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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ρούλα Λινάρδου

Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη αποτελεί κρίσιμο συστατικό στη
φροντίδα της κοινότητας και θα έπρεπε πάντα να συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης της υγείας κατά
τον προγραμματισμό όλων των υπηρεσιών για το παιδί. Ο όρος
‘ψυχοκοινωνική’ τονίζει τη διασύνδεση μεταξύ των ψυχολογικών
και κοινωνικών διαδικασιών και το γεγονός ότι το καθένα αλληλοεπιδρά συνεχώς και επηρεάζει το άλλο. Πολλαπλοί προσωπικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την
ευημερία των παιδιών και των οικογενειών και την ικανότητα τους
να ανταπεξέρθουν στις δυσκολίες. Πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι ο όρος ‘ψυχοκοινωνική’ υποδηλώνει κυρίως τον τρόπο
που οι κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν τον ψυχικό κόσμο.

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης αφορούν παρεμβάσεις
σε όλα τα επίπεδα πρόληψης (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή). Αν θέλουμε να τις τοποθετήσουμε στην πυραμίδα των
παρεμβάσεων, ξεκινάνε από τη βάση της πυραμίδας ως παρεμβάσεις για όλα τα παιδιά και τους νέους και συνεχίσουν σε πιο
εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας, με λιγότερα άτομα να χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες καθώς ανεβαίνουμε στην κορφή
της πυραμίδας. Για την αποτελεσματικότητα τους προτείνεται να
προγραμματίζονται συμμετοχικά με την εκάστοτε ομάδα-στόχο,
να είναι πολιτισμικά κατάλληλες, να βασίζονται σε ερευνητικά
τεκμηριωμένες πρακτικές, να αξιολογούνται και να βελτιώνονται
συνεχώς.

8

Σακελλάρη Βάνα

9

AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Πάνια Καρνάκη

10 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ: Η
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ανδρέας Αρματάς

11 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
17 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
18 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
20 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σε αυτό το δεύτερο αφιέρωμα του ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ με τίτλο «Παιδιά
και νέοι: δράσεις και παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
στην κοινότητα» ο όρος ψυχοκοινωνική υποστήριξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιοδήποτε είδος τοπικής ή εξωτερικής υποστήριξης που στοχεύει στην προστασία ή την προαγωγή
της ψυχοκοινωνικής ευημερίας ή / και στην πρόληψη ή θεραπεία
προβλημάτων υγείας.
Γιάννης Τούντας
Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
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Αναζητώντας την αλφαβήτα στη Χώρα των Μαντάλα: Η
κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση μέσα από το Φτου και Βγαίνω
Δομινίκη Γεωργακοπούλου, εκ μέρους του SolidarityNow

Τι συμβαίνει όταν στέλνουμε τα παιδιά
να ψάξουν την αλφαβήτα στη Χώρα
των Μαντάλα; Όταν τα ονόματά
τους μπλέκονται και σχηματίζουν ένα
πολύχρωμο δέντρο; Όταν οι ίδιοι
γίνονται αρχιτέκτονες στην πόλη των
ονείρων τους;
Δραστηριότητες γεμάτες χρώμα,
κίνηση, και φαντασία ξεπηδούν
μέσα από τις σελίδες του Φτου και
Βγαίνω –το εγχειρίδιο που κάνει την
κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση να
φαίνεται παιχνίδι. Είναι πλέον κοινός τόπος
για τους εκπαιδευτικούς το να μιλούν για
την παράλληλη ανάπτυξη γνωστικών
στόχων και κοινωνικοσυναισθηματικών
δεξιοτήτων, για το είδος διδασκαλίας που
θα δώσει πνοή στην ολιστική ανάπτυξη
του παιδιού ως μαθητή και ως ανθρώπου.
Μέσα από το Φτου και Βγαίνω,
προσφέρονται 80 δραστηριότητες
που ενσαρκώνουν αυτήν ακριβώς την
προσέγγιση, με τρόπο εύκολο, κατανοητό
και δοκιμασμένο. Ο στόχος είναι κάθε
εκπαιδευτικός να μπορεί να ανατρέξει στο
Φτου και Βγαίνω, αναζητώντας έμπνευση
για τη δραστηριότητα που θα μπορέσει να
ταιριάξει τους γνωστικούς στόχους για το
μάθημά του με την καλλιέργεια της υγιούς
ψυχοκοινωνικής έκφρασης των μαθητών
του.
Το Φτου και Βγαίνω γεννήθηκε σαν
ιδέα μέσα από πολύ συγκεκριμένες
συνθήκες. Μέσα στους τοίχους της
προσφυγικής δομής της Θήβας, όπου
φιλοξενούνται εκατοντάδες οικογένειες
και παιδιά αιτούντες άσυλο, η ομάδα του
SolidarityNow έφτιαξε έναν πολύχρωμο
ασφαλή χώρο για τα παιδιά –έναν
χώρο όπου κάθε μέρα κυριαρχούσε
η ελεύθερη έκφραση, η ομαδικότητα,
και η δημιουργικότητα των παιδιών.
Κάνοντας την κοινωνικοσυναισθηματική
μάθηση πράξη κάθε μέρα, η ομάδα
κέρδιζε την πρόοδο των παιδιών στην
εκμάθηση των ελληνικών, και ταυτόχρονα
την εμπιστοσύνη και το χαμόγελό
τους. Η UNICEF, επιφορτισμένη με
την προσφυγική και μεταναστευτική
ανταπόκριση στην Ελλάδα, πήρε την
απόφαση να καταγράψει αυτήν την
προσπάθεια, και να την διαδώσει πέρα

από το προσφυγικό, ώστε να μπει
σε κάθε ελληνική τάξη. Μαζί με δύο
εταίρους της στην Ελλάδα για τη μη
τυπική εκπαίδευση, το SolidarityNow
και την Έλιξ, πήρε την απόφαση να
συντάξει το εγχειρίδιο που ονομάσαμε
Φτου και Βγαίνω. Σχηματίστηκε μία μικρή
συγγραφική ομάδα εκπαιδευτικών με
εμπειρία στο προσφυγικό, αποτελούμενη
από τους Γιώργο Σιμόπουλο, Γιώτα Γάτση
(UNICEF), Ειρήνη Παθιάκη (Έλιξ), και
Στεφανία Μπούρη και Δανάη Καραγιάννη
(SolidarityNow). Με μία συλλογική
προσπάθεια, συνέλεξαν και κατέγραψαν
τις αγαπημένες τους δραστηριότητες
μέσα από την τάξη τους –είτε αυτή ήταν
στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του
Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε σε ξενώνες
ασυνόδευτων παιδιών, είτε σε τάξεις/
κοντέινερ σε κάποια ανοιχτή προσφυγική
δομή της ελληνικής επαρχίας.
Βασιζόμενοι στο αναλυτικό πρόγραμμα
του επιπέδου Α1 για τα ελληνικά του
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και
του προγράμματος του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τις Τάξεις
Υποδοχής και τις ΔΥΕΠ (τις τυπικές δηλαδή
δομές εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων
και μεταναστών), οι συγγραφείς συνέδεσαν
κάθε δραστηριότητα του εγχειριδίου με
συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους.
Οι δραστηριότητες λοιπόν έρχονται να
συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν
την εκμάθηση ελληνικών για αρχαρίους,
και ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να τις
χρησιμοποιήσει τόσο για παράδοση
νέας ύλης, όσο και για εμπέδωση και
επανάληψη. Κάθε δραστηριότητα
συνοδεύεται από τα βήματα εφαρμογής
της, συμβουλές για σημεία που
χρήζουν προσοχή, όπως και ιδέες
για προσαρμογή της δραστηριότητας
σε διαφορετικές ηλικίες. Όπως η
πρώτη έκδοση του Φτου και Βγαίνω
συνδύασε τις διδακτικές εμπειρίες πέντε
εκπαιδευτικών, ελπίζουμε να εμπλουτιστεί
στο μέλλον από τις εμπειρίες όσων το
διαβάσουν. Η ηλεκτρονική διεύθυνση
ftoukaivgaino.toolkit@gmail.com
δημιουργήθηκε για να δέχεται προτάσεις
για νέες δραστηριότητες που μπορούν να
συμπεριληφθούν σε επόμενη έκδοση.
Παρ’ όλο που οι ιδέες για τις
δραστηριότητες που τώρα αποτελούν το
Φτου και Βγαίνω έχουν δομηθεί πάνω
σε τάξεις με πρόσφυγες και μετανάστες
μαθητές, και συχνά χρησιμοποιούνται
για την προσέγγιση ευάλωτων ομάδων,
η εφαρμογή τους σε καμία περίπτωση δεν
γίνεται με βάση κριτήρια ευαλωτότητας.
Η κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση
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είναι βασικός οδηγός για τη διδασκαλία
όλων των παιδιών, σε όποιες συνθήκες
και να μεγαλώνουν. Όταν, για παράδειγμα,
ζητείται από τα παιδιά να φτιάξουν τις
«ασπίδες των χρωμάτων τους», βάζοντας
στην ασπίδα τους ό,τι θα τους προστατέψει
στη ζωή τους από τους κινδύνους, δηλαδή
τα αντικείμενα που τους αρέσουν, τους
αγαπημένους τους φίλους, αλλά και τους
εαυτούς τους, δεν ζητάμε απλά από τα
παιδιά να χρησιμοποιήσουν χρήσιμο
λεξιλόγιο, εκφράσεις αρέσκειας και
προσωπικές αντωνυμίες. Τους ζητάμε
να βρουν και να αναγνωρίσουν ό,τι τους
κάνει δυνατούς στη ζωή τους, αλλά και να
αναστοχαστούν πώς ο ίδιος τους ο εαυτός
τους προστατεύει από ό,τι μπορεί να τους
πληγώσει. Με παρόμοιες προσεγγίσεις,
οι δραστηριότητες του Φτου και Βγαίνω
στο σύνολό τους κρύβουν πίσω τους ένα
βασικό πιστεύω: ότι η εκπαίδευση δεν
αφορά την αφομοίωση και συσσώρευση
γνώσης, αλλά την ανάπτυξη της ικανότητας
ενός παιδιού να συσχετίζεται θετικά με
τον κόσμο γύρω του. Στόχος μας είναι να
μπορέσει ένα παιδί να χρησιμοποιήσει
τις νέες γνώσεις που του δίνονται για να
διαχειριστεί το περιβάλλον, τις σχέσεις, και
την κοινότητα του, αλλά και οι ίδιες οι νέες
γνώσεις που μεταδίδουμε να στοχεύουν
στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της
κοινωνικότητας, της συμμετοχής, και της
κριτικής ικανότητας του ίδιου του παιδιού.
Οι δραστηριότητες του «Φτου και
βγαίνω» μας ανοίγουν κόσμους που
ο κάθε εκπαιδευτικός θα χαρεί να
εξερευνήσει. Εξερευνώντας τη μαγική
Χώρα των Μαντάλα, μαθαίνουμε στα
παιδιά μας μία εναλλακτική, πολύχρωμη
αλφαβήτα –και παράλληλα θυμόμαστε
κι εμείς οι ίδιοι ότι για να μιλήσουμε για
πραγματική μάθηση για τους μαθητές
μας, παράλληλα με τη γραμματική και
το συντακτικό που θα διδάξουμε εμείς
πρέπει να μιλήσουμε για τις ιδέες, τις
αισθήσεις, και τα συναισθήματα που θα
εξερευνήσουν αυτοί.
From: Domniki Georgopoulou
[mailto:dgeorgopoulou@
SOLIDARITYNOW.ORG] Sent: Sunday,
December 1, 2019 6:35 PMCc: Fay
Koutzoukou <fayk@solidaritynow.
org>; Christiana Kyrkou <christianak@
solidaritynow.org>; Sophia Ioannou
<sophia@solidaritynow.org>; Melina
Chalkidi <mchalkidi@SOLIDARITYNOW.
ORG>; Valia Savvidou <valias@
solidaritynow.org>; Ioanna Fourkiotou
<ifourkiotou@solidaritynow.org>
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«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Αντωνία Τσιριγώτη, Τμήμα Συντονισμού Προγραμμάτων, Το Χαμόγελο του Παιδιού

Μένει Μυστικό: «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» είναι ένας οργανισμός, ο
οποίος υποστηρίζει παιδιά και τις
οικογένειές τους. Βρίσκεται δίπλα σε
κάθε παιδί θύμα βίας, θύμα εξαφάνισης,
σε κάθε παιδί που βιώνει κατάσταση
φτώχειας ή αντιμετωπίζει πρόβλημα
υγείας. Αναφορικά με τις δράσεις κατά
τις βίας έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο
πρόληψης αλλά και παρέμβασης. Πιο
συγκεκριμένα αξίζει να αναφερθεί ότι
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το
2017 έχει υλοποιήσει υπό την αιγίδα του
Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη
Παυλόπουλου την πανελλαδική καμπάνια
«ΜΕΝΕΙ ΜΥΣΤΙΚΟ» ανοίγοντας τον
φάκελο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και
διατυπώνοντας σε συνεργασία με όλους
τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς σε όλη
την Ελλάδα 15 προτάσεις για την πρόληψη
και αντιμετώπιση του φαινομένου http://
www.meneimystiko.gr .
Αναγνωρίζοντας, επίσης τη σημασία
της διεπιστημονικής σύμπραξης και
πολύ-επιστημονικής προσέγγισης και
αξιοποιώντας τις διεθνείς πρακτικές μέσα
από τη λειτουργία αμερικανικών Κέντρων
Συνηγορίας για τα Παιδιά (Child Advocacy
Centers) «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
δημιούργησε το 2014 σε συνεργασία με
το Εθνικό Κέντρο των ΗΠΑ (NCAC), με το
οποίο πρόσφατα υπέγραψε και Μνημόνιο
Συνεργασίας, το πρώτο παρόμοιο Κέντρο
στην Ελλάδα θέτοντάς το στη διάθεση
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των
συναρμόδιων Αρχών.
Σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Για τα
Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση
Παιδιά (ICMEC, 2013) 1 στα 7 κορίτσια
και 1 στα 25 αγόρια θα κακοποιηθούν
ή παρενοχληθούν σεξουαλικά μέχρι την
ηλικία των 18 ετών. Επιπλέον σύμφωνα με
τα διαθέσιμα στοιχεία από το Συμβούλιο
της Ευρώπης, περίπου το 1 στα 5 παιδιά
στην Ευρώπη είναι θύματα κάποιας
μορφής σεξουαλικής βίας. Εκτιμάται ότι
στο 70% έως το 85% των περιπτώσεων,
ο δράστης κακοποίησης είναι κάποιος που
το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται. Από
αυτά τα παιδιά μόνο το 1 από τα 3 θα το
επικοινωνήσει στους γονείς του.
Εργαλεία Πρόληψης προς όλους: «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» αναγνωρίζοντας
τον καθοριστικό ρόλο της σχολικής
κοινότητας στην Πρόληψη πραγματοποιεί
οργανωμένες διαδραστικές, βιωματικές
δράσεις που απευθύνονται στους μαθητές
και μαθήτριες, στους εκπαιδευτικούς,
στους γονείς και κηδεμόνες. Οι
παρεμβάσεις πραγματοποιούνται από
εξειδικευμένη ομάδα Ψυχολόγων του
Οργανισμού σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά,
Γυμνάσια και Λύκεια πανελλαδικά.
Όσον αφορά στην πρόληψη της βίας
στους μαθητές και τις μαθήτριες, οι
ψυχολόγοι του Τμήματος χρησιμοποιούν
ως διαδραστικό εργαλείο το Πρόγραμμα
«RealLifeStories» που αφορά σε κοινωνικές

ιστορίες που βασίζονται στο μοντέλο
και τις αρχές της «Βιβλιοθεραπείας», ο/η
ψυχολόγος αφηγείται μια δομημένη
κατασκευασμένη ιστορία σε ομάδα
μαθητών και μαθητριών προκειμένου να
αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν το
φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.
Στόχος του προγράμματος αυτού είναι
τα παιδιά να αντιληφθούν τις μορφές
της κακοποίησης, με έμφαση στην
μορφή με τα λιγότερα εμφανή σημάδια,
δηλαδή την ψυχολογική / συναισθηματική
κακοποίηση. Στη συνέχεια επιχειρείται οι
μαθητές και οι μαθήτριες να αντιληφθούν
ότι ο άνθρωπος που κακοποιεί μπορεί να
είναι ακόμη και αγαπημένο μας πρόσωπο.
Επόμενο βήμα είναι να κατανοήσουν τα
παιδιά τον συναισθηματικό κόσμο του
παιδιού που δέχεται ενδοοικογενειακή
βία αλλά και την έννοια του κύκλου
της βίας. Απώτερος σκοπός του
διαδραστικού αυτού εργαλείου είναι
τα παιδιά , με μη διδακτικό τρόπο, να
ευαισθητοποιηθούν γύρω από το
φαινόμενο, να καλλιεργήσουν την
ενσυναίσθηση τους, να ενημερωθούν
για τις υπάρχουσες πηγές βοήθειας όπως
η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056,
να ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους
καθώς και για τους τρόπους που μπορούν
να υποστηριχθούν από την κοινότητα.
Το πρόγραμμα CONVEY: Αναφορικά
με την ενημέρωση των εκπαιδευτικών
σε θέματα κακοποίησης υπάρχει το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα «CONVEY» όπου
εταίρος από την Ελλάδα είναι «Το Χαμόγελο
του Παιδιού». Στόχος του προγράμματος
CONVEY είναι να καταπολεμήσει τη
σεξουαλική βία και την παρενόχληση
μέσω της ψηφιακής εκπαίδευσης των
νέων σχετικά με τα στερεότυπα φύλου
και τη σεξουαλικοποίηση των γυναικών
στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής
δικτύωσης. Το επίκεντρο αυτής της
εκπαίδευσης είναι να δείξει πώς η
ανισότητα των φύλων τελικά οδηγεί στη
βία με βάση το φύλο / έμφυλη βία.
Μέσω της ανάπτυξης ενός διαδικτυακού
παιχνιδιού και της εφαρμογής ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος για
εκπαιδευτικούς και μαθητές/-ριες
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το
πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του
σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών
και στην αλλαγή της συμπεριφοράς και
στάσης των νέων που ενισχύουν τα
στερεότυπα φύλου που τελικά οδηγούν
στην ανισότητα των φύλων.
Εν κατακλείδι, πάγια δράση πρόληψης
αποτελεί η συστηματική ενημέρωση
των γονέων και κηδεμόνων αναφορικά
στη βία η οποία επικεντρώνεται στην
παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου
της κακοποίησης αλλά και πρακτικών
συμβουλών πρόληψης και παρέμβασης.
Στόχος της συγκεκριμένης ομιλίας είναι
να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς σχετικά
με το θέμα και να προσπαθήσουν να
θωρακίσουν τα παιδιά τους απέναντι σε
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αυτόν τον κίνδυνο.
Θεραπεία σε ‘θύματα’ κακοποίησης:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από
την πολυετή δράση του στον Τομέα της
Παιδικής Προστασίας και την εμπειρία
και τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει
δημιούργησε «Το Σπίτι του Παιδιού». «Το
Σπίτι του Παιδιού» αποτελεί ένα Κέντρο
Ημέρας Εξατομικευμένης Παροχής
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά
και Εφήβους, θύματα κακοποίησης,
παραμέλησης, ενδοοικογενειακής βίας,
παιδιά θυματοποιημένα, εμπλεκόμενα σε
περιστατικά bullying και γενικά παιδιά που
έχουν εκτεθεί πρόσφατα ή παλαιότερα σε
έντονες ψυχοτραυματικές εμπειρίες και ως
εκ τούτου αντιμετωπίζουν προβλήματα
ψυχικής υγείας, προσαρμογής ή
συμπεριφοράς. «Το Σπίτι του Παιδιού»
είναι μία ειδικευμένη υπηρεσία, μοναδική
στην Ελλάδα και πρωτοποριακή σε
Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
«Το Χα μόγε λο του Παιδιού»
δημιούργησε ένα Κέντρο με στόχο την
Φιλική Δικαιοσύνη προς τα παιδιά. Ο
συγκεκριμένος χώρος έχει τεθεί στη
διάθεση των συναρμόδιων Αρχών
καθώς και των Υγειονομικών από «Το
Χαμόγελο του Παιδιού». Βασικός στόχος
η διαχείριση περιστατικών κακοποίησης
στο πλαίσιο της λειτουργίας μίας
Διεπιστημονικής Ομάδας ανταπόκρισης
στο φαινόμενο της Βίας απέναντι στα
Παιδιά.
Βοήθεια για όλους: Η αναγνωρισμένη
ως Εθνική, Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί
από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και είναι
στη διάθεση κάθε παιδιού και ενήλικα
για την παροχή υποστήριξης σε θέματα
που τους απασχολούν. Η Γραμμή 1056
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην
αντιμετώπιση φαινομένων Βίας που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά Η Γραμμή
1056 είναι στελεχωμένη αποκλειστικά
από εξειδικευμένους Κοινωνικούς
Λειτουργούς και Ψυχολόγους και
διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το
24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Οι κλήσεις
προς την Γραμμή 1056 είναι δωρεάν από
σταθερό και κινητό τηλέφωνο, για κλήση
από καρτοτηλέφωνο ΔΕΝ απαιτείται
τηλεκάρτα, ενώ η κλήση από καρτοκινητά
δεν απαιτεί διαθέσιμες μονάδες.
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Πρόγραμμα Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά
Ντανοβασίλη Ανδρονίκη, Επιστημονικός Συνεργάτης, Συντονίστρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ζέρβα Σταυρούλα, Κοινωνική Λειτουργός

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση των
παιδιών ρομά» που υλοποιείται από το
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών πραγματοποιεί τα τελευταία
χρόνια εντός των σχολικών μονάδων
αλλά και σε καταυλισμούς δράσεις που
έχουν ως στόχο α) την αύξηση των
εγγραφών των μαθητών Ρομά στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, β) την μείωση της σχολικής
διαρροής κατά τα πρώτα χρόνια
φοίτησης στο σχολείο, γ) την αύξηση
του αριθμού των μαθητών Ρομά που
μεταβαίνουν από την Πρωτοβάθμια
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δ)
την αύξηση του αριθμού των παιδιών
ρόμικης καταγωγής που ολοκληρώνουν
την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, ε) την
ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση
των ρομά γονέων, προκειμένου με
τη σειρά τους να διευκολύνουν και
να υποστηρίξουν την εγγραφή και
την παραμονή των παιδιών τους στο
σχολείο, και τέλος στ) την βελτίωση
των συνθηκών αποδοχής των παιδιών
ρόμικης καταγωγής από τη διοίκηση της
εκπαίδευσης, την τοπική αυτοδιοίκηση
και τις τοπικές κοινωνίες.
Προς επίτευξη των αναφερόμενων
σ τόχων έ χει α να π τ υ χ θ εί έ να
ολοκληρωμένο και συστηματικό
σχέδιο παρεμβάσεων και δράσεων
εν τός και εκτός των σχολικών
μονάδων, που σχετίζονται αφενός με
τη δημιουργία των προϋποθέσεων που
ευνοούν και ενισχύουν τις συνθήκες
ένταξης και παραμονής των παιδιών
Ρομά στο σχολείο και αφετέρου με
τη διασφάλιση της αποδοχής των
παιδιών από το σύνολο των μελών
της εκπαιδευτικής κοινότητας και την
εξάλειψη του σχολικού και κοινωνικού
αποκλεισμού τους.
Οι δράσεις αφορούν στην ενθάρρυνση
της πρόσβασης των παιδιών Ρομά που
βρίσκονται σε νηπιακή ηλικία στην
προσχολική αγωγή, το σχεδιασμό
δράσεων ενθάρρυνσης των γονέων
Ρομά για τη συμμετοχή των παιδιών τους
στο σχολείο, την εγγραφή των νηπίων
καθώς και τη διαχείριση ζητημάτων που
σχετίζονται με την εγγραφή αυτών,
όπως είναι ο εμβολιασμός των μικρών
μαθητών Ρομά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε σχολικού
έ τους μέ λη της επισ τη μονικής
ομάδας, καθώς και επιστημονικοί
συνεργάτες σε συνεργασία με τους
Ρομά διαμεσολαβητές, βρίσκονταν σε
στενή επαφή και επικοινωνία με τους
γονείς των μαθητών με στόχο την
ευαισθητοποίηση των τελευταίων για
την παιδαγωγική αξία του σχολείου.
Ταυτόχρονα δόθηκε ιδιαίτερη σημασία
στα μαθησιακά αποτελέσματα της
αγωγής σ το Νηπιαγωγείο, της
ενισχυτικής διδασκαλίας σε Δημοτικά
και Γυμνάσια από συνεργάτες του
Προγράμματος αλλά και με την
επιμόρφωση των εμπλεκόμενων στο
Πρόγραμμα με στόχο τη διαμόρφωση
ενός ε λκυστικού περιβάλ λον τος
μάθησης για τα παιδιά Ρομά.
Προκειμένου να υλοποιηθούν άρτια οι
παραπάνω στόχοι πραγματοποιήθηκαν
εμβολιασμοί των παιδιών Ρομά στο
πλαίσιο της Δράσης «Προαγωγή
υγείας». Οι συγκεκριμένες δράσεις
α φ ο ρ ο ύ σ α ν σ τ η ν κα τα γρ α φ ή
αναγκών και ζητημάτων σχετικά με
την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
των παιδιών και στο σχεδιασμό
δράσης με στόχο τον εμβολιασμό,
την έκδοση πιστοποιητικών και
την παρακολούθηση/τήρηση των
βιβλιαρίων υγείας των παιδιών σε
τοπικό επίπεδο.
Οι δράσεις επικεντρώνονται στην άμεση
και εύκολη πρόσβαση στο σχολείο
μέσω προγραμμάτων ενθάρρυνσης
και ευαισθητοποίησης, την παράλληλη
γλωσσική και μαθησιακή υποστήριξη
των μαθητών Ρομά εντός και εκτός
του ωρολογίου προγράμματος,
την υλο π οίησ η π ρογρά μ μ ατος
συνεργατικής διδασκαλίας με σημείο
αναφοράς κάποιες σχολικές μονάδες,
την οργάνωση θερινών τμημάτων για
την ομαλή μετάβαση των παιδιών από
το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, καθώς και
λοιπές δράσεις στους καταυλισμούς.
Ταυτόχρονα, η συνεργασία με φορείς
και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που
έχουν εμπειρία από τον πληθυσμό –
στόχο για ανταλλαγή τεχνογνωσίας
αλλά και ανάπτυξη κοινών δράσεων,
ε ν ίσ χ υ σ ε θ ε τικά όλο υς το υς
προαναφερθέντες στόχους.
Το πρόγραμμα αποτελείται από τις
παρακάτω δράσεις:
•
Ενίσχυση της πρόσβασης και
φοίτησης στην προσχολική αγωγή,
όπου περιλαμβάνει την προσέγγιση
κοινοτήτων και οικογενειών Ρομά,
καταγραφή παιδιών και εγγραφή παιδιών
Ρομά στην Προσχολική Εκπαίδευση.
Δράσεις
ευαισθητοποίησης
κοινότητας και οικογενειών Ρομά
6

για την παραμονή στο σχολείο και
εμψυχωτικές δραστηριότητες παιδιών
Ρομά νηπιαγωγείου
•
Παρεμβάσεις για τη σχολική
ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής
φοίτησης των παιδιών στα σχολεία,
όπου γίνεται διάγνωση αναγκών ανά
σχολείο και περιοχή και υλοποιούνται
π α ρε μ β ά σεις σε οικισ μ ο ύς –
καταυλισμούς για θέματα εκπαίδευσης.
Η δράση επίσης περιλαμβάνει
σύνδεση οικισμών/καταυλισμών με τα
σχολεία, προετοιμασία εκπαιδευτικών,
τμήματα ενίσχυσης – mentorship,
εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στην
εκπαίδευση, τμήματα δημιουργικής
απασχόλησης, τμήματα μελέτης /
φροντιστηριακής υποστήριξης και
τέλος παρακολούθηση της φοίτησης
των Ρομά μαθητών.
•
Εκπαιδευτικές δράσεις για
την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης νέων Ρομά που έχουν
εγκαταλείψει το σχολείο και ενηλίκων
Ρομά. Η υλοποίηση της δράσης
επιτεύχθηκε με τη συνδρομή κοινωνικών
λειτουργών και διαμεσολαβητών, οι
οποίοι καλούνται να διερευνήσουν και
να εντοπίσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες
των Ρομά που δεν έχουν ολοκληρώσει
την υποχρεωτική εκπαίδευση. Επίσης
υπήρξε συνεργασία με σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας και δημιουργία
τμημάτων συμβουλευτικής σε ενήλικες
Ρομά και τμήματα γραμματισμού.
•
Εφαρμογή παρεμβατικών
π ρογρα μμάτων π ρωτογε νούς
κα ι δε υ τ ε ρ ογε νο ύς π ρ όλ η ψ η ς
σχολικής ψυχολογίας, επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών και ευαισθητοποίησης
των σ τε λε χών εκπαίδευσης
– υ π οσ τη ρικ τικέ ς δρ άσεις μ ε
διαμεσολαβητές. Η δράση υλοποιήθηκε
με στόχο τη συνεργασία ψυχολόγων
και κοινωνικών λειτουργών και μελών
της σχολικής κοινότητας για την παροχή
μαθησιακής και ψυχοκοινωνικής
στήριξης των μαθητών αλλά και
των γονέων Ρομά, καθώς και για
την ε πιμορφωτική υ ποσ τή ριξ η
των εκπαιδευτικών των σχολείων,
ενώ αποσκοπεί στη βελτίωση της
λειτουργικότητας της επικοινωνίας, αλλά
και στην κατανόηση και αξιοποίηση της
διαφορετικότητας.
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Υποστήριξη της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών- Δράσεις στη Κοινότητα
από το Δίκτυο για Τα Δικαιώματα του Παιδιού
Ρούλα Λινάρδου, Κοινωνικός Λειτουργός, Συντονίστρια Μονάδας Προστασίας Παιδιού, εκ μέρους του Δικτύου για τα
Δικαιώματα του Παιδιού

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του
Παιδιού (Δίκτυο) δραστηριοποιείται
από το 2004 ως μη κερδοσκοπικό
σωματείο με σκοπό την προάσπιση
των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως
αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού (1989) του
ΟΗΕ. Επιδιώκει τη διάδοση αλλά και
την εφαρμογή στην πράξη της Διεθνούς
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
με πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και
θεσμικές παρεμβάσεις. Τα μέλη του είναι
γονείς, εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί,
κοινωνικοί επιστήμονες, δικηγόροι,
συγγραφείς,
καλ λιτέχνες,
δημοσιογράφοι και εν γένει άνθρωποι
π ο υ σ έ β ον τα ι τα α ν θ ρ ώ π ινα
δικαιώματα, ιδιαίτερα αυτά των παιδιών,
και είναι πρόθυμοι να κινητοποιηθούν
για την προώθηση και την προάσπισή
τους. Τα προγράμματα μας προωθούν
την κοινωνική αλ ληλεγ γύη, την
πολιτισμική διαφορετικότητα, την
συνεργασία, την συλλογικότητα και την
κοινωνικοποίηση, δίνοντας βήμα στα
παιδιά να εκφραστούν. Υλοποιούμε
εκπ αιδευτικά π ρογρά μ ματα και
κοινωνικο-πολιτισμικές δράσεις μέσω
των οποίων αποκτάμε άμεση επαφή
με τα παιδιά και τις οικογένειές τους και
έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίζουμε
και να εκθέτουμε τα προβλήματα που
τα παιδιά αντιμετωπίζουν σχετικά με
την εφαρμογή της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού.
Το Δίκτυο απευθύνεται σε όλα τα παιδιά
ανεξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής,
φυλής, φύλου, θρησκείας και γλώσσας,
με στόχο πάντα το βέλτιστο συμφέρον
των παιδιών και όραμα τη δημιουργία
των κατάλληλων συνθηκών ώστε να
μεγαλώνουν υγιή και ευτυχισμένα, η
γνώμη τους να λαμβάνεται υπόψη και
τα δικαιώματά τους να είναι σεβαστά.
Οι δράσεις μας έχουν ως επίκεντρο το
παιδί και υλοποιούνται σε σημεία εντός
και εκτός Αττικής όπως για παράδειγμα
Μαλακάσα, Ριτσώνα, Μέγαρα, Αλίαρτος,
Θήβα, Ελευσίνα, Σαλαμίνα, Κύθηρα,
Θεσσαλονίκη. Το Δίκτυο υλοποιεί
εφτά κεντρικά προγράμματα και αυτά
είναι το Εργαστήρι Πολιτισμού με την
Δανειστική Βιβλιοθήκη, την Πλανόδια
Βιβλιοθήκη, το Κέντρο για το Παιδί, το
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης,
το Εφηβικό Κέντρο, την Εφημερίδα
των Νέων «Αποδημητικά Πουλιά» και
την ομάδα Ψυχοκοινωνικής και Νομικής
Υποστήριξης για παιδιά πρόσφυγες.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τα προγράμματα είναι διαθέσιμες
στην ιστοσελίδα του Δικτύου https://
ddp.gr/ .

Σε όλα τα π ρ ο α να φ ε ρ ό μ ε να
προγράμματα, προσφέρεται ένα ευρύ
φάσμα πολιτιστικών, εκπαιδευτικών
και ψυχοκοινωνικών υποστηρικτικών
δραστηριοτήτων, σε παιδιά, έφηβους,
νέους και τις οικογένειες τους, με
ιδιαίτερη πρόβλεψη σε ευάλωτες
ομάδες, που βρίσκονται σε κίνδυνο
περιθωριοποίησης και αποκλεισμού,
καλ λιεργών τας το έδαφος μίας
ομαλής κοινωνικής προσαρμογής
και ενσωμάτωσης, καθώς και την
ενίσχυση της σταδιακής ανάληψης
πρωτοβουλιών εκ μέρους τους.
Οι επαγ γε λματίες, εργαζόμενοι
και εθελοντές, οργανώνουν και
παρέχουν εξειδικευμένα παιδαγωγικά
προγράμματα, δημιουργικές ομαδικές
δ ρ α σ τ η ρ ι ότ η τ ε ς, δ ρ ά σ ε ι ς μ η
τυπικής εκπαίδευσης και υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με
στόχο την ενίσχυση της προστασίας,
φροντίδας, ευημερίας και ένταξης των
ευάλωτων ομάδων και τη στήριξη της
πρόσβασης αυτών σε μακροχρόνιες
λύσεις. Μέσα από την επαφή μας με
κάθε παιδί και με τη στενή συνεργασία
όλων των μελών της διεπιστημονικής
ομάδας (παιδαγωγοί, κοινωνικοί
λειτουργοί, ψυχολόγοι, δικηγόροι κ.α.) ,
αξιολογείται το κάθε παιδί ως μοναδικό
και δίνεται έμφαση στις εξειδικευμένες
ανάγκες και δυνατότητες του, με
σκοπό να υποστηριχθεί ολιστικά και
να αναπτύξει την δημιουργικότητά
του, την αυτονομία του, να βελτιώσει
το γλωσσικό του σύστημα και να
δοθεί η δυνατότητα στο παιδί και
στους γονείς του να γνωρίσουν την
κοινότητα, τις δυνατότητες και επιλογές
τις οποίες έχουν και να κινητοποιηθούν
αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην
κοινωνία των πολιτών.
Η υποστήριξη κάθε παιδιού και
οικογένειας λαμβάνει χώρα με
απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα
των παιδιών και την ιδιωτικότητα
των περιπτώσεων. Υπάρχει ιδιαίτερη
φροντίδα στον τρόπο παρέμβασης και
μέριμνα για τη συμπληρωματικότητα
των ενεργειών. Καθημερινά ερχόμαστε
σε επαφή με μεγάλο αριθμό παιδιών
και οικογενειών που διαβιούν σε
άσ χη με ς συνθήκε ς, αδυνατούν
να καλύψουν τις βιοπορισ τικές
τους ανάγκε ς, αν τιμ ε τω πίζου ν
ψυχοκοινωνικά προβλήματα και
ωθούνται στο περιθώριο και τον
κοινωνικό αποκλεισμό. Βασικό μας
μέλημα είναι πάντα να ανταποκριθούμε
άμεσα, να διαχειριστούμε ολιστικά τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθώς
και να υποστηρίξουμε συμβουλευτικά,
μεμονωμένες περιπτώσεις βασισμένοι
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πάντα στον σχεδιασμό εξατομικευμένου
πλάνου δράσης και παρέμβασης για
κάθε παιδί, διασυνδέοντας το, μέσω
παραπομπών και συνοδειών, με την
κοινότητα, με δημόσιες υπηρεσίες
και φορείς με σκοπό αρχικά την
υποστήριξή τους σε θέματα στέγασης,
σίτισης και ένδυσης, σωματικής και
ψυχικής υγείας και εν συνεχεία την
υποστήριξή τους για την εγγραφή τους
στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση
(για όσα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση
στο εκπαιδευτικό σύστημα), καθώς
και σε δράσεις κοινωνικοποίησης
και διαπαιδαγώγησης. Διατηρούμε
μία διαρκή και σταθερή επικοινωνία
με τα παιδιά και εκδηλώνουμε
γνήσιο ενδιαφέρον για την εξέλιξη
των αιτημάτων τους με στόχο την
οικοδόμηση του αισθήματος ασφάλειας
και της σχέσης εμπιστοσύνης.
Τέλος, μέσα από ομαδικές συναντήσεις
και εργαστήρια που γίνονται τόσο
με τα παιδιά όσο και με γονείς, τους
δίνεται η ευκαιρία να ενημερωθούν για
τα δικαιώματά τους, τις δυνατότητες
ένταξής τους, και να εκφράσουν τους
προβληματισμούς και τις σκέψεις τους.
Με βάση και τα παραπάνω, μοναδικός
στόχος του Δικτύου είναι το αυτονόητο,
δηλαδή κάθε παιδί να έχει ένα χώρο
έκφρασης, να γνωρίζει, να κατανοεί
και να απολαμβάνει τα δικαιώματα του
και εμείς με κάθε τρόπο να επιδιώκουμε
όλα τα δικαιώματα των παιδιών να
εφαρμόζονται στη πράξη. Επειδή όμως
το «αυτονόητο» δεν είναι πάντα εύκολο
να υλοποιηθεί, χρειαζόμαστε την δική
σας υποστήριξη και συμβολή.
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Η προώθηση της ανάγνωσης από την βρεφική ηλικία στο πλαίσιο της
Προαγωγής Υγείας
Σακελλάρη Βάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Είναι πλέον αναγνωρισμένο από τη
διεθνή βιβλιογραφία ότι η ανάγνωση βιβλίων στα παιδιά ήδη από την
βρεφική ηλικία έχει πολλαπλά οφέλη. Συγκεκριμένα, τα τεκμηριωμένα
αποτελέσματα μελετών στηρίζουν
ότι: - Ενισχύει την ανάπτυξη του δεσμού γονιού – παιδιού. Οι γονείς
έρχονται πιο κοντά με τα παιδιά τους
ενώ διαβάζουν ένα βιβλίο μαζί τους
και τους δίνεται η ευκαιρία να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί με το παιδί
τους, μοιραζόμενοι μαζί του σκέψεις
και συναισθήματα με αφορμή τα βιβλία και τις ιστορίες. - Αναπτύσσει τις
γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες
του παιδιού.
Οι επιστήμονες καταλήγουν ότι η
δραστηριότητα αυτή είναι πιο σημαντική για την εξέλιξη του παιδιού ως
προς τη σχολική του ετοιμότητα και
ένταξη, ακόμη και από το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονιών, το επάγγελμα
ή το εισόδημά τους.
- Ενισχύει τις γονεϊκές δεξιότητες και
την αυτοπεποίθηση των γονιών στο
πλαίσιο του ρόλου τους.
- Υποστηρίζει την επικοινωνία και
βοηθά το παιδί να κατανοήσει τις
εμπειρίες του και να εκφράσει τα συναισθήματά του. - Υποστηρίζει την
ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και
την ικανότητα συγκέντρωσης. Με το
τακτικό διάβασμα στο παιδί, καλλιεργείται η ικανότητά του να ακούει με
προσοχή και παράλληλα αναπτύσσονται οι δεξιότητές του ως προς τη λεπτή κινητικότητα, καθώς περιεργάζεται το βιβλίο, γυρίζει τις σελίδες, κλπ.
- Με την ένταξη του βιβλίου και της
ανάγνωσης στην καθημερινότητα της
οικογένειας από την πρώιμη βρεφική ηλικία, ενισχύεται το κίνητρο των
παιδιών για μάθηση αυξάνοντας το
ενδιαφέρον τους για διάβασμα. Όλα
αυτά ευνοούν τη σχολική προετοιμασία των παιδιών, καθώς και τη μελλοντική αυτόβουλη ενασχόλησή τους με
το διάβασμα. Διεθνώς υπάρχουν αξιόλογα προγράμματα και παρεμβάσεις

για τη διευκόλυνση της πρόσβασης
των παιδιών στο βιβλίο. Στα προγράμματα αυτά δραστηριοποιούνται
διάφοροι φορείς και επαγγελματίες
υγείας στην κοινότητα δίνοντας έμφαση κυρίως σε ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού.
Τα προγράμματα αυτά έχουν αξιολογηθεί και τα αποτελέσματά τους είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Εξαιρετικά
παραδείγματα αποτελούν το γαλλικό
«Access», το «Reach Out and Read»
της Αμερικής, το «Book Start» του
Ηνωμένου Βασιλείου και το ιταλικό
«Nati per Leggere». Στην Ελλάδα,
το 2013 ιδρύθηκε στην Αθήνα το
διεπιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Διαβάζοντας
Μεγαλώνω».
Το «Διαβάζοντας Μεγαλώνω» στηρίζεται σ τη διεθνή εμπειρία και
εμπνέεται από τα προαναφερθέντα
προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης. Στόχος του είναι η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των
παιδιών σε αναγνωστικό υλικό από
τους πρώτους μήνες της ζωής τους
και η διαμόρφωση συνθηκών που
θα ενθαρρύνουν τη συστηματική
και αυτόβουλη ενασχόλησή τους με
το διάβασμα. Περισσότερες πληροφορίες για το σωματείο «Διαβάζοντας Μεγαλώνω» και τις δράσεις του
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
http://w w w.diavazontas.org/ καθώς και στο facebook https:// www.
facebook.com/diavazontas. org/. Το
να μοιράζεσαι το διάβασμα ενός βιβλίου μπορεί για κάποιους να είναι μία
ευχάριστη συνήθεια που φέρνει κοντά γονιό και παιδί, αλλά για άλλους
δεν συμβαίνει το ίδιο διότι δεν είναι
εξοικειωμένοι με αυτή τη δραστηριότητα και δυσκολεύονται καθώς δεν
είναι μία εμπειρία που είχαν οι ίδιοι
ως παιδιά. Σε αυτό αναλαμβάνουν
ενεργό ρόλο οι επαγγελματίες υγείας
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Οι Επισκέπτες Υγείας, συγκεκριμένα,
αποτελούν τον ιδανικό επαγγελματία
υγείας για την προώθηση ανάγνωσης
βιβλίων διότι το πεδίο δράσης τους
αφορά στην προαγωγή της υγείας και
βρίσκονται κοντά στην οικογένεια
αποσκοπώντας στην ολοκληρωμένη
στήριξή της ως προς τη φροντίδα και
το μεγάλωμα των παιδιών.
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών φροντί-
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δας υγείας και συμβουλευτικής της οικογένειας είτε στην δομή που εργάζονται, είτε στις κατ’ οίκον επισκέψεις, οι
Επισκέπτες Υγείας προτρέπουν τους
γονείς να εντάξουν το διάβασμα
στις καθημερινές δραστηριότητές
τους ήδη από την βρεφική ηλικία. Ο
στόχος είναι το κάθε σπίτι να γίνει το
μέρος εκείνο όπου το βιβλίο είναι διαθέσιμο, εκτιμάται και αποτελεί πηγή
διασκέδασης και μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, η συμβολή των Επισκεπτών
Υγείας είναι καθοριστική, η παρέμβασή τους περιλαμβάνει την ενημέρωση των γονέων για τη σημασία της
ανάγνωσης βιβλίων, την ενημέρωση
για τα κατάλληλα βιβλία για την κάθε
ηλικία του παιδιού και τη διασύνδεση
των οικογενειών με τοπικές βιβλιοθήκες, καθώς και την ένταξη αναγνώσεων (από εθελοντές της κοινότητας)
στην αίθουσα αναμονής των δομών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το
«Διαβάζοντας Μεγαλώνω» έχει υλοποιήσει δύο επιμορφωτικά σεμινάρια
για Επισκέπτες Υγείας προκειμένου να
εξοικειωθούν με την παρέμβαση αυτή
και να την εφαρμόσουν στην καθημερινή πρακτική τους στο πλαίσιο των
δράσεων τους για τα παιδιά και τις
οικογένειες στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αλλά και την
κοινότητα.
Με βάση την εμπειρία αυτή, προκύπτει
σταδιακά υλικό τεκμηρίωσης της δράσης αυτής για την ελληνική πραγματικότητα. Συμπερασματικά, όπου έχει
εφαρμοστεί η παρέμβαση, τυγχάνει
μεγάλης αποδοχής από τους γονείς
και τα παιδιά και έχει δείξει ότι οι γονείς αν και μπορεί να είναι διστακτικοί
αρχικά στη συνέχεια μοιράζονται τον
ενθουσιασμό των παιδιών μαζί τους
για τα βιβλία και το διάβασμα.
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Aντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς των
ηλικιωμένων
Πάνια Καρνάκη, Συντονίστρια Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων, Ινστιτούτο Prolepsis

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στη χώρα μας το
2018 οι θάνατοι ήταν 33.857 περισσότεροι σε σχέση με τις γεννήσεις,
κάτι που παρουσιάζεται όλο και πιο
συχνά τα τελευταία χρόνια. Οι προβλέψεις των επόμενων χρόνων σχετικά με την εξέλιξη του πληθυσμού δεν
είναι ευοίωνες εφόσον προβλέπεται
ότι ο πληθυσμός της χώρας θα κυμανθεί από 8,3 μέχρι 8,8 εκατομμύρια το 2050 μια μείωση τουλάχιστον
2 εκατομμυρίων.
Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με
τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων άνω
των 65 ετών (21,5% του πληθυσμού,
που αντιστοιχεί σε 2,3 εκατομμύρια
άτομα). Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το
2035 το ποσοστό των ατόμων άνω
των 65 θα αντιστοιχεί στο 27,9% με
27,2% του συνολικού πληθυσμού
(από 20,9% το 2015) ενώ οι άνω των
85 ετών θα αντιστοιχούν στο 4,1%
με 4,5% του πληθυσμού (από 3% το
2015).
Υπολογίζεται πως το 24% περίπου
των ηλικιωμένων ζουν μόνοι τους.
Εκτός από τη μείωση της ποιότητας
ζωής, η κοινωνική απομόνωση και η
μοναξιά έχουν δυσμενείς επιπτώσεις
για την υγεία τους. Tο 22,8% των
ηλικιωμένων στη χώρα μας (529.000
άτομα) βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό. Παράλληλα, άνω του 80% αντιμετωπίζει
χρόνια πάθηση, ενώ άνω του 53%
έχει περιορίσει τις δραστηριότητές
του λόγω προβλημάτων υγείας. Επιπλέον, τα ηλικιωμένα άτομα πλήττονται περισσότερο και πιο άμεσα μετά
από κάποια φυσική καταστροφή,
όπως συνέβη και στην περίπτωση
των καταστροφικών πυρκαγιών στην
ανατολική Αττική.
Με βάση τα παραπάνω, η ολοκληρωμένη ένταξη των ηλικιωμένων
στο κοινωνικό σύνολο μέσα από
κατάλληλα μέτρα και την υιοθέτηση
καλών πρακτικών που εφαρμόζονται
διεθνώς είναι υψίστης σημασίας.
Μία νέα πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης
και της μοναξιάς των ηλικιωμένων
αναλαμβάνει το Ινστιτούτο Prolepsis.
Σε συνέχεια του ερευνητικού έργου
σε θέματα προληπτικής ιατρικής και
των πολυετών δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των ατόμων

τρίτης ηλικίας, το Ινστιτούτο Prolepsis
σχεδιάζει την υλοποίηση προγράμματος για την ανάδειξη των αναγκών
τους και την προώθηση πρακτικών
που ενισχύουν τη μέριμνα, τη συντροφικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη προς τα ηλικιωμένα άτομα.
Στο πλαίσιο της υλοποίησής του θα
δημιουργηθούν ομάδες εθελοντισμού σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας
– γειτονιάς. Οι ομάδες εθελοντών θα
παρέχουν υποστήριξη στους ηλικιωμένους μέσα από:
Για τις ανάγκες αυτής της νέας πρωτοβουλίας, το Ινστιτούτο Prolepsis
προχώρησε σε συνεργασία με τον
διεθνή οργανισμό Les Petits Frères
des Pauvres.
«Ενώσαμε τις δυνάμεις μας με ένα μεγάλο διεθνή οργανισμό με εμπειρία
και πλούσιο έργο σε θέματα στήριξης
των ηλικιωμένων, με στόχο να εφαρμόσουμε καλές πρακτικές που θα μας
βοηθήσουν να στηρίξουμε αποτελεσματικά τα άτομα τρίτης ηλικίας. Οι
ηλικιωμένοι αποτελούν και πρέπει
να παραμείνουν σημαντικό κομμάτι
της κοινωνίας. Αρκεί να έρθουμε για
λίγο στη θέση τους και να σκεφτούμε τι μπορεί να βιώνουν καθημερινά,
λόγω της μοναξιάς, της απομόνωσης
και λόγω των πιθανών κινητικών και
άλλων ιατρικών προβλημάτων που
συχνά αντιμετωπίζουν. Είναι ευθύνη
όλων μας να σταθούμε δίπλα τους»,
αναφέρει η κυρία Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του
Ινστιτούτου Prolepsis.
Παράλληλα, στον τομέα της στήριξης των ηλικιωμένων, το Ινστιτούτο
Prolepsis βρίσκεται καθημερινά στο
πλευρό των κατοίκων ηλικίας 65 ετών
και άνω που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ανατολική
Αττική. Υλοποιεί από τον Απρίλιο το
πρόγραμμα 365+ Μέρες Φροντίδας
με φορέα χρηματοδότησης τη Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής
Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, προσφέροντας σε
καθημερινή βάση πρωινό και μεσημεριανό γεύμα. Τα γεύματα σχεδιάζονται από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου
με βάση τις αρχές της υγιεινής διατροφής, όπως αποτυπώνονται στους
9

Εθνικούς Διατροφικούς Οδηγούς.
Mπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Prolepsis εάν επιθυμείτε και
εσείς να συμμετέχετε ως εθελοντής,
ως ωφελούμενος ή γνωρίζετε κάποιον ηλικιωμένο που θα μπορούσε
να επωφεληθεί από το πρόγραμμα.
Τη λ έ φ ω ν ο
επικοινωνίας:
2106255700, email: info@prolepsis.
gr
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις, τα ευρωπαϊκά
και εθνικά προγράμματα που υλοποιεί
το Ινστιτούτο Prolepsis, μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.
prolepsis.gr, ή να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιάννη Κουτελίδα στο
210 -625570 0 (εσωτ. 119) ή στο
6936631702.
Το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής,
Prolepsis είναι μη κερδοσκοπικός
επιστημονικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο της δημόσιας υγείας από το 1990. Αποστολή
του Ινστιτούτου είναι να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της δημόσιας
υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, εκπονώντας ακαδημαϊκή έρευνα
και εφαρμόζοντας τα αποτελέσματά
της σε ανθρωπιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, που στοχεύουν στην
καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού και στην
προαγωγή υγείας των ευάλωτων
ομάδων του πληθυσμού. Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει αναπτύξει τους
Εθνικούς Διατροφικούς Οδηγούς για
τον γενικό πληθυσμό και τις ειδικές
πληθυσμιακές ομάδες, ενώ από το
2012 υλοποιεί σε σχολεία ευπαθών
περιοχών της χώρας το Πρόγραμμα
Σίτισης και Προώθησης Διατροφής –
ΔΙΑΤΡΟΦΗ, με Ιδρυτικό Δωρητή το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
www.prolepsis.gr
#ProlepsisInstitute

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η Επαγγελματικη Εξουθενωση: Η Αντιμετωπιση Σε Ατομικο Επιπεδο
Ανδρέας Αρματάς, MA DCH AFISCP, Clinical & Coaching Psychologist
Ο επαγγελματίας υγείας που εκδηλώνει
επαγ γε λματική εξουθένωση βιώνει
μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται
α π ό σ υ ναισ θ η μ α τικ ή εξά ν τ λ η σ η,
αποπροσωποποίηση και έλλειψη προσωπικής
επίτευξης (Maslach, 1982). Ο επαγγελματίας
υγείας βιώνει έντονη ψυχική και σωματική
κόπωση μαζί με απώλεια διάθεσης. Επιπλέον,
υπάρχει απώλεια ενδιαφέροντος και
θετικών συναισθημάτων για τους ασθενείς
ενώ παρουσιάζει αυξημένη επιθετική και
κυνική συμπεριφορά. Τέλος, κλονίζεται η
αυτοπεποίθηση και μειώνεται το αίσθημα
ικανοποίησης. Το αποτέλεσμα είναι πτώση
της απόδοσης ή ακόμα και παραίτηση.
Η επαγγελματική εξουθένωση αναπτύσσεται
σταδιακά
Η επαγγελματική εξουθένωση δεν εμφανίζεται
ξαφνικά. Αναπτύσσεται σε βάθος χρόνου
και περνά από διάφορα στάδια (Edelwich
& Brodsky, 1980). Αυτό είναι ένα θετικό
στοιχείο γιατί αν υπάρξει παρέμβαση στα
πρώτα στάδια τότε θα αποφευχθούν τα
επόμενα και η επαγγελματική εξουθένωση
δεν θα αναπτυχθεί. Στο πρώτο στάδιο του
ενθουσιασμού, ο επαγγελματίας υγείας είναι
στην αρχή της καριέρας του και φέρει μαζί
του μη ρεαλιστικές προσδοκίες και υψηλούς,
συχνά ανέφικτους, στόχους. Αφιερώνει
πολύ χρόνο και ενέργεια στην εργασία ενώ
υπερεπενδύει στις σχέσεις με τους ασθενείς
και στις σχέσεις με τους συναδέλφους. Όταν
οι προσδοκίες διαψεύδονται, εμφανίζεται η
απογοήτευση η οποία οδηγεί στο επόμενο
στάδιο.
Στο στάδιο της αμφιβολίας και της αδράνειας
υπάρχει απογοήτευση ή/ και αυτό-κατηγορία
επειδή οι ανάγκες δεν καλύπτονται από
την εργασία. Παρόλα αυτά η προσπάθεια
επένδυσης όχι μόνο συνεχίζεται αλλά
προχωρά πιο εντατικά. Όσο οι προσδοκίες
δεν βρίσκουν ανταπόκριση, η εργασία
απόιδανικοποιείται και ο επαγγελματίες υγείας
ενοχλείται συχνότερα από πράγματα που
προηγουμένως δεν είχαν ανάλογη επιρροή
πάνω του. Υπεισέρχεται η αμφισβήτηση κατά
πόσο τελικά θα μπορέσει ποτέ η εργασία να
ανταποκριθεί στις αρχικές φιλοδοξίες.
Στο στάδιο της απογοήτευσης και ματαίωσης,
ο επαγγελματίας υγείας αποθαρρύνεται μετά
από τις πολλές άκαρπες προσπάθειες του,
απομακρύνεται από τους ασθενείς και νιώθει
ματαίωση. Σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητη
η αναθεώρηση των προσδοκιών. Στην
αντίθετη περίπτωση, οδηγείται στο στάδιο
της απάθειας. Στο στάδιο της απάθειας,
ο επαγγελματίας υγείας αποφεύγει την
υπευθυνότητα και δεν ενδιαφέρεται να καλύψει
τις ανάγκες των ασθενών του. Παύει πια να
επενδύει στην επαγγελματική του ιδιότητα και
εργάζεται απλά και μόνο για βιοποριστικούς
λόγους.

Μην βασίζεστε μόνο στις οργανωτικές
παρεμβάσεις
Στην αντιμετώπιση της επαγγελματικής
εξουθένωσης το βάρος πέφτει συχνά στις
οργανωτικές παρεμβάσεις. Είναι εύλογο ότι
χρειάζεται να γίνουν οργανωτικές αλλαγές
που στοχεύουν σε αλλαγές στις ηγετικές
συμπεριφορές, στη γραφειοκρατία και στις
εργασιακές απαιτήσεις, στην αυτονομία και
στον έλεγχο πάνω στη δουλειά, στο σύστημα
ανταμοιβών και στο κλίμα δικαίου, στην
ανάπτυξη ‘κοινότητας’ και στην υποστήριξη
των επαγγελματιών. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν
είναι στον έλεγχο του επαγγελματία υγεία
και εξαρτάται από αποφάσεις τρίτων. Η
προσμονή ανάλογων πρωτοβουλιών από το
δημόσιο τομέα όχι μόνο δεν θα είναι ωφέλιμη
αλλά μπορεί να εντείνει τη ματαίωση και την
απάθεια. Άλλωστε κεντρικός παράγοντας στην
ανάπτυξη της επαγγελματικής εξουθένωσης
είναι η αναμονή χωρίς αντίκρισμα. Όταν δεν
έρχονται οι απαιτούμενες αλλαγές έξωθεν,
επενδύουμε σε αλλαγές έσωθεν και το
κάνουμε για τη δική μας ψυχική υγεία.
Παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο
Η επαγ γελματική εξουθένωση συχνά
εξισώνεται με το στρες και προτείνονται
παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση του. Παρά
τη χρησιμότητα των προγραμμάτων μείωσης
του στρες, στην προκειμένη περίπτωση δεν
επαρκούν και τα αποτελέσματα τείνουν να
είναι βραχυπρόθεσμα. Ο επαγγελματίας
υγείας χρειάζεται να (ξανα)επενδύσει στην
προσωπική του ζωή γιατί συχνά επιτρέπει
στη φύση της εργασίας του να επηρεάσει
τις προσωπικές του σχέσεις. Δεν μπορεί να
τονιστεί αρκετά η σημασία της οικογενειακή
ζωής και η ύπαρξη πηγών ευχαρίστησης εκτός
επαγγελματικού χώρου. Επιπλέον, χρειάζεται
υπενθύμιση για αυτοφροντίδα καθώς ο
επαγγελματίας υγείας έχει μάθει να φροντίζει
τους άλλους αλλά αμελεί να συμπεριλάβει τον
εαυτό του στις υπηρεσίες που προσφέρει.
Η επίγνωση και η διαχείριση προσωπικών
χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στην
επαγγελματική εξουθένωση όπως η
επικριτική στάση και η έλλειψη συμπόνιας
απέναντι στον εαυτό μας, η τελειομανία και
η υπερδέσμευση, ο άκαμπτος ιδεαλισμός και
η έλλειψη προσαρμοστικότητας μπορούν
να φανούν ωφέλιμα. Το σημαντικότερο,
όμως, στην πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση
της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι η
αναθεώρηση των προσδοκιών σχετικά με την
εργασία. Ο επαγγελματίας υγείας ξεκινά την
καριέρα του και μπαίνει στο σύστημα υγείας
με προσδοκίες.
Η αποτυχία του συστήματος να ανταποκριθεί
σε αυτές τις προσδοκίες πυροδοτεί τις πρώτες
εκδηλώσεις απογοήτευσης. Είναι απαραίτητη
η αναθεώρηση των αρχικών προσδοκιών
και ο επαναπροσδιορισμός της εργασίας
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για την αναχαίτιση και την αναστροφή της
επαγγελματικής εξουθένωσης. Αυτή η
αναθεώρηση δεν προστατεύει μόνο από
καθημερινές απογοητεύσεις αλλά διευκολύνει
τον επαγγελματία υγείας να σχεδιάσει
(ανεπίσημα) τη εργασία του έτσι ώστε να
συμβαδίζει με τα κίνητρα, τα δυνατά σημεία
και τα ενδιαφέροντα του. Αυτή η διαδικασία
ονομάζεται job crafting (Berg & Wrzesniewski,
2008) και είναι στον απόλυτο έλεγχο του
επαγγελματία. Και στην επαγγελματική
εξουθένωση ο έλεγχος χρειάζεται να ξαναεπιστρέψει σε εμάς.

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Οι σύγχρονοι οικογενειακοί ρόλοι βελτιώνουν ρόλο στη Γερμανία, εισήχθησαν νέα πολιτικά μέτρα, όπως
το αίσθημα ικανοποίησης από τη ζωή για τους
η στήριξη της γονικής άδειας μετά τη γέννηση ενός παιδιού
γονείς
Η ισότητα έχει θετική επίδραση στις μητέρες και τους πατέρες.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από
κοινωνιολόγους του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, εξαιτίας
της μεγαλύτερης ελευθερίας για προσωπική ισορροπία
μεταξύ της φροντίδας των παιδιών και της εργασίας, οι
μητέρες και οι πατέρες σήμερα είναι πιο ευχαριστημένοι
από τη ζωή τους, συγκριτικά με τους γονείς πριν από 20 ή
30 χρόνια.
Οι παραδοσιακοί ρόλοι, σύμφωνα με τους οποίους η
μητέρα φροντίζει τα παιδιά και ο πατέρας εργάζεται σε θέση
πλήρους απασχόλησης, ήταν ο κανόνας για πολλά χρόνια.
Αλλά τις τελευταίες δεκαετίες, οι προσδοκίες για τον ρόλο
των γονέων έχουν αλλάξει. Η μητρότητα δεν θεωρείται
πλέον ως υποχρεωτικό μέρος της γυναικείας ταυτότητας και
ολοκλήρωσης. Δεν θεωρείται αυτονόητο ότι οι μητέρες
θα παραιτηθούν από την αμειβόμενη εργασία τους και
καθίσταται ολοένα και πιο φυσιολογικό για τους πατέρες να
έχουν πιο ενεργό ρόλο στην φροντίδα των παιδιών.

Διάσταση μεταξύ δημόσιου λόγου και εμπειρικών
δεδομένων
Μαζί με τους κοινωνιολόγους από τη Γερμανία,
ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (UZH) έχουν
διερευνήσει τις συνέπειες αυτών των μεταβαλλόμενων
κοινωνικών προσδοκιών στο αίσθημα ικανοποίησης
από τη ζωή για τις μητέρες και τους πατέρες. Για το έργο
τους, αξιολόγησαν στοιχεία από τη μακροχρόνια μελέτη
της Κοινωνικοοικονομικής Ομάδας στο Ινστιτούτο
Οικονομικών Ερευνών του Βερολίνου (DIW), τα οποία είναι
αντιπροσωπευτικά της Γερμανίας. Περιέχονται στοιχεία για
περισσότερες από 18.000 γυναίκες και σχεδόν 12.000
άνδρες που ερευνήθηκαν μεταξύ 1984 και 2015. «Ενώ τα
τελευταία χρόνια το επικρατέστερο μήνυμα στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης είναι ότι οι σύγχρονοι γονείς βιώνουν μεγάλο
στρες ή μπορεί ακόμη και να μετανιώσουν το ότι έγιναν
γονείς, η έρευνα μας δείχνει το αντίθετο» λέει ο ερευνητής
Klaus Preisner από το UZH Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας.
Σε έρευνες της δεκαετίας του 1980, οι περισσότερες μητέρες
ήταν λιγότερο ικανοποιημένες από τη ζωή τους σε σχέση με
τις γυναίκες που δεν είχαν παιδιά. Η ιδέα της ύπαρξης «ενός
μικρού πλάσματος χαράς» που θα έφερνε μεγάλη ευτυχία
-η οποία προήλθε εν μέρει από τα ταμπού ενάντια σε
οποιαδήποτε αρνητική έκφραση σχετικά με την μητρότηταδεν φάνηκε πραγματική για πολλές γυναίκες. «Με την
αυξανόμενη ελευθερία να επιλέγει κανείς αν θα αποκτήσει
ή όχι παιδί και να διαμορφώνει τον ρόλο του ως γονέας πιο
ατομικά, το «χάσμα ευτυχίας της μητέρας» έκλεισε. Σήμερα
δεν παρατηρούμε διαφορά στην ικανοποίηση από τη ζωή
σε γυναίκες που είναι μητέρες και σε εκείνες που δεν έχουν
παιδιά», λέει ο Preisner.
Η ικανοποίηση από τη ζωή και για τους δύο γονείς έχει
αυξηθεί
Η εικόνα είναι διαφορετική για τους άνδρες. Στο παρελθόν,
σε αντίθεση με τις γυναίκες, οι άνδρες δεν αναμενόταν να
αναλάβουν ενεργό ρόλο στη φροντίδα των παιδιών, να
λάβουν γονική άδεια ή να μειώσουν το ωράριο εργασίας
τους μετά την απόκτηση παιδιών. Παρόλο που η κατάσταση
είναι διαφορετική σήμερα, η ικανοποίηση από τη ζωή για
τους άνδρες έχει αλλάξει ελάχιστα. Επιπλέον, δεν υπάρχει
διαφορά στην ικανοποίηση από τη ζωή μεταξύ πατέρων
και ανδρών χωρίς παιδιά. «Οι πατέρες που καταφέρνουν
να ανταποκριθούν στις νέες προσδοκίες του ρόλου τους,
επαινούνται όλο και περισσότερο για τη δέσμευσή τους»,
προσθέτει ο Preisner.
Παράλληλα, με τις νέες προσδοκίες σχετικά με τον γονεϊκό
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και της φύλαξης των μικρών παιδιών εκτός της οικογένειας.
Από τη μία πλευρά, αυτές οι αλλαγές σημαίνουν ότι οι
γονείς μπορούν να επιλέξουν πιο ελεύθερα τον τρόπο με
τον οποίο επιθυμούν να οργανώσουν την οικογενειακή
τους ζωή όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών τους.
Από την άλλη μεριά, οι ρόλοι και οι ευθύνες κατανέμονται
πιο ισότιμα μεταξύ των γονέων σήμερα. Και τα δύο αυτά
στοιχεία έχουν θετική επίδραση στην ικανοποίηση από τη
ζωής για τους γονείς.
Οι γονείς και τα παιδιά επωφελούνται από τα σύγχρονα
μέτρα πολιτικής
Η μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής και η αυξημένη ισότητα
των ρόλων των μητέρων και των πατέρων ενθαρρύνθηκαν
από τις σύγχρονες πολιτικές για της οικογένεια. Η γονική
άδεια επιτρέπει στους γονείς να μοιράζονται τις ευθύνες
τους για τη φροντίδα των παιδιών και να συμμετέχουν στην
ανατροφή τους. Επιπλέον, η φροντίδα των παιδιών εκτός
του σπιτιού, όπως παρέχεται στη Γερμανία, διευκολύνει
τις οικογένειες να συνδυάζουν τη γονική μέριμνα με
την εργασία. Ο Klaus Preisner βλέπει επίσης ένα άλλο
πλεονέκτημα: «Αυτά τα πολιτικά μέτρα, που είναι φιλικά
προς την οικογένεια δεν είναι μόνο σημαντικά για την
ισότητα μεταξύ των φύλων. Είναι εξίσου σημαντικά για την
αύξηση της ικανοποίησης από τη ζωή των γονέων αλλά
κατά συνέπεια και των παιδιών τους».
Πηγή: https://www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2019/
Parent-Life-Satisfaction.html
Βιβλιογραφία: Klaus Preisner, Franz Neuberger, Ariane
Bertogg und Julia M. Schaub. Closing The Happiness Gap:
The Decline of Gendered Parenthood Norms and the
Increase in Parental Life Satisfaction, Gender & Society.
August 27, 2019.

Έκθεση του ΠΟΥ: Αγνοώντας την υγεία των
φυλακισμένων σήμερα, δημιουργείται υψηλό
κόστος για την κοινωνία αργότερα

Η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για το
επίπεδο υγείας στις φυλακές στην Ευρώπη παρουσιάζει την
ανάλυση δεδομένων από 39 χώρες, σχετικά με το επίπεδο
υγείας των φυλακισμένων και το σύστημα υγείας που
τους εξυπηρετεί. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μεταξύ
2016 και 2017 με σκοπό την δυνατότητα επίβλεψης και
επιτήρησης της υγείας στις φυλακές. Η έκθεση αποκαλύπτει
ότι τα συστήματα επίβλεψης και επιτήρησης για την υγεία
είναι ανεπαρκή. Αυτό επηρεάζει την δημιουργία πολιτικών
βασισμένων σε δεδομένα που αποτελεσματικά στοχεύουν
στις ανάγκες των φυλακών.
Από τη φυλακή στην κοινότητα
Περίπου 6 εκατομμύρια άτομα φυλακίζονται κάθε χρόνο
στην Ευρώπη. Μετά την αποφυλάκιση, τα ποσοστά
παραβατικότητας και επαναφυλάκισης είναι υψηλά.
Η έκθεση καταδεικνύει ότι αυτός ο κύκλος μεταξύ
φυλακής και κοινότητας συχνά οδηγεί σε ασύνδετες και
αναποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας εκτός φυλακής.
Κατά τις αρχικές μέρες της αποφυλάκισης κάποιου, ο
κίνδυνος αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμού και υπερβολικής
χρήσης ναρκωτικών ουσιών αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι η
συνεχιζόμενη παροχή φροντίδας κατά την διάρκεια αυτής
της μετάβασης είναι ύψιστης σημασίας. Χάσματα στην
παροχή φροντίδας κατά την περίοδο αυτή έχουν σημαντικές
αρνητικές συνέπειες για την δημόσια υγεία και μπορούν να
περιορίσουν την ικανότητα μιας χώρας να αντιμετωπίσει τις
ανισότητες.
“Μια σημαντική μερίδα φυλακισμένων επιστρέφει στην
κοινωνία κάθε χρόνο. Συνεπώς, η αντιμετώπιση της
φυλακής ως χώρο δημόσιας υγείας, δίνει την ευκαιρία
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να υποστηριχθούν και να προστατευτούν ευάλωτες
πληθυσμιακές ομάδες μέσω δράσεων δημόσιας υγείας και
αύξησης της εγγραματοσύνης γύρω από την υγεία”, είπε
ο Dr. Bente Mikkelsen, Διευθυντής της Μονάδας των Μη
Μεταδοτικών Ασθενειών και Προαγωγής Υγείας δια βίου
στο Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη.
“Μια ποινή φυλάκισης που αφαιρεί από το άτομα το
δικαίωμα της ελευθερίας, δεν πρέπει να του στερεί επίσης
την υγεία και το δικαίωμα σε αυτήν”, πρόσθεσε.
Σημεία κλειδιά και αριθμοί για την Ευρώπη:
Αυτοκτονία και ψυχική υγεία
• 13,5% των θανάτων στην φυλακή οφείλεται σε αυτοκτονία
• 14% των κρατών-μελών αναφέρουν ότι δεν
χρησιμοποιούν τεστ ανίχνευσης για σοβαρές ψυχικές
νόσους κατά ή αμέσως μετά την άφιξη στην φυλακή.
• Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ προτείνουν, όλα τα
άτομα κατά την άφιξή τους στην φυλακή να περνούν από
τεστ ανίχνευσης για διαταραχές ψυχικής υγείας, πρόθεσης
αυτοτραμαυτισμού και αυτοκτονικής συμπεριφοράς όσο το
δυνατόν νωρίτερα.
Χρήση ουσιών
• Μόλις το 51% των χωρών έχουν εθνικές κατευθυντήριες
οδηγίες για την πρόληψη των θανάτων που οφείλονται σε
χρήση ουσιών αμέσως μετά την αποφυλάκιση
• Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ προτείνουν ότι τα
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν προγράμματα
ολοκληρωμένης φαρμακευτικής επίβλεψης και μεθόδους
ανίχνευσης για επικίνδυνη χρήση ουσιών σε όλα τα άτομα
κατά την είσοδό τους στη φυλακή
HIV και φυματίωση
• Ο επιπολασμός του HIV, διαφέρει από χώρα σε χώρα
αλλά τα υψηλότερα καταγεγραμμένα ποσοστά αφορούν το
5,4% των ανδρών και το 4,7% των γυναικών που βρίσκονται
στις φυλακές
• Ο επιπολασμός της φυματίωσης επίσης διαφέρει ανάλογα
την χώρα, αλλά το υψηλότερο ποσοστό βρίσκεται στις
φυλακές και ανέρχεται στο 25%
• Οι οδηγίες του ΠΟΥ προτείνουν τα κράτη μέλη να
διασφαλίσουν ότι οι έλεγχοι για HIV, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα
C και ΣΜΝ είναι διαθέσιμοι αλλα όχι υποχρεωτικοί κατά την
άφιξη των φυλακισμένων. Επιπλέον, η συμβουλευτική πριν
και μετά τον έλεγχο πρέπει να είναι διαθέσιμη, καθώς επίσης
και η κατάλληλη θεραπεία και εμβολιασμός.
• Οι οδηγίες του ΠΟΥ επίσης προτείνουν τα κράτη μέλη να
εφαρμόζουν διαγνωστικούς ελέγχους για φυματίωση κατά
την είσοδο ενός ατόμου στη φυλακή.
Πηγή: New WHO report: Ignoring the health of people in
prisons now comes at a high cost for society later
h t t p : / / w w w . e u r o .w h o . i n t /_ _ d a t a / a s s e t s / p d f _
file/0007/397915/Health_in_prisons_report_online.pdf
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/pressreleases/2019/new-who-report-ignoring-the-health-ofpeople-in-prisons-now-comes-at-a-high-cost-for-societylater

Προσπαθείτε να βοηθήσετε τους γονείς να
αποφασίσουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους
έναντι του HPV; Σκεφτείτε την αφήγηση

Μπορούν τα καλύτερα σχεδιασμένα μηνύματα μέσω
κοινωνικών δικτύων να βελτιώσουν τα επίπεδα
εμβολιαστικής κάλυψης;
Σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Drexel, οι
εκστρατείες που στοχεύουν στην αύξηση της εμβολιαστικής
κάλυψης έναντι του HPV μπορεί να είναι πιο πετυχημένες αν
περιλαμβάνουν μια ιστορία, μια αφήγηση ενσωματωμένη
σε δημοσιεύσεις που παρέχουν πληροφορίες.
Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα στο περιοδικό
Health Education and Behavior, ερευνητές από την Σχολή
Δημόσιας Υγείας του Drexel ανέλυσαν τυχαίο δείγμα 360
δημοσιεύσεων στο instagram από μια δεξαμενή 3.378
δημοσιεύσεων στην αγγλική γλώσσα που αφορούσαν τον
εμβολιασμό για τον HPV.
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Αν και η πλειονότητα των δημοσιεύσεων ήταν υπέρ του
εμβολιασμού (56%), τα μηνύματα κατά του εμβολιασμού -τα
περισσότερα είχαν αφηγηματική δομή- έμοιαζαν να πείθουν
περισσότερο, αποσπώντας περισσότερα likes (24 έναντι 86
likes κατά μέσο όρο). Η θετική συμβολή των αφηγήσεων στα
κοινωνικά δίκτυα μπορεί να καθοδηγήσει τις προσπάθειες
επικοινωνίας θεμάτων Δημόσιας Υγείας. Έτσι, οι αφηγήσεις
αποτελούν την πρώτη επιλογή για θέματα σχετικά με το
εμβόλιο κατά του HPV στο instagram. Η πλειοψηφία των
δημοσιεύσεων υπέρ του εμβολιασμού (72%) αφορούσαν
πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό, ενώ
μόλις το 28% αυτών περιελάμβαναν προσωπικές αφηγήσεις
(πχ στοιχεία μιας ιστορίας). Οι ερευνητές θεωρούν ότι οι
δημοσιεύσεις μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές αν
συνεχίσουν να προσφέρουν πληροφορίες και στοιχεία
μέσα όμως ,από ένα πιο αφηγηματικό πλαίσιο.
Η εν λόγω μελέτη βοηθά τους ερευνητές να κατανοήσουν
πόσο ευρέα είναι τα αντιεμβολιαστικά αφηγήματα στο
instagram. Επίσης αναδεικνύει την διαφορετική απήχηση
αυτών των κοινών, απλών στρατηγικών ενημέρωσης σε
σχέση με τα μηνύματα ενημέρωσης υπερ του εμβολιασμού.
Η διάχυση πληροφοριών σχετικών με την υγεία μέσω
instagram μοιάζει μια εξαιρετική ευκαιρία. Σύμφωνα με την
έκθεση του 2018 από το Pew Research Center, πάνω από
1/3 των ενηλίκων των ΗΠΑ και 71% των ατόμων 18-24
ετών χρησιμοποιούν το instagram.
“Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε μια αναζωπύρωση
παραπλανητικών αντιεμβολιαστικών μηνυμάτων και
σχετικών μη έγκυρων πληροφοριών που διασπείρονται
μέσω των κοινωνικών δικτύων” αναφέρει ο Philip M.
Massey, Καθηγητής Κοινοτικής Υγείας και Πρόληψης στην
Σχολή Δημόσιας Υγείας του Dornsife. ‘“Μελετώντας τι κάνει
αυτά τα μηνύματα τόσο αποτελεσματικά στο διαδίκτυο,
μπορούμε να βελτιώσουμε την έγκυρη πληροφόρηση για
τον εμβολιασμό, με σκοπό την βελτίωση της δημόσιας
υγείας.”
Τα οφέλη του εμβολιασμού για τον HPV σχετικά την
πρόληψη αριθμού κακοηθειών σε αγόρια και κορίτσια είναι
σαφώς αποδεδειγμένα. Παρόλαυτα, το αντιεμβολιαστικό
κίνημα κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, μέσω
αυτοματοποιημένων μηνυμάτων και ομάδων με σκοπό
την διάδοση ψευδών πληροφοριών σε διαδικτυακές
κοινότητες, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο
Human Vaccines and Immunotherapeutics.
Σύμφωνα με την έκθεση του 2019 του CDC, ο HPV είναι
η πιο συχνή σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη στις
ΗΠΑ και μπορεί να προκαλέσει 6 διαφορετικούς τύπους
κακοήθειας σε γυναίκες και άντρες, συμπεριλαμβανομένων
9/10 περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και
7/10 καρκίνους της στοματικής κοιλότητας.
Το CDC προτείνει όλα τα παιδιά ηλικίας 11-12 ετών να
λαμβάνουν το εμβόλιο. Αν η πρώτη δόση ληφθεί πριν
την ηλικία των 15 ετών, απαιτούνται μόνο δύο δόσεις του
εμβολίου (3 δόσεις αν η πρώτη δόση του εμβολίου γίνει σε
μεγαλύτερη ηλικία). Παρά τις συστάσεις και την θεμελιωμένη
επιτυχία του εμβολίου στην πρόληψη των κακοηθειών
που οφείλονται στον HPV, μόλις λίγο πάνω από το 50%
των ενδιαφερόμενων είναι πλήρως ενημερωμένοι για
τα τελευταία δεδομένα για τον εμβολιασμό, σύμφωνα με
έκθεση του CDC τον Αύγουστο του 2019.
Αυτή η έρευνα προστίθεται στον συνεχώς αυξανόμενο
όγκο μελετών που αφορούν την επίδραση των κοινωνικών
δικτύων στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον εμβολιασμό
για τον HPV. Σε πρόσφατες σχετικές μελέτες, οι Massey και
συνεργάτες ανέλυσαν περίπου 200.000 tweets σχετικά με
τον εμβολιασμό του HPV και διαπίστωσαν ότι 39% ήταν
θετικά σχόλια, ενώ μόνο το 25% κατηγοριοποιήθηκαν ως
αρνητικά.
Οι ερευνητές δημοσίευσαν επίσης, μια μελέτη τον
Φεβρουάριο του 2018 και ταυτοποίησαν πως και πότε
οι επαγγελματίες υγείας γράφουν tweet σχετικά με
το εμβόλιο για τον HPV. Τώρα, ξεκινούν νέες έρευνες
χρηματοδοτούμενες από το Εθνικό Ινστιτούτου για την
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Υγεία (ΝΙΗ) για να χτίσουν πάνω σε αυτά τα δεδομένα.
Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει
μεγάλης κλίμακας δεδομένα για να αποφασίσει αν οι
δημοσιεύσεις στο Twitter με αφηγηματικό χαρακτήρα
αυξάνουν την εμβολιαστική κάλυψη πιο αποτελεσματικά
από τις αντίστοιχες μη αφηγηματικές.
Πηγή:
Trying to Help Parents Decide to Vaccinate Kids Against
HPV? Consider Storytelling. https://drexel.edu/now/
archive/2019/November/Using-Instagram-to-IncreaseVaccination/
Journal Reference: Matthew D. Kearney, Preethi Selvan,
Michael K. Hauer, Amy E. Leader, Philip M. Massey.
Characterizing HPV Vaccine Sentiments and Content on
Instagram. Health Education & Behavior, 2019; 46 (2_
suppl): 37S

Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι η
υποστήριξη, όχι ο εξαναγκασμός

Την Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 10
Δεκεμβρίου, ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος οργανισμός που
δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας στην
Ευρώπη, Mental Health Europe (www.mhe-sme.org),
προτρέπει τα ευρωπαϊκά κράτη να προωθήσουν υπηρεσίες
ψυχικής υγείας που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ένας στους έξι ανθρώπους στην ΕΕ (σχεδόν 84 εκατομμύρια
πολίτες) έχει προβλήματα ψυχικής υγείας. Το δικαίωμα στο
υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας, συμπεριλαμβανομένης
της ψυχικής υγείας, αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε
ανθρώπου. Ωστόσο, πολύ συχνά οι υπηρεσίες ψυχικής
υγείας στην Ευρώπη παραβιάζουν τα δικαιώματα και
την αυτονομία των ατόμων με προβλήματα ψυχικής
υγείας. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ανησυχητικές τάσεις
στην υπερβολική χρήση εξαναγκασμού, αναγκαστική
θεραπεία και ακούσια νοσηλεία σε όλη την Ευρώπη. Οι
μη συναινετικές, καταναγκαστικές πρακτικές στην ψυχική
υγεία παραμένουν κοινή παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
“Ο εξαναγκασμός στην ψυχική υγειονομική περίθαλψη σε
κάνει να αισθάνεσαι ότι τιμωρείσαι επειδή έχεις προβλήματα.
Αυτό που πραγματικά χρειάζονται οι άνθρωποι είναι η
στήριξη και όχι ο εξαναγκασμός” λέει η Jolijn Santegoeds
από την Ολλανδία, επιζούσα ψυχιατρικών υπηρεσιών. Στην
ηλικία των 16 ετών, η Jolijn αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει
μια σειρά καταναγκαστικών και εξευτελιστικών πρακτικών
κατά τη διάρκεια ψυχιατρικής θεραπείας.
Παρά τα λάθη των υφιστάμενων συστημάτων, υπάρχουν
θετικά παραδείγματα μείωσης και εξάλειψης του
εξαναγκασμού στην ψυχική υγεία σε χώρες της Ευρώπης.
Για να αναστραφεί η κατάσταση, αυτά τα παραδείγματα
πρέπει να ενταχθούν και να αναβαθμιστούν.
“Ο τερματισμός του εξαναγκασμού δεν αφορά την αλλαγή
μεμονωμένων πρακτικών. Πρόκειται για την εφαρμογή μιας
νέας κουλτούρας στην περίθαλψη ψυχικής υγείας », λέει η
Claudia Marinetti, Διευθύντρια του Mental Health Europe.
“Επισημαίνοντας αυτές τις ελπιδοφόρες πρακτικές, θέλουμε
να προβάλλουμε ένα νέο πρότυπο, στο οποίο οι υπηρεσίες
προωθούν την ανάκαμψη και τονίζουν την αυτονομία, την
ενδυνάμωση και τη συμμετοχή των χρηστών υπηρεσιών”.
Διαβάστε τα καλά παραδείγματα πρακτικών για την πρόληψη,
τη μείωση και την εξάλειψη του εξαναγκασμού στην Ευρώπη
εδώ https://mhe-sme.org/wp-content/uploads/2019/01/
Coercion-Report.pdf
Οι πρωτοβουλίες που επισημαίνονται στην παραπάνω
έκθεση δείχνουν ότι δεν υπάρχει προσέγγιση ενιαίου
μεγέθους για την πρόληψη, τη μείωση και την εξάλειψη του
εξαναγκασμού. Πολλά παραδείγματα, όμως, μοιράζονται
κάποια κοινά στοιχεία, όπως:
• εστιάζοντας στη βούληση και τις προτιμήσεις των
χρηστών υπηρεσιών, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο
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και εμπλέκοντας το προσωπικό και τους ομότιμους σε
πρωτοβουλίες
• εκπαίδευση των μελών του προσωπικού, αλλά και των
αστυνομικών δυνάμεων και άλλων δημόσιων υπαλλήλων,
με τη συμμετοχή ειδικών βάσει εμπειρίας
• αφιέρωση χρόνου στη βελτίωση της επικοινωνίας με
τους χρήστες σε οικογενειακό πλαίσιο και με επίκεντρο τη
συνεργασία και την προσέγγιση ανάκαμψης και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
• τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος των υπηρεσιών
• την εφαρμογή αποτελεσματικής εργασίας σε τοπικό
επίπεδο και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών
(για παράδειγμα, τις κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας,
υπηρεσίες απασχόλησης, τοπικές υπηρεσίες αναψυχής)
• παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων σχετικά με τη
χρήση του εξαναγκασμού και από κοινού επανεξέταση
περιστατικών για βελτίωση της γνώσης.
Πηγή: https://www.mhe-sme.org/hrd19/
https://mhe-sme.org/wp-content /uploads/2019/01/
Coercion-Report.pdf
What we really need is support, not coercion. Brussels,
10 December 2019 – Mental Health Europe marks Human
Rights Day today by calling on the European States to
promote mental health services that respect human rights.

Τι θα χρειαστει; Προωθώντας την πολιτισμική
αλλαγή για την εξαλειψη της Σεξουαλικής
Παρενόχλησης

Οι έρευνες δείχνουν σταθερά ότι η σεξουαλική
παρενόχληση ακολουθεί το μοτίβο των ανισοτήτων. Συχνά
τα θύματα είναι άνθρωποι που στερούνται δικαιώματα
και ίση πρόσβαση στην δικαιοσύνη, ενώ οι δράστες
τείνουν να είναι αυτοί που απολαμβάνουν προνόμια,
δύναμη και προστατεύονται από το κράτος δικαίου. Τα
άτομα που συνήθως στοχοποιούνται είναι μέλη ομάδων
που στερούνται τα δικαιώματα στην ισονομία ή βιώνουν
πολλαπλές διακρίσεις – όπως οι γυναίκες και τα κορίτσια,
οι άνθρωποι με αναπηρίες, οι μετανάστες, οι προσφυγές,
μέλη φυλετικών, εθνικών ή σεξουαλικών μειονοτήτων, τα
άτομα με επισφαλείς όρους εργασίας και οι νέοι.
Η νέα δημοσίευση των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες
(UN Women) με τίτλο WHAT WILL IT TAKE? ROMOTING
CULTURAL CHANGE TO END SEXUAL HARASSMENT
τονίζει την πολιτισμική αλλαγή ως βασική αρχή για
την εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης. Στόχος
είναι να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την εξάλειψη
της σεξουαλικής παρενόχλησης από τους εργοδότες,
συναδέρφους, συνηγόρους, πανεπιστημιακούς, το
προσωπικό των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ),
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις, τους πανεπιστημιακούς, τους φοιτητές, τους
πολιτικούς. Η δημοσίευση αυτή στηρίζεται στην παγκόσμια
εμπειρία για την εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησηςβίας και προσφέρει καθοδήγηση και πρακτικές συμβουλές
για εκείνους που επενδύουν σε συνεχόμενες και εις βάθους
αλλαγές προς την εξάλειψη της.
Παρακάτω αναλύονται κατευθυντήριες πρακτικές “της
μηδενικής ανοχής” στην σεξουαλική παρενόχληση και των
προσεγγίσεων “με επίκεντρο-το θύμα-επιζών”. Επίσης
παραθέτονται πρακτικές συμβουλές για την κατάρτιση σε
ατομικό και συλλογικό επίπεδο με στόχο την αλλαγή,
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ακόμη και
όσοι δεν υφίστανται άμεσα βία μπορούν να γίνουν ενεργοί
υποστηρικτές.
ΜΕΡΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ:
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια: έρευνα που έγινε σε
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κοινοβουλευτικούς εκπρόσωπους 40 χωρών διαπίστωσε
ότι το 24, 7% υπέστει σεξουαλική βία και το 14, 8%
σωματική βία (2018)
Αφρικανική Ένωση: Η Επιτροπή που ερευνά καταγγελίες
παρενόχλησης κατά των γυναικών από ισχυρούς της
Αφρικάνικής Ένωσης επιβεβαίωσε περιστατικά σεξουαλικής
παρενόχλησης στα πλαίσια της οργάνωσης, δηλώνοντας
ότι «διευθυντές τμημάτων δίνουν υποσχέσεις για
εργασιακές συμβάσεις σε νέες γυναίκες... Σύμφωνα με τους
ερωτηθέντες οι γυναίκες πέφτουν θύματα σεξουαλικής
εκμετάλλευσης με αντάλλαγμα την πρόσβασή τους στην
εργασία» (2018)
Βιομηχανεία εστίασης στις ΗΠΑ: σχεδόν 80% των γυναικών
και 70% των ανδρών βίωσαν κάποια μορφής σεξουαλικής
παρενόχλησης από τους συναδέλφους. Επιπλέον το 80%
των γυναικών θυμάτων και το 55% των ανδρών δήλωσαν
ότι οι δράστες ήταν πελάτες. Σε τουλάχιστον μηνιαία
βάση, σχεδόν το 66% των γυναικών υπέστη σεξουαλική
παρενόχληση από τη διοίκηση των εστιατορίων (2014)
Σε έρευνα που έγινε στο προσωπικού του ΟΗΕ, το 33%
των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι τα δύο προηγούμενα
χρόνια βίωσαν σεξουαλική παρενόχληση (2019)
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Αυστραλία: Το 51% των ερωτηθέντων φοιτητών ανέφεραν
σεξουαλική παρενόχληση – εκ των οποίων το 44%
ήταν αμφιφυλόφιλοι, το 38% ομοφυλόφιλοι, το 23%
ετεροφυλόφιλοι (2017)
Μπαγκλαντές: το 87% των σπουδαστών αγνοούσε τις
κατευθυντήριες αρχές κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης,
που είχαν εκδοθεί εννέα χρόνια νωρίτερα, το 2009 (2018)
Καναδάς: Το 80% των φοιτητών που φοιτούσαν στην
πανεπιστημιούπολη της Μανιτόμπα θεωρούσαν ότι
το πανεπιστήμιο θα λάμβανε σοβαρά μια αναφορά
σεξουαλικής βίας, αλλά λιγότερα από τα δύο τρίτα των
ιθαγενών γυναικών συμφώνησαν με αυτό (2018). Το
63% των ερωτηθέντων φοιτητών ανέφεραν σεξουαλική
παρενόχληση στην πανεπιστημιούπολη στο Οντάριο
(2019)
Νέα Ζηλανδία: Το 89% των γυναικών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευσης υπέστη σεξουαλική παρενόχληση, το 90%
των θυμάτων ήταν άτομα με αναπηρία (2016). Σε έρευνα
του 2019 το 36% όλων των ερωτηθέντων ανέφερε κάποια
μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης.
Ιαπωνία: οι φοιτητές ανέφεραν ότι οι απόφοιτοι
τους παρενοχλούσαν σεξουαλικά με αντάλλαγμά να
προσφέρουν συμβουλές για εύρεση εργασίας (2019)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ-ΤΟ ΘΥΜΑ (VICTIM-CENTRED)
Eνεργή Ακρόαση: Ακούστε το θύμα-επιζών (και
σταματήστε να μιλάτε). Δώστε χώρο και χρόνο
να πουν την ιστορία τους, όπως τους έρχεται
(συμπεριλαμβανομένης της σύγχυσης που μπορεί να
εκφράζουν ή και της διάταξής η μη των γεγονότων) χωρίς
διακοπή. Μην χρησιμοποιείτε ανακριτικές μεθόδους
όταν λαμβάνεται μια αναφορά περιστατικού σεξουαλικής
παρενόχλησης, εκτός αν είστε η αρμόδια εκπαιδευμένη
ανακριτική υπηρεσία.
Σε περιπτώσεις όπου κάποιο θύμα-επιζών σεξουαλικής
παρενόχλησης κάνει αναφορά περιστατικού βίας σε κάποιον
συνάδελφο ή διευθυντή δεν θα πρέπει να συγχέεται ο
ρόλος τους με τον ρόλο και τα καθήκοντα ενός ανακριτή.
Συνεπώς δεν είναι ο ρόλος τους να καθορίζουν τα γεγονότα,
οπότε δεν θα πρέπει να εισέρχονται σε ποινική εξέταση, να
καταχράζονται την αρχή της αξιοπιστίας και την δύναμή τους
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ή να παίζουν εξαρχής «τον δικηγόρο του διαβόλου», ακόμη
και αν ο ακροατής είναι δικηγόρος ή έχει νομικό υπόβαθρο.
Ακολούθησε και υποστήριξέ με επίκεντρο το θύμα-επιζών:
αν για παράδειγμά λένε ότι νιώθουν φόβο και υπερβολικό
άγχος, και αν δεν θέλουν να δώσουν πολλές λεπτομέρειες
για την βία μην τους ωθείτε προς την αποκάλυψη γεγονότων
(δες παρακάτω διερευνητικές μεθόδους και τεχνικές).΄
Ενημερωθείτε: Όσα περισσότερα γνωρίζετε για τη
σεξουαλική παρενόχληση τόσο περισσότερο αυξάνετε
τις πιθανότητες να εντοπίσετε στις αναφορές τα κοινά
στοιχεία στα γεγονότα και τους τρόπους αντιμετώπιση
της βίας. Εξετάστε τη γλώσσα του σώματος και έκφρασης
σε όλες τις αλληλεπιδράσεις σας με το θύμα-επιζών,
ιδίως κατά την αρχική σας επαφή. Το αν κάποιος/ποια θα
δεσμευτεί σε μια δεύτερη ή επόμενη συνάντηση εξαρτάται
από την αντιμετώπισή και στάση που έλαβε κατά την
πρώτη προσέγγιση. Η ετικέτα «καταγγέλλων» μπορεί να
είναι αρνητική ως και πολύ κρίσιμη για να διαχειριστεί το
θύμα-επιζών: ο όρος «ο αναφέρων-reporter» είναι μια
εναλλακτική λύση.
Διερευνήσεις : Σχεδιάστε ένα πρωτόκολλο με τεχνικές
συνέντευξης, επικοινωνιακές δεξιότητες και συμβουλευτείτε
εξαρχής τα θύματα-επιζώντες (και τους συνηγόρους τους)
για από κοινού πιθανές παρεμβάσεις. Το πρωτόκολλο
θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι έρευνες διεξάγονται
εσωτερικά «in-house» ή από εξωτερικούς φορείς «external
providers».
Προτεραιοποιήσετε την ασφάλεια, την προστασία της
ιδιωτικής ζωής και την ευημερία της/του θύματος-επιζών
κακοποίησης. Ρωτήστε “τι χρειάζονται;”, “τι φοβούνται;”
και βεβαιωθείτε ότι όλοι γνωρίσουν ποιες είναι «οι
κατευθυντήριες αρχές» για την υποστήριξη και προστασία
των θυμάτων-επιζώντων βίας. Όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν
το που μπορούν να απευθυνθούν και να λάβουν υπηρεσίες
όταν χρειαστεί.
Ποτέ μην κατηγορήσετε το στοχοποιημένο άτομο προς
κακοποίηση για την κακοποίηση που υπέστη και που
του επιβλήθηκε. Εκδηλώνοντας ενσυναίσθησης προς
το θύμα-επιζών δεν σημαίνει ότι υποθέτουμε ότι όλα τα
αναφερόμενα γεγονότα για την κακοποίηση είναι πλήρως
ακριβή. Αντ 'αυτού, αναγνωρίστε ότι το θύμα-επιζών που
κάνει την αποκάλυψη-αναφορά είναι άνθρωπος και έχει ίσα
προνόμια και δικαιώματα, δίκαιη ακρόαση γεγονότων και
υποστήριξη. Τα δικαιώματά τους πρέπει να αναγνωρίζονται,
να γίνονται σεβαστά και να εκπληρώνονται.
Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να επιφέρει δυσφορία,
προσωρινή απόσυρση από την εργασία ή σπουδές.
Μερικές φορές έχει ως αποτέλεσμα τα θύματα-επιζώντες
να εγκαταλείψουν μια θέση εργασίας ή τις σπουδές τους,
ειδικά εάν η αποκάλυψη-αναφορά της κακοποίησης είναι
δυνητικά άκαρπη ή υπάρχει κίνδυνος δυσμενών συνεπειών.
Source: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/
at ta ch m e nt s /se c tio ns / libra r y/p u blicatio ns / 2019/
discussion-paper-what-will-it-take-promoting-culturalchange-to-end-sexual-harassment-en.pdf?la=en&vs=1714

Οι μισές από τις γυναίκες με HIV στην Ευρώπη
διαγιγνώσκονται αργά

Πολλές γυναίκες στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ,
ιδιαίτερα εκείνες στη δεκαετία των 40 ετών, διαγιγνώσκονται
σε μεταγενέστερο στάδιο της μόλυνσης από τον ιό HIV,
όταν το ανοσοποιητικό τους σύστημα αρχίζει ήδη να
αποτυγχάνει. Είναι τρεις έως τέσσερις φορές πιο πιθανό
να διαγνωστούν αργότερα από ότι οι νεότερες γυναίκες.
Σύμφωνα με στοιχεία για το 2018 που δημοσιεύθηκαν
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από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
(ECDC) και το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την
Ευρώπη, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το ένα τρίτο των
141. 000 νέων διαγνώσεων HIV στη συγκεκριμένη περιοχή
και αποτελούν πληθυσμό που χρειάζεται περισσότερη
προσοχή στις προσπάθειες πρόληψης και ελέγχου.
Τέτοιες
αναλογίες
αργοπορημένων
διαγνώσεων
οφείλονται εν μέρει στη σχετικά χαμηλή κάλυψη των
ελέγχων του ιού HIV στην περιοχή και αποτελούν ένδειξη
ότι οι σεξουαλικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένου του
HIV και άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων, δεν
αντιμετωπίζονται επαρκώς στους μεγαλύτερους ενήλικες.
Τα δύο τρίτα (60%) των γυναικών με HIV που διαγνώσθηκαν
το 2018 ήταν στην ηλικιακή ομάδα 30-49 ετών. Η
ετεροσεξουαλική επαφή ήταν η συχνότερα αναφερθείσα
κατάσταση μετάδοσης του ιού HIV (92%) μεταξύ των
γυναικών στην περιοχή.
Ο Vytenis Andriukaitis, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την
Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, επισημαίνει: "Πολλοί
άνθρωποι που ζουν με τον ιό HIV δεν το γνωρίζουν ακόμα.
Όσο πιο γρήγορα οι γυναίκες και οι άνδρες γνωρίζουν
ότι νοσούν, τόσο πιο γρήγορα μπορούν να τεθούν σε
αντιρετροϊκή θεραπεία και να σταματήσουν τη μετάδοση
του ιού HIV. Είναι λοιπόν σημαντικότερο οι υπηρεσίες
δημόσιας υγείας να υποστηρίζουν την εύκολη πρόσβαση
στον έλεγχο και τη γρήγορη σύνδεση με τη φροντίδα,
προκειμένου να φέρουν τους ανθρώπους πιο γρήγορα στο
στάδιο όπου δεν είναι πλέον μεταδοτικοί."
Βελτίωση των ελέγχων έτσι ώστε η θεραπεία να μπορεί να
φτάσει σε όσους την χρειάζονται
Η έγκαιρη διάγνωση του HIV επιτρέπει στους ανθρώπους
να ξεκινήσουν νωρίτερα τη θεραπεία του HIV, γεγονός που
με τη σειρά του αυξάνει τις πιθανότητες να ζήσουν μια μακρά
και υγιή ζωή. Επιπλέον, μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης του
ιού HIV σε άλλους, καθώς η αποτελεσματική θεραπεία
οδηγεί σε μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, που σημαίνει ότι ο
ιός δεν μπορεί πλέον να μεταδοθεί σε άλλους.
Οι ενοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για
τον αυτοέλεγχο για τον HIV και η καθοδήγηση βάσει
των τεκμηρίων του ECDC σχετικά με τις ολοκληρωμένες
εξετάσεις για τον ιό HIV και τη ιογενή ηπατίτιδα συνιστούν
καινοτόμες προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τον
αυτοέλεγχο και τον έλεγχο/εξετάσεις στο πλαίσιο των
υπηρεσιών υγείας της κοινότητας.
Οι ενισχυμένες στρατηγικές για τη διάγνωση των γυναικών
νωρίτερα περιλαμβάνουν:
αύξηση της ευαισθητοποίησης των γυναικών και
των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας ·
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
και
υπηρεσιών ελέγχου προσαρμοσμένων στις ανάγκες των
γυναικών ·
ενημέρωση των συντρόφων των ανδρών που
διαγιγνώσκονται με τον ιό HIV ·
παροχή εξετάσεων για τον ιό HIV με βάση ειδικές
καταστάσεις υγείας, όπως άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες
λοιμώξεις, ιική ηπατίτιδα, φυματίωση ή ορισμένους τύπους
καρκίνου.
Source: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/halfall-women-hiv-are-diagnosed-late-europe
Eπισιτιστική Ασφάλεια και Yποσιτισμός στην Ευρώπη και
την Κεντρική Ασία
Μια έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του
ΟΗΕ (Food and Agriculture Organization/FAO) παρέχει μια
εις βάθος ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των Στόχων
για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Sustainable Development
Goals – SDG) 2.1 (επισιτιστική ανασφάλεια) και 2.2
(υποσιτισμός) και έλλειψης μικροθρεπτικών συστατικών
στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.
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Οι νέες εκτιμήσεις για το 2018 για την επικράτηση της
σοβαρής επισιτιστικής ανασφάλειας δείχνουν ότι το 1,8%
του συνολικού πληθυσμού στην περιοχή της Ευρώπης και
την Κεντρική Ασία (ECA region), περίπου 16,5 εκατομμύρια
άνθρωποι, εκτίθεται στη σοβαρή μορφή επισιτιστικής
ανασφάλειας. Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρή
επισιτιστική ανασφάλεια είναι πιθανό να ξεμένουν από
τρόφιμα, να βιώνουν πείνα και, στα πιο ακραία, να περνάνε
για αρκετές ημέρες χωρίς φαγητό, θέτοντας την υγεία σε
σοβαρό κίνδυνο.
Οι εμπειρικές κλίμακες μέτρησης της επισιτισκής ασφάλειας
χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια σε πολλές χώρες.
Ο FAO ξεκίνησε το Πρόγραμμα Voices of the Hungry το
2012 με στόχο την εξασφάλιση πραγματικά συγκρίσιμων
ταξινομήσεων για τη θέσπιση μιας παγκόσμιας κλίμακας
αναφοράς για τον σοβαρό και μέτριο δείκτη επισιτιστικής
ανασφάλειας.
Οι οκτώ ερωτήσεις που συνθέτουν τη μονάδα έρευνας
επιλέχθησαν για να αντιπροσωπεύουν μια σειρά από
εμπειρίες, κοινές σε πολλούς πολιτισμούς, για να μετρήσουν
το επίπεδο της επισιτιστικής ανασφάλειας, από ήπια έως
σοβαρή. Οι τελικές ερωτήσεις που τέθηκαν είναι οι εξής:
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών υπήρξε μια
εποχή που λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων:
1. Ανησυχήσατε ότι δεν θα έχετε αρκετό φαγητό να φάτε;
2. Δεν μπορούσατε να φάτε υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα;
3. Φάγατε μόνο μερικά είδη τροφίμων;
4. Έπρεπε να παραλείψετε ένα γεύμα;
5. Φάγατε λιγότερο από ό, τι νομίζατε ότι έπρεπε;
6. Τέλειωσε το φαγητό στο νοικοκυριό σας;
7. Είσασταν πεινασμένοι αλλά δεν φάγατε;
8. Περάσατε χωρίς να φάτε μια ολόκληρη μέρα;
Το σύνολο των οκτώ ερωτήσεων συνθέτουν μια κλίμακα
που καλύπτει μια σειρά σοβαρότητας της επισιτιστικής
ανασφάλειας:
Ήπια επισιτιστική ανασφάλεια (Ανησυχία για την
ικανότητα λήψης τροφής)
Μέτρια επισιτιστική ανασφάλεια (Συμβιβασμός
στην ποιότητα και ποικιλία τροφίμων & Μείωση των
ποσοτήτων, παράκαμψη των γευμάτων)
Σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια (Εμπειρίες πείνας)
Ο νέος αυτός δείκτης που δείχνει το μέτριο επίπεδο
επισιτιστικής ανασφάλειας αποκαλύπτει ότι ακόμη και
σε χώρες υψηλού εισοδήματος, σημαντικές μερίδες του
πληθυσμού δυσκολεύονται να έχουν τακτική πρόσβαση σε
θρεπτικά και επαρκή τρόφιμα. Περισσότερο από το 6% του
πληθυσμού στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βίωσε
το 2018 επισιτιστική ανασφάλεια σε μέτριο ή σοβαρό
επίπεδο, εκ των οποίων περίπου το 1% βίωσε σοβαρή
επισιτιστική ανασφάλεια.
Το ίδιο ανησυχητικό είναι ότι οι νέες εκτιμήσεις του 2018
επιβεβαιώνουν ότι ο επιπολασμός της μέτριας ή σοβαρής
επισιτιστικής ανασφάλειας εξακολουθεί να παραμένει
στάσιμος ή να μειώνεται ελάχιστα εδώ και αρκετά χρόνια.
Ο επιπολασμός της μέτριας ή σοβαρής επισιτιστικής
ανασφάλειας άρχισε να αυξάνεται ακόμη και σε ορισμένες
χώρες της περιοχής, ιδίως στην Κεντρική Ασία και στον
Καύκασο. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη, μέχρι το
2030, του στόχου της Μηδενικής Πείνας (Zero Hunger
target ), ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, υπερβαίνει την
πείνα, περιλαμβάνοντας και τα μέτρια επίπεδα επισιτιστικής
ανασφάλειας.
Πηγή:
http://www.fao.org/publications/card/en/c/
CA7153EN/
FAO. 2019. Structural transformations of agriculture
for improved food security, nutrition and environment.
Regional Overview of Food Security and Nutrition in
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Europe and Central Asia 2019. Budapest.

Η κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη
το 2020

Η Ευρώπη δεν πρόκειται να επιτύχει τους στόχους της
για το 2030 εάν δεν λάβει επειγόντως μέτρα εντός
της επόμενης δεκαετίας, ούτως ώστε να ανακόψει τον
ανησυχητικό ρυθμό της απώλειας της βιοποικιλότητας,
τον αυξανόμενο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και την
υπερκατανάλωση φυσικών πόρων. Η πλέον πρόσφατη
έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος
(ΕΟΠ) που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2019, με τίτλο «Η
κατάσταση του περιβάλλοντος», αναφέρει ότι η Ευρώπη
είναι αντιμέτωπη με επιτακτικές περιβαλλοντικές προκλήσεις
πρωτοφανούς κλίμακας. Στην έκθεση επισημαίνεται,
ωστόσο, ότι υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας, καθώς
παρατηρείται μια ολοένα και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώμης σχετικά με την ανάγκη για μετάβαση σε
ένα βιώσιμο μέλλον, για τεχνολογικές καινοτομίες καθώς
και για περισσότερες κοινοτικές πρωτοβουλίες και δράσεις
της ΕΕ όπως η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία.
Η έκθεση "Ευρωπαϊκό περιβάλλον — κατάσταση και
προοπτικές το 2020" (SOER 2020) είναι η πληρέστερη
περιβαλλοντική εκτίμηση που έχει διεξαχθεί ποτέ στην
Ευρώπη. Αποτυπώνει με απόλυτη ειλικρίνεια τη θέση στην
οποία βρίσκεται η Ευρώπη όσον αφορά την επίτευξη των
στόχων πολιτικής για το 2020 και το 2030, καθώς και τους πιο
μακροπρόθεσμους στόχους για το 2050 και τις φιλοδοξίες
για μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλές εκπομπές
άνθρακα. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η Ευρώπη έχει ήδη
σημειώσει σημαντική πρόοδο την τελευταία εικοσαετία σε
θέματα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και περιορισμού
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σημεία προόδου
είναι εμφανή και σε άλλα πεδία, όπως η αντιμετώπιση
της ατμοσφαιρικής και της υδάτινης ρύπανσης, αλλά
και η καθιέρωση νέων πολιτικών για την αντιμετώπιση
των πλαστικών απορριμμάτων και την προώθηση της
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της κυκλικής
οικονομίας και της βιοοικονομίας. Εξάλλου, η πρωτοβουλία
της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση είναι η πρώτη του
είδους της ως προς τον ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα
ως κινητήριου μοχλού της αναγκαίας μετάβασης προς ένα
βιώσιμο μέλλον.
Επείγουσα έκκληση για επέκταση και επιτάχυνση της
αλλαγής
Όλα αυτά τα επιτεύγματα είναι σημαντικά, αλλά η Ευρώπη
δεν θα επιτύχει το όραμά της για βιωσιμότητα και «ευημερία
εντός των ορίων του πλανήτη» συνεχίζοντας να προάγει
την οικονομική ανάπτυξη και επιδιώκοντας τη διαχείριση
του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου. Η έκθεση
παροτρύνει τις χώρες, τους ηγέτες και τους αρμόδιους για τη
λήψη αποφάσεων στην Ευρώπη να αδράξουν την ευκαιρία
και να εκμεταλλευτούν την επόμενη δεκαετία ούτως ώστε να
επεκτείνουν και να επιταχύνουν δραστικά τις ενέργειες που
θα επαναφέρουν την Ευρώπη στην τροχιά της επίτευξης των
μεσοπρόθεσμων και των πιο μακροπρόθεσμων στόχων και
σκοπών της περιβαλλοντικής πολιτικής της προκειμένου να
αποφευχθούν μη αναστρέψιμες μεταβολές και βλάβες.
Το σημερινό φάσμα ευρωπαϊκών δράσεων πολιτικής
αποτελεί σημαντικό θεμέλιο για τη μελλοντική πρόοδο,
πλην όμως δεν αρκεί. Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει
τις δράσεις της, να αντιμετωπίσει διαφορετικά κάποιες
προκλήσεις και να επανεξετάσει τις επενδύσεις της.
Η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων θα απαιτήσει καλύτερη
υλοποίηση και βελτιωμένο συντονισμό των υφιστάμενων
πολιτικών. Θα χρειαστεί επίσης επιπρόσθετες δράσεις
πολιτικής για να επιτευχθούν θεμελιώδεις αλλαγές στα
βασικά συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης στα
οποία στηρίζεται ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας, όπως
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η διατροφή, η ενέργεια και η κινητικότητα, που έχουν
σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
Στην έκθεση υπογραμμίζεται επίσης η σημασία των
τρόπων με τους οποίους οι κυβερνήσεις μπορούν να
διευκολύνουν τη μετάβαση στη βιωσιμότητα και η ανάγκη
υιοθέτησης διαφορετικών προσεγγίσεων. Η Ευρώπη, για
παράδειγμα, θα πρέπει να αναλογιστεί πώς αξιοποιούνται
οι υπάρχουσες καινοτομίες και τεχνολογίες, πώς θα
μπορούσαν βελτιωθούν οι παραγωγικές διαδικασίες,
πώς θα μπορούσαν να προαχθούν οι δράσεις έρευνας
και ανάπτυξης στον τομέα της βιωσιμότητας και πώς θα
μπορούσαν να δοθούν κίνητρα για αλλαγές των προτύπων
κατανάλωσης και του τρόπου ζωής.
Τέλος, η επίτευξη αυτής της αλλαγής θα απαιτήσει επένδυση
σε ένα βιώσιμο μέλλον και παύση της χρήσης δημόσιων
πόρων για την επιδότηση περιβαλλοντικά επιζήμιων
δραστηριοτήτων. Η Ευρώπη έχει να κερδίσει πάρα πολλά
από μια τέτοια αλλαγή στις επενδυτικές της προτεραιότητες,
λόγω των οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών που
μπορούν να δημιουργηθούν. Παράλληλα, θα είναι πολύ
σημαντικό να ακουστούν οι προβληματισμοί των πολιτών
και να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή στήριξη μιας τέτοιας
στροφής —μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης.
Η κατάσταση του περιβάλλοντος έχει επιδεινωθεί, οι
απόψεις για τις προοπτικές διχάζονται
Γενικά οι περιβαλλοντικές τάσεις στην Ευρώπη δεν έχουν
βελτιωθεί από την τελευταία έκθεση του ΕΟΠ για την
κατάσταση του περιβάλλοντος το 2015. Στην σχετική
εκτίμηση επισημαίνεται ότι, αν και δεν θα επιτευχθούν οι
περισσότεροι στόχοι για το 2020, ιδίως όσοι αφορούν τη
βιοποικιλότητα, εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανότητες
να επιτευχθούν οι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι για το 2030
και το 2050.
Η Ευρώπη έχει κατακτήσει πολλά όσον αφορά την αποδοτική
αξιοποίηση των πόρων και την κυκλική οικονομία. Ωστόσο,
οι πρόσφατες τάσεις δείχνουν επιβράδυνση της προόδου
σε τομείς όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, των βιομηχανικών εκπομπών, της παραγωγής
αποβλήτων, ή η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας
και το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας. Με τα σημερινά
δεδομένα, ο ρυθμός προόδου δεν αρκεί για την επίτευξη
των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια το 2030 και το
2050.
Η προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας και
της φύσης στην Ευρώπη παραμένει το πεδίο στο οποίο
σημειώνεται η μικρότερη πρόοδος. Από τους 13 ειδικούς
στόχους πολιτικής που έχουν τεθεί για το 2020 στο πεδίο
αυτό, μόνο δύο είναι πιθανόν να επιτευχθούν: ο καθορισμός
προστατευόμενων θαλάσσιων και χερσαίων περιοχών. Με
ορίζοντα το 2030, αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις,
το αποτέλεσμα θα είναι περαιτέρω υποβάθμιση του
φυσικού περιβάλλοντος και συνεχιζόμενη ρύπανση της
ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους.
Η κλιματική αλλαγή, όπως και ο αντίκτυπος της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης στο
περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία εξακολουθούν να
δημιουργούν προβληματισμό. Η έκθεση σε μικροσωματίδια
ευθύνεται για περίπου 400.000 πρόωρους θανάτους στην
Ευρώπη κάθε χρόνο, σημειώνοντας δυσανάλογα μεγάλα
ποσοστά θνησιμότητας στις χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η ανησυχία
σχετικά με τις επικίνδυνες χημικές ουσίες και τους κινδύνους
που εγκυμονούν. Στο μέλλον, οι προοπτικές μείωσης των
περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία θα βελτιωθούν
μόνο μέσω της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης ολοκλήρωσης
των πολιτικών για το περιβάλλον και την υγεία.
Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europesenvironment-state-and-outlook-report
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Βιβλιοπαρουσίαση
Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συγγραφέας Κυριόπουλος Γιάννης, Τέλλογλου Τάσος
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Έτος έκδοσης 2019
Η συζήτηση με έναν ειδικό επιστήμονα, γνώστη των συστημάτων υγείας, σχετικά
με τη μεταρρύθμιση του υγειονομικού τομέα, τις επιτυχίες και τις αστοχίες της δεν
μπορεί παρά να είναι εξόχως ενδιαφέρουσα. Ενέχει επίσης μια ενδιαφέρουσα
δυσκολία και συνάμα αποτελεί μια πρόκληση. Η ελκυστικότητα αυτής της
συζήτησης από την πλευρά ενός δημοσιογράφου είναι να «αποκωδικοποιήσει»
τη, δυσνόητη στο ευρύ κοινό, τεχνική και επιστημονική γλώσσα σε έναν
τεκμηριωμένο κοινωνικό και πολιτικό λόγο. Αυτό προσφέρει την ευκαιρία σε
μια επιστημονική προσέγγιση να δοκιμαστεί υπό την οπτική της κοινής γνώμης
και, επιπλέον, εξοικειώνει το κοινό με τον λόγο της επιστημονικής προσέγγισης.
Ταυτόχρονα, τον μετασχηματίζει σε κοινωνική και πολιτική θέση προκειμένου να
κινητοποιήσει πολίτες και πολιτικούς για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των
υγειονομικών μεταρρυθμίσεων και να συμβάλλει στις αναγκαίες, για τη βελτίωση
του συστήματος υγείας, διαρθρωτικές αλλαγές. ΤΑΣΟΣ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συγγραφέας Κυριόπουλος Γιάννης
Εκδότης Εκδόσεις Καστανιώτης
Έτος έκδοσης 2018
Το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης διαδικασίας
προβληματισμών και συζητήσεων σχετικά με τη φύση και το χαρακτήρα της
υγείας, της κλινικής ιατρικής και της φροντίδας για την υγεία, όπως εμφανίζονται
ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού και στην αυγή του 21ου αιώνα.
Στο εγχείρημα αυτό επιχειρείται η ανίχνευση και αποσαφήνιση του πεδίου
διαμόρφωσης των εννοιών της υγείας και της αρρώστιας, η επιστημολογική
διερεύνηση και ο έλεγχος της επιστημονικότητας της κλινικής πρακτικής, η
εξέταση των διαδικασιών κοινωνικής παραγωγής της υγείας και της νόσου,
οι επιπτώσεις της ασφάλισης υγείας και της τεχνολογίας στη συγκρότηση της
βιομηχανίας ιατρικής περίθαλψης, ο κοινωνικός ρόλος του υγειονομικού τομέα,
καθώς και οι πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις των φαινομένων αυτών.
Το εγχείρημα αυτό αποτελεί ένα «τέχνασμα» για την αποκάλυψη των contradictio
in terminis στην κλασική βιοϊατρική θεωρία και τη συναφή ρητορική της, και
ταυτοχρόνως για την ανάδειξη των μειζόνων αλλαγών στις αντιλήψεις μας με
επίκεντρο την «επιστημονικοποίηση» της κλινικής ιατρικής και την ταυτόχρονη
διευκρίνηση και προσπάθεια διαμόρφωσης ερμηνευτικού υποδείγματος για
τα φαινόμενα της υγείας και της νόσου, καθώς και για τις διεργασίες διά των
οποίων επιτυγχάνεται η παραγωγή και η διανομή της φροντίδας για την υγεία,
η οποία εμπεριέχει συνιστώσες επιστημολογικής, ιδεολογικής και πολιτικής
φύσης, ενώ παραλλήλως αναδεικνύονται οι θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής
αποτελεσματικότητας, της οικονομικής αποδοτικότητας, της ισότητας και της
κοινωνικής δικαιοσύνης ως κριτήρια για τη δέσμευση και την κατανομή των
σπάνιων πόρων στην υγεία και στη διανομή της ιατρικής περίθαλψης.

17

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ

Επιστημονικά άρθρα
TRENGTHENING CARE FOR CHILDREN WITH
COMPLEX MENTAL HEALTH CONDITIONS:
VIEWS OF AUSTRALIAN CLINICIANS
Paton K, Hiscock H (2019) Strengthening care for
children with complex mental health conditions:
Views of Australian clinicians. PLoS ONE 14(4):
e0214821
Abstract
Objectives Improving mental health outcomes for
children and young people has become a priority for
policy makers in the developed world. In Australia, up
to half of all children and adolescents meeting criteria
for mental health disorders receive suboptimal levels of
treatment (or no treatment at all) despite the availability
of effective treatments. Children with complex mental
health conditions are particularly at risk of inadequate
treatment as optimal care requires coordination from
medical, educational and social services. In Australia,
clinicians including pediatricians, psychologists and child
and adolescent psychiatrists deliver the bulk of mental
health care for children with complex mental health
conditions. We aimed to determine perspectives of these
Australian clinicians on barriers and enablers within the
current system and components of an optimal model of
care.
Methods Inductive content analysis was used to analyse
30 semi-structured interviews with key clinicians managing
the care of children with complex mental health conditions
across Australia. Interviews were conducted using vignettes
with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and
Autism as exemplars.
Findings Multiple barriers to optimal care exist at a
systemic, clinician and family level. However, regional
health systems provide an enabling environment from
which metropolitan models could learn. Transitioning to
adult services was highlighted as the most compromised
area of care. Clinicians identified short (e.g. empowering
parents to advocate for and deliver their child’s care, case
conferencing with schools) and long term (e.g. co-locating
disciplines to deliver care, workforce training) solutions.
Conclusions Whilst multiple barriers to optimal care for
children with complex mental health conditions exist,
clinicians identify several enablers including developing
networks with other disciplines and empowering parents
to advocate for and co-ordinate care. Systemic changes
based on multidisciplinary, co-located and integrated care
services should be developed as longer term solutions.

MOTHERS IN MOTION INTERVENTION
EFFECT ON PSYCHOSOCIAL HEALTH IN
YOUNG, LOW-INCOME WOMEN WITH
OVERWEIGHT OR OBESITY
Chang, M., Nitzke, S. & Brown, R. BMC Public
Health 19, 56 (2019)
Background Mothers in Motion (MIM), a communitybased intervention program, was designed to help young,
low-income women with overweight or obesity prevent
further weight gain by promoting stress management,
healthy eating, and physical activity. This paper presents
the MIM’s intervention effect on self-efficacy to cope
with stress, emotional coping response, social support
for stress management, stress, depressive symptoms, and
positive and negative affect.
Methods Participants (N = 612) were recruited from the
Special Supplemental Nutrition Program for Women,
Infants, and Children in Michigan. They were randomly
18

assigned to an intervention
group (410 participants)
or comparison group
(202 participants). During the 16-week intervention,
intervention participants watched ten video lessons at
home and joined ten peer support group teleconferences.
Surveys with established validity and reliability were
used to measure self-efficacy to cope with stress,
emotional coping response, and social support for stress
management. The Perceived Stress Scale, Center for
Epidemiologic Studies Depression Scale, and Positive
and Negative Affect Scale were used to measure stress,
depressive symptoms, and positive and negative affect,
respectively. A general linear mixed model was applied
to test the intervention effect at the end of the 16-week
intervention (T2, n = 338) and at three-month follow-up
(T3, n = 311).
Results At T2, the intervention group reported
significantly higher self-efficacy to cope with stress (effect
size [Cohen’s d] = 0.53), better emotional coping response
(d = 0.38), less stress (d = 0.34), fewer depressive symptoms
(d = − 0.27), and more positive affect (d = 0.31) than the
comparison group. However, there were no significant
differences in social support for stress management
and negative affect between these two groups. At
T3, the intervention group still reported significantly
higher self-efficacy to cope with stress (d = 0.32) and
better emotional coping response (d = 0.34) than the
comparison group but did not report significantly higher
social support for stress management, stress, depressive
symptoms, and positive and negative affect.
Conclusions To help young, low-income women with
overweight or obesity manage stress, researchers and
program planners may consider focusing on building selfefficacy to cope with stress.

INVESTIGATING THE EFFECTIVENESS OF
SCHOOL HEALTH SERVICES DELIVERED BY A
HEALTH PROVIDER: A SYSTEMATIC REVIEW
OF SYSTEMATIC REVIEWS
Levinson J, Kohl K, Baltag V, Ross DA (2019).
PLoS ONE 14(6): e0212603
Schools are the only institution regularly reaching the
majority of school-age children and adolescents across
the globe. Although at least 102 countries have school
health services, there is no rigorous, evidence-based
guidance on which school health services are effective
and should be implemented in schools.
To investigate the effectiveness of school health services
for improving the health of school-age children and
adolescents, a systematic review of systematic reviews
(overview) was conducted. Five databases were searched
through June 2018. Systematic reviews of intervention
studies that evaluated school-based or school-linked
health services delivered by a health provider were
included. Review quality was assessed using a modified
Ballard and Montgomery four-item checklist. 1654
references were screened and 20 systematic reviews
containing 270 primary studies were assessed narratively.
Interventions with evidence for effectiveness addressed
autism, depression, anxiety, obesity, dental caries, visual
acuity, asthma, and sleep. No review evaluated the
effectiveness of a multi-component school health services
intervention addressing multiple health areas.
From the limited amount of information available in
existing systematic reviews, the strongest evidence
supports implementation of anxiety prevention programs,
indicated asthma education, and vision screening with
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provision of free spectacles. Additional systematic
reviews are needed that analyze the effectiveness of
comprehensive school health services, and specific
services for under-researched health areas relevant for this
population.

PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED WITH
CAREGIVER BURDEN AMONG FAMILIES OF
CHILDREN WITH CHRONIC CONDITIONS
Toledano-Toledano, F., Domínguez-Guedea, M.T.
BioPsychoSocial Med 13, 6 (2019)
Background The impact of looking after children who
live with complex chronic conditions is a growing
public health issue. However, it is unclear whether
sociodemographic and psychosocial variables can be
used to predict the burden on the caregiver and how the
profiles of families of children with chronic diseases are
defined and structured. The objective of this study was to
identify multivariate sociodemographic and psychosocial
variables as well as sociocultural and familial factors
to analyze the caregiver burden of family caregivers of
children with chronic diseases.
Methods A cross-sectional study was conducted
involving 416 family caregivers of children with chronic
diseases at the National Institute of Health in Mexico
City. The participants responded to a questionnaire
on sociodemographic variables and a battery of 7
instruments that examined caregiver burden, family
support, parental stress, anxiety, support networks, family
functioning, historic-psycho-socio-cultural premises and
the World Health Organization Well-Being Index.
Results A multivariate analysis using hierarchical multiple
regression models showed that the variables included in
the psychosocial and sociodemographic profile as a whole
explained 40% of the variance in caregiver burden, taking
sociocultural historical premises, stressors and anxiety
into account as positive individual predictors. Negative
individual predictors for caregiver burden included
upper secondary education, social support networks,
family support, family functioning and well-being. The
sociodemographic profiles of family caregivers were as
follows: female (81.7%); mean age, 31.7 years (standard
deviation [SD], 8 years); married (79.3%); nuclear family
(60%); basic education (62.7%); unpaid work (66.3%); and
a daily household income of approximately 4 USD (61.1%).
Conclusions The caregiver burden of family caregivers of
children with chronic diseases is defined and structured
based on personal, family, and sociocultural factors.
These features provide evidence to conduct research and
implement intervention strategies with regard to families
facing adversity, risk and vulnerability during a child’s
disease.

ECOLOGIES OF CARE: MENTAL HEALTH
AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT FOR WARAFFECTED YOUTH IN THE U.S.
Bennouna, C., Ocampo, M.G., Cohen, F. et al.
Confl Health 13, 47 (2019)
Background Youth resettling to the U.S. from conflictaffected countries in the Middle East and North Africa
(MENA) face countless challenges. As they cope with their
experiences of armed conflict and forced migration, these
girls and boys must also adjust to the language and social
norms of their new society, often encountering prejudice
and discrimination along the way. Previous studies
indicate that schools can play a central role in facilitating
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this adjustment while also promoting mental health and
psychosocial wellbeing. This qualitative study aims to
understand the lived experiences of MENA newcomers
resettled in Austin, Texas and Harrisonburg, Virginia and
to assess how schools, families, and communities support
their mental and psychosocial wellbeing.
Methods We held six focus group discussions across the
two cities with a total of 30 youths (13–23 years) from
Iraq, Syria, and Sudan. We also conducted semi-structured
interviews with 30 caregivers and 27 key informants,
including teachers, administrators, service providers, and
personnel from community-based organizations.
Results Guided by Bioecological Theory, our thematic
analysis identifies several means by which various actors
work together to support resettled adolescents. We
highlight promising efforts that seek to enhance these
supports, including sheltered instruction, school-parent
collaboration, peer support programming, social and
emotional learning initiatives, and integrated mental
health centers.
Conclusion While this study underscores the resilience of
newcomers and the value of local support systems, it also
reflects the importance of investment in schools, mental
health systems, and resettlement programs that can
enable newcomers to achieve their full potential.

PSYCHOSOCIAL ASSESSMENT OF THE FAMILY
IN THE CLINICAL SETTING
Nasir, A., Zimmer, A., Taylor, D. et al. BMC
Psychol 7, 3 (2019)
Children develop in the context of the family. Family
functioning prominently shapes the psychosocial
adaptation and mental health of the child. Several family
psychosocial risk factors have been shown to increase the
risk of behavioral problems in children. Early identification
of families with psychosocial profiles associated with a
higher risk of having children with behavioral problems
may be valuable for targeting these children for
prevention and early intervention services.
Methods We developed the Family Health Questionnaire
(FHQ) for the purpose of evaluating families’ psychosocial
risk profiles in the primary care setting. The questionnaire
included 10 formative indicators that have been shown
to influence children’s behavioral health. We aimed to
establish a correlation between the family risk factors
on the FHQ and child behavioral health. In addition,
we examined the properties of the questionnaire as a
screening tool for use in primary care.
Families of 313 of children 4–6 years of age presenting
for well child examinations at two primary care clinics
completed both the FHQ and the Pediatric Symptom
Checklist 17 (PSC-17), a validated screening instrument for
pediatric behavioral problems.
Results We found that the FHQ was positively and
significantly correlated with the PSC score (r = .50, p < .05).
Conclusions The FHQ may be a valuable screening tool
for identifying families with psychosocial risk profiles
associated with increased risk of childhood behavioral
problems.
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