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Μία από τις προτεινόμενες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της 
προσαρμογής μεταξύ έρευνας και πρακτικής είναι η ενίσχυση της 
επικοινωνίας μεταξύ ερευνητών, υπεύθυνων χάραξης πολιτικών 
και επαγγελματιών. Σήμερα οι ερευνητές έχουν στη διάθεση τους 
μια ποικιλία μέσων και μορφών για να κοινοποιήσουν τα ευρήμα-
τά τους με έναν πιο κατανοητό τρόπο σε ένα διευρυμένο κοινό, 
πέρα από την παραδοσιακή έκδοση επιστημονικών περιοδικών. 
Αυτή η δυνατότητα είναι πολύτιμη, αλλά και εδώ έχουμε επικοινω-
νία μιας κατεύθυνσης, που  συχνά αντικατοπτρίζεται στη γλώσσα 
αναφοράς, για παράδειγμα, στην προσπάθεια για συμμόρφωση 
του επαγγελματία με την εφαρμογή ενός προγράμματος. Λείπει 
ένας πραγματικός διάλογος μεταξύ ερευνητή και επαγγελματία, 
όπου η ροή πληροφοριών είναι αμφίδρομη, με τους ερευνητές 
να λαμβάνουν μηνύματα από τους επαγγελματίες σχετικά με τη 
συνάφεια και την πρακτική εφαρμογή της ερευνητικής τους δρα-
στηριότητας.

Για την ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες, οι επαγγελματίες 
που δρουν στο χώρο της Προαγωγής Υγείας θα πρέπει όχι μόνο 
να παρέχουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις, αλλά και να συμβάλ-
λουν στην ανάπτυξη της ίδιας της γνώσης. Το μεταπτυχιακό Προ-
αγωγής και Αγωγής Υγείας (Ιατρική Σχολή και Τμήμα Ψυχολογί-
ας, ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής 
Υγείας, ΠΑΔΑ) στηρίζεται στη φιλοσοφία ότι το μοντέλο εκπαί-
δευσης ‘έρευνας-πρακτικής’ αντιπροσωπεύει το όχημα μέσω του 
οποίου η γνώση στον χώρο μπορεί να προχωρήσει πιο συστη-
ματικά. Κάτι τέτοιο απαιτεί εκπαίδευση στα μοντέλα της ερευνη-
τικά τεκμηριωμένης πρακτικής, στις δεξιότητες κριτικής ανάλυσης 
και φυσικά στις συμφωνημένες επαγγελματικές δεξιότητες βάσει 
της Χάρτας της Οτάβα. 

Βασική προϋπόθεση λοιπόν για τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ 
της έρευνας και της πρακτικής είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών προαγωγής της υγείας όσον αφορά στην κριτι-
κή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, την κατανόηση 
των καθοριστικών παραγόντων του εκάστοτε θέματος υγείας, τον 
προγραμματισμό και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων τους. Με 
αυτό το σκεπτικό αφιερώνουμε αυτό το τεύχος στις ερευνητικές 
εργασίες των φοιτητών μας που προέρχονται από διαφορετικούς 
επαγγελματικούς χώρους αλλά με κοινό στόχο τη συνεργασία 
ανάμεσα στα επαγγελματικά και επιστημονικά πεδία.  

  Γιάννης Τούντας

  Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
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Το φαινόμενο της επιθετικότητας 
ασθενών με ψυχικές διαταραχές 
προς τους νοσηλευτές έχει μελετηθεί 
παγκοσμίως, καταγράφοντας ότι η 
πλειοψηφία των νοσηλευτών ψυχικής 
υγείας (ΝΨΥ) που δουλεύουν σε οξείες 
ψυχιατρικές μονάδες έχουν υποστεί 
κάποια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς 
από κάποιον ασθενή σε κάποιο στάδιο 
της σταδιοδρομίας τους (Lozzino et 
al. 2015).  Τόσο η βραχυπρόθεσμη 
όσο και η μακροπρόθεσμη έκθεση σε 
οποιαδήποτε μορφή επιθετικότητας έχει 
σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα για το 
νοσηλευτικό προσωπικό, τους ασθενείς 
και την θεραπεία τους αλλά και την ίδια 
την λειτουργία του φορέα (d'Ettorre & 
Pellicani, 2017).

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η 
καταγραφή των στάσεων και των τεχνικών 
διαχείρισης των ασθενών με επιθετική 
συμπεριφορά από τους ΝΨΥ καθώς 
και η διερεύνηση των αντιλήψεών τους 
σχετικά με το θέμα . Πραγματοποιήθηκε 
συγχρονική μελέτη σε 141 ΝΨΥ που 
δούλευαν σε ενδονοσοκομειακές 
και εξωνοσοκομειακές ψυχιατρικές 
δομές στην Αττική. Οι συμμετέχοντες 
σ υ μ π λ ή ρ ω σ α ν  τ η ν  κ λ ί μ α κα 
αυτοαναφοράς για τη μέτρηση της στάσης 
απέναντι στην επιθετικότητα των ασθενών 
(ATAS), την κλίμακα αυτοαναφοράς των 
αντιλήψεων σχετικά με τον επιπολασμό 
της επιθετικότητας των ασθενών (POPAS) 
και την κλίμακα αυτοαναφοράς σχετικά 
με τις στάσεις των νοσηλευτών για την 
διαχείριση της επιθετικότητας και της βίας 
(MAVAS).

Το 67.4% του δείγματος ήταν γυναίκες. 
Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 37 έτη 
(±10). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 
εργαζόταν σε δημόσιες ψυχιατρικες 
κλινικές (56.7%), ενώ το 20.6% σε 
ξενώνες.  Το 43.3% των νοσηλευτών 
είχε Πανεπιστημιακή ή Τεχνολογική 
εκπαίδευση, ενώ το 32.6% κατείχε 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.  Ως προς 
την ύπαρξη διαθέσιμου πρωτοκόλλου 
διαχείρισης επιθετικών ασθενών στον 
χώρο εργασίας, το 42.6% απάντησε 
αρνητικά, το 38.3% θετικά ενώ το 19.1% 
δήλωσε πως δεν γνωρίζει.  Από τους 

νοσηλευτές που απάντησαν ότι υπάρχει 
διαθέσιμο πρωτόκολλο, το 77% των 
ερωτηθέντων δήλωσε ότι το πρωτόκολλο 
ακολουθείται σε καταστάσεις κρίσεων.

Εννέα στους δέκα ΝΨΥ δήλωσαν 
πως είχαν βιώσει έστω και έναν τύπο 
επιθετικότητας από ασθενείς στο χώρο 
εργασίας τους κατά το προηγούμενο έτος, 
εύρημα το οποίο συμφωνεί με άλλες 
διεθνείς έρευνες. Το συγκεκριμένο εύρημα 
δυστυχώς δεν μπορεί να συγκριθεί με 
παρόμοιες δημοσιευμένες έρευνες για 
την Ελλάδα καθώς οι υπάρχουσες  δεν 
αφορούν αποκλειστικά ΝΨΥ. Συνολικά, οι 
συμμετέχοντες θεωρούν συχνότερα την 
επιθετικότητα ως μια μορφή προσβλητικής 
και καταστροφικής συμπεριφοράς και 
λιγότερο ως μέσω επικοινωνίας  ή στάση 
προστασίας των ασθενών,  εύρημα το 
οποίο συμφωνεί με τα αποτελέσματα 
των περισσότερων διεθνών μελετών. 
Ωστόσο, υπάρχουν και μελέτες που 
αναφέρουν πως οι ΝΨΥ θεωρούν την 
επιθετικότητα των ασθενών ως κίνητρο 
έναρξης της θεραπευτικής τους σχέσης με 
τους ασθενείς. 

Σε σχέση με την διαχείριση των επιθετικών 
συμπεριφορών οι συμμετέχοντες 
διατύπωσαν την  συμφωνία τους με την 
προσέγγιση ότι εσωτερικοί παράγοντες 
των ασθενών ( η ασθένεια από την οποία 
πάσχουν, η προσωπικότητα, η έλλειψη 
αυτοσυγκράτησης κ.α), ενισχύουν 
την επιθετικότητά τους. Ως μέθοδο 
διαχείρισης της επιθετικότητας δήλωσαν 
ότι θεωρούν αποτελεσματικότερη τη 
χρήση της λεκτικής διαπραγμάτευσης 
σε σχέση με την διαχείριση μέσω 
φαρμακευτικής αγωγής, συμφωνώντας 
παράλληλα ότι η δεύτερη μέθοδος 
σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί 
να οδηγήσει σε άμβλυνση της βίαιης 
συμπεριφοράς του ασθενή.  

Στην πράξη δηλώνουν ότι για τη 
διαχείριση των επιθετικών συμπεριφορών 
χρησιμοποιείται, ως πρώτη επιλογή, 
η φαρμακευτική αγωγή, και έπειτα 
οι δεξιότητες επικοινωνίας με τον 
σωματικό περιορισμό και τις τεχνικές 
αποκλιμάκωσης να ακολουθούν. Να 
σημειωθεί πως το συγκεκριμένο εύρημα 
δεν συνάδει με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης 
της επιθετικότητας που κάνουν λόγο 
για χρήση τεχνικών επικοινωνίας και 
αποκλιμάκωσης σε πρώτο στάδιο και 
χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων ή 
απομόνωση και καθήλωση ως τελευταίες 
επιλογές.

Τέλος, στην παρούσα μελέτη, 
περίπου εννέα στους δέκα ΝΨΥ δεν 
έχουν λάβει εκπαίδευση (πρόγραμμα 
επιμόρφωσης ή σεμινάριο) σχετικά με 
την διαχείριση και την αντιμετώπιση 
επιθετικών ασθενών, επιβεβαιώνοντας 
την απουσία εξειδικευμένης εκπαίδευσης 
των επαγγελματιών υγείας σε θέματα 
διαχείρισης επιθετικών ή βίαιων 
καταστάσεων. Συμπερασματικά, η 
παρούσα μελέτη κατέγραψε ότι η 
πλειοψηφία των νοσηλευτών ψυχικής 
υγείας έχει προσωπική εμπειρία διαφόρων 
μορφών επιθετικότητας των ασθενών 
και οι στάσεις τους απέναντι στην 
επιθετικότητα των ασθενών επηρεάζει 
την επιλογή τους στις στρατηγικές 
διαχείρισης των περιστατικών, γεγονός 
που καταδεικνύει την αναγκαιότητα 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έρευνες 
που έχουν πραγματοποιηθεί σε ΝΨΥ  
την τελευταία δεκαετία καταλήγουν 
στους παρακάτω σημαντικότερους τομείς 
αναγκαίας εκπαίδευσης: εκπαίδευση 
σχετικά με τα εργαλεία αξιολόγησης 
κινδύνου, τις τεχνικές διαχείρισης 
της βίας και της επιθετικότητας των 
ασθενών (συμπεριλαμβανομένων των 
δεξιοτήτων επικοινωνίας, των τεχνικών 
αποκλιμάκωσης, των μέτρων καθήλωσης 
και απομόνωσης), εκπαίδευση σχετικά 
με τη διαχείριση συγκρούσεων (είτε 
μεταξύ των συναδέλφων είτε μεταξύ 
των ασθενών), εκπαίδευση σε θέματα 
πολιτικής και νομοθεσίας ψυχιατρικών 
δομών και δεξιοτήτων ηγεσίας. Σύμφωνα 
μάλιστα με τους Mantovani et al. (2010), 
για να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα, 
η διαχείριση των ψυχικά πασχόντων 
ασθενών πρέπει να εκτελείται σε τρία 
διαφορετικά επίπεδα: στον έλεγχο σε 
επίπεδο δομής (π.χ κλινική) εκείνων των 
περιβαλλοντικών και οργανωσιακών  
παραγόντων που ενδέχεται να αυξάνουν 
τον κίνδυνο διέγερσης ή βίας, στην  
πρόβλεψη και έγκαιρη διάγνωση του 
κινδύνου και στην κατάλληλη παρέμβαση. 
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Η κατάθλιψη αποτελεί μία από τις 
σοβαρότερες και πιο συχνές ψυχικές 
διαταραχές στην εφηβεία. Παρά τη 
συχνότητα του φαινομένου πολλοί 
έφηβοι δε διαγιγνώσκονται. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα ειδικά σχεδιασμένων 
μελετών, πολλές φορές η επαφή και η 
υποστήριξη του επαγγελματία υγείας και η 
προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι αρκούν 
για την πρόληψη της κατάθλιψης. Αυτά 
τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι πρέπει 
να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις 
με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπιση.

Η παρούσα μελέτη επεδίωξε την ανάπτυξη 
και αξιολόγηση ενός συνοπτικού, 
ε κ π α ιδε υ τ ι κο ύ  π ρογρ ά μ μ α τος 
παρέμβασης για την ανίχνευση και 
διαχείριση της εφηβικής κατάθλιψης από 
τους επαγγελματίες υγείας, με τη χρήση 
ειδικών ερωτηματολογίων εκτίμησης 
των καταθλιπτικών συμπτωμάτων στους/ 
στις εφήβους (PHQ-2 και CDI) και με 
την παραπομπή τους στις κατάλληλες 
δομές ψυχικής υγείας. Επιμέρους στόχοι 
ήταν η αύξηση: (α) των γνώσεων 
των επαγγελματιών υγείας σχετικά με 
τη συμπτωματολογία της εφηβικής 
κατάθλιψης, (β) του βαθμού που 
θεωρούν ότι εμπίπτει στο ρόλο τους 
να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται 
περιπτώσεις εφηβικής κατάθλιψης, 
(γ) του αντιλαμβανόμενου επιπέδου 
ετοιμότητας για την αντιμετώπιση 
της, αλλά και η μείωση των ατομικών 
εμποδίων που συναντούν κατά τη 
διαδικασία αναγνώρισης και διαχείρισης 
της. Εφαρμόστηκε σχεδόν-πειραματικό 
σχέδιο μη ισοδύναμων ομάδων με πριν-
και-μετά τη δοκιμασία μετρήσεις. Το 
δείγμα περιλάμβανε 36 επαγγελματίες 
υγείας διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχολόγοι, 
επισκέπτες- τριες υγείας, νοσηλευτές- τριες, 
λογοθεραπευτές- τριες, εργοθεραπευτές- 
τριες, κοινωνικοί- ες λειτουργοί). Την 
ομάδα παρέμβασης αποτελούσαν 19 
επαγγελματίες υγείας, ενώ την ομάδα 
σύγκρισης 17, οι οποίοι αποκρίθηκαν σε 
πρόσκληση συμμετοχής μέσω κοινωνικών 
δικτύων και επιστημονικών εταιριών. Στην 
ομάδα σύγκρισης δεν πραγματοποιήθηκε 
κάποια δραστηριότητα. 

Για την πριν-και-μετά αξιολόγηση 
αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο, το 
οποίο διαιρούνταν σε δύο ενότητες. Η 
πρώτη αφορούσε το φύλο, την ηλικία, 
την ειδικότητα, τη δομή εργασίας, τα 
χρόνια που ασκούν το επάγγελμα, 
πόσους- ες ασθενείς παρακολουθούν 
την ημέρα και πόσους- ες εφήβους 
παρακολουθούν την ημέρα. Η δεύτερη 
ενότητα περιλάμβανε 34 ερωτήσεις/ 

ισχυρισμούς που μετρούσαν τις γνώσεις 
των επαγγελματιών υγείας σχετικά με 
την εφηβική κατάθλιψη, τις αντιλήψεις 
για το ρόλο τους στην αναγνώριση και 
διαχείριση της εφηβικής κατάθλιψης, το 
αντιλαμβανόμενο επίπεδο ετοιμότητας 
τους, τις πρακτικές αναγνώρισης και 
διαχείρισης που χρησιμοποιούν 
και τα εμπόδια που συναντούν στη 
διαδικασία αυτή (Taliaferro etal., 2013). 
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος για διαφορές 
μεταξύ και εντός των ομάδων.

Η παρέμβαση είχε τη μορφή μαθήματος 
μέσω του υπολογιστή (e- learning) στην 
πλατφόρμα «Προαγωγή Υγείας στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα» (http://e-
learninghealthcare.gr/). Περιλάμβανε τις 
εξής θεματικές ενότητες:

- Γιατί είναι σημαντικό να γίνεται διαλογή 
και αναγνώριση της εφηβικής κατάθλιψης; 
Ποιος είναι ο επιπολασμός και η 
επίπτωση της «Μείζονος Καταθλιπτικής 
Διαταραχής»; Ποιοι είναι οι παράγοντες 
κινδύνου για την έναρξη της κατάθλιψης 
στους εφήβους; Τι είναι η «Μείζων 
Καταθλιπτική Διαταραχή»; Ποια είναι τα 
κριτήρια βάσει του DSM-5 για την ύπαρξή 
της; Ποιες διαφορές παρουσιάζει στους/ 
στις εφήβους/ έφηβες; Ποια είναι τα πιο 
συχνά συμπτώματα της κατάθλιψης στους 
εφήβους; 

-  Πώς πραγματοποιείται συστηματικός 
έλεγχος για αναγνώριση της 
εφηβικής κατάθλιψης; Ποια εργαλεία 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
αναγνώριση της εφηβικής κατάθλιψης; 
Πώς πραγματοποιείται αναγνώριση/ 
αξιολόγηση της αυτοκτονικότητας; 

- Παράδειγμα από την ΠΦΥ. Τι 
σημαίνει «παραπομπή» στην ελληνική 
πραγματικότητα και πώς πραγματοποιείται; 
Ποια είναι τα βασικά μηνύματα 
ψυχοεκπαίδευσης για τους γονείς και τους/ 
τις εφήβους/ έφηβες; 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε δείγμα 
36 επαγγελματιών υγείας, διαπιστώθηκε 
ότι η χρήση πρακτικών αναγνώρισης και 
διαχείρισης της εφηβικής κατάθλιψης δεν 
ήταν ευρέως χρησιμοποιούμενη από τους 
επαγγελματίες υγείας, αφού 7 στους 10 
δεν εφάρμοζαν τέτοιες πρακτικές, αν και 
λάμβαναν ψυχοκοινωνικό ιστορικό και 
πραγματοποιούσαν κλινική παρατήρηση. 
Μετά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, η ομάδα παρέμβασης, 
αύξησε στατιστικά σημαντικά το βαθμό: 
(α) που θεωρεί ότι η αναγνώριση και 
διαχείριση της εφηβικής κατάθλιψης 
εμπίπτει στο ρόλο επαγγελματιών υγείας, 
(β) του αντιλαμβανόμενου επιπέδου 
ετοιμότητας τους, δηλαδή φάνηκαν να 

νιώθουν έτοιμοι/ ες να εφαρμόσουν 
διαδικασίες διαλογής, να παραπέμψουν, 
να αναγνωρίζουν την ύπαρξη 
αυτοκτονικότητας και να τη διαχωρίζουν 
από τον αυτοτραυματισμό,(γ) της χρήσης 
πρακτικών αναγνώρισης και διαχείρισης 
της εφηβικής κατάθλιψης και ιδιαίτερα 
σταθμισμένων, γραπτών εργαλείων για 
διαλογή (p< 0,01). Μετά την παρέμβαση, 
στην πειραματική ομάδα παρατηρήθηκε 
μείωση των ατομικών εμποδίων 
συνολικά και αύξηση στην αντίληψη 
των επαγγελματιών ως προς την ύπαρξη 
κατευθυντήριων γραμμών και την ύπαρξη 
εκπαίδευσης. Γενικά οι επαγγελματίες 
υγείας είχαν γνώσεις σχετικά με την 
εφηβική κατάθλιψη. Η πειραματική ομάδα, 
μετά την παρέμβαση, βελτίωσε τις γνώσεις 
που σχετίζονταν με την αυτοκτονικότητα 
και τη χρήση των υπηρεσιών της ΠΦΥ 
από εφήβους με κατάθλιψη, ενώ η 
ομάδα σύγκρισης δεν παρουσίασε 
διαφορές. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε 
θετικά ως προς τη χρησιμότητά του, το 
ενδιαφέρον του και την εφαρμογή του 
στην πρακτική τους, ενώ θα το πρότειναν 
σε συνάδελφο. Δήλωσαν όμως ότι θα 
ήθελαν περισσότερο  οπτικοακουστικό 
υλικό και περισσότερα παραδείγματα 
(μελέτες περίπτωσης). Τα αποτελέσματα 
της σχεδόν-πειραματικής αυτής μελέτης 
έδειξαν ότι ακόμη και η παρακολούθηση 
ενός σύντομου ηλεκτρονικού μαθήματος 
μπορεί να οδηγήσει στην κινητοποίηση 
των επαγγελματιών υγείας και στη βελτίωση 
των γνώσεών τους. Υπογραμμίζεται όμως 
η ανάγκη καταρτισμένα προγράμματα 
να εμπεριέχονται σε ευρύτερα και 
πολυεπίπεδα προγράμματα παρέμβασης 
για την ανίχνευση και διαχείριση της 
εφηβικής κατάθλιψης από επαγγελματίες 
υγείας διαφόρων ειδικοτήτων.
Βιβλιογραφία
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Ενδοοικογενειακή βία είναι «κάθε πράξη 
σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή 
οικονομικής βίας εντός της οικογένειας 
ή της οικογενειακής μονάδας ή μεταξύ 
πρώην και νυν συζύγων/συντρόφων 
ανεξάρτητα από το αν ο θύτης μοιράζεται 
ή έχει μοιραστεί την ίδια κατοικία με το 
θύμα» (UNFPA & WAVE, 2014). Η 
συντροφική βία μεταξύ νυν ή πρώην 
συζύγων ή συντρόφων αποτελεί μορφή 
ενδοοικογενειακής βίας. Στην Ευρώπη 
σύμφωνα με μελέτη 15 χωρών, ένας στους 
τέσσερεις Ευρωπαίους πολίτες γνωρίζει 
μια γυναίκα θύμα κακοποίησης από τον 
σύντροφό της. Όσον αφορά στους 
θύτες, το 1/5 γνωρίζει ένα θύτη στον 
ευρύτερο φιλικό ή οικογενειακό κύκλο. 
Ερωτηθέντες στο πόσο συνηθισμένη 
θεωρούν τη συντροφική βία σε βάρος 
των γυναικών στη χώρα τους, το 51%  
απάντησε ότι είναι αρκετά συνηθισμένη, 
το 27% πολύ συνηθισμένη και το 17% 
όχι πολύ συνηθισμένη (Eurobarometer, 
2010). Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας η βία κατά των γυναικών θεωρείται 
σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια 
υγεία και παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Οι επαγγελματίες υγείας μπορεί να είναι τα 
πρώτα πρόσωπα στα οποία μια γυναίκα θα 
απευθυνθεί για βοήθεια και υποστήριξη και 
κατά συνέπεια ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός. Οι επαγγελματίες υγείας 
μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά 
προσφέροντας κατανόηση, υποστήριξη 
και πληροφόρηση. Τα εμπόδια που 
σχετίζονται με την αναγνώριση και την 
παρεχόμενη φροντίδα στις γυναίκες που 
έχουν υποστεί κακοποίηση έχουν καλά 
τεκμηριωθεί και αφορούν κυρίως: στην 
ανεπαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση, το 
περιβάλλον (πχ. επείγοντα), την παρουσία 
μόνο ανδρών φροντιστών, την έλλειψη 
κινήτρων ανίχνευσης, την έλλειψη 
εμπιστευτικότητας για ανίχνευση, την 
έλλειψη χρόνου και τη μη-γνώση για τη 
γυναικεία κακοποίηση. 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε στην 
αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
των επαγγελματιών υγείας για το 
φαινόμενο της συντροφικής 

βίας. Η παρέμβαση απευθύνθηκε 
σε επαγγελματίες υγείας γενικών 
νοσοκομείων, μαιευτηρίων, μονάδων 
ψυχικής υγείας και πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας. Σκοπός του 
προγράμματος ήταν να συμβάλλει σε 
πρωτογενές και δευτερογενές επίπεδο 
πρόληψης. Η παρέμβαση είχε τη μορφή 
σύντομης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 
μέσω υπολογιστή (e-learning) στην 
πλατφόρμα «Προαγωγή Υγείας στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα» (http://e-
learninghealthcare.gr/). Η εκπαίδευση 
βασίστηκε στις αρχές και τη φιλοσοφία 
διεθνών εγχειριδίων όπως το Violence 
Αgainst Women - The Health Sector 
Responds (WΗΟ, 2013) και το Health 
Care for Women Subjected to Intimate 
Partner Violence or Sexual Abuse - a 
Clinical Handbook  (WΗΟ, 2014)  και 
παρείχε:

•	 βιβλιογραφία για την κατανόηση του 
φαινομένου της συντροφικής βίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο

•	 ε ν η μ έ ρ ω σ η  π ά ν ω  σ τ ι ς 
κατευθυντήριες οδηγίες για την 
παροχή βοήθειας σε γυναίκες θύματα 
βίας σε κατάσταση κρίσης 

•	 πληροφορίες για τους Ελληνικούς 
φορείς που παρέχουν υπηρεσίες 
προς τις γυναίκες θύματα βίας από 
το σύντροφό τους

•	 στοιχεία που αφορούν το 
νομοθετικό πλαίσιο για τις γυναίκες 
θύματα συντροφικής βίας, τις 
μορφές της συντροφικής βίας και τις 
συνέπειες αυτής

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε 
για την αξιολόγηση της παρέμβασης 
ήταν το Physician Readiness to Manage 
Intimate Partner Violence Survey/
PREMIS). Στην παρέμβαση συμμετείχαν 
119 επαγγελματίες υγείας (67 στην ομάδα 
παρέμβασης: και 52 στην ομάδα ελέγχου). 
Το ερευνητικό σχέδιο ήταν τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη μελέτη-σχέδιο μεταξύ 
των υποκειμένων. Η κατανομή των 
συμμετεχόντων σε αυτές έγινε με 
τυχαίο τρόπο και τα χαρακτηριστικά των 
ομάδων ήταν ισοδύναμα. Το 88% των 
συμμετεχόντων της ομάδας παρέμβασης 
και το 86% της ομάδας ελέγχου ήταν 
γυναίκες. Και στις δύο ομάδες το κύριο 
πεδίο πρακτικής ήταν η νοσηλευτική και η 
μαιευτική έναντι της ιατρικής. Το 68% των 
συμμετεχόντων της ομάδας παρέμβασης 
και το 67,7% της ομάδας ελέγχου δεν 
είχαν λάβει προηγούμενη εκπαίδευση για 
το φαινόμενο της συντροφικής βίας. Η 
πειραματική ομάδα μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικτυακής εκπαίδευσης εμφάνισε 
σημαντική βελτίωση στις διαστάσεις 
αντιληπτή ετοιμότητα, αντιληπτή 
γνώση και πραγματική γνώση. Ακόμη, 
τα μέλη της ομάδας παρέμβασης 
παρουσίασαν βελτίωση ως προς τα 
ζητήματα/θέματα στον χώρο εργασίας, 
την αυτοαποτελεσματικότητα, και την 
κατανόηση των θυμάτων βίας.  Η 
παρούσα μελέτη συνέβαλλε επίσης 
στη σημασία του να γνωρίζουν τους 
φορείς ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 
την παροχή μιας υποστήριξης πρώτης 
γραμμής σε γυναίκες που έχουν υποστεί 
βία. 

Η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας 
συμβάλλει στη βελτίωση των γνώσεων 
τους σύμφωνα με μελέτες. Οι παρεμβάσεις 
που περιλαμβάνουν πολλαπλές πτυχές 
για την συντροφική βία (αναγνώριση, 
δεξιότητες, καταγραφή και παραπομπή) 
με τη χρήση  διαδραστικών τεχνικών 
συμβάλλουν θετικά στην αναγνώριση 
περιπτώσεων βίας και στην αλλαγή στάσης 
και συμπεριφοράς των επαγγελματιών 
υγείας (WHO, 2013). Σύμφωνα με τον 
WHO χρειάζεται να δίνεται προτεραιότητα 
στην εκπαίδευση σε επαγγελματίες που 
έρχονται πιο συχνά σε επαφή με γυναίκες 
επιζήσασες συντροφικής βίας - για 
παράδειγμα, επαγγελματίες υγείας στην 
προγεννητική φροντίδα, τον οικογενειακό 
προγραμματισμό, γυναικολόγοι, 
μαίες, επαγγελματίες ψυχικής υγείας 
και επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας αλλά και στα επείγοντα. 
Η εκπαίδευση επίσης χρειάζεται να δίνει 
έμφαση στην πολιτισμική επάρκεια, την 
ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Ιδανικά θα πρέπει να λαμβάνει 
χώρα μέσα στο πλαίσιο φροντίδας 
υγείας και να είναι ενισχυτική με συνεχή 
υποστήριξη, τακτική μεταπαρακολούθηση 
και εποπτεία. 
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-Eurobarometer. (2010). Domestic Violence against Women 
Report. European Commission  

-UNFPA and WAVE. (2014). Strengthening Health System 
Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and 
Central Asia - A Resource Package. UNFPA 

-World Health Organisation. (2013). Responding to intimate 
partner violence and sexual violence against women – WHO 
clinical and policy guides

-World Health Organization. (2014). Health care for women 
subjected to intimate   partner violence or sexual abuse - a 
clinical handbook. Switzerland: Department of Reproductive 
Health and Research 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: 

ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Γιώτα Καλαντζή, Κοινωνική Λειτουργός , MSc «Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας», ΕΚΠΑ & ΠΑΔΑ
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Οι διατροφικές διαταραχές (ΔΔ) απο-
τελούν χρόνιες ψυχικές παθήσεις με 
πληθώρα ιατρικών και ψυχοκοινω-
νικών επιπλοκών, με την ψυχογενή 
ανορεξία να εμφανίζει τη μεγαλύτερη 
θνητότητα. Επιδημιολογικά δεδομένα 
που να καταδεικνύουν την εικόνα της 
Ελλάδας σχετικά με τις ΔΔ δεν ανα-
φέρονται στην επιστημονική βιβλιο-
γραφία. Ωστόσο, θεωρείται πως ο 
επιπολασμός και η θνησιμότητα είναι 
παραπλήσια με αυτά που έχουν κατα-
γραφεί σε άλλες Δυτικές χώρες, με την 
επεισοδιακή υπερφαγία να είναι η πιο 
συχνά αναφερόμενη διαταραχή στις 
δομές διατροφικής υποστήριξης. Τα 
ποσοστά της ψυχογενούς ανορεξίας 
και της ψυχογενούς  βουλιμίας υπο-
λογίζονται περίπου στο  0.6–1.0% και 
2.5–5% του πληθυσμού, αντίστοιχα.

Η σημασία της πρόληψης και της 
έγκαιρης ανίχνευσης των πασχόντων 
αποτελεί  πρωταρχικό μέλημα της δη-
μόσιας υγείας, καθώς ανάμεσα στα 
οφέλη συγκαταλέγεται η δυνατότη-
τα έγκαιρης θεραπείας, ενισχύοντας 
έτσι την πιθανότητα του πάσχοντα 
για μικρότερη διάρκεια ασθένειας, 
λιγότερες επιπλοκές και πλήρη ανάρ-
ρωση. Στα χρόνια που προηγού-
νται της διάγνωσης, έχει φανεί πως 
τα άτομα με ΔΔ έρχονται συχνά σε 
επαφή με επαγγελματίες υγείας (ΕΥ). 
Πιο συγκεκριμένα, οι πάσχοντες τεί-
νουν να απευθύνονται στο γιατρό για 
συμπτώματα όπως είναι η ζαλάδα, το 
κοιλιακό άλγος, η δυσκοιλιότητα, η 
αστάθεια στην έμμηνο ρύση και διά-
φορα άλλα παθολογικά προβλήματα 
τα οποία αποτελούν σωματικές επι-
πτώσεις άμεσα συνυφασμένες με την 
ψυχική τους νόσο. Έτσι, γίνεται αντι-
ληπτό πως οι ΕΥ βρίσκονται στην κα-
τάλληλη θέση ώστε να ανιχνεύσουν 
έγκαιρα πιθανά περιστατικά ΔΔ και 
να τα παραπέμψουν για περεταίρω 
διάγνωση και θεραπεία. 

Παρά τη σημαντικότητα του ρόλου 
τους, οι έρευνες δείχνουν πως πε-
ρισσότερα από τα μισά περιστατικά 
ΔΔ παραμένουν αδιάγνωστα από 
τους ΕΥ. Εκτιμάται πως μόνο το 1/3 
αυτών που πάσχουν από ψυχογενή 
ανορεξία και  περίπουτο 1/10 από 
τους ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία 
και επεισοδιακή υπερφαγία ανιχνεύ-
ονται. Βιβλιογραφικά, οι παράγοντες 
που φαίνεται να επηρεάζουν είναι η 
ελλιπής εκπαίδευση των ΕΥ για τις 

ΔΔ, που οδηγεί σε χαμηλό επίπεδο 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Επίσης, οι 
ΕΥ συχνά θεωρούν πως δεν είναι 
στα πλαίσια του ρόλου τους η ανί-
χνευση των ΔΔ, ενώ οι αρνητικές 
στάσεις που φαίνεται να έχουν για 
τους ασθενείς αυτούς αποτελεί ένα 
επιπλέον εμπόδιο.

Σκοπός, της παρούσας μελέτης ήταν 
ο προσδιορισμός των γνώσεων, των 
στάσεων και των δεξιοτήτων των για-
τρών που εργάζονται στην πρωτο-
βάθμια φροντίδα υγείας αναφορικά 
με τους ασθενείς που πάσχουν από 
ΔΔ καθώς και των πρακτικών τους 
σχετικά με την ανίχνευση και την πα-
ραπομπή των πασχόντων. Για τις ανά-
γκες της μελέτης διανεμήθηκαν ερω-
τηματολόγια στους γιατρούς τριών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, καθώς και σε ιδιώτες γιατρούς 
και συλλέχθηκαν συνολικά 70 πλή-
ρως συμπληρωμένα. 

Μόνο το 21,4% είχε παρακολουθήσει 
στο παρελθόν κάποιο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για ΔΔ. Επίσης,φάνηκε 
πως μόνο το 10% χρησιμοποιεί ερ-
γαλείο ανίχνευσης για τις ΔΔ, ενώ το 
90% δήλωσε πως παραπέμπει τους 
ασθενείς με υποψία ΔΔ σε εξειδικευ-
μένους ΕΥ. Αναφορικά με τα εμπό-
δια χρήσης εργαλείων διαλογής, 
το 82,5% ανέφερε πως οι ασθενείς 
απευθύνονται σε αυτούς για άλλα 
προβλήματα ιατρικής φύσεως και όχι 
για τη διατροφική τους διαταραχή. 
Εξίσου μεγάλο ήταν και το ποσοστό 
(73%) αυτών που ανέφεραν πως δεν 
έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες 
ώστε να χρησιμοποιήσουν κάποιο 
εργαλείο ανίχνευσης καθώς και το 
ποσοστό (66,7%) εκείνων που δε 
γνωρίζουν πως θα διαχειριστούν κά-
ποια περίπτωση ασθενούς που μπο-
ρεί όντως να πάσχει. Επιπρόσθετα, 
οι περισσότεροι από τους μισούς δε 
γνώριζαν την ύπαρξη των εργαλείων 
αυτών, ενώ το 46% θεωρεί πως δεν 
είναι στα πλαίσια του ρόλου του η δι-
αδικασία ανίχνευσης των ΔΔ, καθώς 
αποτελούν ψυχικές και όχι ιατρικές 
παθήσεις.

Ελλείψεις γνώσεων βρέθηκαν σε θέ-
ματα που αφορούσαν τα συμπτώμα-
τα των ΔΔ, τα σημάδια ανάρρωσης, 
τους παράγοντες κινδύνου και τις 
επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγί-
ες, ενώ οι περισσότεροι δε γνώριζαν 
για την ύπαρξη τοπικών υπηρεσιών 

εξειδικευμένων στις ΔΔ. Ωστόσο, οι 
γιατροί που είχαν παρακολουθήσει 
κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εί-
χαν καλύτερο γνωστικό επίπεδο. Το 
επίπεδο γνώσεων επίσης σχετίστηκε 
ισχυρά με το επίπεδο των δεξιοτή-
των, το οποίο ήταν επίσης χαμηλό 
στο δείγμα της μελέτης. Οι γιατροί 
φάνηκε να υστερούν στις δεξιότητες 
προσέγγισης των ασθενών με ΔΔ, 
καθώς και στο να διενεργούν διαδι-
κασία ανίχνευσης, καθώς και στο να 
θίγουν ζητήματα βάρους και εικόνας 
σώματος. Τέλος, η πλειοψηφία έχει 
θετικές στάσεις απέναντι στους ασθε-
νείς με ΔΔ, αναγνωρίζοντας πως η 
ψυχική αυτή ασθένεια δεν αποτελεί 
ευθύνη του ατόμου, αλλά μια πολυ-
παραγοντική πάθηση. Ανάμεσα στις 
στάσεις και στις γνώσεις δε βρέθηκε 
στατιστικά σημαντική σχέση, δηλώ-
νοντας πως οι ανεπαρκείς γνώσεις 
δεν οδηγούν απαραίτητα και σε αρ-
νητικές στάσεις.

Παρά τους περιορισμούς της, η πα-
ρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη 
προσπάθεια αποτύπωσης των πα-
ραγόντων εκείνων που αποτελούν 
εμπόδιο για τους γιατρούς ώστε να 
παρέχουν στους ασθενείς με ΔΔ τη 
βέλτιστη δυνατή φροντίδα. 

Βιβλιογραφία

-Arcelus, J., Mitchell, A. J., Wales, J., & Nielsen, S. (2011). 
Mortality Rates in Patients with Anorexia Nervosa and Other 
Eating Disorders. Archives of General Psychiatry, 68(7), 724.

-Hart, L. M., Granillo, M. T., Jorm, A. F., & Paxton, S. J. (2011). 
Unmet need for treatment in the eating disorders: A systematic 
review of eating disorder specific treatment seeking among 
community cases. Clinical Psychology Review, 31(5), 727–735. 

-Seah, X. Y., Tham, X. C., Kamaruzaman, N. R., & Yobas, 
P. (Klainin). (2018). Nurses’ perception of knowledge, 
attitudes and reported practice towards patients with eating 
disorders: A concurrent mixed-methods study. Archives of 
PsychiatricNursing, 32(1), 133–151. 

ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ 

ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: ΗΜΙ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Καλλιόπη Κωνσταντοπούλου, Οδοντίατρος, MSc Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας, ΕΚΠΑ & ΠΑΔΑ
Αναστασία Κοσιώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γηροδοντιατρικής Οδοντιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Οι ηλικιωμένοι οι οποίοι διαμένουν 
σε μονάδες φροντίδας εμφανίζουν 
συχνά πολυπαθολογία και λειτουργική 
εξάρτηση και βρίσκονται σε πολύ 
αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση 
προβλημάτων της στοματικής υγείας, 
κυρίως λόγω αδυναμίας αυτοφροντίδας 
και πρόσβασης στον οδοντίατρο. Όσον 
αφορά στα νοσήματα των οδοντικών 
ιστών και του στόματος, η τερηδόνα και 
η περιοδοντίτιδα συναντώνται ιδιαίτερα 
συχνά στους ηλικιωμένους σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Επίσης, πολύ συχνά εμφανίζεται 
η ξηροστομία, ιδιαίτερα λόγω της 
πολυφαρμακίας. Συνήθη στοματολογικά 
ευρήματα αποτελούν και η καντιντίαση, 
οι βλάβες σχετιζόμενες με τις κινητές 
οδοντοστοιχίες, οι προκαρκινικές βλάβες 
και ο καρκίνος του στόματος . Η στοματική 
υγεία σχετίζεται με τη γενική υγεία και 
την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Ο 
ρόλος των τυπικών φροντιστών στην 
καθημερινή φροντίδα του στόματος των 
ευπαθών και λειτουργικά εξαρτημένων 
ηλικιωμένων είναι κρίσιμος. Σύμφωνα 
με κατευθυντήριες οδηγίες (Oral health 
care Guideline for Older people in 
Long-term care Institutions - OGOLI), 
κάθε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων 
οφείλει να έχει ένα πρωτόκολλο για τη 
φροντίδα του στόματος των ενοίκων. Η 
φροντίδα του στόματος θα πρέπει να είναι 
ολοκληρωμένη και να εξατομικεύεται για 
τον κάθε ηλικιωμένο.
Σκοπός της μελέτης ήταν o σχεδιασμός, 
η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος για τη 
στοματική υγεία και φροντίδα των 
ηλικιωμένων στις μονάδες φροντίδας, 
το οποίο απευθυνόταν στους τυπικούς 
φροντιστές τους. Πρόκειται για μη 
τυχαιοποιημένη μελέτη παρέμβασης 
σε φροντιστές ηλικιωμένων οι οποίοι 
εργάζονταν στα τρία τμήματα μίας μονάδας 
φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή 
της Αττικής. Το αρχικό δείγμα ήταν 74 
τυπικοί φροντιστές (ομάδα παρέμβασης 
n=38 και ομάδα ελέγχου n=36). Έγινε 
συμπλήρωση ερωτηματολογίου 12 

ερωτήσεων γνώσεων και 15 ερωτήσεων 
στάσεων σχετικά τη στοματική υγεία και 
φροντίδα πριν την παρέμβαση και μετά 
την παρέμβαση. Στην ομάδα παρέμβασης 
εφαρμόστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
με θεωρητικό και πρακτικό σκέλος για 
τη στοματική υγεία των ηλικιωμένων 
διάρκειας 75 λεπτών. 
Το περιεχόμενο του προγράμματος 
βασίστηκε στις κατευθυντήριες 
οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου 
Γηροδοντιατρικής και της Ευρωπαϊκή 
Γηριατρική Εταιρείας (2018) σχετικά με 
τις γνώσεις και τις δεξιότητες τις οποίες 
πρέπει να κατέχουν οι μη-οδοντίατροι 
υγειονομικοί όσον αφορά στη στοματική 
φροντίδα των ηλικιωμένων και στην 
παροχή οδοντιατρικής φροντίδας 
στις μονάδες φροντίδας. Με βάση  
τις άνω κατευθυντήριες οδηγίες, το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιείχε πολλά 
βασικά σημεία τα οποία οι φροντιστές 
θα έπρεπε να γνωρίζουν στο τέλος 
της εκπαιδευτικής παρέμβασης: τη 
σύνδεση στοματικής και γενικής υγείας, 
τα συνήθη οδοντοστοματολογικά 
προβλήματα και την αρχική τους 
αξιολόγηση, τις περιπτώσεις στις οποίες 
είναι αναγκαία η παραπομπή στον 
οδοντίατρο, το σωστό τρόπο αρχικής 
ενδοστοματικής εξέτασης και το σωστό 
τρόπο εφαρμογής στοματικής υγιεινής 
στα δόντια, τους βλεννογόνους και 
τις κινητές οδοντοστοιχίες. Επίσης, με 
βάση τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 
ανάγκες των φροντιστών της μονάδας, 
δόθηκε έμφαση στον απαραίτητο 
εξοπλισμό και στις τεχνικές προσέγγισης 
και παροχής στοματικής φροντίδας 
στους ηλικιωμένους με άνοια, οι οποίοι 
αποτελούσαν και σημαντικό ποσοστό 
των ενοίκων.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
της παρέμβασης επαναλήφθηκε η 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου τόσο 
από την ομάδα παρέμβασης (n=28), όσο 
και από την ομάδα ελέγχου (n=27). Δύο 
μήνες μετά την παρέμβαση έγινε ξανά 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
(follow-up) από 13 φροντιστές της 
ομάδας παρέμβασης. Έγινε προσπάθεια 
να συμμετάσχει το σύνολο των τυπικών 
φροντιστών, δηλαδή εκτός από τη βασική 
ομάδα των νοσηλευτών και βοηθών 
νοσηλευτών συμμετείχαν και ψυχολόγοι, 
κοινωνικοί λειτουργοί, φυσικοθεραπευτές 

και προσωπικό υπεύθυνο για τη φροντίδα 
των ηλικιωμένων,  διότι οι συγκεκριμένες 
γνώσεις και στάσεις είναι σημαντικό να 
αποτελούν κτήμα του συνόλου των 
εργαζομένων οι οποίοι έρχονται σε 
επαφή με ηλικιωμένους στη μονάδα.
Στην ομάδα παρέμβασης βρέθηκε 
στατιστικά σημαντική αύξηση της 
συνολικής βαθμολογίας των γνώσεων και 
των στάσεων πριν και μετά την εκπαίδευση, 
σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου. Στην 
ομάδα παρέμβασης, τόσο οι γνώσεις, 
όσο και οι στάσεις διατηρήθηκαν στην 
επαναληπτική μέτρηση δύο μήνες μετά 
αλλά χωρίς στατιστικά σημαντικές 
διαφορές. 
H μη συγκρότηση των ερευνητικών 
ομάδων με τυχαία δειγματοληψία 
αποτελεί έναν περιορισμό της μελέτης, 
σχετικά με την εξάλειψη των συγχυτικών 
παραγόντων και τη δυνατότητα γενίκευσης 
των αποτελεσμάτων. Ακόμα, περιορισμό 
αποτελεί η απουσία αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας της παρέμβασης 
στο επίπεδο της στοματικής υγείας και 
υγιεινής των ηλικιωμένων, στόχος ο 
οποίος αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω 
μελέτης.
Είναι αναγκαία η οργάνωση και άλλων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 
φροντιστές των μονάδων φροντίδας 
ηλικιωμένων με στόχο τη βελτίωση των 
γνώσεων και των στάσεών τους για τη 
στοματική υγεία και φροντίδα, αλλά και 
η ταυτόχρονη καταγραφή της πιθανής 
βελτίωσης της στοματικής υγείας των 
τροφίμων μετά την παρέμβαση. Απαιτείται 
θέσπιση κεντρικών πολιτικών και 
εφαρμογή νομοθετικών παρεμβάσεων 
οι οποίες να ρυθμίζουν τα θέματα της 
στοματικής υγείας και φροντίδας των 
ηλικιωμένων στις μονάδες φροντίδας.

Βιβλιογραφία: 
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Schols JM, de Baat C; Dutch Association of Nursing Home 
Physicians An oral health care guideline for institutionalised 
older people(OGOLI). Gerodontology. 2011 Dec;28(4):307-
10. 

-Kossioni, A. E., Hajto‐Bryk, J., Maggi, S., McKenna, G., 
Petrovic, M., Roller‐Wirnsberger, R. E., ... & Müller, F. 
(2018). An expert opinion from the European College of 
Gerodontology and the European Geriatric Medicine 
Society: European policy recommendations on oral health 
in older adults. Journal of the American Geriatrics Society, 
66(3), 609-613.
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ΕΡΕΥΝΑ
Χριστίνα Μάζη,  Ψυχολόγος,  MSc Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, ΕΚΠΑ & ΠΑΔΑ

Η γηριατρική κατάθλιψη εμφανίζεται 
σε άτομα άνω των 65 χρονών και 
η ηλικία έναρξης της ποικίλει. Οι 
επιδράσεις της είναι  σημαντικές κι η 
αποτελεσματικότητα των επιλογών για 
θεραπεία μπορεί να είναι απαιτητική 
(Blackburn et al., 2017). Ωστόσο,  θα 
πρέπει να γίνει σαφές ότι η εμφάνιση 
της δεν αποτελεί φυσιολογική 
διαδικασία της γήρανσης .  Έρευνες 
δείχνουν ότι μόνο 40-50% των 
γηριατρικών ασθενών με κατάθλιψη 
εντοπίζονται στην πρωτοβάθμια 
περίθαλψη. Από τους ηλικιωμένους 
στους οποίους γίνεται διάγνωση 
κατάθλιψης μόνο ένας στους πέντε 
λαμβάνει αποτελεσματική θεραπεία 
σ την πρωτοβάθμια περίθαλψη 
(Mitchell et al., 2010). 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν 
η αξιολόγηση των στάσεων και των 
πρακτικών των γιατρών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας ως προς την αναγνώριση 
και αντιμετώπιση της γηριατρικής 
κατάθλιψης. Η παρούσα συγχρονική 
μελέτη πραγματοποιήθηκε σε γιατρούς 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην 
πόλη της Τρίπολης και της Αθήνας. 
Η επιλογή τους έγινε με βάση την 
ειδικότητα.  Ο αρχικός αριθμός των 
γιατρών που προσεγγίστηκε με σκοπό 
να συμμετάσχει στη μελέτη ήταν 
115.  Από αυτούς οι 77 δέχτηκαν να 
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο 
και εν τέλη 70 γιατροί το επέστρεψαν 
συμπληρωμένο (ποσοστό απόκρισης 
περίπου 60%). Για τη συλλογή 
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 
ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς 
προσαρμοσμένο από την μελέτη 
των Glasser & Gravdal (1997). Η 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 
έγινε μετά από ενημέρωση των γιατρών 
για το σκοπό της έρευνας και κατόπιν 
συγκατάθεσής τους.
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 70 
άτομα (το 54,3% ήταν άνδρες), ενώ 
ο μέσος όρος της ηλικίας ήταν 49,5 
έτη. Οι περισσότεροι γιατροί ήταν 
παθολόγοι με ποσοστό συμμετοχής 
3 4 , 3% .  Ο ι  ε νδ ο κ ρ ι νολόγο ι 
αποτέλεσαν το 18,6%, οι καρδιολόγοι 
το 17,1%, ενώ οι ορθοπεδικοί, οι 
γαστρεντερολόγοι οι διαβητολόγοι και 
οι γενικοί ιατροί  αντιπροσωπεύουν το 
υπόλοιπο ποσοστό του δείγματος. Το 

58,6% των συμμετεχόντων δουλεύει  
στον ιδιωτικό τομέα. Στο σύνολο 
του δείγματος, μόνο το 17% έχει 
συνεργάτες ειδικούς ψυχικής υγείας 
στο φορέα/χώρο εργασίας.   
Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για 
το αν έχουν λάβει εκπαίδευση στη 
φροντίδα γηριατρικών ασθενών. 
Μόνο το 22,9% των γιατρών 
απάντησε θετικά (το 55,6% δήλωσε 
πάνω από 11 ώρες εκπαίδευσης). Οι 
γιατροί ρωτήθηκαν σχετικά με το ποιο 
ποσοστό περίπου των ηλικιωμένων 
ασθενών τους πίστευαν ότι πάσχει 
από κατάθλιψη. Ο μέσος όρος των 
γιατρών απάντησε ότι το 45% αυτών 
πάσχει από κατάθλιψη. Το 25,7 % των 
συμμετεχόντων απάντησε θετικά στο 
ότι συνηθίζει να κάνει διάγνωση για 
την κατάθλιψη, αλλά μόλις το 7,1% 
των γιατρών απάντησε θετικά για 
τη χρήση κλινικών κατευθυντήριων 
οδηγιών για τη διάγνωση και τη 
θεραπεία της κατάθλιψης στους 
ηλικ ιωμένους.  Το 85,7% των 
συμμετεχόντων συμφώνησε στο «το 
να βοηθώ ηλικιωμένους ασθενείς με 
κατάθλιψη είναι σημαντικό για εμένα», 
75,4% συμφώνησε στο «πιστεύω 
πως η ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει 
τους ηλικιωμένους ασθενείς μου με 
κατάθλιψη» και 72,9%  συμφώνησε 
στο «οι ηλικιωμένοι προσδοκούν από 
το γιατρό να ασχοληθεί με το θέμα της 
κατάθλιψης» 
Ό σ ον   α φ ο ρ ά  τ η ν  α υ τό -
αποτελεσματικότητα σχετικά με 
τη διάγνωση και τη θεραπεία της 
κατάθλιψης, 67% των γιατρών 
α π ά ν τ η σα ν  ότ ι  δε  ν ιώθο υ ν 
σιγουριά για την ικανότητά τους να 
συνταγογραφούν αντικαταθλιπτικά 
στους ηλικιωμένους και το 54,3% ότι δε 
νιώθει σιγουριά ότι μπορεί να κάνει με 
ακρίβεια διάγνωση για την γηριατρική 
κατάθλιψη. Οι συμμετέχον τες 
γιατροί δήλωσαν ότι τα μεγαλύτερα 
εμπόδια όσον αφορά τη διάγνωση 
και τη θεραπεία της κατάθλιψης 
στους γηριατρικούς ασθενείς είναι 
«η ανεπαρκής ασφαλιστική κάλυψη 
για την ψυχική φροντίδα» με 77,1%, 
«τα προβλήματα στην  πρόσβαση σε 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας» με 74,3%, 
«η ανησυχία των ηλικιωμένων για τις 
παρενέργειες των φαρμάκων» με 70%, 

«η συννοσηρότητα» και η «χαμηλή 
αυτοπεποίθηση τους στη θεραπεία 
μέσω συμβουλευτικής» με 6%. 
Επίσης το 62,8% συμφώνησε ότι «οι 
ηλικιωμένοι ασθενείς θα απορρίψουν 
την ψυχοθεραπεία», το 58,6% ότι «ο 
διαθέσιμός  χρόνος στο ραντεβού είναι 
πολύ σύντομος».
Από τις δι- μεταβλητές αναλύσεις 
φάνηκε ότι: οι γιατροί με επιπλέον 
εκπαίδευση ήταν πιο πιθανό να 
συμφωνούν με το ότι είναι ευθύνη 
τους η διάγνωση και η θεραπεία της 
κατάθλιψης στους ηλικιωμένους, οι 
γιατροί που πιστεύουν πως είναι ευθύνη 
τους η αναγνώριση της κατάθλιψης 
στους γηριατρικούς ασθενείς είναι πιο 
πιθανό να πραγματοποιούν διαδικασία 
ανίχνευσης, οι γιατροί που πιστεύουν 
ότι οι γνώσεις τους είναι επίκαιρες 
σχετικά με τη γηριατρική κατάθλιψη 
είναι πιο πιθανό να πραγματοποιούν 
διαδικασία ανίχνευσης και οι γιατροί 
είναι πιο πιθανό να νοιώθουν σιγουριά 
ως προς το να πραγματοποιήσουν 
ανίχνευση της κατάθλιψης στην τρίτη 
ηλικία όταν χρησιμοποιούν κλινικές 
κατευθυντήριες οδηγίες.
Ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις οι 
οποίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση 
της κατάθλιψης στo πλαίσιο της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της 
κοινότητας καταγράφονται στην 
ανασκόπηση των Aakhus et al (2105). 

Βιβλιογραφία:

-Aakhus, E., Granlund, I., Oxman, A. D., & Flottorp, S. A. (2015). 
Tailoring interventions to implement recommendations for the 
treatment of elderly patients with depression: a qualitative study. 
International journal of mental health systems, 9(1), 36.

-Blackburn, P., Wilkins-Ho, M., & Wiese, B. S. (2017). Depression 
in older adults: Diagnosis and management. British Columbia 
Medical Journal, 59(3).

-Glasser M, Gravdal JA. (1997). Assessment and treatment of 
geriatric depression in primary care settings. Archives of Family 
Medicine. 6:433–438. 

-Mitchell, A. J., Vaze, A., & Rao, S. (2010). Clinical diagnosis of 
depression in primary care: a meta-analysis. The Lancet, 374(9690), 
609-61
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ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Δήμητρα Δαβράζου, Ψυχολόγος, MSc Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, ΕΚΠΑ & ΠΑΔΑ
Αντώνης Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Oι φρον τισ τές αποτε λούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της ποιότητας 
ζωής των ατόμων με άνοια.  Η 
παροχή φροντίδας απαιτεί ένα 
περιεκτικό πλάνο υποστήριξης που 
θα περιλαμβάνει την συνεργασία 
μεταξύ των διάφορων ειδικοτήτων 
των υπηρεσιών υγείας  με τις 
οικογένειες. Στην Ευρώπη το 80% 
των παρόχων φροντίδας είναι 
συγγενείς/ανεπίσημοι φροντιστές 
(Alzheimer Europe Yearbook, 2018). 
Σε βιβλιογραφική ανασκόπηση  
(Νovais et al 2017) καταγράφηκε 
ότι οι ανάγκες των φροντιστών 
συγκεντρωτικά καθορίζονται ως 
εξής: 64% αναζητά  ψυχολογική και 
συναισθηματική υποστήριξη, 39% 
επιθυμούν υποστήριξη σε οικονομικά 
και νομικά θέματα, πληροφορίες για 
ευκαιρίες φροντίδας που θα τους 
δώσουν τη δυνατότητα να κάνουν 
διάλλειμα, υπηρεσίες στην κοινότητα 
που θα προσφέρουν βοήθεια στους 
ασθενείς( 50%) και υποστήριξη στο 
σπίτι (42% ). 
Σκοπός της παρούσας συγχρονικής 
μελέτης ήταν να αναδείξει τις ανάγκες 
ενημέρωσης και υποστήριξης  των 
φροντιστών που αφορούν σε πτυχές 
της φροντίδας και σχετίζονται με 
την ποιότητα ζωής τους. Το δείγμα 
αποτελούταν από 40 άτυπους (μέλη 
οικογένειας) φροντιστές ατόμων με 
άνοια. Η συλλογή του δείγματος σε 
αρχικό στάδιο έγινε στο νοσοκομείο 
Αιγινήτειο και  ολοκληρώθηκε 
σε κέντρα ημέρας της  Ελληνικής  
Eταιρείας  Νόσου Alzheimer και 
συναφών διαταραχών Αθήνας. Το 
ερωτηματολόγιο αποτελούνταν 
από κλίμακες των ερωτηματολογίων 
«Improving information on dementia 
for people with dementia and 
carers» και «Carer Well-Being and 
Support Questionnaire CWS-v2» 
για την καταγραφή και αξιολόγηση 
των αναγκών ενημέρωσης και 
υποστήριξης  από τις υπηρεσίες 
υγείας. Χρησιμοποιήθηκε επίσης  το 
ερωτηματολόγιο WHOQOL-BREF 
για την αξιολόγηση της ποιότητας 
ζωής.

Το 70% των συμμετεχόντων ήταν 
γυναίκες, και το 70% είχαν ηλικία 
από 40 έως 64 ετών. Το 50% του 
δείγματος ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
Το 46% ήταν εργαζόμενοι, το 36% 
συνταξιούχοι, και το 18% άνεργοι. 
Το 30% των ατόμων που δέχονταν 
φροντίδα ήταν από 70 έως 79 ετών 
και το 60% ήταν από 80 ετών και 
πάνω. Το 65% ήταν γονείς και το 
27,5% ήταν σύζυγοι. Το στάδιο της 
ασθένειας ήταν αρχικό για το 44% 
των περιπτώσεων και μεσαίο για 
το 51% των περιπτώσεων. Το 55% 
των φροντιστών διέμεναν μαζί με 
το άτομο που φρόντιζαν, ενώ το 
45% διέμεναν σε άλλο σπίτι. Το 
77% των άτυπων φροντιστών δεν 
απασχολούσαν έμμισθο προσωπικό 
φροντίδας. Τέλος, οι συμμετέχοντες 
απασχολούνταν κατά μέσο όρο 
8,4 ώρες την ημέρα για την παροχή 
φροντίδας του ατόμου.
Οι άτυποι φροντιστές της παρούσας 
μελέτης λάμβαναν κυρίως τις εξής 
υπηρεσίες υποστήριξης, κατά 
σειρά μεγέθους: κέντρα ημέρας/
υπηρεσίες εξειδικευμένης φροντίδας 
για το άτομο με άνοια (27,5%), 
εκπαιδευτικά σεμινάρια φροντιστών 
(22,5%), ψυχο-εκπαιδευτικές 
ομάδες φροντιστών (20%), ατομική 
συμβουλευτική φροντιστών (12,5%) 
και κέντρα ημερήσιας φιλοξενίας 
ηλικιωμένων (10%). 
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες 
απάντησαν για τον βαθμό στον 
οποίο λαμβάνουν πληροφορίες 
για διάφορες πτυχές της φροντίδας 
από τους φορείς υποστήριξης. 
Κατά σειρά μεγέθους, δήλωσαν 
ότι λαμβάνουν πληροφορίες για 
τα συμπτώματα και την εξέλιξη της 
άνοιας (60%), για τη φαρμακευτική 
θεραπεία για την άνοια (55%), για 
βασικές πληροφορίες ιατρικής φύσης 
(52,5%), για συμβουλές διαχείρισης 
της ασθένειας στην καθημερινή ζωή 
(47,5%) και για προβλήματα υγείας 
των ασθενών με άνοια (47,5%). 
Πληροφορίες επίσης λαμβάνονταν 
για έρευνες και τη δυνατότητα 
συμμετοχής σε αυτές (40%), για τις 
διαθέσιμες τοπικές υπηρεσίες και 
τους τρόπους πρόσβασης σε αυτές 
(37,5%) και για την αντιμετώπιση 
μίας κατάστασης κρίσης (37,5%). 
Χαμηλότερα ποσοστά ενημέρωσης 
δήλωσαν ότι λαμβάνουν για θέματα 
που αφορούν τη συναισθηματική 
υποστήριξη (35%), για προβλήματα 
συμπεριφοράς και ψυχολογικά 

συμπτώματα των ασθενών (35%), 
για τον προγραμματισμό για το 
μέλλον (πλάνο φροντίδας) και τη 
λήψη αποφάσεων (32,5%), για τις 
αρμοδιότητες των διαφορετικών 
επαγγελματιών και υπηρεσιών 
υγείας ή κοινωνικής πρόνοιας (20%), 
και τέλος για νομικά και οικονομικά 
θέματα (17,5%).
Ως προς την αξιολόγηση της 
υποστήριξης που λαμβάνουν οι 
φροντιστές της παρούσας μελέτης 
ήταν κατά μέσο όρο  ικανοποιημένοι 
από το επίπεδο κατανόησης των 
πτυχών του ρόλου τους ως φροντιστής 
από τους επαγγελματίες, από τις 
σχέσεις τους με τους επαγγελματίες 
υγείας που υποστηρίζουν το 
άτομο που φροντίζουν και από την 
εύκολη διαθεσιμότητα βοήθειας και 
υποστήριξης για θέματα φροντίδας. 
Φάνηκε πως η καλή συνεργασία 
με τους επαγγελματίες υγείας και ο 
ενεργός ρόλος των φροντιστών στην 
οργάνωση της φροντίδας μπορεί να 
λειτουργήσει ευεργετικά για την υγεία 
των φροντιστών. Επιπροσθέτως, 
φάνηκε πως  η έλλειψη  των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
στην παροχή ενημέρωσης και της 
φροντίδας, σχετίζεται θετικά με την 
καλή ποιότητα ζωής τους.
Βασικοί περιορισμοί της έρευνας 
είναι αρχικά ο μικρός αριθμός 
του δείγματος. Επιπροσθέτως , 
το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε 
σε φροντιστές που γνωρίζουμε 
ότι λαμβάνουν υπηρεσίες λόγω 
του χώρου προσέγγισης τους για 
συμμετοχή στην έρευνα. Από την 
παρούσα έρευνα καταλαβαίνουμε 
πως ακόμη και αν οι ανάγκες των 
φροντιστών από τις υπηρεσίες υγείας 
φαίνεται να καλύπτονται, υπάρχουν 
διαστάσεις που χρήζουν περαιτέρω 
αξιολόγησης και υποστήριξης. 
Η προοδευτική εξέλιξη των 
συμπτωμάτων της άνοιας καθιστά τις 
ανάγκες μεταβαλλόμενες σε όλη τη 
διάρκεια της φροντίδας και για αυτό 
είναι σημαντική η συνεχή αξιολόγηση 
τους και η εφαρμογή στοχευόμενων 
παρεμβάσεων.
Βιβλιογραφία:

-Novais, Dauphinot, Krolak-Salmon, & Mouchoux (2017). 
How to explore the needs of informal caregivers of individuals 
with cognitive impairement in Alzheimer’s disease or related 
diseases? A systematic review of quantitative and qualitative 
studies BMC Geriatrics. Doi 10.1186/s12877-017-0481-9

-Dementia in Europe Yearbook 2018 - Comparison of national 
dementia strategies in Europe
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Η ασθενοκεντρική φροντίδα είναι 
ένα μοντέλο στο οποίο οι πάροχοι 
σέβονται τις αξίες και τις προτιμήσεις 
των ασθενών, αντιμετωπίζουν τις 
συναισθηματικές και κοινωνικές 
τους ανάγκες και εμπλέκουν τους 
ασθενείς και τις οικογένειές τους στη 
λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες 
συντονίζονται έτσι ώστε κρίσιμες 
πληροφορίες να μεταβιβάζονται 
αξιόπιστα σε όλα τα μέλη της ομάδας 
φροντίδας και οι υπηρεσίες κλινικής 
υποστήριξης σχεδιάζονται γύρω 
από τις ανάγκες των ασθενών και 
όχι τις ανάγκες των παρόχων. Οι 
ασθενείς ενθαρρύνονται να κάνουν 
ερωτήσεις και παίρνουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες ώστε να 
λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις 
σχετικά με την φροντίδα της υγείας 
τους, προάγοντας έτσι μια ανοικτή 
και ειλικρινή σχέση στην οποία 
ασθενείς και ομάδα επαγγελματιών 
υγείας συνεργάζονται. Σύμφωνα 
με τον Itri (2015), οι διαστάσεις της 
ασθενοκεντρικής ακτινολογίας είναι 
οι:
•	 Αποτελεσματική επικοινωνία
•	 Εκπαίδευση ασθενών
•	 Σωματική άνεση
•	 Συναισθηματική υποστήριξη 

και ανακούφιση από φόβο και 
άγχος 

•	 Σεβασμός των αξιών των 
ασθενών, των προτιμήσεων 
και των εκφρασμένων αναγκών 
τους

•	 Ολοκληρωμένη, συνεχιζόμενη 
& συντονισμένη φροντίδα 

•	 Συμμετοχή της οικογένειας/
φίλων

Σκοπός της παρούσας συγχρονικής 
μελέτης ήταν η αξιολόγηση της 
εμπειρίας της ασθενοκεντρικής 
φροντίδας εξυπηρετούμενων 
στο ακτινολογικό τμήμα (κλασική 
ακτινολογία και υπέρηχος). Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε στο ακτινολογικό 
τμήμα δυο Κέντρων Υγείας της 
Αττικής  το Σεπτέμβριο του 2018. Η 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
πραγματοποιήθηκε πριν την 
απεικονιστική εξέταση των ασθενών 
και αφορούσε την αξιολόγηση της 
προηγούμενης εμπειρίας τους σε 
ακτινολογικό τμήμα. Οι συμμετέχοντες 
συμπλήρωσαν εθελοντικά ένα 
ανώνυμο ερωτηματολόγιο με 38 
ερωτήσεις κατανεμημένες σε επτά 
διαστάσεις της ασθενοκεντρικής 
προσέγγισης στο ακτινολογικό 
τμήμα: αποτελεσματική επικοινωνία, 
εκπαίδευση ασθενούς, φυσικό 
περιβάλλον, συναισθηματική 
υποστήριξη και ανακούφιση, 

συντονισμό φροντίδας, διαχείριση 
δύσκολων νέων και συνολική 
ικανοποίηση. 
181 άτομα συμμετείχαν στην έρευνα 
(55% γυναίκες) με μέση ηλικία τα 
45 έτη. Το 82% των ερωτηθέντων 
γνώριζε ότι ο γιατρός ακτινολόγος 
είναι γιατρός ειδικά εκπαιδευμένος 
στην ερμηνεία εικόνων ακτινολογίας 
και το 72% γνώριζε επίσης σωστά 
ότι ο τεχνολόγος ακτινολογίας είναι 
άτομο ειδικά εκπαιδευμένο που εκτελεί 
ακτινολογικές εξετάσεις. Το 25,5% 
δήλωσαν πως δε γνωρίζουν καλά τι 
είναι η ακτινογραφία και ο υπέρηχος. 
Το 68,5% των ερωτηθέντων 
ενημερώνεται κυρίως από τους 
επαγγελματίες υγείας αναφορικά με 
το τι είναι ακτινογραφία και υπέρηχος, 
το 17% από ιατρικές ιστοσελίδες και το 
18% από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Το 92% και 94%, αντίστοιχα, δήλωσε 
ότι η εξυπηρέτηση κατά την υποδοχή 
στο ακτινολογικό τμήμα ήταν ευγενική 
και ότι ενημερωθήκαν κατανοητά και 
με ευγένεια από τον ακτινολόγο ή 
τον τεχνολόγο ακτινολογίας για το 
τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν κατά 
τη διάρκεια της εξέτασής. Μόνο όμως 
12% δήλωσαν ότι τους συστήθηκε 
ο ακτινολόγος ή ο τεχνολόγος 
ακτινολογίας που τους εξέτασε (π.χ. 
όνομα, ειδικότητα, χειραψία) και 
μόνο 38% ότι τους ευχαρίστησαν 
για τη συνεργασία τους στο τέλος 
της εξέτασης. 46% δήλωσαν ότι 
τους έδωσαν το χρόνο να κάνουν 
ερωτήσεις ή να διατυπώσουν 
τυχόν ανησυχίες αλλά μόνο 20% 
ότι συζήτησαν μαζί τους ώστε να 
κατανοήσουν τη συναισθηματική 
σας κατάσταση (τυχόν ανησυχίες/
φόβο) πριν την εξέταση.  Μόνο 
33% δήλωσαν ότι ενημερωθήκαν 
για τυχόν καθυστέρηση για την 
εξέτασή τους και μόνο 20% ότι τους 
ζήτησαν συγνώμη εάν χρειάστηκε 
να περιμένουν παραπάνω ώρα στην 
αίθουσα αναμονής.

Οι πλειονότητα των συμμετεχόντων 
αξιολόγησε θετικά το φυσικό 
περιβάλλον του χώρου στα 
θέματα καθαριότητας (79%) και 
αίσθησης ιδιωτικότητας κατά την 
εξέταση (90%) αλλά μόνο το 34% 
των συμμετεχόντων δήλωσε ότι 
ο σχεδιασμός (πχ. επίπλωση, 
διακόσμηση, επίπεδα θορύβου) τους 
βοήθησε να χαλαρώσουν.
Περίπου ένας σ τους δύο 
συμμετέχοντες (48%) δήλωσαν ότι 
έλαβαν κάποιου είδους υποστήριξη 
λόγω συναισθημάτων φόβου/άγχους,  
ντροπής και πόνου κατά την διάρκεια 

της εξέτασης. Μόνο όμως το 30%  
δήλωσε ότι ο γιατρός ή ο τεχνολόγος 
ακτινολογίας ρώτησαν με δική τους 
πρωτοβουλία για τη συναισθηματική 
τους κατάσταση κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης (πχ. αν νοιώθουν φόβο, 
ανησυχία, ντροπή, πόνο). 
Συνολικά οι  περισσότεροι 
συμμετέχοντες (78%) δήλωσαν 
ικανοποιημένοι από το βαθμό 
φροντίδας και προσοχής με τον οποίο 
τους αντιμετώπισαν στο ακτινολογικό 
εργαστήριο και την αξιοπιστία των 
υπηρεσιών που έλαβαν (90%). Η 
ηλικία φαίνεται να έχει σημαντική 
αρνητική συσχέτιση με τη βαθμολογία 
της αποτελεσματικής επικοινωνίας. 
Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτεροι σε 
ηλικία ήταν τα άτομα τόσο χαμηλότερα 
αξιολόγησαν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα 
αυτό. Η ηλικία είχε επίσης σημαντική 
αρνητική συσχέτιση με τη βαθμολογία 
του φυσικού περιβάλλοντος. Όσο 
μεγαλύτεροι σε ηλικία ήταν οι 
συμμετέχοντες τόσο χαμηλότερα 
αξιολόγησαν το περιβάλλον. Οι 
συμμετέχοντες που έκαναν την 
τελευταία τους εξέταση σε ιδιωτικό 
φορέα αξιολόγησαν σημαντικά 
καλύτερα το περιβάλλον συγκριτικά 
με τους συμμετέχοντες που την είχαν 
κάνει σε δημόσιο φορέα. 
Η ακτινολογία με επίκεντρο τον 
ασθενή μετατρέπει τους ακτινολόγους 
από αναγνώστες εικόνων σε 
επαγγελματίες συναδέλφους που 
θέλουν να βελτιστοποιήσουν την όλη 
εμπειρία του ασθενούς από κοινού 
με τις άλλες ειδικότητες. Η εφαρμογή 
μιας διαδικασίας για τη συνεχή 
αξιολόγηση της ικανοποίησης των 
ασθενών αποτελεί βασικό συστατικό 
της ασθενοκεντρικής ακτινολογίας. 
Το προσωπικό και η διοίκηση του 
ακτινολογικού τμήματος πρέπει 
να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην 
υιοθέτηση και προώθηση της χρήσης 
πρότυπων εργαλείων έρευνας για την 
αξιολόγηση της ικανοποίησης τόσο 
των ενδονοσοκομειακών όσο και 
εξωτερικών ασθενών.

Βιβλιογραφία: 
Itri,J. (2015). Patient-centered Radiology.RadioGraphics, 35, 

1835–1848. doi:10.1148/rg.2015150110
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ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Εδώ και καιρό, συγκλίνουσες 
εκτιμήσεις έχουν καταλήξει ότι 
κάθε δολάριο που επενδύεται στην 
πρόληψη επιφέρει μείωση κατά $5 από 
την ιατρικό-φαρμακευτική περίθαλψη. 
Επιπλέον, πιο πρόσφατες μελέτες 
επιβεβαιώνουν τα οικονομικά οφέλη 
που προκύπτουν από την εφαρμογή 
προγραμμάτων πρωτογενούς και 
δευτερογενούς πρόληψης, κυρίως 
στην πρόληψη των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων, του καρκίνου και του 
σακχαρώδους διαβήτη. Ενδεικτικά, 
παρατίθενται τα βασικά αποτελέσματα 
των εξής μελετών:
Το κόστος της διάγνωσης και 
της θεραπείας του καρκίνου είναι 
ιδιαίτερα υψηλό, ενώ η πρόληψη 
οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση. 
Τα συνδυαζόμενα κόστη από τη 
διάγνωση και θεραπεία και την 
απώλεια παραγωγικότητας, εξαιτίας 
της νοσηρότητας και των πρόωρων 
θανάτων, καθώς και τα ανεπίσημα 
κόστη φροντίδας έχουν υπολογιστεί 
στα €126 δις. στην Ε.Ε. το 2009, 
ποσό που ξεπερνά τον συνολικό 
προϋπολογισμό της Ε.Ε. (€112 δις.) για 
το ίδιο έτος. Τα άμεσα ιατρικά κόστη 
στις Η.Π.Α. το 2011 υπολογίστηκαν 
περίπου στα $88,7 δις. το έτος (Bray 
et al., 2015). 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
προγραμμάτων πρόληψης αποτελούν 
το πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος 
στην Ταϊπέι, το οποίο περιελάμβανε 
συμβουλευτική και υποκατάσταση 
νικοτίνης, οδήγησε σε εξοικονόμηση 
215 εκατ. USD σε εύρος μίας 
δεκαπενταετίας. Σε ένα άλλο μοντέλο 
προσομοίωσης, μία εντατική 
αντικαπνιστική εκστρατεία διάρκειας 6 
μηνών στην Αυστραλία, θα οδηγήσει 
σε μία εκτιμώμενη εξοικονόμηση 
της τάξεως των $912 εκατ. κατά τη 
διάρκεια της ζωής 190.000 πολιτών 
που θα διακόψουν το κάπνισμα. 
Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με τη 
συνολική κρατική δαπάνη της χώρας 
για την προσχολική εκπαίδευση 
(Bray et al., 2015). Εκτιμήσεις με 
βάση δεδομένα από το Υπουργείο 
Υγείας των Η.Π.Α. δείχνουν ότι στην 
Πολιτεία της Καλιφόρνιας, κάθε $1 
που δαπανάται σε αντικαπνιστικά 
μέτρα οδηγεί στην εξοικονόμηση 
περίπου $4 σε άμεσα ιατρικά κόστη 
(Srivastava, 2008). Μία άλλη μελέτη 
προσομοίωσης, υπολόγισε τον μέσο 
οριακό λόγο κόστους ανά ποιοτικά 
προσαρμοσμένα έτη ζωής (QALYs) 
για διάφορες παρεμβάσεις διακοπής 

καπνίσματος. Η παροχή σύντομης 
ευκαιριακής οδηγίας/συμβουλής από 
τον γενικό ιατρό με υποστήριξη δια 
τηλεφώνου ή με υλικό αυτό-βοήθειας 
παρουσίασε την καλύτερη σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας, και 
ακολούθησε η παροχή οδηγιών από 
τον γενικό ιατρό ή το νοσηλευτικό 
προσωπικό, και, τέλος, η ευκαιριακή 
παροχή οδηγιών συνδυαζόμενη με 
θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης 
(Merkur et al., 2013).Παροχή 
διατροφικών οδηγιών σε υπέρβαρα 
και παχύσαρκα άτομα στην Ολλανδία 
εκτιμάται ότι εξοικονομεί περίπου $2,5 
δις. σε εύρος πενταετίας (Bray et al., 
2015). 
Από 721 αναλύσεις κόστους-
χρησιμότητας σχετικές με τον καρκίνο, 
με το 12% αυτών να αφορούν την 
πρωτογενή πρόληψη και το 17% 
την δευτερογενή, ο μέσος οριακός 
λόγος κόστους-αποτελέσματος που 
αναφέρεται είναι (σε δολάρια του 2014) 
$25.000 για τον καρκίνο του μαστού, 
$24.000 για τον καρκίνο του παχέος 
εντέρου και $34.000 για τον καρκίνο 
του προστάτη. Μελέτη οικονομικής 
αξιολόγησης σχετικά με τον έλεγχο 
για καρκίνο του προστάτη, βρήκε πως, 
σε ορίζοντα ζωής 100.000 ασθενών 
μέσου κινδύνου, ο προσυμπτωματικός 
έλεγχος μπορεί να μειώσει τον αριθμό 
των καρκίνων από 4.857 σε 1.782 και 
τον αριθμό των θανάτων από 1.393 
σε 457, ενώ εξοικονομεί, παράλληλα, 
CAN$68 ανά άτομο (Heitman et al., 
2010). Συνολικότερα, τα έως τώρα 
ερευνητικά ευρήματα δείχνουν πως 
πολλά προγράμματα προληπτικής 
παρέμβασης για διαφορετικά είδη 
καρκίνου, παρουσιάζουν καλή σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας (Winn 
et al., 2016).  
Αναφορικά με την πρόληψη των 
καρδιαγγειακών νοσημάτων, η 
πλειοψηφία των οικονομικών 
αξιολογήσεων που έχουν διεξαχθεί 
α φ ο ρ ο ύ ν  φ α ρμ α κολογ ικέ ς 
παρεμβάσεις που επικεντρώνονται 
στην αρτηριακή πίεση, στην 
μείωση της χοληστερόλης και στην 
αντιθρομβωτική θεραπεία, κυρίως με 
στατίνες. Σε σύγκριση με τις ατομικές 
παρεμβάσεις, οι παρεμβάσεις σε 
επίπεδο πληθυσμού  ήταν λίγες 
και στόχευαν κυρίως στη μείωση 
της πρόσληψης άλατος και στον 
έλεγχο του καπνίσματος. Αυτές οι 
παρεμβάσεις παρουσίαζαν πολύ καλή 
σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας 
και μάλιστα οδηγούσαν και σε υψηλή 

εξοικονόμηση, που σημαίνει ότι έχουν 
τη δυνατότητα να παράγουν σημαντικά 
οικονομικά οφέλη (Aminde et al., 
2018). Η οικονομική αξιολόγηση 
των παρεμβάσεων δευτερογενούς 
πρόληψης έχει διερευνηθεί σε 
μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με 
άλλες μορφές παρεμβάσεων. Οι 
λίγες διαθέσιμες έρευνες δείχνουν 
πως έχουν εν δυνάμει καλή σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας, ενώ 
οι πιθανότητες αυξάνονται όταν 
υλοποιούνται σε συγκεκριμένες 
ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού 
και ανάλογα με το φύλο και όταν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
εκάστοτε χώρας.
Σχετικά με την πρόληψη του 
σακχαρώδους διαβήτη, έχει βρεθεί 
πως ο στοχευμένος έλεγχος σε άτομα 
του πληθυσμού που παρουσιάζουν 
επιπλέον παράγοντες κινδύνου, όπως 
είναι η υπέρταση, εμφανίζουν καλύτερη 
σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας 
σε σύγκριση με τη μη διενέργεια 
ελέγχου ή την διενέργειά του στο 
σύνολο του πληθυσμού. Τα ευρήματα 
πληθώρας μελετών υποδεικνύουν 
συστηματικά πως εντατικές 
παρεμβάσεις τροποποίησης του 
τρόπου ζωής σε άτομα με μειωμένη 
ανοχή γλυκόζης είχαν καλή/ πολύ καλή 
σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας 
μακροπρόθεσμα. Η πρόληψη 
του σακχαρώδους διαβήτη μέσω 
παρεμβάσεων τροποποίησης του 
τρόπου ζωής, εκτός από την καλή 
σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας 
που παρουσιάζει, αποτελεί και μία 
πολύ αποτελεσματική χρήση των 
πόρων της υγειονομικής περίθαλψης 
(Li et al., 2010). 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STRENCO: Η ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

Το STRENCO (Strengthening multi-
professional competencies in 
mental health in an international 
context, through co-production with 
academics, students, service users 
and professionals) είναι ένα τριετές 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του 
Erasmus+. Στόχος του προγράμματος 
αυτού είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων της 
διεπιστημονικής ομάδας, η προαγωγή 
της συνεργατικότητας στην ψυχική 
υγεία μέσω της συμπαραγωγής σε ένα 
διεθνές πλαίσιο. 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το φθινόπωρο 
του 2017 με μία διακρατική συνάντηση 
στο Δουβλίνο. Για το πρόγραμμα αυτό 
συνεργάζονται τα εξής Ευρωπαϊκά 
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 
Trinity College Dublin (Ιρλανδία), 
Tampere University of Applied Sciences 
(Φινλανδία), Jyväskylä University 
of Applied Sciences (Φινλανδία), 
University of Salford (Ηνωμένο 
Βασίλειο), Vives University of Applied 
Sciences (Βέλγιο) και το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής (Ελλάδα). Συντονιστής 
του προγράμματος είναι το Trinity 
College Dublin. 

Ο ι  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  σ κο π ο ί  το υ 
προγράμματος αφορούν σ την 
ανάπτυξη ψηφιακού υλικού, με 
βασικό θέμα τη συνεργατικότητα 
και την συμπαραγωγή. Το υλικό θα  
είναι ανοικτής πρόσβασης σε κάθε 
ενδιαφερόμενo και θα αφορά σε: 
- Μία τριμερή προσέγγιση για τη 
συνεργασία στην ψυχική υγεία, η οποία 
δίνει έμφαση στο τρίγωνο γνώσης, 
εκπαίδευσης, έρευνας και εργασίας 
(σύμφωνα με την ατζέντα της ΕΕ για 
τον εκσυγχρονισμό στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευσης). Η προσέγγιση αυτή 
προϋποθέτει συνεργασία των χρηστών 
των υπηρεσιών, των επαγγελματιών 
υγείας αλλά και μελών της ακαδημαϊκής 
κοινότητας ως ισότιμους εταίρους.
- Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο 
θα είναι αποτέλεσμα της συμπαραγωγής 
μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
των χρηστών των υπηρεσιών και των 
επαγγελματιών υγείας σύμφωνα και με 
την ατζέντα της ΕΕ για την ανάπτυξη 
νέων τρόπων μάθησης και διδασκαλίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

-  Ένα εργαλε ίο αξ ιολόγησης 
δεξιοτήτων για την ψυχική υγεία και 
γενικά το πρόγραμμα Erasmus+, το 
οποίο θα ενισχύσει τις διεπιστημονικές 
δεξιότητες των επαγγελματιών ψυχικής 
υγείας σε ένα διεθνές πλαίσιο.

Η διακρατική αυτή συνεργασία, στο 
πλαίσιο του προγράμματος STRENCO, 
θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέας 
γνώσης και βέλτιστων πρακτικών, ώστε 
να καταστεί δυνατή η δημιουργία νέων 
και καινοτόμων ευκαιριών μάθησης. 
Σημαντική είναι επίσης, η διάχυση 
των αποτελεσμάτων η οποία θα 
επιτρέψει στους άμεσα εμπλεκόμενους 
αλ λά στο ευρύτερο κοινό να 
επωφεληθούν από τα πνευματικά 
προϊόντα του προγράμματος. Κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος και 
για την επίτευξη των στόχων του, 
έχουν προγραμματιστεί τρία εντατικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 
μίας εβδομάδας. Από τα εντατικά 
αυτά προγράμματα θα προκύψει το 
ψηφιακό υλικό. Όλοι οι συμμετέχοντες 
των ε ν τατ ικών εκπ α ιδευτ ικών 
προγραμμάτων (φοιτητές, χρήστες 
των υπηρεσιών, επαγγελματίες υγείας 
και ακαδημαϊκοί) εργάζονται μαζί κατά 
τη διάρκεια των εβδομάδων αυτών για 
την παραγωγή του ψηφιακού υλικού 
καθώς και την αξιολόγησή του. 

Το πρώτο εντατικό πρόγραμμα έλαβε 
χώρα στο University of Salford 
(Ηνωμένο Βασίλειο) τον Μάιο του 
2018 και οι θεματικές ενότητες ήταν:
•	Συνεργατική	εργασία	για	την	ψυχική	
υγεία και η αφετηρία της συμπαραγωγής
•	Παιχνιδοποίηση	(Gamification)
Το δεύτερο εντατικό πρόγραμμα 
π ραγματοποιήθηκε σ το Vives 
University of Applied Sciences 
(Βέλγιο) τον Μάιο του 2019 με τις εξής 
θεματικές ενότητες: 
•	Προαγωγή	της	ψυχικής	υγείας
•	Οικογένειες	(των	ατόμων	με	ψυχικά	
προβλήματα) και συμπαραγωγή
Το τρίτο και τελευταίο εντατικό 
πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί 
στο Tampere University of Applied 
Sciences (Φινλανδία) τον Μάιο του 
2020 με θεματικές ενότητες που είναι 
ακόμη υπό εξέταση. Στην παρούσα 
φάση, το πρόγραμμα βρίσκεται στο 
τέλος του δεύτερου έτους έχοντας 
ολοκληρώσει μέρος του ψηφιακού 
υλικού, το οποίο είναι διαθέσιμο 
μέσω της ιστοσελίδας strenco.eu, η 
οποία συνεχώς επικαιροποιείται και 
ανανεώνεται.  

Ε. Σακελλαρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Χ. Πράπας, Λέκτορας Εφαρμογών, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής
Α. Λάγιου, Καθηγήτρια, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής
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ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ 21 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 
– ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ WHO-COSI

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Γραφείου του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO Europe), που 
παρουσιάστηκε στο φετινό  Ευρωπαϊκό Συνέδριο για 
την Παχυσαρκία που πραγματοποιήθηκε στη Γλασκώβη 
παρατηρείται ευρεία διαβάθμιση των ποσοστών σοβαρής 
παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη, με τις χώρες της 
Νότιας Ευρώπης να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά. 
Η  έρευνα διεξήχθη υπό την καθοδήγηση της Angela 
Spinelli, του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας της Ρώμης και 
συναδέλφων της από ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί 
μέρος της Πρωτοβουλίας Επιτήρησης της Παχυσαρκίας του 
ΠΟΥ (Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI). 
Η πρωτοβουλία COSI, ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια με 
στόχο να εκτιμήσει την επικράτηση και να παρακολουθήσει 
τις αλλαγές στο υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία στα 
παιδιά.
Στις  χώρες της Νότιας Ευρώπης όπως η Ελλάδα, η Μάλτα, η 
Ιταλία, η Ισπανία και ο Άγιος Μαρίνος αναφέρθηκαν επίπεδα 
παχυσαρκίας άνω του 4% στα παιδιά σχολικής ηλικίας, τα 
υψηλότερα μεταξύ των 21 χωρών που συμμετείχαν στη 
συλλογή δεδομένων. Οι χώρες της Δυτικής και της Βόρειας 
Ευρώπης όπως το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η 
Σουηδία κατέγραψαν ποσοστά κάτω του 2%. Παρόλο που 
δεν συμπεριλήφθηκαν μερικά από τα πιο πολυπληθέστερα 
κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η έρευνα είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία αυτού 
του είδους, καθώς δεν έχουν δημοσιευθεί προηγούμενες 
συγκριτικές μελέτες από ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα, η 
Ισπανία και η Ιταλία παρουσιάζουν επίσης συνολικά ποσοστά 
επικράτησης της προ-παχυσαρκίας, της παχυσαρκίας και της 
σοβαρής παχυσαρκίας που υπερβαίνει το 40%, ενώ στο 
Σαν Μαρίνο, την Πορτογαλία και τη Μάλτα εξακολουθεί να 
είναι υψηλότερο από το 30%.
Ο λόγος για τον οποίο ο επιπολασμός της σοβαρής 
παχυσαρκίας είναι υψηλότερος στο νότο παραμένει ασαφής, 
σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης. Ορισμένες 
έρευνες υποδηλώνουν ότι το χαμηλότερο “ύψος-για την 
ηλικία ” που παρατηρείται στις χώρες της Νότιας Ευρώπης 
μπορεί να είναι μια εξήγηση, αλλά και άλλοι παράγοντες 
όπως το βάρος κατά τη γέννηση, η διάρκεια του ύπνου, η 
διατροφή και σωματική άσκηση μπορεί να επηρεάσουν 
το αποτέλεσμα. Οι ερευνητές προτείνουν επίσης ότι η 
παρακμή της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής θα 
μπορούσε να συνδεθεί με την άνοδο του προβλήματος. 
Οι ερευνητές προτείνουν επίσης μια πιθανή σχέση μεταξύ 
της εκπαίδευσης των γονέων και της σοβαρής παιδικής 
παχυσαρκίας. Σε 6 από τις 8 χώρες που είχαν συμπεριλάβει 
στην ανάλυση τα στοιχεία για την εκπαίδευση των γονέων, 
τα παιδιά των οποίων οι μητέρες είχαν μόνο πρωτοβάθμια 
ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν υψηλότερη επικράτηση 
της σοβαρής παχυσαρκίας συγκριτικά με τα παιδιά των 
οποίων οι μητέρες είχαν ανώτερη εκπαίδευση, αν και μόνο 
σε 3 περιπτώσεις με διαφορά στατιστικά σημαντική.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς: <<Οι διαφορές στο 
εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας ενισχύουν ότι υπάρχει 
πρόβλημα ανισότητας και ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
κατά τη χάραξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση της 
παιδικής παχυσαρκίας. Οι παρεμβάσεις προαγωγής υγείας 
στο σχολείο έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν παιδιά 
από όλα τα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα , και μπορεί 
ως εκ τούτου να αποτελέσουν μια σημαντική οδό για την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας>>.

ΠΗΓΗ: Spinelli A, et al. Prevalence of Severe Obesity among Primary School Children in 21 
European Countries. Obes Facts 2019;12:244-258. doi: 10.1159/000500436

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η 3Η  ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΆΤΛΑ 
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ο πλανήτης έχει δεσμευτεί να καταστήσει πραγματικότητα 
την καθολική πρόσβαση σε ασφαλείς και αξιόπιστες 
μεθόδους αντισύλληψης και παροχής οικογενειακού 
προγραμματισμού στην Ευρώπη, γεγονός το οποίο 
αποδεικνύεται από το Πρόγραμμα Δράσης του ΟΗΕ το 
1994 της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την 
Ανάπτυξη (ICPD) ή τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Ο Άτλας Αντισύλληψης-είναι ένας χάρτης που βαθμολογεί 
συνολικά 46 χώρες σε όλη την γεωγραφική έκταση της 
Ευρώπης. Η πρωτοβουλία αυτή τροφοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ (European 
Parliamentary Forum) για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη 
σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανάλυσης και Διαχείρισης 
Δεδομένων Third-i καθώς και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων 
για την Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και τα 
Αναπαραγωγικά Δικαιώματα, όπου και σχεδίασαν τις 
ερωτήσεις και τις δομές αυτών. Ο κύριος στόχος της 
πρωτοβουλίας αυτής είναι να συμβάλει στην καλύτερη 
πρόσβαση αντισυλληπτικών μεθόδων για τις γυναίκες σε 
όλη την γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης.
Ο Άτλας Αντισύλληψης κατηγοριοποιεί τις Ευρωπαϊκές 
χώρες με το ανάλογο χρώμα στηριζόμενο στην πρόσβαση 
σε προμήθειές για αντισυλληπτικά, παροχή συμβουλευτικής 
για οικογενειακό προγραμματισμό καθώς και την διαθέσιμη 
διαδικτυακή πληροφορία: πράσινο, ανοιχτό πράσινο, 
κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο και σκούρο κόκκινο. Φέτος 
σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες αποδόθηκαν εξαιρετικά χαμηλές 
επιδόσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται με τις κατηγορίες 
κόκκινου και σκούρου κόκκινου χρώματος του Ατλαντα. Τα 
αποτελέσματα για το 2019 δείχνουν
•	 Όλες	 οι	 Ευρωπαϊκές	 κυβερνήσεις	 πρέπει	 να	 κάνουν	
πολύ περισσότερα για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) και την 
καθολική πρόσβαση σε μεθόδους αντισύλληψης.
•	Εξαιρετική	επίδοση	(Hat-trick)	για	το	Βέλγιο,	τη	Γαλλία	και	
το Ηνωμένο Βασίλειο δεδομένου ότι παίρνουν την πρώτη 
θέση για τρίτη χρονιά.
•	Πολωνία	και	Ουγγαρία	 είναι	οι	χώρες	με	 τις	χειρότερες	
επιδόσεις της Ε.Ε.
Για το τρέχον έτος τα κυριότερα σημεία του Άτλαντα 
Αντισύλληψης περιλαμβάνουν αλλαγές πολιτικής στη 
Φινλανδία και την Ανδόρα ώστε η αντισύλληψη να είναι 
ποιο προσιτή, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση στους 
νέους και πρόσβαση στην αντισύλληψη χωρίς ιατρική 
συνταγογράφηση.
 
“Είμαστε  στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε  ότι 
βελτιώνεται συνολικά το επίπεδο των διαδικτυακών 
πληροφοριών σχετικά με την αντισύλληψη. Ωστόσο, 
οι βελτιώσεις αυτές είναι πολλές φορές χάρη σε Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις και ιστοσελίδες άλλων 
οργανισμών. Υπάρχουν ακόμη μόνο 11 χώρες στην Ε.Ε 
που έχουν Κυβερνητικά υποστηριζόμενες διαδικτυακές 
ιστοσελίδες, χαρακτηρισμένες ως πολύ καλές ή εξαιρετικές. 
Ενθαρρύνουμε πραγματικά τις άλλες Κυβερνήσεις να 
προβούν σε αυτή τη μικρή και οικονομικά αποδοτική 
προσπάθεια παροχής ακριβών πληροφοριών στους πολίτες 
τους”, δήλωσε ο Νιλ Ντάττα, Γραμματέας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλευτικού Φόρουμ.
Παρά τις επιτυχίες αυτές, πολλές χώρες σε ολόκληρη 
την Ευρώπη αποτυγχάνουν να παρέχουν οποιαδήποτε 
οικονομική ενίσχυση για την πρόσβαση στην αντισύλληψη 
και οι διαδικτυακές πληροφορίες συχνά δεν επαρκούν. 
Στην Πολωνία, η επείγουσα αντισύλληψη δεν είναι πλέον 
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διαθέσιμη χωρίς ιατρική συνταγή, υποβιβάζοντας με μεγάλη 
διαφορά την χώρα στο κάτω μέρος της κατάταξης του 
Άτλαντα.
Η γερουσιαστής Πέτρα Ντε Σούντερ, Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ (EPF), 
υπερασπίστηκε την ανάγκη να βελτιωθεί η πρόσβαση 
στην αντισύλληψη: “Αν συγκρίνετε τα στατιστικά στοιχεία 
του Άτλαντα Αντισύλληψης στην Ε.Ε και την αύξηση 
του πληθυσμού, θα δείτε ότι χώρες με κορυφαίες 
βαθμολογίες συσχετίζονται με το γεγονός αυτό, επομένως 
η αντισύλληψη δεν αποτελεί απειλή ως προς την αύξηση 
του γενικού πληθυσμού, αλλά ένα μέσο που επιτρέπει 
στους ανθρώπους να μπορούν να αποφασίζουν για το 
πότε θέλουν να αποκτήσουν παιδιά”. Τα τελευταία δύο 
χρόνια χάρη στις επιτυχίες παρουσίασης του Άτλαντα 
Αντισύλληψης στην Ευρώπη, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν 
ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό ώστε να καταρτίσουν 
τους δικούς τους εθνικούς Άτλαντες, επισημαίνοντας 
τις τυχών τοπικές αποκλίσεις και την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών ως προς στην πρόσβαση στην εγχώρια 
αντισύλληψη. Μόλις σε δύο χρόνια, ο Άτλας Αντισύλληψης 
είναι πλέον ένα αναγνωρισμένο εργαλείο αναφοράς για την 
παροχή πληροφοριών σχετικά με την αντισύλληψη στην 
Ευρώπη. Τα θετικά αποτελέσματά του αντικατοπτρίζονται 
στο γεγονός ότι περισσότερες κυβερνήσεις και οργανισμοί 
παρέχουν πληροφορίες για την αντισύλληψη και τον 
οικογενειακό προγραμματισμό, καθιστώντας τον Άτλαντα 
του 2019 “πιο ακριβή από ποτέ”.

ΠΗΓΗ: THIRD EDITION OF CONTRACEPTION ATLAS LAUNCHED IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT https://www.contraceptioninfo.eu/node/77

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2019: 35 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ 1 ΣΤΟΥΣ 7 
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Βελτιωμένη έρευνα και ακριβέστερα στοιχεία αποκαλύπτουν 
ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις της χρήσης ναρκωτικών στην 

υγεία είναι πιο σοβαρές και διαδεδομένες από ό, τι είχε 
προηγουμένως θεωρηθεί. Συνολικά, εκτιμάται ότι περίπου 
35 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από διαταραχές 
χρήσης ναρκωτικών και οι οποίοι χρειάζονται υπηρεσίες 
θεραπείας, σύμφωνα με την τελευταία Παγκόσμια Έκθεση 
για τα Ναρκωτικά, που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2019 
από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και 
το Έγκλημα (UNODC).
Οι υψηλότερες εκτιμήσεις για το 2017 είναι αποτέλεσμα 
βελτιωμένης γνώσης σχετικά με την έκταση της χρήσης 
ναρκωτικών από νέες έρευνες που διενεργήθηκαν στην Ινδία 
και τη Νιγηρία, και οι δύο ανάμεσα στις δέκα πιο πολυπληθείς 
χώρες του κόσμου. Η έκθεση εκτιμά τον αριθμό των 
χρηστών οπιοειδών στα 53 εκατομμύρια, αυξημένο κατά 
56% από τις προηγούμενες εκτιμήσεις και ότι τα οπιοειδή 
ευθύνονται για τα δύο τρίτα των 585.000 ανθρώπων που 
πέθαναν ως αποτέλεσμα της χρήσης ναρκωτικών το 2017. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, 11 εκατομμύρια άνθρωποι έκαναν 
ενδοφλέβια ναρκωτικών το 2017, εκ των οποίων τα 1,4 
εκατομμύρια ζουν με τον ιό HIV και τα 5,6 εκατομμύρια με 
ηπατίτιδα C.
Η σοβαρότητα και η πολυπλοκότητα της παγκόσμιας 
κατάστασης των ναρκωτικών αυξάνεται. Το 2017, περίπου 
271 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 5,5% του παγκόσμιου 
πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών, είχαν χρησιμοποιήσει 
ναρκωτικά κατά το προηγούμενο έτος. Ενώ αυτό το 
ποσοστό είναι παρόμοιο με την εκτίμηση του 2016, μια 
μακροπρόθεσμη εκτίμηση αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των 
ανθρώπων που χρησιμοποιούν ναρκωτικά είναι τώρα 30% 
υψηλότερος από ό, τι ήταν το 2009. Αν και αυτή η αύξηση 
οφειλόταν εν μέρει στην αύξηση κατά 10% του παγκόσμιου 
πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών, τα στοιχεία τώρα δείχνουν 
υψηλότερη επικράτηση της χρήσης οπιοειδών στην Αφρική, 
την Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και της χρήσης 
κάνναβης στη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική και την 
Ασία σε σύγκριση με το 2009.
Η εκτιμώμενη παγκόσμια παράνομη παραγωγή κοκαΐνης 
έφτασε στο μεγαλύτερο ύψος μέχρι σήμερα των 1.976 
τόνων το 2017, αύξηση κατά 25% σε σχέση με το 
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προηγούμενο έτος. Ταυτόχρονα, η παγκόσμια ποσότητα 
κοκαΐνης που κατασχέθηκε το 2017 αυξήθηκε κατά 13% σε 
1.275 τόνους, η μεγαλύτερη ποσότητα που αναφέρθηκε 
ποτέ. Η κρίση των οπιοειδών έφθασε επίσης σε νέα ύψη 
το 2017, με περισσότερους από 47.000 θανάτους από 
υπερβολική δόση οπιοειδών να καταγράφονται στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας αύξηση 13% από το 
προηγούμενο έτος και 4.000 θανάτους που σχετίζονται 
με τα οπιοειδή στον Καναδά, αύξηση 33% από το 2016. 
Η φαιντανύλη και τα ανάλογά της παραμένουν το βασικό 
πρόβλημα της συνθετικής οπιούχου κρίσης στη Βόρεια 
Αμερική, αλλά η Δυτική και η Κεντρική και η Βόρεια Αφρική 
αντιμετωπίζουν κρίση ενός άλλου συνθετικού οπιοειδούς, 
της τραμαδόλης. Παγκόσμια, οι κατασχέσεις τραμαδόλης 
αυξήθηκαν από λιγότερο από 10 χιλιόγραμμα το 2010 σε 
σχεδόν 9 τόνους το 2013 και έφτασαν ένα ρεκόρ ύψους 
125 τόνων το 2017. Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο 
φάρμακο παγκοσμίως εξακολουθεί να είναι η κάνναβη, 
με περίπου 188 εκατομμύρια ανθρώπους να την έχουν 
χρησιμοποιήσει το 2017. Η έκθεση δείχνει ότι υπάρχει 
ένας τομέας στον οποίο η διεθνής κοινότητα είχε κάποια 
επιτυχία: την αντιμετώπιση νέων ψυχοτρόπων ουσιών 
(NPS). Οι NPS δεν έχουν προσληφθεί στην αγορά στην 
έκταση που φοβόμασταν πριν από μερικά χρόνια, και η 
διεθνής κοινότητα αντέδρασε εγκαίρως στο να αξιολογήσει 
τις βλάβες που προκάλεσαν οι NPS και να προγραμματίσει 
για εκείνες που δικαιολογούσαν τον διεθνή έλεγχο.
Η πρόληψη και η θεραπεία συνεχίζουν να είναι ανεπαρκείς. 
Η πρόληψη και η θεραπεία συνεχίζουν να υποχωρούν σε 
πολλά μέρη του κόσμου, με μόνο ένα στα επτά άτομα με 
διαταραχές χρήσης ναρκωτικών να λαμβάνουν θεραπεία 
κάθε χρόνο. Αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό στις φυλακές. 
Η έκθεση του τρέχοντος έτους παρέχει διεξοδική ανάλυση 
της χρήσης ναρκωτικών και των δυσμενών συνεπειών 
για την υγεία στις συνθήκες φυλάκισης, πράγμα που 
υποδηλώνει ότι ο επιπολασμός των μολυσματικών νόσων 
όπως ο HIV, η ηπατίτιδα C και η ενεργός φυματίωση και 
οι συναφείς κίνδυνοι είναι δυσανάλογα υψηλότερος μεταξύ 
των πληθυσμών των φυλακών από ό, τι μεταξύ του γενικού 
πληθυσμού, ιδίως μεταξύ εκείνων που κάνουν ενδοφλέβια 
χρήση στη φυλακή. Πενήντα έξι χώρες ανέφεραν 
ότι παρείχαν θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών σε 
τουλάχιστον μία φυλακή το 2017, ενώ 46 χώρες ανέφεραν 
ότι δεν πρόσφεραν μια τέτοια θεραπευτική επιλογή στις 
φυλακές. Τα προγράμματα αντικατάσταση είναι πολύ 
λιγότερο διαθέσιμα στη φυλακή: 11 χώρες ανέφεραν τη 
διαθεσιμότητά τους σε τουλάχιστον μία φυλακή, αλλά 83 
χώρες δήλωσαν πως δεν διέθεταν καθόλου.
Η έκθεση δείχνει ότι οι αποτελεσματικές θεραπευτικές 
παρεμβάσεις που βασίζονται σε επιστημονικά τεκμήρια και 
συμβαδίζουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα δεν είναι τόσο διαθέσιμες και προσιτές όσο θα 
έπρεπε, και οι εθνικές κυβερνήσεις και η διεθνής κοινότητα 
πρέπει να εντείνουν τις παρεμβάσεις προκειμένου να το 
αντιμετωπίσουν αυτό το χάσμα.

Πηγή: World Drug Report 2019: 35 million people worldwide suffer from drug use disorders 
while only 1 in 7 people receive treatment 
Στοιχεία για την Ευρώπη: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/
publications/11364/20191724_TDAT19001ELN_PDF.pdf

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: 
ΠΟΙΟΙ Ε ΊΝΑΙ ΟΙ ΝΙΚΗΤΈΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ. 
ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ EUROFOUND
Η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων: 
πότε ξεκινάει κανείς το σχολείο, πότε δοκιμάζει το πρώτο 
αλκοολούχο ποτό, πότε αρχίζει να ασκεί τα εκλογικά του 
δικαιώματα και πότε συνταξιοδοτείται. Τέτοιου είδους 
ορόσημα στη ζωή των ανθρώπων καθορίζονται από 
πολιτικές, οι οποίες αναπτύσσονται και εφαρμόζονται μέσα 
από το πρίσμα της ηλικίας. Οι διαφορές σε οικονομικό και 

κοινωνικό επίπεδο που βιώνουν τα άτομα διαφορετικών 
ηλικιακών ομάδων απασχολούν συνεχώς τους ειδικούς 
που χαράζουν τις συγκεκριμένες πολιτικές. Ωστόσο, η 
ποιότητα ζωής των ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικές 
ηλικιακές ομάδες στην Ευρώπη εμφανίζει μία αισθητή 
διαφορά ανάμεσα σε βορρά-νότο και ανατολή-δύση, με 
τον κοινωνικό αποκλεισμό να παρουσιάζει ανησυχητικά 
επίπεδα στις βαλκανικές χώρες.
Σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση 
των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για 
τις ανισότητες στην ποιότητα ζωής σε σχέση με την ηλικία 
(Age and quality of life: Who are the winners and losers?) 
μελετήθηκαν οι διαφορές έξι ηλικιακών ομάδων, από επτά 
κράτη μέλη της Ε.Ε. και για πέντε διαστάσεις της ποιότητας 
ζωής. Αναλυτικά οι διαστάσεις αυτές ήταν η δυσκολία να 
τα βγάλουν πέρα με το υπάρχον εισόδημα, η συμμετοχή 
στην πολιτική ζωή της χώρας, ο κοινωνικός αποκλεισμός, 
η ψυχική υγεία και η ικανοποίηση από την ζωή. Βασισμένη 
σε στοιχεία από την έρευνα του Eurofound σχετικά με την 
ποιότητα ζωής (EQLS), η έκθεση αναφέρεται στις αλλαγές 
που σημειώθηκαν από το 2011 ως το 2016. Συγκεκριμένα, 
καταγράφει τον αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης, τις 
επιδράσεις στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και τον 
τρόπο με τον οποίο η αγορά εργασίας και το κράτος 
κοινωνικής πρόνοιας έχουν περιορίσει τις επιπτώσεις αυτές.
Βασικά συμπεράσματα 
•	 Εντοπίζονται	 σημαντικές	 διαφορές	 στην	 ποιότητα	 ζωής	
των ατόμων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων στην 
Ευρώπη. Η αντίθεση ανάμεσα σε ανατολή-δύση και βορρά-
νότο είναι εμφανής. Στη δυτική Ευρώπη οι άνθρωποι 
μεγαλύτερης ηλικίας απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα 
ζωής, ενώ στην ανατολική Ευρώπη οι νεώτεροι είναι σε 
ευνοϊκότερη θέση από τους μεγαλύτερους.
•	 Δυσκολία	 στο	 να	 τα	 βγάλουν	 πέρα	 με	 το	 υπάρχον	
εισόδημα: Η δυσκολία αυτή μειώνεται μετά τα μέσα της 
ζωής των ανθρώπων στην δυτική Ευρώπη. Ωστόσο, στις 
περισσότερες χώρες της ανατολικής Ευρώπης, με εξαίρεση 
τις χώρες της Βαλτικής, αυξάνεται συνεχώς στις μεγαλύτερες 
ηλικίες. Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται πιθανότατα με 
την οικονομική μεταβολή των πρώην σοσιαλιστικών 
δημοκρατιών της κεντρικο-ανατολικής Ευρώπης και την 
απουσία μέριμνας για τους ανθρώπους που ήταν στη 
φάση της συνταξιοδότησης, οι οποίοι είχαν περάσει το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε ένα προγραμματισμένο 
και καθορισμένο οικονομικό καθεστώς.
•	 Κοινωνικός	 αποκλεισμός:	 Στην	 δυτική	 Ευρώπη	 και	 την	
Μεσόγειο, το αίσθημα του κοινωνικού αποκλεισμού σε 
γενικές γραμμές αυξάνεται μέχρι τα μέσα της ζωής των 
ανθρώπων και μειώνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες. Στις 
χώρες της ανατολικής Ευρώπης, από την άλλη, εντοπίζεται 
μικρή διαφορά στις ηλικιακές ομάδες ως προς αυτόν τον 
παράγοντα. Εξαίρεση αποτελούν τα Βαλκάνια (Βουλγαρία 
και Ρουμανία), όπου ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι κάπως 
μεγαλύτερος στις ηλικίες 75 ετών και άνω.
•	Συμμετοχή	στην	πολιτική	ζωή	της	χώρας:	Η	συμμετοχή	στα	
κοινά για τους πολίτες των κρατών μελών της Ε.Ε. αυξάνεται 
μέχρι τα μέσα της ζωής τους. Τα χαμηλότερα επίπεδα αυτής 
εμφανίζονται στις μεγαλύτερες ηλικίες. Τέλος, η συμμετοχή 
στην πολιτική ζωή στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης είναι 
χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ε.Ε.
•	Ψυχική	Υγεία:	Η	ψυχική	υγεία	αυξάνεται	με	το	πέρασμα	του	
χρόνου στις Σκανδιναβικές χώρες, καθώς και στην Ιρλανδία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις χώρες της ηπειρωτικής 
Ευρώπης παρουσιάζονται μικρές διακυμάνσεις ανάμεσα 
στις διάφορες ηλικιακές ομάδες. Στις υπόλοιπες χώρες, η 
ψυχική υγεία φθίνει με την ηλικία, ειδικά στα Βαλκάνια, όπου 
οι ηλικιωμένοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
κατάθλιψης.
•	Ευχαρίστηση	από	την	ζωή:	Η	ευχαρίστηση	από	την	ζωή	
μειώθηκε αισθητά στους μεγαλύτερους ανθρώπους στις 
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χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων, της κεντρικής και 
ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής από το 2011 ως το 
2016. Η κλασική καμπύλη σε σχήμα U, η οποία αναφέρεται 
στην ευχαρίστηση ενός ατόμου από τη ζωή σε όλη τη 
διάρκεια αυτής, υποδεικνύει την πτώση της ευχαρίστησης 
μέχρι τα μέσα της ζωής και την αύξηση της στις μεγαλύτερες 
ηλικίες. Ωστόσο η έρευνα στον ευρωπαϊκό πληθυσμό 
έδειξε πως η καμπύλη αυτή άρχισε να ευθυγραμμίζεται στις 
μεγαλύτερες ηλικίες και να μην ακολουθεί την συνηθισμένη 
αύξουσα πορέια της.
Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. παρουσιάζουν ετερογένεια και 
έχουν διαφορετική ιστορική πορεία. Η πορεία της ζωής 
δεν διαφέρει μόνο από άτομο σε άτομο, αλλά εξαρτάται 
και από την ιστορική ανάπτυξη, τις πολιτικές συνθήκες 
και τις οικονομικές επιτυχίες ή αποτυχίες μιας χώρας. Τα 
αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν τονίζουν, εν μέρει, 
κάποιες από τις συσσωρευμένες συνέπειες της διαφορετικής 
ανάπτυξης των χωρών της ανατολικής Ευρώπης, ειδικά για 
τις μεγαλύτερες γενιές.

•	 Οι	 ανισότητες	 που	 δημιουργούνται	 κατά	 τη	 διάρκεια	
της ζωής είναι ποικίλες και διαφορετικές στους κατοίκους 
των ευρωπαϊκών χωρών. Τα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας παίζουν καταλυτικό ρόλο στην αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων, που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των 
ατόμων. Αυτά τα συστήματα όμως δεν πρέπει να εστιάζουν 
μόνο στα γνωστά και καθοριστικά στάδια της ζωής (όπως 
είναι η εκπαίδευση, η οικογένεια και η συνταξιοδότηση), 
αλλά επίσης και στους σύγχρονους κοινωνικούς κινδύνους 
(όπως είναι η οργάνωση της εργασίας, η τεχνολογική 
επανάσταση και η μειωμένη κοινωνική πρόνοια).

•	 Η	 οικονομική	 ανάπτυξη	 έχει	 ευνοήσει	 τις	 μεγαλύτερες	
γενιές στην δυτική Ευρώπη, οι οποίες μπορούν να 
ανατρέχουν στην πορεία της ζωής τους και να θυμούνται 
καλές οικονομικές συνθήκες. Αντίθετα, το πλεονέκτημα στην 
ανατολική Ευρώπη το έχουν οι νεώτερες γενιές, οι οποίες 
ήταν ικανές να προσαρμοστούν γρήγορα στην περίοδο 
μετά την οικονομική μεταρρύθμιση. Πολλοί μεγαλύτεροι 
άνθρωποι στην ανατολική Ευρώπη, που πέρασαν το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε κομουνιστικό καθεστώς 
με άσχημες συνθήκες εργασίας, χαμηλές συντάξεις και 
έλλειψη κοινωνικών παροχών, δεν τα καταφέρνουν καλά. Η 
θέση των ανθρώπων από 75 ετών και άνω στην ανατολική 
Ευρώπη φαίνεται ιδιαίτερα μειονεκτική, ειδικά σε σχέση με 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ψυχική υγεία.

•	Οι	 κοινωνικές	υπηρεσίες	θα	πρέπει	 να	λάβουν	υπ’	όψιν	
την δικαιοσύνη ανάμεσα στις γενιές, ανανεώνοντας την 
άτυπη συμφωνία, η οποία είχε ως αρχή ότι οι νεότεροι 
οφείλουν να υποστηρίζουν τους γηραιότερους ως 
αντάλλαγμα της υποστήριξης που πήραν και οι ίδιοι. Το 
νέο κοινωνικό «συμβόλαιο» ανάμεσα στις γενιές πρέπει 
να είναι αμφίδρομο. Πιθανώς, οι εύποροι μεγαλύτερης 
ηλικίας θα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο ώστε να 
διασφαλίσουν ότι οι νέοι σήμερα είναι πιο ικανοί ώστε να 
συνεισφέρουν το μερίδιο τους στην οικονομία της χώρας. 
Αντίστροφα, οι νέοι οφείλουν να είναι περισσότερο 
έτοιμοι να στηρίξουν και να βοηθήσουν στην φροντίδα 
των ηλικιωμένων, ειδικά όσων είναι μέλη της οικογένειάς 
τους.

Πηγή: Eurofound (2019), Age and quality of life: Who are the winners and losers?, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg

 www.eurofound.europa.eu

Η ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Σε μια ανασκόπηση των δημοσιευμένων μελετών για 
το θέμα του ηλικιακού ρατσισμού, οι ερευνητές του 
Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα του Καναδά, διαπίστωσαν 
ότι 91% των ηλικιωμένων ερωτηθέντων έχουν παραδεχτεί 
εμπειρίες ηλικιακού ρατσισμού και 98% των νεότερων 
ατόμων παραδέχτηκαν αρνητικές και μεροληπτικές σκέψεις 
ή ενέργειες προς τους ηλικιωμένους. Η μελέτη έδειξε ότι αν 
και αυξάνεται το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων, ακόμα 
δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο συχνές και επιβλαβείς 
είναι οι προκαταλήψεις που σχετίζονται με την ηλικία στην 
κοινωνία μας.
Ανασκοπώντας με την ομάδα της όλες τις υπάρχουσες 
μελέτες σχετικά με το θέμα, η Donna Wilson, καθηγήτρια 
Νοσηλευτικής, τονίζει πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε 
να διερευνάμε το μέγεθος του προβλήματος με στόχο 
να καταλύσουμε τα στερεότυπα για τους ηλικιωμένους. 
Για παράδειγμα, στον Καναδά είναι κοινή υπόθεση 
ότι τα νοσοκομειακά κρεβάτια χρησιμοποιούνται από 
ηλικιωμένους, αλλά στην πραγματικότητα, μόνο το 20% 
των νοσηλευόμενων είναι 65 ετών και άνω – τα υπόλοιπα 
χρησιμοποιούνται από νεότερους, δήλωσε η Wilson. Και η 
έρευνα δείχνει ότι μόνο το 3% των ηλικιωμένων Καναδών 
έχουν τόσο σοβαρές χρόνιες παθήσεις που χρειάζονται να 
ζήσουν σε κοινοτικά γηροκομεία “Οι περισσότεροι ζουν 
σε δικά τους σπίτια ή άλλες δομές με ιδιωτική αμοιβή”, 
πρόσθεσε.
Είναι επίσης άδικο να υποθέτουμε ότι τα άτομα στις μεγάλες 
ηλικίες είναι αντιπαραγωγικά, πρόσθεσε η Wilson. Ένας 
στους πέντε Καναδούς ηλικίας 65 ετών και άνω εξακολουθεί 
να εργάζεται, και πάνω από το ένα τρίτο κάνει κάποιου 
είδους εθελοντικής εργασίας. Οι ηλικιωμένοι σήμερα “είναι 
ενεργοί, υγιείς και πολυάσχολοι άνθρωποι. Πληρώνουν 
φόρους, ξεκινούν επιχειρήσεις, φροντίζουν τα εγγόνια τους 
και κάνουν πολλά για να λειτουργεί η κοινωνία. Και όμως 
δεν τους εκτιμούμε.”
Να είστε ενήμεροι για τη δική σας συμπεριφορά, λέει η 
νοσηλεύτρια ερευνήτρια Donna Wilson. Κάντε ο Quiz 
για τη Γήρανση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για 
να εξετάσετε στάσεις και προκαταλήψεις απέναντι στη 
γήρανση: https://www.who.int/ageing/features/attitudes-
quiz/en/

Journal Reference:Donna M. Wilson, Bego‐a Errasti-Ibarrondo, Gail Low. Where are we now 
in relation to determining the prevalence of ageism in this era of escalating population ageing? 
Ageing Research Reviews, 2019; 51: 78 DOI: 10.1016/j.arr.2019.03.001

Πηγή: Βev Βetkowski, Awareness is first step in helping stop ageism, say U of A researchers 

(https://www.folio.ca/awareness-is-first-step-in-helping-stop-ageism-say-u-of-a-researchers/) 

Ο ΠΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ

Ο ΠΟΥ παρουσίασε τη νέα στρατηγική κατά της γρίπης για 
την περίοδο 2019-2030. Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ 
Dr.Tedros τόνισε χαρακτηριστικά : “η απειλή της πανδημίας 
της γρίπης είναι πάντα παρούσα” και εξέφρασε την 
ανάγκη για επιπλέον προσπάθειες προς την βελτίωση της 
ετοιμότητας τόσο για την εποχική όσο και για την πανδημική 
γρίπη σε εθνικό/παγκόσμιο επίπεδο.
Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ πανδημικής και 
εποχικής γρίπης σχετικά με τον ιό, τον τρόπο μετάδοσης 
και το γενικότερο αντίκτυπο. Η εποχική γρίπη συμβαίνει 
κάθε χρόνο, εξάπαντος, συνήθως κατά τους χειμερινούς 
μήνες και εξελίσσεται σταθερά από χρόνο σε χρόνο , μια 
διαδικασία που αναφέρεται ως αντιγονική μετατόπιση. 
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Αυτή η αργή εξέλιξη σημαίνει ότι ο ιός παραμένει οικείος 
προς τον ανθρώπινο πληθυσμό και το ανοσοποιητικό 
σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα διατηρούν ένα 
επίπεδο ανοσίας από προηγούμενη έκθεση. Επίσης, 
μπορούμε να προβλέψουμε σε ένα βαθμό, ποια στελέχη 
αναμένονται την επόμενη περίοδο, κάτι που μας επιτρέπει 
να αναπτύξουμε εμβόλια έναντι στα πιο πιθανά στελέχη 
του ιού. Αντιθέτως, τα πανδημικά στελέχη μπορούν να 
εξελιχθούν πολύ πιο γρήγορα, μέσω αντιγονικής εκτροπής 
για παράδειγμα όταν κυκλοφορεί ως ζωονόσος. Αυτές 
οι αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν σε στέλεχος άγνωστο 
για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Όταν οι άνθρωποι 
αντιμετωπίζουν ένα νεοεμφανισθέν ή επανεμφανισθέν 
στέλεχος του ιού, υπάρχει πολύ μικρή φυσική ανοσία και 
μπορεί να μην υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο άμεσα 
διαθέσιμο για αυτό το στέλεχος (τα αντιικά φάρμακα μπορεί 
να είναι επίσης λιγότερο αποτελεσματικά). Επιπρόσθετα, 
τα πανδημικά στελέχη συχνά προκαλούν σοβαρή νόσο 
σε υγιείς ενήλικες ενώ, η εποχική γρίπη εμφανίζεται στη 
σοβαρότερη μορφή της σε ευπαθείς πληθυσμούς όπως 
παιδιά, ηλικιωμένοι, έγκυες και χρόνιοι ασθενείς. Ο 
συνδυασμός όλων των παραπάνω κάνουν την πανδημική 
γρίπη ιδιαιτέρως επικίνδυνη, μιας και μπορεί να διαδοθεί 
ταχέως ενώ παράλληλα, υπάρχουν πολύ λίγα διαθέσιμα 
εργαλεία για να ανακόψουν/περιορίσουν την εξάπλωση ή 
τη θεραπεία των ήδη νοσούντων.
Υπάρχουν 4 ευρέως γνωστές πανδημίες στη σύγχρονη 
ιστορία. Πρόσφατα, ο κόσμος ήρθε αντιμέτωπος με την 
επανεμφάνιση του ιού της γρίπης Α Η1Ν1 του 2009, ένα 
νέο στέλεχος του ιού με γνωστή ιστορία.ToCDC των 
ΗΠΑ εκτιμά ότι η πανδημία Η1Ν1 του 2009 οδήγησε 
σε περίπου 61 εκατομμύρια νέα περιστατικά και 12.400 
θανάτους στην Αμερική, σε συνολικό αριθμό θανάτων 
παγκοσμίως που κυμαίνονταν μεταξύ 151.700 και 575.400. 
Περίπου το 80% των περιστατικών ήταν άτομα κάτω των 
65 ετών (συγκρινόμενο ποσοστό εποχικής γρίπης 70-
90% άτομα άνω των 65 ετών). Το 1968, έγινε η εμφάνιση 
ενός νέου στελέχους Η3Ν2 του ιού της γρίπης Α, ενός 
συνδυασμού μιας νέας Η3 αιμοσυγκολλητίνης και μιας Ν2 
νευροαμινιδάσης από την προηγούμενη πανδημία Η2Ν2 το 
1957. Η πανδημία του 1968 οδήγησε σε περίπου 100.000 
θανάτους στις ΗΠΑ και σε 1 εκατομμύριο παγκοσμίως. 
Η πανδημία Η2Ν2 το 1957 οδήγησε σε παρόμοια 
αποτελέσματα, με περίπου 116.000 θανάτους στις ΗΠΑ και 
1,1 εκατομμύρια παγκοσμίως. Η πανδημία του 1918, που 
προκλήθηκε από το στέλεχος Η1Ν1 του ιού, έχει ευρέως 
αναγνωριστεί σαν μία από τις πιο σοβαρές απειλές για την 
υγεία που αντιμετώπισε ποτέ το ανθρώπινο είδος μιας και 
ήταν υπεύθυνη για περίπου 500 εκατομμύρια περιστατικά 
γρίπης-περίπου το 1/3 ολόκληρου του πλανήτη- και 
50 εκατομμύρια θανάτους. Κάποιοι υπολογίζουν ότι ο 
πραγματικός συνολικός αριθμός μπορεί να άγγιζε τα 100 
εκατομμύρια θανάτους.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ

Δύο βασικοί στόχοι :
1. Η δημιουργία βελτιωμένων εργαλείων πρόληψης/
ανίχνευσης/διαχείρισης-ελέγχου/θεραπείας της γρίπης
2. Η σφυρηλάτηση και η διατήρηση ενός εθνικού σχεδίου 
πρόληψης, επιτήρησης, προετοιμασίας και επαρκούς 
αντιμετώπισης
Μπορεί να φαίνονται σχετικά όμοιοι στόχοι αλλά 
διαφέρουν σε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία. O  
πρώτος στόχος αφορά τη διαθεσιμότητα των εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιικών φαρμάκων και 
των εμβολίων. Εδώ να σημειωθεί ότι μπορεί να μην 
υπάρχουν διαθέσιμα αντιικά φάρμακα και εμβόλια για 
να καταπολεμηθούν τα πανδημικά στελέχη του ιού. Οι 

ΗΠΑ και οι άλλες χώρες διαθέτουν απόθεμα εμβολίων 
για την πανδημική γρίπη-βασισμένα σε στελέχη που 
απομονώθηκαν ως τα πιο πιθανά να προκαλέσουν 
πανδημία. Παρόλα αυτά, είναι σε περιορισμένο απόθεμα 
και μπορεί να μην είναι απαραιτήτως αποτελεσματικά 
στο στέλεχος που θα αναδυθεί. Αναφορικά με την 
εποχική γρίπη, ο στόχος περιλαμβάνει προόδους όπως 
το παγκόσμιο εμβόλιο για τη γρίπη, το απαύγασμα της 
συγκεκριμένης έρευνας. Ο δεύτερος στόχος αναφέρεται 
κυρίως σε εθνικά προγράμματα συμπεριλαμβανομένων 
πολιτικών και πρωτοκόλλων. Ο ΠΟΥ τονίζει ότι τα τέτοια 
εθνικά προγράμματα και πολιτικές συνεισφέρουν στην 
παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια και έγκειται στην κάθε 
χώρα να αναπτύξει και να υλοποιήσει τέτοια προγράμματα.
Η νέα παγκόσμια στρατηγική απαιτεί μια πιο ολιστική 
προσέγγιση, αντιμετωπίζοντας ένα ευρύ φάσμα 
προκλήσεων, όπως η ανάπτυξη εμβολίων και διαγνωστικών 
εργαλείων, η επιτήρηση της νόσου, η στατιστική ανάλυση, η 
μετάδοση μέσω των ζώων και η υγεία τους και ο συντονισμός 
της διεθνούς ανταπόκρισης. Η στρατηγική υπογραμμίζει 
μια σειρά στόχων, καθένας στενά συνυφασμένος με 
συγκεκριμένες δράσεις, με τον ρόλο του ΠΟΥ στην 
υποστήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων και τη σχέση του με 
άλλα προγράμματα και δράσεις. Το σχέδιο περιλαμβάνει 
τόσο την ενδημική όσο και την πανδημική γρίπη, αφού 
πολλοί από τους στόχους ετοιμότητας και ανταπόκρισης 
επικαλύπτονται μεταξύ των δύο μορφών.

Πηγή: Διαβάστε τη νέα παγκόσμια στρατηγική του ΠΟΥ:https://www.who.int/influenza/global_
influenza_strategy_2019_2030/en/
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Βιβλιογραφία 

Lifestyle predictors of successful aging: A 20-year 
prospective HUNT study.  
Bosnes I, Nordahl HM, Stordal E, Bosnes O, 
Myklebust TÅ, Almkvist O (2019) 
PLoS ONE 14(7): e0219200. 

Lifestyle factors predicting successful aging as a unified 
concept or as separate components of successful aging are 
important for understanding healthy aging, interventions 
and preventions. The main objective was to investigate the 
effect of midlife predictors on subsequent successful aging 
20 years later.
Data were from a population-based health survey, the 
Nord-Trondelag Health Study (HUNT), with an average 
follow-up of 22.6 years. Individuals free of major disease 
at baseline in 1984–86 with complete datasets for the 
successful aging components in HUNT3 in 2006–08, were 
included (n = 4497; mean age at baseline 52.7, range 45–
59, years). Successful aging was defined either as a unified 
category or as three components: being free of nine 
specified diseases and depression, having no physical or 
cognitive impairment, and being actively engaged with life. 
The midlife predictors (smoking, physical activity, alcohol 
consumption, obesity and social support) were analysed 
both as separate predictors and combined into a lifestyle 
index controlling for sociodemographic variables, using 
multivariable regression analysis.
Successful aging as a unified concept was related to all 
the lifestyle factors in the unadjusted analyses, and all 
except alcohol consumption in the adjusted analyses. The 
individual components of successful aging were differently 
associated with the lifestyle factors; engagement with 
life was less associated with the lifestyle factors. Non- 
smoking and good social support were the most powerful 
predictors for successful aging as a unified concept. When 
the lifestyle factors were summed into a lifestyle index, 
there was a trend for more positive lifestyle to be related 
to higher odds for successful aging.
Lifestyle factors predicted an overall measure of SA, as 
well as the individual components, more than 20 years 
later. Modifiable risk factors in midlife, exemplified by 
social support, may be used for interventions to promote 
overall health and specific aspects of health in aging.

“What being healthy means to me”: A qualitative 
analysis uncovering the core categories of 
adolescents’ perception of health. 
Borraccino A, Pera R, Lemma P (2019) 
PLoS ONE 14(6): e0218727

Studies exploring adolescents’ perception of health are still 
scarce in the international literature. Through a qualitative 
analysis, this study aims to explore the core categories or 
themes evoked when adolescents describe what it means 
to be healthy and unhealthy.
A convenience purposive sample of 34 15-year-old students 
from three different upper secondary schools took part in 
a 2-hour group discussion session. During the session, two 
conceptual projective techniques, the collage creation and 
the think-aloud technique, were used to elicit perceptions and 
descriptions of the typical healthy and unhealthy adolescent. 
Perceptions and descriptions voiced by adolescents were 
analysed through content analysis, and the key concepts 
that emerged were grouped so that core categories or 
themes could be identified.
The analysis revealed five core categories that adolescents 
used to describe what being healthy or unhealthy meant 
to them: physical appearance, personal commitment and 

goals, possessions and space, 
use of free time, and social 
belonging.
Instead of those approaches that focuses solely on the 
avoidance of risk, the identified core categories or themes 
might be the basics around which health promotion 
programmes in adolescence should be built. Engaging 
students in planning for their future and assisting them in 
mapping out crucial steps to meet their personal goals, 
including life, academic, and career goals, is a suitable way 
to address issues that are meaningful to adolescent health.

Use of the WHO Access, Watch, and Reserve 
classification to define patterns of hospital antibiotic 
use (AWaRe): an analysis of paediatric survey data 
from 56 countries  
Yingfen Hsia et al. , on behalf of the GARPEC and 
Global-PPS networks
Lancet Glob Health 2019; 7: e861–71

Improving the quality of hospital antibiotic use is a major 
goal of WHO's global action plan to combat antimicrobial 
resistance. The WHO Essential Medicines List Access, Watch, 
and Reserve (AWaRe) classification could facilitate simple 
stewardship interventions that are widely applicable globally. 
We aimed to present data on patterns of paediatric AWaRe 
antibiotic use that could be used for local and national 
stewardship interventions.
1-day point prevalence survey antibiotic prescription data 
were combined from two independent global networks: the 
Global Antimicrobial Resistance, Prescribing, and Efficacy 
in Neonates and Children and the Global Point Prevalence 
Survey on Antimicrobial Consumption and Resistance 
networks. We included hospital inpatients aged younger 
than 19 years receiving at least one antibiotic on the day 
of the survey. The WHO AWaRe classification was used to 
describe overall antibiotic use as assessed by the variation 
between use of Access, Watch, and Reserve antibiotics, 
for neonates and children and for the commonest clinical 
indications.
Of the 23 572 patients included from 56 countries, 18 305 
were children (77·7%) and 5267 were neonates (22·3%). 
Access antibiotic use in children ranged from 7·8% (China) 
to 61·2% (Slovenia) of all antibiotic prescriptions. The use 
of Watch antibiotics in children was highest in Iran (77·3%) 
and lowest in Finland (23·0%). In neonates, Access antibiotic 
use was highest in Singapore (100·0%) and lowest in China 
(24·2%). Reserve antibiotic use was low in all countries. 
Major differences in clinical syndrome-specific patterns of 
AWaRe antibiotic use in lower respiratory tract infection 
and neonatal sepsis were observed between WHO regions 
and countries.
There is substantial global variation in the proportion 
of AWaRe antibiotics used in hospitalised neonates and 
children. The AWaRe classification could potentially be used 
as a simple traffic light metric of appropriate antibiotic use. 
Future efforts should focus on developing and evaluating 
paediatric antibiotic stewardship programmes on the basis 
of the AWaRe index.
Funding GARPEC was funded by the PENTA Foundation. 
GARPEC-China data collection was funded by the Sanming 
Project of Medicine in
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Προσεχή Συνέδρια 

▶  Better Health Faster: how better using the law in public health

29 Aug 2019 - 31 Aug 2019 / Lugano, Switzerland

Organiser: Swiss School of public health

▶  19th European Conference on Developmental Psychology

29 August - 1 September 2019/ Athens, Greece

Organiser: European Association for Developmental Psychology 

(EADP)

▶  Strategic Planning for Health Interventions 

2 Sep 2019 - 6 Sep 2019 / Basel, Switzerland

Organiser: Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH)

▶  First Childhood Obesity Stakeholder Conference

16 Sep 2019 / Brussels, Belgium

Organiser: STOP - Science and Technology , childhood Obesity 

Policy

▶  Πανελλήνιο Forum - Γυναίκες στην Ογκολογία – Διευρύνοντας 

τα σύνορα

19-21 Σεπτεμβρίου, 2019 ,Θεσσαλονίκη

Οργάνωση: W4O Hellas – Γυναίκες στην Ογκολογίας στην Ελλάδα

▶  EU-safety 2019

3 Oct 2019 - 4 Oct 2019 / Luxembourg

Organiser: EuroSafe and Luxembourg Institute of Health

▶  31ο Συνέδριο "Μέριμνα για την παιδική προστασία στην 

Ελλάδα"

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019, Λευκάδα

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και 

Προαγωγής της Υγείας (Ε.Ε.Κ.Π.Π.Υ.)

▶  6o Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών

11-13/10/2019, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής 

Ψυχοθεραπείας & Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής - 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

▶  20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής

18/10/2019 - 20/10/2019, Αθήνα

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

▶  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας

18-19 Οκτωβρίου 2019 Αθήνα

Οργάνωση: Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.)

▶  The fifth international conference on Law Enforcement and 

Public Health

21 Oct 2019 - 23 Oct 2019 / Edinburgh, Scotland

Organiser: LEPH

▶  International Conference on Chronic Diseases & 6th SAVEZ 

 Conference “Chronic Diseases and Integrated Care: Rethinking 

 Health and Welfare Systems"

24 Oct 2019 - 25 Oct 2019 / Kosice, Slovakia

Organiser: EUPHA section on Chronic Diseases, PJ Safarik 

University, Slovak Public Health Association – SAVEZ, WHO 

Country Office in Slovakia, Ministry of Health of the Slovak 

Republic

▶  19ο Ετήσιο Συνέδριο «Παχυσαρκίας - Μεταβολισμού και των 

 Διαταραχών Διατροφής»

25 - 27 Οκτωβρίου 2019, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του 

Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής

▶  World Health Summit

27 Oct 2019 - 29 Oct 2019 / Berlin, Germany

Organiser: World Health Summit

▶  9ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική 

 Περίθαλψη

07-09/11/2019, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης 

στην Υγεία

▶  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοπροφυλακτικής

08/11/2019 - 10/11/2019,  Θεσσαλονίκη

Οργάνωση:  Ελληνική Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία

▶  2019 EPH Congress - Advancing meaningfull patient 

involvement: a path to effective health systems

12 Nov 2019 - 14 Nov 2019 / Brussels, Belgium

Organiser: European Patients’ Forum

▶  European Scientific Conference on Applied Infectious Disease 

 Epidemiology (ESCAIDE)

27 Nov 2019 - 29 Nov 2019 / Stockholm, Sweden

Organiser: ECDC
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ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Διατμηματικό & Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 «Προαγωγή & Αγωγή Υγείας»
 Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
& Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Παν/μιο Δυτικής Αττικής 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα επιστημονικά πεδία της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας λειτουργεί από το 
2004 και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Στο ΠΜΣ γίνονται 
δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των παρακάτω τμημάτων: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, 
Παιδαγωγικών, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, ΜΜΕ, Νοσηλευτικής, Επισκεπτών Υγείας,  Δημόσιας Υγιεινής, Νοσηλευτικής, 
Κοινωνικής Εργασίας, ΜΜΕ, όπως και πτυχιούχοι συναφών τμημάτων. Το πρόγραμμα είναι διετές και ολοκληρώνεται με εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας. 

Το ΠΜΣ ανταποκρίνεται στις εκφρασμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για εξειδίκευση 
στην προαγωγή υγείας. Οι απόφοιτοι μας, με τις ερευνητικές και επαγγελματικές δεξιότητες που  αποκτούν, είναι σε θέση να 
προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα της έρευνας, του σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων 
προαγωγής υγείας, με δυνατότητες απασχόλησης στον τομέα της υγείας και της  εκπαίδευσης, στελέχωσης μη-κυβερνητικών 
οργανισμών και ιδιωτικών φορέων.
Στόχος του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των αυριανών επαγγελματιών στο χώρο της προαγωγής υγείας, ώστε: 

• να υιοθετήσουν τη δεοντολογική πρακτική της προαγωγής υγείας, η οποία βασίζεται στη δέσμευση της υγείας ως ανθρώπινο 
δικαίωμα, στο σεβασμό για όλα τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, την αξία των ατόμων, των ομάδων και των κοινοτήτων 
• να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη κοινού οράματος και στρατηγικής κατεύθυνσης για τις 
δράσεις προαγωγής υγείας 
• να εφαρμόζουν στρατηγικές προαγωγής υγείας, οι οποίες υποστηρίζουν την ενδυνάμωση, τη συμμετοχή, τη συνεργασία και 
τη δικαιοσύνη
• να χρησιμοποιούν προσεγγίσεις ανάπτυξης των κοινοτήτων. Να διευκολύνουν τις κοινότητες να αναγνωρίσουν τις ανάγκες 
τους και να συνηγορούν για την υγεία τους
• να διευκολύνουν την αλλαγή μέσω διατομεακών συνεργασιών για πολιτικές οι οποίες έχουν θετικές επιπτώσεις στην υγεία και 
μειώνουν τις ανισότητες
• να αξιολογούν συμμετοχικά τις ανάγκες και τα δυνατά σημεία των κοινοτήτων και των ομάδων, στο ευρύτερο πλαίσιο των 
πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, περιβαλλοντικών, συμπεριφορικών καθοριστικών παραγόντων
• να επικοινωνούν αποτελεσματικά τις δράσεις προαγωγής υγείας χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές και τεχνολογίες για 
διαφορετικά κοινά 
• να εφαρμόζουν αποτελεσματική και αποδοτική, πολιτισμικά ευαίσθητη και δεοντολογική δράση προαγωγής υγείας 
• να αναπτύσσουν συμμετοχικά μετρήσιμους στόχους προαγωγής υγείας και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες μεθόδους 
αξιολόγησης και έρευνας για να καθοριστεί η εμβέλεια, ο αντίκτυπος, η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα της δράσης 
τους

Τo ΠΜΣ αποτελεί μέλος του  European Masters in Health Promotion/ EUMAHP.Η διαμόρφωση των στόχων και του περιεχομένου 
βασίζεται στις αρχές και τους άξονες του Δικτύου των συνεργαζόμενων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Από το 2010 το ΠΜΣ 
συμμετέχει στo Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Developing Competencies and Professional Standards for Health Promotion Capacity 
Building In Europe/ COMPHP, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη συστήματος κοινής πιστοποίησης για την εκπαίδευση στην 
Προαγωγή Υγείας και την άσκηση του επαγγέλματος στην Ευρώπη (Pan-European Accreditation Framework for Health Promo-
tion).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισαγωγή φοιτητών στο νέο ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2019-
2020 θα βρείτε εδώ: http://healthpromotion.med.uoa.gr

Υποβολή αιτήσεων από τις  5/7 έως  και 30/7/2019 και από τις 26/8 έως και 30/8/2019

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
EΚΠΑ, ΤΗΛ. 210 – 7222723, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 25, 11527, Email chsr@med.uoa.gr
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