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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το τεύχος αυτό του ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ είναι αφιερωμένο στην επιδημία 
COVID-19. Στην αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης αυτής απειλής 
τα άρθρα που περιλαμβάνει το αφιέρωμα φιλοδοξούν να συμ-
βάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της επιδημίας και κυρίως στην 
πιο αποτελεσματική της αντιμετώπιση. Μέχρι σήμερα η χώρα μας 
έχει αποφύγει την εκθετική  αύξηση των κρουσμάτων χάρις στον 
άμεσο εντοπισμών  των αρχικών νοσούντων, την έγκαιρη απο-
μόνωσή τους, και στη συνέχεια τη γρήγορη λήψη μέτρων κοι-
νωνικής απομόνωσης. Τίποτα όμως δεν έχει κριθεί ακόμα γιατί 
όλα εξαρτώνται από το βαθμό συμμόρφωσης του πληθυσμού, 
χωρίς εξαιρέσεις, από τις εξελίξεις στη διάγνωση, τη φαρμακευ-
τική αγωγή, τα εμβόλια, αλλά και από τη συμπεριφορά του ίδιου 
του ιού, για τον οποίο πολλά δεν γνωρίζουμε ακόμα. Σε κάθε, 
όμως, περίπτωση βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με άλλες σοβα-
ρές επιπτώσεις της επιδημίας, οι οποίες σχετίζονται με τον φόβο 
που προκαλεί ο αόρατος εχθρός, την πολυήμερη παραμονή στο 
σπίτι, και με τις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στην εθνική 
οικονομία και στο ατομικό-οικογενειακό εισόδημα. Η προστα-
σία της ψυχικής υγείας αποτελεί άμεση προτεραιότητα και για 
ένα επιπλέον λόγο. Η ψυχική ευεξία ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα και βελτιώνει την άμυνα του οργανισμού στις ιογενείς 
λοιμώξεις. Για το λόγο αυτό ορισμένα από τα άρθρα προέρχο-
νται από εκλεκτούς συναδέλφους του τομέα της ψυχικής υγείας.

Καλή δύναμη, κουράγιο, υπομονή και πάνω από όλα με υγεία!

Γιάννης Τούντας
Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής

  

Περιεχόμενα

4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Τούντας

5 Η ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
COVID-19 

Φραγκίσκος.Γονιδάκης, Μαρία Καραπατσιά, Κωνσταντίνα 

Μυλωνά, Ευαγγελία Ξηρού

8 ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ 
ΤΟΝ COVID-19. ΈΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ 

WHO, UNICEF, IFRC

12 COVID-19:  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Έφη Σίμου

14 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
SARS-COV-2

Δημήτρης Παρασκευής

15 Η ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Μαρία Δουκάκου

16 ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

Bάνα Σύψα

18 COVID-19 ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ν. Παρασκευής, Δ. Παρασκευής

20 ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΤΟΥ COVID-19 

Νίκος Γκιωνάκης, Φανή Χονδρού, Σαμίρ ΤομέB

22 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ COVID-19

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

23 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19

Inter-Agency Standing Committee (IASC)

26 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 

30 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



4

ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID 19 

Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής  Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Η μάχη κατά της πανδημίας του COVID-19 
δίνεται πρωτίστως σε δύο μέτωπα. Στο μέτωπο 
της πρόληψης και στο μέτωπο της θεραπείας. Και 
στα δύο μέτωπα ο ρόλος των υπηρεσιών υγείας 
είναι καθοριστικής σημασίας. Σε ότι αφορά την 
πρόληψη οι υπηρεσίες υγείας και κυρίως οι δομές 
και οι επαγγελματίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, έχουν ένα διπλό έργο να επιτελέσουν. Να 
συμβάλλουν στον εντοπισμό των κρουσμάτων 
με τη διενέργεια των ενδεδειγμένων εξετάσεων 
και στην αντιμετώπιση των νοσούντων για 
τους οποίους δεν απαιτείται  νοσοκομειακή  
περίθαλψη.

Σε ότι αφορά τις διαγνωστικές εξετάσεις, 
επειδή πολύ συζήτηση γίνεται για την έκτασή 
τους, νέα τεστ ανακοινώνονται  και οι χώρες 
δεν ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές, θα πρέπει 
γίνουν ορισμένες διευκρυνήσεις. Το μοριακό 
τεστ που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα πρέπει 
να πραγματοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις 
με βάση τα κριτήρια που έχει ορίσει το υπουργείο 
Υγείας. Σε όσους έχουν ύποπτα συμπτώματα και 
σε όσους έχουν έρθει σε επαφή με νοσούντες 
ή με περιοχές με πολλά κρούσματα. Θα πρέπει 
όμως να γνωρίζουμε ότι το τεστ αυτό δίνει 
αρκετά ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, κυρίως 
κατά την ασυμπτωματική φάση της νόσου. Το 
γεγονός αυτό μπορεί να δώσει τη λαθεμένη 
εντύπωση ότι κάποιος δεν νοσεί ενώ είναι 
μολυσμένος και έτσι να δημιουργήσει επικίνδυνο 
εφησυχασμό. Εξάλλου, κάποιος που βγαίνει 
αρνητικός τη μια μέρα μπορεί να μολυνθεί 
την επομένη. Για αυτό και η καλύτερη δυνατή 
αντιμετώπιση προκύπτει όταν θεωρούμε κάθε 
άτομο εν δυνάμει μολυσμένο. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το αναμενόμενο τεστ αντισωμάτων 
που θα μπορεί να ανιχνεύει τα άτομα τα οποία 
θα έχουν αναπτύξει ανοσία μετά από μόλυνση. 
Η δυνατότητα αυτή θα βοηθήσει πολύ στο να 
μπορούν όσοι θα έχουν ανοσία να κινούνται και 
να εργάζονται απρόσκοπτα, γεγονός τεράστιας 
σημασίας για το υγειονομικό προσωπικό που 
είναι και το πιο εκτεθειμένο, αλλά και το πιο 
αναγκαίο.

Σε ότι αφορά την περίθαλψη των νοσούντων 
εκτός νοσοκομείου, εκτός από τα πολύ αυστηρά 
μέτρα προφύλαξης, οι επαγγελματίες υγείας 
θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι για τις 
θεραπευτικές οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιοι 
φορείς, οι οποίες συνεχώς τροποποιούνται. 
Είναι δε πολύ πιθανόν φάρμακα που δίνονται 
τώρα σε νοσηλευόμενους ασθενείς να δίνονται 
προσεχώς και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Εκτός όμως από τη διάγνωση και τη θεραπεία, 
μέγιστη προτεραιότητα είναι η πρόληψη. Στην 
περίπτωση της πανδημίας, η πρόληψη ασκείται 
με εμβόλια, με μέτρα κοινωνικής απομόνωσης, 
με την ατομική υγιεινή και με την ενίσχυση της 
άμυνας του οργανισμού. Επειδή δεν διαθέτουμε 
ακόμα το πολυπόθητο εμβόλιο ούτε γνωρίζουμε 
την αποτελεσματικότητα που θα έχει, το βάρος 
στη φάσηαυτή πρέπει να δοθεί στους άλλους 
τρεις τομείς. Η κοινωνική απομόνωση, το 
περίφημο μένουμε στο σπίτι και η διατήρηση δύο 
μέτρων απόσταση από τους άλλους όταν είμαστε 
εκτός σπιτιού, είναι απαραίτητα μέτρα όχι μόνο 
για την προστασία της υγείας μας εάν είμαστε 
υγιείς ή των άλλων εάν είμαστε μολυσμένοι, 
αλλά και γιατί η επιδημία θα αρχίσει να κάμπτεται 
όταν ένα μολυσμένο άτομο μολύνει λιγότερους 
από δύο υγιείς. Στα μέτρα ατομικής υγιεινής ο 
κανόνας είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε άτομο 
ή αντικείμενο που εισέρχεται στο σπίτι μας  ως 
φορέα του ιού για να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
καλού καθαρισμού.

Τέλος, η ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού 
μπορεί  να επ ιτευχθεί  εν ισ χύον τας  το 
ανοσοποιητικό σύστημα με υγιεινή διατροφή στο 
πλαίσιο της μεσογειακής διατροφής, με πολλά 
υγρά, με καλό ύπνο και με φυσική άσκηση, ακόμα 
και μέσα στο σπίτι. Η άσκηση δεν βοηθά μόνο 
στη διατήρηση καλής σωματικής κατάστασης, 
αλλά επιδρά ευεργετικά και στη ψυχική υγεία, η 
οποία απειλείται από τον φόβο που προκαλεί 
η πανδημία και από την πολυήμερη παραμονή 
στο σπίτι. Επιπλέον, η ψυχική ευεξία αποτελεί 
παράγοντα ενίσχυσης του ανοσοποιητικού 
συστήματος.

Σε όλα τα παραπάνω, ο ρόλος των επαγγελματιών 
υγείας είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου 
να συμβουλεύουν σωστά τον πληθυσμό, να 
επιτηρούν την τήρηση των οδηγιών και να 
στηρίζουν την εφαρμογή τους.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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Η ψυχοθεραπεία έχει καθιερωθεί 
τις τελευταίες δεκαετίες ως 
μια από τις δύο βασικές 
θεραπευτικές μεθόδους στην 
Ψυχιατρική. Σε σύγκριση δε με 
την άλλη μέθοδο που είναι η 
φαρμακοθεραπεία έχει βρεθεί 
εξίσου αποτελεσματική στην ήπια 
και μέσης βαρύτητας κατάθλιψη, 
στις αγχώδεις διαταραχές, στην 
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 
και ανώτερης αποτελεσματικότητας 
στις διαταραχές πρόσληψης 
τροφής,  στις  διαταραχές 
προσωπικότητας και  στις 
εξαρτήσεις. Οι ψυχοθεραπευτικές 
παρεμβάσεις σε συνδυασμό με 
την αναγκαία φαρμακευτική αγωγή 
συνεισφέρουν σημαντικά στην 
διαχείριση της συμπωματολογίας 
και στην πρόληψη της υποτροπής 
στις ψυχώσεις και στη διπολική 
διαταραχή.  Ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά της ψυχοθεραπείας 
ήταν και είναι η παρουσία 
του θεραπευτή και του ή των 
θεραπευόμενων στο ίδιο δωμάτιο 
την ίδια χρονική στιγμή. 

Πανδημία COVID-19 και 
ψυχική υγεία 

Η πανδημία COVID-19 επιδρά 
στην ψυχική υγεία με τρεις 
κεντρικούς τρόπους:

α. Η απειλή της φυσικής εξό-
ντωσης του ατόμου ή/και των 
προσφιλών προσώπων του. Η 
συνεχιζόμενη ροή ειδήσεων αρ-
χικά από τη Κίνα και στη συνέχεια 
από την Ιταλία σε συνδυασμό με 
την καθημερινή ενημέρωση για 
τα νέα κρούσματα, τους διασω-
ληνωμένους ασθενείς και τους 
θανάτους στην Ελλάδα όσο ανα-
γκαία ή νομοτελειακά αναμενό-
μενη και να είναι βάζει το άτομο 
σε μια συνεχή κατάσταση στρες. 

Το στρες αυτό οδηγεί το άτομο 
να βιώνει μια συνεχή κατάσταση 
έντονου και παρατεμένου άγχους 
και φόβου που το διαχειρίζεται 
ανάλογα με την προσωπικότητα 
και την υποστήριξη που έχει από 
το περιβάλλον του. Τη στιγμή δε 
που ο εχθρός είναι αόρατος και 
εξαιρετικά δύσκολο να προφυλα-
χτεί κανείς για αυτό από αυτόν το 
άτομο δεν μπορεί να πάρει απο-
τελεσματικά μέτρα ώστε έστω και 
ψυχολογικά να νιώθει ότι ασφα-
λής. Παραμένει έτσι σε μια συνε-
χή ψυχοπιεστική κατάσταση κιν-
δύνου με ότι συνέπειες έχει αυτό 
στην ψυχική του υγεία. 

β. Η απομόνωση στο σπίτι και ο 
περιορισμός της κυκλοφορίας. 
Η εξαναγκαστική ψυχική και 
σωματική απομόνωση είναι 
παραδοσιακά μια συμπεριφορά 
επίσημης ή ανεπίσημης τιμωρίας. 
Στο σπίτι ο γονιός που λέει στο 
παιδί του “πήγαινε στο δωμάτιο 
σου και θα μείνεις εκεί μέχρι να σου 
πω” επιβάλλει την απομόνωση 
ως μορφή τιμωρίας. Στη φυλακή 
η παραμονή του κρατούμενου 
σε ένα κελί χωρίς άλλους 
ανθρώπους και χωρίς να έχει 
δικαίωμα να προαυλιστεί με τους 
συγκρατούμενούς του θεωρείται 
μια σκληρή τιμωρία για τη μη 
συμμόρφωση με τους κανόνες 
της φυλακής. Η παρατεταμένη 
παραμονή στο σπίτι απομονώνει 
τον άνθρωπο από τη φυσική 
παρουσία (όραση, ακοή, οσμή, 
αφή) των άλλων ανθρώπων. 
Αρχικά τις πρώτες 1-2 εβδομάδες 
μπορεί να παρατηρηθεί μείωση 
του άγχους γιατί το άτομο δεν 
εργάζεται και δεν έχει τον ίδιο 
όγκο υποχρεώσεων ή ακόμα και 
μείωση του κοινωνικού άγχους 

γιατί δεν εκτίθεται σε κοινωνικές 
καταστάσεις με παρουσία 
πολλών ανθρώπων (όπως είναι 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς). 
Στη συνέχεια όμως ο ακούσιος 
περιορισμός στην οικεία αυξάνει 
την αγωνία πολύ δε περισσότερο 
που δεν είναι γνωστό πότε θα 
λήξει και οι χρονικές προθεσμίες 
συνέχεια μετατίθενται κατά 
μερικές εβδομάδες στο μέλλον. 
Σε παρατεταμένη αποστέρηση 
κοινωνικής επαφής το σύστημα 
του στρες εξαντλείται με 
αποτέλεσμα το άτομο να εμφανίζει 
καταθλιπτικά συμπτωματολογία, 
έλλειψη ελπίδας και αδυναμία 
να πιστέψει ότι μπορεί να 
έρθει βοήθεια. Τα άτομα που 
ρυθμίσουν τα συναισθήματά 
τους  μέσω της  χρήσης 
ψυχοδραστικών ουσιών όπως 
είναι η κάνναβη δυσκολεύονται 
ακόμα περισσότερο καθώς 
δεν μπορούν εύκολα να 
προμηθευτούν την ουσία. Σε αυτό 
το σημείο η έλλειψη νοήματος 
και προοπτικής για το μέλλον 
σε συνδυασμό με οδυνηρά 
συναισθήματα (άγχος και θλίψη) 
μπορούν να οδηγήσουν κάποια 
άτομα σε αυτοκαταστροφικές 
συμπεριφορές.

γ. Η αβεβαιότητα για το μέλλον. 
Για τους υπαλλήλους, τους 
ελεύθερους επαγγελματίες 
και τους επιχειρηματίες που οι 
εργασίες τους έχουν διακοπεί  
το άγχος δεν αφορά μόνο την 
απομόνωση και την επιβίωση 

Η ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Φραγκίσκος.Γονιδάκης, Μαρία Καραπατσιά, Κωνσταντίνα Μυλωνά, Ευαγγελία Ξηρού,
Α’ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ
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από την πανδημία αλλά και 
την οικονομική τους δυσκολία 
ή ακόμα και αδυναμία στην 
περίπτωση των ανέργων ή 
υποπληρωμένων υπαλλήλων 
να επιβιώσουν. Επίσης η 
παράταση της αναστολής των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
αυξάνει εκθετικά όσο περνάει 
ο χρόνος την αγωνία για την 
επόμενη μέρα μετά τη λήξη της 
πανδημίας. 

Το δίλημμα της ψυχοθεραπείας 

Σε αυτή τη συνθήκη που 
περιγράφηκε παραπάνω ενώ 
η αυτονόητη πρόταση θα ήταν 
το άτομο που βιώνει αυτά το 
οδυνηρά συναισθήματα να λάβει 
ψυχολογική στήριξη η ανάγκη 
περιορισμού εξάπλωσης της 
πανδημίας επιβάλλει την αποφυγή 
της επαφής του ψυχοθεραπευτή 
ψυχιάτρου ή ψυχολόγου με τον 
θεραπευόμενο του. Επιπλέον 
ο ίδιος ο ειδικός της ψυχικής 
υγείας βρίσκεται μέσα στη δίνη 
της πανδημίας άρα είναι και αυτός 
θύμα της φυσικής καταστροφής 
ενώ ταυτόχρονα καλείται να 
διατηρήσει τον επαγγελματικό 
του ρόλο. Το δίλλημα της 
ψυχοθεραπείας είναι διπλό. 
Για τη θεραπεία: από κοντά ή 
από μακρυά; Για το θεραπευτή: 
πάσχων ή φροντιστής;

 Διαδικτυακή ψυχοθεραπεία  

 Η χρήση της τεχνολογίας και 
του διαδικτύου στην παροχή 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας έχει 
παρουσιάσει μεγάλη αύξηση τα 
τελευταία χρόνια. Η εφαρμογή 

τους σχετίζεται με την παροχή 
υπηρεσιών ψυχοθεραπείας και 
συμβουλευτικής, εποπτείας και 
υποστήριξης ομάδων μεταξύ 
των θεραπευτών  και τέλος 
εκπαίδευσης των ειδικών ψυχικής 
υγείας.

Οι πιο συχνοί τρόποι μέσω των 
οποίων λαμβάνουν χώρα τα 
παραπάνω είναι η τηλεφωνική 
επικοινωνία, η επικοινωνία μέσω 
e-mail,  η  διαδικτυακή επικοινωνία 
μέσα από εξειδικευμένες 
πλατφόρμες όταν πρόκειται 
για παροχή ψυχοθεραπείας και 
συμβουλευτικής και η χρήση 
υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης όταν 
ο στόχος είναι η εκπαίδευση ή η 
εποπτεία των ειδικών. 

   Ειδικότερα, στην παρούσα 
φάση ο ειδικός της ψυχικής υγείας 
μέσω τεχνολογίας και διαδικτύου 
μπορεί:

•	 Ν α  β ο η θ ή σ ε ι  τ ο ν 
θ ε ρ α π ε υ ό μ ε ν ο  ν α 
αναζητήσει πρόσβαση σε 
ορθή και έγκυρη ενημέρωση 
αναφορικά με την Πανδημία 
COVID-19

•	 Ν α  β ο η θ ή σ ε ι  τ ο 
θεραπευόμενο στην ορθή 
διαχείριση των σχετικών  
πληροφοριών από τα 
κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας

•	 Ν α ε κ π α ιδε ύ σε ι  τον 
θεραπευόμενο στη φύση 
του άγχους, συμβάλλοντας 
στην ΄κανονικοποίηση της 
εμπειρίας. 

•	 Ν α  ε ι σ α γ ά γ ε ι  τ ο ν 
θεραπευόμενο στη χρήση 
τεχνικών διαχείρισης άγχους 
και γενικότερα τεχνικών 
διαχείρισης του δυσφορικού 

συναισθήματος καθώς 
και να παρέχει οδηγίες 
για την καλύτερη δυνατή 
προσαρμογή στις συνθήκες 
εγκλεισμού. 

•	 Επ ιπ λέον,  μ πορε ί  να 
αναγνωρίσει  τις περιπτώσεις 
ευπαθών ψυχικά ομάδων 
και να φροντίσει για την 
περαιτέρω υποστήριξή τους. 

•	 Τέλος, δεν θα πρέπει να 
παραγνωρίζεται η ανάγκη 
για την υποστήριξη των ίδιων 
των ειδικών ψυχικής υγείας 
η οποία επίσης δύναται να 
λάβει χώρα είτε διαδικτυακά, 
είτε τηλεφωνικά και μπορεί 
να έχει χαρακτήρα εποπτείας 
ή ομάδων υποστήριξης και 
συμβουλευτικής μεταξύ των 
θεραπευτών.

Τα πλεονεκ τήματα κα ι 
μειονεκτήματα της διαδικτυακής 
ψυχοθεραπείας  

Τα  π λ ε ον ε κ τ ή μ α τα  κα ι 
μειονεκτήματα της διαδικτυακής 
θεραπείας παρουσιάζονται 
παρακάτω:

Πλεονεκτήματα 

Ξεπερνά γεωγραφικά εμπόδια

Μείωση άγχους και κόστους 
μετακίνησης

Διευκολύνει άτομα με δυσκολία 
στην κοινωνική επαφή 

Αυξημένος έλεγχος από το 
θεραπευόμενο

Βοηθητικό για θεραπευόμενους με 
έντονο φόβο εγκατάλειψηςπείας/
συμβουλευτικής 

Μειονεκτήματα

Θέματα ιδιωτικότητας και 
απορρήτου την ώρα της θεραπείας 
και για το θεραπευόμενο και για 
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τον ειδικό

Ψυχική απόσταση θεραπευτή- 
θεραπευόμενου

Διακοπή της συνεδρίας από το 
θεραπευόμενο με κλείσιμο της 
σύνδεσης

Σε άτομα με φοβίες ενισχύεται 
η αποφυγή της εξόδου από την 
οικία 

Η ποιότητα της σύνδεσης 
επηρεάζει την πραγματοποίηση 
της συνεδρίας 

Μέσω του διαδικτύου υπάρχει 
το πλεονέκτημα το άτομο να 
λαμβάνει θεραπεία από ένα οικείο 
για το ίδιο περιβάλλον, το οποίο 
συμβάλλει στο να ανοίγεται με 
περισσότερη ειλικρίνεια και είναι 
πιο προσηλωμένο στον ειδικό. 
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται 
σχετικά με την ιδιωτικότητα του 
ατόμου, καθώς εάν μοιράζεται 
το χώρο με άλλα άτομα δεν 
διασφαλίζεται το απόρρητο 
αυτών που έχει ανάγκη να 
μοιραστεί και αυτό ίσως να 
αυξήσει το στρες του με 
αποτέλεσμα να δυσκολεύεται 
να ανοιχτεί και τελικά να μην 
λαμβάνει την κατάλληλη βοήθεια. 
Προσοχή απαιτείται και από τον 
ειδικό, καθώς την περίοδο αυτή 
αρκετοί ειδικοί ψυχικής υγείας 
εργάζονται από το σπίτι και θα 
πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε να διασφαλιστεί 
το απόρρητο. Η έλλειψη 
τεχνικών μέσων και κατάλληλης 
ποιότητας δικτύου μπορεί να 
λειτουργήσουν επίσης αρνητικά 
στην αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας.   

Ως  πλεονέκτημα της διαδικτυακής 
θεραπείας θεωρείται ότι μειώνεται 
η βλεμματική επαφή και αυτό 

μπορεί να λειτουργεί αγχολυτικά 
και να συμβάλλει στην αναζήτηση 
βοήθειας από άτομα που 
βιώνουν έντονα συναισθήματα 
ντροπής και ανασφάλειας. Από 
την άλλη ωστόσο αυτό μπορεί 
να δημιουργεί μια ψυχολογική 
απόσταση μεταξύ ειδικού και 
ατόμου. Υποστηρίζεται επίσης ότι 
μέσω του διαδικτύου το άτομο 
βιώνει περισσότερη αίσθηση 
ελέγχου και ο ειδικός λειτουργεί 
με λιγότερο κατευθυντικό τρόπο. 
Έτσι επιτρέπει και στις δύο 
μεριές να  έχουν το δικό τους 
πλαίσιο ελέγχου. Ωστόσο αυτό 
ενέχει το μειονέκτημα το άτομο 
να σταματήσει τη συνεδρία 
κλείνοντας τον υπολογιστή, το 
οποίο δεν μπορεί να συμβεί στο 
χώρο του ειδικού. 

Συμπεράσματα

Με βάση τα πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα αυτά η 
διαδικτυακή θεραπεία έχει τους 
υποστηρικτές της αλλά και αυτούς 
που είναι επιφυλακτικοί. Σε μια 
έρευνα σχετικά με τις ανησυχίες 
των ειδικών για την διαδικτυακή 
θεραπεία οι ειδικοί ψυχικής 
υγείας ανέφεραν ότι κυρίως τους 
προβληματίζουν τρεις τομείς, η 
εμπιστευτικότητα, η αξιοπιστία 
και η πιθανή παρερμηνεία των 
πληροφοριών που δίνονται 
από απόσταση. Αυτό ίσως 
οφείλεται και στην ανάγκη 
για περισσότερη ενημέρωση 
και εκπαίδευση σχετικά με την 
διαδικτυακή επικοινωνία ώστε να 
διασφαλίζεται η καλύτερη παροχή 
θεραπείας και η προστασία των 
πληροφοριών που δίνονται 
διαδικτυακά. Την περίοδο 
που διανύουμε η χρήση του 
διαδικτύου για θεραπευτικούς 
σκοπούς μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη. 

  Ήδη στην Κίνα έχουν οργανωθεί 
προγράμματα υποστήριξης μέσω 
διαδικτύου συμβάλλοντας στην 
αντιμετώπιση των ψυχολογικών 
συνεπειών της πανδημίας. Αυτό 
που ωστόσο υποστηρίζουν 
οι ερευνητές είναι ότι παρά τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει 
ίσως θα πρέπει να είναι μια 
επιλογή σε περιόδους κρίσης, 
όπως αυτή και άλλες ιδιαίτερες 
καταστάσεις, καθώς δεν θα 
μπορούσε να αντικαταστήσει 
την προσωπική ψυχολογική 
υποστήριξη και θεραπεία.

Το τμήμα του κειμένου που 
αφορά τη διαδικτυακή θεραπεία 
προέρχεται από τον “Oδηγό 
για τη διαδικτυακή θεραπεία/
συμβουλευτική για ειδικούς 
ψυχικής υγείας” την επιμέλεια 
του οποίου είχαν οι συγγραφείς 
του άρθρου. Ο οδηγός μπορεί 
να βρεθεί στην ιστοσελίδα της Α’ 
Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ 
http://apsych.med.uoa.gr
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Ο παρακάτω οδηγός για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση 
του κοινωνικού στιγματισμού 
που σχετίζεται με την νόσο του 
κορωνοϊού 2019 (COVID-19) 
προορίζεται να υποστηρίξει 
τις κυβερνήσεις, τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και τις 
τοπικές οργανώσεις. Ο οδηγός 
δημιουργήθηκε από την UNICEF, 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(ΠΟΥ) και τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και 
Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) και 
η τελευταία ενημέρωση του έγινε 
τον Μάρτιο του 2020.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΣΤΙΓΜΑ;

Το κοινωνικό στίγμα στο πλαίσιο 
της υγείας είναι η αρνητική 
σχέση μεταξύ ενός ατόμου ή 
μίας ομάδας ατόμων που έχουν 
ορισμένα χαρακτηριστικά και 
μία συγκεκριμένη ασθένεια. 
Σε μία έξαρση, αυτό μπορεί 
να σημαίνει ότι οι άνθρωποι 
θα έρθουν αντιμέτωποι με 
στοχοποιήσεις, στερεότυπα και 
διακρίσεις, θα αντιμετωπιστούν 
με διαφορετικούς και άνισους 
τρόπους και/ή θα βιώσουν 
απώλεια του κοινωνικού 
στάτους τους εξαιτίας της όποιας 
αντιλαμβανόμενης συσχέτισης με 
την ασθένεια.

Μία τέτοια αντιμετώπιση μπορεί 
να επηρεάσει αρνητικά τα άτομα 
που νοσούν, καθώς και τους 
φροντιστές, την οικογένεια, 
τους φίλους και τις κοινότητες 
τους. Τα άτομα που δεν 
νοσούν αλλά διαθέτουν άλλα 

ίδια χαρακτηριστικά με αυτές 
τις ομάδες, μπορεί επίσης να 
υποφέρουν από στιγματισμό.

Η τρέχουσα έξαρση του 
COVID-19 έχει προκαλέσει 
κο ι ν ω ν ι κό  σ τ ί γ μ α  κ α ι 
συμπεριφορές διακρίσεων 
εναντίον ατόμων από ορισμένα 
εθνικά υπόβαθρα, καθώς και 
εναντίον ατόμων που θεωρείται 
ότι έχουν έρθει σε επαφή με τον 
ιό.

ΓΙΑΤΙ Ο COVID-19 ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΙΓΜΑ;

Το επίπεδο του στίγματος που 
σχετίζεται με τον COVID-19 
βασίζεται σε τρεις κύριους 
παράγοντες: 1) είναι μία νέα 
ασθένεια για την οποία δεν 
υπάρχουν ακόμα πολ λές 
πληροφορίες, 2) είναι σύνηθες 
να φοβόμαστε το άγνωστο, και 
3) ο φόβος αυτός συνδέεται 
εύκολα με “άλλους φόβους”.

Είναι κατανοητό ότι υπάρχει 
σύγχυση, άγχος και φόβος 
στο κοινό. Δυστυχώς, αυτοί 
οι παράγοντες τροφοδοτούν 
επιβλαβή στερεότυπα.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ;

Τα στίγμα μπορεί να υπονομεύσει 
την κοινωνική συνοχή και να 
προωθήσει την πιθανή κοινωνική 
απομόνωση των ομάδων, που 
θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
σε μια κατάσταση όπου ο ιός 
είναι περισσότερο πιθανό να 
εξαπλωθεί. Αυτό μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα περισσότερα 
σοβαρά προβλήματα υγείας και 
δυσκολίες για τον έλεγχο της 
έξαρσης της νόσου.

Το στίγμα μπορεί να:

•	 Οδηγήσει τους ανθρώπους 
να αποκρύψουν την ασθένεια 
τους για να αποφύγουν τις 
διακρίσεις

•	 Αποτρέψει τους ανθρώπους 

να αναζητήσουν αμέσως 
υγειονομική περίθαλψη

•	 Α π ο θ α ρ ρ ύ ν ε ι  τ ο υ ς 
αν θρώ πους  α πό την 
υ ι ο θ έ τ η σ η  υ γ ι ε ι ν ώ ν 
συμπεριφορών

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ 
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 
στίγμα και ο φόβος γύρω 
από τις μεταδοτικές ασθένειες 
εμποδίζουν την αντίδραση. Αυτό 
που λειτουργεί είναι το χτίσιμο 
της εμπιστοσύνης σε αξιόπιστες 
υπηρεσίες υγείας και συμβουλές, 
η ενσυναίσθηση προς τους 
νοσούντες, η κατανόηση της ίδιας 
της αρρώστιας και η υιοθέτηση 
αποτελεσματικών και πρακτικών 
μέτρων με τα οποία οι άνθρωποι 
μπορούν να βοηθήσουν τους 
εαυτούς και τους αγαπημένους 
τους να παραμείνουν ασφαλείς.

Ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε 
σχετικά με τον COVID-19 είναι 
καθοριστικής σημασίας για να 
βοηθήσουμε τους ανθρώπους 
να αναλάβουν αποτελεσματική 
δράση για να βοηθήσουν στην 
καταπολέμηση της ασθένειας και 
να αποφύγουν την τροφοδότηση 
του φόβου και του στίγματος. 
Πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
περιβάλλον στο οποίο η 
ασθένεια και ο αντίκτυπος της 
να μπορούν να συζητηθούν και 
να αντιμετωπιστούν ανοιχτά, 
ειλικρινά και αποτελεσματικά.

 Α κο λ ο υ θ ο ύ ν  μ ε ρ ι κ έ ς 
συμβουλές σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης και αποφυγής 
της δημιουργίας κοινωνικού 
στιγματισμού:

1. Οι λέξεις έχουν σημασία: Τι 
επιτρέπεται και τι όχι όταν 
μιλάμε για τον νέο κορωνοϊό 
(COVID-19)

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19 
ΈΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

Προσαρμογή κειμένου: Κατερίνα Ασλάνογλου, Ψυχολόγος, Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, 
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
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2. Βοηθήστε κι εσείς: απλές 
ιδέες για να απομακρύνετε 
το στίγμα

3. Συμβουλές και μηνύματα 
επικοινωνίας

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ:

Όταν μιλάμε για την ασθένεια του 
κορωνοϊού, ορισμένες λέξεις (λ.χ. 
ύποπτο κρούσμα, απομόνωση…) 
και η γλώσσα μπορεί να έχουν 
αρνητικό νόημα για τους 
ανθρώπους και να τροφοδοτούν 
σ τ ά σ ε ι ς  σ τ ι γ μ α τ ι σ μ ο ύ . 
Μπορούν να διαιωνίσουν 
τα ήδη υπάρχοντα αρνητικά 
στερεότυπα ή τις αρνητικές 
υποθέσεις, να ενισχύσουν 
τις λανθασμένες συσχετίσεις 
μεταξύ της ασθένειας και άλλων 
παραγόντων, να δημιουργήσουν 
ευρέως διαδεδομένο φόβο ή 
να οδηγήσουν σε απάνθρωπη 
μεταχείριση προς τα άτομα που 
νοσούν.

Αυτό μπορεί να αποθαρρύνει τους 
ανθρώπους από το να εξεταστούν, 
να διαγνωστούν και να μείνουν 
σε καραντίνα. Συνιστούμε μία 
“ανθρωποκεντρική” γλώσσα, η 
οποία σέβεται τους ανθρώπους 
και ενδυναμώνει τους διαύλους 
επικοινωνίας μεταξύ τους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι 
λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν 
στα μέσα είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές, καθώς αυτές θα 
διαμορφώσουν το γλωσσικό 
πλαίσιο επικοινωνίας γύρω από 
τον νέο κορωνοϊό (COVID-19). Η 
αναφορά με αρνητικό πρόσημο 
μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο 
με τον οποίο οι άνθρωποι 
υποθέτουν ότι έχουν τον νέο 
κορωνοϊό (COVID-19), καθώς 
και τον τρόπο αντίληψης και 
αντιμετώπισης των ασθενών, 
των οικογενειών τους και των 
κοινοτήτων που ανήκουν.

Υπάρχουν πολλά σημαντικά 
παραδείγματα όπου η χρήση 
συμπεριληπτικής, και λιγότερο 
στιγματιστικής, ορολογίας 
βοήθησε στον έλεγχο επιδημιών 
και πανδημιών όπως ο ιός του 
HIV, η φυματίωση και ο ιός της 
γρίπης H1N1 (1). 

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ

Ακολουθούν επιβεβλημένοι 
κ α ν ό ν ε ς  γ λ ω σ σ ι κ ή ς 
συμπεριφοράς σχετικά με τον νέο 
κορωνοϊό (COVID-19):

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ – να μιλάμε για την 
ασθένεια από τον νέο κορωνοϊό 
(COVID-19)

Δεν επιτρέπεται – να προσδίδου-
με τοποθεσίες ή εθνότητα στην 
ασθένεια, αυτός δεν είναι ο “ιός 
Γουχάν”,  ο “Κινέζικος ιός” ή ο 
“Ασιατικός ιός”.

Το επίσημο όνομα της ασθένειας 
επιλέχθηκε σκόπιμα για την 
αποφυγή του στίγματος – το 
“CO” είναι για το Corona 
(Κορώνα), το “VI” είναι για το 
Virus (ιός) και το “D” είναι για 
το Disease (ασθένεια), το 19 
δηλώνει to 2019, το έτος που 
εμφανίστηκε για πρώτη φορά η 
ασθένεια.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ – να μιλάμε για 
“άτομα που έχουν COVID-19”, 
“άτομα που δέχονται θεραπεία 
για τον COVID-19”, “άτομα που 
αναρρώνουν από τον COVID-19” 
ή “άτομα που προσβλήθηκαν από 
τον COVID-19 και κατέληξαν”

Δεν  ε π ι τρέ π ε τα ι  –  να 
αναφερόμαστε σε άτομα με 
την ασθένεια ως “περιπτώσεις 
COVID-19” ή “θύματα”

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ – να μιλάμε για 
“άτομα που μπορεί να έχουν 
COVID-19” ή “άτομα που 
φέρονται να έχουν COVID-19”

Δεν επιτρέπεται – να μιλάμε για 
“ύποπτους του COVID-19” ή 
“ύποπτα κρούσματα”

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ – να μιλάμε 
για άτομα που “κολλούν” ή 
“προσβάλλονται” από τον 
COVID-19

Δεν επιτρέπεται – να μιλάμε 
για άτομα που “μεταδίδουν τον 
COVID-19”, “μολύνουν άλλους” 
ή “εξαπλώνουν τον ιό”, καθώς 
συνεπάγεται σκόπιμη μετάδοση 
και απόδοση ευθυνών.

Η χρήση στοχοποιητικής και 
απάνθρωπης φρασεολογίας 
δημιουργεί την εντύπωση ότι 
αυτοί που νοσούν, με κάποιο 
τρόπο, έχουν κάνει κάτι λάθος ή 
είναι λιγότερο άνθρωποι από εμάς 
τους υπόλοιπους, ενισχύοντας 
το στίγμα, υπονομεύοντας την 
συμπόνια και ενδεχομένως 
τροφοδοτώντας ευρύτερα την 
απροθυμία να αναζητήσουν 
θεραπεία ή να εξεταστούν, να 
διαγνωστούν και να μείνουν σε 
καραντίνα.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ – να μιλάμε με 
ακρίβεια για τον κίνδυνο από 
τον COVID-19, βασισμένοι σε 
επιστημονικά δεδομένα και σε πιο 
πρόσφατες επίσημες συμβουλές 
υγείας.

Δεν επιτρέπεται – να επαναλαμ-
βάνουμε ή να μοιραζόμαστε μη 
επιβεβαιωμένες φήμες και να 
αποφεύγουμε τη χρήση υπερβο-
λικής γλώσσας που είναι σχεδια-
σμένη να προκαλεί φόβο όπως 
“πανούκλα”, “αποκάλυψη” κλπ.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ – να μιλάμε 
θετικά και να τονίζουμε την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
πρόληψης και θεραπείας. Για τους 
περισσότερους ανθρώπους αυτή 
είναι μία ασθένεια που μπορούν 
να ξεπεράσουν. Υπάρχουν απλά 
μέτρα που μπορούμε όλοι να 
πάρουμε για να διατηρήσουμε 
ασφαλείς τους εαυτούς μας, τους 
αγαπημένους μας και τις ευπαθείς 
ομάδες.

Δεν επιτρέπεται – να τονίζουμε 
ή να εστιάζουμε στην αρνητική 
πλευρά ή στα μηνύματα απειλής. 
Πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να 
βοηθήσουμε τις ευπαθείς ομάδες 
να παραμείνουν ασφαλείς.



10

ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID 19 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ – να τονίζουμε 
την αποτελεσματικότητα της 
λήψης προστατευτικών μέτρων 
για την πρόληψη ενάντια στον 
κορωνοϊό, καθώς και την έγκαιρη 
εξέταση, διάγνωση και θεραπεία.

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ

Οι κυβερνήσεις, οι πολίτες, 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
οι  σημαν τικοί  άνθρωποι 
που ασκούν επιρροή και 
οι  κοινότητε ς  πρέπει  να 
αποκτήσουν έναν καθοριστικό 
ρόλο σ την πρόληψη και 
την διακοπή του στίγματος 
γύρω από άτομα από την 
Κίνα και γενικότερα την Ασία. 
Πρέπει όλοι να διαθέτουμε 
ενσυναίσθηση και συμπόνια 
όταν επικοινωνούμε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και σε 
άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας, 
δείχνοντας υποστηρικτικές 
συμπεριφορές γύρω από την 
ασθένεια του νέου κορωνοϊού 
(COVID-19).

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  ο ρ ι σ μ έ ν α 
παραδείγματα και συμβουλές 
σχετικά με πιθανές ενέργειες 
γ ι α  τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η 
συμπεριφορών που οδηγούν 
σε στιγματισμό:

•	 Η διάδοση των γεγονότων: 
Το στίγμα μπορεί να αυξηθεί 
λόγω ανεπαρκών γνώσεων 
για τον τρόπο μετάδοσης 
και αντιμετώπισης της ασθέ-
νειας του νέου κορωνοϊού 
(COVID-19) και για τον τρό-
πο πρόληψης της μόλυνσης 
από αυτόν. Σε απάντηση, να 
δοθεί προτεραιότητα στη 
συλλογή, την ενοποίηση και 
την διάδοση συγκεκριμέ-
νων πληροφοριών, από τις 
ακριβείς χώρες – και κοινό-
τητες - για τις πληγείσες πε-

ριοχές, τις ευπαθείς ομάδες 
και τα ευπαθή άτομα στον 
COVID-19, για τις επιλογές 
που υπάρχουν σχετικά με 
την θεραπεία και για το μέ-
ρος που μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στην υγειονομι-
κή περίθαλψη και πληρο-
φόρηση. Χρησιμοποιήστε 
απλή γλώσσα και αποφύγε-
τε κλινικούς όρους. Τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης είναι 
χρήσιμα στην προσέγγιση 
ενός μεγάλου αριθμού ατό-
μων με πληροφορίες σχετι-
κά με την υγεία, σε σχετικά 
χαμηλό κόστος (2). 

•	 Συμμετοχή ατόμων που 
ασκούν επιρροή  όπως οι 
ηγέτες θρησκείας (3), που 
μπορούν να προωθήσουν 
τ ην  ε υ α ισ θ ητο π οίη σ η 
προς τους ανθρώπους 
που έχουν στιγματιστεί 
και τους τρόπους με τους 
οποίους μπορούμε να τους 
υποστηρίξουμε, ή σεβαστές 
προσωπικότητες διασήμων 
για την ενίσχυση μηνυμάτων 
που μειώνουν το στίγμα. 
Οι πληροφορίες πρέπει να 
είναι καλά στοχευμένες και 
οι διάσημοι που καλούνται 
ναι μεταφέρουν αυτές τις 
πληροφορίες πρέπει να 
εμπλέκονται προσωπικά και 
να είναι οι κατάλληλοι, από 
γεωγραφική και πολιτισμική 
άποψη, για το κοινό που 
επιδιώκουν να επηρεάσουν. 
Έ ν α  π α ρ ά δ ε ι γ μ α  θ α 
μπορούσε να είναι  ο 
δήμαρχος (ή κάποιο άλλο 
σημαντικό άτομο που ασκεί 
επιρροή) που εμφανίζεται 
σ τα  μ έσα  κοινων ικής 
δικτύωσης και σε ζωντανή 
μετάδοση ανταλ λάσσει 
χειραψία με τον ηγέτη της 
Κινεζικής κοινότητας.

•	 Ενισχύστε τις φωνές, τις 
ιστορίες και τις εικόνες 
τ ων  α ν θ ρ ώ π ων  π ο υ 
έχουν βιώσει τον νέο 
κορωνοϊό (COVID -19) 
και έχουν αναρρώσει ή 
έχουν υποστηρίξει έναν 

αγαπημένο τους κατά τη 
διαδικασία της ανάρρωσης, 
για να τονιστεί πως οι 
περισσότεροι άνθρωποι 
αναρρώνουν από τον 
COVI D -19.  Ε π ι π λ έον, 
ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ς  μ ί α 
εκστρατεία “ήρωας”, η οποία 
να τιμά τους φροντιστές και 
τους εργαζόμενους στον 
τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης που μπορεί να 
βιώνουν στιγματισμό. Οι 
εθελοντές είναι, επίσης, 
σημαντικοί παράγοντες για 
τη μείωση του στιγματισμού 
στις κοινότητες.

•	 Βεβαιωθείτε ότι παρουσιά-
ζετε διαφορετικές εθνοτικές 
ομάδες. Όλα τα βοηθητικά 
υλικά θα πρέπει να δεί-
χνουν ποικίλες εθνοτικές 
ομάδες που επηρεάζονται 
και συνεργάζονται για την 
πρόληψη της εξάπλωσης 
του COVID-19. Βεβαιωθεί-
τε ότι ο τυπογραφικός χα-
ρακτήρας, τα σύμβολα και 
η δομή είναι σε ουδέτερη 
μορφή και δεν υποδεικνύ-
ουν κάποια συγκεκριμένη 
ομάδα.

•	 Ηθική δημοσιογραφία: Η 
δημοσιογραφικές αναφορές 
π ο υ  ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι 
υπερβολικά στην ατομική 
συμπεριφορά και στην 
ευθύνη των ασθενών για 
την προσβολή τους από 
τον ιό και την “διάδοση 
του COVID-19” μπορεί να 
αυξήσει τον στιγματισμό 
τ ων  α ν θ ρ ώ π ων  π ο υ 
μπορεί να έχουν την νόσο. 
Ορισμένα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης έχουν, για 
παράδειγμα, επικεντρωθεί 
στο να εικάζουν την πηγή του 
COVID-19, προσπαθώντας 
να προσδιορίσουν τον 
“ασθενή μηδέν” σε κάθε 
χώρα. Δίνοντας έμφαση 
στις προσπάθειες για την 
εύρεση του εμβολίου και 
της θεραπείας, μπορεί να 
αυξήθει ο φόβος και να 
δημιουργήθει η εντύπωση 
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ότι είμαστε ανίσχυροι να 
σταματήσουμε τη διάδοση 
τ η ς  λο ί μ ω ξ η ς  τώ ρ α. 
Αν τ’αυτού, προωθήστε 
περιεχόμενο γύρω από τις 
βασικές πρακτικές πρόληψης 
της μόλυνσης, από τα 
συμπτώματα του COVID-19 
και το πότε πρέπει οι πολίτες 
να αναζητήσουν ιατρική 
περίθαλψη.

•	 Σύνδεση: Υπάρχουν πολλές 
πρωτοβουλίες  γ ια την 
αντιμετώπιση του στίγματος 
και των στερεοτύπων. Είναι 
σημαντικό να έρθουμε 
σε επαφή με αυτές τις 
δραστηριότητες για να 
δημιουργήσουμε ένα κίνημα 
και ένα θετικό περιβάλλον 
που φροντίζει και δείχνει 
ενσυναίσθηση για όλους.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Σ  Κ Α Ι 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μία “επιδημία πληροφοριών” 
π α ρ α π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς  κα ι 
φήμης εξαπλώνεται   π ιο 
γρήγορα από την τρέχουσα 
έξαρση του νέου κορωνοϊού 
(COVID-19). Αυτό συμβάλλει 
σε αρνητικέ ς  επ ιπτώσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του 
στιγματισμού και της διάκρισης 
των ατόμων που προέρχονται 
από περιοχές που έχουν πληγεί 
από την έξαρση. Χρειαζόμαστε 
συλλογική αλληλεγγύη, σαφείς 
και ενημερωτικές πληροφορίες 
για να υποστηρίξουμε τις 
κοινότητες και τα άτομα που 
έχουν επηρεαστεί από αυτή την 
έξαρση.

Οι παρανοήσεις, οι φήμες 
και  η  παραπληροφόρηση 
συμβάλλουν στο στίγμα και τις 
διακρίσεις που εμποδίζουν τις 
προσπάθειες ανταπόκρισης.

•	 Διορθώστε τις παρανοή-
σεις, συγχρόνως αναγνωρί-
ζοντας ότι τα συναισθήματα 
των ανθρώπων και η επακό-
λουθη συμπεριφορά υπάρ-
χουν πραγματικά, ακόμα και 
αν η υποκείμενη υπόθεση 

είναι ψευδής.

•	 Προωθήστε τη σημασία της 
πρόληψης, των δράσεων 
διάσωσης, της έγκαιρης 
εξέτασης και της θεραπείας.

Η συλλογική αλληλεγγύη και 
η παγκόσμια συνεργασία είναι 
απαραίτητες για την αποφυγή 
περαιτέρω μετάδοσης και την 
ανακούφιση της ανησυχίας των 
κοινοτήτων.

•	 Μοιραστείτε συμπονετικές 
αφηγήσεις, ή ιστορίες που 
κάνουν πιο ανθρώπινες τις 
εμπειρίες και τους αγώνες 
των ατόμων ή των ομάδων 
που έχουν προσβληθεί 
από τον νέο κορωνοϊό 
(COVID-19).

•	 Μεταδώστε υποστήριξη 
κα ι  ε ν θ ά ρ ρ υ νσ η  γ ι α 
όσους βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή για την 
αντιμετώπιση αυτής της 
έξαρσης (εργαζόμενοι στον 
τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, εθελοντές, 
ηγέτες κοινοτήτων κλπ).

Τα γεγονότα, και όχι ο φόβος, θα 
σταματήσουν τη διάδοση του 
νέου κορωνοϊού (COVID-19)

•	 Μοιρασ τείτε  γεγονότα 
και ακριβείς πληροφορίες 
σχετικά με την ασθένεια.

•	 Αμφισβητήστε τους μύθους 
και τα στερεότυπα.

•	 Επιλέξτε προσεκτικά τις λέ-
ξεις. Ο τρόπος που επικοι-
νωνούμε μπορεί να επηρε-
άσει τις συμπεριφορές των 
άλλων (βλ. Τι επιτρέπεται 
και τι όχι παραπάνω).

 (1) Οδηγίες ορολογίας UNAIDS: 
από το «θύμα του AIDS» σε «άτομα 
που ζουν με τον ιό HIV», από την 
«μάχη κατά του AIDS» σε «αντιμε-
τώπιση του AIDS».

(2) Η Νιγηρία περιόρισε με επιτυχία 
την έξαρση του Ebola 2014, που 
επηρέασε άλλες τρεις χώρες της Δυ-
τικής Αφρικής, εν μέρει μέσω στο-
χευμένων εκστρατειών με τη χρήση 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης για 
τη διάδοση ακριβών πληροφορι-
ών και τη διόρθωση μηνυμάτων 
εξαπάτησης που κυκλοφορούσαν 
στο Twitter και το Facebook. Η 
παρέμβαση ήταν ιδιαίτερα απο-
τελεσματική, διότι οι διεθνείς Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), 
τα άτομα που ασκούν επιρροή από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι 
διάσημοι και οι bloggers χρησι-
μοποίησαν τις ευρείες πλατφόρμες 
τους για να προωθήσουν και να 
μοιραστούν πληροφορίες και από-
ψεις με το κοινό σχετικές με την 
επικοινωνία υγείας. Fayoyin, A. 
2016. Engaging social media for 
health communication in Africa: 
Approaches, results and lessons. 
Journal of Mass Communication 
and Journalism, 6(315).  

(3)  Ο όρος “Το φαινόμενο 
Angelina Jolie” σχεδιάστηκε από 
τους ερευνητές επικοινωνίας της δη-
μόσιας υγείας για την καταγραφή της 
αυξημένης αναζήτησης στο Διαδί-
κτυο για τα γονίδια και τις εξετάσεις 
που σχετίζονται με τον καρκίνο του 
μαστού για αρκετά χρόνια μετά το 
2013, όπου η ηθοποιός Angelina 
Jolie υποβλήθηκε σε μία πολύ-ανα-
φερθείσα προληπτική διπλή μαστε-
κτομή. Το “φαινόμενο” υποδηλώνει 
ότι οι επιδοκιμασίες διασήμων από 
αξιόπιστες πηγές μπορεί να είναι 
αποτελεσματικές στην επιρροή του 
κοινού για την αναζήτηση γνώσεων 
σχετικά με την υγεία, των στάσεων 
τους ως προς τις υπηρεσίες υγει-
ονομικής περίθαλψης και την πρό-
σληψη τους για τον COVID-19.



12

ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID 19 

Η καλή επικοινωνία είναι  ουσιαστικό κομμάτι 
της χάραξης ορθής πολιτικής διαχείρισης 
κινδύνων και κρίσεων. Η  ειλικρίνεια,  η 
διαφάνεια και η συμμετοχικότητα, αρχές που 
χαρακτηρίζουν την καλή επικοινωνία, είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας στις σύγχρονες 
δημοκρατικές κοινωνίες και αποτελούν τη 
βάση για την αποτελεσματικότερη διαχείριση 
κρίσεων. Η αποτελεσματική επικοινωνία κατά τη 
διάρκεια μιας κρίσης δεν είναι μια προσπάθεια 
μαζικής ψυχολογικής θεραπείας, ούτε ένα 
μαγικό ραβδί που μπορεί να διορθώσει όλα τα 
προβλήματα, μπορεί όμως να μειώσει δραστικά 
τις ψυχολογικές επιπτώσεις μιας κρίσης και να 
ενημερώσει αποτελεσματικά το ευρύ κοινό για 
τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσει, ώστε να 
προστατέψει την υγεία του και κατ΄επέκταση 
τη δημόσια υγεία.

Αποτελεσματικές τακτικές επικοινωνιακής 
διαχείρισης κινδύνων μπορούν να οδηγήσουν 
στη λήψη καλύτερων αποφάσεων και να 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ δημοσίων οργανισμών, 
μέσων μαζ ικής ενημέρωσης και  γενικού 
πληθυσμού ως προς τη παροχή πληροφοριών 
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Όμως, οι συζητήσεις για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων δημιουργούν ολοένα μεγαλύτερες 
αντιπαραθέσεις και η επικοινωνία κινδύνου, 
άλλοτε είναι ανταγωνιστική, άλλοτε βασίζεται 
σε  επιστημονικές αντιπαραθέσεις και συχνά 
δε ν  βασίζ ε τα ι  σ την  εμ π ισ τοσ ύν η που 
προκύπτει από τα επιστημονικά δεδομένα και 
η εμπιστοσύνη είναι αυτό που χρειαζόμαστε 
περισσότερο από ποτέ, είτε σε διαπροσωπικό, 
είτε σε κοινωνικό επίπεδο.

Οι οργανισμοί δημόσιας υγείας θα πρέπει να 
επικοινωνούν έγκαιρα και  αποτελεσματικά με 
το κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για 
να διαχέουν ενημερωτικά μηνύματα που δεν 
προκαλούν σύγχυση ως προς το τι συμβαίνει, 
ώστε να μπορέσει ο πληθυσμός να εφαρμόσει 
τα μέτρα χωρίς αμφισβήτηση.

Κανένα μέτρο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς 
τη συνεργασία και τη συμμετοχή των πολιτών. 
Όταν η επικοινωνία των πληροφοριών γίνεται 
με το σωστό τρόπο βοηθάει σημαντικά στην 
υιοθέτηση των μέτρων και οδηγιών, καθώς και 
στη διαχείριση του φόβου και της αγωνίας για 
το άγνωστο.  Επιπλέον όταν η επικοινωνία είναι 
ατυχής ή παρέχει αντιφατικά μηνύματα μπορεί 
να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα θεσμικά 
όργανα  και στους ειδικούς επιστήμονες και 
να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της 
κρίσης.

Επιπλέον θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι 
δεν αντιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι τον 
κίνδυνο με τον ίδιο τρόπο, επομένως η κάθε 
ομάδα πληθυσμού θα πρέπει να ενημερώνεται 
με διαφορετικά, εξειδικευμένα, απλά και 
κατανοητά μηνύματα.

Η έρευνα για την αντίληψη του κινδύνου 
είναι αναπόσπαστο μέρος της επικοινωνιακής 
διαχείρισης κρίσεων. Πολλοί παράγοντες 
επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. 
Σύμφωνα με τη θεωρία της  αντίληψης του 
κ ινδύνου έχει  αναγ νωρισ τεί  ένα εύρος 
παραγόντων, που διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στον τρόπο με τον οποίο υπο-ομάδες 
του γενικού πληθυσμού αντιλαμβάνονται 
τον κίνδυνο. Για παράδειγμα η αντίληψη 
του κινδύνου και  τα επίπεδα ανησυχίας 
που συνοδεύουν την προσλαμβάνουσα 
αβεβαιότητα τείνουν να είναι πιο έντονα όταν ο 
κίνδυνος είναι αναπόφευκτος, μη εθελούσιος, 
σχετιζόμενος με αναξιόπιστους οργανισμούς 
ή άτομα. Επιπλέον σύμφωνα με το μοντέλο 
του νοητικού θορύβου,  όταν τα άτομα 
βρίσκονται σε επίπεδο υψηλού άγχους και 
ανησυχίας λόγω μιας απειλής, η ικανότητα να 
επεξεργαστούν αποτελεσματικά και αποδοτικά 
τις πληροφορίες μειώνεται δραματικά. Τέλος 
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η σχέση 
μεταξύ θετικής και αρνητικής πληροφορίας 
είναι ασύμμετρη με την τελευταία να υπερισχύει 
και τα αρνητικά μηνύματα να έχουν μεγαλύτερο 
επικοινωνιακό αντίκτυπο από τα θετικά.

Δεδομένου ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
και οι δημοσιογράφοι αποτελούν το κύριο 
μέσο με τάδοσης της  πληροφορίας  κα ι 
εκλαΐκευσης της επιστημονικής γνώσης οι 
επίσημοι κρατικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους στην επικοινωνία την εγκυρότητα, 
την ειλικρίνεια, τη συνέπεια και τη διαφάνεια.

Με στόχο να μειωθούν οι φήμες και  η 

Covid-19:  Επικοινωνία κατά τη διάρκεια της κρίσης

Έφη Σίμου, Αναπλ. Καθηγήτρια Επικοινωνίας και ΜΜΕ στη Δημόσια Υγεία Τμήμα Πολιτικών 
Δημόσιας Υγείας. Σχολή Δημόσιας Υγείας. ΠΑΔΑ
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παραπληροφόρηση θα πρέπει η επικοινωνία 
να είναι συχνή, ειλικρινής, να μην προκαλεί 
ούτε εφησυχασμό, μέσω της απόκρυψης 
δεδομένων, ούτε πανικό. Αν επικρατήσει ένα 
διάστημα που δεν υπάρχει ροή δεδομένων και 
στη συνέχεια έχουμε επιδείνωση μπορεί να 
προκαλέσει περαιτέρω ανησυχία, αμφιβολία 
και δυσπιστία. Αυτό σημαίνει ότι η επικοινωνία 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο το γνωστό, 
όσο και το άγνωστο για τον κίνδυνο και 
ότι οι επιστήμονες και οι  κρατικές αρχές 
δημόσιας υγείας θα πρέπει να εμείνουν στην 
πληροφόρηση αναφορικά με την επιστημονική 
αβεβαιότητα, ακόμα και αν ωθούνται να 
κάνουν προβλέψεις με ασαφή δεδομένα.

Ο πανικός του γενικού πληθυσμού και το 
άγχος χρησιμοποιείται πολλές φορές ως 
δικαιολογία για την παρακράτηση της ροής των 
πληροφοριών ή τη δημοσίευση εσφαλμένων 
σεναρίων αναφορικά με την εξέλιξη της 
κρίσης, προσφέροντας αισιόδοξα σενάρια 
στην ενημέρωση που αν διαψευστούν το 
αμέσως επόμενο διάστημα θα οδηγήσουν σε 
μεγαλύτερο πανικό και ανησυχία.

Ο καταιγισμός με πληροφορίες και μηνύματα 
από διαφορετικές πηγές που προσφέρουν  
διαφορετικές αξιολογήσεις σχετικά με το 
μέγεθος του κινδύνου, πολλές συμβουλές, 
μεγάλη διακύμανση σχετικά με το πως 
θα εξελιχθεί η επιδημία είναι σημαντικό 
να αποφεύγονται για να μη δημιουργούν 
μεγαλύτερη ανησυχία και άγχος στο γενικό 
πληθυσμό, καθώς και δυσκολία αφομοίωσης 
λόγω υπερπληροφόρησης. Τέλος τα μηνύματα 
θα πρέπει να αναθεωρούνται συχνά με βάση 
τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.

Η ενημέρωση θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, 
ειλικρινής και συνεχής, ιδιαίτερα σε μια εποχή 
κάλυψης των ειδήσεων 24 ώρες το 24ώρο σε 
πολλαπλά μέσα και πλατφόρμες ενημέρωσης.

Οι κρίσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά αν οι επίσημοι οργανισμοί 
υγείας δεν επικοινωνήσουν αποτελεσματικά, 
ώστε να μειωθεί το άγχος, η ανασφάλεια και 
ο πληθυσμός να αντιληφθεί ότι οι ειδικοί 
γνωρίζουν καλύτερα και μπορούν και θα 
ελέγξουν αποτελεσματικά την κρίση.  

Μπορεί  να μην υπάρχει εμβόλιο για τον 
ιό, αλλά το αντίδοτο στον πανικό και το 
φόβο είναι η συχνή, αξιόπιστη, διαφανής 
και ειλικρινής επικοινωνία από τις επίσημες 
επιστημονικές αρχές.

Βιβλιογραφία: Σίμου, Ε. (2013) Ενημέρωση Υψηλού Κινδύνου. 
ΜΜΕ, Κίνδυνος και Δημόσια Υγεία. εκδ. Επτάλοφος.

A tool to support risk communication and  community 
engagement (RCCE) (UNICEF, the World Health Orga-
nization, and the International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies)
 https://www.unicef.org/media/65936/file/Prepared-
ness%20for%20and%20response%20to%20coronavi-
rus%202019%20(COVID-19).pdf

Fighting disinformation (EU)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/corona_fighting_
disinformation.pdf
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Μέχρι την 29/03/2020 ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας  ΠΟΥ) 
έχει ανακοινώσει ότι περισσότε-
ροι από 683 χιλιάδες άνθρωποι, 
παγκοσμίως, έχουν μολυνθεί με 
το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 
και αντίστοιχα ανακοινωθεί πε-
ρισσότεροι από 30 χιλιάδες θά-
νατοι από τον ιό. H διασπορά του 
ιού είναι παγκόσμια και αφορά 
204 χώρες ή περιοχές. 
Τι αφορούν οι κορωνοϊοί και 
πόσοι διαδεδομένοι είναι στη 
φύση;
Οι κορωνoϊοί (coronaviruses, 
CoVs), είναι μια μεγάλη οικογέ-
νεια ιών που εσωκλείουν μο-
νόκλωνο RNA και μπορούν να 
προσβάλουν διαφορετικά είδη 
αλλά και τον άνθρωπο, προκαλώ-
ντας αναπνευστικές, γαστρεντε-
ρικές, ηπατικές και νευρολογικές 
ασθένειες. Μέχρι σήμερα, έχουν 
χαρακτηριστεί έξι ανθρώπινοι 
κορωνοϊοί (HCoVs) που μπορεί 
να προκαλέσουν το κοινό κρυο-
λόγημα έως πιο σοβαρές ασθέ-
νειες. Στην τελευταία κατηγορία 
συμπεριλαμβάνονται οι  MERS-
CoV και SARS-CoV που προκάλε-
σαν επιδημίες το 2003 και 2012, 
αντίστοιχα.
Τι αφορά η πανδημία SARs-
CoV-2 και πότε εντοπίστηκε 
για πρώτη φορά;
Στις μέρες μας και συγκεκριμένα 
στις 29 Δεκεμβρίου του 2019, 
διαγνώσθηκαν ομάδες ασθενών 
(clusters) με πνευμονία αγνώ-
στου αιτιολογίας, οι οποίες συν-
δέθηκαν επιδημιολογικά σε μεγά-
λο ποσοστό με υπαίθρια αγορά 
στην πόλη Wuhan, της επαρχίας 
Hubei στην Κίνα. Ο αιτιολογικός 
παράγοντας της νόσου ταυτοποι-
ήθηκε πολύ νωρίς και βρέθηκε ότι 
αφορά ένα νέο κορωνοϊό που 
ονομάστηκε SARS-CoV-2 (Severe 
acute respiratory syndrome 

coronavirus 2). Τα γρήγορα αντα-
νακλαστικά για την άμεση ταυτο-
ποίηση του παθογόνου λειτούρ-
γησαν λόγω της προηγούμενης 
επιδημίας από τον SARS-CoV 
το 2003 που είχε ως συνέπεια 
την ανάπτυξη αποτελεσματικού 
μηχανισμού μοριακής επιτήρη-
σης παθογόνων. Η πιθανή πηγή 
προέλευσης του SARS-CoV-2 
ήταν αντίστοιχος ιός που μολύνει 
νυχτερίδες. Μετά τη πρώτη ταυ-
τοποίηση περιστατικών ακολού-
θησε συνεχής αύξηση κρουσμά-
των με την 23η Ιανουαρίου 2020 
να αποφασίζεται η απομόνωση/
καραντίνα ολόκληρης της Wuhan 
και άλλων πόλεων στην περιοχή. 
Η απόφαση αυτή αποτέλεσε μια 
«ιστορική στιγμή» για την απαρ-
χή του ελέγχου μιας επιδημίας 
με προληπτικά μέτρα κοινωνικής 
απομόνωσης (καραντίνας). Αξίζει 
να σημειωθεί ότι απουσία προ-
στατευτικού εμβολίου ή θεραπεί-
ας, τα προληπτικά μέτρα αποτε-
λούν τα μοναδικά όπλα για την 
αντιμετώπιση του ιού. 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
του ιού SARS-CoV-2
O ιός SARS-CoV-2 έχει υψηλό-
τερη μολυσματικότητα (βασικός 
αριθμός αναπαραγωγής, R0: 2-3) 
από την εποχική γρίπη (R0~ 1,3) 
και μεταδίδεται παρόμοια όπως η 
γρίπη μέσω έκθεσης σε σταγονί-
δια του αναπνευστικού. Η περίο-
δος επώασης κυμαίνεται μεταξύ 
2 και 14 ημερών με πιο πιθανή 
ημερομηνία περίπου τις 5 ημέρες. 
Σε μερικές ακραίες περιπτώσεις η 
περίοδος επώασης αναφέρθηκε 
στις 27 ημέρες, αλλά αυτό το 
διάστημα αφορά ελάχιστες εξαι-
ρέσεις.  
Τρέχουσα επιδημία 
Την τρέχουσα περίοδο το επί-
κεντρο της επιδημίας είναι στην 
Ευρώπη με την Ιταλία την Ισπα-
νία τη Γερμανία και την Γαλλία 
να έχουν το μεγαλύτερο αριθ-
μό κρουσμάτων. Παράλληλα οι 
ΗΠΑ έχουν βρεθεί στην πρώτη 
θέση, παγκοσμίως, αναφορικά με 
τον αριθμό των ανθρώπων που 
έχουν μολυνθεί με SARS-CoV-2.    

Στην Ελλάδα τα πρώτα κρούσμα-
τα διαγνώσθηκαν μετά την 26η 
Φεβρουαρίου 2020 και η πλει-
οψηφία αφορούσε ανθρώπους 
με ιστορικό ταξιδιού στην Ιταλία, 
το Ισραήλ και την Αίγυπτο, καθώς 
και τις επαφές των ατόμων αυτών. 
Μέχρι την 29/03/2020 είχαν δι-
αγνωσθεί 1156 περιστατικά με 
39 άτομα να έχουν καταλήξει. 
Μέχρι την 29/03/2020 η αυξητι-
κή τάση στον ημερήσιο αριθμό 
δεν ήταν υψηλή όπως σε άλλες 
χώρες, κυρίως λόγω της έγκαιρης 
εφαρμογής προληπτικών μέτρων 
στην κοινότητα, της ιχνηλάτησης 
των επαφών των τεκμηριωμένων 
κρουσμάτων στα πρώιμα στάδια 
της επιδημίας και πλείστες άλλες 
ενέργειες αναφορικά με την πρό-
ληψη και την έγκαιρη αντιμετώπι-
ση ατόμων με SARS-CoV-2.
Η υφήλιος είναι αντιμέτωπη με 
μια πρωτόγνωρη απειλή τουλά-
χιστον την περίοδο των τελευταί-
ων δεκαετιών, αναφορικά με ένα 
μολυσματικό νόσημα που λόγω 
της ευκολίας των διεθνών μετα-
φορών και του τρόπου μετάδο-
σης, μεταδόθηκε εκτενώς σχεδόν 
σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και 
πλάτη. 
Πόσο απροστάτευτοι παραμέ-
νουμε από τον SARS-CoV-2, ή 
από παρόμοιες απειλές; 
Ένα από τα χαρακτηριστικά της 
εποχής μας είναι η μεγάλη πρό-
οδος της τεχνολογίας και της 
επιστήμης που έχει συμβαδίσει 
με την οικονομική ανάπτυξη και 
την πρόοδο σε πολλούς άλλους 
τομείς της κοινωνίας. Η «γνώση» 
και η «πρόοδος» αποτελεί ένα 
σημαντικό όπλο έναντι οποιαδή-
ποτε απειλής βιολογικού ή άλλου 
είδους, αλλά αξίζει να σημειωθεί 
ότι η τρέχουσα πανδημία ανέδει-
ξε την σημασία της συλλογικής 
ευθύνης και πράξης ως κεφαλαι-
ώδους σημασίας στην αντιμε-
τώπισή της. Ο SARS-CoV-2 μας 
απομακρύνει αλλά μας φέρνει πιο 
κοντά.   

Τα χαρακτηριστικά του νέο κορωνοϊού SARS-CoV-2

Δημήτρης Παρασκευής,  Αν. Καθηγητής Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ
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Η ενδοοικογενειακή βία τείνει να 
αυξάνεται σε περιόδους όπου η 
συνύπαρξη των μελών μιας οικο-
γένειας που δυσλειτουργεί διαρ-
κεί περισσότερο. Ο περιορισμός 
της κυκλοφορίας και η παραμο-
νή στο σπίτι μπορεί να βοηθήσει 
στη μείωση της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού (covid-19), ωστόσο, 
για πολλούς ανθρώπους που 
ζουν με βίαιο σύντροφο/σύζυγο 
(γυναίκες σε μεγαλύτερο ποσο-
στό), η πολύωρη παραμονή στο 
σπίτι μπορεί μην είναι ασφαλής. 
Η άσκηση βίας είναι άσκηση δύ-
ναμης και ελέγχου. Ο δράστης 
θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε 
συνθήκη ως εργαλείο, συμπερι-
λαμβανομένου του νέου ιού, 
προκειμένου να κερδίσει περισ-
σότερο έλεγχο και εξουσία με την 
άσκηση βίας.             
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τα περι-
στατικά ενδοοικογενειακής βίας 
παρουσιάζουν αυξητική τάση 
σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένων των επι-
δημιών. Παρόλο που τα ερευνη-
τικά δεδομένα είναι λίγα επί του 
παρόντος, οι αναφορές από την 
Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, την Κύπρο 
και άλλες χώρες δείχνουν αύξηση 
της ενδοοικογενειακής βίας από 
την έκρηξη της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού (covid-19). Ο αριθμός 
των περιπτώσεων ενδοοικογενει-
ακής βίας, που αναφέρθηκαν σε 
αστυνομικό τμήμα στην επαρχία 
Hubei της Κίνας, τριπλασιάστη-
κε το Φεβρουάριο του 2020, σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Επίσης, 
υπήρχε αύξηση σε ποσοστό 50% 
των αναφορών ενδοοικογενεια-
κής βίας σε τηλεφωνικές γραμμές 
βοήθειας, ενώ 90% των περιστα-
τικών βίας συνδέονται με την παν-
δημία του κορωνοϊού (covid-19).
Γιατί ενόψει του κορωνοϊού 
(covid-19) μπορεί να αυξηθεί 
ο κίνδυνος άσκησης βίας;  
▶ Η πιθανότητα να ασκηθεί βία 
σε μια δυσλειτουργική σχέση 
αυξάνεται δραματικά, καθώς τα 
μέλη της οικογένειας αναγκάζο-

νται καθημερινά να συνυπάρ-
χουν στο σπίτι για πολλές ώρες. 
Επιπρόσθετα, έχουν να διαχειρι-
στούν το άγχος σχετικά με οικο-
νομικές απώλειες ή ενδεχόμενη 
απώλεια της εργασίας. Η ένταση 
σε μια τοξική οικογένεια με τις 
επιπρόσθετες πιέσεις λόγω των 
έκτακτων μέτρων μπορούν να 
πυροδοτήσουν τη βία. 
▶ Η γυναίκα επιβαρύνεται πε-
ρισσότερο από την αυξημένη 
φροντίδα της οικογένειας με το 
κλείσιμο των σχολείων και τη συ-
νεχή παραμονή των παιδιών στο 
σπίτι, ενώ η ενδεχόμενη φροντί-
δα ηλικιωμένου ή ασθενή στην 
οικογένεια προσθέτει φορτίο και 
στρες, δημιουργώντας πρόσφο-
ρο έδαφος για συγκρούσεις και 
άσκηση βίας.
▶ Καθώς η γυναίκα έχει ελάχι-
στη ή και καθόλου επαφή με την 
οικογένεια και τους φίλους -οι 
οποίοι μπορούν να παρέχουν 
υποστήριξη και προστασία από 
τη βία- βιώνει κοινωνική απομό-
νωση συνεχίζοντας να παραμένει 
με τον δράστη, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο να της ασκηθεί βία, ειδι-
κά εάν έχει χρόνια προβλήματα 
υγείας και αποφεύγει οποιαδήπο-
τε μετακίνηση από φόβο έκθεσής 
της στον ιό. 
▶ Η οικονομική ανασφάλεια 
λόγω της μείωσης των απολαβών 
και ο φόβος απώλειας της εργα-
σίας αποτελεί συχνά παράγοντα 
παραμονής ή επιστροφής στον 
δράστη, αυξάνοντας το στρες, 
τον κίνδυνο συγκρούσεων και 
την άσκηση οικονομικής βίας.   
▶ Ο περιορισμός της κυκλοφορί-
ας σε συνδυασμό με τις οικονομι-
κές απώλειες και την αβεβαιότητα 
εντείνει την εξουσία του δράστη, 
την απόκτηση μεγαλύτερου ελέγ-
χου στη ζωή της γυναίκας και την 
αύξηση της σφοδρότητας της 
βίας. Εξάλλου, μπορεί να νιώθει 
«δικαιολογημένος» για τα συναι-
σθήματά του και εξαιτίας αυτού 
να κλιμακώνει τις τακτικές απομό-
νωσης. 
▶ Ο δράστης μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει τον κορωνοϊό (covid-19) 

προκειμένου να ασκήσει δύναμη 
και έλεγχο στη σύντροφό του. 
Μέσω παραπληροφόρησης 
σχετικά με την εξάπλωση του 
ιού μπορεί να την απειλήσει, να 
την τρομοκρατήσει, να της στε-
ρήσει είδη πρώτης ανάγκης π.χ. 
σαπούνι ή αντισηπτικό χεριών, 
να την εμποδίσει από την αναζή-
τηση ιατρικής βοήθειας εάν πα-
ρουσιάσει συμπτώματα ή να τη 
στιγματίσει θέτοντας περαιτέρω 
περιορισμούς. 
     Η διακοπή της λειτουργίας των 
κοινωνικών δικτύων προστασίας, 
καταφυγίων, νομικών υπηρεσι-
ών, η μειωμένη πρόσβαση στις 
υπηρεσίες, οι περιορισμοί στα 
ταξίδια, η αποφυγή αναζήτησης 
νοσοκομειακής φροντίδας για 
σωματική βία, λόγω του φόβου 
μόλυνσης από τον ιό, και η επα-
κόλουθη δυσκολία της γυναίκας 
να φύγει από το σπίτι ή να ετοι-
μάσει ένα σχέδιο δράσης, μπο-
ρεί να αυξήσουν το αίσθημα του 
εγκλωβισμού και του αβοήθητου.
     Παρά τη συνθήκη έκτακτης 
ανάγκης εξαιτίας του κορωνοϊού 
(covid-19), η ενδοοικογενειακή 
βία εναντίον των γυναικών -αλλά 
και των ανδρών σε μικρότερο πο-
σοστό- αποτελεί σοβαρότατο 
θέμα το οποίο δεν επιτρέπεται να 
αγνοείται, να θεωρείται ανύπαρ-
κτο ή μειωμένης έντασης και συ-
χνότητας. Το Εθνικό Κέντρο Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί 
την Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης 
Κοινωνικής Βοήθειας «197» και 
την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προ-
στασίας «1107», 7 ημέρες/εβδο-
μάδα, από τις 6:00 έως τις 22:00 
(για την τρέχουσα χρονική περί-
οδο). Επίσης, η Γενική Γραμματεία 
Ισότητας των Φύλων λειτουργεί 
την 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή 
SOS «15900». 

Η ενδοοικογενειακή βία ενόψει του κορωνοϊού (covid-19)

Μαρία Δουκάκου, Κλινική ψυχολόγος & ψυχοθεραπεύτρια, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης 
Κρίσεων, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
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Πώς μπορούν να βοηθήσουν τα μαθηματικά μοντέλα στη λήψη αποφάσεων 
στην πανδημία COVID-19

Bάνα Σύψα, Αναπλ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή 
Αθηνών, ΕΚΠΑ

Η εμπειρία της Κίνας και άλλων 
χωρών που προηγήθηκαν 
χρονικά στην εμφάνιση της 
πανδημίας από τον ιό SARS-
CoV-2 έδωσε στην Ελλάδα 
την ευκαιρία να ανταποκριθεί 
με έγκαιρη λήψη μέτρων 
κοινωνικής αποστασιοποίησης 
(social distancing).   Πώς 
μπορεί όμως μία χώρα να 
προετοιμαστεί για τις ανάγκες 
που θα προκύψουν, όπως για 
παράδειγμα για τις ανάγκες 
σε κλίνες MEΘ; Επίσης, πώς 
μπορεί να προβλεφθεί η πορεία 
της επιδημίας και να ληφθούν 
αποφάσεις για τη συνέχιση των 
μέτρων ή την υιοθέτηση άλλων 
στρατηγικών; 
Τα  μ α θ η μ α τ ι κά  μ ον τέ λα 
είναι το μόνο εργαλείο που 
έχουμε στα χέρια μας για να 
κάνουμε προβλέψεις σχετικά 
με το τι  αναμένουμε τις 
επόμενες εβδομάδες και για να 
εξετάσουμε εκ των προτέρων 
το όφελος πιθανών μέτρων που 
μπορούν να ληφθούν. Η πορεία 
της επιδημίας αναπαρίσταται 
με τη βοήθεια εξισώσεων που 
λαμβάνουν υπόψη πλήθος 
παραμέτρων σχετικών με την 
επιδημιολογία του ιού όπως 
το πόσο μεταδοτικός είναι, πότε 
εμφανίζονται τα συμπτώματα, αν 
η μεταδοτικότητα ξεκινάει πριν 
την εμφάνιση συμπτωμάτων, τη 
διάρκεια της μολυσματικότητας, 
το ποσοστό των ασθενών που 
θα χρειαστούν νοσηλεία και το 
χρόνο μέχρι να συμβεί αυτό. 
Επιπλέον, μπορούν να ληφθούν 
υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του πληθυσμού, όπως για 
παράδειγμα το ποσοστό των 
ηλικιωμένων μιας και αυτό 
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό 

την ανάγκη νοσηλείας και τη 
θνητότητα. Εφαρμόζοντας 
α υ τέ ς  τ ι ς  π α ρ α μ έ τ ρο υς, 
μπορούμε να προβλέψουμε τον 
αριθμό των νέων μολύνσεων 
και τον αριθμό των ατόμων 
που θα χρειαστούν νοσηλεία 
ανά ημέρα καθώς και το πότε 
θα κορυφωθεί η επιδημία. Σε 
αυτά τα μοντέλα, μπορούν να 
ενσωματωθούν και παραδοχές 
για παρεμβάσεις που μπορούν 
να εφαρμοστούν (π.χ. μείωση 
των κοινωνικών επαφών, 
απομόνωση των κρουσμάτων) 
ώστε να προβλέψουμε ποιο 
είναι το αναμενόμενο όφελος 
σε σχέση με το να αφήναμε 
την επιδημία να εξελιχθεί χωρίς 
καμία παρέμβαση και σε ποιο 
βαθμό πρέπει να υλοποιηθούν 
τα μέτρα αυτά ώστε η επιδημία 
να είναι διαχειρίσιμη. 
Τα μαθηματικά μοντέλα έχουν 
εφαρμοστεί εκτεταμένα στη 
γρίπη και  με μεγαλύτερη 
ασφάλεια όσον αφορά τις 
προβλέψεις τους μιας και στην 
περίπτωση αυτή γνωρίζουμε σε 
μεγάλο βαθμό τις απαραίτητες 
παραμέτρους. Στην επιδημία του 
νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 
δε γνωρίζουμε πλήρως κάποια 
επιδημιολογικά χαρακτηριστικά 
που λαμβάνονται υπόψη στα 
μοντέλα. Για παράδειγμα, 
φαίνεται πλέον ότι ένα ποσοστό 
των κρουσμάτων θα παραμείνει 
ασυμπτωματικό καθώς και ότι 
η μετάδοση μπορεί να γίνει και 
στην περίοδο πριν την εμφάνιση 
συμπτωμάτων. Αυτό επηρεάζει 
τις εκτιμήσεις για το συνολικό 
αριθμό κρουσμάτων στη χώρα 
μας και την αποτελεσματικότητα 
των  μ έ τ ρ ων  ό π ως  γ ι α 
παράδειγμα ο έλεγχος και η 
απομόνωση των ασθενών που 
παρουσιάζουν συμπτώματα. 
Επομένως, συνιστάται προσοχή 
σε δημοσιεύματα που, χωρίς 
την απαραίτητη τεκμηρίωση,  
δίνουν εκτιμήσεις για το τι 
συμβαίνει στη χώρα μας.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
που τα μαθηματικά μοντέλα 
ε π η ρέασαν  την  πολ ιτ ικ ή 

μιας χώρας στη διάρκεια της 
πανδημίας είναι η ανάλυση 
μας ομάδας ειδικών από το 
Imperial College στο Ηνωμένο 
Β α σ ί λε ιο.  Ω ς  γ νωσ τόν, 
στο Ηνωμένο Βασίλειο η 
στρατηγική που είχε υιοθετηθεί 
στην αρχή περιλάμβανε πιο 
ήπια μέτρα σε σχέση με 
άλλες χώρες. Είχε διατυπωθεί 
μάλιστα το επιχείρημα της 
επίτευξης ανοσίας αγέλης 
(herd immunity), να μολυνθεί 
δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού ώστε στη συνέχεια 
η περαιτέρω διασπορά να μην 
είναι εφικτή. Σε ένα πληθυσμό 
που δεν έχει ανοσία και με 
βάσ η τα  ε π ιδη μ ιολογ ικά 
χαρακτηριστικά του ιού,  αυτό 
σημαίνει να μολυνθεί θεωρητικά 
το 60%-80% του πληθυσμού. 
Με μία συντηρητική εκτίμηση 
για τη θνητότητα της νόσου 
COVID-19 (περίπου 0.6%), 
αυτό μεταφράζεται σε 400.000 
θανάτους  σ το  Ηνω μ έ νο 
Βασί λειο σε ένα σχετικά 
σύντομο χρονικό διάστημα. 
Στις 16/3/2020, λίγες μέρες 
μετά από την ανακοίνωση των 
ήπιων μέτρων, δημοσιεύθηκε 
η  ανάλυση του Imper ial 
College όπου παρουσιάζεται τι 
αναμένεται να συμβεί στη χώρα 
κάτω από διάφορες πιθανές 
στρατηγικές: εφαρμογή ήπιων 
μέτρων ή πιο εντατικών όπως 
το κλείσιμο των σχολείων, 
η  καθολική  α παγόρευσ η 
κυκλοφορίας και αλλά. Τα 
αποτελέσματα αυτά έδειξαν 
ότι με την υιοθέτηση ήπιων 
στρατηγικών (έλεγχος και 
απομόνωση συμπτωματικών 
κρουσμάτων κλπ.), δεν θα 
αποφεύγονταν εκατοντάδες 
χιλιάδες θάνατοι και το σύστημα 
υγείας, κατά κύριο λόγο οι 
μονάδες εντατικής θεραπείας, 
δεν θα μπορούσε να αντέξει 
το αντίστοιχο φορτίο (Σχήμα). 
Η ανάλυση αυτή σίγουρα 
διαδραμάτισε ένα ρόλο στην 
μετέπειτα αλλαγή στρατηγικής 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Σχήμα. Εκτίμηση του απαιτούμενου αριθμό κλινών (ανά 100.000 πληθυσμού) λόγω SARS-CoV-2 στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ανάλογα με τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί για τον περιορισμό της μετάδοσης 
(από Ferguson et al. Impact pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and 
healthcare demand. Διαθέσιμο στο https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/
ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf)

 

Στην Ελλάδα, κάνουμε χρήση των δεδομένων που συλλέγονται  προκειμένου να εκτιμήσουμε την πορεία 
της επιδημίας τις επόμενες εβδομάδες με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων. Με τον περιορισμό της 
επιδημίας και τη σταδιακή άρση των μέτρων, επόμενος στόχος είναι να αποτιμηθεί ποια στρατηγική θα 
βοηθήσει να διατηρήσουμε τη μετάδοση σε διαχειρίσιμα επίπεδα για το σύστημα υγείας.
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COVID-19 και Διατροφή

Ν. Παρασκευής, Δ. Παρασκευής, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Μείζον ερώτημα σχετικά με τον κορωνοϊό 
αποτελεί το αν μεταδίδεται μέσω της τροφικής 
αλυσίδας. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό 
Ινσ τ ιτούτο Αξ ιολόγησης  Κ ινδύνου της 
Γερμανίας, δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω 
των τροφών. Από κορωνοϊούς που έχουν 
δημιουργήσει προηγούμενες επιδημίες όπως 
οι SARS και MERS, είναι γνωστό ότι ενώ 
διατηρούνται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίας 
(π.χ. μέχρι -20οC), παρόλα αυτά τα τρόφιμα δεν 
μολύνονται από αυτούς ους ιούς σε αυτές τις 
συνθήκες. Για τον SARS-CoV-2 δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι μεταδίδεται μέσω κατανάλωσης 
τροφής, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 
κατά τη χρήση οικοσυσκευής (μαχαιροπίρουνα, 
πιάτα), γιατί αν κάποιος έχει μολυνθεί από 
τον ιό ενδέχεται είτε μέσω φτερνίσματος, ή 
μέσω του βήχα να μολύνει με σταγονίδια τα 
εν λόγω σκεύη στις επιφάνειες των οποίων ο 
ιός μπορεί να επιβιώσει για αρκετή ώρα και να 
προσβάλλει όσους έρθουν σε επαφή με αυτά. 
Γι’ αυτό το λόγο, χρειάζεται να τηρούνται 
αυστηρά οι κανόνες υγιεινής σε όλες τις 
διεργασίες κατά την ετοιμασία του φαγητού 
καθώς και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών 
πριν τα γεύματα, για την αποφυγή μετάδοσης 
του κορωνοϊού.
Εν μέσω πανδημίας προκύπτουν συνεχώς 
ε ρ ωτ ή μ α τα  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  ε ί τ ε  το υ ς 
εργαζομένους σε επιχειρήσεις τροφίμων είτε 
τις διαδικασίες επεξεργασίας τροφίμων. Ο 
οργανισμός Food and Drug Administration 
(FDA) των ΗΠΑ σε συμφωνία με το Γερμανικό 
Ινστιτούτο (BFR) έχει ανακοινώσει ότι ο ιός 
δεν μεταδίδεται μέσω της τροφής, αλλά 
επισημαίνει τον κίνδυνο μετάδοσής του μέσω 
στενής προσωπικής επαφής των ανθρώπων. 
Συστήνει οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις 
παρασκευής ή επεξεργασίας τροφίμων να 
εργάζονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1,5-2 
μέτρα, κάτι που σε ορισμένες δεν είναι εύκολα 
πραγματοποιήσιμο. Εναλλακτικά προτείνεται 
να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής, 
καθώς ο κίνδυνος μεταδόσεων μεταξύ των 
εργαζομένων εξαρτάται εκτός από τη μεταξύ 
τους απόσταση, και από την επικινδυνότητα 
της έκθεσης καθώς και την αποτελεσματικότητα 

των κανόνων υγιεινής. Στο σημείο αυτό, 
εύλογα προκύπτει  το ερώτημα πώς θα 
πρέπει  να διαχειρίζεται  η επιχείρηση τα 
τρόφιμα,  αν κάποιος εργαζόμενος έχει 
μολυνθεί με τον νέο κορωνοϊό και εργάζεται 
στην αλυσίδα παραγωγής; Θα πρέπει  η 
επιχείρηση να αναστείλει τη λειτουργία της; 
να πραγματοποιήσει ελέγχους στα τρόφιμα 
με σκοπό να ελέγξει την πιθανή ύπαρξη του 
ιού σε αυτά; ή να αποσύρει τα τρόφιμα που 
επεξεργάστηκαν κατά την περίοδο που ο 
συγκεκριμένος εργαζόμενος εργαζόταν στην 
επιχείρηση όσο είχε προσβληθεί απ’ τον ιό;
Αναφορικά με το αν μια επιχείρηση θα 
αναστείλει τη λειτουργία της, εξαρτάται απ’ 
τα πρωτόκολλα που έχουν θεσμοθετηθεί απ’ 
τους τοπικούς και κρατικούς υγειονομικούς 
φορείς. Η απόφαση θα ληφθεί με βάση το 
ρίσκο για τη δημόσια υγεία αναφορικά με τον 
κίνδυνο μετάδοσης του ιού σε άλλα άτομα 
στην επιχείρηση ή στην κοινότητα, και όχι 
αναφορικά με την ασφάλεια του τροφίμων. 
Περιβαλ λον τικοί  έ λεγ χοι  σ τα τρόφιμα, 
δεν συνίστανται καθώς ο SARS-CoV-2 δεν 
μεταδίδεται μέσω αυτών αλλά προτείνεται η 
απολύμανση και ο εκτενής καθαρισμός των 
επιφανειών που ήρθε σε επαφή ο εργαζόμενος, 
καθώς μέσω μιασμένων επιφανειών ενδέχεται 
να μεταδοθεί ο ιός.
Αναφορικά με τα τρόφιμα που επεξεργάστηκαν 
κατά την περίοδο που ο εργαζόμενος είχε 
προσβληθεί απ’ τον ιό δεν κρίνεται απαραίτητη 
η απόσυρση τους, λόγω της του ότι ο ιός δεν 
μεταδίδεται μέσω αυτών. Στο σημείο αυτό 
θα πρέπει να τονίσουμε ότι γενικά θα πρέπει 
να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής όπως για 
παράδειγμα για τα φρούτα και τα λαχανικά 
που θα πρέπει αφού αφαιρεθεί η συσκευασία 
τους, να πλένονται σχολαστικά πριν από το 
μαγείρεμα . 
 Μέχρι σήμερα, η ανάπτυξη εμβολίου και 
θεραπείας μονοπωλούν το ενδιαφέρον όσον 
αφορά την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τη διατροφή που 
θα πρέπει να ακολουθείται αυτήν την περίοδο 
και το κατά πόσο αυτή μπορεί να αποτελέσει  
απ’ την δική της πλευρά  ένα όπλο κατά του 
κορωνοϊού. Με τα έως σήμερα δεδομένα 
προηγούμενων μελετών, δεν υπάρχει τροφή 
που να περιορίζει την εξάπλωση του κορωνοϊού 
ο οποίος μεταδίδεται με ταχύ ρυθμό ανά την 
υφήλιο, χαρακτηρίζοντας την «κατάσταση» 
από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (ΠΟΥ) 
ως πανδημία. Παρότι, δεν υπάρχει τροφή που 
να καταπολεμά τον κορωνοϊό, εναλλακτικά 
συστήνεται να ακολουθήσουμε διατροφικές 
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οδηγίες για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
μας συστήματος και να αποφύγουμε αντίστοιχα 
κάποιες τροφές αυτήν την περίοδο, όπου η 
υγεία μας μπορεί να απειληθεί.
 Πιο συγκεκριμένα, οι ευπαθείς ομάδες (άτομα 
με ηλικία άνω των 70 ετών, πάσχοντες από 
χρόνια καρδιακά ή αναπνευστικά νοσήματα 
ή άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη) 
συστήνεται να ακολουθούν το διατροφικό 
πρόγραμμα των ειδικών, και να δώσουν 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενδυνάμωση του 
ανοσοποιητικού τους το οποίο ενδέχεται να είναι 
εξασθενημένο. Σε αυτές τις ομάδες ανήκουν 
και οι καρκινοπαθείς υπό χημειοθεραπεία, 
ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία και οι 
μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν δύο ή 
περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
  
Στις διατροφικές συστάσεις συμπεριλαμβά-
νονται και τα υγιή άτομα καθώς η πρόληψη 
και η προστασία αποτελεί συλλογική ευθύνη. 
Συγκεκριμένα η κατανάλωση φρούτων και λα-
χανικών εποχής, είναι πολύ σημαντική, λόγω 
της αντιοξειδωτικής τους δράσης αλλά και των 
βιταμινών που περιέχουν. Η βιταμίνη C απο-
τελεί τον πυλώνα ενίσχυσης του ανοσοποι-
ητικού ως το βασικότερο συστατικό για την 
ενδυνάμωση του και λαμβάνεται κυρίως από 
το πορτοκάλια αλλά και από μπαχαρικά όπως 
είναι το θυμάρι και ο μαϊντανός. Εκτός της 
βιταμίνης C οφείλουμε να συμπεριλάβουμε 
και την βιταμίνη D στο διαιτολόγιό μας κα-
θώς έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρά άμεσα με 
τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την αντι-
μετώπιση λοιμώξεων του αναπνευστικού, το 
οποίο προσβάλλεται από τον SARS-CoV-2. Η 
πρόσληψή της βιταμίνης D επιτυγχάνεται μέσω 
κατανάλωσης τόνου, σολωμού αλλά, επίσης, 
κύρια πηγή πρόσληψής αποτελεί και ο ήλιος. 
Τέλος, εξίσου απαραίτητος είναι ο εμπλουτι-
σμός της διατροφής μας με την κατανάλωση 
ξηρών καρπών, γαλακτοκομικών χαμηλών σε 
λιπαρά, ψαριών πλούσια σε Ω3 λιπαρά οξέα, 
λόγω αντιφλεγμονώδους δράσης αλλά και κα-
τανάλωση ελαιόλαδου καθώς περιέχει μονο-
ακόρεστα λιπαρά που είναι εξίσου σημαντικά 
με τα Ω3.
Επίσης και λόγω του εγκλεισμού και της 
περιορισμένης  άσκησης συσ τήνεται  να 
αποφεύγονται οι τροφές πλούσιες σε trans 
και  κορεσμένα λιπαρά ενώ αν τίθετα να 
προτιμώνται τροφές πλούσιες σε φυτικές 
ίνες οι οποίες συμβάλλουν στον κορεσμό 
και συνεπώς μειώσουν την κατανάλωση των 
ημερήσιων θερμίδων. 
Εν κατακ λείδι,  λόγω της  πρωτόγ νωρης 
κατάστασης της πανδημίας εκτός από τα 
μέτρα ατομικής προστασίας ή τα προληπτικά 
μέτρα στην κοινότητα, η διατροφή μας, 
όπως αρκετά από την καθημερινότητά μας, 

θα πρέπει να ακολουθεί τις συστάσεις των 
ειδικών. Γενικά η αξιόπιστη πληροφόρηση 
συμπεριλαμβανομένης και του θέματος της 
διατροφής, συντελεί στην αποτελεσματική 
πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου.
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Οργανώνοντας μια μονάδα ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση των 
ψυχοκοινωνικών συνεπειών της πανδημίας του Covid-19.

Νίκος Γκιωνάκης, Φανή Χονδρού, Σαμίρ ΤομέB–Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (Mονάδα Ψυχικής Υγείας 
για Μετανάστες)

“Ωραία έκπληξη,  τώρα έχω ανάγκη να 
ξεσπάσω μαζί σας, είναι η ασπίδα ασφαλείας 
μου! Υπάρχουν στιγμές που δεν αντέχω άλλο. 
Δυστυχώς, εξαιτίας αυτής της κρίσης και του 
πανικού που επικρατεί, δεν μπορείς να βρεις 
κανέναν για να μιλήσεις ! Παρ’ ό,τι χρειάζομαι 
πραγματικά κάποιον για να μιλήσω. Είμαι μόνη 
με το παιδί μου".
Είναι τα λόγια της κ. W, προσφύγισας από την 
ΛΔ του Κονγκό, στην Ελλάδα από το 2017 και 
από το 2018 εξυπηρετούμενη του Βαβέλ.
Τα μοιράστηκε με τον δρ. Σ., τον ψυχολόγο 
που την υποσ τηρίζει  ψυχοθεραπευτικά. 
Αν τα ποκρινόμε νος  σ την  α πόφασ η της 
διακλαδικής ομάδας του Βαβέλ, ο δρ. Σ. 
επικοινώνησε τηλεφωνικά με την κ. W. για 
να μάθει πώς είναι, πώς αντιμετωπίζει τη νέα 
κατάσταση (πανδημία του Covid-19), αν μπορεί 
το Βαβέλ να της φανεί χρήσιμο.
Η ομάδα αποφάσισε οι επαγγελματίες να 
έρθουν σε επαφή με τους εξυπηρετούμενους 
μ ε  σ τόχο α φε νός  να  ε π ισ η μ άνε ι  ότ ι 
εξακολουθούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες, 
αξιοποιών τας διαφορετικές δυνατότητες 
επικοινωνίας, αφετέρου να μάθει πώς είναι 
τα πράγματα. Κυρίως όμως για να δηλώσει 
ότι δεν αφήνουμε κανέναν μόνο στην κρίση.
Είχε προηγηθεί απόφαση  για την προστασία 
των ίδιων των επαγγελματιών. Εφαρμόζοντας 
την παραδοχή ‘για να φροντίζεις πρέπει να 
φροντίζεσαι’, λάβαμε πρώτα μέτρα προστασίας 
του προσωπικού της μονάδας που αφορούσαν 
στη λειτουργία του Βαβέλ και την προστασία 
από μόλυνση.
Μεριμνήσαμε επίσης για την ενδο-ομαδική 
επικοινωνία: όχι μόνο οι άλλοι, αλλά εμείς οι 
ίδιοι πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι 
στην κρίση. Η ενδο-ομαδική επικοινωνία 
επιτρέπει στα μέλη της διακλαδικής ομάδας 
να αισθάνονται κατά το δυνατό ασφαλείς, 
προστατευμένοι, υποστηριγμένοι.

Ως προς τους εξυπηρετούμενους του Βαβέλ, 
αποφασίστηκε η επαφή με καθένα προκειμένου 
αφενός να γίνει μια από κοινού εκτίμηση της 
κατάστασης αφετέρου να καταστεί σαφές ότι 
νοιαζόμαστε γι’ αυτούς και καταβάλλουμε 
προσπάθειες για τη συνέχιση της υποστήριξής 
τους προσαρμοζόμενοι στις νέες προκλήσεις.
Ως προς την εκτίμηση, αυτή αφορά (α) 
στις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν λόγω της 
πανδημίας, (β) στα ατομικά/οικογενειακά 
χαρακτηριστικά -θετικά (ανθεκτικότητα) και 
αρνητικά- που παραμένουν αναλλοίωτα, (γ) 
σε νέες ποιότητες και θετικά χαρακτηριστικά 
που αναδύονται λόγω της κρίσης. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην αναγνώριση των πηγών 
σ τήριξης  κάθε ανθρώπου (οικογένειας, 
ομάδας), εσωτερικών και εξωτερικών, και 
των μηχανισμών αντιμετώπισης προκλήσεων 
(coping) που ενεργοποιούν.
Ένα παράδειγμα τέτοιου τύπου εκτίμησης 
αποτυπώνεται στον πίνακα της διπλανής 
σελίδας.
Αυτή η εκτίμηση επιτρέπει τη διαμόρφωση 
ενός σχεδίου υποστήριξης που βασίζεται 
σ τη σύνδεση του υποκειμένου με  την 
ανθεκτικότητά του και στην ανάπτυξή του 
που προέρχεται από την αντιξοότητα. Δεν του 
επιβάλλει τις αντιλήψεις των επαγγελματιών 
για τις επιπτώσεις των γεγονότων αλλά σέβεται 
και ξεκινάει από τη δική του προσέγγιση της 
πραγματικότητας.
Σε συνδυασμό με μια δουλειά του Βαβέλ που 
αφορά στη συλλογή πληροφοριών για τους 
πόρους και τις υπηρεσίες που καλύπτουν νέες 
ανάγκες, επιτρέπει τη σύνδεση των ανθρώπων 
που πλήττονται από την κρίση με αυτές 
καθιστώντας την υποστήριξη όχι strictu sensu 
ψυχολογική αλλά ψυχοκοινωνική, άρα σε θέση 
να προσεγγίσει τους ανθρώπους μέσα στην 
πολυπλοκότητα, μοναδικότητα και ολότητα της 
ύπαρξής τους. Με λίγα λόγια, πραγματικά.
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Αυτός ο τρόπος προσέγγισης 
του Βαβέλ στην κρίση 
βασίζεται στο έργο του 
καθ. Ρένου Παπαδόπουλου 
(Πανεπιστήμιο του Έσσεξ, 
ΗΒ). Βλ. Παπαδόπουλος, 
ΡΚ (επιμ) Ψυχοκοινωνικές 
διαστάσεις της προσφυγικής 
συνθήκης – Η συνεργική 

προσέγγιση, Έκδοση του 
Κέντρου Ημέρας Βαβέλ, 
Αθήνα, 2019. 
h t t p : / / b a b e l d c .
g r / w p - c o n t e n t /
u p l o a d s / 2 0 1 9 / 0 9 /
P s y x o k o i n o n i k e s -
diastaseis-FINAL.pdf
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Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημόσιας υγείας στην 
καταπολέμηση της COVID-19

Δελτίο Τύπου του European Union Agency for Fundamental Rights, 2020 (FRA), Βιέννη 

Τα  μ έ τ ρ α  των  κ υ βε ρν ή σεων  γ ια  τ ην 
καταπολέμηση της νόσου COVID 19 έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα 
όλων μας, καθώς και στο δικαίωμα στη ζωή 
και στην υγεία, σύμφωνα με τη νέα έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
(FRA). Τα μέτρα των κυβερνήσεων στην 
καταπολέμηση του ιού επηρεάζουν ιδιαίτερα τα 
δικαιώματα των ήδη ευάλωτων ατόμων ή των 
ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο, όπως οι 
ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες, 
οι Ρομά και οι πρόσφυγες. Ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία 
της δημόσιας υγείας είναι προς το συμφέρον 
όλων μας — και πρέπει να συμβαδίζουν. 
«Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μια δυνατή 
δημόσια υγεία που θα μπορεί να προστατεύσει 
τη ζωή όλων μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
Ωστόσο, η προστασία της υγείας είναι δυνατή 
παράλληλα με τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Δεν υπάρχουν χαμένοι σε αυτόν 
τον αγώνα»δηλώνει ο διευθυντής του FRA 
Michael O’Flaher ty. «Όσο περισσότερο 
σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο 
καλύτερες θα είναι οι στρατηγικές μας για 
τη δημόσια υγεία. Οι στρατηγικές αυτές 
πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι τυχόν 
περιορισμοί στα θεμελιώδη δικαιώματα των 
ανθρώπων πρέπει να διαρκούν όσο χρονικό 
διάστημα είναι αναγκαίο και ότι προστατεύουν 
τα  ήδη ευάλωτα άτομα που ε νδέχε τα ι 
να αν τιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερους 
κινδύνους από την COVID-19.» 
Στην έκθεση του FRA με τίτλο ‘Coronavirus 
pandemic in the EU: fundamental rights 
implications’ (Η πανδημία της COVID-19: 
επ ιπτώσεις  σ τα θεμε λιώδη δικαιώματα) 
εξετάζονται τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη 
μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
με σκοπό να αναδειχθούν προσεγγίσεις για 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων που μπορεί 
να φανούν χρήσιμες στα κράτη μέλη. Η 
έκθεση εστιάζει σε τέσσερα ζητήματα στα 
οποία τονίζεται η ανάγκη να αξιολογείται 
προσεκτικά και τακτικά ο αντίκτυπος στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών από τα 
μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις στην 
ολοένα αυξανόμενη πανδημία: 
1.  Καθημερινή ζωή: Τα μέτρα των κυβερνήσεων 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα της 

ελεύθερης κυκλοφορίας και της συνάθροισης 
και τα δικαιώματα που σχετίζονται με την 
εργασία, την υγεία και την εκπαίδευση. 
• 	 Μέ τ ρ α 	 κο ι νων ι κ ή ς 	 κα ι 	 φ υ σ ι κ ή ς	
αποστασιοποίησης — Οι χώρες μπορεί να 
λαμβάνουν μέτρα που διαφέρουν σε χρόνο 
και βαθμό αυστηρότητας αλλά δεν πρέπει να 
οδηγούν σε κοινωνική απομόνωση.
2. Ευάλωτες ομάδες: ορισμένα άτομα είναι 
πιο ευάλωτα από άλλα, όπως για παράδειγμα 
οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά, οι άνθρωποι με 
υποκείμενα νοσήματα, οι Ρομά, οι πρόσφυγες, 
οι άστεγοι, οι τρόφιμοι φυλακών και οι 
έγκλειστοι σε ιδρύματα. 
•	 Μεγαλύτερη	 προστασία	—	 οι	 χώρες	 της	
ΕΕ πρέπει να προστατεύουν, αλλά όχι να 
απομονώνουν τα άτομα που διαβιούν σε 
ιδρυματικό περιβάλλον, όπως τα γηροκομεία, 
οι φυλακές ή τα κέντρα προσφύγων. Πρέπει 
να αναπτύξουν στοχευμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών άλλων 
ευάλωτων ομάδων, όπως σε δομές για θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και παροχή 
υγειονομικής πληροφόρησης για όσους δεν 
έχουν πρόσβαση στους συνήθεις διαύλους 
επικοινωνίας. 
3.  Ρατσ ισ μός:  Η π ανδη μ ία  COVID -19 
πυροδότησε μια αύξηση των ρατσιστικών 
και ξενοφοβικών επιθέσεων, ιδίως εις βάρος 
ατόμων που θεωρούνται ασιατικής καταγωγής. 
•	 Αναφορά	 περιστατικών	—	Οι	 χώρες	 της	
ΕΕ πρέπει  να παρακολουθούν στενά τα 
περιστατικά ρατσισμού και ξενοφοβίας και να 
αναφέρουν, να διερευνούν και να διώκουν 
αποτελεσματικά τα εγκλήματα αυτά. 
4 .  Π ρ ο σ τ α σ ί α  δ ε δ ο μ έ ν ω ν:  Σ χ ε δ ό ν 
όλες  οι  χώρες  της  ΕΕ  αν τιμε τωπίζουν 
παραπληροφόρηση για την πανδημία. Πολλές 
από αυτές συλ λέγουν δεδομένα για να 
συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης 
του ιού. 
•	Διασφάλιση	της	προστασίας	των	δεδομένων	
— Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να επαγρυπνούν 
και να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζουν όλες τις 
εγγυήσεις για την προστασία δεδομένων κατά 
την παροχή υπηρεσιών υγείας. 
Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη από μια 
σειρά τριών μηνιαίων εκθέσεων σχετικά με 
τον αντίκτυπο της νόσου του κορονοϊού 
(COVID-19) στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. 
Εξετάζεται ο αντίκτυπος των κυβερνητικών 
μέτρων Φεβρουαρίου και  Μαρτίου σ τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

Διαβάστε όλη την έκθεση στο 
h t t p s : / / f r a . e u r o p a . e u / e n /
publication/2020/covid19-rights-impact-
april-1
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Ψυχοκοινωνικές αντιδράσεις και μηνύματα υποστήριξης των ατόμων που 
εργάζονται για την αντιμετώπιση του COVID-19  από την IASC

Το ενηρωτικό σημείωμα της Inter-Agency Standing 
Committee (IASC) συνοψίζει βασικά θέματα 
ψυχικής και ψυχοκοινωνικής υγείας και υποστήριξης 
για τους εργαζζόμενους πρώτης γραμμής καθώς και  
για τους διευθυντές/υπεύθυνους τους. 

Γενικά
Σε κάθε επιδημία, συχνά κατακλύζόμαστε από 
άγχος και ανησυχία. Συνήθεις αντιδράσεις των 
ατόμων που επηρεάζονται (τόσο άμεσα όσο και 
έμμεσα) περιλαμβάνουν:
•	 Φόβος νόσησης ή θανάτου
•	 Αποφυγή επισκέψεων σε υπηρεσίες υγείας υπό 

το φόβο νόσησης κατά την παροχή υπηρεσιών 
φροντίδας 

•	 Φόβος σχετικά με το βιοπορισμό, την αποχή από 
την εργασία κατά τη διάρκεια της απομόνωσης 
και την απόλυση

•	 Φόβος για κοινωνικό αποκλεισμό/τοποθέτηση 
σε καραντίνα εξαιτίας σύνδεσής τους με τη νόσο 
( π.χ. ρατσιστικές συμπεριφορές προς άτομα τα 
οποία εκτιμάται ότι προέρχονται από πληγείσες 
περιοχές) 

•	 Βίωση αισθήματος αδυναμίας προστασίας των 
αγαπημένων τπροσώπων και φόβου απώλειας 
τους λόγω του ιού

•	 Φόβος αποχωρισμού από τα αγαπημένα 
πρόσωπα και τους φροντιστές τους λόγω του 
καθεστώτος απομόνωσης

•	 Άρνηση φροντίδας ασυνόδευτων ή χωρισμένων 
ανηλίκων, ατόμων με αναπηρίες ή ηλικιωμένων, 
λόγω του φόβου για νόσηση, δεδομένου ότι 
οι γονείς ή φροντιστές τους έχουν τεθεί σε 
καραντίνα

•	 Βίωση συναισθημάτων ανικανότητας, πλήξης, 
μοναξιάς και κατάθλιψης τα οποία πηγάζουν 
από την κοινωνική απομόνωση

•	 Φόβος για αναβίωση εμπειριών προηγούμενης 
επιδημίας.

Οι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης είναι πάντα 
αγχωτικές. Ωστόσο, αναφορικά με τον ιό 
COVID-19, υπάρχουν συγκεκριμένοι στρεσογόνοι 
παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθυσμό. Αυτοί 
οι στρεσογόνοι παράγοντες περιλαμβάνουν:

•	 Κίνδυνο νόσησης ή μετάδοσης του ιού σε 
άλλους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο 
τρόπος μετάδοσης του ιού δεν είναι σαφής

•	 Κοινά συμπτώματα άλλων προβλημάτων 
υγείας (π.χ. πυρετός) μπορεί λανθασμένα 
να αποδοθούν στον ιό COVID-19 και να 
οδηγήσουν σε φόβο για υπάρχουσα νόσηση

•	 Οι φροντιστές ίσως βιώσουν συναισθήματα 
έντονης ανησυχίας για τα παιδιά τους που 

μένουν μόνα τους στο σπίτι (εξαιτίας της 
αναστολής λειτουργίας των σχολείων), χωρίς 
να λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα και 
υποστήριξη

•	 Κίνδυνος επιδείνωσης της σωματικής και 
ψυχικής υγείας ατόμων που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και 
άτομα με ειδικές ανάγκες, σε περίπτωση που 
οι φροντιστές τεθούν σε καραντίνα και δεν 
υπάρχει η δυνατότητα παροχής φροντίδας και 
υποστήριξης από τρίτους.

Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμής της μάχης κατά του ιού COVID-19
(συμπεριλαμβανομένων νοσηλευτών, γιατρών, 
οδηγών  ασθενοφόρων κ.α. ) είναι πιθανό να 
έρθουν αντιμέτωποι με επιπλέον στρεσογόνους 
παράγοντες κατά την περίοδο έξαρσης του ιού:
•	 Στιγματισμός ατόμων που το αντικείμενο της 

εργασίας τους σχετίζεται με ασθενείς που 
πάσχουν από COVID-19 

•	 Αυστηρά μέτρα βίο-ασφάλειας: Φυσική 
καταπόνηση από τον προστατευτικό εξοπλισμό, 
απομόνωση που καθιστά δύσκολη την παροχή 
βοήθειας σε κάποιον που νοσεί ή είναι σε 
ανάγκη, συνεχής ενημέρωση και επαγρύπνηση, 
τήρηση αυστηρών μέτρων που περιορίζουν τον 
αυθορμητισμό και την αυτονομία

•	 Υψηλότερες απαιτήσεις στο περιβάλλον 
εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν 
παρατεταμένα ωράρια εργασίας, αύξηση του 
αριθμού των ασθενών και διαρκή ενημέρωση 
για τις αποτελεσματικότερες πρακτικές και τα 
νέα δεδομένα αναφορικά με τον ιό COVID-19

•	 Μειωμένη δυνατότητα για χρήση κοινωνικής 
υποστήριξης λόγω του έντονου ωραρίου 
εργασίας και του στιγματισμού που επικρατεί 
μεταξύ της κοινότητας και των εργαζομένων που 
ανήκουν στην πρώτη γραμμή της μάχης 

•	 Ανεπαρκή προσωπικά και ψυχικά αποθέματα 
για αυτοφροντίδα

•	 Ανεπαρκή πληροφόρηση σχετικά με τις 
συνέπειες της μακροπρόθεσμης έκθεσης των 
ασθενών με COVID-19

•	 Φόβος ότι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμής της μάχης, θα  μεταδώσουν τον 
ιό στους φίλους και τις οικογένειές τους 

Briefing note on addressing mental health and psychosocial aspects of COVID-19 Outbreak-
 1.1 της IASC 
Προσαρμογή κειμένου: Κατερίνα Τσαντίλα & Ανθή Ανδροβιτσανέα, ΙΚΠΙ
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Ο συνεχής φόβος,η ανησυχία και οι στρεσογόνοι 
παράγοντες που χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό 
κατά την περίοδο έξαρσης του COVID-19 μπορεί 
να επιφέρουν μακροχρόνιες συνέπειες εντός των 
κοινοτήτων και των οικογενειών.
•	 Υποβάθμιση των κοινωνικών δικτύων, των 

τοπικών δυναμικών και της οικονομίας
•	 Στίγμα προς τους επιζώντες ασθενείς 
•	 Ενδεχόμενος θυμός και επιθετικότητα ενάντια 

στην κυβέρνηση και στους εργαζομένους που 
συγκαταλέγονται στην πρώτη γραμμή της μάχης

•	 Πιθανή δυσπιστία ως προς την πληροφόρηση 
που παρέχεται από την κυβέρνηση και τις αρχές

•	 Άτομα με αναπτυσσόμενες ή υφιστάμενες 
ψυχικές διαταραχές και διαταραχές χρήσης 
ουσιών μπορεί να υποφέρουν από υποτροπές 
καθώς και άλλες αρνητικές συνέπειες, δεδομένου 
ότι είτε αποφεύγουν την επίσκεψη σε δομές 
παροχής υπηρεσιών υγείας είτε δε διατηρούν 
την απαραίτητη επαφή με τους φροντιστές τους

Κάποιοι από τους παραπάνω φόβους και αντιδράσεις 
προέρχονται από την ύπαρξη ρεαλιστικών κινδύνων. 
Ωστόσο, αρκετές αντιδράσεις και συμπεριφορές 
πηγάζουν από την έλλειψη ενημέρωσης, της 
φημολογίας και την παραπληροφόρηση.

Το κοινωνικό στίγμα και οι διακρίσεις μπορούν 
να συσχετιστούν με τον ιό COVID-19, 
συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα που έχουν νοσήσει, 
μέλη των οικογενειών τους,άτομα των  υπηρεσιών 
υγείας καθώς επίσης και άλλων εργαζομένων που 
ανήκουν στην πρώτη γραμμή. Η λήψη μέτρων για 
την καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων 
είναι αναγκαία. Πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την 
κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων που είχαν 
εκτεθεί στον ιό χωρίς τη στοχοποίησή τους.

Υπό θετικότερο πρίσμα, κάποιοι άνθρωποι ίσως 
αποκομίσουν θετικές εμπειρίες μέσα από αυτή 
την κρίσιμη περίοδο, όπως είναι για παράδειγμα 
η υπερηφάνεια για την αντιμετώπιση διαφόρων 
καταστάσεων και η απόκτηση σθένους. 

Αντιμέτωποι με την καταστροφή, τα μέλη της 
κοινωνίας συχνά επιδεικνύουν πνεύμα αλτρουισμού 
και συνεργασίας, βιώνοντας αισθήματα 
ικανοποίησης μέσω της παροχής βοήθειας σε 
τρίτους.  Παραδείγματα κοινοτικών δράσεων  
κατά τη διάρκεια της έξαρσης του ιού COVID-19 
περιλαμβάνουν:
•	 Διατήρηση κοινωνικών σχέσεων με άτομα που 

έχουν τεθεί σε απομόνωση μέσω τηλεφωνικής 
επικοινωνίας ή γραπτών μνημάτων

•	 Αποστολή υποστηρικτικών μηνυμάτων στα 
μέλη της κοινότητας, ιδιαίτερα σε άτομα που 
δε χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης

•	 Παροχή φροντίδας και υποστήριξης σε άτομα 
τα οποία έχουν αποχωριστεί από την οικογένειά 
τους και τους φροντιστές τους

Μηνύματα για τους εργαζόμενους πρώτης 
γραμμής 
Το αίσθημα του άγχους είναι κάτι που εσείς και 
πολλοί από τους συναδέλφους σας πιθανόν να 
βιώνετε: στην πραγματικότητα, είναι φυσιολογικό 
να αισθάνεστε κατ’ αυτόν τον τρόπο δεδομένης της 
κατάσταση. Οι εργαζόμενοι μπορεί να αισθάνονται 
ότι δεν κάνουν αρκετά καλά τη δουλειά τους, ότι 
οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές, καθώς και ότι 
προτίθενται επιπλέον πιέσεις μεταξύ των οποίων 
και η τήρηση αυστηρών οδηγιών για την διατήρηση 
της Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας.
Το άγχος και τα συναισθήματα που συνδέονται με 
αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση αντανάκλαση 
του ότι δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας ή 
ότι είστε αδύναμοι, ακόμα κι αν νιώθετε έτσι. Στην 
πραγματικότητα, το άγχος μπορεί να είναι χρήσιμο. 
Αυτή τη στιγμή, το αίσθημα του άγχους μπορεί να 
είναι αυτό που σας κρατάει στη δουλειά και να 
σας παρέχει μια αίσθηση σκοπού. Η διαχείριση 
του άγχους και της ψυχοκοινωνικής σας ευημερίας 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι εξίσου 
σημαντική με τη διαχείριση της σωματικής σας 
υγείας.
Φροντίστε τις βασικές σας ανάγκες και 
χρησιμοποιήσετε χρήσιμες στρατηγικές 
αντιμετώπισης του άγχους – εξασφαλίστε χρόνο 
για ξεκούραση και ανάπαυση κατά τη διάρκεια 
της εργασίας ή μεταξύ βαρδιών, καταναλώστε 
επαρκή και υγιεινά γεύματα, αφιερώστε χρόνο για 
σωματική δραστηριότητα και μείνετε σε επαφή με 
την οικογένεια και τους φίλους σας. Αποφύγετε 
να χρησιμοποιείτε μη βοηθητικές στρατηγικές 
αντιμετώπισης όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ 
ή ναρκωτικές ουσίες. Μακροπρόθεσμα, αυτά 
μπορούν να επιδεινώσουν την ψυχική και σωματική 
σας ευεξία.
Κάποιοι εργαζόμενοι μπορεί δυστυχώς να 
περιθωριοποιηθούν από την οικογένεια ή τον 
περίγυρο τους, λόγω στιγματισμού. Αυτό μπορεί 
να καταστήσει μια ήδη δυσχερής κατάσταση ακόμα 
πιο δύσκολη. Εάν είναι δυνατόν, η χρήση ψηφιακών 
μορφών επικοινωνίας αποτελεί ένα τρόπο για να 
διατηρήσετε την επαφή με τους αγαπημένους 
σας. Απευθυνθείτε στους συναδέλφους σας, τον 
υπεύθυνο σας ή σε άλλα αξιόπιστα άτομα για 
κοινωνική υποστήριξη – οι συνάδελφοί σας μπορεί 
να αντιμετωπίζουν παρόμοιες εμπειρίες με εσάς.
Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πιθανόν να 
βιώνεται ως ένα μοναδικό και πρωτοφανές σενάριο 
για πολλούς εργαζόμενους, ιδιαίτερα αν δεν έχουν 
έρθει αντιμέτωποι με παρόμοιες καταστάσεις. 
Παρόλα αυτά, η χρήση στρατηγικών που έχετε 
χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να διαχειριστείτε 
περιόδους άγχους μπορεί να σας ωφελήσει. Οι 



25

ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID 19 

στρατηγικές για να ανακουφιστείτε από το άγχος 
είναι οι ίδιες, ακόμα και αν η κατάσταση διαφέρει.
Εάν το άγχος σας επιδεινωθεί και σας κατακλύζει, 
μην κατηγορείτε τον εαυτό σας. Όλοι βιώνουν 
άγχος και ο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά. 
Οι τρέχουσες αλλά και παλαιότερες πιέσεις της 
προσωπικής σας ζωή μπορούν να επηρεάσουν την 
ψυχική σας ευεξία στην καθημερινή σας δουλειά. 
Μπορεί να παρατηρήσετε αλλαγές στον τρόπο 
που εργάζεστε, η διάθεσή σας μπορεί να αλλάξει, 
μπορεί να παρατηρήσετε αυξημένη ευερεθιστότητα, 
μειωμένο ή πιο αυξημένο άγχος, μπορεί να 
αισθάνεστε μόνιμη εξάντληση ή ότι είναι πιο 
δύσκολο να χαλαρώσετε κατά τη διάρκεια περιόδων 
ανάπαυσης. Ακόμα μπορεί να έχετε ανεξήγητες 
σωματικές ενοχλήσεις, όπως πόνο στο σώμα ή το 
στομάχι. Το χρόνιο άγχος μπορεί να επηρεάσει την 
ψυχική σας ευεξία και την εργασία σας, ενώ μπορεί 
να σας επηρεάζει ακόμα και μετά την βελτίωση 
της κατάστασης. Εάν το άγχος σας καταβάλλει 
παρακαλούμε προσεγγίστε τον υπεύθυνο σας ή 
ένα κατάλληλο άτομο για να βεβαιωθείτε ότι θα σας 
προσφερθεί η κατάλληλη υποστήριξη.

Μηνύματα για τους διευθυντές ή υπευθύνους 
Εάν είστε διευθυντής ή υπεύθυνος, το να διατηρήσετε 
όλους τους εργαζόμενους προστατευμένους από το 
χρόνιο άγχος και τα προβλήματα ψυχικής υγείας κατά 
τη διάρκεια αυτής της κατάστασης, σημαίνει ότι θα 
διασφαλίσετε την ικανότητα τους να εκπληρώσουν 
το ρόλο τους – είτε ως εργαζόμενοι στον τομέα 
της υγείας είτε σε άλλους εξίσου σημαντικούς 
υποστηρικτικούς ρόλους.
Παρακολουθείτε τακτικά και υποστηρίξτε την 
ευημερία του προσωπικού ενώ ταυτόχρονα 
προωθήστε ένα περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει 
τους εργαζομένους να απευθυνθούν και να 
μιλήσουν σε σας εάν επιδεινωθεί η ψυχική τους 
ευεξία.
Επιβεβαιώστε την ύπαρξη καλής επικοινωνίας 
και την παροχή έγκυρης πληροφόρησης σε 
όλο το προσωπικό. Αυτό μπορεί να βοηθήσει 
στην άμβλυνση κάθε ανησυχίας σχετικά με την 
αβεβαιότητα που βιώνουν οι εργαζόμενη και στη 
δημιουργία μιας αίσθησης ελέγχου.
Εξετάστε αν υπάρχει κάποια δυνατότητα να 
εξασφαλίσετε ότι το προσωπικό ξεκουράζεται 
και καλύπτει τις ανάγκες του. Η ξεκούραση είναι 
σημαντική για τη σωματική και ψυχική ευεξία και σε 
αυτή τη φάση θα επιτρέψει στους εργαζόμενους να 
εφαρμόσουν τις απαραίτητες δραστηριότητες για 
την φροντίδα του εαυτού τους.
Παρέχετε ένα σύντομο και συχνό φόρουμ που 
θα επιτρέπει στους εργαζομένους να εκφράζουν 
τις ανησυχίες τους, να θέτουν ερωτήσεις και θα 
ενθαρρύνει την υποστήριξη μεταξύ των συναδέλφων. 
Χωρίς να παραβιάσετε την εμπιστευτικότητα, δώστε 
ιδιαίτερη προσοχή σε οποιονδήποτε εργαζόμενο 
μπορεί να γνωρίζετε ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες 
στην προσωπική του ζωή, που αντιμετώπιζε στο 
παρελθόν προβλήματα ψυχικής υγείας ή που 
στερείτε κοινωνικής υποστήριξης (ενδεχομένως 

λόγω κοινωνικής περιθωριοποίησης).
Η κατάρτιση στην παροχή πρώτων βοηθειών 
ψυχικής υγείας μπορεί να ωφελήσει τους διευθυντές 
/ υπεύθυνους και τους εργαζόμενους να αποκτήσουν 
τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να παρέχουν την 
κατάλληλη υποστήριξη στους συναδέλφους τους.
Διευκολύνετε την πρόσβαση, και βεβαιωθείτε ότι το 
προσωπικό γνωρίζει πως μπορεί να έχει πρόσβαση 
στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών ή τηλεφωνικών υπηρεσιών 
υποστήριξης.
Οι διευθυντές και οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν 
παρόμοια επίπεδα άγχους με το προσωπικό τους, και 
δυνητικά πρόσθετη πίεση στο επίπεδο ευθύνης που 
φέρει ο ρόλος τους. Είναι σημαντικό οι παραπάνω 
προβλέψεις και στρατηγικές να ισχύουν τόσο για 
τους εργαζόμενους όσο και τους διευθυντές, οι 
οποίοι είναι εξίσου σημαντικό να είναι σε θέση να 
εφαρμόσουν στρατηγικές αυτό-φροντίδας για τον 
περιορισμό του άγχους.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ: 
Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: Rights, 
roles and responsibilities of health workers, 
including key considerations for occupational 
safety and health. WHO: Geneva, 2020. 
http://who.int/publications-detail/coronavirus-
disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-
responsibilities-of-health-workers-including-key-
considerations-for-occupational-safety-and-
health
Πηγή: WHO and the International Labour 
Organization (ILO). Occupational safety and 
health in public health emergencies: A manual for 
protecting health workers and responders. WHO 
& ILO: Geneva, 2018.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το 
Ενημερωτικό Σημείωμα για την Ψυχική Υγεία 
και τις ψυχοκοινωνικές πτυχές του Covid-19 της 
IASC στα ελληνικά εδώ: 
http://www.epapsy.gr/ index.php/nea /nea-
anakoinoseis/item/476-7-4-20-covid19-iasc



26

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ 

Επιστημονικά άρθρα 

FORECASTING THE NOVEL CORONAVIRUS 
COVID-19
Petropoulos F, Makridakis S (2020)  PLOS 
ONE 15(3). https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0231236

What will be the global impact of the novel coronavirus 
(COVID-19)? Answering this question requires accurate 
forecasting the spread of confirmed cases as well 
as analysis of the number of deaths and recoveries. 
Forecasting, however, requires ample historical data. 
At the same time, no prediction is certain as the future 
rarely repeats itself in the same way as the past. Moreover, 
forecasts are influenced by the reliability of the data, 
vested interests, and what variables are being predicted. 
Also, psychological factors play a significant role in 
how people perceive and react to the danger from the 
disease and the fear that it may affect them personally. 
This paper introduces an objective approach to predicting 
the continuation of the COVID-19 using a simple, but 
powerful method to do so. Assuming that the data used 
is reliable and that the future will continue to follow 
the past pattern of the disease, our forecasts suggest a 
continuing increase in the confirmed COVID-19 cases 
with sizable associated uncertainty. The risks are far from 
symmetric as underestimating its spread like a pandemic 
and not doing enough to contain it is much more severe 
than overspending and being over careful when it will 
not be needed. This paper describes the timeline of a live 
forecasting exercise with massive potential implications 
for planning and decision making and provides objective 
forecasts for the confirmed cases of COVID-19.

CORONAVIRUS DISEASE 2019 IN GERIATRICS 
AND LONG-TERM CARE: THE ABCDS OF 
COVID-19.
D'Adamo H, Yoshikawa T, Ouslander JG. J Am 
Geriatr Soc. 2020 Mar 25. doi: 10.1111/jgs.16445

The pandemic of coronavirus disease of 2019 (COVID-19) 
has global impact unseen since the 1918 worldwide 
influenza epidemic. All aspects of life have changed 
dramatically for now. The group most susceptible to 
COVID-19 are older adults and those with chronic 
underlying chronic medical disorders. The population 
residing in long-term care facilities generally are 
those who are both old and suffering from multiple 
comorbidities. In this article we provide information, 
insights, and recommended approaches to COVID-19 in 
the long-term facility setting. Since the situation is fluid 
and changing rapidly, readers are encouraged to access 
the resources cited in this article frequently.

HEALTH WORKERS' PERCEPTIONS AND 
EXPERIENCES OF USING MHEALTH 
TECHNOLOGIES TO DELIVER PRIMARY 
HEALTHCARE SERVICES: A QUALITATIVE 
EVIDENCE SYNTHESIS
Odendaal WA, Anstey Watkins J, Leon N, Goudge 
J, Griffiths F, Tomlinson M, Daniels K. 
Cochrane Database Syst Rev. 2020 Mar 
26;3:CD011942. doi: 10.1002/14651858.CD011942.
pub2.

BACKGROUND: Mobile health (mHealth), refers to 
healthcare practices supported by mobile devices, such as 

mobile phones and tablets. 
Within primary care, health 
workers often use mobile 
devices to register clients, track their health, and make 
decisions about care, as well as to communicate with 
clients and other health workers. An understanding of 
how health workers relate to, and experience mHealth, 
can help in its implementation.
OBJECTIVES: To synthesise qualitative research evidence 
on health workers' perceptions and experiences of using 
mHealth technologies to deliver primary healthcare 
services, and to develop hypotheses about why some 
technologies are more effective than others.
SEARCH METHODS: We searched MEDLINE, Embase, 
CINAHL, Science Citation Index and Social Sciences 
Citation Index in January 2018. We searched Global 
Health in December 2015. We screened the reference 
lists of included studies and key references and searched 
seven sources for grey literature (16 February to 5 
March 2018). We re-ran the search strategies in February 
2020. We screened these records and any studies 
that we identified as potentially relevant are awaiting 
classification.
SELECTION CRITERIA: We included studies that used 
qualitative data collection and analysis methods. We 
included studies of mHealth programmes that were part 
of primary healthcare services. These services could be 
implemented in public or private primary healthcare 
facilities, community and workplace, or the homes of 
clients. We included all categories of health workers, as 
well as those persons who supported the delivery and 
management of the mHealth programmes. We excluded 
participants identified as technical staff who developed 
and maintained the mHealth technology, without 
otherwise being involved in the programme delivery. We 
included studies conducted in any country.
DATA COLLECTION AND ANALYSIS: We assessed 
abstracts, titles and full-text papers according to the 
inclusion criteria. We found 53 studies that met the 
inclusion criteria and sampled 43 of these for our 
analysis. For the 43 sampled studies, we extracted 
information, such as country, health worker category, 
and the mHealth technology. We used a thematic 
analysis process. We used GRADE-CERQual to assess our 
confidence in the findings.
MAIN RESULTS: Most of the 43 included sample studies 
were from low- or middle-income countries. In many 
of the studies, the mobile devices had decision support 
software loaded onto them, which showed the steps 
the health workers had to follow when they provided 
health care. Other uses included in-person and/or text 
message communication, and recording clients' health 
information. Almost half of the studies looked at health 
workers' use of mobile devices for mother, child, and 
newborn health. We have moderate or high confidence 
in the following findings. mHealth changed how 
health workers worked with each other: health workers 
appreciated being more connected to colleagues, and 
thought that this improved co-ordination and quality of 
care. However, some described problems when senior 
colleagues did not respond or responded in anger. Some 
preferred face-to-face connection with colleagues. 
Some believed that mHealth improved their reporting, 
while others compared it to "big brother watching". 
mHealth changed how health workers delivered care: 
health workers appreciated how mHealth let them take 
on new tasks, work flexibly, and reach clients in difficult-
to-reach areas. They appreciated mHealth when it 
improved feedback, speed and workflow, but not when 
it was slow or time consuming. Some health workers 
found decision support software useful; others thought 
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it threatened their clinical skills. Most health workers 
saw mHealth as better than paper, but some preferred 
paper. Some health workers saw mHealth as creating 
more work. mHealth led to new forms of engagement 
and relationships with clients and communities: health 
workers felt that communicating with clients by mobile 
phone improved care and their relationships with 
clients, but felt that some clients needed face-to-face 
contact. Health workers were aware of the importance 
of protecting confidential client information when 
using mobile devices. Some health workers did not mind 
being contacted by clients outside working hours, while 
others wanted boundaries. Health workers described 
how some community members trusted health workers 
that used mHealth while others were sceptical. Health 
workers pointed to problems when clients needed 
to own their own phones. Health workers' use and 
perceptions of mHealth could be influenced by factors 
tied to costs, the health worker, the technology, the 
health system and society, poor network access, and 
poor access to electricity: some health workers did not 
mind covering extra costs. Others complained that 
phone credit was not delivered on time. Health workers 
who were accustomed to using mobile phones were 
sometimes more positive towards mHealth. Others with 
less experience, were sometimes embarrassed about 
making mistakes in front of clients or worried about 
job security. Health workers wanted training, technical 
support, user-friendly devices, and systems that were 
integrated into existing electronic health systems. The 
main challenges health workers experienced were poor 
network connections, access to electricity, and the 
cost of recharging phones. Other problems included 
damaged phones. Factors outside the health system also 
influenced how health workers experienced mHealth, 
including language, gender, and poverty issues. Health 
workers felt that their commitment to clients helped 
them cope with these challenges.

AUTHORS' CONCLUSIONS: Our findings propose 
a nuanced view about mHealth programmes. The 
complexities of healthcare delivery and human 
interactions defy simplistic conclusions on how health 
workers will perceive and experience their use of 
mHealth. Perceptions reflect the interplay between the 
technology, contexts, and human attributes. Detailed 
descriptions of the programme, implementation 
processes and contexts, alongside effectiveness 
studies, will help to unravel this interplay to formulate 
hypotheses regarding the effectiveness of mHealth.

FIRST-WAVE COVID-19 TRANSMISSIBILITY 
AND SEVERITY IN CHINA OUTSIDE HUBEI 
AFTER CONTROL MEASURES, AND SECOND-
WAVE SCENARIO PLANNING: A MODELLING 
IMPACT ASSESSMENT
Leung K, Wu JT, Liu D, Leung GM. Lancet. 2020 
Apr 8. pii: S0140-6736(20)30746-7. doi: 10.1016/
S0140-6736(20)30746-7. 

BACKGROUND: As of March 18, 2020, 13 415 
confirmed cases and 120 deaths related to coronavirus 
disease 2019 (COVID-19) in mainland China, outside 
Hubei province-the epicentre of the outbreak-had been 
reported. Since late January, massive public health 
interventions have been implemented nationwide to 
contain the outbreak. We provide an impact assessment 
of the transmissibility and severity of COVID-19 during 
the first wave in mainland Chinese locations outside 

Hubei.
METHODS: We estimated the instantaneous 
reproduction number (Rt) of COVID-19 in Beijing, 
Shanghai, Shenzhen, Wenzhou, and the ten Chinese 
provinces that had the highest number of confirmed 
COVID-19 cases; and the confirmed case-fatality risk 
(cCFR) in Beijing, Shanghai, Shenzhen, and Wenzhou, 
and all 31 Chinese provinces. We used a susceptible-
infectious-recovered model to show the potential effects 
of relaxing containment measures after the first wave of 
infection, in anticipation of a possible second wave.
FINDINGS: In all selected cities and provinces, the 
Rt decreased substantially since Jan 23, when control 
measures were implemented, and have since remained 
below 1. The cCFR outside Hubei was 0·98% (95% CI 
0·82-1·16), which was almost five times lower than that 
in Hubei (5·91%, 5·73-6·09). Relaxing the interventions 
(resulting in Rt >1) when the epidemic size was still small 
would increase the cumulative case count exponentially 
as a function of relaxation duration, even if aggressive 
interventions could subsequently push disease prevalence 
back to the baseline level.
INTERPRETATION: The first wave of COVID-19 
outside of Hubei has abated because of aggressive 
non-pharmaceutical interventions. However, given the 
substantial risk of viral reintroduction, particularly from 
overseas importation, close monitoring of Rt and cCFR 
is needed to inform strategies against a potential second 
wave to achieve an optimal balance between health and 
economic protection.

QUARANTINE ALONE OR IN COMBINATION 
WITH OTHER PUBLIC HEALTH MEASURES TO 
CONTROL COVID-19: A RAPID REVIEW.
Nussbaumer-Streit B, Mayr V, Dobrescu AI, 
Chapman A, Persad E, Klerings I, Wagner G, 
Siebert U, Christof C, Zachariah C, Gartlehner 
G. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Apr 
8;4:CD013574. doi: 10.1002/14651858.CD013574.

BACKGROUND: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
is a rapidly emerging disease that has been classified a 
pandemic by the World Health Organization (WHO). 
To support WHO with their recommendations on 
quarantine, we conducted a rapid review on the 
effectiveness of quarantine during severe coronavirus 
outbreaks.
OBJECTIVES: We conducted a rapid review to assess the 
effects of quarantine (alone or in combination with other 
measures) of individuals who had contact with confirmed 
cases of COVID-19, who travelled from countries with 
a declared outbreak, or who live in regions with high 
transmission of the disease.
SEARCH METHODS: An information specialist searched 
PubMed, Ovid MEDLINE, WHO Global Index Medicus, 
Embase, and CINAHL on 12 February 2020 and updated 
the search on 12 March 2020. WHO provided records 
from daily searches in Chinese databases up to 16 March 
2020.
SELECTION CRITERIA: Cohort studies, case-control-
studies, case series, time series, interrupted time series, 
and mathematical modelling studies that assessed 
the effect of any type of quarantine to control 
COVID-19. We also included studies on SARS (severe 
acute respiratory syndrome) and MERS (Middle East 
respiratory syndrome) as indirect evidence for the current 
coronavirus outbreak.
DATA COLLECTION AND ANALYSIS: Two review 
authors independently screened 30% of records; a 



28

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ 

single review author screened the remaining 70%. Two 
review authors screened all potentially relevant full-text 
publications independently. One review author extracted 
data and assessed evidence quality with GRADE and a 
second review author checked the assessment. We rated 
the certainty of evidence for the four primary outcomes: 
incidence, onward transmission, mortality, and resource 
use.
MAIN RESULTS: We included 29 studies; 10 modelling 
studies on COVID-19, four observational studies and 15 
modelling studies on SARS and MERS. Because of the 
diverse methods of measurement and analysis across the 
outcomes of interest, we could not conduct a meta-
analysis and conducted a narrative synthesis. Due to the 
type of evidence found for this review, GRADE rates the 
certainty of the evidence as low to very low. Modeling 
studies consistently reported a benefit of the simulated 
quarantine measures, for example, quarantine of people 
exposed to confirmed or suspected cases averted 
44% to 81% incident cases and 31% to 63% of deaths 
compared to no measures based on different scenarios 
(incident cases: 4 modelling studies on COVID-19, SARS; 
mortality: 2 modelling studies on COVID-19, SARS, low-
certainty evidence). Very low-certainty evidence suggests 
that the earlier quarantine measures are implemented, 
the greater the cost savings (2 modelling studies on 
SARS). Very low-certainty evidence indicated that the 
effect of quarantine of travellers from a country with a 
declared outbreak on reducing incidence and deaths was 
small (2 modelling studies on SARS). When the models 
combined quarantine with other prevention and control 
measures, including school closures, travel restrictions 
and social distancing, the models demonstrated a larger 
effect on the reduction of new cases, transmissions and 
deaths than individual measures alone (incident cases: 4 
modelling studies on COVID-19; onward transmission: 2 
modelling studies on COVID-19; mortality: 2 modelling 
studies on COVID-19; low-certainty evidence). Studies on 
SARS and MERS were consistent with findings from the 
studies on COVID-19.
AUTHORS' CONCLUSIONS: Current evidence for 
COVID-19 is limited to modelling studies that make 
parameter assumptions based on the current, fragmented 
knowledge. Findings consistently indicate that quarantine 
is important in reducing incidence and mortality during 
the COVID-19 pandemic. Early implementation of 
quarantine and combining quarantine with other public 
health measures is important to ensure effectiveness. In 
order to maintain the best possible balance of measures, 
decision makers must constantly monitor the outbreak 
situation and the impact of the measures implemented. 
Testing in representative samples in different settings 
could help assess the true prevalence of infection, and 
would reduce uncertainty of modelling assumptions. This 
review was commissioned by WHO and supported by 
Danube-University-Krems.

COVID-19 AND TELEMEDICINE: IMMEDIATE 
ACTION REQUIRED FOR MAINTAINING 
HEALTHCARE PROVIDERS WELL-BEING.
Moazzami B, Razavi-Khorasani N, Dooghaie 
Moghadam A, Farokhi E, Rezaei N. J Clin Virol. 
2020 Apr 4;126:104345. 
doi: 10.1016/j.jcv.2020.104345. 

The well-being of the health care workforce is the 
cornerstone of every well-functioning health system. As 

a result of the pandemic, medical healthcare providers 
are under an enormous amount of workload pressure 
along with increased total health expenditures. The 
overwhelming burden of COVID-19 illness could lead to 
caregiver burnout. Direct-to-consumer telemedicine can 
enable patients to connect with their healthcare provider 
at a distance. This virtual platform could be used by 
smartphones or webcam-enabled computers and allows 
physicians to effectively screen patients with early signs 
of COVID-19 before they reach to hospital.

THE ROLE AND RESPONSE OF PALLIATIVE 
CARE AND HOSPICE SERVICES IN EPIDEMICS 
AND PANDEMICS: A RAPID REVIEW TO 
INFORM PRACTICE DURING THE COVID-19 
PANDEMIC.
Etkind SN, Bone AE, Lovell N, Cripps RL, Harding 
R, Higginson IJ, Sleeman KE. J Pain Symptom 
Manage. 2020 Apr 8. pii: S0885-3924(20)30182-2. 
doi: 10.1016/j.jpainsymman.2020.03.029. 

Cases of COVID-19 are escalating rapidly across the 
globe, with the mortality risk being especially high 
among those with existing illness and multimorbidity. 
This study aimed to synthesise evidence for the role 
and response of palliative care and hospice teams to 
viral epi/pandemics, to inform the COVID-19 pandemic 
response. We conducted a rapid systematic review 
according to PRISMA guidelines in five databases. Of 
3094 papers identified, ten were included in this narrative 
synthesis. Included studies were from West Africa, 
Taiwan, Hong Kong, Singapore, the United States and 
Italy. All had an observational design. Findings were 
synthesised using a previously proposed framework 
according to 'systems' (policies, training and protocols, 
communication and coordination, data), 'staff' 
(deployment, skill mix, resilience), 'space' (community 
provision, use of technology) and 'stuff' (medicines and 
equipment, personal protective equipment). We conclude 
that hospice and palliative services have an essential 
role in the response to COVID-19 by: 1) responding 
rapidly and flexibly; 2) ensuring protocols for symptom 
management are available, and training non-specialists 
in their use; 3) being involved in triage; 4) considering 
shifting resources into the community; 5) considering 
redeploying volunteers to provide psychosocial and 
bereavement care; 6) facilitating camaraderie among 
staff and adopt measures to deal with stress; 7) using 
technology to communicate with patients and carers; 8) 
adopting standardised data collection systems to inform 
operational changes and improve care.

CARING FOR THE CARERS: ENSURING THE 
PROVISION OF QUALITY MATERNITY CARE 
DURING A GLOBAL PANDEMIC.
Wilson AN, Ravaldi C, Scoullar MJL, Vogel JP, 
Szabo RA, Fisher JRW, Homer CSE. Women Birth. 
2020 Apr 7. pii: S1871-5192(20)30212-2. doi: 
10.1016/j.wombi.2020.03.011.

The COVID-19 pandemic is impacting health systems 
worldwide. Maternity care providers must continue 
their core business in caring and supporting women, 
newborns and their families whilst also adapting to a 
rapidly changing health system environment. This article 
provides an overview of important considerations for 
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supporting the emotional, mental and physical health 
needs of maternity care providers in the context of 
the unprecedented crisis that COVID-19 presents. 
Cooperation, planning ahead and adequate availability 
of PPE is critical. Thinking about the needs of maternity 
providers to prevent stress and burnout is essential. 
Emotional and psychological support needs to be 
available throughout the response. Prioritising food, rest 
and exercise are important. Healthcare workers are every 
country's most valuable resource and maternity providers 
need to be supported to provide the best quality care 
they can to women and newborns in exceptionally trying 
circumstances.

PSYCHOLOGICAL STATUS OF MEDICAL 
WORKFORCE DURING THE COVID-19 
PANDEMIC: A CROSS-SECTIONAL STUDY.N
Lu W, Wang H, Lin Y, Li L. Psychiatry Res. 
2020 Apr 4;288:112936. doi: 10.1016/j.
psychres.2020.112936. 

The pandemic of 2019 coronavirus disease (COVID-19) 
has burdened an unprecedented psychological stress 
on people around the world, especially the medical 
workforce. The study focuses on assess the psychological 
status of them. The authors conducted a single-center, 
cross-sectional survey via online questionnaires. 
Occurrence of fear, anxiety and depression were 
measured by the numeric rating scale (NRS) on fear, 
Hamilton Anxiety Scale (HAMA), and Hamilton 
Depression Scale (HAMD), respectively. A total of 2299 
eligible participants were enrolled from the authors' 
institution, including 2042 medical staff and 257 
administrative staff. The severity of fear, anxiety and 
depression were significantly different between two 
groups. Furthermore, as compared to the non-clinical 
staff, front line medical staff with close contact with 
infected patients, including working in the departments 
of respiratory, emergency, infectious disease, and ICU, 
showed higher scores on fear scale, HAMA and HAMD, 
and they were 1.4 times more likely to feel fear, twice 
more likely to suffer anxiety and depression. The medical 
staff especially working in above-mentioned departments 
made them more susceptible to psychological disorders. 
Effective strategies toward to improving the mental 
health should be provided to these individuals.

CAN SOCIAL POLICIES IMPROVE HEALTH? A 
SYSTEMATIC REVIEW AND META‐ANALYSIS 
OF 38 RANDOMIZED TRIALS
COURTIN, E., KIM, S., SONG, S., YU, W. and 
MUENNIG, P. (2020), The Milbank Quarterly. 
https://doi.org/10.1111/1468-0009.12451

Policy Points
•	 Social policies might not only improve economic 

well‐being, but also health. Health policy experts 
have therefore advocated for investments in social 
policies both to improve population health and 
potentially reduce health system costs.

•	 Since the 1960s, a large number of social policies 
have been experimentally evaluated in the United 
States. Some of these experiments include health 
outcomes, providing a unique opportunity to inform 
evidence‐based policymaking.

•	 Our comprehensive review and meta‐analysis of 
these experiments find suggestive evidence of health 

benefits associated with investments in early life, 
income support, and health insurance interventions. 
However, most studies were underpowered to detect 
health outcomes.

Context: Insurers and health care providers are investing 
heavily in nonmedical social interventions in an effort to 
improve health and potentially reduce health care costs.
Methods: We performed a systematic review and meta‐
analysis of all known randomized social experiments 
in the United States that included health outcomes. 
We reviewed 5,880 papers, reports, and data sources, 
ultimately including 61 publications from 38 randomized 
social experiments. After synthesizing the main findings 
narratively, we conducted risk of bias analyses, power 
analyses, and random‐effects meta‐analyses where 
possible. Finally, we used multivariate regressions to 
determine which study characteristics were associated 
with statistically significant improvements in health 
outcomes.
Findings: The risk of bias was low in 17 studies, 
moderate in 11, and high in 33. Of the 451 parameter 
estimates reported, 77% were underpowered to 
detect health outcomes. Among adequately powered 
parameters, 49% demonstrated a significant health 
improvement, 44% had no effect on health, and 7% 
were associated with significant worsening of health. In 
meta‐analyses, early life and education interventions 
were associated with a reduction in smoking (odds ratio 
[OR] = 0.92, 95% confidence interval [CI] 0.86‐0.99). 
Income maintenance and health insurance interventions 
were associated with significant improvements in self‐
rated health (OR = 1.20, 95% CI 1.06‐1.36, and OR = 
1.38, 95% CI 1.10‐1.73, respectively), whereas some 
welfare‐to‐work interventions had a negative impact 
on self‐rated health (OR = 0.77, 95% CI 0.66‐0.90). 
Housing and neighborhood trials had no effect on the 
outcomes included in the meta‐analyses. A positive 
effect of the trial on its primary socioeconomic outcome 
was associated with higher odds of reporting health 
improvements. We found evidence of publication bias for 
studies with null findings.
Conclusions: Early life, income, and health insurance 
interventions have the potential to improve health. 
However, many of the included studies were 
underpowered to detect health effects and were at high 
or moderate risk of bias. Future social policy experiments 
should be better designed to measure the association 
between interventions and health outcomes.
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Νέα από την Ευρώπη και τον κόσμο

Η καραντίνα μπορεί να έχει 
μακροχρόνιες ψυχολογικές επιπτώσεις

Η καραντίνα έχει αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συμπτωμάτων του 
μετατραυματικού στρες, της σύγχυσης και του θυμού, 
σύμφωνα με ερευνητές του King’s College London. 
Ως μέσο για τον έλεγχο της τρέχουσας έκρηξης του 
COVID-19, πολλές χώρες ζήτησαν από τους πολίτες 
να απομονωθούν στο σπίτι ή σε κάποια ειδική μονάδα 
καραντίνας. Οι βρετανοί πολιτικοί και υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής δήλωσαν ότι οι αποφάσεις 
απομόνωσης πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά 
στοιχεία για τον ίδιο τον ιό, αλλά και τις πιθανές 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της καραντίνας.
Χρηματοδοτούμενη από τους φορείς National 
Institute for Health Research (NIHR) και Health 
Protection Research Unit (HPRU) in Emergency 
Preparedness and Response, η νέα μελέτη ανασκοπεί 
τις έρευνες σχετικά με τις ψυχολογικές επιπτώσεις 
προηγούμενων επιδημιών. Οι ερευνητές ανέλυσαν 24 
μελέτες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε 10 χώρες 
και περιλάμβαναν άτομα με σοβαρό οξύ αναπνευστικό 
σύνδρομο (SARS), Ebola, γρίπη H1N1 και αναπνευστικό 
σύνδρομο της Μέσης Ανατολής (MERS).
Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet, 
διαπιστώνει ότι αυτές οι ψυχολογικές επιπτώσεις 
μπορεί να είναι μακροχρόνιες. Υπό το πρίσμα 
αυτό, οι ερευνητές της μελέτης παρέχουν βασικά 
μηνύματα σχετικά με τον μετριασμό των επιπτώσεων, 
ιδίως όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και 
τη διάρκεια της καραντίνας. Η μελέτη έδειξε ένα 
ευρύ φάσμα ψυχολογικών επιπτώσεων από την 
καραντίνα, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωμάτων 
μετατραυματικού στρες, κατάθλιψης, θυμού και φόβου 
και της κατάχρησης ουσιών. Ορισμένα από αυτά, 
ιδιαίτερα τα συμπτώματα μετατραυματικού στρες, 
αποδείχθηκαν μακροχρόνια. Τα άτομα με ιστορικό 
ψυχιατρικών διαταραχών και οι επαγγελματίες υγείας 
υπέστησαν τις μεγαλύτερες ψυχολογικές επιπτώσεις 
λόγω της καραντίνας, σύμφωνα με την έρευνα.
Η επικεφαλής συγγραφέας Dr. Samantha Brooks 
(Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience 
(IoPPN), King’s College London) δήλωσε: “Η 
καραντίνα είναι μια απομονωτική και συχνά τρομακτική 
εμπειρία και η μελέτη μας διαπίστωσε ότι έχει 
αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις. Το εύρημα ότι τα 
αποτελέσματα εξακολουθούν να εντοπίζονται μήνες 
ή χρόνια μετά – αν και από μικρό αριθμό μελετών 
– προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και δείχνει ότι πρέπει 
να ληφθούν μέτρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
καραντίνας για τον περιορισμό αυτών των ψυχολογικών 
επιπτώσεων. Οι επαγγελματίες υγείας αξίζουν ιδιαίτερη 
προσοχή από τους διευθυντές και τους συναδέλφους 
τους και τα άτομα με προϋπάρχουσα κακή ψυχική υγεία 
χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 
καραντίνας».
Η έρευνα διερεύνησε τους στρεσογόνους παράγοντες 
που συνέβαλαν στο επίπεδο των ψυχολογικών 
επιπτώσεων που σημειώθηκαν από την καραντίνα, με 
σκοπό την ανάπτυξη συστάσεων για ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεων. Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι 
μεγαλύτερες σε χρονική διάρκεια καραντίνες 
συνδέονταν με φτωχότερη ψυχική υγεία. Άλλοι 
παράγοντες που επηρέασαν ήταν η έλλειψη βασικών 
προμηθειών όπως τα τρόφιμα καθώς και η κακή 
ενημέρωση των αρχών δημόσιας υγείας σχετικά με 
τους σκοπούς της καραντίνας και των κατευθυντήριων 
οδηγιών για τις δράσεις που έπρεπε να ληφθούν. 
Όσον αφορά την περίοδο μετά την απομόνωση, 
οι οικονομικές απώλειες λόγω ανικανότητας προς 
εργασία και το στίγμα γύρω από την ίδια την ασθένεια 
συνδέονταν επίσης με προβλήματα ψυχικής υγείας.
Ο συνεργαζόμενος ερευνητής, καθηγητής Neil 
Greenberg από το IoPPN δήλωσε: “Οι άνθρωποι που 
βρίσκονται σε καραντίνα αντιμετωπίζουν ήδη υψηλό 
επίπεδο φόβου σχετικά με τη μόλυνση τους και την 
πιθανότητα μόλυνσης άλλων. Όταν βρίσκονται σε 
καραντίνα είναι συχνά επιρρεπείς σε καταστροφικές 
ερμηνείες των γεγονότων και η απουσία σωστής 
και συγκεκριμένης ενημέρωσης επιδεινώνει την 
κατάσταση. Η έρευνά μας έδειξε ότι είναι σημαντικό 
τα άτομα που βρίσκονται σε καραντίνα να έχουν 
πρόσβαση σε ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες 
που γνωστοποιούν με σαφήνεια και συνέπεια τους 
λόγους της καραντίνας και τυχόν αλλαγές στο σχέδιο 
απομόνωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διάρκεια της. 
Η περίοδος απομόνωσης θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν συντομότερη και η διάρκεια δεν θα πρέπει να 
αλλάζει (παρα μόνο σε ακραίες συνθήκες), καθώς αυτές 
οι αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές 
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία».
Καμία προηγούμενη έρευνα δεν έχει συγκρίνει τις 
ψυχολογικές επιπτώσεις της υποχρεωτικής έναντι της 
εκούσιας καραντίνας, αλλά οι μελέτες υποδεικνύουν ότι 
όταν τονίζεται η αλτρουιστική πλευρά της καραντίνας, 
από την άποψη της διατήρησης της ασφάλειας των 
άλλων ανθρώπων, μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα 
το άγχος και η απογοήτευση. Ο καθηγητής Sir Simon 
Wessely από το IoPPN και διευθυντής του NIHR 
HPRU δήλωσε: “Οι επαγγελματίες στο χώρο τηε 
υγείας που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή της 
καραντίνας θα πρέπει να θυμούνται ότι δεν είναι όλοι 
οι άνθρωποι στην ίδια κατάσταση και μπορεί να έχουν 
πολύ διαφορετικές εμπειρίες ακόμη και με το ίδιο 
πλάνο καραντίνας. Εάν η εμπειρία της καραντίνας είναι 
αρνητική, τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν 
ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν μακροπρόθεσμες 
συνέπειες στην ψυχική υγεία”.
“Όλοι αναγνωρίζουν πια τις πιθανές κοινωνικές και 
οικονομικές συνέπειες του COVID-19. Αυτό που 
υπογραμμίζει η έρευνα είναι οι πιθανές ανεπιθύμητες 
συνέπειες των προσπαθειών για τον έλεγχο της 
εξάπλωσης του ιού. Πρέπει να είναι εν γνώση μας 
και να θεσπίσουμε μέτρα για τη μείωση τους. Η 
επικοινωνία και η διαφάνεια αποτελούν το κλειδί και 
η εθελοντική καραντίνα, ως αλτρουιστική πράξη για 
την προστασία των άλλων, θα συνδέεται πάντοτε με 
λιγότερο σοβαρές συνέπειες από την επιβαλλόμενη 
καραντίνα.
Πηγή: King’s College London, Quarantine can 
have long-lasting psychological impacts – March 
2, 2020.
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Έρευνα: Samantha K Brooks et al. The psycholog-
ical impact of quarantine and how to reduce it: 
rapid review of the evidence, The Lancet (2020). 
DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30460-8

Η τακτική άσκηση ωφελεί το 
ανοσοποιητικό σύστημα, ακόμα και την 

περίοδο της καραντίνας

Η καραντίνα μπορεί να περιόρισε την πρόσβαση 
σε γυμναστήρια και αθλητικά κέντρα αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να 
γυμνάζονται, σύμφωνα με νέα μελέτη από ερευνητές 
του Πανεπιστημίου του Bath. Η συνέχιση της τακτικής, 
καθημερινής άσκησης σε μια εποχή όπου ένα μεγάλο 
μέρος του κόσμου βιώνει την απομόνωση θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση ενός 
υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος.
Η ανάλυση, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Exercise 
Immunology Review, με τη συμμετοχή των κορυφαίων 
φυσιολόγων Dr James Turner και του Dr John 
Campbell από το Τμήμα Υγείας του Πανεπιστημίου 
του Bath, εξέτασε την επίδραση της άσκησης στην 
ανοσολογική μας λειτουργία. Τις τελευταίες τέσσερις 
δεκαετίες, πολλές μελέτες έχουν διερευνήσει το πώς 
η άσκηση επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι 
ευρέως αποδεκτό ότι η τακτική άσκηση μέτριας έντασης 
είναι ευεργετική για το ανοσοποιητικό αλλά μια άποψη 
που υποστηρίζουν ορισμένοι είναι ότι η πιο επίπονη 
άσκηση μπορεί να καταστείλει την ανοσολογική 
λειτουργία, οδηγώντας σε ένα «ανοιχτό παράθυρο» 
αυξημένου κινδύνου μόλυνσης τις επόμενες ώρες και 
ημέρες μετά την άσκηση.
Σε μια μελέτη αναφοράς το 2018, αυτή η υπόθεση 
του «ανοιχτού παραθύρου» αμφισβητήθηκε 
από τους Dr Campbell και τον Dr Turner. Σε ένα 
άρθρο ανασκόπησης ανέφεραν ότι η θεωρία δεν 
υποστηρίζεται ικανοποιητικά από επιστημονικά 
στοιχεία, συνοψίζοντας ότι υπάρχουν περιορισμένα 
αξιόπιστα στοιχεία ότι η άσκηση καταστέλλει την 
ανοσία, καταλήγοντας αντιθέτως στο ότι η άσκηση 
είναι ευεργετική για την ανοσολογική λειτουργία. 
Υποστηρίζουν ότι βραχυπρόθεσμα η άσκηση μπορεί 
να βοηθήσει το ανοσοποιητικό σύστημα να βρει 
και να αντιμετωπίσει τους παθογόνους παράγοντες 
και μακροπρόθεσμα η τακτική άσκηση επιβραδύνει 
τις αλλαγές που συμβαίνουν στο ανοσοποιητικό 
σύστημα με τη γήρανση, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο 
λοιμώξεων.
Σε ένα νέο άρθρο, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, οι 
ειδικοί, Dr Turner και Dr Campbell, διαπραγματεύτηκαν 
εάν το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να αλλάξει με 
αρνητικό ή θετικό τρόπο μετά την σωματική άσκηση 
και αν οι αθλητές εμφανίζουν περισσότερες λοιμώξεις 
από τον γενικό πληθυσμό. Το άρθρο καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι οι λοιμώξεις είναι πιο πιθανό να 
συνδέονται με την ανεπαρκή διατροφή, το ψυχολογικό 
στρες, τον ανεπαρκή ύπνο, τα ταξίδια και, κυρίως, την 
έκθεση σε εκδηλώσεις κοινωνικής συγκέντρωσης 
όπως οι μαραθώνιοι - και όχι η άσκηση από μόνη της.

Ο συγγραφέας Dr James Turner του Τμήματος Υγείας 
του Πανεπιστημίου του Bath εξηγεί: "Η μελέτη μας 
έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολύ 
περιορισμένα στοιχεία για το αν η άσκηση αυξάνει 
άμεσα τον κίνδυνο μόλυνσης από ιούς. Στην περίπτωση 
του κορονοϊού και των συνθηκών που βρισκόμαστε 
σήμερα, το σημαντικότερο είναι να μειωθεί η επαφή 
με άλλους ανθρώπους που μπορεί να μεταφέρουν τον 
ιό, όμως οι άνθρωποι δεν πρέπει να παραβλέπουν τη 
σημασία της διατήρησης της καλής κατάστασης του 
σώματος, της ενεργητικότητας και της υγιεινής κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου. Υπό την προϋπόθεση ότι 
γίνεται μεμονωμένα - μακριά από τους άλλους - τότε 
η τακτική και καθημερινή άσκηση θα βοηθήσει στην 
καλύτερη διατήρηση του τρόπου λειτουργίας του 
ανοσοποιητικού συστήματος - όχι στην καταστολή 
του. "
Ο επίσης συγγραφέας Dr John Campbell προσθέτει: 
"Οι άνθρωποι δεν πρέπει να φοβούνται ότι το 
ανοσοποιητικό τους σύστημα θα κατασταλεί με την 
σωματική άσκηση, τοποθετώντας τους σε αυξημένο 
κίνδυνο μόλυνσης από τον κορονοϊό. Εφόσον η 
άσκηση γίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες κυβερνητικές 
οδηγίες για την κοινωνική αποστασιοποίηση, η τακτική 
άσκηση θα έχει τεράστια θετική επίδραση στην υγεία 
και την ευημερία μας, τόσο σήμερα όσο και για το 
μέλλον ".
Συστήνεται κανονική αερόβια άσκηση μέτριας έντασης, 
όπως περπάτημα, τρέξιμο ή ποδηλασία, με στόχο 
την επίτευξη 150 λεπτών συνολικής άσκησης την 
εβδομάδα. Η περισσότερη και πιο έντονη άσκηση δεν 
θα ήταν επιβλαβής, αλλά αν η ικανότητα άσκησης είναι 
περιορισμένη λόγω υγείας ή αναπηρίας, το μήνυμα 
είναι να «κινηθείτε περισσότερο» και ότι «το λίγο είναι 
καλύτερο από το τίποτα». Η άσκηση με αντιστάσεις 
έχει σαφή οφέλη για τη διατήρηση των μυών, γεγονός 
που βοηθά επίσης την κίνηση.
 Ειδικά σε αυτήν την περίοδο, οι ερευνητές 
υπογραμμίζουν τη σημασία της διατήρησης 
καλής προσωπικής υγιεινής κατά την άσκηση, 
συμπεριλαμβανομένου του προσεκτικού πλυσίματος 
των χεριών μετά την άσκηση. Για να δώσουμε 
στον οργανισμό τις καλύτερες πιθανότητες να 
καταπολεμήσει τις λοιμώξεις, προτείνουν ότι, μαζί με 
την τακτική άσκηση, οι άνθρωποι πρέπει να δώσουν 
προσοχή στην ποσότητα και ποιότητα του ύπνου που 
λαμβάνουν και να διατηρήσουν μια υγιεινή διατροφή. 
Ελπίζουν ότι το άρθρο θα οδηγήσει σε ένα κύμα νέας 
έρευνας που θα διερευνήσει τις ευεργετικές επιδράσεις 
της άσκησης στην ανοσολογική λειτουργία.
Πηγή: University of Bath, https://www.bath.ac.uk/
announcements/regular-exercise-benefits-immunity-
even-in-isolation/
Άρθρο: Richard J Simpson, John P Campbell, Maree 
Gleeson, Karsten Krüger, David C Nieman, David 
B Pyne, James E Turner, Neil P Walsh. Can Exercise 
Affect Immune Function to Increase Susceptibility 
to Infection? Exerc Immunol Rev, 2020
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Παραπληροφόρηση για τα εμβόλια και 
κοινωνικά μέσα

Τα άτομα που εκτίθενται σε περιεχόμενο σχετικά με τα 
εμβόλια στα κοινωνικά μέσα είναι πιο πιθανό να έχουν 
παραπλανηθεί σε σχέση με τα άτομα που εκτίθενται 
σε πληροφόρηση από τα παραδοσιακά μέσα 
ενημέρωσης, σύμφωνα με μια μελέτη του Annenberg 
Public Policy Center, University of Pennsylvania.

Η μελέτη, βάση εθνικά αντιπροσωπευτικών ερευνών 
περίπου 2.500 ενηλίκων των ΗΠΑ, βρήκε το 20% 
των ερωτηθέντων να είναι παραπληροφορημένο 
σχετικά με τα εμβόλια. Ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο 
παραπληροφόρησης είναι “ανησυχητικό” επειδή 
η παραπληροφόρηση υπονομεύει τα ποσοστά 
εμβολιασμού και τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού 
είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ανοσοποίησης 
της κοινότητας, ανέφεραν οι ερευνητές.
Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Harvard 
Kennedy School Misinformation Review, 
πραγματοποιήθηκε την άνοιξη και το φθινόπωρο 
του 2019, όταν οι ΗΠΑ γνώρισαν το μεγαλύτερο 
ξέσπασμα ιλαράς στο τέταρτο του αιώνα. Μεταξύ των 
δύο περιόδων έρευνας, στο 19% των ερωτηθέντων 
η παραπληροφόρηση μεταβλήθηκε ουσιαστικά – και 
εντός αυτής της ομάδας, σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) 
ήταν πιο παραπληροφορημένα το φθινόπωρο από ό, 
τι την άνοιξη.
Τα πρότυπα κατανάλωσης των μέσων ενημέρωσης 
βοήθησαν να εξηγηθεί η μεταβολή των επιπέδων 
παραπληροφόρησης. Οι ερωτηθέντες που ανέφεραν 
αυξημένη έκθεση σε πληροφορίες σχετικά με το 
εμβόλιο της ιλαράς και το εμβόλιο MMR (ιλαρά, 
παρωτίτιδα και ερυθρά) στα κοινωνικά μέσα ήταν πιο 
πιθανό να αυξήσουν την παραπληροφόρηση τους 
σχετικά με τα εμβόλια. Αντίθετα, όσοι ανέφεραν μια 
αυξημένη έκθεση σε ειδησεογραφικούς τόπους στα 
παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ήταν πιο πιθανό να 
είναι λιγότερο παραπληροφορημένοι σχετικά με τα 
εμβόλια.
“Τα άτομα που έλαβαν τις πληροφορίες από τα 
παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ήταν λιγότερο 
πιθανό να υποστηρίξουν τους συνηθισμένους 
ισχυρισμούς κατά του εμβολιασμού “, δήλωσε ο 
επικεφαλής συγγραφέας Dominik Stecula, συνεργάτης 
στο πρόγραμμα επιστημονικής επικοινωνίας του 
Annenberg Public Policy Center (APPC) και συν-
συγγραφέας της μελέτης με τον Ozan Kuru του APPC 
και την διευθύντρια της APPC Kathleen Hall Jamieson. 
Το αποτέλεσμα αυτό είναι συνεπή με την έρευνα 
που υποδηλώνει ότι τα κοινωνικά μέσα περιέχουν 
ένα αρκετό ποσοστό παραπληροφόρησης σχετικά 
με τον εμβολιασμό, ενώ τα παραδοσιακά μέσα είναι 
πιθανότερο να αντικατοπτρίζουν την επιστημονική 
συναίνεση για τα οφέλη και την ασφάλεια, σύμφωνα 
με τους ερευνητές του Annenberg.
«Ανησυχητικά» επίπεδα της παραπληροφόρησης για 
τα εμβόλια
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:
•	 Το	 18%	 των	 ερωτηθέντων	 αναφέρει	 λανθασμένα	
ότι είναι πολύ ή κάπως σωστή η δήλωση «Τα εμβόλια 
προκαλούν αυτισμό».

•	Το	15%	πιστεύει	λανθασμένα	ότι	είναι	πολύ	ή	κάπως	
σωστή η δήλωση «Τα εμβόλια είναι γεμάτα τοξίνες»
•	Το	20%	αναφέρει	λανθασμένα	ότι	είναι	πολύ	ή	κάπως	
σωστή η δήλωση «Δεν κάνει καθόλου διαφορά εάν οι 
γονείς επιλέγουν να καθυστερήσουν ή να απλώσουν 
χρονικά τον εμβολιασμό αντί να στηριχθούν στο 
επίσημο πρόγραμμα εμβολίων από τα Κέντρα Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC)»
και
•	Το	19%	αναφέρει	λανθασμένα	ότι	είναι	πολύ	ή	κάπως	
σωστή η δήλωση «Είναι καλύτερο να αναπτυχθεί η 
ανοσία από την ασθένεια αντί από τον εμβολιασμό»
Επιστήμη και κατανάλωση μέσων
Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι το επίπεδο 
εμπιστοσύνης ενός ατόμου στους ειδικούς επηρεάζει 
την πιθανότητα να αλλάξουν οι πεποιθήσεις του 
σχετικά με τον εμβολιασμό. Χαμηλά επίπεδα 
εμπιστοσύνης στην ιατρική επιστήμη συμπίπτουν με 
την παραπληροφόρηση του εμβολίου, ανέφεραν οι 
ερευνητές.
Επιπλέον, η έρευνα διαπίστωσε ότι η παραπληροφόρηση 
του εμβολίου αποδείχθηκε ανθεκτική με την πάροδο 
του χρόνου. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στο 
δείγμα (81%) ήταν εξίσου σωστά ενημερωμένοι ή 
παραπληροφορημένοι την άνοιξη (Φεβρουάριος / 
Μάρτιος) όπως ήταν μήνες αργότερα, το φθινόπωρο 
(Σεπτέμβριος / Οκτώβριος), παρά την εκτεταμένη 
κάλυψη ειδήσεων για την έκρηξη της ιλαράς και τις 
απόπειρες του CDC να εκπαιδεύσει το κοινό. Μεταξύ 
των 19% των οποίων το επίπεδο γνώσεων μεταβλήθηκε 
σημαντικά, το 64% ήταν πιο παραπληροφορημένο και 
το 36% ήταν καλύτερα πληροφορημένο.
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αν και τα ευρήματα 
δείχνουν μόνο συσχετισμούς μεταξύ της κατανάλωσης 
μέσων ενημέρωσης και τις ατομικές συμπεριφορές 
– και όχι αιτιώδη σχέση – εξακολουθούν να έχουν 
επιπτώσεις για την αποτελεσματικότητα των εθνικών 
εκστρατειών υπέρ του εμβολιασμού, για τον ρόλο 
των επαγγελματιών υγείας στην αντιμετώπιση 
της παραπληροφόρησης και για τον αντίκτυπο 
της παραπληροφόρησης των κοινωνικών μέσων 
ενημέρωσης.
Οι ερευνητές δήλωσαν επίσης ότι η μελέτη αυτή 
υποδηλώνει ότι “μια αύξηση της ενημέρωσης υπέρ 
του εμβολιασμού σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
μπορεί να έχει αξία μακροπρόθεσμα.”. Τα ευρήματα 
επίσης τονίζουν τη σημασία των αποφάσεων από το 
Facebook, το Twitter, το YouTube και το Pinterest για 
τον έλεγχο της παραπληροφόρησης για τα εμβόλια.
Πηγή: Vaccine Misinformation and Social 
Media (February 17, 2020) https://www.
a n n e n b e rg p u bl icpol ic yce nte r.o rg / va cc in e -
misinformation-social-media
Άρθρο: Dominik Andrzej Stecula, Ozan Kuru, 
Kathleen Hall Jamieson. How Trust in Experts and 
Media Use Affect Acceptance of Common An-
ti-Vaccination Claims. Harvard Kennedy School 
Misinformation Review, 2020; DOI: 10.37016/
mr-2020-007
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Μελέτες και Οδηγοί 

 COVID-19: Επιστροφή στους χώρους εργασίας: 
Προσαρμογή των χώρων εργασίας και προστασία 
των εργαζομένων (EU-OSHA)

https://osha.europa.eu/el/highlights/covid-19-back-
workplace-safe-and-healthy-conditions

Strengthening and adjusting public health measures 
throughout the COVID-19 transition phases. Policy 
considerations for the WHO European Region (WHO)

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0018/440037/Strength-AdjustingMeasures-
COVID19-transition-phases.pdf?ua=1

COVID-19: Operational guidance for maintaining 
essential health services during an outbreak (WHO)

https://www.who.int/publications-detail/covid-19-oper-
ational-guidance-for-maintaining-essential-health-ser-
vices-during-an-outbreak
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Framework for Reopening Schools (UNESCO, 
UNICEF, World Bank & World Food Programme)

https://www.unicef.org/media/68366/file/Frame-
work-for-reopening-schools-2020.pdf

Rapid Risk Assessment: Coronavirus disease 2019 in 
the EU/EEA and the UK– ninth update (ECDC)

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-da-
ta/rapid-risk-assessment-coronavirus-dis-
ease-2019-covid-19-pandemic-ninth-update

Joint European Roadmap towards lifting COVID-19
containment measures (EC)

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/
coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coro-
navirus-containment-measures_en
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COVID-19: Older persons’ rights must be equally pro-
tected during the pandemic (AGE Platform Europe)

https://www.age-platform.eu/sites/default/files/
COVID-19_%26_human_rights_concerns_for_older_
persons-April20.pdf

Preparedness, prevention and control of COVID-19 in 
prisons and other places of detention (WHO)

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-
COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1

Infection Prevention and Control guidance for
Long-Term Care Facilities in the context of COVID-19 
(WHO)

https://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_
care-2020.1-eng.pdf
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Caring Messages Applicable During the 
COVID-19 Pandemic (Planetree Int.)

resources.planetree.org/wp-content/up-
loads/2020/04/Caring-Communication-COVID-19.
pdf

Key Messages and actions for COVID-19 preven-
tion and control in schools (IFRC, UNICEF and 
WHO)

 https://www.who.int/docs/default-source/coro-
naviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-
prevention-and-control-in-schools-march-2020.
pdf?sfvrsn=baf81d52_4

Community Engagement During COVID-19: A 
Guide for Community-Facing Staff (Oxfam)

https://reliefweb.int/report/world/community-en-
gagement-during-covid-19-guide-community-fac-
ing-staff
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Interim guidance for refugee and migrant health in 
relation to COVID-19 in the WHO European Re-
gion

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0008/434978/Interim-guidance-refugee-and-mi-
grant-health-COVID-19.pdf?ua=1

COVID-19 resources for people who use drugs and 
drug service providers (EMCDDA)

http://www.emcdda.europa.eu/publications/ad-hoc/
covid-19-resources_en

Impact of COVID-19 on Disability Services in Eu-
rope (EASPD)

https://www.easpd.eu/en/content/new-snapshot-re-
port-impact-covid-19-disability-services-europe

Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older 
persons (UN)

https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-
covid-19-older-persons



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»
της Ιατρικής Σχολής & του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το διετές διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Προαγωγή 
και Αγωγή Υγείας. Το πρόγραμμα μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του 2020  με απογευματινές παρακολουθήσεις τριών ημερών ανά 
εβδομάδα. Ανάλογα με τις εξελίξεις της τρέχουσας επιδημίας μπορεί κάποια  μαθήματα να πρέπει να γίνονται μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως 
τηλεεκπαίδευσης.
Στο Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, 
Ψυχολογίας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Οδοντιατρικής, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, 
Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, 
Μαιευτικής και συναφών Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή 
Υγείας» ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (σε ειδικό έντυπο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://healthpromotion.med.uoa.gr)
• Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους/τις πτυχιούχους ιδρυμάτων του 
εξωτερικού)
• Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού (ή και μεταπτυχιακού, αν υπάρχει)
• Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα 
του/της υποψηφίου/ας, καθώς και όποια άλλη επαγγελματική ή εθελοντική δραστηριότητα εκτιμά ο/η ίδιος/α ότι σχετίζεται με το 
αντικείμενο του ΠΜΣ. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να συνοδεύουν τα σχετικά αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή εθελοντικής 
δραστηριότητας που έχουν δηλωθεί
• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 ή καλή Β2) σύμφωνα με το άρθρο 1 π.δ 146/2007. 
Για τους υποψήφιους που δεν κατέχουν κάποιον από τους παραπάνω τίτλους, η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα αξιολογηθεί μέσω της 
δοκιμασίας απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής. 
Επιπροσθέτως, οι αλλοδαποί /ες υποψήφιοι /ες οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, όπως αυτό αποδεικνύεται με την 
υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών από ίδρυμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ή μέσω της επιτυχούς παρακολούθησης 
μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
• Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον 
καθηγητή ή/και προϊστάμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο. 
• Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο διπλωματικής εργασίας του Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών (εάν υπάρχει)
• Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του.
Όσοι/ες φοιτητές/τριες προβλέπεται να ολοκληρώσουν το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2020 
υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η 
επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. θα 
πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ, τα οποία αξιολογούν τους υποψηφίους 
με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: – Βαθμό πτυχίου – Προφορική συνέντευξη – Συστατικές επιστολές –  Επίδοση σε δοκιμασία απόδοσης 
περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά – Επίδοση σε διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει) – Ερευνητική & 
επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
Α) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ
Β) Συνέντευξη υποψηφίου από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως τις 20/07/ 2020 στη διεύθυνση 
e-mail:  chsr@med.uoa.gr
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://healthpromotion.med.uoa.gr και να αποστείλετε 
e-mai στην παραπάνω διεύθυνση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ: Οι συνεντεύξεις για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων φοιτητών/τριών θα λάβουν χώρα 
online την περίοδο 10-20 Σεπτεμβρίου 2020. Ανακοίνωση για τις ακριβείς ημερομηνίες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. στις αρχές 
Σεπτεμβρίου 2020.
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Iστοσελίδες με υποστηρικτικό και ενημερωτικό υλικό 

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/

Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-03-08-17-58-58/186-yliko-gia-ek-
paideftikoys-sxoleia

Βαβέλ - Μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες
https://babeldc.gr/library/

Το Χαμόγελο κάθε Παιδιού
https://www.hamogelo.gr/gr/el/sas-endiaferei/

NOESI.GR για την ανάπτυξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες
https://www.noesi.gr/post/enimerotiko-yliko-gia-ton-koronoio-covid-19

Τηλεφωνικές γραμμές ενημέρωσης και υποστηριξης 

Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306
Α’ Ψυχιατρική Κλινική Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) & το Υπουργείο 
Υγείας με συμμετοχή Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ομοσπονδία Φορέων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ, Το Χαμόγελο του Παιδιού

Γραμμή SOS 15900 απευθύνεται σε γυναίκες θύματα βίας.
Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) 

Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης “11528 – ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ” 
για λεσβίες, γκέι, αμφί, τρανς, τις οικογένειές τους και για εκπαιδευτικούς

Συμβουλευτική Γραμμή 115 25 «Μαζί για το Παιδί»

Κοινωνικός φορέας Κλίμακα 2103417162-3

ΙΣΑ Ψυχολογική υποστήριξη γονέων και παιδιών 1110
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