άλλες παρεμβάσεις έχουν 
σαν άμεσο στόχο την πρόληψη της παχυσαρκίας όπως τα επιτυχημένα προγράμματα: Eat 
Well & Keep Moving, WAY, APPLES, Pathways. Οι συγγραφείς των συγκεκριμένων 
παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των δικών τους προγραμμάτων, 
τόνισαν ότι για την επιτυχία ενός προγράμματος διατροφικής αγωγής οι παράγοντες που 
παίζουν ρόλο είναι οι εξής: Η μελέτη προηγούμενων παρεμβάσεων, ο σωστός σχεδιασμός της 
μελέτης, η ομοιογένεια του πληθυσμού που θα είναι αντικείμενο της παρέμβασης, η 
ενδυνάμωση των στόχων του προγράμματος με σαφή μηνύματα και δεξιότητες, το κατάλληλο 
σχολικό κλίμα και η συμμετοχή των γονέων και των εργαζομένων του σχολείου.  
 
Συμπεράσματα: Οι κακές διατροφικές συνήθειες και η διατροφική ανισορροπία είναι δύο από 
τα κύρια προβλήματα υγείας της σημερινής νεολαίας. Η εφαρμογή προγραμμάτων 
διατροφικής αγωγής στο σχολικό χώρο, όπου θεωρείται ο πλέον κατάλληλος, είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. Στις μέρες μας η διεξαγωγή μιας επιτυχημένης παρέμβασης θεωρείται όχι μόνο 
ποθητή αλλά και απαραίτητη αν αναλογιστεί κανείς το κόστος διεξαγωγής αυτής. Για το λόγο 
αυτό οι ερευνητές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον σχεδιασμό αυτής. Θα πρέπει 
να αναζητούν και να λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία 
παλαιότερων προγραμμάτων καθώς αυτοί οι παράγοντες θα αποτελέσουν ένα "καλό οδηγό" 
για τη σωστή διεξαγωγή και επιτυχία μελλοντικών παρεμβάσεων, την αύξηση των γνώσεων, 
την αλλαγή των διατροφικών συμπεριφορών βραχυπρόθεσμα και την προαγωγή της υγείας 
των παιδιών και μελλοντικών ενηλίκων μακροπρόθεσμα.  
 



AA38 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΓΧΓΗ ΤΓΔΙΑ ”ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ ΜΔΣΑΞΤ 
ΜΑΘΗΣΧΝ- ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΒΙΑ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ” 
 
Υριζηίνα Υρηζηίδοσ1, Παζτάλης ένηερης2, Ροζαλία ηαθοπούλοσ3, Όλγα Καρσπίδοσ4  
   
1 Υπεύζπλε Αγσγήο Υγείαο -Δ.Δ.Ε.Δ. Θεζζινλίθεο  
2 Εθπαηδεπηηθόο, 5ν Γπκλάζην Σηαπξνύπνιεο  
3 Εθπαηδεπηηθόο, 1ν ΕΠΑΛ Σπθεώλ  
4 Εθπαηδεπηηθόο, 2ν Γπκλάζην Νεάπνιεο  
    
κοπός: Η δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ καζεηώλ κε δηακεζνιάβεζε νκνηίκσλ.  
 
Τλικό και Μέθοδος: Τα πξνγξάκκαηα πινπνηήζεθαλ ζε 3 ζρνιεία ηεο Δπηηθήο 
Θεζζαινλίθεο (2 Γπκλάζηα θαη 1 ΕΠΑΛ) σο πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο ηε ζρνιηθή ρξνληά 
2010-11.Τν πξόγξακκα αθνξνύζε κηα νκάδα καζεηώλ ζε θάζε ζρνιείν πνπ επηζπκνύζαλ λα 
ζπκκεηέρνπλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 10-12 δίσξεο ζπλαληήζεηο  όπνπ κε βησκαηηθή κάζεζε  
θαη νκαδηθέο δηεξγαζίεο έγηλε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ ζηε δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ θαη ζηε 
δηακεζνιάβεζε θαη ηαπηόρξνλα άζθεζε ζε αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο πνπ 
ιεηηνπξγνύλ πξνιεπηηθά ζηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ βίαο.   
Φξεζηκνπνηήζεθαλ βησκαηηθέο αζθήζεηο από ηα εθπαηδεπηηθά πιηθά: 1) 'Σηεξίδνκαη ζηα πόδηα 
κνπ'  ηνπ Κέληξνπ Εθπαίδεπζεο γηα ηελ Πξόιεςε ηεο Φξήζεο Ναξθσηηθώλ θαη ηεο Πξναγσγήο 
ηεο Υγείαο 2) 'Compass Εγρεηξίδην Εθπαίδεπζεο ζηα  Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα  γηα λένπο/εο  ηνπ 
Σπκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο.  
 
Αποηελέζμαηα: Η δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνύζεσλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο είλαη θάηη λέν  
ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή θαη λννηξνπία θαη απαηηείηαη ρξόλνο εθαξκνγήο γηα λα 
αμηνινγεζνύλ ηα απνηειέζκαηα. Παξόια απηά καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ ζηα 
νθέιε, ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ καζεηώλ, ηε κείσζε ησλ πνηλώλ, ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ 
κεηαμύ θαζεγεηώλ-καζεηώλ, ηελ εκπινθή καζεηώλ ζηε δηαρείξηζε επεηζνδίσλ βίαο, ηελ 
αλάπηπμε ζεηηθνύ θιίκαηνο ζην ζρνιείν, ηελ  αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ. 
Μαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί αμηνιόγεζαλ ζεηηθά ηα πξνγξάκκαηα  θαη πξόηεηλαλ ζπλέρηζή ηνπο.  
 
σμπεράζμαηα: Καηαγξάθεηαη ε αλάγθε  εθαξκνγήο ηέηνησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ 
ζηα ζρνιεία ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ ζπλέρεηα θαη λα εληάζζνληαη ζην αλαιπηηθό  
πξόγξακκα. Όπσο επίζεο θαη ε αλάγθε ζηήξημεο αλάινγσλ πξνγξακκάησλ πνπ λα αθνξνύλ 
όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο ώζηε λα επεξεάδεηαη ζεηηθά ε 
πνηόηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη λα δεκηνπξγείηαη ζρνιηθό θιίκα πνπ λα απνηξέπεη  ηελ 
εκθάληζε βίαο. Η ελεξγή ζπκκεηνρή θαη εκπινθή ησλ καζεηώλ  ζ απηά είλαη απαξαίηεηε.  
 



AA39 
ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΕΛΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑΘΗΣΩΝ: ΑΡΩΓΟ ΣΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ 
ΤΓΕΙΑ 
 
Ειρήνη εβαζηάκη, Ανηώνης Διλινηάς, Γεωργία εβαζηάκη, Γ. ηαθάκος 
 
Γεληθό Ννζνθνκείν – Κέληξν Υγείαο Σεηείαο, Γεληθό Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ «Βεληδέιεην-
Παλάλεην», Γεληθό Ννζνθνκείν Αγίνπ Νηθνιάνπ 
 
κοπός: Η θαηαγξαθή ηεο ρξεζηκόηεηαο ζπκπιήξσζεο ησλ δειηίσλ πγείαο ησλ καζεηώλ 
ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε νθζαικνινγηθώλ πξνβιεκάησλ θαη απνδνρήο ηεο ρξήζεο γπαιηώλ ή 
άιισλ κεζόδσλ βειηίσζεο ηεο νπηηθήο νμύηεηαο ή άιισλ δηαγλσζζέλησλ πξνβιεκάησλ. 
 
Τλικό - Μέθοδος: Τν δείγκα απνηέιεζαλ γηα ην έηνο 2010 νη 304 καζεηέο δηαθόξσλ 
ειηθηαθώλ νκάδσλ θαη ζρνιηθώλ ηάμεσλ. Οκνίσο γηα ην έηνο 2011 νη 440 καζεηέο πνπ 
πξνζήιζαλ ζηα εμσηεξηθά νθζαικνινγηθά ηαηξεία ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ – Κέληξνπ Υγείαο 
Σεηείαο. Σηα κεηξώα ηνπ ηκήκαηνο θαηαγξάθεθαλ γηα θάζε καζεηή, ε νπηηθή νμύηεηα ζε 
θάζε νθζαικό μερσξηζηά, cover ηεζη, έιεγρνο ζηξαβηζκνύ θαη ρξσκαηηθή αληίιεςε θαηά 
ishichara’s test. 
 
Αποηελέζμαηα: Παξαηεξνύκε αύμεζε ηεο πξνζέιεπζεο εμέηαζεο ζην δεκόζην λνζνθνκείν 
θαηά 33% πεξίπνπ ην 2011. Οη καζεηέο κε θπζηνινγηθή όξαζε θπκαίλνληαη ζε πνζνζηά 75% 
ην 2010 θαη πεξίπνπ 72% ν 2011. Μαζεηέο πνπ θνξάλε ήδε γπαιηά είλαη πεξίπνπ 20-21%. 
Μαζεηέο πνπ παξαπέκπνληαη γηα ηαθηηθό νθζαικνινγηθό ξαληεβνύ είλαη 13% ην 2010 θαη 
11% ην 2011 πεξίπνπ. Έλα πνζνζηό 3-4% δπζθνιεύεηαη λα ζπλεξγαζηεί ζηε ιήςε νπηηθήο 
νμύηεηαο θαη 2-3% ζην ηεζη ρξσκαηηθήο αληίιεςεο, ηδίσο νη ειηθίεο 4-5 εηώλ. Παξαηεξείηαη 
δπζρξσκαηνςία  4% πεξίπνπ, γλσζηή ζηα πεξηζζόηεξα παηδηά. Πξνβιήκαηα ζηξαβηζκνύ ζην 
1% ησλ παηδηώλ. Πεξίπνπ ±1% ησλ παηδηώλ θνληά ή ζηελ εθεβηθή ειηθία αξλνύληαη λα 
βάινπλ γπαιηά. 
 
σμπεράζμαηα: Σπγθξίλνληαο ηε πξνζέιεπζε καζεηώλ, παξαηεξνύκε θαζαξή αύμεζε γηα 
εμέηαζε ζην δεκόζην λνζνθνκείν θαηά 33% πεξίπνπ ην 2011. Καζαξή επηινγή πγείαο ζηελ 
πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη γνλείο είλαη πεξηζζόηεξν επηκειείο, ελεκεξσκέλνη, κε 
απνηέιεζκα λα κηθξαίλεη ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ παξαπέκπνληαη ζε ηαθηηθό 
νθζαικνινγηθό έιεγρν γηα πξώηε θνξά. Παηδηά ειηθίαο ηδίσο 4 εηώλ δπζθνιεύνληαη λα 
ζπλεξγαζηνύλ. Σε έλα πνζνζηό ≤1% παηδηώλ αλαθαιύπηνληαη γηα πξώηε θνξά θαη άιια 
πξνβιήκαηα, ζηξαβηζκόο, ζπγγελήο θαηαξξάθηεο θ.α. 
 



 

AA4 
ΓΗΔΡΔΥΛΖΣΖ ΤΩΛ ΣΥΛΖΘΔΗΩΛ ΤΖΣ ΦΥΣΗΘΖΣ ΓΡΑΣΤΖΡΗΟΤΖΤΑΣ, ΘΑΤΑΛΑΙΩΣΖΣ 

ΑΙΘΟΟΙ ΘΑΗ ΦΡΖΣΖΣ ΘΗΛΖΤΟΥ ΣΔ ΦΟΗΤΖΤΔΣ/ΤΡΗΔΣ ΤΟΥ Α.Τ.Δ.Η. ΑΘΖΛΩΛ  

 
Καρία Κασρομαηιδοσ, Καρία Φαζανδρά, Λικόλαος Γιγγελίδης, Βαζιλική Εήζη   

 
ΤΕΦΑΑ Τξίθαια  
 

Σκοπός: Η παξνύζα έξεπλα ζηόρεπε αθελόο ζηε δηεξεύλεζε ησλ ζπλεζεηώλ ησλ θνηηεηώλ 
ηνπ ΑΤΕΙ Αζελώλ σο πξνο ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα, ην αιθνόι θαη ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ θαη αθεηέξνπ ζηε δηεξεύλεζε ηπρόλ ζπζρεηίζεσλ απηώλ ησλ παξαγόλησλ κεηαμύ 
ηνπο.  

 
Υλικό και Κέθοδος: Σπκκεηείραλ 289 θνηηεηέο, 32 αγόξηα θαη 257 θνξίηζηα ηνπ Τκήκαηνο 

Ννζειεπηηθήο ΣΕΥΠ ΑΤΕΙ Αζελώλ. Γηα ηε ζπιινγή θαζώο θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιόγην πνπ αμηνινγνύζε: α. ηελ "Αζθεζε θαηά ηνλ 
Ειεύζεξν Φξόλν" (Leisure-Time Exercise Questionnaire: Godin & Shephard, 1985, όπσο 

πξνζαξκόζηεθε από Θενδσξάθεο & Φαζάλδξα, 2005), β. ηελ θαηαλάισζε αιθνόι (Pedersen, 
LaBrie, & Lac, 2008), γ. ην ζηάδην αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο ζηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζην 

αιθνόι (Prochaska & DiClemente, 1984), θαη δ. ην εξσηεκαηνιόγην Problematic Cellular 

Phone Use Questionnaire (PCPU-Q) ησλ Yang, Yen, Ko, Cheng, θαη Yen (2010) πνπ 
θαηαγξάθεη ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ηε ιαλζαζκέλε ή κε ρξήζε 

ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ.  
 

Αποηελέζμαηα: Οη αλαιύζεηο έδεημαλ όηη: α) 80,3% ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ζπκκεηέρεη ζε 
άζθεζε, έζησ θη αλ απηό δελ γίλεηαη ζπζηεκαηηθά. Πνζνζηό 72,7%  θαηαλαιώλεη αιθνόι θαη 

19,7% θάλεη ιαλζαζκέλε ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ, β) όζνλ αθνξά ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο 

εβδνκαδηαίαο άζθεζεο, ηεο έληνλεο άζθεζεο, ηεο εκπεηξίαο ζην αιθνόι θαη ηνπ ζηαδίνπ 
αιιαγήο ζηελ άζθεζε, νη άλδξεο έρνπλ πςειόηεξν ζθνξ ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο, γ) ε 

πξνβιεκαηηθή ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ έρεη κηθξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ θαηαλάισζε 
αιθνόι αιιά δε ζπζρεηίδεηαη κε ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα.  

 

Σσμπέραζμα: Παξαηεξείηαη πςειό πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ πνπ έρεη κηα κηθξή αιιά 
όρη πάληα επαξθή ζρέζε κε ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα, έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηό έρεη 

πξνβιεκαηηθή ζρέζε κε ην θηλεηό, ελώ αλ θαη ην πνζνζηό πνπ θαηαλαιώλεη αιθνόι θαίλεηαη 
κεγάιν, εληνύηνηο κόλν ην 1% θαηαλαιώλεη πεξηζζόηεξα από 4 πνηήξηα αιθνόι ηελ εκέξα.  
 
 



AA40 
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ "ΤΟ ΑΓΧΟΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ, 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ" 
 
Θέκλη Κοτζιά, Βασιλική Ντρέ, Ξένια Αποστολά, Σαπφώ Καραβία, Γεράσιμος 
Κολαΐτης 
 
Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική, Μονάδα Εφήβων, Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία 
Σοφία", Αθήνα 
 
Σκοπός: α) Η ενημέρωση μαθητών για τους τρόπους εκδήλωσης των αγχωδών διαταραχών, 
την αναγκαιότητα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης. β) Η ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως: 
κριτική και δημιουργική σκέψη, στοχοθέτηση, λήψη απόφασης, επίλυση προβλημάτων, 
δεξιότητες μελέτης και διαχείρισης του χρόνου, εκμάθηση τρόπων χαλάρωσης και ενίσχυση 
της αυτοπεποίθησης, γνώση του εαυτού τους και των πέντε διαστάσεων του (σωματική, 
νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ηθική).  "Η ζωή είναι 10% ό,τι συμβαίνει σε μας, και 
90% το πώς θα αντιδράσουμε σε αυτό." 
 
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκαν τέσσερα δίωρα εργαστήρια από ειδικούς ψυχικής 
υγείας, με συμμετοχή τμηματικά 129 μαθητών Γ' Λυκείου, λίγο πριν τις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις. Με διεπιστημονικότητα δίνεται μεγαλύτερη σημασία στις ανώτερες νοητικές 
ικανότητες (ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση), ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που προάγουν 
την προσωπική υγεία και αναβαθμίζουν το στενό και ευρύτερο περιβάλλον. 
 
Αποτελέσματα: Οι μαθητές, στην πλειονότητα, παρακολούθησαν με προσοχή, συμμετείχαν 
ενεργά, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να λάβουν πληροφορίες και να μοιραστούν εμπειρίες και 
σκέψεις. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι είχαν ένα υπερφορτωμένο πρόγραμμα, πρωινό και 
απογευματινό, με ελάχιστο έως ανύπαρκτο χρόνο ξεκούρασης ή διασκέδασης. Το άγχος που 
είχαν όλη τη χρονιά είχε φτάσει στην κορύφωσή του, χωρίς να βρίσκουν αποτελεσματικές 
διεξόδους. Ο φόβος της πιθανής αποτυχίας που θα οδηγήσει στην απογοήτευση των γονέων, 
έκανε ακόμα πιο έντονη την αγωνία.  
 
Συμπεράσματα: Οι μαθητές στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα έχουν δύσκολο και 
απαιτητικό πρόγραμμα. Οι προσδοκίες μαθητών και γονέων είναι αυξημένες και οι εκδηλώσεις 
άγχους φαίνεται να είναι συχνές. Η δυνατότητα συμμετοχής μαθητών, γονέων και 
εκπαιδευτικών σε προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας από τα πρώτα σχολικά χρόνια θα 
ήταν ιδιαίτερα σημαντική τόσο στην πρόληψη όσο και στην έγκαιρη παρέμβαση. Η διαχείριση 
του άγχους είναι απαραίτητη στο σύγχρονο κόσμο. 
 



AA41 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ 
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 
Ελένη Καραγεωργίου, Σοφία Κιστάνη  
 
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Λέσβου 
"Πνοή", Μυτιλήνη  
  
Σκοπός: Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση μιας πιλοτικής 
παρέμβασης στην κοινότητα με αντικείμενο την πρόληψη των εξαρτήσεων. Η παρέμβαση 
πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Πρόληψης Λέσβου "Πνοή" σε συνεργασία με νεοσύστατη 
ομάδα εθελοντών σε επαρχιακή πόλη του νησιού, κατόπιν αιτήματος της ομάδας και διεξήχθη 
σε παραλιακό χώρο διασκέδασης. Σκοπός της παρέμβασης ήταν η προσέγγιση, ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση μεγάλου αριθμού νέων ατόμων σε θέματα εξαρτήσεων με τη χρήση 
βιωματικών, ενεργητικών μεθόδων συμμετοχής των ιδίων στη διαδικασία.   
 
Υλικό και Μέθοδος: Στην υλοποίηση της παρέμβασης εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική 
μέθοδος. Αξιοποιήθηκε η φυσική διαρρύθμιση του χώρου για το χωρισμό σε ομάδες εργασίας, 
που επεξεργάστηκαν και στη συνέχεια παρουσίασαν στην ολομέλεια τις απαντήσεις τους γύρω 
από ερωτήματα που αφορούν τις εξαρτήσεις και το ρόλο της πρόληψης. Η συντονίστρια 
ενθάρρυνε τη διαδικασία, παρείχε ανατροφοδότηση και αναπλαισίωνε τις απαντήσεις της 
ομάδας. Στο τέλος της παρέμβασης δόθηκαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης της παρέμβασης 
και της υποκειμενικής επίδρασης που είχε στους συμμετέχοντες σε επίπεδο αντιλήψεων, 
στάσεων και συμπεριφορών.    
 
Αποτελέσματα: Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων φάνηκε ότι η προσέγγιση των 
συμμετεχόντων σε ένα χώρο αυθόρμητης συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με την ενεργό 
εμπλοκή τους στην ανταλλαγή και το μοίρασμα πληροφοριών γύρω από τις εξαρτήσεις, 
επηρέασε θετικά τις αντιλήψεις και τις στάσεις τους στο ζήτημα της πρόληψης των 
εξαρτήσεων.  
 
Συμπεράσματα: Η συγκεκριμένη μέθοδος παρέμβασης επιτυγχάνει το στόχο της 
προσέγγισης και κινητοποίησης μεγάλων ομάδων νέων ατόμων σε ζητήματα εξαρτήσεων. Ως 
εκ τούτου, προτείνεται η εφαρμογή της σε συναφείς, πιο εξειδικευμένες θεματολογίες αλλά 
και η προσαρμογή της σε άλλους χώρους, όπως ο εργασιακός.  
 



AA42 
ΑΝΕΚΠΛΗΡΧΣΕ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΦΗ: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III  

 

Εσζηάθιος Παπατρήζηοσ, Φίλιππος Φιλιππίδης, ωηηρία τορεηζανίηη, Ελίζα 
Φερεκύδοσ, Ιωάννα Πεηρούλια, Αικαηερίνη Γιαννοπούλοσ, Κωνζηανηίνα 

Καραγεωργοπούλοσ, Νικόλαος Οικονόμοσ, Υριζηίνα Δημηηρακάκη, Κσριάκος 
οσλιώηης, Γιάννης Σούνηας  

 

Κέληξν Μειεηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο, Εξγαζηήξην Υγηεηλήο, Επηδεκηνινγίαο θαη Ιαηξηθήο 
Σηαηηζηηθήο, Ιαηξηθή Σρνιή, Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ  
  
κοπός: Σθνπόο ηεο κειέηεο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκόο ησλ αλεθπιήξσησλ αλαγθώλ ζηηο 

πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο ζηελ Ειιάδα θαζώο θαη ησλ παξαγόλησλ πνπ επζύλνληαη γηα 
ηελ αδπλακία ιήςεο ή ηελ θαζπζηέξεζε ηεο απαηηνύκελεο ζεξαπείαο θαη ησλ δηαγλσζηηθώλ 

εμεηάζεσλ.  

 
Τλικό και Μέθοδος: Τα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ από ηε ζπγρξνληθή εζληθήο εκβέιεηαο 

έξεπλα λνηθνθπξηώλ Hellas Health III, πνπ δηεμήρζε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010. Η επηινγή ηνπ 
δείγκαηνο έγηλε κε ηπραίν θαη αληηπξνζσπεπηηθό ηξόπν, κε ηε κέζνδν ηεο ηξηζηαδηαθήο 

δεηγκαηνιεςίαο. Τν πνζνζηό ηεο ζεηηθήο αληαπόθξηζεο έθηαζε ην 48,6%. Τν δείγκα 

απνηεινύηαλ από 1000 άηνκα, 18 εηώλ θαη άλσ θαη ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθό σο πξνο ηελ 
ειηθία θαη ηνλ ηόπν θαηνηθίαο.  

 
Αποηελέζμαηα: 10% ησλ ζπκκεηερόλησλ αλέθεξε όηη έπξεπε λα αλαβάιιεη ηε ζεξαπεία ή 

ηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, πνπ ζεσξνύζαλ απαξαίηεηεο θαη έλα 10% δελ ηηο έιαβε θαζόινπ, 

ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελώλ. Τν νηθνλνκηθό θόζηνο (34,3%) θαη ζέκαηα 
πξνζβαζηκόηεηαο (30,3%) ήηαλ νη ζπρλόηεξεο αλαθεξόκελεο αηηίεο γηα ηε κε ιήςε ζεξαπείαο 

ή/θαη δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ, αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Οη γπλαίθεο αλέθεξαλ ζε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα 

αλάγθεο πνπ δελ ηθαλνπνηνύληαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο 
(p<0.001).  

 

σμπεράζμαηα: Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο  εζηηάδνπλ ζην πςειό πνζνζηό ησλ 
αλαθεξόκελσλ αλεθπιήξσησλ αλαγθώλ ζηηο πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο ζηελ Ειιάδα. 

Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ην εηζόδεκα, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ην 
εθπαηδεπηηθό επίπεδν δελ ζρεηίζηεθαλ κε ζπρλόηεξεο αλαθνξέο γηα αλάγθεο πνπ δελ 

ηθαλνπνηνύληαη. Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνύλ νη πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο, ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνύλ πξνζεθηηθά νη αλεθπιήξσηεο αλάγθεο θαη ηα εκπόδηα ζηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο.   
 



AA43 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  
 
Αικατερίνη Σκαρπέντζου, Ευθυμία Καλογερά, Ιωάννης Ιωάννου, Μαρίνα 
Παπαϊωάννου, Ιωάννης Καράμπελας, Γεώργιος Γιαννακόπουλος  
  
Κέντρο Υγείας Λυγουριού Νομού Αργολίδας  
  
Σκοπός: Η μελέτη του λιπιδαιμικού προφίλ των ασθενών αγροτικού πληθυσμού ορεινής 
περιοχής του νομού Αργολίδας που βρίσκονται σε υπολιπιδαιμική αγωγή.  
 
Υλικό και Μέθοδος: Σε σύνολο 100 ασθενών που υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό έλεγχο για 
να προσδιοριστεί η τιμή της χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, HDL και LDL βρέθηκαν 51 άτομα 
υπό αγωγή (21 άντρες και 30 γυναίκες). Οι μετρήσεις των τιμών έγιναν με τη χρήση του 
βιοχημικού αναλυτή Medilyzer BT της εταιρείας Medicon βάσει ενζυμικής-φωτομετρικής 
μεθόδου.  
 
Αποτελέσματα: Έγινε προσδιορισμός της LDL και βρέθηκαν 13 άτομα με LDL <100 mg/dl, 
17 άτομα με τιμές LDL μεταξύ 100 έως 130 mg/dl, 13 άτομα με τιμές από 130 έως 160 mg/dl, 
και 8 άτομα με τιμές LDL >160mg/dl.  Στο προσδιορισμό των τριγλυκεριδίων βρέθηκαν 18 
άτομα να έχουν τριγλυκερίδια >150 mg/dl   
 
Συμπεράσματα: Ένα ποσοστό 15.7% από τους ασθενείς που έπαιρναν αγωγή βρέθηκε βάση 
των τιμών της LDL (>160 mg/dl) ότι χρειάζεται αναπροσαρμογή της θεραπείας τους. Επίσης 
τo ίδιο ισχύει για το 35.3% των ασθενών που είχαν παθολογικές τιμές τριγλυκεριδίων 
(τριγλυκερίδια >150 mg/dl). Πρέπει οι θεράποντες ιατροί να βρίσκονται σε εγρήγορση γιατί 
πιθανόν να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι της υπολιπιδαιμικής αγωγής. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται είτε σε κακή συμμόρφωση είτε σε κακές διαιτητικές συνήθειες.  
 



AA44 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  
 
Αικατερίνη Σκαρπέντζου, Ευθυμία Καλογερά, Ιωάννης Ιωάννου, Μαρίνα 
Παπαϊωάννου, Ιωάννης Καράμπελας, Γεώργιος Γιαννακόπουλος  
  
Κέντρο Υγείας Λυγουριού Νομού Αργολίδας  
  
Σκοπός: Η μελέτη του λιπιδαιμικού προφίλ αγροτικού πληθυσμού ορεινής περιοχής του 
νομού Αργολίδας που δεν λάμβαναν υπολιπιδαιμική αγωγή.  
 
Υλικό και Μέθοδος: Κατά το τρίμηνο Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου 2011 49 άτομα που δεν 
λάμβαναν υπολιπιδιαμική αγωγή (29 γυναίκες και 20 άντρες) υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό 
έλεγχο για να προσδιοριστεί η τιμή της ολικής χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, HDL και LDL.  
Οι μετρήσεις των τιμών έγιναν με τη χρήση του βιοχημικού αναλυτή Medilyzer BT της 
εταιρείας Medicon βάσει ενζυμικής-φωτομετρικής μεθόδου.  
 
Αποτελέσματα: Βρέθηκαν:  
1. 15 άντρες (75% των αντρών) και 18 γυναίκες (62% των γυναικών) με τιμές χοληστερίνης 
>200 mg/dl   
2. 3 άντρες (15% των αντρών) και 6 γυναίκες (20% των γυναικών) με τιμές LDL > 160 mg/dl  
3. 9 άντρες (45% των αντρών) και 16 γυναίκες (55% των γυναικών) με τιμές HDL > 60 
mg/dl  
4. 8 άντρες (40% των αντρών) και 12 γυναίκες (41% των γυναικών) με τιμές 
τριγλυκεριδίων>150 mg/dl  
 
Συμπεράσματα: Στην περιοχή μας η διατροφή στηρίζεται στην κατανάλωση ελαιολάδου και 
συνάμα καταναλώνεται ικανή ποσότητα λιπαρού κρέατος (π.χ. γκιόσα-γουρουνοπούλα). Έτσι 
ενώ υπάρχει σημαντικό ποσοστό ατόμων με LDL > 160 mg/dl, υπάρχει ταυτόχρονα 
προστατευτική HDL σε μεγάλο ποσοστό ατόμων του δείγματος. Επίσης, ανευρέθη αυξημένο 
ποσοστό ατόμων με επίπεδα τριγλυκεριδίων άνω των 150 mg/dl, που είναι επίσης παράγοντας 
κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας για αλλαγή των 
διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού ευθύνης του Κ. Υ. Λυγουριού (λιγότερη κατανάλωση 
ζωικού λίπους) θα βοηθούσε στον περιορισμό των καρδιαγγειακών συμβαμάτων.  
 



AA45 
TΟ ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟ (PSA) Ω ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΩΙΜΗ ΓΙΑΓΝΩΗ 
ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ  
 
Ανηώνης Γιλινηάς, Γεώργιος Κεθαλογιάννης, Υαρίκλεια Παπαδάκη, Διρήνη 
θακιανάκη, Γημήηριος Βρένηζος  
 
Γεληθό Ννζνθνκείν - Κέληξν Υγείαο Σεηείαο Κξήηεο  
  
κοπός ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ησλ επηπέδσλ ηνπ εηδηθνύ πξνζηαηηθνύ αληηγόλνπ (PSA) 
ζην αίκα ελήιηθσλ αλδξώλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζην Γ.Ν. - Κ.Υ. Σεηείαο, ζε δηάξθεηα 1,5 έηνπο.   
 
Τλικό - Μέθοδος: Μειεηήζεθαλ νη ηηκέο "νιηθνύ" PSA (total PSA), "ειεύζεξνπ" PSA (free 
PSA) θαη "ιόγνπ ειεύζεξν/ νιηθό" PSA (PSA ratio) ζην αίκα 1838 αηόκσλ, πνπ εμεηάζηεθαλ 
ζην εξγαζηήξηό καο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από 1/1/2010 έσο 1/7/2011. Ο κέζνο όξνο 
ειηθίαο ησλ εμεηαζζέλησλ ήηαλ ηα 74,6 έηε. Η κέηξεζε ηνπ PSA έγηλε κε κηθξνζσκαηηδηαθή 
αλνζνελδπκηθή κέζνδν (ΜΕΙΑ), κε ηε ρξήζε ηνπ αλαιπηή ABOTT AXSYM.  
 
Αποηελέζμαηα:  Τν νιηθό PSA βξέζεθε παζνινγηθά απμεκέλν (PSA total >4ng/ml) ζε 209 
αζζελείο (11,4%). Η ζρέζε "ειεύζεξν/ νιηθό" PSA ήηαλ πάλσ από 25% (όξην αζθαιείαο γηα 
θαινήζεηα) ζε 137 από ηνπο παξαπάλσ αζζελείο (65,5%), ελώ ππνδείθλπε θαθνήζεηα (PSA 
ratio<12%) ζε 26 αζζελείο (12,4%).  
 
σμπεράζμαηα: Η πξώηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε πξέπεη λα μεθηλάεη λσξίο 
(ζηελ ειηθία ησλ 40 εηώλ), ελώ ε κέηξεζε PSA κεηά ηα 50 έηε πξέπεη λα γίλεηαη θάζε 2 
ρξόληα θαη ε δαθηπιηθή εμέηαζε 1 θνξά ην έηνο. Ο ππνινγηζκόο ηνπ "νιηθνύ" PSA θαη, θπξίσο, 
ηνπ θιάζκαηνο "ειεύζεξν/ νιηθό" PSA, είλαη έλαο θαιόο δείθηεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
σο έλα επηπιένλ ζηνηρείν ζηε ιήςε απόθαζεο γηα εθηέιεζε βηνςίαο. Παξά ηελ εηδηθόηεηα ησλ 
δεηθηώλ απηώλ, όκσο, ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκώληαη θαη άιινη παξάγνληεο, όπσο ην κέγεζνο 
ηνπ πξνζηάηε θαη ε ειηθία ηνπ αζζελνύο.  
 



AA46 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΙ C ΣΕ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  
 
Αντώνης Διλιντάς, Γεώργιος Κεφαλογιάννης, Χαρίκλεια Παπαδάκη, Ειρήνη 
Σφακιανάκη, Δημήτριος Βρέντζος  
 
Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Σητείας Κρήτης 
  
Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των ορολογικών δεικτών της  ηπατίτιδας Β και C σε 
κατοίκους της περιοχής Σητείας, του νομού Λασιθίου Κρήτης, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα 
μέτρα πρόληψης στο επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  
 
Υλικό-Μέθοδος: Εξετάστηκαν συνολικά 1265 δείγματα ορού αίματος ενηλίκων ανδρών και 
γυναικών που προσήλθαν στο νοσοκομείο Σητείας (νοσηλευόμενοι ασθενείς και επισκέπτες 
των εξωτερικών ιατρείων), σε διάστημα 1,5 έτους (1/1/2010 - 1/7/2011). Τα δείγματα 
εξετάστηκαν για anti-HCV , HbsAg και anti-HBc, με την αυτοματοποιημένη ανοσοενζυμική 
μέθοδο MEIA (AXSYM -ABOTT).  
 
Αποτελέσματα: Ενεργός ηπατίτιδα Β βρέθηκε σε 37 άτομα (2,9%). Από αυτά, 20 ήταν 
άνδρες (54%) και 17 γυναίκες( 46%), ενώ 13 ήταν Έλληνες (35%) και 24 αλλοδαποί (65%). 
Για την ηπατίτιδα C βρέθηκαν 23 άτομα με θετικά αντισώματα  (1,8%). Από αυτά, 10 ήταν 
άνδρες (43,5% ) και 13 γυναίκες (56,5%), ενώ 19 ήταν Έλληνες (82,6%) και 4 αλλοδαποί 
(17,4%).  
 
Συμπεράσματα: Η συχνότητα της ηπατίτιδας Β και C στο δείγμα της έρευνας, ήταν ανάλογη 
με αυτή στο γενικό πληθυσμό της χώρας μας (2-3%).  Ο επιπολασμός της ηπατίτιδας Β ήταν 
αρκετά υψηλός στους αλλοδαπούς, ενώ η HCV λοίμωξη βρέθηκε κυρίως σε Έλληνες και σε 
γυναίκες. Η διαρκής ενημέρωση του πληθυσμού για τα μέτρα προφύλαξης (ιδιαίτερα στις 
νεαρές ηλικίες), ο συστηματικός έλεγχος και ο εμβολιασμός (για την ηπατίτιδα Β) κρίνονται 
απαραίτητα για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης των ιογενών ηπατίτιδων Β και C.  
 
 



AA47 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   
 
Σοφία Κιστάνη, Ελένη Καραγεωργίου   
 
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Λέσβου 
"Πνοή", Μυτιλήνη  
  
Σκοπός: Η παρουσίαση του προγράμματος που εφαρμόστηκε σε ομάδα ενηλίκων με στόχο 
τη διακοπή ή τη μείωση του καπνίσματος.   
 
Υλικό και μέθοδος: Η προσέγγιση βασίστηκε σε συνδυασμό γνωστικού, συναισθηματικού 
και ψυχοκοινωνικού μοντέλου με στόχο την ενίσχυση του κινήτρου για τη διακοπή, τη 
διαχείριση των στερητικών συμπτωμάτων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Σε ένα πρώτο 
στάδιο δόθηκαν πληροφορίες για τις επιπτώσεις της νικοτίνης και για τις θετικές αλλαγές που 
ακολουθούν τη διακοπή του καπνίσματος, με σκοπό την ενίσχυση του κινήτρου για τη 
διακοπή. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν γνωστικές και συμπεριφορικές τεχνικές, καθώς και 
τεχνικές χαλάρωσης για τη διαχείριση των συμπτωμάτων στέρησης. Στην τρίτη φάση του 
εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, που 
αντισταθμίζουν την ανάγκη της χρήσης, έγινε το κλείσιμο και η αξιολόγηση του εργαστηρίου.  
 
Αποτελέσματα: Από την επεξεργασία των φύλλων αξιολόγησης του εργαστηρίου φάνηκε ότι 
ένα 40 % των συμμετεχόντων διέκοψε το κάπνισμα, ένα 30 % των συμμετεχόντων μείωσε το 
κάπνισμα και ένα 5% άλλαξε στάση αλλά όχι συμπεριφορά. Το 25% των συμμετεχόντων 
διέκοψε το εργαστήριο πριν ολοκληρωθεί. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος 
ήταν πιλοτική και θα επαναληφθεί με μικρές τροποποιήσεις στη μεθοδολογία, προκειμένου να 
γίνει αξιολόγηση συνολικά του προγράμματος 
 



AA48 
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝ ΟΨΕΙ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ   
 
Αικατερίνη Γιαννοπούλου, Φίλιππος Φιλιππίδης, Νικόλαος Οικονόμου, Χριστίνα 
Δημητρακάκη, Κωνσταντίνα Καραγεωργοπούλου, Γιάννης Τούντας 
 
Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ, Αθήνα 
 
Σκοπός: Κύριος σκοπός της έρευνας υπήρξε η αξιολόγηση της ανησυχίας των πολιτών για 
την επιδείνωση της ποιότητας της ιατρικής περίθαλψης, υπό το καθεστώς της μείωσης των 
δαπανών Υγείας, και η αναγνώριση του ποσοστού αυτών που κάνουν χρήση υπηρεσιών 
υγείας του ιδιωτικού τομέα.   
 
Υλικό και Μέθοδος: Η πανελλαδική έρευνα "Hellas Health III" διεξήχθη τον Οκτώβριο 2010 
σε δείγμα 1.000 ατόμων, ηλικίας ≥18 ετών (προσωπικές συνεντεύξεις). Συμπεριελήφθησαν 
αστικές και αγροτικές περιοχές των 13 γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας. Έγινε τυχαία 
και αντιπροσωπευτική επιλογή δείγματος με τη μέθοδο της τρισταδιακής δειγματοληψίας. Το 
επίπεδο ανταποκρισημότητας ανήλθε στο 48.6%.   
 
Αποτελέσματα: Το 42% των συμμετεχόντων δήλωσαν γενικά ικανοποιημένοι από τις 
υπηρεσίες υγείας, ενώ το 56% ότι ανησυχούν για το επίπεδο της Υγείας, εν όψει των 
περικοπών στις δημόσιες δαπάνες, και σε στατιστικά υψηλότερο βαθμό τα άτομα που 
διαμένουν σε αγροτικές περιοχές και εκείνοι με βασικό επίπεδο εκπαίδευσης (p<0.05). Το 
53% δήλωσαν πως συνήθως στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα για ιατρική φροντίδα/συμβουλή. 
Το 7% των συμμετεχόντων δήλωσε πως έχει ιδιωτική ασφάλιση και ανέφεραν ως κύριο αίτιο 
αυτού ότι ήθελαν να καλύψουν κενά του ταμείου τους σε περίπτωση πιθανής νοσηλείας 
(42%).    
 
Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δεν ήταν ικανοποιημένη από τις 
υπηρεσίες υγείας και εγείρονται ανησυχίες ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα 
επιδεινωθεί υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό στρέφεται 
στον ιδιωτικό τομέα. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως η γενικότερη ανησυχία για τις υπηρεσίες 
υγείας και η αυξανόμενη δυσπιστία προς αυτές θα μπορούσαν να περιορίσουν τον αριθμό των 
ατόμων που θα καταφέρουν τελικά να προσεγγίσουν τα προγράμματα προαγωγής υγείας, τα 
οποία υλοποιούνται σε δημόσιες δομές υγείας.   
  
 



AA49 
ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΑΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΡΟΦΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 
ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ (ΣΔΠ) ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΟΤ 

ΙΑΣΡΟΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΥΡΗΣΧΝ  

 
Μαρία Παπαδακάκη, Πελαγία Γιαλαμά, Γημοκραηία Γιαννοσλάκη, Καλλιόπη 

Λαγοσδιανάκη, Βάγια Σζούηζη   
  

Τκήκα Κνηλσληθήο Εξγαζίαο, Σρνιή Επαγγεικάησλ Υγείαο θαη Πξόλνηαο, ΤΕΙ Κξήηεο, Ηξάθιεην  
  
κοπός: Επεηδή ε ζπληξνθηθή θαθνπνίεζε δελ είλαη απαξαίηεηα εκθαλήο κε ηελ απιή 

ηαηξηθή εμέηαζε, δηεζλείο νδεγίεο πξνηείλνπλ ηελ εθαξκνγή ειέγρνπ δηαινγήο ζε όινπο ηνπο 
αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη ζηα ΤΕΠ ησλ λνζνθνκείσλ. Η παξνύζα κειέηε εμεηάδεη ηηο 

απόςεηο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη ησλ αζζελώλ ηνπ ΤΕΠ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα 
δηελέξγεηαο ειέγρνπ δηαινγήο.  

 

Τλικό και Μέθοδος: Σπκκεηείραλ 70 επαγγεικαηίεο πγείαο (35 ηαηξνί, 35 λνζειεπηέο) θαη 
150 αζζελείο ειηθίαο 18-60 εηώλ από ην ΤΕΠ ηνπ Βεληδειείνπ-Παλάλεηνπ Ννζνθνκείνπ 

Ηξαθιείνπ Κξήηεο. Τν εξσηεκαηνιόγην εμέηαδε α)ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ ζπκκεηερόλησλ, β)ηελ θαηάξηηζε θαη επηκόξθσζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζε ζέκαηα 

θαθνπνίεζεο, γ)ηελ αμηνιόγεζε ηεο αλαγθαηόηεηαο δηελέξγεηαο ειέγρνπ δηαινγήο ζε ηξεηο 

ππνζεηηθέο πεξηπηώζεηο αζζελώλ κε ρακειή, κέηξηα θαη πςειή δηαθηλδύλεπζε θαη, δ)ηελ 
πξνηίκεζε σο πξνο ην θύιν θαη ηελ εηδηθόηεηα ηνπ επαγγεικαηία πγείαο πνπ ζα πξέπεη λα 

δηελεξγεί ηνλ έιεγρν δηαινγήο.   
 

Αποηελέζμαηα: Δε βξέζεθε λα δηαθέξνπλ νη απόςεηο ησλ αζζελώλ από απηέο ησλ 

επαγγεικαηηώλ πγείαο σο πξνο ηελ αλαγθαηόηεηα δηελέξγεηαο ειέγρνπ δηαινγήο ζε θακία από 
ηηο ηξεηο ππνζεηηθέο πεξηπηώζεηο δηαθηλδύλεπζεο. Πεξηζζόηεξνη λνζειεπηέο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ηαηξνύο ζεώξεζαλ αλαγθαίν λα δηελεξγείηαη έιεγρνο δηαινγήο ζε πεξηπηώζεηο ρακεινύ 
θηλδύλνπ (45.7% έλαληη 17.1%, p=0.01). Τα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε 

θιηληθή εκπεηξία θαη ε θαηάξηηζε/επηκόξθσζε ησλ επαγγεικαηηώλ δε βξέζεθαλ λα 
επεξεάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα δηελέξγεηαο ειέγρνπ δηαινγήο. 

Πεξηζζόηεξνη αζζελείο ζε ζρέζε κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο αλέθεξαλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο 

γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ δηαινγήο από άλδξεο (24% έλαληη 11.4%, p=0.008).  
 

σμπεράζμαηα: Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία επθαηξηώλ εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο 
ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζε ζέκαηα ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο, θαζώο θαη ε αλάπηπμε 

πξσηνθόιινπ δηαρείξηζεο ησλ πεξηπηώζεσλ θαθνπνίεζεο ζηα ΤΕΠ ησλ λνζνθνκείσλ.  
 



AA5 
EΡΔΤΝΑ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ 
ΤΝΗΘΔΙΩΝ, ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ 

ΤΓΔΙΑ 

 
ωηηρία τορεηζανίηη, Δσζηάθιος Παπατρήζηοσ, Ιωάννα Πεηρούλια, Δλίζα 

Φερεκύδοσ, Φίλιππος Φιλιππίδης, Καηερίνα Γιαννοπούλοσ, Γιάννης Σούνηας   
 

Κέληξν Μειεηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο, Εξγαζηήξην Υγηεηλήο, Επηδεκηνινγίαο θαη Ιαηξηθήο 
Σηαηηζηηθήο, Ιαηξηθή Σρνιή, Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα   
     

κοπός: Η θαηαγξαθή ησλ θαπληζηηθώλ ζπλεζεηώλ ζην δήκν Μεγάξσλ κε ζθνπό ην 
ζρεδηαζκό παξεκβάζεσλ πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο ζε πιεζπζκό δήκσλ αγξνηηθήο θαη 

αζηηθήο πεξηνρήο. Τν έξγν επηρνξεγήζεθε από ην ΥΥΚΑ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
Εζληθνύ Δηθηύνπ Δήκσλ Πξναγσγήο Υγείαο (ΕΔΔΠΥ) γηα ην πξνθίι πγείαο ησλ δήκσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Δήκν Μεγάξσλ (2010).  

 
Τλικό και Μέθοδος: Η έξεπλα δηεμήρζε από 1/6/2010 έσο 1/9/2010 από 2 επόπηεο θαη 14 

εζεινληέο - ζπλεληεπθηέο. Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηπραία θαη αληηπξνζσπεπηηθή θαη 
έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. Πξόθεηηαη γηα πνζνηηθή έξεπλα κε 

πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο ζε λνηθνθπξηά κε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο πιεζπζκόο 

ηεο έξεπλαο ήηαλ άλδξεο θαη γπλαίθεο 18 εηώλ θαη άλσ. Τν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 388 
άηνκα.  

 
Αποηελέζμαηα: Τν 65,7% ηνπ δείγκαηνο δελ θαπλίδεη ζε ζύγθξηζε κε ην 27,8% πνπ 

δήισζαλ όηη θαπλίδνπλ θαζεκεξηλά (40,3% ησλ αλδξώλ θαη 20,1% ησλ γπλαηθώλ) θαη ην 

6,4% πνπ ραξαθηήξηζαλ ηνπο εαπηνύο ηνπο σο πεξηζηαζηαθνύο θαπληζηέο. Τν κεγαιύηεξν 
πνζνζηό ησλ θαπληζηώλ (43,5%) θαπλίδεη από 20 έηε θαη πάλσ θαη από 11 έσο 20 ηζηγάξα ζε 

θαζεκεξηλή βάζε (37%). Η δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο εκθαλίζηεθε 
σο ε θύξηα αηηία δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο (40%) θαη αθνινπζνύλ ε δηαθνπή ιόγσ 

πξνβιεκάησλ πγείαο 28,8% θαη ε δηαθνπή θαηόπηλ ζπκβνπιήο θάπνηνπ επαγγεικαηία πγείαο 
(17,5%).  

 

σμπεράζμαηα: Η επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνύζαο κειέηεο 
ζα βνεζήζεη ζηελ αλαγλώξηζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο 

ηνπ πιεζπζκνύ ζην δήκν Μεγάξσλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα θαηαζηεί δπλαηόο ν ζρεδηαζκόο 
θαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ πξναγσγήο 

θαη αγσγή πγείαο, πνπ ζα απεπζύλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκό.  
 



AA50 
ΣΡΙΣΟΓΔΝΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΠΛΟΚΧΝ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ ΙΙ ΣΗΝ 
ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ  
 
Υριζηίνα Μποσνηούρη, Φοίβος-Δσάγγελος Κακαβίηζας, Αιμιλία Γραμμενάνδη, 
Ιωάννης Παπαποζηόλοσ, Γεωργιος Βαζιλικός, Αργσρώ Κνιθάκη, Μαριά Καριοθίλα, 
Αναζηαζία Υριζηοθέλη  
 
Κέληξν Υγείαο Μαξθνπνύινπ, Μαξθόπνπιν Μεζνγαίαο  
  
κοπός: Η αμηνιόγεζε ησλ παξεκβάζεσλ ζε δεηήκαηα δηαηξνθήο, άζθεζεο, ηξνπνπνίεζεο 
ζπκπεξηθνξάο θαη ζπκκόξθσζεο ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ζε αζζελείο κε ζαθραξώδε 
δηαβήηε (Σ.Δ.) ηύπνπ ΙΙ. Η θαιή ξύζκηζε ζαθράξνπ, ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ησλ 
ιηπνπξσηεηλώλ, ε δηαηήξεζε ή ε απώιεηα ζσκαηηθνύ βάξνπο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηνλ 
πεξηνξηζκό ηεο εκθάληζεο επηπινθώλ ηεο αζζέλεηαο.   
 
Τλικό και Μέθοδος: Σηε κειέηε ζπκκεηείραλ 141 αζζελείο κε Σ.Δ.ΙΙ πνπ παξαθνινπζνύληαη 
ζην δηαβεηνινγηθό ηαηξείν ηνπ Κ.Υ. Μαξθνπνύινπ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 
Καηαγξάθεθαλ ην θύιν, ε ειηθία, ην ζσκαηηθό βάξνο, ην ύςνο, ε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, 
ην έηνο δηάγλσζεο ηνπ δηαβήηε, νη θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο, ε παξνπζία ππέξηαζεο, 
δπζιηπηδαηκίαο, ε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη νη εμήο βηνρεκηθέο παξάκεηξνη: Γιπθνδπιησκέλε 
αηκνζθαηξίλε(HbA1c), νιηθή ρνιεζηεξόιε, ηξηγιπθεξίδηα, HDL, LDL.    
 
Αποηελέζμαηα: 82 Άλδξεο (58,15%), 59 γπλαίθεο (41,85%), κε κέζν όξν ειηθίαο 65,05 έηε 
θαη κέζε δηάξθεηα δηαβήηε 8,34 έηε. Ο κέζνο όξνο ηνπ BMI ζην ζύλνιν ησλ αζζελώλ ζηελ 
αξρή ηεο κειέηεο ήηαλ 35,02kg/m2, ελώ θαηά ηε ιήμε ηεο ήηαλ 31,31kg/m2. Από ην 73,75% 
πνπ πέηπρε ην ζηόρν ηεο HbA1c≤7%, ην 16,31% αθνινύζεζε κόλν δηαηηεηηθέο νδεγίεο θαη 
άζθεζε, ην 68,79% θαξκαθεπηηθή αγσγή, ελώ ην 14,89% αγσγή ηλζνπιίλεο.   
 
σμπεράζμαηα: Η ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ αζζελώλ θαη ε ζπλερήο ηαηξηθή 
παξαθνινύζεζε θαη θξνληίδα, πνπ είλαη θαη ν βαζηθόο ξόινο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 
πγείαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ παξαγόλησλ 
θηλδύλνπ θαη άξα δύλαληαη λα κεηώζνπλ ην πνζνζηό ησλ κηθξν-θαη καθξναγγεηαθώλ 
επηπινθώλ ηνπ Σ.Δ.  
 



AA51 
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΙΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
 
Φίλιππος Φιλιππίδης, Ιωάννα Πετρούλια, Γιάννης Τούντας 
 
Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα  
 
Σκοπός: Σκοπός της έκδοσης αυτής ήταν η δημοσίευση ενός πρακτικού οδηγού για την 
εφαρμογή του Προτύπου 4 της Παγκόσμιας Ένωσης Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής 
Υγείας, που προτάσσει την καλλιέργεια ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος σε όλους τους 
χώρους παροχής υγειονομικής φροντίδας.   
 
Υλικό και Μέθοδος: Για τη συγγραφή του οδηγού δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας (Task 
Force) από την Παγκόσμια Ένωση Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας. 
Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, ενώ παράλληλα 
συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν ως προς την μεθοδολογία και την αποτελεσματικότητά 
τους παρεμβάσεις Προαγωγής Υγείας που απευθύνονται στο προσωπικό νοσοκομείων και 
άλλων μονάδων υγείας. Οι παρεμβάσεις που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία από τα μέλη 
της ομάδας εργασίας συμπεριελήφθησαν στον οδηγό.   
 
Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε πολυάριθμες παρεμβάσεις, οι 
οποίες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές για την Προαγωγή Υγείας των εργαζομένων σε 
Υπηρεσίες Υγείας. Η χρήση σαφούς θεωρητικού υπόβαθρου και η εμπλοκή των άμεσα 
ενδιαφερομένων στη διαδικασία διαμόρφωσης και αξιολόγησης των προγραμμάτων 
αναδεικνύονται ως βασικοί άξονες μιας επιτυχημένης παρέμβασης. Συνολικά 45 παρεμβάσεις 
αντιμετώπισης του στρες, του καπνίσματος και των εργατικών ατυχημάτων, καθώς και 
προαγωγής της φυσικής άσκησης και της καλής διατροφής περιλαμβάνονται στον οδηγό. 
Ταυτόχρονα, αναλύονται οι διαδικασίες πιστοποίησης των Υπηρεσιών Υγείας, το ζήτημα των 
ανισοτήτων στην υγεία, καθώς και μέθοδοι για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης και 
της προστασίας του περιβάλλοντος.   
 
Συμπεράσματα: Ο οδηγός προσφέρει μία σαφή και συστηματοποιημένη προσέγγιση της 
Προαγωγής Υγείας των εργαζομένων σε χώρους υγειονομικής φροντίδας και αποτελεί ένα 
χρήσιμο εργαλείο για τις διοικήσεις, αλλά και τους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να 
εφαρμόσουν πολιτικές προαγωγής της υγείας του προσωπικού.   
 



AA52 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ   
 
Γεώργιος Τσουβέλας1,2, Ορέστης Γιωτάκος1,2  
 
1 Ψυχιατρική Κλινική 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων  
2 Προσαρμογή: Διεπιστημονική Εταιρεία Ψυχολογικής Παρέμβασης (www.prosarmogi.gr)    
  
Σκοπός: Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκε η συνάφεια ανάμεσα στους δείκτες 
αυτοκτονικότητας ανά νομό και ανά περιφέρεια σε συνάρτηση με τους ειδικούς ψυχικής 
υγείας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.  
 
Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία 
(EL.STAT.). Ελέγχθηκαν με το κριτήριο Mann Whitney η επίδραση του φύλου στους δείκτες 
αυτοκτονικότητας ανά 100.000 κατοίκους και η εμφάνιση ειδικών και υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας σε νομούς και περιφέρειες με υψηλούς και χαμηλούς δείκτες αυτοκτονικότητας.   
 
Αποτελέσματα: Ως προς το φύλο, τόσο κατά το 2009 όσο και κατά την περίοδο 2002 έως 
2009, οι άντρες εμφάνισαν συστηματικά υψηλότερους δείκτες από τις γυναίκες [U(108)=-
6,54, p<0,001 και U(108)=-7,20, p<0,001 αντίστοιχα]. Οι υψηλότεροι δείκτες 
αυτοκτονικότητας ανά 100.000 κατοίκους εμφανίστηκαν ως εξής: το 2009 στο νομό Λευκάδας 
(9,02), το διάστημα 2007 έως το 2009 στο νομό Ευρυτανίας (6,87) και το διάστημα 2002 έως 
2009 στο νομό Ρεθύμνης (6,93). Σε επίπεδο περιφέρειας οι υψηλότεροι δείκτες εντοπίστηκαν, 
κατά το 2009 στην Περιφέρεια Κρήτης (4,76) και κατά το διάστημα 2002 έως 2009 στην 
περιφέρεια Πελοποννήσου (4,01). Η πυκνότητα των ειδικών ψυχικής υγείας φάνηκε να 
συνδέεται αντίστροφα με τους νομούς, με τους υψηλότερους δείκτες αυτοκτονικότητας κατά 
τα έτη 2002 έως 2009 για τους ψυχιάτρους [U(49)=-2,42, p<0,05] τους ψυχολόγους 
[U(49)=-1,96, p<0,05] και τον συγκερασμένο δείκτη των δύο ειδικοτήτων [U(49)=-2,16 
p<0,05]. Σε επίπεδο περιφέρειας ωστόσο, ο αριθμός των ειδικών ψυχικής υγείας με ιδιωτική 
απασχόληση, όσο και ο αριθμός των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας δεν φάνηκε να 
ασκεί κάποια συστηματική επίδραση.   
 
Συμπεράσματα: Η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού ψυχικής υγείας φαίνεται ότι 
σχετίζεται αντιστρόφως με τους δείκτες αυτοκτονικότητας, στο επίπεδο των νομών στην 
Ελλάδα. Σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες για τη 
διερεύνηση της σχέσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και αυτοκτονικότητας, 
καθώς και διερεύνηση της επίδρασης περισσότερο εξειδικευμένων δεικτών αναφορικά με την 
πρόσβαση και την αξιολογούμενη ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.  
 



AA53 
ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ   
 
Έθη ίμοσ1, Παραζκεσή Πλιάηζικα1, Γιάννης Κσριόποσλος2, Αναζηαζία 
Ροσμελιώηη1  
 
1 Τνκέαο Δπηδεκηνινγίαο θαη Βηνζηαηηζηηθήο  
2 Τνκέαο Οηθνλνκηθώλ Υγείαο Δζληθή Σρνιή Γεκόζηαο Υγείαο, Αζήλα  
  
κοπός: Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο (ΠΦΥ) απνηειεί ην αξρηθό επίπεδν επαθήο ησλ 
αηόκσλ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλόηεηαο κε ην εζληθό ζύζηεκα πγείαο. Ζ αμία ελόο 
απνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο ΠΦΥ θξίλεηαη θπξίσο ζηε βάζε ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δαπαλώλ 
ππεξεζηώλ δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο, αιιά θαη ειάηησζεο ησλ αληζνηήησλ ζηελ πξόζβαζε 
ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Ζ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθώλ θαη πξνγξακκάησλ ζπγθέληξσζεο 
δεδνκέλσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα είλαη εθηθηή ε αμηνιόγεζε θαη ν δηαξθήο έιεγρνο ηεο 
απόδνζεο ησλ θνξέσλ ηεο ΠΦΥ απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ηδηαίηεξα ζην πιαίζην πεξηζηνιήο 
δαπαλώλ θαη εμνξζνινγηζκνύ ησλ πόξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά 
ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ζπζηεκάησλ αμηνιόγεζεο ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο 
θξνληίδαο πγείαο ζε δηεζλέο επίπεδν.  
 
Τλικό και Μέθοδος: Πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε γηα ηα έηε 1990-2011 
ζην PubMed/Medline. Καηαγξάθεθαλ ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ δείθηεο πγείαο γηα 
αμηνιόγεζε ζπζηεκάησλ ΠΦΥ.  
 
Αποηελέζμαηα: Τα πην νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ππήξμαλ: 1) Σύζηεκα αμηνιόγεζεο ΟΟΣΑ 

(27 δείθηεο: πξόιεςε, πξναγσγή πγείαο, δηάγλσζε), 2) Σύζηεκα αμηνιόγεζεο Καλαδά (105 
δείθηεο: πξόζβαζε, πνηόηεηα, ππνδνκέο, ζπλέρεηα θξνληίδαο, πξνζαλαηνιηζκόο ζηνλ 
πιεζπζκό, επηθέληξσζε ζηνλ αζζελή, νινθιεξσκέλε θξνληίδα), 3) Σύζηεκα Δπξσπατθήο 
Έλσζεο "PC Monitor" (99 δείθηεο: δηνίθεζε, νηθνλνκηθά, αλζξώπηλν δπλακηθό, πξόζβαζε, 
ζπλέρεηα θξνληίδαο, ζπληνληζκόο, νινθιεξσκέλε θξνληίδα, πνηόηεηα, απνδνηηθόηεηα), 4) 
Σύζηεκα Νέαο Εειαλδίαο (14 δείθηεο: θιηληθά, δηνίθεζε), 5) Σύζηεκα Απζηξαιίαο (11 δείθηεο: 
πξόζβαζε, πξόιεςε, ρξόληεο παζήζεηο, εζληθέο πξσηνβνπιίεο), 6) Σύζηεκα Γηθηύνπ ΖΠΑ 
"Practice Partner" (56 δείθηεο: πξόιεςε ρξνλίσλ παζήζεσλ, έιεγρνο γηα θαξθίλν, 
εκβνιηαζκνί, κεηαδνηηθέο λόζνη, ςπρηθή πγεία, πξναγσγή πγείαο, αζθάιεηα). Τα ζπζηήκαηα 
αλαπηύρζεθαλ κε νκνθσλία εκπεηξνγλσκόλσλ θαη εθαξκόζηεθαλ ζε εζληθό επίπεδν (1 θαη 3 
ππήξμαλ δηαθξαηηθά).  
 
σμπεράζμαηα: Ζ θαζηέξσζε νκνηνγελώλ ζπζηεκάησλ αμηνιόγεζεο ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ΠΦΥ απνηειεί πξόζθαηε δηεζλή 
ηάζε. Ζ εθαξκνγή εληαίνπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο δηεζλώο, παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ιόγσ ηεο 
πνηθηιόηεηαο θαη ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΦΥ. Γηα ηελ Διιάδα, ε εθαξκνγή 
δεηθηώλ αμηνιόγεζεο ΠΦΥ, πνπ πξνθύπηνπλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Υγεηνλνκηθνύ Φάξηε, 
ζα απνηειέζεη πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΠΦΥ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ 
Σπζηήκαηνο Υγείαο θαη ζα επηηξέςεη ηελ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζπγθξίζηκσλ ζε δηεζλέο 
επίπεδν.  
 



AA54 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  
 
Έφη Σίμου1, Παρασκευή Πλιάτσικα1, Αναστασία Ρουμελιώτη1, Γιάννης 
Κυριόπουλος2  
 
1Τομέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής  
2Τομέας Οικονομικών Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα  
  
Σκοπός: Η αξιολόγηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας είναι πολύ σημαντική για όσους 
παρέχουν υγειονομική περίθαλψη, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους 
χρήστες/ασθενείς των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Η συγκέντρωση στοιχείων θα 
πρέπει να βασίζεται σε συγκρίσιμους δείκτες, οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, με κοινά αποδεκτούς ορισμούς και μεθόδους συγκέντρωσης, χρήσης και 
δημοσιοποίησης. Η παρούσα μελέτη αφορά την βιβλιογραφική ανασκόπηση συστημάτων 
αξιολόγησης Νοσοκομειακής Φροντίδας.   
 
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα έτη 1990-2011 
στο PubMed/Medline και σε ιστοσελίδες διεθνών οργανισμών.    
 
Αποτελέσματα: Τα σημαντικότερα συστήματα που καταγράφηκαν υπήρξαν: 1) PATH 
(Performance Assessment Tool for quality improvement in Hospitals), διεθνές: 17 βασικοί και 
24 προσαρμοσμένοι δείκτες για κλινική αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, ασφάλεια και 
επικέντρωση στον ασθενή (βασικές διαστάσεις) συν διακυβέρνηση και προσανατολισμό στο 
προσωπικό, 2) Σύστημα Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), 
διεθνές: 49 δείκτες για αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, προσβασιμότητα και ισότητα, 3) 
Σύστημα ΙQIP (International Quality Indicator Project), διεθνές: 47 δείκτες για τις βασικές 
διαστάσεις αξιολόγησης, 4) Σύστημα JCAHO (Joint Commission on the Accreditation of 
Healthcare Organizations), ΗΠΑ: 51 δείκτες για τις βασικές διαστάσεις συν προσβασιμότητα, 
5) Σύστημα AHQR (Agency for Healthcare Research and Quality), ΗΠΑ: 30 δείκτες 
επικεντρωμένοι στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, 6) Σύστημα CIHI (Canadian 
Institute of Health Performance), Καναδάς: 16 δείκτες για τις βασικές διαστάσεις συν 
προσβασιμότητα, 7) Σύστημα SImPatIE (Safety Improvement for Patients In Europe), 
Ευρώπη: 26 δείκτες για αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και επικέντρωση στον ασθενή, 8) 
Σύστημα NIP (National Indicator Project), Δανία: 40 δείκτες για τις βασικές διαστάσεις, 9) 
Σύστημα NHS-QIS CIST (National Health Service Quality Improvement in Scotland, Clinical 
Indicators Support Team), Ηνωμένο Βασίλειο: 64 δείκτες επικεντρωμένοι στην κλινική 
αποτελεσματικότητα, 10) Σύστημα AIHW (Australian Institute of Health and Welfare), 
Αυστραλία: 14 δείκτες για τις βασικές διαστάσεις.    
 
Συμπεράσματα: Βασική παράμετρος για την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος 
αξιολόγησης είναι ο υπολογισμός συγκρίσιμων δεικτών, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε 
διεθνές επίπεδο. Η ανασκόπηση διεθνών συστημάτων έγινε με σκοπό τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης των Νοσοκομείων, το οποίο εντάσσεται στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Υγειονομικού Χάρτη.  
 



AA55 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ «ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΣΥ: ΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»  
 
Έφη Σίμου1, Γιάννης Ρελάκης1, Αναστασία Ρουμελιώτη1, Γιάννης Κυριόπουλος2  
 
1 Τομέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής  
2 Τομέας Οικονομικών Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα  
  
Σκοπός: Η ηλικιακή κατανομή του ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ αποτελεί σημαντική 
παράμετρο τόσο για τον εξορθολογισμό των πόρων, όσο για τον προγραμματισμό της 
βέλτιστης κάλυψης επικείμενων ελλείψεων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Η παρούσα εργασία 
αναλύει τις κυριότερες τάσεις στην ηλικιακή κατανομή του μόνιμου ιατρικού προσωπικού που 
εργάζεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.  
 
Υλικό και Μέθοδος: Τα δεδομένα συλλεχθήκαν κατά την χρονική περίοδο 27/7/2011 - 
30/8/2011 μέσω του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος του Υγειονομικού Χάρτη. Το 
μόνιμο ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ καταγράφηκε ανά ειδικότητα, 5ετείς ομάδες ηλικιών (<35 
έως 60+) και ανά ιεραρχική βαθμίδα (Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής, Επιμελητής Α', 
Επιμελητής Β', Επιμελητής Γ', Μέλη ΔΕΠ).   
 
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 25.473 υπηρετούντων ιατρών (μόνιμοι, ειδικευόμενοι, 
επικουρικοί, αγροτικοί), οι 10.951 είναι μόνιμοι γιατροί. Από την ανάλυση των δεδομένων 
προκύπτει ότι το 22,6% του μόνιμου ιατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία είναι ηλικίας κάτω 
των 45 ετών, το 33,6% είναι μεταξύ 45-54 ετών, ενώ το 43,8% είναι άνω των 55 ετών. Τα 
ποσοστά για τα Κέντρα Υγείας κυμαίνονται στο 26,15%, 29,54% και 44,31%, αντίστοιχα. Οι 
ειδικότητες του παιδιάτρου και του αναισθησιολόγου εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά σε 
ηλικίες κάτω των 35 ετών (26% και 25,6% αντίστοιχα), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά σε 
ηλικίες άνω των 55 ετών καταγράφονται για την ειδικότητα του μαιευτήρα-γυναικολόγου 
(58%) και του γενικού χειρούργου (55,8%). Η ανάλυση των δεδομένων ηλικιακής κατανομής 
ανά υγειονομική περιφέρεια εντοπίζει τους περισσότερους ιατρούς άνω των 55 ετών στην 1η 
ΔΥΠΕ (Αττικής), ενώ ως "νεότερη" ΔΥΠΕ εμφανίζεται η 7η (Κρήτης).  
 
Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη προσπάθεια καταγραφής της 
ηλικιακής κατανομής του ιατρικού προσωπικού για το Ελληνικό Σύστημα Υγείας. Η διαπίστωση 
ότι το μόνιμο ιατρικό προσωπικό σε σχέση με το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό της χώρας (στο 
τελευταίο ισχύουν: <35 ετών: 60,32% και >55 ετών: 14,52%)1 παρουσιάζει υψηλότερη 
συγκέντρωση σε μεγαλύτερες ηλικίες, πιθανόν να οφείλεται στα αυξημένα χρόνια σπουδών 
των γιατρών που προηγούνται της έναρξης εργασιακής απασχόλησης, ή πιθανόν να 
υποδηλώνει τάσης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για γιατρούς μικρότερης ηλικίας, οι 
οποίοι δεν καταγράφονται στην παρούσα έρευνα. Απαραίτητη κρίνεται η συνεχής ενημέρωση 
της πληροφοριακής βάσης, καθώς και η καταγραφή περαιτέρω μεταβλητών (προϋπηρεσία, 
φύλο), ώστε αυτή να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 
του προσωπικού.  
 



AA56 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  
 
Κωνσταντίνα Τσουτσουλοπούλου, Χριστίνα Δημητρακάκη, Γιάννης Τούντας  
 
Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή 
ΕΚΠΑ, Αθήνα  
  
Σκοπός: Σκοπός της ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των σύγχρονων βιβλιογραφικών 
δεδομένων αναφορικά με την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας φροντίδας, στο αντικείμενο της διατροφικής διαλογής για την ανίχνευση 
ύπαρξης πιθανού διατροφικού κινδύνου σε ηλικιωμένους ασθενείς.  
 
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση δημοσιευμένων 
άρθρων. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας έγινε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubΜed, 
Scopus, National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) και Medline και στο 
Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) για την περίοδο 1970-2011. Ως 
λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν οι: "nutritional screening", "nutritional education", "tool", 
"training", "health professionals", καθώς και συνδυασμός τους. Κριτήρια ένταξης των άρθρων 
ήταν η αγγλική γλώσσα.  
 
Αποτελέσματα: Ανευρέθηκαν 16 ερευνητικές μελέτες, τα αποτελέσματα των οποίων 
ποικίλλουν. Οι ερευνητικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε χώρους υπηρεσιών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Αποδέκτες ήταν διάφορες κατηγορίες 
επαγγελματιών υγείας (νοσηλευτές, γιατροί, φοιτητές). Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν 
στην εκπαίδευση τους, και οι οποίες κρίνονται ως αποτελεσματικές βάση της βιβλιογραφίας, 
ήταν κυρίως μελέτες περιπτώσεων, κλινικά εργαστήρια και διαλέξεις. Η πλειοψηφία των 
μελετών προερχόταν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, 
Σουηδία), όπως επίσης και από μια αναπτυσσόμενη χώρα (Βραζιλία).  
 
Συμπεράσματα: Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα αυτών των ερευνητικών παρεμβάσεων 
ήταν η αύξηση της χρήσης ενός εργαλείου διατροφικής διαλογής και η τροποποίηση της 
συμπεριφοράς (αύξηση των γνώσεων) από τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και η έγκαιρη 
ανίχνευση των ηλικιωμένων ασθενών που βρίσκονταν σε διατροφικό κίνδυνο. Διαφορές, 
ωστόσο, στους μεθοδολογικούς σχεδιασμούς (εργαλεία, μετρήσεις μεταβλητών) εμποδίζουν 
στην σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των μελετών.   
 



AA57 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ  
 
Κωνσταντίνα Κοκκίνη-Πάσχου1,  Μαρσίντα Παππά2  
 
1 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή  
2 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προαγωγής & Αγωγής Υγείας, Αθήνα  
   
Σκοπός: Παρουσίαση βιβλιογραφικής ανασκόπησης της αποτελεσματικότητας των 
παρεμβάσεων σχετικά με την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας με στόχο την αύξηση 
των γνώσεων, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την εφαρμογή της σύντομης συμβουλευτικής 
για διακοπή καπνίσματος στην κλινική πρακτική. 
  
Υλικό και Μέθοδος: Έξι συστηματικές ανασκοπήσεις και εννιά μελέτες  από το 1994 έως και 
το 2009 ανακτήθηκαν μετά από ηλεκτρονική αναζήτηση στις βάσεις του "pubmed" 
χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά: training, health professionals, counseling, smoking 
cessation. 
  
Αποτελέσματα: Οι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι έλαβαν κάποιο είδος εκπαίδευσης στη 
συμβουλευτική διακοπής καπνίσματος ήταν πιο πιθανό να την εφαρμόσουν, σε σχέση με τους 
μη εκπαιδευμένους. Η εκπαίδευση μπορεί να αυξήσει την αυτοπεποίθηση των επαγγελματιών, 
να βελτιώσει την αυτοαντιλαμβανόμενη ικανότητά τους σχετικά με τις δεξιότητες 
συμβουλευτικής και να αυξήσει τη συχνότητά εφαρμογής της. Καταδεικνύεται αύξηση των 
ποσοστών διακοπής καπνίσματος σε ασθενείς που βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από 
εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας.  Η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης αυξάνεται όταν 
αυτή συνοδεύεται από παρεμβάσεις προτροπών και υπενθυμίσεων. 
  
Συμπεράσματα: Η εκπαίδευση είναι μια κομβική στρατηγική για την αύξηση των επιδόσεων 
και της ικανότητας παροχής συμβουλευτικής. Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων για 
την αλλαγή των πρακτικών  των επαγγελματιών υγείας  και την επιτυχή έκβαση στη διακοπή  
καπνίσματος των ασθενών, έχει αξιολογηθεί επαρκώς. Ωστόσο απαιτείται περαιτέρω έρευνα 
στον τομέα ανάπτυξης και διάδοσης αποτελεσματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με 
απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση για συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας στις 
δραστηριότητες αυτές.  
 



AA58 
ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ Δ ΔΛΛΗΝΔ ΠΑΙΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ 
ΑΣΣΙΚΗ, ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ ΣΙ 
ΜΗΣΔΡΔ 
  
Διρήνη Αγαπηδάκη1, Γιάννης Σούνηας1, Γεράζιμος Κολαϊηης2, ησλιανός 
Υριζηογιώργος2  
 
1 Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ "Αγσγή & Πξναγσγή ηεο Υγείαο", Ιαηξηθή Σρνιή 
ΑΘελώλ, ΕΚΠΑ  
2 Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή, Ιαηξηθή Σρνιή Αζελώλ, ΕΚΠΑ  
  
κοπός: Σθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε δηεμαγσγή παξέκβαζεο δεπηεξνγελνύο 
πξόιεςεο ζε παηδηάηξνπο, κε ζηόρν: ηελ αύμεζε ησλ γλώζεσλ θαη ηεο απηό-
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπο, θαζώο θαη ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπο, 
ζρεηηθά κε ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό ηεο θαηάζιηςεο ζηηο κεηέξεο. 
  
Τλικό & Μέθοδος: Πξόθεηηαη γηα ζρεδόλ πεηξακαηηθή κειέηε κε ηζνδύλακσλ νκάδσλ κε 
κεηξήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε (non equivalent control group design [NCGD] 
pretest-protest). Τν δείγκα απνηέιεζαλ 43 ηδηώηεο παηδίαηξνη, νη νπνίνη επηιέρζεθαλ 
ζπκπησκαηηθά θαη εξγάδνληαλ ζε ηδησηηθό ηαηξείν ζε πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο. Γηα ηελ εθηίκεζε 
ησλ γλώζεσλ, ησλ ζηάζεσλ, ησλ πεπνηζήζεσλ, ηεο απηό-απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ησλ 
πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην γηα ηελ θαηάζιηςε ζηηο κεηέξεο 
ηεο Leiferman, θαζώο θαη επηπιένλ θιίκαθα γλώζεσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή 
ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ελώ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: ν δείθηεο Pearson-r, ην t θξηηήξην θαη ε αλάιπζε 
δηαθύκαλζεο. 
 
Αποηελέζμαηα: Η αλάιπζε έδεημε όηη: i) νη παηδίαηξνη πνπ αλήθαλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο 
παξνπζίαζαλ ζεηηθή αιιαγή ζηηο ζηάζεηο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο 
θαηάζιηςεο ηεο κεηέξαο, ζε ζρέζε κε ηνπο παηδηάηξνπο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ii) ζεηηθή 
αιιαγή ζηηο πεπνηζήζεηο γηα ηνλ αληίθηππν ηεο θαηάζιηςεο, iii) αύμεζε ηεο απηό-
απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηελ αλίρλεπζε ηεο θαηάζιηςεο, θαζώο θαη κεγαιύηεξε αύμεζε ζηηο 
γλώζεηο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 
  
σμπεράζμαηα: Οη ζηάζεηο, γλώζεηο, πεπνηζήζεηο θαη ε απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα, 
απνηεινύλ πξνγλσζηηθό δείθηε ησλ πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο. Όζν ρακειόηεξα είλαη ηα ζθνξ ζε 
απηνύο ηνπο παξάγνληεο, ηόζν ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο ππάξρνπλ λα εθαξκόζεη ν παηδίαηξνο 
πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο θαηάζιηςεο θαη ην αληίζηξνθν. Η εθαξκνγή ζπζηεκαηηθώλ 
εθπαηδεπηηθώλ παξεκβάζεσλ ζε παηδηάηξνπο, ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηνλ έγθαηξν 
εληνπηζκό  ηεο θαηάζιηςεο ζηηο κεηέξεο.  
 



AA59 
ΑΝΑΓΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ  
 
Παναγιώτα  Μαυρίκα, Ελένη Τζίνη, Αλεξία Πρασούλη,  Αδαμαντία Ξεκαλάκη,  
Αικατερίνη Σοφιανού, Zωή Ηλιοδρομίτη, Αικατερίνη Ζολώτα, Ηλέκτρα Μπάδα, 
Χριστίνα Αλεξοπούλου, Ιωάννης Μονόπωλης, Ιωάννα Αντωνιάδου- Κουμάτου  
 
Διεύθυνση Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Αθήνα  
  
Σκοπός: Το 1997 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) χαρακτήρισε την παχυσαρκία ως 
παγκόσμια επιδημία. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας που 
πολύ συχνά οδηγεί σε παχυσαρκία στην ενήλικη ζωή με σοβαρές μεταβολικές και 
καρδιαγγειακές συνέπειες. Σκοπός της παρούσας μελέτης, ήταν η ανάγκη κατάδειξης του 
προβλήματος της παιδικής παχυσαρκίας στο Δήμο της Καισαριανής. 
   
Υλικό & Μέθοδος: Έγινε μέτρηση των σωματομετρικών δεδομένων όλων των παιδιών των 
παιδικών σταθμών/νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων και γυμνασίων μιας συγκεκριμένης 
αστικής περιοχής της Αττικής με στόχο την απεικόνιση της κατάστασης του Δείκτη Μάζας 
Σώματος (Δ.Μ.Σ.) των παιδιών. Η κατηγοριοποίηση έγινε χρησιμοποιώντας τις πρόσφατα 
διαμορφωμένες  καμπύλες της  Π.Ο.Υ.  
  
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 1051 παιδιών που μετρήθηκαν, 616 (58,4%) είχαν Δ.Μ.Σ. μέσα 
στα φυσιολογικά όρια, ενώ 429 (41%) ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Αυξημένα ποσοστά   
υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών παρατηρήθηκαν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (διακύμανση 
34% έως 49,5%), και ιδιαίτερα στα παιδιά σχολικής ηλικίας (49,5%). Από τα παχύσαρκα 
παιδιά τα 22% είχαν σοβαρή μορφή παχυσαρκίας. Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες υπήρχε μια 
τάση επικράτησης των αγοριών στα παιδιά με αυξημένο Δ.Μ.Σ., η οποία ήταν στατιστικά 
σημαντική  στα παιδιά της εφηβικής ηλικίας (παχύσαρκα αγόρια 70%, παχύσαρκα κορίτσια 
30%). Κανένα από τα έφηβα κορίτσια της μελέτης μας δεν ήταν λιπόσαρκο ενώ δεν 
παρατηρήθηκαν ακραίες προς τα κάτω τιμές Δ.Μ.Σ. (6 μόνο παιδιά ήταν λιπόσαρκα, 0,6% του 
συνόλου). 
    
Συμπεράσματα: Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι ο επιπολασμός της  παιδικής 
παχυσαρκίας στο συγκεκριμένο δήμο της Αττικής είναι ιδιαίτερα υψηλός. Η αναγκαιότητα για 
πρόληψη είναι μεγάλη και επιτακτική. Προγράμματα αγωγής/προαγωγής υγείας στην 
κοινότητα μπορούν ουσιαστικά να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή.      
 



AA6 
ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ ΑΝΑΓΙΩΝ ΙΑΘ ΣΑΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΘ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΘΑΙΟΠΗ 
ΙΑΠΝΘΜΑΣΟ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΗΦΘΘΑ  

 

ωηηπία Μακαπώνη1, Θωάννηρ Ρωξάνηρ2  
 
1 Κέληξν Πξόιεςεο  ησλ Εμαξηήζεσλ θαη ηεο Πξναγσγήο ηεο Ψπρηθήο Υγείαο "Πξνλόε"  
Δήκνπ Κεθηζηάο-ΟΚΑΝΑ 
2 Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ  
  
κοπόρ: Η παξνύζα κειέηε ζηνρεύεη ζηελ δηεξεύλεζε ησλ αλαγθώλ θαη ησλ ζηάζεσλ  ησλ 

θαπληζηώλ εξγαδνκέλσλ ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ Κεθηζηάο απέλαληη ζηελ δηαθνπή 
θαπλίζκαηνο θαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο πηζαλήο αλάγθεο ηνπο γηα ππνζηήξημε ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπο λα δηαθόςνπλ ην θάπληζκα  
 

Μέθοδορ: Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο κειέηεο ρνξεγήζεθε εξσηεκαηνιόγην πνπ δηεξεπλνύζε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, πξνβιήκαηα πγείαο, ζπλήζεηεο θαπλίζκαηνο, 
βαζκό εμάξηεζεο από ηελ ληθνηίλε, βαζκό εηνηκόηεηαο γηα αιιαγή θαζώο θαη ηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο. Τν δείγκα 
απνηέιεζαλ 66 εξγαδόκελνη ηνπ Δήκνπ Κεθηζηάο, κε κέζν όξν ειηθίαο ηα 38.6 έηε από 

δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο.   

 
Αποηελέζμαηα: Οη ζπκκεηέρνληεο αμηνιόγεζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπο από θαιή έσο πνιύ θαιή (81.9%)  ελώ έλα 19.7% αλέθεξε πώο είρε θάπνην 
πξόβιεκα πγείαο. Αλ θαη νη πεξηζζόηεξνη θάπληδαλ θαζεκεξηλά, παξνπζίαδαλ ρακειά ζθνξ 

ζηνλ βαζκό εμάξηεζεο από ηελ ληθνηίλε ελώ πεξίπνπ νη κηζνί από απηνύο είραλ ήδε θάλεη κηα 

απόπεηξα δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζην παξειζόλ. Σε ζρέζε κε ηελ πξόζεζε ηνπο λα 
ζπκκεηέρνπλ ζε έλα πξόγξακκα δηαθνπήο θαπλίζκαηνο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπο, ην 65.2% 

ήηαλ ζεηηθό ζε έλα ηέηνην ελδερόκελν, ζεκεηώλνληαο σο βνεζεηηθέο κεζόδνπο ηα νκαδηθά 
πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο, ηελ αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή, ηελ ρξήζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 

θαη ησλ ππνθαηάζηαησλ θαζώο θαη ηελ ππνζηήξημε κέζσ ηειεθώλνπ.  
 

ςμπεπάζμαηα: Από ηηο απαληήζεηο ηνπο θαίλεηαη πώο νη θαπληζηέο πνπ ζθέθηνληαη ελεξγά 

λα θόςνπλ ην θάπληζκα ζα ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα δηαθνπήο θαπλίζκαηνο, αλ απηά 
ηνπο πξνζθέξνληαλ κέζα ζηελ ηνπηθή  θνηλόηεηα θαη νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο ζα ήζειαλ 

λα έρνπλ θάπνηα κνξθήο βνήζεηα ή ζεηηθή ελίζρπζε πξνθεηκέλνπ λα ηα θαηαθέξνπλ.  
 
 



AA60 
Η ΠΡΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
   
Δήμητρα Πετανίδου1, Μαρία Μπούρη1, Σπυριδούλα Τσαρουχά1, Αναστασία 
Τσαδήλα1,  Δανάη Παπαδάτου2  
  
1 Μέριμνα, Εταιρεία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο, 
Αθήνα  
2 Νοσηλευτική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών    
  
Σκοπός: H ανακουφιστική παιδιατρική φροντίδα (pediatric palliative care) αφορά στην 
παροχή ιατρονοσηλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων που 
αντιμετωπίζουν χρόνιες και εξελικτικές παθήσεις περιορισμένης πρόγνωσης. Η παρούσα 
υπηρεσία, παρεχόμενη δωρεάν από ένα μη κυβερνητικό φορέα, αποτελεί την πρώτη στο είδος 
της στην Ελλάδα. Διεθνώς υποστηρίζεται ότι η παροχή κατ' οίκον ανακουφιστικής φροντίδας  
έχει 2,9 φορές χαμηλότερο κόστος από την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ παράλληλα 
αυξάνει την ποιότητα ζωής του ασθενή και της οικογένειάς του. Στόχος της παρούσας 
εργασίας είναι η παρουσίαση των δεδομένων του 1ου έτους λειτουργίας του προγράμματος 
καθώς και η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας ως προς τη διαθεσιμότητα της 
υπηρεσίας. 
  
Υλικό & Μέθοδος: Καταγράφηκαν και επεξεργάσθηκαν τα στοιχεία που αφορούσαν την 
παροχή υπηρεσιών κατά το 1ο έτος λειτουργίας του προγράμματος (αιτήματα προς την 
υπηρεσία, δημογραφικά στοιχεία, κατ΄οίκον επισκέψεις, συνεδρίες στο χώρο της υπηρεσίας, 
κόστος λειτουργίας).  
  
Αποτελέσματα: Υπήρξαν συνολικά 46 αιτήματα προς την υπηρεσία (22 από επαγγελματίες 
υγείας και 24 από γονείς). Πραγματοποιήθηκαν 131 κατ' οίκον επισκέψεις όλο το 24ωρο (30% 
εκτός ωραρίου ή/και σε αργίες). Ο μέσος όρος κατ' οίκον φροντίδας ήταν 38 μέρες (10-150 
ημέρες). Η μέση διάρκεια επίσκεψης ήταν 1-3 ώρες και αυξανόταν όταν το παιδί βρίσκονταν 
στα τελευταία 24ωρα της ζωής του.  
  
Συμπεράσματα: Η Υπηρεσία καλύπτει ένα κενό στην παροχή κατ' οίκον ανακουφιστικής 
φροντίδας σε παιδιά με νοσήματα περιορισμένης πρόγνωσης. Σημαντικές προκλήσεις 
αποτελούν: α) η περαιτέρω γνωστοποίηση της υπηρεσίας, β) η συνεργασία μη κυβερνητικού 
φορέα με τις υπάρχουσες δομές υγείας και γ) η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας 
στην κατ' οίκον φροντίδα παιδιών με καταληκτικές παθήσεις.   
 



AA61 
ΠΗΓΔ ΔΝΗΜΔΡΩΗ, ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΟΜΑΓΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΘΔΝΩΝ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ 
  
Δλίζα Φερεκύδοσ, Δσζηάθιος Παπατρήζηοσ, ωηηρία τορεηζανίηη, Καηερίνα 
Γιαννοπούλοσ, Φίλιππος Φιλιππίδης, Ιωάννα Πεηρούλια, Κωνζηανηίνα 
Καραγεωργοπούλοσ, Γιώργος ερέηης, Γιάννης Σούνηας   
 
Κέληξν Μειεηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο, Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ  
  
κοπός: Είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό νη αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ λα απεπζύλνληαη 
ζηνλ ρεηξνπξγό καζηνύ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό από ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζήο ηνπο. Σθνπόο 
ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ζε πνηά ηαηξηθή εηδηθόηεηα απεπζύλνληαη νη αζζελείο 
κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ ακέζσο κεηά ηελ αλεύξεζε ηνπ όγθνπ, εάλ αηζζάλνληαη επαξθώο 
ελεκεξσκέλεο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο, θαζώο θαη πνηέο είλαη νη πεγέο ελεκέξσζήο ηνπο. 
  
Τλικό & Μέθοδος: Εξσηήζεθαλ 255 αζζελείο (κε κέζε ειηθία 52.2±10.9 έηε), νη νπνίεο 
ππνβιήζεθαλ ζε  ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. 
  
Αποηελέζμαηα: Όπσο πξνέθπςε, ην 62.7% ησλ αζζελώλ αλαθάιπςε ηνλ όγθν κε 
απηνςειάθεζε. Αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ επηζθέθζεθε ηνλ γπλαηθνιόγν ή ηνλ 
ρεηξνπξγό καζηνύ, νη αζζελείο ρακειόηεξνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ απεπζύλζεθαλ πξώηα 
ζηνλ νηθνγελεηαθό ηαηξό (p<0,001). Τν 25.9% θαη ην 32.9% ησλ αζζελώλ αηζζάλνληαλ ιίγν 
ελεκεξσκέλεο ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο ζεξαπείαο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη γηα ηελ πηζαλή πνξεία 
ηεο λόζνπ, αληίζηνηρα. Κύξηα πεγή ελεκέξσζήο ηνπο ήηαλ ν ζεξάπσλ ηαηξόο ηνπο, ελώ ην 
δηαδίθηπν ήηαλ ζπλεζέζηεξε πεγή ελεκέξσζεο γηα ηηο λεώηεξεο ειηθίεο θαη γηα ηηο αζζελείο 
πςειόηεξνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ (p <0,001). Μόλν ην 16,1% αλαδήηεζε βνήζεηα ζε 
ζπιιόγνπο αζζελώλ κε θαξθίλν. 
  
σμπεράζμαηα: Οη αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζπρλά αλαθαιύπηνπλ ηνλ όγθν κε 
απηνςειάθεζε θαη αλαδεηνύλ ηαηξηθή ζπκβνπιή από ηνλ γπλαηθνιόγν ή ηνλ ρεηξνπξγό 
καζηνύ. Αλ θαη εκπηζηεύνληαη ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό ηνπο σο  πξσηαξρηθή πεγή ελεκέξσζήο 
ηνπο, αηζζάλνληαη αλεπαξθώο ελεκεξσκέλεο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο θαη ην είδνο ηεο ζεξαπείαο 
πνπ αθνινπζνύλ. Όζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε από ηνπο ζπιιόγνπο αζζελώλ όπσο θαίλεηαη 
δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκε, ηνπιάρηζηνλ ζηηο κηζέο πεξηπηώζεηο.   
 



AA62 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΙΑ ΣΩΝ ΚΤΚΛΑΓΩΝ  
 

Άρηεμις Γένδη1, Παναγιώηης Μαζούρος2, Λσδία Βαλλιανάηοσ1, Άγης Σερζίδης1, 

Θεόθιλος Ρόζενμπεργκ1  
 
1 Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ιαηξηθή Σρνιή, Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα 
Σπνπδώλ Δηεζλνύο Ιαηξηθήο-Δηαρείξηζεο Κξίζεσλ Υγείαο, Αζήλα  
2 ΠΙ Φνίληθα, Σύξνο  
 
κοπός: Tα λεζηά απνηεινύλ γεσγξαθηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο. Σθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο ζηα 
16 κηθξά (< 5000 θαηνίθνπο) λεζηά ησλ Κπθιάδσλ.  

 
Τλικό & μέθοδος: Δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 

(θηηξηαθή ππνδνκή/ζηειέρσζε/εμνπιηζκόο Κέληξσλ Υγείαο θαη Πεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ, 

ηδησηηθόο ηνκέαο, δπλαηόηεηεο δηαθνκηδήο) ζπιιέρζεζαλ κέζσ ηειεθσληθώλ ζπλεληεύμεσλ 
κε ην ηαηξηθό πξνζσπηθό ησλ δεκνζίσλ κνλάδσλ πγείαο, κε ηε βνήζεηα εηδηθά δνκεκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Σπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξνβιεπόκελε ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ 
αλαδεηήζεθαλ ζηα αληίζηνηρα Φύιια Εθεκεξίδνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζην ηκήκα πξνζσπηθνύ 

ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Σύξνπ. Η ζπλνιηθή αμηνιόγεζε έγηλε γηα θάζε λεζί κε ηε 

δεκηνπξγία απζαίξεηεο πνηνηηθήο θιίκαθαο, όπνπ ε θαηάζηαζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 
ραξαθηεξίζηεθε σο "θαθή", "κέηξηα" ή "θαιή".  

 
Αποηελέζμαηα: Η θαηάζηαζε ησλ ππεξεζίσλ πγείαο ζηα 11 από ηα 16 λεζηά ραξαθηεξίδεηαη 

"κέηξηα" ή "θαθή". Σεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα απνηεινύλ ε έιιεηςε εηδηθώλ ηαηξώλ, νη 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ ζε ηνπηθό επίπεδν, ε 
απνπζία ππεξεζηώλ ηειεταηξηθήο θαη νη δπζθνιίεο ζηε κεηαθνξά αζζελώλ.   

                         
σμπεράζμαηα: Υπάξρνπλ πνιιά ξεαιηζηηθά πεξηζώξηα βειηίσζεο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 

ζηα εμεηαδόκελα λεζηά. Η αμηνπνίεζε ελ θαηξώ εζληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο ήδε ππάξρνλησλ 
ππνδνκώλ, ε ελίζρπζε ηεο ζπγθνηλσληαθήο ζύλδεζεο θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο 

γεηηνληθώλ κνλάδσλ, ζα βειηηώζνπλ ηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ θαηνίθσλ ησλ λεπξαιγηθώλ 

απηώλ πεξηνρώλ ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο πγείαο.   
 



AA63 
Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΠ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  
 
Λυδία Βαλλιανάτου, Γεράσιμος Αγαλιώτης,  Άρτεμις Δένδη, Χρήστος Χρήστου, 
Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ  
 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών Διεθνούς Ιατρικής-Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας, Αθήνα  
  
Σκοπός: Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ενός νοσοκομείου, εφαρμόζεται 
ολοκληρωμένο σύστημα διαλογής των εισερχομένων ασθενών, σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη. 
Στην Ελλάδα, αν και προβλέπεται νομοθετικά, δεν εφαρμόζεται ολοκληρωμένα σε κανένα 
νοσοκομείο.  Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτύπωση της πραγματικότητας σχετικά με τη 
λειτουργία των ΤΕΠ σε τριτοβάθμια νοσοκομεία της Αττικής, όπου και διακινείται ο 
μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών, στα οποία δεν εφαρμόζεται κανενός είδους σύστημα 
διαλογής. Η ανάδειξη με επιστημονικό τρόπο της παθογένειας του συστήματος. 
     
Υλικό & Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 145 ασθενείς που περίμεναν να εξεταστούν 
στα ΤΕΠ σε ημέρα γενικής εφημερίας τις ώρες 16:00 - 22:00, σε δύο τριτοβάθμια νοσοκομεία 
της Αττικής (Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός", Ε.Ε.Σ. "Κοργιαλένειο - Μπενάκειο",) τον Ιούνιο του 
2011. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω προσωπικής συνέντευξης με τους ασθενείς ή/και 
τους συγγενείς τους, με τη βοήθεια ειδικά δομημένου ερωτηματολογίου.   
 
Αποτελέσματα: Στα ΤΕΠ σε ημέρα γενικής εφημερίας εξετάζονται ασθενείς όλων των 
ηλικιών και διαφόρων εθνικοτήτων. Η ποικιλία των συμπτωμάτων είναι μεγάλη. Παρατηρείται 
έλλειψη εκπαίδευσης των ασθενών ως προς το ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας των ΤΕΠ. Η 
διαλογή των περιστατικών στα ΤΕΠ γίνεται με κατιούσα σειρά από τους ίδιους τους ασθενείς, 
τους υπαλλήλους ασφαλείας των νοσοκομείων και τους εργαζόμενους στο γραφείο κίνησης. 
Το  ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί μόνο το 3% των απαντήσεων.  
  
Συμπεράσματα: Στα ΤΕΠ σε ημέρα γενικής εφημερίας δεν υπάρχει υπεύθυνος που να 
υποδέχεται ή/και να κατευθύνει τα περιστατικά, με αποτέλεσμα η επιλογή του ιατρείου να 
γίνεται χωρίς αντικειμενικά κριτήρια. Στα ΤΕΠ περιμένουν αδιάγνωστα περιστατικά με βασικό 
κριτήριο τη σειρά προτεραιότητας με συνέπεια το συνωστισμό στο χώρο των ΤΕΠ και την 
πιθανή υποεκτίμηση του επείγοντος.     
 



AA64 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
   
Μαρία Χατζηπέτρου1, Γεώργιος Σαρόγλου2, Γεωργία Βεσκούκη4, Ελένη 
Αποστολοπούλου3  
 
1 Νοσηλεύτρια Msc, Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ.  
2 Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ  
3 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
4 ΤΕΙ, Αθήνα 
             
Σκοπός: Η επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων είναι ένα κρίσιμο στοιχείο 
για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόληψης και ελέγχου των 
ασθενειών που αφορούν τη δημόσια υγεία, για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας και για 
την ανίχνευση των επιδημικών εξάρσεων. Σκοπός της έρευνας ήταν η εκτίμηση της 
πληρότητας των δηλώσεων των υποχρεωτικώς δηλούμενων λοιμωδών νοσημάτων που 
υποβάλλονται από τα νοσοκομεία στον αρμόδιο φορέα μέσω του Συστήματος Υποχρεωτικώς 
Δηλούμενων Νοσημάτων.  
 
Υλικό & Μέθοδος: Η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε ήταν δειγματοληψία μη 
πιθανότητας. Μελετήθηκαν τα εξιτήρια ασθενών από πέντε νοσοκομεία της Αττικής για την 
ανεύρεση εκείνων με λοιμώδες νόσημα και συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες δηλώσεις που 
υποβλήθηκαν στο ΚΕ.ΕΛ.ΠΝ.Ο από τα ίδια νοσοκομεία την ίδια χρονική περίοδο. Για την 
καταγραφή των εξιτηρίων των ασθενών και των δηλώσεων, κατασκευάστηκε ειδική φόρμα. 
  
Αποτελέσματα: Τα κυριότερα ευρήματα της μελέτης ήταν: α) το υψηλό ποσοστό 
υποδήλωσης (51,45%, p<0,05) των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων, β)  το υψηλό 
ποσοστό (14%, p<0,05) υποδήλωσης από τα ιδιωτικά νοσοκομεία σε σχέση με τα δημόσια 
(73%), γ) η υποδήλωση αφορούσε όλες τις κατηγορίες λοιμωδών νοσημάτων από τα 
υποχρεωτικώς δηλούμενα.  
 
Συμπεράσματα: Κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της επιδημιολογικής επιτήρησης των 
λοιμωδών νοσημάτων μέσω του ανωτέρω συστήματος και η επιμόρφωση των νοσηλευτών 
και κλινικών γιατρών  με στόχο τον έλεγχο και την πρόληψη των μεταδοτικών ασθενειών.  
 



AA65 
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΔΙΑ. ΠΟΙΑ ΔΙΝΑΙ ΣΑ 
ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ;  

 

Δλένη Υριζηάκη 
 

Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ Λ.Αιεμάλδξαο, Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ζηελ Πξναγωγή & Αγωγή 
Υγείαο, Ιαηξηθή Σρνιή, Παλ/κην Αζελώλ  
 

κοπός: Kαηαγξαθή ηωλ ζπζηαηηθώλ ηωλ επηηπρεκέλωλ παξεκβάζεωλ αγωγήο πγείαο πνπ 
έρνπλ γίλεη ζε επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηελ βειηίωζε ηωλ επηθνηλωληαθώλ ηνπο δεμηνηήηωλ. 

  
Τλικό & Μέθοδος: Πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ειεθηξνληθά ζε άξζξα, 

ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο θαη κεηα-αλαιύζεηο ηωλ ηειεπηαίωλ δέθα εηώλ ηεο βάζεο 
Medline, πνπ είραλ ωο  ζέκα ηηο παξεκβάζεηο ζε επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηελ βειηίωζε ηωλ 

επηθνηλωληαθώλ ηνπο δεμηνηήηωλ.  

 
Αποηελέζμαηα: Οη πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο-δηαιέμεηο, ε κνληεινπνίεζε θαη ε παξνρή 

γξαπηώλ νδεγηώλ δελ θαίλεηαη λα είλαη από κόλεο ηνπο απνηειεζκαηηθέο εθηόο αλ 
ζπλδπάδνληαη κε πξαθηηθή εμάζθεζε ή άιιεο ζηξαηεγηθέο. Η αλαηξνθνδόηεζε δίλεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα αιιά κόλν όηαλ δίλεηαη ωο απάληεζε ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε. Οη ζπδεηήζεηο 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ή αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο 
επαγγεικαηίεο, δίλνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα κόλν όηαλ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε κηθξέο νκάδεο. 

Η δηαδηθαζία ηνπ role-play, έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη θαίλεηαη πωο ηα πξνγξάκκαηα κε 
θαηαζηάζεηο πξνζνκνίωζεο βειηηώλνπλ ηηο επηθνηλωληαθέο δεμηόηεηεο ηωλ επαγγεικαηηώλ 

πεξηζζόηεξν από όηη ηα ακηγώο δηδαθηηθά.  

 
σμπεράζμαηα: Τα πην απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο είλαη απηά πνπ εζηηάδνπλ 

ζηελ εθκάζεζε θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ηωλ δεμηνηήηωλ, ελώ νη 
ζηξαηεγηθέο πνπ δείρλνπλ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθέο είλαη ην role-play κε ηελ πξνζνκνίωζε 

αζζελώλ ή κε αιεζηλνύο αζζελείο θαη ε αλαηξνθνδόηεζε, ηδηαίηεξα αλ ζπλδπάδνληαη κε 
πξαθηηθά ζηνηρεία θαη κηθξέο νκάδεο ζπδήηεζεο.  

 
 



AA66 
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
 
Μαρία Δακουτρού, Γεωργία Καντή, Ελευθερία Κόσυφα, Βασιλική Γεροβασίλη, 
Γεώργιος Σιδηράς, Ειρήνη Πατσάκη, Σεραφείμ Νανάς 
 
Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Α. "Ευαγγελισμός", Αθήνα  
  
Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής των 
ασθενών που εξέρχονται από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Σκοπός της μελέτης 
ήταν να αξιολογήσουμε τις μεταβολές της ποιότητας ζωής πριν και μετά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ 
μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο.  
 
Υλικό & Μέθοδος: 227 διαδοχικοί ασθενείς αξιολογήθηκαν μετά την έξοδό τους από τη ΜΕΘ 
και 32 από αυτούς πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη (26>, 6+, ηλικία 56±14 
έτη; APACHE σκορ 14±5; παραμονή στη MΕΘ 22±21 ημέρες, μηχανικός αερισμός 18±21 
ημέρες). Η ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε με τα ερωτηματολόγια Nottingham Health Profile 
(NHP) και Euro-QOL 5d (πριν τη ΜΕΘ, μετά την έξοδο από τη ΜΕΘ και κατά την έξοδο από το 
νοσοκομείο).  
 
Αποτελέσματα: Η ποιότητα ζωής ήταν σημαντικά επηρεασμένη μετά τη ΜΕΘ, σύμφωνα με 
το ερωτηματολόγιο NHP, σε σχέση με πριν τη ΜΕΘ στους τομείς της κινητικότητας (8±25 
πριν τη ΜΕΘ, 88±26 μετά τη ΜΕΘ, 55±27 κατά την έξοδο από το Νοσοκομείο, p<0.001), των 
συναισθηματικών αντιδράσεων (14±25, 33±33, 17±21 αντίστοιχα, p<0.001), της 
ενεργητικότητας (10±22, 70±39, 40±34 αντίστοιχα, p<0.001), του πόνου (8±24, 35±40, 
12±26 αντίστοιχα, p<0.001), της κοινωνικής απομόνωσης (21±31, 60±24, 41±28 αντίστοιχα, 
p<0.01) και του ύπνου (16±30, 44±38, 30±33 αντίστοιχα, p<0.05). Η γενική εκτίμηση της 
υγείας των ασθενών σύμφωνα με την οπτική αναλογική κλίμακα του EURO QOL μεταβλήθηκε 
σημαντικά μετά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ (79±23, 56±23, 67±17 αντίστοιχα, p<0.001).   
 
Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών επηρεάζεται αρνητικά μετά την 
έξοδο από τη ΜΕΘ σε όλους τους τομείς της. Είναι αναγκαίο να μελετηθούν εκτενέστερα οι 
μακροχρόνιες επιπτώσεις της νοσηλείας στη ΜΕΘ και να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα 
παρεμβατικών μεθόδων στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών.  
 



AA67 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ  
 
Ιωάννης Παπανδρέου, Γεώργιος Παπαδόπουλος,  Κυριακή Κάτσαρη, Ζωή Γκερλέ  
 
Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, Παιδιατρική Κλινική, Ιατρείο Εφηβιατρικής  
 
Σκοπός: Η ανίχνευση  των διατροφικών συνηθειών των εφήβων.   
 
Υλικό & Μέθοδος:  Η μελέτη συμπεριέλαβε 85 εφήβους (52 αγόρια και 33 κορίτσια) ηλικίας 
11-17 ετών οι οποίοι προσήλθαν στο ιατρείο μας κατά το έτος 2011. Η συλλογή των 
δεδομένων έγινε με χρήση ερωτηματολογίου.  Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με χρήση του 
στατιστικού προγράμματος SPSS 16,0 και χρησιμοποιήθηκε η στατιστική δοκιμασία Students' 
t-test.  
 
Αποτελέσματα: Η ενδεικτική κατανάλωση για τους εφήβους του δείγματος αφορά 
καθημερινά: 41,1% πρωινό, 22,4% ωμά λαχανικά, 43,6% βρασμένα λαχανικά και  38,8% 
φρούτα. Ακόμη το 56,5%  καταναλώνει όσπρια και γλυκά το 35,3%. Κατανάλωση κρέατος 
αναφέρει 3-4 φορές εβδομαδιαίως το 44,8%, και  έτοιμου φαγητού (fast- food, delivery) το 
47,1%, 2-3 φορές το μήνα. Τα δύο τρίτα των εφήβων του δείγματος καταναλώνουν 
ανθρακούχα αναψυκτικά. Η κατανάλωση καφέ αυξάνει κατά τη μέση και όψιμη εφηβεία. 
 
Συμπεράσματα: Οι διατροφικές επιλογές των εφήβων όπως η αυξημένη κατανάλωση 
ανθρακούχων αναψυκτικών και έτοιμου φαγητού είναι ενδεικτικές μη ισορροπημένης 
διατροφής, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επιδημία παχυσαρκίας. Η προαγωγή υγιεινών 
διατροφικών συνηθειών και η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας μεταξύ των εφήβων 
αποτελούν κομβικές δράσεις για την πρόληψη της παχυσαρκίας.    
 



AA68 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΑΤΣΟ-
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ, ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΟΤ ΓΟΤΛΔΤΔΙ Δ ΣΜΗΜΑΣΑ ΑΚΥΑΡΩΓΗ 
ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ 1 ΠΑΙΓΩΝ 
 
Μαρία Γούραλη 
 
Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ιαηξηθή Σρνιή, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ 
ζπνπδώλ «Πξναγσγή θαη Αγσγή Υγείαο», Αζήλα 
 
κοπός: Η δηεξεύλεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο αλάπηπμεο παξεκβάζεσλ βειηίσζεο ησλ 
δεμηνηήησλ, εθπαίδεπζεο ζηελ απηό-δηαρείξηζε, ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ δνπιεύνπλ ζε ηκήκαηα 
Σαθραξώδε Δηαβήηε ηύπνπ 1 παίδσλ. 
 
Τλικό & Μέθοδος: Δηεμήρζε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζηνπο ηζηόηνπνπο Cochrane library, 
Medline, Google scholar γηα ηελ αλαδήηεζε εξεπλώλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ αζρνινύληαη κε 
ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ηκεκάησλ ζαθραξώδε δηαβήηε γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 
απηό-απνηειεζκαηηθόηεηαο ζε αζζελείο κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 1. Γηα ηελ αλεύξεζε 
ηνπ πιηθνύ ρξεζηκνπνηήζεθαλ όξνη όπσο “self-management in diabetes” , “diabetes mellitus 
type 1 therapy”, “self-regulation in diabetes ”, “diabetes and psychosocial support”, “diabetes 
and psycho-education”, “diabetes and quality of life”, “diabetes best practices ” θαζώο θαη ν 
ζπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ. Η βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αγγιηθή 
γιώζζα.  
 
Αποηελέζμαηα: Μεηα-αλαιύζεηο θαζώο θαη έξεπλεο κε randomized controlled trials, ζρεηηθά 
κε ηελ ζεκαληηθόηεηα ηεο απηό-δηαρείξηζεο έδεημαλ όηη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηελ 
απην-δηαρείξηζε ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 1, νδήγεζε ζηελ κείσζε θαηά 0,76% , θαηά 
κέζν όξν, ηεο ηηκήο ηεο HbA1c, ζε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ακέζσο κεηά ηελ παξέκβαζε. 
Επίζεο, ηα απνηειέζκαηα είλαη νξαηά, κεηαμύ ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ έθηνπ κήλα κεηά ηελ 
παξέκβαζε. Η κείσζε θαηά 1% ηεο HbA1c ζεκαίλεη κέζα ζε 10 ρξόληα κείσζε θαηά 21% ηεο 
πηζαλόηεηαο εκθάληζεο νπνηαζδήπνηε επηπινθήο νθεηιόκελε ζηνλ ζαθραξώδε δηαβήηε. Οη 
παξεκβάζεηο δηέθεξαλ κεηαμύ ηνπο, νη πεξηζζόηεξεο όκσο, δηήξθεζαλ πεξίπνπ 4 κήλεο. 
 
σμπεράζμαηα: Φαίλεηαη όηη ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ αύμεζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ 
ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο θξνληίδα ηνπ αζζελνύο. Η 
ζπκβνπιεπηηθή ηεο απηνδηαρείξηζεο είλαη έλαο ηξόπνο λα δνζεί πεξηζζόηεξε βαξύηεηα ζηελ 
ςπρηθή-ζπλαηζζεκαηηθή πγεία ηνπ αζζελνύο αιιά θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Τα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ έρνπλ δείμεη όηη ε ελίζρπζε ηεο απηνδηαρείξηζεο, κπνξεί λα 
εληζρπζεί κέζα από ηελ εθπαίδεπζε ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ ζηελ εληζρπηηθή 
ζπλέληεπμε, ηηο πξαθηηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηελ νξγάλσζε επίηεπμεο ζηόρσλ. 
 



AA69 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ 
ΚΑΙ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟΝ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  
 
Ιζμήνη Λσμπέρη  
 
Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ, "Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Υγείαο" Ιαηξηθήο Σρνιήο 
Αζελώλ, Αζήλα  
  
ηότος: Η επηζθόπεζε ηεο δεκνζηεπκέλεο βηβιηνγξαθίαο κε ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο θαη ηελ 
αιιαγή ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηηεηώλ ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο θαη Ννζειεπηηθήο 
Σρνιήο ηνπ ΕΚΠΑ απέλαληη ζε αζζελείο κε αλαπεξία.  
 
Τλικό & Μέθοδος: Δηεμήρζε νινθιεξσκέλε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζην Pubmed (2000-
2011), γηα ηνλ εληνπηζκό παξεκβάζεσλ γηα ηελ αιιαγή ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ 
πξνθιηληθώλ θνηηεηώλ ησλ Ιαηξηθώλ θαη Ννζειεπηηθώλ Σρνιώλ κε ρξήζε ησλ όξσλ 
αλαδήηεζεο όπσο "αλαπεξία", "πνηνηηθή παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο", "λνζειεπηηθέο 
παξεκβάζεηο θαη αλαπεξία", "ηαηξηθή απνθαηάζηαζε", "θνηλσληθή αμία ", "θνηλσληθέο-
ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο αλαπεξίαο", "ζσκαηηθή αλαπεξία", "δηαλνεηηθή αλαπεξία". 
Αμηνινγήζεθαλ επίζεο ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθώλ θιηκάθσλ (πρ TATDP), ηππνπνηεκέλσλ 
θιηκάθσλ κέηξεζεο ζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλαπεξία θαη 
δεκνγξαθηθώλ κεηαβιεηώλ.  
 
Αποηελέζμαηα: Οη κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θνηηεηέο Ιαηξηθήο Σρνιήο κέρξη ην 
ηέηαξην  (4ν) έηνο ζπνπδώλ θαη Ννζειεπηηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Υπήξμε ζεκαληηθή 
επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο ησλ θνηηεηώλ γηα ηνλ αλάπεξν αζζελή θαη 
γεληθόηεξα γηα ηελ αλαπεξία. Η θαθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πνπ παξαζρέζεθε εθ κέξνπο ηνπ 
ηαηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ νθείινληαλ ζηελ άγλνηα ηεο νιηζηηθήο έλλνηαο ηεο 
αλαπεξίαο. Μηα ζεκαληηθή αιιαγή ηεο λννηξνπίαο είλαη εκθαλήο, θαζώο θαη ε βειηίσζε ηεο 
επηθνηλσλίαο κε ηνπο αζζελείο κε αλαπεξία κεηά από ηελ νινθιήξσζε εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 
πξνγξακκάησλ ζηνπο θνηηεηέο πξνπηπρηαθνύ ζηαδίνπ.  
 
σμπεράζμαηα: Είλαη απνηειεζκαηηθόο ν ζρεδηαζκόο εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ εκπεηξηώλ 
ζρεηηθώλ κε ηελ αλαπεξία ζε θνηηεηέο Ιαηξηθήο θαη Ννζειεπηηθήο Σρνιήο. Η εηζαγσγή ηνπ 
θνηλσληθνύ κνληέινπ ηεο αλαπεξίαο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ Ιαηξηθώλ θαη 
Ννζειεπηηθώλ Σρνιώλ ππνβνεζά ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηώλ. Οη βειηηώζεηο ζηνλ 
ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο ζηελ Εηδηθή Αγσγή ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνύλ ζην πξνπηπρηαθό 
πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Ιαηξηθήο θαη Ννζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο.  
 



AA7 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΩΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΩΝ ΜΔ 
ΚΟΠΟ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ 

 

Ιωάννα Πεηρούλια, Δσζηάθιος Παπατρήζηοσ, ωηηρία τορεηζανίηη, Καηερίνα 
Γιαννοπούλοσ, Δλίζα Φερεκύδοσ, Φίλιππος Φιλιππίδης, Γιάννης Σούνηας   

 
Κέληξν Μειεηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο, Εξγαζηήξην Υγηεηλήο, Επηδεκηνινγίαο θαη Ιαηξηθήο 
Σηαηηζηηθήο, Ιαηξηθή Σρνιή, Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα   
     
κοπός: Η κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, κε ζθνπό ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξόπν δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Δήκνπ 
Μεγάξσλ. Τν έξγν επηρνξεγήζεθε από ην ΥΥΚΑ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Εζληθνύ Δηθηύνπ Δήκσλ Πξναγσγήο Υγείαο (ΕΔΔΠΥ) γηα ην πξνθίι πγείαο ησλ δήκσλ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Δήκν Μεγάξσλ (2010).  

 

Τλικό και Μέθοδος: Αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ Δήκνπ Μεγάξσλ (388) 
άλσ ησλ 18 εηώλ επηιέρζεθε κέζσ απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ "International Physical Activity Questionnaire". Η έξεπλα δηεμήρζε ην 
δηάζηεκα 1/6/2010 έσο 1/9/2010 από 2 επόπηεο θαη 14 εζεινληέο - ζπλεληεπθηέο.  

 

Αποηελέζμαηα: Οη ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, (έληνλε 
ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, κέηξηα θαη  απιό πεξπάηεκα). Τν 62,9% δελ εθηέιεζε θακία έληνλε 

ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ζε αληίζεζε κε ην 59,5% θαη ην 74% πνπ 
έθαλαλ αληηζηνίρσο θάπνηα κέηξηα ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ή πεξπάηεζαλ γηα ηνπιάρηζηνλ 

10 ιεπηά. Επίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ (56,6%) θαίλεηαη θαηά κέζν όξν λα μνδεύεη από 

2 έσο 5 ώξεο ζε θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζηζηηθή δσή. Αλαθνξηθά κε ην θύιν 
θαη ηελ ειηθία, δελ παξαηεξνύληαη ηδηαίηεξεο δηαθνξέο ηόζν σο πξνο ην ρξόλν πνπ 

αθηεξώζεθε γηα ηα δηάθνξα είδε ζσκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ όζν θαη σο πξνο ηε ρξνληθή 
δηάξθεηα πνπ νη ζπκκεηέρνληεο θαζόληνπζαλ εκεξεζίσο ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα.  

 
σμπεράζμαηα: Παξαηεξείηαη όηη ηα επίπεδα ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο δελ είλαη πςειά θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ηα πνζνζηά ηεο θαζηζηηθήο ζπλήζεηαο, ρξήδεη αλάγθε αύμεζεο ησλ επηπέδσλ 

ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Γηα ην ιόγν απηό απαηηείηαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε απνηειεζκαηηθή 
εθαξκνγή θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ πξναγσγήο θαη αγσγή πγείαο, πνπ ζα 

απεπζύλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκό.   
 



AA70 
ΔΠΗΒΑΡΤΛΖ ΘΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΚΖΣΔΡΩΛ ΚΔ ΠΑΗΓΗ ΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 
ΦΑΚΑΣΟ ΑΤΣΗΚΟΤ  

 

Βαζιλική Ληρέ1, Αικαηερίνη Παπανικολάοσ1, Καρία Θοκκώζη2, Ιίλσ Πέποσ2, 
Ηωάννης Θοσρνιανός1,  Έλενα Γιοσρούκοσ1, Καριάηζελα Γιατνή1, Άννα Κικέλη1, 

οθία Γιαννοπούλοσ1, Γεώργιος Γιαννακόποσλος1, Γεώργιος Παπαδημηηρίοσ2, 
Γεράζιμος Θολαΐηης1                                                           

 
1 Παλεπηζηεκηαθή Παηδνςπρηαηξηθή Ιιηληθή, Ννζνθνκείν Παίδσλ "Η Αγία Σνθία"  
2 Α΄ Χπρηαηξηθή Ιιηληθή Θαηξηθήο Σρνιήο ΕΙΠΑ, "Αηγηλήηεην" Ννζνθνκείν  
  
κοπός: Μειέηε ησλ επηπηώζεσλ ύπαξμεο παηδηνύ κε Δηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνύ (ΔΦΑ) 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο κεηέξαο θαη ζπζρέηηζε ηεο Πνηόηεηαο Ζσήο (ΠΖ) ηεο κεηέξαο κε 
ηελ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη  ηελ ΠΖ ηνπ παηδηνύ ηνπο.  

  

Τλικό & Κέθοδος: Σπκπεξηιήθζεθαλ κεηέξεο παηδηώλ 6-17 εηώλ κε δηάγλσζε ΔΦΑ πνπ 
παξαθνινπζνύληαη ζην εηδηθό ηαηξείν ΔΦΑ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδνςπρηαηξηθήο Ιιηληθήο. 

Φνξεγήζεθαλ: Απηνζρέδην εξσηεκαηνιόγην πξνζαξκνζκέλν ζηε κειέηε, WHOQνL-BREF 
(Τδηληέξε-Ινθθώζε θαη ζπλ.2008), CES-D (Mαδηαλόο θαη Σηεθαλήο 1992), KIDSCREEN-52 

Parent Version (Τζηάληεο θαη ζπλ. 2005).  

  
Αποηελέζμαηα: Σπκκεηείραλ 61 κεηέξεο. 88,7% ήηαλ έγγακεο, 59% είραλ δύν παηδηά, 

17,5% είραλ δεύηεξν παηδί κε ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο. 100% ησλ κεηέξσλ επσκίδνληαλ ηελ 
θξνληίδα, ελώ ην 1/3 απηώλ δήισζε πσο ηελ κνηξάδεηαη κε ηνλ παηέξα. 20% ησλ κεηέξσλ 

πεξλάεη  πάλσ από 7,6 ώξεο κε ην παηδί. Σεκαληηθόηεξεο αλεζπρίεο: Aλαπηπμηαθά δεηήκαηα 

ηεο εθεβείαο θαη ε δηαζεζηκόηεηα ππεξεζηώλ. 72% ησλ νηθνγελεηώλ  μνδεύνπλ πεξηζζόηεξα 
από 800€ κεληαίσο, ελώ ιηγόηεξν από ηα κηζά θαιύπηνληαη από αζθαιηζηηθά ηακεία. Οη κηζέο 

κεηέξεο είραλ ζεκαληηθό ζσκαηηθό πξόβιεκα ή πξόβιεκα ςπρηθήο πγείαο, θπξίσο 
ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο. Πεγέο ππνζηήξημεο ήηαλ θπξίσο νη ζύδπγνη (50,9%) θαη νη εηδηθνί 

επαγγεικαηίεο (37,2%). Με ηελ πξόνδν ηεο ειηθίαο, ρεηξνηεξεύεη ε ΠΖ θαη ε θαηάζηαζε 
πγείαο ησλ κεηέξσλ. Όζν θαιύηεξε ε ΠΖ ηόζν κηθξόηεξε ε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία. 

Η ζπλνιηθή ΠΖ ηεο κεηέξαο παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ζρεδόλ κε όινπο ηνπο παξάγνληεο 

ηεο ΠΖ ηνπ παηδηνύ, θπξίσο κε ην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε.   
 

σμπεράζμαηα: Η ύπαξμε παηδηνύ κε ΔΦΑ έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηε δσή ηεο κεηέξαο. 
Υπάξρεη αλάγθε ππνζηήξημεο ζε ηνκείο, όπσο ε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία, ε νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε θαη ε δηαζεζηκόηεηα θξαηηθώλ ππεξεζηώλ.  
 



AA71 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 
 
Ιωάννης Αγαπίδης, Χαράλαμπος Οικονόμου  
 
Πανεπιστήμιο Πειραιά  
  
Σκοπός: Η παρούσα έρευνα έχει σαν σκοπό να μελετήσει σε τοπικό επίπεδο την παροχή 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους δημότες του Αιγάλεω. Επιπλέον, διερευνά τις 
αντιλήψεις των δημοτών για την αποτελεσματικότητα και την παροχή υπηρεσιών υγείας από 
τους ασφαλιστικούς τους φορείς. Δόθηκε η δυνατότητα στους δημότες να εκφράσουν την 
ικανοποίηση τους από τις υπηρεσίες υγείας που κάνουν χρήση και να παρουσιάσουν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.  
 
Υλικό & Μέθοδος: Η ποσοτική αυτή έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου διεξήχθη για την 
ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του δήμου 
τους και γενικότερα την επάρκεια του Συστήματος Υγείας. Εκατό άτομα από το δήμο Αιγάλεω 
συμμετείχαν στη μελέτη αυτή. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το 
στατιστικό πακέτο SPSS.  
 
Αποτελέσματα: Τα άτομα της μελέτης δεν ήταν πολύ ικανοποιημένα από τις υπηρεσίες 
υγείας που καλύπτει ο ασφαλιστικός τους φορέας, με αποτέλεσμα να κάνουν χρήση αυτών 
κυρίως για συνταγογράφηση φαρμάκων και πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων. Όσον 
αφορά τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες του δήμου τους εμφανίστηκαν να μην είναι αρκετά 
ενημερωμένοι και επομένως να μην κάνουν συχνά χρήση αυτών. Εξέφρασαν δε την ανάγκη 
για μεγαλύτερη ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών από την κοινότητα, βελτιώσεις στους 
χρόνους αναμονής για ραντεβού, την εισαγωγή του θεσμού του οικογενειακού ιατρού και 
διάφορα άλλα ζητήματα, έτσι ώστε να εξαλείψει η κοινωνική δυσαρέσκεια.   
 
Συμπεράσματα: Οι δημότες του Αιγάλεω που συμμετείχαν στη μελέτη υπογράμμισαν την 
ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, οργάνωση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από 
την κοινότητα. Δεδομένης της κοινωνικής δυσαρέσκειας και της κρίσιμης οικονομικής 
συγκυρίας προβάλει επιτακτική η ανάγκη για ανακατανομή των πόρων από την πολυδάπανη 
και ενδεχομένως αναποτελεσματική νοσοκομειακή περίθαλψη προς την πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας που έχει σαν στρατηγικό της στόχο την πρόληψη της ασθένειας και την 
προαγωγή της υγείας.   
 



AA72 
ΟΙ ΕΙΣΡΟΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ 
ΠΑΝΕΛ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ 
 
Νικόλαος Οικονόμου1, Γιάννης Τούντας2, Αργύρης Μαριόλης3, Κώστας 
Αθανασάκης4, Εμμανουήλ Ανδρουλάκης1, Γιάννης Κυριόπουλος4 

 

1 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου, Ν. Ρόδος 
2 Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή / Πανεπιστήμιο Αθηνών 
3 Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, Μάνη 
4 Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας  
 
Σκοπός: Τα ελληνικά Κέντρα Υγείας (ΚΥ), όπως και κάθε μονάδα υγείας, χρησιμοποιούν 
διάφορους ανθρώπινους, υλικούς και τεχνολογικούς πόρους (εισροές) για να παράξουν το 
προϊόν υγείας τους. Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός των σημαντικότερων εισροών 
των ελληνικών Κέντρων Υγείας. 
 
Υλικό & Μέθοδος: Διεπιστημονική συζήτηση δύο πάνελ εμπειρογνωμόνων πάνω στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Η σύγκλιση του πρώτου πάνελ έγινε μέσω μεθόδου 
Delphi, με e-mail, σε τρεις φάσεις και είχε ως στόχο την διεξαγωγή προκαταρκτικών 
αποτελεσμάτων. Η σύγκλιση του δεύτερου πάνελ έγινε μέσω συνάντησης εργασίας και 
τηλεψηφοφορίας και είχε ως στόχο την επικύρωση των αποτελεσμάτων του πρώτου πάνελ 
και την διεξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.  
 
Αποτελέσματα:  

• Το προσωπικό και η βιοϊατρική τεχνολογία αποτελούν τις σημαντικότερες εισροές των 
ελληνικών ΚΥ.  

• Οι υποδομές (π.χ. αριθμός τμ, αριθμός εξεταστικών κλινών) και οι δαπάνες για 
αναλώσιμα και πάγια έξοδα δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες για την 
διεκπεραίωση του ποσοτικού έργου των ΚΥ.  

• Το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου των Κέντρων Υγείας πραγματοποιείται 
πρωτευόντως από τους ιατρούς και δευτερευόντως από τους νοσηλευτές και το 
παραϊατρικό προσωπικό. 

• Το διοικητικό και το τεχνικό προσωπικό δεν αποτελεί εισροή  στην  παραγωγή των 
άμεσων εκροών των ΚΥ. Συνεισφέρει, ωστόσο,  στην ποιότητα της δουλειάς, στην 
εξοικονόμηση πόρων και στην ικανοποίηση των χρηστών των υπηρεσιών. 

• Η λειτουργία μικροβιολογικού και ακτινολογικού εργαστηρίου και η ύπαρξη ενός 
μικρού αριθμού εργαλείων εξέτασης και βασικών διαγνωστικών, θεραπευτικών και 
βοηθητικών μέσων είναι οι κυριότεροι συντελεστές της βιοϊατρικής τεχνολογίας για τα 
ΚΥ. 
 

Συμπεράσματα: Η καταγραφή των σημαντικότερων εισροών των Κέντρων Υγείας της χώρας 
είναι ένα πρώτο βήμα για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των μονάδων αυτών. Επιπλέον, 
μπορεί να λειτουργήσει επιβοηθητικά σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, μέσω ενίσχυσης των παραγόντων που συνεισφέρουν περισσότερο στην 
παραγωγή υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης. 
 



AA73 
ΟΙ ΕΚΡΟΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΑΝΕΛ 
ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ 
 
Νικόλαος Οικονόμου1, Γιάννης Τούντας2, Αργύρης Μαριόλης3, Κώστας 
Αθανασάκης4, Εμμανουήλ Ανδρουλάκης1, Γιάννης Κυριόπουλος4 

 

1 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου, Ν. Ρόδος 
2 Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή / Πανεπιστήμιο Αθηνών 
3 Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, Μάνη 
4 Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας  
 
Σκοπός: Τα ελληνικά Κέντρα Υγείας (ΚΥ), όπως και κάθε μονάδα υγείας, καταναλώνουν 
διάφορους πόρους για να παράξουν ένα προϊόν, εκφρασμένο σε ενδιάμεσες μονάδες (εκροές) 
(π.χ. αριθμός επισκέψεων) ή σε τελικά αποτελέσματα στην υγεία των πολιτών. Σκοπός της 
μελέτης είναι ο προσδιορισμός των σημαντικότερων εκροών  των ελληνικών Κέντρων Υγείας. 
 
Υλικό & Μέθοδος: Διεπιστημονική συζήτηση δύο πάνελ εμπειρογνωμόνων πάνω στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία (ΠΦΥ). Η σύγκλιση του πρώτου πάνελ έγινε μέσω μεθόδου 
Delphi, με e-mail, σε τρεις φάσεις και είχε ως στόχο την διεξαγωγή προκαταρκτικών 
αποτελεσμάτων. Η σύγκλιση του δεύτερου πάνελ έγινε μέσω συνάντησης εργασίας και 
τηλεψηφοφορίας και είχε ως στόχο την επικύρωση των αποτελεσμάτων του πρώτου πάνελ 
και την διεξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.  
 
Αποτελέσματα: 

• Η παροχή φροντίδας υγείας για οξέα και χρόνια νοσήματα και η πρόληψη αποτελούν 
τις σημαντικότερες εκροές των ελληνικών ΚΥ. 

• Κυριότερες υποκατηγορίες της διεκπεραίωσης χρονίων νοσημάτων αποτελούν η 
εξέταση τακτικών περιστατικών, η μεμονωμένη συνταγογράφηση φαρμάκων και 
εργαστηριακών εξετάσεων και η διεκπεραίωση απλών κλινικών πράξεων (π.χ. 
ενεσιοθεραπειών).  

• Η πρόληψη στα ελληνικά ΚΥ αφορά κυρίως εμβολιασμούς και σύνθετες προληπτικές 
πράξεις, όπως τεστ Παπανικολάου (σπανιότερα). 

• H αγωγή και προαγωγή υγείας, η κοινωνική φροντίδα & αποκατάσταση και η 
εκπαίδευση προσωπικού και η έρευνα δεν πραγματοποιούνται σε αξιόλογο βαθμό στα 
ελληνικά Κέντρα Υγείας. 
 

Συμπεράσματα: Θεωρούμε ότι η αποσαφήνιση και αδρή κατάταξη των σημαντικότερων 
εκροών των Κέντρων Υγείας της χώρας είναι χρήσιμη  για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των μονάδων αυτών. Μπορεί ακόμη να 
συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ταξινόμησης των περιστατικών 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που θα καταστήσει εφικτή την πληρέστερη αποτίμηση 
των μονάδων ΠΦΥ και την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων στην δομή, οργάνωση και 
χρηματοδότηση τους. 
 



AA74 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΠΦΥ) ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 
 
Ειρήνη Φιλιππάκη  
 
Ιατρός, Εξειδίκευση στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ  
 
Σκοπός: Σκοπός του προγράμματος παρέμβασης ήταν η ενίσχυση της πρόθεσης των 
επαγγελματιών υγείας ενός κέντρου υγείας στη χρήση εργαλείων εντοπισμού καταθλιπτικής 
συμπτωματολογίας με βάση τη θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς (ΘΠΣ).  
 
Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα ανήκε στις σχεδόν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες και 
ακολούθησε το σχέδιο μη ισοδύναμων ομάδων με πριν και μετά δοκιμασία. Το δείγμα της 
παρέμβασης αποτελούταν από 31 επαγγελματίες υγείας δύο κέντρων υγείας. 16 άτομα 
συνιστούσαν την πειραματική ομάδα και 15 την ομάδα ελέγχου. Η πειραματική ομάδα 
συμμετείχε στην παρέμβαση που περιελάμβανε μία διάλεξη, χορήγηση εγχειριδίου και CD-
ROM. H παρέμβαση βασιζόταν στα δομικά στοιχεία της ΘΠΣ,  δηλαδή στην πρόθεση, τις 
στάσεις, τον αντιληπτό έλεγχο και τον υποκειμενικό κανόνα. Στην ομάδα ελέγχου δεν 
πραγματοποιήθηκε καμία δραστηριότητα. Χορηγήθηκε και στις δύο ομάδες πριν και μετά την 
παρέμβαση κλίμακα μέτρησης κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων και παραγόντων ΘΠΣ 
(άμεσα και έμμεσα μέτρα). 
 
Αποτελέσματα: Κατά την αρχική μέτρηση οι ομάδες διέφεραν μόνο στα άμεσα μέτρα του 
υποκειμενικού κανόνα. Συγκεκριμένα, η ομάδα ελέγχου παρουσίαζε μεγαλύτερα επίπεδα 
υποκειμενικού κανόνα κατά την αρχική μέτρηση (p.=022). Από τη σύγκριση μεταξύ των δύο 
ομάδων μετά την παρέμβαση με την εφαρμογή του κριτηρίου Mann-Whitney προέκυψαν τα 
ακόλουθα αποτελέσματα: Η πρόθεση δεν παρουσίαζε στατιστικά σημαντική διαφορά 
(p=.958). Τα άμεσα μέτρα (p=.696) και τα έμμεσα μέτρα στάσεων δεν παρουσίαζαν 
στατιστικά σημαντική διαφορά  (p=.451). Δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
στα άμεσα μέτρα (p=.640) και τα έμμεσα μέτρα αντιληπτού ελέγχου (p=.299). Τα άτομα της 
ομάδας ελέγχου εμφάνιζαν μεγαλύτερα επίπεδα άμεσων μέτρων υποκειμενικού κανόνα από 
την πειραματική ομάδα (p.=010). Τα έμμεσα μέτρα του υποκειμενικού κανόνα δεν 
παρουσίαζαν στατιστικά σημαντική διαφορά (p.=512). 
 
Συμπεράσματα: Μεγαλύτερης διάρκειας παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για την τροποποίηση 
των στάσεων, του υποκειμενικού κανόνα, του αντιληπτού ελέγχου και των προθέσεων των 
επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων για την ανίχνευση 
της κατάθλιψης. Επιπλέον, απαραίτητες θεωρούνται αλλαγές σε οργανωτικό επίπεδο.  
 
 



AA75 
ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΙΑΣΡΟΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗ 
ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΑΝΟΙΑΚΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΔΝΑΝΣΙ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β 

 

Ιζμήνη κούρηη1, ησλιανός Θεοταράκης2, Απόζηολος Ηλίας2, Υριζηίνα 
Γημηηρακάκη1, Αρεηή Λάγιοσ3 , Ιωάννης Σούνηας1  
 

1 ΠΜΣ «Πξναγσγή θαη Αγσγή Υγείαο», Κέληξν Μειεηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο, Ιαηξηθή Σρνιή, 
Παλεπηζηήκην Αζελώλ 
2 Γεληθό Ννζνθνκείν «Αζθιεπηείν Βνύιαο» 
3 ΤΕΙ Αζελώλ, ΣΕΥΠ, Τκήκα Επηζθεπηξηώλ Υγείαο 
 
κοπός: Να δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο θηλεηνπνίεζεο 

ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε αλνζηαθήο πξνθύιαμεο έλαληη ηνπ 
ηνύ ηεο επαηίηηδαο Β, θαζώο επίζεο ε επίδξαζε ηνπ θύινπ, ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επηπέδνπ, ησλ 

εηώλ εξγαζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηόηεηαο  ζηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο (ππνθεηκεληθά 

αληηιεπηή επαισηόηεηα, ππνθεηκεληθά αληηιεπηή ζνβαξόηεηα, ππνθεηκεληθά αληηιεπηά 
νθέιε, ππνθεηκεληθά αληηιεπηά εκπόδηα, πξόζεζε θαη απηναπνηειεζκαηηθόηεηα) γηα ηα 

ππνθείκελα ηεο νκάδαο παξέκβαζεο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ γηα ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο πξηλ θαη 
κεηά ηελ παξέκβαζε.   

 

Τλικό και Μέθοδος: Τνλ πιεζπζκό ηεο κειέηεο (Ν= 117) απνηέιεζαλ εηδηθνί ηαηξνί, 
εηδηθεπόκελνη ηαηξνί, δηπισκαηνύρνη λνζειεπηέο, θαζώο θαη βνεζνί λνζειείαο, νη νπνίνη 

εξγάδνληαη ζε γεληθό λνζνθνκείν ηεο Αηηηθήο. Τα ππνθείκελα ηεο κειέηεο θαηαλεκεζήθαλ, 
θαηόπηλ ηπραηνπνίεζεο ζε νκάδα παξέκβαζεο (Ν= 55) θαη νκάδα ειέγρνπ (Ν= 66). Η 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε απηνζπκπιεξνύκελνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Η 
ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 13.0 θαη έγηλε 

εθαξκνγή ηεο  ζηαηηζηηθήο δνθηκαζίαο Kruskal Wallis,γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή πξηλ θαη κεηά ηελ 
παξέκβαζε. 

 
Αποηελέζμαηα: Η κόλε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, πνπ παξαηεξήζεθε κεηαμύ ησλ ππό 

κειέηε κεηαβιεηώλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο αθνξνύζε ηε κεηαβιεηή «ππνθεηκεληθά 

αληηιεπηή ζνβαξόηεηα» θαη ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο νκάδαο  θαηά ηε 
ρξνληθή ζηηγκή πξηλ ηελ παξέκβαζε(p= 0,03), όπνπ ηα άηνκα κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

εκθαλίδνπλ πςειόηεξν κέζν όξν ζε ζρέζε κε όζνπο θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό 
ηίηιν θαη όζνπο έρνπλ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελώ δελ παξαηεξήζεθε δηαθνξά θαηά ηελ 

ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηελ παξέκβαζε, ζεκεηώλνληαο πσο ζε θακία ρξνληθή ζηηγκή δελ 

παξνπζηάδεηαη αληίζηνηρε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ.             
 

σμπεράζμαηα: Η εθαξκνγή θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπ γηα ην πιεζπζκό-ζηόρν 
πξνγξάκκαηνο δύλαηαη λα επηηύρεη ηελ αύμεζε ηεο ππνθεηκεληθά αληηιεπηήο ζνβαξόηεηαο 

ζρεηηθά κε ηελ κόιπλζε από ηνλ ηό ηεο επαηίηηδαο Β. 
 
 



AA76 
ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΤΣΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 
ΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ 

 

Υαρίκλεια ηαθοπούλοσ1, Ανηωνία  Παζτάλη2, Υριζηίνα Γημηηρακάκη1, Γιάννης 
Σούνηας1 
 

1ΠΜΣ «Πξναγσγή θαη Αγσγή Υγείαο», Κέληξν Μειεηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο, Ιαηξηθή Σρνιή, 
Παλεπηζηήκην Αζελώλ 
2Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Τκήκα Ννζειεπηηθήο 
 

κοπός: Η κειέηε απνζθνπνύζε ζηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθόηεηα κηαο παξέκβαζεο 
πξναγσγήο ηεο απηνδηαρείξηζεο ηνπ δηαβήηε  γηα αζζελείο κε δηαβήηε ηύπνπ ΙΙ .Σηόρνη ηεο 

παξέκβαζεο  ήηαλ ε ελίζρπζε ησλ πεπνηζήζεσλ απην-απνηειεζκαηηθόηεηαο, ε πξναγσγή ησλ 
ζπκπεξηθνξώλ απηνθξνληίδαο θαη ε ζέζπηζε θαη ε επίηεπμε ζπκπεξηθνξηθώλ ζηόρσλ 

ζρεηηδόκελσλ κε ηε λόζν. 

 
Τλικό και μέθοδος: Τν δείγκα απνηέιεζαλ 64 αζζελείο κε δηαβήηε, νη νπνίνη  

ηπραηνπνηήζεθαλ ζε νκάδα παξέκβαζεο (n = 32) θαη ζε  νκάδα ειέγρνπ (n = 32). Οη αζζελείο 
ζηελ νκάδα παξέκβαζεο παξαθνινύζεζαλ εθπαηδεπηηθή ζπλεδξία δηάξθεηαο 3 σξώλ από 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα, έιαβαλ  εγρεηξίδην κε ηηο βαζηθέο αξρέο απηνδηαρείξηζεοηνπ δηαβήηε 

θαη δέρζεθαλ 2 ηειεθσληθέο θιήζεηο ζηε δηάξθεηα 3 εβδνκάδσλ. Σηελ νκάδα ειέγρνπ 
ρνξεγήζεθε ην εγρεηξίδην κε ηηο βαζηθέο αξρέο απηνδηαρείξηζεο  ηνπ δηαβήηε θαη έγηλαλ 2 

ηειεθσληθέο θιήζεηο. 
 

Αποηελέζμαηα: Σηελ νκάδα παξέκβαζεο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο δηαρείξηζεο ηεο λόζνπ (δηαηξνθή, έιεγρνο 
ηνπ βάξνπο, θπζηθή άζθεζε θαη ζάθραξν αίκαηνο), αιιά ε δηαθνξά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ωο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά απηνθξνληίδαο, ζηελ 
νκάδα παξέκβαζεο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ απηνθξνληίδα ηνπ 

ζαθράξνπ αίκαηνο θαη ζηελ απηνθξνληίδα ησλ πνδηώλ. Μεηαμύ ησλ 2 νκάδσλ (νκάδα 
ειέγρνπ θαη νκάδα παξέκβαζεο) δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα 

επίπεδα απηνθξνληίδαο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο. Σε όηη αθνξά ηε ζέζπηζε 

ζπκπεξηθνξηθώλ ζηόρσλ,ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξήζεθε ζην πνζνζηό ησλ 
ζπκκεηερόλησλ πνπ έζεζαλ ζπκπεξηθνξηθό ζηόρν, κε ηελ νκάδα παξέκβαζεο λα ππεξέρεη ζε 

ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ.Καη ζηηο 3 εβδνκάδεο ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ ζηόρσλ πνπ 
είραλ ζεζπηζεη νη αζζελείο ήηαλ πςειόηεξα γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο, όκσο ε δηαθνξά απηή 

δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 
σμπεράζμαηα: Η παξέκβαζε πξναγσγήο ηεο απηνδηαρείξηζεο είρε ελζαξξπληηθά 

απνηειέζκαηα. Η εθηελήο αμηνιόγεζε δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκόζηεθε παξέρεη ρξήζηκεο 
θαηεπζύλζεηο γηα ηελ κειινληηθή εθαξκνγή παξόκνησλ πξνγξακκάησλ. 
 



1 
 

AA77 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΝΩΔΩΝ ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ, ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ 
ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΔΗ ΣΩΝ ΑΘΔΝΩΝ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  

 

Γεωργία Βεζκούκη1, Υριζηίνα Σζαγκάρη2, Γεωργία Γαλλιού3, Γήμηηρα 
Παπατριζηοδούλοσ1, Μαρία Σαμποσρανηζή1 

  
1 Τκήκα Επηζθεπηώλ & Επηζθεπηξηώλ Υγείαο, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αζελώλ 
2 ΙΚΑ Μνζράηνπ. Σηαζκόο κάλαο, παηδηνύ θαη εθήβνπ 
3 Γεληθό Ννζνθνκείν "Πακκαθάξηζηνο" 
  
κοπός ηεο εξεπλεηηθήο απηήο κειέηεο ήηαλ ε αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ γλώζεσλ ησλ 
ηερληθώλ, γηα ηελ νξζή κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ησλ αζζελώλ, από ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ζην λνζνθνκείν λνζειεπηέο.  
 

Τλικό και Μέθοδος: Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε θαη 

ζπκπιήξσζε ελόο θαηάιιεια δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ην ζθνπό 
ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη αθνξνύζε ζηηο κεηαβιεηέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο γλώζεηο θαη ηηο ηερληθέο νξζήο κέηξεζεο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Τνλ 
πιεζπζκό - ζηόρν ηεο κειέηεο απεηέιεζαλ 300 λνζειεπηέο, από ηξία Γεληθά Ννζνθνκεία ηεο 

Αηηηθήο (246 γπλαίθεο θαη 54 άλδξεο, ειηθίαο από 23 έσο 57 εηώλ, κε πξνϋπεξεζία από 1 έσο 

33 έηε). Η επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 
17.0.  

 
Αποηελέζμαηα: Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο έδεημαλ όηη νη γλώζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην λνζνθνκείν λνζειεπηώλ ήηαλ ζε πςειό πνζνζηό νξζέο, αθνύ ην 75% ηνπ 
δείγκαηνο γλώξηδε ηνλ νξζό ηξόπν κέηξεζεο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ην 87,7% γλώξηδε ηη 

πξέπεη λα θάλεη ν εμεηαδόκελνο πξηλ θαη θαηά ηε κέηξεζε, ην 82,3% γλώξηδε ηε ζέζε γηα ηε 

κέηξεζε ζε θαζηζηή ζέζε, ην 71% γλώξηδε πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηείηε ε πεξηρεηξίδα, ην 
90,7% πξνζδηόξηζε νξζά ηελ ηηκή ηεο ζπζηνιηθήο θαη ην 84,3% πξνζδηόξηζε νξζά ηελ ηηκή 

ηεο δηαζηνιηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο.  
 

σμπεράζμαηα: Παξά ηα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζεσξνύκε όηη, είλαη 

αλάγθε λα αλαπηπρζνύλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο λνζειεπηέο, κε ζθνπό ηε 
ζπλέρεηα θαη ηε ζπλέπεηα ζηε δηαηήξεζε ησλ γλώζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξακέλεη ζηαζεξά 

πςειό ην επίπεδν ηεο γλώζεο ησλ ηερληθώλ κέηξεζεο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, γηα ηελ νξζή 
δηάγλσζε θαη ηελ πξόιεςε ηεο ππέξηαζεο. 
 



AA78 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ: Η 
ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΚΑΣ΄ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΦΗ 
 
Αναζηαζία Καδδά 

 
Αλεμάξηεηε εξεπλήηξηα, Επηζηεκνληθή Σπλεξγάηεο ΤΕΙ Αζήλαο, Σρνιή Επαγγεικάησλ Υγείαο 
θαη Πξόλνηαο 
 
κοπός: Η παξνύζα κειέηε ζηνρεύεη ζηελ δηεξεύλεζε ηεο θνηλσληθήο ρξεζηκόηεηαο ηεο 
εμαηνκηθεπκέλεο ειεθηξνληθήο πγείαο. 
 
Τλικό και Μέθοδος: Τν πιηθό ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ πεγέο από ηελ ειιεληθή θαη 
μελόγισζζε βηβιηνγξαθία θαζώο θαη από ην δηαδίθηπν. Μεζνδνινγηθά ε εξγαζία βαζίζηεθε 
ζηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ζηε παξνπζίαζε κειέηεο πεξίπησζεο. 
 
Αποηελέζμαηα: Η ύπαξμε εμαηνκηθεπκέλεο ειεθηξνληθήο πγείαο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 
αλάγθεο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αζζελή αλαδύεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα σο 
ζεκαληηθή θνηλσληθή αλαγθαηόηεηα. Πνιιέο είλαη νη εθαξκνγέο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο ζηελ 
θνηλσλία όπσο ν ειεθηξνληθόο θάθεινο πγείαο, ε ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο, ε ηειεταηξηθή, ην 
ειεθηξνληθό θιείζηκν ξαληεβνύ, ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε θ.α. Η θαη΄νίθνλ 
πεξίζαιςε, σο ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα εμαηνκηθεπκέλεο ειεθηξνληθήο πγείαο, επηβάιιεηαη 
σο επηηαθηηθή αλάγθε ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο δήηεζεο γηα 
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνύ. Σηε ρώξα καο, ε 
θαη΄νίθνλ πεξίζαιςε θπξίσο κε ηε κνξθή ηεο ηειεταηξηθήο, πξνβάιιεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 
εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ηδηνκνξθίαο θαη ηεο άληζεο θαηαλνκήο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ησλ 
ππεξεζηώλ πγείαο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζηελ πεξηθέξεηα. Η εμαηνκηθεπκέλε 
θαη΄νίθνλ ειεθηξνληθή πγεία είλαη θνηλσληθά σθέιηκε: α) γηα ηνπο πνιίηεο-αζζελείο 
εμαζθαιίδνληαο άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ελεκέξσζε, ίζε πξόζβαζε 
γηα όινπο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, β) γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, παξέρνληαο άκεζε 
πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ησλ αζζελεηώλ θαη 
απινύζηεπζε ηνπ έξγνπ ηνπο, γ) γηα ηελ νηθνλνκία, κεηώλνληαο ην θόζηνο πεξίζαιςεο θαη 
ησλ δαπαλώλ γηα ηελ πγεία, θαη δ) γηα ηελ θνηλσλία γεληθόηεξα δηαζθαιίδνληαο ηε βειηίσζε 
ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο ζην θνηλσληθό ζύλνιν θαη ηελ θνηλσληθή 
ηζόηεηα.  
 

σμπεράζμαηα: Σην πιαίζην ηεο παγθόζκηαο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ε εμαηνκηθεπκέλε 
ειεθηξνληθή πγεία θαη εηδηθόηεξα ε θαη΄νίθνλ πεξίζαιςε, κπνξεί λα απνβεί θνηλσληθά 
ρξήζηκε, ζύγρξνλε, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθαξκνγή ζηνλ ρώξν ηεο πγείαο. 

 

 
 



AA79 
ΓΡΑΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ Δ ΓΔΝΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΣΟΤ Δ..Τ. 
 
Γεωργία Θαναζά1, Καραπαηάκη Αικαηερίνη1, Αδαμόποσλος πσρίδων1, 
Αποζηολοπούλοσ Γλσκερία1, Γούλα Μαρία1, Κοσρλούμπα Δλένη1, Λεταρέας σμεών1, 
Μιταλάκοσ Νόηα1, Ράγια Υαρίκλεια1, Ροστωηά ηασρούλα2, Υαηζηζωηηρίοσ Αργσρώ1, 
Μπάλοσ Νίκη1, Μπλιώνα Γώρα1, Αρθάνη Σζένη1, Βαζίλειος Γεωργούνηζος1,  
 
1 Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο», Αζήλα 
2 Κ.Υ. Μαξθόπνπινπ, Μαξθόπνπιν Αηηηθήο 
 
Διζαγωγή: Τν ζύγρξνλν πιαίζην πγείαο πξνζθέξεη ζεκαληηθά  εξγαιεία γηα ηελ πξόιεςε θαη 
έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ. Όκσο ην θνηλό εκθαλίδεη έιιεηκκα γλώζεο ηόζν ηνπ 
πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ όζν θαη ηεο ζσζηήο απηνεμέηαζεο. 
 
κοπός: Σθνπόο ηεο παξνύζαο δξάζεο ήηαλ: 

 ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ ζεκαζία ηνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ θαη ηεο 
απηνεμέηαζεο 

 Η πξώηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ  
 Η εθπαίδεπζε ζηελ απηνεμέηαζε 

Τλικό: Τνλ πιεζπζκό δξάζεο απνηέιεζε ην θνηλό πνπ επηζθέθζεθε ηα Ταθηηθά Εμσηεξηθά 
Ιαηξεία θαη νη εξγαδόκελνη ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα δηάζηεκα κίαο εβδνκάδαο. Γηα ηελ ελεκέξσζε 
δηαηέζεθε εηδηθό ελεκεξσηηθό πιηθό ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ειιεληθή Μαζηνινγηθή Εηαηξεία. 
 
Μέθοδος: Η δξάζε ιεηηνύξγεζε παξάιιεια ζε δπν κνξθέο θαη ρώξνπο. Ο έλαο αθνξνύζε ηελ 
ιεηηνπξγία ελεκεξσηηθνύ ζηάλη κε ζηειέρσζε ηαηξώλ αθηηλνιόγσλ, ηερληθώλ ηνπ καζηνγξάθνπ 
θαη λνζειεπηώλ κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, θαη παξαπνκπή ηνπ πιεζπζκνύ 
ζηνλ δεύηεξν ρώξν ηεο δξάζεο – ηαηξείν όπνπ γηλόηαλ ν έιεγρνο θαη ε εθπαίδεπζε ζηελ 
απηνεμέηαζε.  
 
Αποηελέζμαηα: Από ηελ αμηνιόγεζε ε δξάζε θάλεθε λα έρεη κεγάιε επηηπρία ζηελ απόθηεζε 
ηεο δεμηόηεηαο απηνειέγρνπ, ζηελ αύμεζε ηεο γλώζεο γηα ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν όζν θαη ζηελ 
αξηηόηεηα ηεο νξγάλσζεο ηεο. Σπλνιηθά ελεκεξώζεθαλ 352 γπλαίθεο, εμεηάζζεθαλ κε ςειάθεζε 
158 θαη εθπαηδεύηεθαλ ζηελ απηνεμέηαζε 163 γπλαίθεο. 
 
σμπεράζμαηα: Σπκπεξαίλεηαη όηη ε νξγάλσζε θαη πινπνίεζε παξόκνησλ δξάζεσλ είλαη εθηθηή 
ρξήζηκε θαη απόιπηα απαξαίηεηε γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ γπλαηθώλ ζηελ δηελέξγεηα ηνπ 
πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ θαζώο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηθαλόηεηάο ηνπο γηα ηνλ ζπζηεκαηηθό θαη ζσζηό απηνέιεγρν . 
Από ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο αμηνιόγεζεο ηεο δξάζεο πξνθύπηεη όηη πξέπεη λα 
δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηελ επαλάιεςε ηεο καζηνγξαθίαο αθνύ θαίλεηαη όηη ακειείηαη από έλα 
κεγάιν πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ. 



AA8 
Η ΕΠΘΓΜΩΗ ΣΩΜ ΤΜΕΠΕΘΩΜ ΣΟΤ ΙΑΠΜΘΛΑΣΟ ΣΗΜ ΤΓΕΘΑ ΙΑΘ ΣΑ 
ΤΥΕΣΘΖΟΛΕΜΑ ΛΕ ΣΗΜ ΕΙΘΕΗ ΣΟΜ ΙΑΠΜΟ ΛΗΜΤΛΑΣΑ ΣΩΜ ΛΕΩΜ 

ΕΠΘΙΟΘΜΩΜΘΑ: Η ΕΡΕΤΜΑ HELLAS HEALTH III  

 
Θωάλλα Πεηξνύιηα1, Φίιηππνο Φηιηππίδεο1, Ιωλζηαληίλνο Βαξδαβάο2, Αιεμία 

Κνπθνπνύινπ1, ωηεξία ρνξεηζαλίηε1, Παλαγηώηεο Λπερξάθεο2, Gregory 
Connolly2, Ιαηεξίλα Γηαλλνπνύινπ1, Επζηάζηνο Παπαρξήζηνπ1, Ιπξηάθνο 

νπιηώηεο1, Ειίδα Φεξεθύδνπ1, Γηάλλεο Σνύληαο1   

 
1 Κέληξν Μειεηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο, Ιαηξηθή Σρνιή, Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην 
Αζελώλ   
2 Center for Global Tobacco Control, Department of Society, Human Development and Health, 
Harvard School of Public Health, USA   
     

θνπόο: Η κειέηε ηεο γλώζεο ησλ Ειιήλσλ ελειίθσλ γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο 

ζηελ πγεία θαη ηεο έθζεζή ηνπο ζηνλ θαπλό αλάινγα κε ηα κελύκαηα ησλ κέζσλ 
επηθνηλσλίαο.  

 
Τιηθό θαη Λέζνδνο: H εζληθήο εκβέιεηαο έξεπλα λνηθνθπξηώλ Hellas Health III δηεμήρζε ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2010 ζε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα κε ηε κέζνδν ηεο ηξηζηαδηαθήο 

δεηγκαηνιεςίαο. Τν δείγκα απνηεινύηαλ από 1000 άηνκα, 18 εηώλ θαη άλσ, κε πνζνζηό 
ζεηηθήο αληαπόθξηζεο 48,6%.  

 
Απνηειέζκαηα: Η πιεηνλόηεηα ησλ εξσηεζέλησλ, άλσ ηνπ 88%, αλαγλώξηζαλ ηελ 

επηβιαβή επίπησζε ηνπ θαπλνύ ζηηο λόζνπο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, ζηνλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, 

ζηα εκθξάγκαηα, ζηηο επηπινθέο ηεο εγθπκνζύλεο. Οη θαπληζηέο αλέθεξαλ ζε κηθξόηεξα 
πνζνζηά ηε ζπζρέηηζε απηώλ ησλ αζζελεηώλ κε ην θάπληζκα (p <0,05), ελώ ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθό θαη κνξθσηηθό επίπεδν δελ θάλεθαλ λα επεξεάδνπλ ηηο απαληήζεηο. 
Αληηθαπληζηηθά κελύκαηα παξαηήξεζε εληόο ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα, ζε εθεκεξίδεο ή 

πεξηνδηθά, ην 50,3% ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ζηελ ηειεόξαζε ην 64%. Αληίζεηα, δηαθεκίζεηο 
θαπλνύ παξαηήξεζε ην 38% ζε θαηαζηήκαηα πώιεζεο απηνύ θαη ην 44,4% ζε πεξίπηεξα. 

Μάιηζηα, ην 10,4% δήισζε όηη έρεη δεη δηαθεκίζεηο θαπλνύ ζε αζιεηηθέο εθδειώζεηο, παξά ην 

γεγνλόο όηη απηό απαγνξεύεηαη.  
 

πκπεξάζκαηα: Η πιεηνλόηεηα ησλ Ειιήλσλ ελειίθσλ γλσξίδνπλ όηη ην θάπληζκα κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη πνιιέο αζζέλεηεο. Τα αληηθαπληζηηθά κελύκαηα θζάλνπλ ζε κηθξό πνζνζηό ηνπ 

πιεζπζκνύ, ελώ ε βηνκεραλία θαπλνύ πξνσζεί ηα πξντόληα ηεο θπξίσο κέζσ ησλ ζεκείσλ 

πώιεζεο, όπνπ ε δηαθήκηζε δελ έρεη απαγνξεπηεί.   
 



AA9 
ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ ΠΑΡΔΚΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΣΡΔ ΒΑΔΗ ΣΟΤ 
ΓΗΑΘΔΩΡΖΣΗΘΟΤ ΚΟΛΣΔΙΟΤ ΑΙΙΑΓΖ ΣΖ ΤΚΠΔΡΗΦΟΡΑ Δ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΟΤ 

ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 

 
Αθηνά Βακαλοπούλοσ  

 
Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ιαηξηθή Σρνιή, ΠΜΣ Αγσγήο & Πξναγσγήο 
Υγείαο  
  
κοπός: Κύξηνο ζηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ν ζρεδηαζκόο, ε εθαξκνγή θαη ε 

αμηνιόγεζε ελόο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο ζε 
πιεζπζκό εξγαδνκέλσλ ζε δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ Παπάγνπ-Φνιαξγνύ.   

 
Τλικό & Κέθοδος: Τα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε ησλ εμήο 

εξσηεκαηνινγίσλ: 1) ην εξσηεκαηνιόγην θαηάηαμεο ηνπ πιεζπζκνύ ζηα ζηάδηα αιιαγήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ Velicer, Prochaska, Fava, Norman, & Redding (1998), 2) ην 
εξσηεκαηνιόγην ζηξαηεγηθώλ δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο ησλ Evers, Evans, Fava, & Prochaska, 

(2000), 3) ην εξσηεκαηνιόγην ηζνδπγίνπ ιήςεο απόθαζεο - Θεηηθά θαη αξλεηηθά ησλ Velicer, 
DiClemetne, Prochaska θαη Brunderburg (1985), 4) ην εξσηεκαηνιόγην απηό-

απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο ησλ Evers θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο (2000), 5) 

ην εξσηεκαηνιόγην θαζεκεξηλώλ εκπεηξηώλ ησλ Prochaska, Velicer θαη ζπλεξγάηεο (1988), 6) 
ην εξσηεκαηνιόγην πεγώλ εξγαζηαθνύ ζηξεο ησλ Cooper θαη ζπλεξγαηώλ ηνπ (1988). Τν 

δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 41 εξγαδόκελνη, πνπ θαηαλεκήζεθαλ ζηηο νκάδεο παξέκβαζεο 
θαη ειέγρνπ σο εμήο: 20 εξγαδόκελνη ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη 21 εξγαδόκελνη ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Οη εξγαδόκελνη ηεο νκάδαο παξέκβαζεο έιαβαλ έλαλ νδεγό γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο κε εηδηθέο αζθήζεηο θαη ηερληθέο.   
 

Αποηελέζμαηα: Τα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο λα εκθαλίδνπλ ζεηηθέο 
αιιαγέο ζηηο δηαζηάζεηο  ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, επηβεβαηώλνληαο ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο ηεο 

έξεπλαο.  
 

σμπεράζμαηα: Η ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε είλαη δπλαηόλ λα απνηειέζεη πεδίν κειέηεο θαη 

πξνζπάζεηαο γηα επαλάιεςε ζε επξύηεξν πιεζπζκό, έηζη ώζηε λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 
γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζην γεληθό πιεζπζκό εξγαδνκέλσλ. Οη δηαζέζηκεο 

βηβιηνγξαθηθέο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα πηζηνπνηνύλ ηελ αλάγθε γηα πεξηζζόηεξεο 
παξεκβάζεηο ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο θαη κάιηζηα ζην νξγαλσηηθό επίπεδν επηξξνήο.   
 
 


