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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στον πρόλογο του σημερινού τεύχους θα ήθελα να τονίσω το 
πόσο επιτακτικό είναι για το σύστημα υπηρεσιιών υγείας παγκο-
σμίως να αναπτύξουν τρόπους υποστήριξης στην κοινότητα για 
τα άτομα που αναρρώνουν από την ασθένεια COVID-19. Αν και 
η COVID-19 ξεκινά ως μια οξεία λοίμωξη των πνευμόνων, φαί-
νεται ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ασθένεια πολλαπλών οργανικών 
συστημάτων, με συμπτώματα που μπορούν να διαρκέσουν για 
μήνες και πιθανά χρόνια - όπως δύσπνοια, κόπωση, αδυναμία, 
πόνος, καρδιακά προβλήματα, γνωστικά και ψυχολογικά προ-
βλήματα. Πολλοί ερευνητές έχουν ξεκινήσει μελέτες παρακο-
λούθησης ατόμων που είχαν μολυνθεί με τον SARS-CoV-2. Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο η μελέτη Post-Hospitalisation COVID-19 θα 
παρακολουθήσει 10.000 ασθενείς για ένα χρόνο. Μια παρό-
μοια μελέτη που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο,  
θα παρακολουθήσει εκατοντάδες άτομα για πάνω από δύο έτη.  
Στην μελέτη COVID Symptom UK  βρέθηκε ότι περίπου το 10% 
των ασθενών που έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό SARS-CoV-2, 
παραμένουν με κακή υγεία μετά από τρεις εβδομάδες και ένα μι-
κρότερο ποσοστό για μήνες. Σε αυτήν τη μελέτη οι  άνθρωποι 
κατέγραψαν τα συνεχιζόμενα συμπτώματα τους σε μια εφαρμογή 
smartphone. Το ποσοστό αυτό μάλιστα, είναι χαμηλότερο από 
αυτό που αναφέρεται σε πολλές δημοσιευμένες μελέτες παρα-
τήρησης, των οποίων το δείγμα προέρχεται από ασθενείς που 
εισήχθησαν στο νοσοκομείο. Μια άλλη πρόσφατη μελέτη στις 
ΗΠΑ διαπίστωσε ότι μόνο το 65% των ανθρώπων με COVID-19 
είχαν επιστρέψει στο προηγούμενο επίπεδο υγείας τους 14-21 
ημέρες μετά από θετικό τεστ.

Εάν οι υπηρεσίες υγείας δεν αναπτύξουν σύντομα συστήμα-
τα υποστήριξης στην κοινότητα των ατόμων που αναρρώνουν, 
υπάρχει ο κίνδυνος τα άτομα που βιώνουν συμπτώματα μακρο-
πρόθεσμα να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στους ήδη τεντωμένους 
πόρους. Πολλά μπορούν να επιτευχθούν με μια διεπιστημονική 
προσεγγιση επανένταξης στην κοινότητα που θα υποστηρίζει 
την αυτοδιαχείρηση των ασθενών και την υποστήριξη τους από 
ομάδες ομοτίμων, αξιοποιώντας παράλληλα και τις τεχνολογίες 
απομακρισμένης επικοινωνίας. 

Γιάννης Τούντας
Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
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Οι κρίσεις και οι δύσκολες περίοδοι γενικότε-
ρα είναι δυνατό να περιλαμβάνουν μια σειρά 
καταστάσεων όπως φυσικές καταστροφές, 
ατυχήματα, πανδημίες κ.ά που μπορεί να εκ-
δηλώνονται σε τοπικό, εθνικό ή/και διεθνές 
επίπεδο. Ειδικότερα όσον αφορά στις πανδη-
μίες υπάρχουν έρευνες που περιγράφουν τις 
αρνητικές συσχετίσεις των επιπτώσεών τους 
με διάφορες διαστάσεις της ζωής των ατόμων 
όπως τη σωματική και ψυχική υγεία, την κοι-
νωνική ευεξία κλπ (Qiu et al., 2017).

Όσον αφορά στα παιδιά παλαιότερες έρευνες 
έχουν υποστηρίξει τη σημαντική συσχέτιση 
των συνεπειών μιας πανδημίας με ποικίλες σω-
ματικές και ψυχολογικές διαστάσεις της προ-
σαρμογής των παιδιών και εφήβων (Powell & 
Bui, 2016). Ενδεικτικά, ευρήματα μελετών με 
βάση τις περιγραφές γονέων αναφέρουν ότι 
περίπου το 30% των παιδιών που βρίσκονταν 
σε καραντίνα σε περίοδο πανδημίας εμφάνι-
σαν συμπτώματα ψυχικού τραύματος, τα οποία 
πληρούσαν τα κριτήρια για διάγνωση Διατα-
ραχής Μετατραυματικού Στρες, ποσοστό το 
οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο συγκριτικά 
με τον γενικό πληθυσμό (Sprang & Silman, 
2013). 

Η πανδημία COVID-19 συνιστά μια κρίση σε 
εξέλιξη που προκαλεί διεθνή ανησυχία. Η σχέ-
ση των διαστάσεων της πανδημίας COVID-19 
με την ψυχική υγεία των παιδιών δεν είναι ακόμα 
σαφής και εμπειρικά τεκμηριωμένη (Collishaw 
& Sellers, 2020). Αρχικά ευρήματα ερευνών 
αναφέρουν πως τα παιδιά και οι έφηβοι επηρε-
άζονται σε πολλαπλά επίπεδα από την πανδη-
μία με πιο πιθανές εκδηλώσεις σε ψυχολογικό 
επίπεδο την αυξημένη ανησυχία και το άγχος 
(Fegert et al., 2020) οπότε και αναδεικνύεται 
η αναγκαιότητα ανάπτυξης και εφαρμογής πα-

ρεμβάσεων με 
στόχο τη στή-
ρ ιξ η  π α ιδ ιών 
και εφήβων και 
γενικότερα των 
σχολικών κοι-

νοτήτων (Hatzichristou, Lampropoulou, & 
Lianos, 2019).

Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει 
σταδιακά δοθεί μεγάλη έμφαση σε διεθνές 
επίπεδο στην πρόληψη-προετοιμασία για την 
αντιμετώπιση κρίσεων και τις πολυεπίπεδες 
παρεμβάσεις (Χατζηχρήστου και συν., 2012). 
Επιπλέον, στο επίπεδο της πρόληψης έχει τονι-
στεί η αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης, αλλά 
και εξειδικευμένης κατάρτισης των σχολικών 
ψυχολόγων, των εκπαιδευτικών και των στελε-
χών της εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν 
στις αντιδράσεις των παιδιών στην κρίση, τις 
ανάγκες τους αλλά και τους κατάλληλους τρό-
πους στήριξης και διαχείρισης των κρίσεων σε 
επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας (Χατζη-
χρήστου και συν., 2012). Παράλληλα κρίνεται 
απαραίτητη η εφαρμογή προγραμμάτων για 
την προαγωγή της ψυχικής υγείας, ευεξίας και 
ψυχικής ανθεκτικότητας για τη διευκόλυνση 
της προσαρμογής των παιδιών και εφήβων 
ειδικά μετά από δύσκολες περιόδους (Χατζη-
χρήστου και συν., 2012).

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες μία από τις βασι-
κές δράσεις του Εργαστήριου Σχολικής Ψυχο-
λογίας (πρώην Κέντρο Έρευνας &Εφαρμογών 
Σχολικής Ψυχολογίας), ΕΚΠΑ (http://www.
centerschoolpsych.psych.uoa.gr/) είναι η ανά-
πτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμ-
μάτων παρέμβασης έπειτα από καταστάσεις 
κρίσεων και δύσκολες περιόδους στη σχολική 
κοινότητα σε τοπικό και εθνικό και επίπεδο 
(π.χ. μετά από τους σεισμούς της Αθήνας, μετά 
τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Πελοπόννη-
σο, στην περίπτωση της γρίπης Η1Ν1 κλπ) που 
στοχεύουν στην υποστήριξη των σχολικών 
κοινοτήτων και στην προαγωγή της ψυχικής 
ανθεκτικότητας και της ψυχοκοινωνικής προ-
σαρμογής των μαθητών με έμφαση στις ευά-
λωτες ομάδες (Hatzichristou & Lianos, 2016). 
Ενδεικτικά  τα πιο πρόσφατα προγράμματα 
που αναπτύχθηκαν από το Εργαστήριο ήταν 
το Στηρίζωντας στην Κρίση, το Ε.Μ.Ε.Ι.Σ και το 
Διεθνές Πρόγραμμα WeC.A.R.E. ως μέρη του 

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των σχολικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της 
πανδημίας COVID-19: Πολυεπίπεδες δράσεις του Εργαστηρίου Σχολικής 

Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
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ευρύτερου παρεμβατικού προγράμματος ΣΥΝ-
ΦΡΟΝΤΙΖΩ για την υποστήριξη των μελών 
της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο της οι-
κονομικής ύφεσης. Επίσης, εφαρμόστηκαν πο-
λυεπίπεδα παρεμβατικά προγράμματα τόσο για 
την υποστήριξη εφήβων προσφύγων όσο και 
για την υποστήριξη των σχολικών κοινοτήτων 
μετά από την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική 
τον Ιούλιο του 2018 (για αναλυτική περιγραφή 
των προγραμμάτων βλ. Hatzichristou, Lianos 
& Lampropoulou 2019).

Τα προγράμματα του Εργαστηρίου Σχολικής 
Ψυχολογίας στηρίζονται σε ένα πολυεπίπεδο 
μοντέλο, που συνδέει τη θεωρία, την έρευνα, 
την εκπαίδευση και την πρακτική εφαρμογή. 
Το εννοιολογικό πλαίσιο του μοντέλου εν-
σωματώνει τις σύγχρονες θεωρητικές τάσεις 
και προσεγγίσεις στη Σχολική Ψυχολογία που 
αποτελούν τη βάση μιας ολοκληρωμένης προ-
σέγγισης για την παροχή σχολικών ψυχολο-
γικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
στην έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
των δικαιωμάτων των παιδιών, της συστημι-
κής-οικολογικής οπτικής και της θετικής ψυ-
χολογίας, ενώ τονίζεται η έννοια της ψυχικής 
ανθεκτικότητας και η ανάπτυξη και εφαρμογή 
παρεμβάσεων ευαισθητοποιημένων στο τραύ-
μα (για πλήρη περιγραφή του μοντέλου βλ. 
Hatzichristou & Lianos, 2016). 

Σε συνέχεια των πολυετών δράσεων του Ερ-
γαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας για τη στή-
ριξη των σχολικών κοινοτήτων σε περιόδους 
κρίσης, αναπτύχθηκε από την επιστημονική 
ομάδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας 
μια σειρά δράσεων για την αντιμετώπιση των 
αναδυόμενων αναγκών των σχολείων στην 
περίπτωση της πανδημίας COVID-19 καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εξέλιξής της. Οι δράσεις 
αφορούσαν τους ακόλουθους αλληλένδετους 
τομείς:

Α) Έρευνα: Βασική προϋπόθεση των απο-
τελεσματικών και κατάλληλων παρεμβάσεων 
αποτελεί η αξιολόγηση των αναγκών των συ-
γκεκριμένων πληθυσμών όπου θα εφαρμοστεί 
η παρέμβαση. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε 
ένα ευρύ ερευνητικό πρόγραμμα με τη συμμε-
τοχή εκπαιδευτικών, γονέων και εφήβων μα-
θητών από σχολεία διαφόρων περιοχών της 
Ελλάδας. Μελετήθηκαν ποικίλες ψυχολογικές 
και εκπαιδευτικές διαστάσεις με τη χρήση δο-

μημένων ερωτηματολογίων και ερωτήσεων 
ειδικά διαμορφωμένων για τους σκοπούς της 
έρευνας. 

Τα αποτελέσματα των αρχικών αναλύσεων 
έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί, γονείς και μα-
θητές φάνηκε να δίνουν πλέον μεγαλύτερη 
σημασία στην υγεία των δικών τους ανθρώ-
πων αλλά και σε τομείς όπως σχέσεις με οι-
κογένεια, ψυχική υγεία και προσωπική υπευ-
θυνότητα. Τα ευρήματα έδειξαν, επίσης, ότι οι 
εκπαιδευτικοί είχαν ιδιαίτερη ανησυχία για το 
πώς θα μπορέσουν να υποστηρίξουν μαθησι-
ακά αλλά και συναισθηματικά τους μαθητές και 
τις μαθήτριές τους. Οι γονείς ανέφεραν άγχος 
για το μέλλον και την υγεία των οικογενειών 
τους, ανησυχία για τα θέματα του σχολείου 
αλλά και για τις σχέσεις των παιδιών τους με 
τους φίλους και τους σημαντικούς ανθρώπους 
στη ζωή τους. Όσον αφορά στους εφήβους 
φάνηκε ότι επιθυμούσαν ιδιαίτερα την επάνο-
δο στο σχολείο και την καθημερινότητά τους, 
ενώ η έλλειψη της δια ζώσης επαφής με τους 
φίλους τους ήταν από τις βασικότερες δυσκο-
λίες που ανέφεραν ότι είχαν κατά τη διάρκεια 
της υποχρεωτικής παραμονής στο σπίτι. Τέ-
λος, στο πλαίσιο της επανόδου στο σχολείο, 
ανάμεσα στα ζητήματα που απασχολούσαν 
τους έφηβους, ήταν η ασφαλής επιστροφή στο 
σχολείο αλλά και η προστασία της υγείας των 
δικών τους ανθρώπων.

Β) Εκπαίδευση/επιμόρφωση/κατάρτιση. Βα-
σική μέριμνα στο πλαίσιο των δράσεων ήταν η 
παροχή πληροφοριών και η επιμόρφωση εκ-
παιδευτικών αλλά και γονέων για θέματα που 
αφορούσαν στην κατανόηση των αναγκών 
των παιδιών και τη στήριξή τους στο πλαίσιο 
της πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα πραγ-
ματοποιήθηκαν δύο επιμορφωτικά σεμινάρια 
για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (με 
τη συμμετοχή πάνω από 600 εκπαιδευτικών) 
και της Αττικής (με τη συμμετοχή πάνω από 
750 εκπαιδευτικών) που διοργανώθηκαν σε 
συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου και 
την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής αντί-
στοιχα. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν δι-
αδικτυακά και αποσκοπούσαν – λαμβάνοντας 
υπόψη και τους 
τομείς από την 
α ξ ι ο λ ό γ η σ η 
αναγκών- στη 
δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η 
της επανόδου 
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στα σχολεία μετά την μακρά παραμονή στο 
σπίτι. Τα σεμινάρια περιλάμβαναν θέματα που 
αφορούσαν στην προσαρμογή των παιδιών 
και εφήβων και την ενίσχυση της ψυχικής τους 
ανθεκτικότητας σε δύσκολες περιόδους αλλά 
και δραστηριότητες για πρακτική εφαρμογή 
στην τάξη και το σχολείο. Σε σχέση με τους 
γονείς ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ρόλο 
τους για την κατανόηση των αναγκών και την 
στήριξη και προαγωγή της ψυχικής ανθεκτι-
κότητας των παιδιών ενώ δόθηκαν και ειδικά 
διαμορφωμένες δραστηριότητες για εφαρμο-
γή στο πλαίσιο της οικογένειας. 

Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δόθηκε στην εκπαί-
δευση φοιτητών και φοιτητριών τόσο σε προ-
πτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
Όσον αφορά στους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ το περιεχόμενο 
των μαθημάτων τους εμπλουτίστηκε με θέματα 
που αφορούσαν στη διαχείριση κρίσεων αλλά 
και την παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρε-
σιών στο πλαίσιο των νέων συνθηκών. Βασι-
κή μέριμνα της εκπαίδευσης ήταν η απόκτηση 
γνώσεων αλλά και κατάλληλων δεξιοτήτων 
και κατά συνέπεια η απόκτηση επαγγελματικής 
επάρκειας ως μελλοντικοί σχολικοί ψυχολό-
γοι. Επιπλέον οι δράσεις του Εργαστηρίου 
συνδέθηκαν με την εποπτευόμενη πρακτική 
άσκηση δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτη-
τές και στις φοιτήτριες να εμπλακούν ενεργά 
στη στήριξη των σχολείων σε δύσκολες πε-
ριόδους. Θέματα που αφορούσαν στην δι-
αχείριση κρίσεων, τη στήριξη των σχολείων 
και την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας 
εντάχθηκαν και στο πλαίσιο της διδασκαλίας 
μαθημάτων σχολικής ψυχολογίας στους/στις 
προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος 
Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ αλλά και άλλων τμημάτων 
της Φιλοσοφικής Σχολής, ΕΚΠΑ. 

Γ) Εκδόσεις/Παρεμβάσεις. Με βάση τα απο-
τελέσματα των ερευνών αλλά και την ανασκό-
πηση της διεθνούς βιβλιογραφίας  αναπτύχθη-
καν οκτώ (8) έντυπα (στην ελληνική γλώσσα 
αλλά και σε μετάφραση στην αγγλική, γερμα-
νική και γαλλική γλώσσα) κατά τη διάρκεια των 
διαφόρων χρονικών φάσεων της πανδημίας 
(α) πριν την αναστολή της λειτουργίας των 

σ χολε ίων,  ( β) 
κατά τη διάρκεια 
της αναστολής 
και τη μετάβαση 
στην ηλεκτρο-
νική τάξη, (γ) με 

την επάνοδο στα σχολεία μετά την παραμονή 
στο σπίτι και (δ) με την έναρξη της νέας σχο-
λικής χρονιάς (Χατζηχρήστου και συν, 2020. 
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/
images/Kalws-irthame-sto-Sxoleio-Covid19.
pdf). Τα έντυπα περιλαμβάνουν χρήσιμες επι-
σημάνσεις για την ψυχοκοινωνική υποστήρι-
ξη οικογενειών, παιδιών και εφήβων, γονέων 
και εκπαιδευτικών/σχολείων και δραστηριό-
τητες για εκπαιδευτικούς και γονείς (http://
w w w.ce n te r sch o ol ps ych .ps ych .u oa .g r /
index.php/2020-03-27-17-58-58).Τα έντυπα 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργα-
στηρίου Σχολικής Ψυχολογίας (http://www.
centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php) 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (https://
www.facebook.com/pg/schoolpsychlab) με 
μεγάλη απήχηση (πάνω από 460.000 ανα-
γνώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και 
έχουν σταλεί με ποικίλους τρόπους σε σχο-
λεία/εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους φο-
ρείς, καθώς και από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. Παράλληλα οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές/τριες παρείχαν εξ αποστάσε-
ως υπηρεσίες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές 
για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας 
στο πλαίσιο της σύνδεσης της πρακτικής τους 
άσκησης με τις δράσεις του Εργαστηρίου Σχο-
λικής Ψυχολογίας. Σε πολλά πλαίσια εφαρμό-
στηκαν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 
οι δραστηριότητες των εντύπων από τους φοι-
τητές και τις φοιτήτριες και ενεπλάκησαν ενερ-
γά στη δημιουργία δραστηριοτήτων ειδικά για 
οικογένειες.

Συμπερασματικές διαπιστώσεις Τα ερευνη-
τικά δεδομένα διεθνώς αναφέρονται σε ση-
μαντικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα σε ενήλι-
κες αλλά και σε παιδιά μετά από μια πανδημία 
όπως φαίνεται να ισχύει και για την πανδημία 
COVID-19. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού 
προγράμματος του ΕΣΧΟΨΥ επιβεβαιώνουν 
τις αρνητικές συσχετίσεις και συμφωνούν με 
τα ευρήματα ανάλογων ερευνών  στη σχε-
τική βιβλιογραφία. Τα ερευνητικά δεδομένα 
αναδεικνύουν την αναγκαιότητα στήριξης και 
ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας σε ατο-
μικό και συστημικό επίπεδο και της επιμόρφω-
σης και κατάρτισης εκπαιδευτικών/γονέων για 
τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής παιδιών και 
εφήβων. 

Οι καταστάσεις κρίσεων αποτελούν μια πραγ-
ματικότητα για τις σχολικές κοινότητες οι οποί-
ες χρειάζεται να είναι προετοιμασμένες για 
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την αντιμετώπισή τους. Ωστόσο, παρ’ όλη την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρό-
νια στο χώρο της ψυχολογίας στην Ελλάδα, 
η παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών 
στα δημόσια σχολεία παραμένει περιορισμένη 
και διαφορετικοί φορείς και υπηρεσίες έχουν 
προσφέρει στήριξη σε σχολεία ή κοινότητες 
μετά από μεγάλα γεγονότα κρίσεων. Για τη συ-
στηματική και αποτελεσματική στήριξη όλων 
των μελών της σχολικής κοινότητας είναι επι-
τακτική η ανάγκη να αναπτυχθεί ένα μοντέλο 
προετοιμασίας – πρόληψης και παρέμβασης 
για τη διαχείριση κρίσεων σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο, με τη συνεργασία των πανεπιστη-
μίων και άλλων αρμόδιων φορέων υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Οι δράσεις 
που αναπτύχθηκαν από το ΕΣΧΟΨΥ αναδει-
κνύουν το σημαντικό ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν τα πανεπιστήμια όσον αφορά 
στη σύνδεση της θεωρίας, της εκπαίδευσης, 
της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής και 
την αντιμετώπιση των περιορισμών στην πα-
ροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών με 
στόχο τη στήριξη των σχολικών κοινοτήτων 
ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους. 
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Η Μεταιχμιακή Διαταραχή Προσωπικό-
τητας (ΜΔΠ) (συναντάται στην ελληνική 
βιβλιογραφία επίσης ως «Οριακή Διατα-
ραχή Προσωπικότητας» και «Μεθοριακή 
Διαταραχή Προσωπικότητας») αντιπρο-
σωπεύει το 15%-25% του συνόλου των 
αναφερόμενων ψυχιατρικών περιστατι-
κών. Μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτι-
μούν ότι ο αριθμός των ασθενών με ΜΔΠ 
(ΑΜΔΠ) ξεπερνά το 11% των εξωτερικών 
ασθενών, ενώ το ποσοστό όσων νοση-
λεύονται σε ψυχιατρικές κλινικές κυμαίνε-
ται μεταξύ 36% και 67% (NIMHE, 2003). 

Η ΜΔΠ αποτελεί σημαντικό προβλεπτι-
κό παράγοντα για εισαγωγές και επανα-
εισαγωγές οξέων περιστατικών στις ψυ-
χιατρικές δομές. Στην έρευνα των Rogers 
& Dunne (2011), οι ΑΜΔΠ ανέφεραν 
ότι βίωναν βραχείς κύκλους εισαγωγών/
εξόδων. Σύμφωνα με τους Peritogiannis 
et al. (2008), κατά τη χρονική περίοδο 
2004-2005, ΑΜΔΠ νοσηλεύτηκαν στην 
Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝ Ιωαννίνων 
περισσότερες φορές από ό,τι ασθενείς 
με μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές. Βα-
σικοί λόγοι νοσηλείας ήταν η απόπειρα 
αυτοκτονίας και η εμφάνιση ψυχωτικών 
συμπτωμάτων.

Μολονότι οι ΑΜΔΠ αναδεικνύονται σε 
συστηματικούς χρήστες υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας, δεν υπάρχει καμία άλλη ομάδα 
ασθενών που να συνδέεται περισσότε-
ρο με στερεότυπα και προκαταλήψεις. 
Το γεγονός αυτό έχει σοβαρές αρνητικές 

συνέπειες στις 
παρεχόμενες 
υπηρεσίες και 
εντέλει στην 
κατάσταση της 

υγείας των ΑΜΔΠ.

Στην έρευνα των Lawn & McMahon (2015), 
το 57,4% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι 
απορρίφθηκε το αίτημα του για εκούσια 
νοσηλεία. Η απορριπτική απόφαση απο-
δόθηκε από τους επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας (ΕΨΥ) είτε στην έλλειψη διαθέσι-
μης κλίνης είτε στην ψυχιατρική εκτίμηση 
ότι δεν συνέτρεχαν σοβαροί λόγοι νο-
σηλείας. Οι ΕΨΥ, οι οποίοι συμμετείχαν 
στην έρευνα των Bodner et al. (2015), 
αξιολόγησαν τη νοσηλεία ενός ΑΜΔΠ ως 
λιγότερο δικαιολογημένη από ό,τι ενός 
ασθενούς με μείζονα κατάθλιψη. Ομοίως, 
στην ποιοτική έρευνα των Παπαθανασίου 
& Στυλιανίδη (2019), οι ψυχιατρικοί νο-
σηλευτές εξέφρασαν την άποψη ότι όταν 
ένας ΑΜΔΠ καταλαμβάνει μια κλίνη, κά-
ποιος άλλος ασθενής με σοβαρή ψυχική 
διαταραχή (π.χ. σχιζοφρένεια) στερείται 
της δυνατότητας να επωφεληθεί από τη 
νοσοκομειακή περίθαλψη. Η πεποίθηση 
του ιατρικο-νοσηλευτικού προσωπικού 
ότι οι ΑΜΔΠ «δεν αξίζουν ένα κρεβάτι 
στην Κλινική» έχει αποτυπωθεί και στην 
έρευνα των Rogers & Dunne (2011). 

Οι ΕΨΥ χαρακτηρίζουν τους ΑΜΔΠ ως 
«μη συμμορφούμενους», «δύσκολους», 
«συγκρουσιακούς», «χειριστικούς», κ.ά. 
(NIMHE, 2003) και εκφράζουν έντονες 
ανησυχίες για την εύρυθμη λειτουργία της 
Κλινικής σε περίπτωση νοσηλείας τους 
(Παπαθανασίου & Στυλιανίδης, 2019). 
Συγκεκριμένα, στην έρευνα των McGrath 
& Dowling (2012), οι ΕΨΥ υποστήριξαν 
ότι ένας ΑΜΔΠ μπορεί να υπονομεύσει 
την ασφάλεια των άλλων νοσηλευομέ-
νων, καθώς ενδέχεται να τους «διδάξει» 
τρόπους αυτοτραυματισμού. Όμως, η άρ-

Μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας και νοσηλεία: βιώματα ασθενών 
και απόψεις επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου, Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας Aix-Marseille Université – 
Μεταδιδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παντείου Πανεπιστημίου
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νηση νοσηλείας φαίνεται να βιώνεται από 
τους ΑΜΔΠ ως «απόρριψη» και να τους 
προκαλεί έντονη δυσφορία. 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, οι 
ΑΜΔΠ βλέπουν την ψυχιατρική δομή ως 
«καταφύγιο», στο οποίο προστρέχουν 
κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, αναζητώ-
ντας προστασία από τις καταστροφικές 
παρορμήσεις (Helleman et al., 2014). Η 
σύντομης χρονικής διάρκειας νοσηλεία 
(από 1 έως 5 ημέρες) φαίνεται να μει-
ώνει την ένταση των αρνητικών συναι-
σθημάτων και να βοηθά τους ΑΜΔΠ να 
βάλουν σε τάξη το «χάος» των σκέψεων 
τους. Ωστόσο, όταν οι ΑΜΔΠ νιώσουν 
ότι έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος, εκφρά-
ζουν το αίτημα να πάρουν εξιτήριο. Εάν 
αυτό δεν γίνει αποδεκτό από το ιατρικό 
προσωπικό, αισθάνονται ότι χάνουν τον 
έλεγχο της κατάστασης, γεγονός που τους 
προκαλεί θυμό.

Παρόλο που η νοσηλεία των ΑΜΔΠ θε-
ωρείται ότι είναι –τις περισσότερες φο-
ρές– εκούσια, το 66% των συμμετεχό-
ντων στην έρευνα των Lawn & McMahon 
(2015) ανέφερε ότι είχε νοσηλευτεί ακού-
σια σε κάποιο δημόσιο Νοσοκομείο. Για 
τους ΑΜΔΠ, ο όρος «εκούσια νοσηλεία» 
χρησιμοποιείται εσφαλμένα, καθώς παρα-
τηρείται έλλειψη ελέγχου από την πλευρά 
του ασθενούς στη διαδικασία λήψης από-
φασης για νοσηλεία (Rogers & Dunne, 
2011).

Οι νοσηλείες ταχείας ανάρρωσης (fast-
track) φαίνεται να είναι ωφέλιμες για τους 
ΑΜΔΠ. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η 
δημιουργία εξειδικευμένων κοινοτικών 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπως είναι 
π.χ. το Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης 
(Crisis Center), όπου οι ΑΜΔΠ μπορούν 
να φιλοξενηθούν για λίγες ώρες, μέχρι 
να απομακρυνθεί ο κίνδυνος αυτοκατα-
στροφικής συμπεριφοράς. Με τέτοιου 
είδους κοινοτικές δομές μπορεί να επι-

τευχθεί σημαντική μείωση των επαναει-
σαγωγών (Zanardo et al., 2018) και της 
συνεπαγόμενης επιβάρυνσης των ΤΕΠ και 
των Ψυχιατρικών Κλινικών των Γενικών 
Νοσοκομείων. 
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Η συνθήκη της πανδημίας και τα μέτρα τα 
οποία λαμβάνονται διεθνώς για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας καθιστούν το 
έργο του Μισέλ Φουκώ δραματικά επίκαι-
ρο. Η πανοπτική επιτήρηση, η εδραίωση 
των μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου, η 
επιβολή του καταναγκασμού και της πει-
θαρχίας στα κοινωνικά υποκείμενα, απο-
τελούν εκφάνσεις της φουκωικής θεωρη-
τικής κατασκευής.

Αναλυτικότερα, ο όρος βιοπολιτική ανα-
φέρεται στον τρόπο με τον οποίο επι-
χειρείται στις νεωτερικές και μετανεωτε-
ρικές κοινωνίες να εξορθολογίζουν και 
να θέτουν στη διακυβερνησιακή πρακτική 
παραμέτρους του φαινομένου της ζωής 
(υγεία, μακροζωϊα, γεννητικότητα, ασθέ-
νεια κ.α.)  οι οποίες χαρακτηρίζουν τα 
σύνολα ζώντων συγκροτημένων σε πλη-
θυσμούς. Σύστοιχο στοιχείο της βιοπο-
λιτικής συνιστά ο νεοφιλελευθερισμός, ο 
οποίος επιδιώκει την σφαιρική άσκηση της 
πολιτικής εξουσίας με βάση τις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς (Φουκώ, 2012).

Σχετική η έννοια της βιοεξουσίας η οποία 
και πάλι κατά τον Φουκώ (2012) ορίζει 
ένα πεδίο ορθολογικών προσπαθειών 
παρέμβασης στα ζωτικά χαρακτηριστικά 
της ανθρώπινης ύπαρξης, σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο. Ο δε όρος κυβερνη-
σιμότητα νοείται ως η συνολική στρατηγι-
κή της σύγχρονης εξουσίας στη ρύθμιση 
της συμπεριφοράς των πληθυσμιακών 
ομάδων.

Έχει ενδιαφέρον να επικεντρωθούμε στη 
σύνδεση της 
βιοπολιτικής 
με τους ευά-
λωτους πλη-
θυσμούς στο 

υπόβαθρο της πανδημίας. Κατά τον Π.Ο.Υ. 
(2002) ευαλωτότητα ορίζεται ο βαθμός 
στον οποίο ένας πληθυσμός, οργάνωση 
ή άτομο αδυνατεί να προλάβει, να διαχει-
ριστεί, να αντισταθεί ή να ανακάμψει από 
τις συνέπειες μίας καταστροφής. 

Έγκαιρα ο Π.Ο.Υ. (2020) έσπευσε να δη-
μοσιεύσει έναν οδηγό με “δράσεις για 
την φροντίδα και την προστασία των ευ-
άλωτων πληθυσμών από την πανδημία 
COVID-19”, αναγνωρίζοντας ότι η τήρηση 
των συστάσεων και των μέτρων προστα-
σίας της δημόσιας υγείας για τον γενικό 
πληθυσμό μπορεί να μην είναι εφικτή για 
άτομα που ζουν σε δύσκολες συνθήκες 
ή με περιορισμένους πόρους, δηλαδή σε 
όσους αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, 
ζουν σε υπερπληθείς κατοικίες, διαβιούν 
σε κλειστές δομές, καταυλισμούς, σε απο-
μακρυσμένες περιοχές και ζουν σε συνθή-
κες στέρησης ή ακραίας φτώχειας.

Ήδη η διεθνής βιβλιογραφία προσφέρει 
παραδείγματα σύνδεσης βιοπολιτικής με 
τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στη συ-
γκυρία της πανδημίας. Για παράδειγμα, ο 
Sylvia (2020) μελετώντας τα μέτρα της 
κοινωνικής αποστασιοποίησης (social 
distancing), τον έλεγχο της κίνησης και 
περιοσμό της κυκλοφορίας και την ενερ-
γοποίηση των συστημάτων παρακολού-
θησης, καταδεικνύει φυλετικές διακρίσεις 
στις ΗΠΑ ως προς την επιβολή ποινών για 
τη μη συμμόρφωση με τα μέτρα. Εξάλ-
λου, όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, 
για τον Φουκώ, η βιοεξουσία και όπως 
αυτή εφαρμόζεται ως βιοπολιτική συνδέ-
εται πυρηνικά με τον κρατικό ρατσισμό σε 
ενός είδους κοινωνικό αυτοματισμό με 
την επικράτηση του ισχυρού. Αντίστοι-
χα, ο καθηγητής Bowman (2020) αφορ-
μάται από το συμβάν της δολοφονικής 
αστυνομικής βίας σε βάρος του George 

Πανδημία, βιοπολιτική και ευάλωτοι πληθυσμοί

Δρ. Πέλα Σουλτάτου, Διδάσκουσα Κοινωνιολογία της Υγείας, ΠΜΣ Αγωγή και Προαγωγή 
Υγείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ & ΠΑΔΑ
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Floyd στις ΗΠΑ και τις μαζικές κοινωνικές 
αντιδράσεις οι οποίες ακολούθησαν για 
να αναδείξει την έννοια της βιοπολιτικής 
ως χρήσιμο ερμηνευτικό εργαλείο για την 
κατανόηση των περιστατικών φυλετικού 
ρατσισμού στο όνομα της προστασίας της 
δημόσιας υγείας.

Στην Ελλάδα είναι ενδεικτική η μαζική δια-
μαρτυρία (26) ανθρωπιστικών οργανώσε-
ων με ανοιχτή επιστολή προς τις ελληνικές 
Αρχές οι οποίες εξέφραζαν την αντίθεσή 
τους στην απόφαση της Κυβέρνησης να 
επιβάλει μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας 
στις δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο 
στο πλαίσιο της πρόληψης εμφάνισης και 
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού 
COVID-19, ενώ είχαν αρθεί τα μέτρα για 
τον γενικό πληθυσμό. Η διαμαρτυρία 
εστίαζε στην έλλειψη επιστημονικής τεκ-
μηρίωσης για μια τέτοια απόφαση και επι-
καλούταν αναφορές του Ευρωπαϊκού Κέ-
ντρου Ελέγχου Λοιμώξεων και του Π.Ο.Υ. 
ως προς τους προσφυγικούς πληθυσμούς 
και έκανε λόγω για κοινωνικές διακρίσεις 
(Διεθνής Αμνηστία, 2020).

Τέλος, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι 
στις αρχές του έτους, λίγο πριν το ξέσπα-
σμα της πανδημίας, αναθεωρήθηκε το θε-
σμικό πλαίσιο για τη δημόσια υγεία με 
το ν. 4675/2020 υπό τον τίτλο “Πρόλη-
ψη, προστασία και προαγωγή της υγείας 
ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας 
και άλλες διατάξεις”, το οποίο αναφέρεται 
μόνο σε επίπεδο αρχών στις ευάλωτες 
ομάδες χωρίς να περιλαμβάνει συγκεκρι-
μένη δέσμη πολιτικών.

Με βάση τα παραπάνω ανακύπτουν μια 
σειρά από ερωτήματα όπως:

1. Τι είδους προβλέψεις περιλαμβάνο-
νται ως προς τις ευάλωτες πληθυσμια-
κές ομάδες στο νέο θεσμικό πλαίσιο 
για τη δημόσια υγεία;
2. Σε ποιες εφαρμοστικές πράξεις του 
ν. 4675/20 (Κοινές Υπουργικές Αποφά-

σεις, Υπουργικές Αποφάσεις, εγκύκλιοι 
κλ.π.) έχει προβεί το Υπουργείο Υγείας 
ως προς τις ευάλωτες ομάδες;
3. Ποια ειδικά μέτρα έχουν ληφθεί από 
τους θεσμικούς παράγοντες (Υπ. Υγεί-
ας, ΕΟΔΥ) για τις ευάλωτες ομάδες και 
την πανδημία; 
4. Με ποιους τρόπους γίνονται σεβα-
στά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ευ-
άλωτων πληθυσμών στη συνθήκη της 
πανδημίας;

Τα παραπάνω ερωτήματα σαφώς δεν εξα-
ντλούν το εύρος του ερευνητικού έργου 
το οποίο μπορεί να παραχθεί από την 
προοπτική της κοινωνιολογίας της υγείας, 
αλλά παρέχουν το ερέθισμα για έναν γό-
νιμο ακαδημαϊκό διάλογο με αντικείμενο 
την βιοπολιτική και την ευαλωτότητα σε 
συνθήκη πανδημίας.
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Ο ιατρικός τουρισμός, κατά την τελευ-
ταία δεκαετία κυρίως, έχει αναδειχτεί 
ως ένα ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο πεδίο 
στο χώρο της υγείας. Με τη βοήθεια του 
διαδικτύου οι κάτοικοι των αναπτυγμέ-
νων χωρών συλλέγουν πληροφορίες, 
λαμβάνουν τις ενημερωμένες αποφά-
σεις τους και επιλέγουν το πάροχο των 
ιατρικών υπηρεσιών στην χώρα που επι-
θυμούν. Ο οδοντιατρικός τουρισμός 
είναι η πιο δημοφιλής μορφή του ια-
τρικού τουρισμού καθώς οι οδοντια-
τρικές διαδικασίες, στην πλειοψηφία 
τους, δεν είναι ιδιαίτερα επεμβατικές με 
συνέπεια πολλές κλινικές ανά τον κό-
σμο να δίνουν την ευκαιρία σε ασθενείς 
να συνδυάσουν την αναψυχή με υψη-
λή ποιότητα φροντίδας, σε σύγχρονες 
υποδομές και σε πολύ καλές τιμές.
 Ενώ η Ελλάδα έχει εμπεδωθεί ως προ-
ορισμός αναψυχής, η συνεισφορά των 
διεθνών ασθενών στη εθνική οικονο-
μία είναι μικρή παρότι η συμβουλευτική 
εταιρεία McKinsey & Company σε μια 
μελέτη που δημοσίευσε το 2012 με τίτ-
λο “Greece 10 Years Ahead: Defining 
Greece's New Growth Model and 
Strategy” περιέλαβε τον ιατρικό τουρι-
σμό μεταξύ οκτώ παραγωγικών τομέων 
που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 
οικονομική ανάπτυξή της. Επίσης, στη 
μελέτη  “Η ανάπτυξη του τουρισμού τρί-
της ηλικίας στην Ελλάδα και η συμβολή 
του τουρισμού υγείας” τoυ Ινστιτούτου 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής  
περιλαμβάνεται η οδοντιατρική ανά-
μεσα στα πεδία που θα μπορούσε να 
δοθεί προτεραιότητα για την ανάπτυξη 
του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. 
Με σκοπό να προωθήσει τον τουρισμό 

υγείας στην Ελλάδα σε συνεργασία με 
αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς, 
ιδρύθηκε το 2013 το Συμβούλιο Ελληνι-
κού Ιατρικού Τουρισμού (ΕΛΙΤΟΥΡ), μια 
ΜΚΟ εταιριών από τον χώρο της υγείας, 
του τουρισμού, των μεταφορών, της πι-
στοποίησης ποιότητας, των συμβούλων 
επιχειρήσεων και διαφήμισης. Το 2015 
δημιουργήθηκε το σωματείο “Ελληνι-
κός Σύνδεσμος Τουρισμού Υγείας”  με 
μέλη επιστήμονες υγείας και επαγγελ-
ματίες του τουρισμού, με αποστολή 
του να συνδράμει  στην ανάδειξη της 
Ελλάδας σαν αξιόπιστο και ελκυστικό 
προορισμό τουρισμού υγείας.
Η εικόνα του οδοντιατρικού τουρι-
σμού στην Ελλάδα
 Οι προσπάθειες προσέλκυσης αλλοδα-
πών ασθενών στα οδοντιατρεία απευ-
θύνονται κυρίως σε όσους είναι  ήδη  
επισκέπτες στην Ελλάδα ή σε αυτούς 
που είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα του 
οδοντιατρικού τουρισμού. Η προβολή 
οδοντιάτρων γίνεται από το διαδίκτυο 
είτε μέσω ιστοσελίδων που ασχολού-
νται με τον ιατρικό τουρισμό είτε με τις 
ιστοσελίδες του οδοντιατρείου τους 
αναρτημένες στην αγγλική και άλλες 
γλώσσες ώστε να εμφανιστούν στις 
διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης αν 
κάποιος επισκέπτης χρειαστεί μια συνή-
θως επείγουσα θεραπευτική διαδικασία.
Ο διεθνής ασθενής δεν απαιτεί μόνο 
εχέγγυα ποιότητας και ασφάλειας αλλά 
και  ένα καταρτισμένο προσωπικό που 
θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών 
του, κάτι που μπορεί να εξασφαλιστεί 
με την συνεργασία επιστημόνων εξει-
δικευμένων σε διαφορετικά γνωστικά 

Οι προοπτικές του οδοντιατρικού τουρισμού  στην Ελλάδα

Σταύρου Γεώργιος, Οδοντίατρος, MSc Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, ΕΚΠΑ
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αντικείμενα. Προς αυτή την κατεύθυνση 
γίνονται και τα πρώτα βήματα για έναν 
ολοκληρωμένο  σχεδιασμό ανάπτυξης 
του οδοντιατρικού τουρισμού στην Ελ-
λάδα με την δημιουργία  συνεργατικών 
σχηματισμών  (clusters).
Επιδίωξη των συνεργασιών αυτών είναι 
η δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών 
σχημάτων με σύγχρονες μεθόδους ορ-
γάνωσης και διοίκησης, που θα μειώσει 
το υλικοτεχνικό κόστος και τα έξοδα 
προώθησης και προβολής ανά οδοντι-
ατρείο και θα διανείμει πόρους για αύ-
ξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της 
ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτο-
μίας. Απευθύνονται κυρίως σε ηλικιακές 
ομάδες ασθενών άνω των 45 ετών με 
μέσο προς ανώτερο εισόδημα, που θα 
επιλέξουν εκτός της ψυχαγωγίας και πε-
ριήγησης στα αξιοθέατα της Ελλάδας 
να λάβουν ποιοτικές και συμφέρουσες 
οικονομικά οδοντιατρικές υπηρεσίες. 
Οι διεθνείς ασθενείς που στοχεύουν 
να προσελκύσουν προέρχονται κυρί-
ως από την Βόρεια Ευρώπη, τις ΗΠΑ, 
τη Ρωσία , την Κίνα και τις χώρες του 
Κόλπου ενώ οι στρατηγικές προώθησης  
αφορούν και τους Έλληνες της διασπο-
ράς.
Ο οδοντιατρικός τουρισμός αναπτύσ-
σεται σε ένα παγκοσμιοποιημένο περι-
βάλλον μετάδοσης γνώσης όπου δια-
δικασίες, υλικά, τεχνικές και δεξιότητες 
προσομοιάζουν σε όλα τα σημεία του 
πλανήτη και οι διαφορές στη σχέση κό-
στους- ποιότητας μεταξύ των πολυάριθ-
μων παρόχων οδοντιατρικής φροντίδας 
γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτες. Για 
να μπορέσουν οι οδοντιατρικές κλινι-
κές στη Ελλάδα να γίνουν ανταγωνιστι-
κές και να προσελκύσουν  τον διεθνή 
ασθενή θα πρέπει να διακριθούν για 
τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν, την 
καινοτομία και την επιστημονική αρι-

στεία.
Συμπερασματικά, η ενσωμάτωση του 
ιατρικού τουρισμού στις υπηρεσίες φι-
λοξενίας απαιτεί κεντρικό κυβερνητικό 
σχεδιασμό , με συνεργασία υπουργείων 
και εμπλεκόμενων φορέων ώστε ακό-
μα και σε εποχές βραδείας οικονομικής 
ανάπτυξης να μειωθεί η γραφειοκρατία, 
να ευνοηθούν οι επενδύσεις, οι συνερ-
γασίες και η δικτύωση επιχειρήσεων, η 
ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και στρα-
τηγικών συμμαχιών. Μόνο έτσι μπορεί 
η Ελλάδα να αποκτήσει μερίδιο από την 
αγορά του ιατρικού τουρισμού και να 
προσφέρει μια ολοκληρωμένη τουρι-
στική εμπειρία σε ασθενείς και συνο-
δούς, επ' ωφελεία των παρόχων υγει-
ονομικής περίθαλψης και των τοπικών 
οικονομιών.
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Η ανάγκη ενσωμάτωσης των εμπειριών 
των χρηστών υπηρεσιών υγείας σε παρεμ-
βάσεις για την πολιτιστική ικανότητα των 
επαγγελματιών υγείας είναι τεκμηριωμέ-
νη. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η 
πολιτιστική ικανότητα μέσω των χρηστών 
υπηρεσιών υγείας εξακολουθεί να μην εί-
ναι πλήρως κατανοητή. Σε αυτήν τη μελέτη 
θέλαμε να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις 
των προσφύγων και των αιτούντων άσυ-
λο σε σχέση με την πολιτιστική ικανότητα 
των επαγγελματιών υγείας προκειμένου 
να εντοπίσει πιθανές εκπαιδευτικές ανά-
γκες και να ενημερώσει σχετικές πολιτικές 
και πρακτικές.
Πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες ατο-
μικές συνεντεύξεις το 2019, σε σκόπιμο 
δείγμα ευκολίας είκοσι πέντε αιτούντων 
άσυλο και προσφύγων που ζουν στο 
νησί της Λέσβου. Οι ερωτήσεις-οδηγοί 
της έρευνας συμπεριλάμβαναν ανοιχτές 
ερωτήσεις για τις απόψεις των συμμετε-
χόντων για τα θέματα που θεωρούν ση-
μαντικό να γνωρίζουν οι επαγγελματίες 
υγείας στην Ελλάδα για την κουλτούρα 
τους και τις εμπειρίες τους ως πρόσφυγες, 
για τις εμπειρίες με επαγγελματίες υγείας, 
προτάσεις για βελτίωση και διαφορές και 
ομοιότητες υπηρεσιών υγείας στη χώρα 
καταγωγής και στην Ελλάδα.
Εφτά θεματικές προέκυψαν από την ποιο-
τική ανάλυση σχετικά με τις αντιλήψεις και 
την εμπειρίες αιτούντων άσυλο και προ-
σφύγων με την πολιτιστική ικανότητα των 
επαγγελματιών υγείας. Η πρώτη θεματι-
κή ίση και ανθρώπινη μεταχείριση έναντι 
ειδικών πολιτιστικών γνώσεων αφορά 

την άποψη που 
ε ξ έ φ ρ α σ α ν 

σχεδόν όλοι η συμμετέχοντες ότι ο σε-
βασμός, η ίση και ανθρώπινη μεταχείρι-
ση στην υγειονομική περίθαλψη είναι πιο 
σημαντικά από πολιτισμικά συγκεκριμέ-
νες γνώσεις των επαγγελματιών υγείας. Η 
δεύτερη θεματική αφορά ζητήματα σχε-
τικά με υπηρεσίες διερμηνείας και όλοι οι 
συμμετέχοντες ανέφεραν τη διαθεσιμότη-
τας υπηρεσιών διερμηνείας ως ένα πολύ 
σημαντικό στοιχείο στις επισκέψεις υγεί-
ας. Η έλλειψη διερμηνέων αναφέρθηκε ως 
πρόβλημα και μια ομάδα συμμετεχόντων 
σχολίασε ότι η διαθεσιμότητα διερμη-
νέων είναι εντελώς διαφορετική μεταξύ 
των ΜΚΟ και των ιατρικών υπηρεσιών 
στο κέντρο προσφύγων σε σύγκριση 
με τις δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης. Πολλοί συμμετέχοντες ανέ-
φεραν κακή ποιότητα υπηρεσιών διερμη-
νείας και περιέραψαν περιστατικά όταν 
ο διερμηνέας δεν μετέφραζε αυτό που 
πραγματικά ειπώθηκε, ή όταν ο επαγγελ-
ματίας υγείας μιλούσε και κοιτούσε τον 
διερμηνέα και όχι τον ασθενή. Ορισμέ-
νοι συμμετέχοντες ανέφεραν έλλειψη 
εμπιστοσύνης στους διερμηνείς λόγω 
περιστατικών παραβίασης της εμπιστευ-
τικότητας. Ορισμένοι μάλιστα ανέφεραν 
ότι αποφεύγουν επισκέψεις υγείας λόγω 
διερμηνέων που δεν είναι εχέμυθοι. Η 
τρίτη θεματική ευαισθητοποίηση σε θέ-
ματα φύλου συνοψίζει τις δηλώσεις της 
πλειοψηφίας των συμμετεχόντων και των 
δύο φύλων σχετικά με το σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζει το φύλο του επαγγελ-
ματία υγείας και του διερμηνέα για τους 
μουσουλμάνους στις επισκέψεις υγείας. Η 
τέταρτη θεματική έλλειψη δεξιοτήτων στη 
παροχή φροντίδας σε άτομα με ψυχικό 

Διερεύνηση των απόψεων και εμπειριών προσφύγων και αιτούντων άσυλο 
σε θέματα πολιτισμικής κατανόησης από επαγγελματίες υγείας: ποιοτική 

έρευνα στη Λέσβο

Γεωργία Κουτσουραδή, Ψυχολόγος, ΜSc Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, Υποψήφια Διδάκτωρ 
Ιατρικής
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τραύμα αφορά τις δηλώσεις των συμμετε-
χόντων ότι οι γνώσεις ψυχικής υγείας και 
οι τεχνικές επικοινωνίας με τραυματισμέ-
να άτομα είναι σημαντικές δεξιότητες για 
τους επαγγελματίες υγείας σε συνδυασμό 
με μερικές γενικές πληροφορίες σχετικά 
με την κατάσταση στη χώρα προέλευσης 
των ασθενών (π.χ. πόλεμος, τραύμα, δύ-
σκολες συνθήκες ταξιδιού στην Ελλάδα).  
Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες ανέφε-
ραν διακρίσεις από τους επαγγελματίες 
υγείας και είναι η πέμπτη θεματική αντι-
λαμβανόμενη διάκριση από επαγγελμα-
τίες υγείας. Η αντιλαμβανόμενη διάκρι-
ση περιγράφηκε ως αίσθημα διακριτικής 
μεταχείρισης λόγω εμφάνισης, άρνησης 
εξέτασης ή εξέτασης πολύ σύντομα, χω-
ρίς λήψη αποτελεσματικής θεραπείας μετά 
από εξέταση ή χωρίς συνταγή φαρμάκου. 
Μια ομάδα συμμετεχόντων ανέφερε ότι 
αντιλαμβάνονται διαφορετική στάση με-
ταξύ των Ελλήνων επαγγελματιών υγεί-
ας και των επαγγελματιών υγείας από το 
εξωτερικό που εργάζονται στη Λέσβο και 
περιέγραψαν τους Έλληνες επαγγελματίες 
υγείας να έχουν πιο δυσμενείς στάσεις 
απέναντι στους πρόσφυγες. Μερικοί 
συμμετέχοντες περιέγραψαν συχνότερες 
συμπεριφορές διάκρισης από νοσηλευ-
τές ή υπάλληλους υποδοχής σε χώρους 
παροχής υπηρεσιών υγείας σε σύγκριση 
με γιατρούς.
Ζητήματα δυσπιστίας από τους επαγγελ-
ματίες υγείας που σχετίζονται με τη δια-
δικασία ασύλου, έκτη θεματική, αναφέρ-
θηκαν από μια ομάδα συμμετεχόντων. 
Εξηγήθηκε περαιτέρω ότι οι επαγγελματί-
ες υγείας μπορεί να πιστεύουν ότι οι πρό-
σφυγες και οι αιτούντες άσυλο ψεύδονται 
για τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και 
των συνθηκών τους προκειμένου να λά-
βουν παροχές ασύλου, όπως η αναγνώρι-

ση ως ευάλωτων περιπτώσεων σύμφωνα 
με το νόμο.
Τέλος, η έβδομη θεματική αντιλαμβανό-
μενη ποιότητα υπηρεσιών υγείας αφορά 
τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά 
με την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας 
που έχουν λάβει στην Ελλάδα συγκριτικά 
με τις αντίστοιχες υπηρεσίες στη χώρα 
καταγωγής. Συμμετέχοντες από χώρες 
με αναπτυγμένα συστήματα υγείας χαρα-
κτήρισαν τις υπηρεσίες υγείας στις χώρες 
τους ως καλύτερες ενώ συμμετέχοντες 
από χώρες με αδύναμα συστήματα υγείας 
δήλωσαν οι υπηρεσίες υγείας που έχουν 
λάβει στην Ελλάδα είναι καλύτερες. Πολ-
λοί συμμετέχοντες παραπονέθηκαν για 
περιορισμένη συνταγογράφηση φαρμα-
κευτικής αγωγής.
Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν την ύπαρ-
ξη κενών σε συστημικό επίπεδο στην πα-
ροχή πολιτιστικά κατάλληλης φροντίδας 
και γίνεται σαφές ότι δεν αναπτύσσονται 
πολιτικές και διαδικασίες (π.χ. εκπαίδευ-
ση σε θέματα πολιτισμικής ικανότητας, 
σωστή χρήση διερμηνέων κ.λπ.) στο σύ-
στημα υγειονομικής περίθαλψης για την 
αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των 
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. 
Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την αύξη-
ση της πολιτιστικής ικανότητας επαγγελ-
ματιών υγείας στην Ελλάδα πρέπει να υλο-
ποιηθούν ενσωματώνοντας στοιχεία για 
την ενίσχυση του σεβασμού και παροχή 
ίσης μεταχείρισης, τη μείωση της συμπε-
ριφοράς που εισάγει διακρίσεις, τη σωστή 
χρήση των διερμηνέων, την παροχή φρο-
ντίδας με βάση τα τραύματα, την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου 
και τις πληροφορίες που σχετίζονται με 
ιατρικές αξιολογήσεις για τη διαδικασία 
ασύλου. 
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Η πανδημία COVID-19 έχει αλλάξει τα δεδομένα. 
Ο κόσμος έχει γνωρίσει πολέμους, οικονομικές 
και κοινωνικές κρίσεις, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, 
ελλείψεις τροφίμων και μεταναστευτικά κύμα-
τα, καθώς και τοπικές και εποχιακές επιδημίες. Η 
τρέχουσα πανδημία, όμως, δεν μοιάζει καθόλου 
με όσα έχουν ζήσει μέχρι τώρα οι σημερινές 
γενιές. Εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον πλανή-
τη, επηρέασε άμεσα ή έμμεσα εκατομμύρια, αν 
όχι δισεκατομμύρια ανθρώπους, οδήγησε σε 
αποκλεισμό ολόκληρων κοινωνιών, έκλεισε 
σύνορα και οδήγησε ολόκληρους κλάδους σε 
παύση δραστηριότητας, και όλα αυτά μέσα σε 
μερικούς μόνο μήνες. Έχουν πλέον παρέλθει έξι 
μήνες αφότου πολλές χώρες της Ευρώπης εφάρ-
μοσαν μέτρα περιορισμού για την καταπολέμηση 
της νόσου COVID-19. Μετά το πρώτο σοκ αυτής 
της μαζικής και απότομης αλλαγής, οι κοινωνίες 
προσπαθούν ακόμα να κατανοήσουν τον ιό και 
την πλήρη έκταση των επιπτώσεών του, καθώς 
και να βρουν λύσεις ώστε να μετριάσουν αυτές 
τις επιπτώσεις.

Ασύμμετρες επιπτώσεις για την υγεία

Ο τρόπος με τον οποίο ο κορονοϊός επηρεάζει 
τους ανθρώπους ποικίλει. Οι ευπαθείς ομάδες, 
όπως οι ηλικιωμένοι ή όσοι πάσχουν από υπο-
κείμενα νοσήματα, φαίνονται να απειλούνται πιο 
σοβαρά. Οι ίδιες ευπαθείς ομάδες επηρεάζονται 
επίσης κατά κανόνα περισσότερο από τους περι-
βαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία, ιδίως δε 
από την κακή ποιότητα του αέρα. Η μακροπρό-
θεσμη έκθεση σε αέριους ρύπους -ακόμη και σε 
χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης- καθώς και σε 
άλλους ρυπαντές μπορεί να βλάψει την ανθρώ-
πινη υγεία και να προκαλέσει χρόνιες νόσους, 
καθιστώντας έτσι τους ανθρώπους περισσότε-
ρο ευάλωτους σε υφιστάμενες και νέες νόσους, 
όπως η νόσος COVID-19.

Η πρόσφατη έκθεσή μας με θέμα «Υγιές πε-
ριβάλλον,  υγιείς ζωές»( https://www.eea.
europa.eu/publications/healthy-environment-
healthy-lives/) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ένας 
στους οκτώ θανάτους στην Ευρώπη μπορεί να 
αποδοθεί σε κακή ποιότητα του περιβάλλοντος. 
Εφιστά επίσης την προσοχή μας στις ανισότητες 
από πλευράς επιπτώσεων για την υγεία, τόσο 

σε ολόκληρη την 
Ευρώπη όσο και 
στο εσωτερικό 

διαφόρων χωρών. Ο περιορισμός της περιβαλ-
λοντικής ρύπανσης και η διασφάλιση της πρό-
σβασης σε ένα καθαρό περιβάλλον μπορεί να 
μειώσει την επιβάρυνση εξαιτίας της νόσου και 
να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζήσουν μια 
πιο υγιή ζωή.

Προστασία φυσικών περιοχών

Η ασθένεια COVID-19 είναι ζωονόσος. Πρό-
κειται για έναν νέο ιό ο οποίος μεταπήδησε 
από τα ζώα στον άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει 
συνήθως όταν άγρια ζώα έρχονται σε στενή 
επαφή με ανθρώπινους πληθυσμούς (https://
www.unenvironment.org/resources/report /
preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-
protecting-environment-animals-and) , κυρίως 
ως αποτέλεσμα της επέκτασης των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων σε φυσικές περιοχές, μέσω της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και ζώων σε 
εγκαταστάσεις εντατικής παραγωγής κρέατος ή 
με την αιχμαλώτιση άγριων ειδών για ανθρώπινη 
κατανάλωση.

Η νόσος COVID-19 είναι επομένως ένα ακόμη 
παράδειγμα της σύνδεσης μεταξύ της ευρύτερης 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης και των συγκε-
κριμένων επιπτώσεών της στην υγεία και στην 
ευημερία μας. Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύτη-
καν δύο βασικές εκθέσεις: η Global Biodiversity 
Outlook 5 της Σύμβασης για τη βιολογική ποικι-
λομορφία και η Living Planet Report 2020 του 
WWF. Αμφότερες υπογραμμίζουν τον ανησυ-
χητικό ρυθμό μείωσης της βιολογικής ποικιλο-
μορφίας και καλούν για αποφασιστική και άμεση 
λήψη μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ίδιες 
ανησυχητικές τάσεις παρατηρούνται και στην 
Ευρώπη, επηρεάζοντας την ανθεκτικότητα, την 
παραγωγικότητα και την ικανότητα της φύσης να 
μας παρέχει όσα χρειαζόμαστε. Τις ερχόμενες 
εβδομάδες θα δημοσιεύσουμε και τη δική μας 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κατάστασης του 
περιβάλλοντος στην Ευρώπη, βάσει αναλυτικών 
δεδομένων που παρέχονται από τα κράτη μέλη 
της ΕΕ.

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της φύσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της προστασίας, της 
διαφύλαξης και της αποκατάστασης των φυσικών 
περιοχών, καθώς και με την μετάβαση σε ένα 
βιώσιμο σύστημα τροφίμων, μπορεί να μειώσει 
όχι μόνο τους κινδύνους που συνδέονται με τις 
ζωονόσους αλλά και να διασφαλίσει επίσης τη 

Προς την Ευρώπη του 2030: ανθεκτική φύση, βιώσιμη οικονομία και 
υγιείς ζωές
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μακροπρόθεσμη ευημερία μας.

Συνυπολογισμός της κλιματικής αβεβαιότητας

Ο τρόπος και ο ρυθμός με τον οποίο χρησι-
μοποιούμε τους φυσικούς πόρους -περιλαμβα-
νομένων των ορυκτών καυσίμων, των δασών 
και της γης- αποτελούν ακριβώς τον πυρήνα της 
κλιματικής αλλαγής. Από τις πιο πρόσφατες ανε-
ξέλεγκτες πυρκαγιές στις ΗΠΑ μέχρι την τήξη των 
παγετώνων στις Άλπεις, οι επιπτώσεις είναι ήδη 
καταστροφικές. Εάν δεν κατορθώσουμε να μειώ-
σουμε δραστικά τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου και να προσαρμοστούμε στο 
μεταβαλλόμενο κλίμα, θα πρέπει να περιμένουμε 
πολλά ακόμα σοβαρά πλήγματα, που θα επηρε-
άσουν την κοινωνία και την οικονομία μας. Και, 
όπως και στην περίπτωση της νόσου COVID-19 
και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ορισμένοι από 
εμάς θα επηρεαστούν περισσότερο από άλλους.

Η νόσος COVID-19 προκάλεσε μια δημόσια υγει-
ονομική κρίση, όπως και μια βαθιά οικονομική 
κρίση. Ως απάντηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει σχέδια οικονομικής 
ανάκαμψης. Το πραγματικό ερώτημα είναι: Πώς 
μπορούμε να ανακάμψουμε από την τρέχουσα 
κρίση με τρόπο ώστε να αποτρέψουμε άλλες 
κρίσεις -περιβαλλοντικές, κλιματικές, οικονομικές 
και της δημόσιας υγείας- στο μέλλον;

Δημιουργία μιας ανθεκτικής και δίκαιης κοι-
νωνίας και μιας πράσινης οικονομίας

Τα μέτρα περιορισμού επέφεραν μαζικές και 
απότομες αλλαγές στον τρόπο ζωής μας στην 
Ευρώπη. Μειώθηκε ο αριθμός των οχημάτων 
στους δρόμους και σχεδόν εκμηδενίστηκε ο 
αριθμός των εμπορικών πτήσεων. Πολλές δρα-
στηριότητες κατέληξαν να γίνονται ηλεκτρονικά, 
περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την ανάγκη 
για μετακινήσεις. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 
ήταν ξεκάθαρες. Η ποιότητα του αέρα στις πόλεις 
βελτιώθηκε μέσα σε μερικές εβδομάδες. Καθώς 
οι περιορισμοί καταργούνται και η οικονομική 
δραστηριότητα ξαναβρίσκει τον ρυθμό της, αρ-
χίζουμε να βλέπουμε μια σταδιακή επιστροφή 
στα επίπεδα προ COVID.

Το παράδειγμα της νόσου COVID έχει δείξει ότι 
οι χώρες που ενήργησαν γρήγορα και αποφα-
σιστικά είχαν κατά κανόνα χαμηλότερα ποσοστά 
λοίμωξης και θνησιμότητας, ακόμη και μεταξύ 
των ευπαθών ομάδων. Τα μέτρα περιορισμού 
έφεραν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής 
μας σε σύντομο χρονικό διάστημα, μειώνοντας 

τις πιέσεις προς το περιβάλλον, ενώ η ψηφιοποί-
ηση μπορεί επίσης να προσφέρει κάποιες λύσεις. 
Ομοίως, η λήψη αποφασιστικών μέτρων που 
μπορούν να προκαλέσουν θεμελιώδεις αλλα-
γές στα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης 
μπορεί επίσης να κάνει τη διαφορά.

Οι φιλοδοξίες της Ευρώπης όσον αφορά 
την μακροπρόθεσμη πολιτική της προσδι-
ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμ-
φωνία (https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_en) 
, στις στρατηγικές και στα σχέδια δράσης της. Η 
Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης της προέ-
δρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der 
Leyen, δεν επιβεβαίωσε απλώς εκ νέου τη δέ-
σμευση της Ευρώπης προς αυτούς τους στόχους 
αλλά ανέδειξε ακόμη περισσότερο τις φιλοδοξίες 
της ΕΕ για το κλίμα. Οι εν λόγω φιλοδοξίες πρό-
κειται να επιτευχθούν μέσω μιας δίκαιης μετά-
βασης, στο πλαίσιο της οποίας τα μέτρα για την 
επίτευξη των στόχων που αφορούν το κλίμα θα 
είναι ισότιμα με τα μέτρα που προβλέπονται για 
την κοινωνική δικαιοσύνη και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων.

Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για τον 
σχεδιασμό της ανάκαμψης και των επενδύσεων. 
Για να συνεισφέρουμε σε αυτόν τον διάλογο, 
διοργανώνουμε μια σειρά από διαδικτυακές συ-
ζητήσεις (eea.europa.eu/post-corona-planet/
debate), οι οποίες αποσκοπούν στο να φέρουν 
τη γνώση και τους προβληματισμούς των ειδικών 
πιο κοντά στο ευρύτερο κοινό. Η αλλαγή θα 
γίνει, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. 
Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε απόφαση 
σε αυτήν τη διαδρομή μάς φέρνει ένα βήμα πιο 
κοντά στη βιωσιμότητα».

Hans Bruyninckx, Εκτελεστικός διευθυντής του 
ΕΟΠ. Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο τεύχος 
του Σεπτεμβρίου του ενημερωτικού δελτίου του 
ΕΟΠ στις 16 Σεπτεμβρίου 2020
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Οι οργανισμοί προειδοποιούν πως οι χώρες αποτυγχάνουν στην πρόληψη 
βίας κατά των παιδιών

Η παγκόσμια έκθεση για την πρόληψη 
της βίας κατά των παιδιών απαιτεί 
π ε ρ ισσότε ρ η  κυ βε ρν ητ ική  δράσ η 
και  προειδοποιεί  γ ια  “δραματικέ ς 
επιπτώσεις” του COVID-19. Τα μισά 
παιδιά  του κόσμου ή  περίπου 1 
δισεκατομμύριο παιδιά κάθε χρόνο 
πλήττονται από σωματική, σεξουαλική 
ή  ψ υ χολογ ι κ ή  β ία ,  υ π ο φ έ ρ ο υ ν 
από τραυματισμούς, αναπηρίες και 
θάνατο, επειδή οι χώρες απέτυχαν 
να ακολουθήσουν τις καθιερωμένες 
στρατηγικές για την προστασία τους.
Αυτό σύμφωνα με μία νέα έκθεση που 
δημοσιεύθηκε από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τη UNICEF, 
την UNESCO, τον Ειδικό Εκπρόσωπο 
του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών για τη Συνεργασία κατά της Βίας 
εναντίον των Παιδιών και το Τέλος της 
Βίας.
Η  έκθεσ η  –  Παγκόσ μ ια  Έκθεσ η 
Κατάστασης για την Πρόληψη της 
Βίας κατά των Παιδιών 2020 – είναι η 
πρώτη του είδους της, καταγράφοντας 
πρόοδο σε 155 χώρες έναντι  του 
πλαισίου “INSPIRE”, ένα σύνολο επτά 
στρατηγικών για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών. 
Η έκθεση σηματοδοτεί  μ ία σαφή 
ανάγκη σε όλες τις χώρες να εντείνουν 
τις προσπάθειες τους για την εφαρμογή 
των στρατηγικών. Ενώ σχεδόν όλες οι 
χώρες (88%) έχουν θεσπίσει βασικούς 
νόμους για την προστασία των παιδιών 
από τη βία, λιγότερες από τις μισές χώρες 
(47%) δήλωσαν ότι τους εφάρμοσαν.
Η έκθεση περιλαμβάνει τις πρώτες 
παγκόσμιες εκτιμήσεις ανθρωποκτονιών 
ειδικότερα για παιδιά κάτω των 18 ετών – 
οι προηγούμενες εκτιμήσεις βασίστηκαν 
σε δεδομένα που περιελάμβαναν παιδιά 
ηλικίας 18 με 19 ετών. Διαπιστώθηκε ότι 
το 2017 περίπου 40.000 παιδιά ήταν 

θύματα ανθρωποκτονίας.
“Η βία κατά των παιδιών ήταν πάντα 
διαδεδομένη και τώρα τα πράγματα 
θα μπορούσαν να χειροτερέψουν”, 
δήλωσε η Διοικητική Διευθύν τρια 
της  U NICEF,  Henr iet ta  Fore.  “Η 
απαγόρευση κυκλοφορίας, το κλείσιμο 
των σχολείων και  οι  περιορισμοί 
κίνησης, έχουν αφήσει πολλά παιδιά 
κολλημένα με τους κακοποιούς τους, 
χωρίς τον ασφαλή χώρο που κανονικά 
θα προσέφερε το σχολείο. Είναι επείγον 
να αυξηθούν οι προσπάθειες για την 
προστασία των παιδιών κατά τη διάρκεια 
αυτών των περιόδων και πέραν αυτών, 
συμπεριλαμβανομένου του διορισμού 
κοινωνικών λειτουργών ως ουσιαστική 
ενίσχυση των τηλεφωνικών γραμμών 
βοήθειας για τα παιδιά.”
Η πρόοδος είναι γενικώς άνιση
Από τις στρατηγικές INSPIRE, μόνο 
η εγγραφή στα σχολεία έδειξε τη 
μεγαλύτερη πρόοδο με το 54% των 
χωρών να αναφέρουν ότι επιτυγχάνεται 
με αυτό τον τρόπο η εύρεση μεγάλου 
αριθμού παιδιών που βρίσκονται σε 
ανάγκη. Μεταξύ 32% και 37% των 
χωρών θεώρησαν ότι τα θύματα βίας 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υποστήριξης, ενώ το 26% 
των χωρών παρείχαν προγράμματα για 
υποστήριξη γονέων και φροντιστών. Το 
21% των χωρών είχαν προγράμματα για 
την αλλαγή των κοινωνικών στάσεων και 
το 15% των χωρών είχαν τροποποιήσεις 
γ ια  να παρέχουν ασφαλή φυσικά 
περιβάλλοντα για παιδιά.
Παρόλο που η πλειονότητα των χωρών 
(83%) έχει εθνικά δεδομένα για τη βία 
κατά των παιδιών, μόνο το 21% τα 
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χρησιμοποίησε για να θέσει βασικές 
γραμμές και εθνικούς στόχους για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας 
κατά των παιδιών.
Περίπου το 80% των χωρών έχουν 
εθνικά σχέδια δράσεις και πολιτικές, 
αλλά μόνο το 1/5 έχει σχέδια που 
χρηματοδοτούνται πλήρως ή έχουν 
μετρήσιμους σ τόχους.  Η έ λ λειψη 
χρηματοδότησης σε συνδυασμό με 
την ανεπαρκή επαγγελματική ικανότητα 
ε ίναι,  π ιθανόν,  παράγον τες,  αλ λά 
και ένας λόγος που συμβάλλει στην 
καθυστέρηση της υλοποίησης.
Η απάντηση στον COVID-19 και ο 
αντίκτυπος της στα παιδιά
“Κατά τη  διάρκεια  της  πανδημίας 
COVID-19 και το κλείσιμο των σχολείων, 
έχουμε δει αύξηση της βίας και του μίσους 
στο Διαδίκτυο – συμπεριλαμβανομένου 
και του εκφοβισμού. Καθώς τα σχολεία 
ανοίγουν ξανά, τα παιδιά εκφράζουν 
τους φόβους τους για την επιστροφή 
τους στο σχολείο”, δήλωσε η Audrey 
Azoulay,  Γε ν ική  Διευθύν τρ ια  της 
UNESCO. “Είναι συλλογική μας ευθύνη 
να διασφαλίσουμε ότι  το σχολείο 
αποτε λεί  ασφαλές περιβάλ λον για 
όλα τα παιδιά. Πρέπει να σκεφτούμε 
και να δράσουμε συλλογικά για να 
σταματήσουμε τη βία στο σχολείο και 
τις κοινωνίες μας γενικότερα.”
Τα  μέ τρα  π α ρα μον ής  σ το  σ π ίτ ι , 
σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ  κα ι  το υ 
κ λεισίματος των σχολείων,  έχουν 
περιορίσει τις συνηθισμένες πηγές 
υ ποσ τή ριξης  γ ια  ο ικογέ νε ιε ς  κα ι 
άτομα όπως φί λους,  συγ γενείς  ή 
επ αγ γε λ ματ ίε ς.  Αυτό  υ πονομεύε ι 
περαιτέρω την ικανότητα των θυμάτων 
να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις κρίσεις 
και τις νέες ρουτίνες της καθημερινής 
ζωής. Έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις των 
κλήσεων στις γραμμές βοήθειας για 
κακοποίηση παιδιών και βία κατά των 
συντρόφων.
Και ενώ οι διαδικτυακές κοινότητες 
έ χο υ ν  κ α τ α σ τ ε ί  κ ε ν τ ρ ι κ έ ς  γ ι α 
τη  δ ιατή ρησ η της  μ άθ ησ ης,  της 

υ ποσ τή ρ ιξ ης  κα ι  του  π α ιχ ν ιδ ιού 
πολ λών πα ιδιών,  έ χε ι  ε ν τοπ ισ τε ί 
αύξηση των επιβλαβών διαδικτυακών 
συμπεριφορών, συμπεριλαμβανομένου 
του διαδικτυακού εκφοβισμού, της 
επικίνδυνης διαδικτυακής συμπεριφοράς 
και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
“Ενώ η έκθεση ολοκληρώθηκε, τα μέτρα 
περιορισμού και η διακοπή παροχής 
των ήδη περιορισμένων υπηρεσιών 
προστασίας των παιδιών επιδείνωσαν 
την ευπάθεια των παιδιών σε διάφορες 
μορφές βίας”, δήλωσε η Najat Maalla 
M’jid, Ειδική Εκπρόσωπος του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 
για τη Βία κατά των Παιδιών. “Για να 
ανταποκριθούμε σε αυτήν την κρίση, 
είναι μείζονος σημασίας ένα πλαίσιο 
δράσης για τα παιδιά ενιαίο, με πολλούς 
τομείς που ασχολείται με τα δικαιώματα 
των παιδιών, και απαιτεί μία ισχυρή 
κινητοποίηση κυβερνήσεων, διμερών/
πολυμερών δωρητών, της κοινωνίας, 
του ιδιωτικού τομέα και των παιδιών, 
των οποίων οι απόψεις πρέπει  να 
ακουστούν και να ληφθούν πραγματικά 
υπόψη για να διασφαλιστεί η κατάλληλη 
προστασία και η δυνατότητα για όλους 
να ευδοκιμήσουν και να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητες τους.”

Πηγή: Countries failing to prevent 
violence against children, agencies 
wa r n .  G lo bal  s tatus  re por t  on 
preventing violence against children 
calls for more government action and 
warns of ‘dramatic impact’ of COVID-19 
(WHO, 18 June 2020 News release) 
h t t ps: / / w w w.w h o. i n t /n ew s- ro o m /
detail /18-06-2020-countries-failing-
to-prevent-violence-against-children-
agencies-warn Global status report on 
preventing violence against children. 
Geneva: World Health Organization; 
2020
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Μελέτη της UNICEF διερευνά τι διαμορφώνει την παιδική ευημερία στις 
πλούσιες χώρες

Η αυτοκτονία, η έλλειψη χαράς, η παχυσαρ-
κία και οι φτωχές κοινωνικές και ακαδημαϊκές 
δεξιότητες αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά 
της παιδικής ηλικίας σε χώρες με υψηλό εισό-
δημα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση που 
εκδόθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, από το Γραφείο 
Ερευνών της UNICEF.
Οι  Κάρτες  Αναφορών της UNICEF – που  λει-
τουργούν εδώ και 20 χρόνια – χρησιμοποιούν 
συγκρίσιμα εθνικά δεδομένα για την κατάταξη 
των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ ως προς τα 
επίπεδα της παιδικής ευημερίας. Στην έκθεση 
με τίτλο Worlds of Influence: Understanding 
what shapes child well-being in rich countries 
χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που είχαν συλ-
λεχθεί πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας 
του COVID-19, σχετικά με την ψυχική και σω-
ματική υγεία των παιδιών και το ακαδημαϊκό 
και κοινωνικό σύνολο των δεξιοτήτων τους. 
Με βάση αυτούς τους δείκτες, η Ολλανδία, 
η Δανία και η Νορβηγία κατατάσσονται στις 
τρεις πρώτες θέσεις για να μεγαλώσει καλά 
ένα παιδί μεταξύ των υπολοίπων πλούσιων 
χωρών.
“Πολλές από τις πλουσιότερες χώρες του 
κόσμου – οι οποίες διαθέτουν τους πόρους 
που χρειάζονται για να προσφέρουν μια καλή 
παιδική ηλικία σε όλους – αποτυγχάνουν”, 
δήλωσε ο Gunilla Olsson, διευθυντής της 
UNICEF-Innocenti. «Εάν οι κυβερνήσεις δεν 
λάβουν ταχεία και αποφασιστική δράση για 
την προστασία της παιδικής ευημερίας στα 
πλαίσια των δράσεων τους για τη διαχείριση 
της πανδημίας, μπορούμε να συνεχίσουμε να 
αναμένουμε την αύξηση των ποσοστών της 
παιδικής φτώχειας, την επιδείνωση της ψυ-
χικής και σωματικής υγείας και την έλλειψη 
δεξιοτήτων μεταξύ των παιδιών. Η σχετική με 
τον COVID-19 υποστήριξη οικογενειών και 
παιδιών είναι δυστυχώς ανεπαρκής. Πρέπει 
να γίνουν περισσότερα για να παραχθεί στα 

παιδιά μια ασφαλής και ευτυχισμένη παιδική 
ηλικία – τώρα. “
Βασικά ευρήματα από την κάρτα αναφοράς
Ψυχική υγεία: Στις περισσότερες χώρες, λι-
γότερο από τα τέσσερα πέμπτα των παιδιών 
αναφέρουν ότι είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή 
τους. Η Τουρκία έχει το χαμηλότερο ποσοστό 
ικανοποίησης ζωής στο 53%, ακολουθεί η Ια-
πωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα παιδιά με 
τις λιγότερο υποστηρικτικές οικογένειες και 
εκείνα που εκφοβίζονται εμφανίζουν σημαντι-
κά κακή ψυχική υγεία. Η αυτοκτονία αποτελεί 
την κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των ηλικιών 
15-19 ετών στις πλούσιες χώρες – Η Λιθουα-
νία έχει το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών 
στην εφηβική ηλικία, ακολουθούμενη από τη 
Νέα Ζηλανδία και την Εσθονία.
Σωματική υγεία: Τα ποσοστά παχυσαρκίας 
στα παιδιά έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. 
Περίπου 1 στα 3 παιδιά σε όλες τις χώρες είναι 
παχύσαρκα ή υπέρβαρα, με τα ποσοστά στη 
Νότια Ευρώπη να αυξάνονται  απότομα. Σε πε-
ρισσότερες από το ένα τέταρτο των πλούσιων 
χωρών, η παιδική θνησιμότητα εξακολουθεί 
να είναι πάνω από 1 ανά 1.000.
Δεξιότητες: Κατά μέσο όρο 40% των παι-
διών σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και της 
ΕΕ δεν έχουν βασικές δεξιότητες ανάγνωσης 
και μαθηματικών έως την ηλικία των 15 ετών. 
Τα παιδιά στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη 
Χιλή είναι τα λιγότερο εκπαιδευμένα σε αυτές 
τις δεξιότητες σε αντίθεση με την Εσθονία, 
την Ιρλανδία και τη Φινλανδία που είναι στις 
πρώτες θέσεις. Στις περισσότερες χώρες, του-
λάχιστον 1 στα 5 παιδιά δεν έχουν εμπιστο-
σύνη στις κοινωνικές τους δεξιότητες για να 
κάνουν νέους φίλους. Τα παιδιά στη Χιλή, την 
Ιαπωνία και την Ισλανδία είναι τα περισσότερο 
ανασφαλή σε αυτόν τον τομέα.
Η έκθεση περιέχει επίσης δεδομένα σχετικά 
με σαφείς τομείς 



26

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ 

προόδου στην ευημερία των παιδιών. Κατά 
μέσο όρο, το 95% εκατό των παιδιών προ-
σχολικής ηλικίας είναι τώρα εγγεγραμμένα σε 
οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και 
ο αριθμός των νέων ηλικίας 15-19 ετών που 
δεν είναι στην εκπαίδευση, την απασχόληση 
ή την κατάρτιση έχει μειωθεί σε 30 από τις 
37 χώρες. Ωστόσο, αυτά τα σημαντικά κέρ-
δη κινδυνεύουν να υποχωρήσουν λόγω των 
επιπτώσεων του COVID-19.
Οι χώρες ταξινομούνται επίσης με βάση τις 
πολιτικές που υποστηρίζουν την ευημερία 
των παιδιών σε συνδυασμό με άλλους πα-
ράγοντες, όπως η οικονομία, η κοινωνία και 
το περιβάλλον. Η Νορβηγία, η Ισλανδία και η 
Φινλανδία έχουν τις καλύτερες πολιτικές και 
το πλαίσιο για την υποστήριξη της παιδικής 
ευημερίας. Κατά μέσο όρο, οι χώρες ξοδεύουν 
λιγότερο από το 3 τοις εκατό του ΑΕΠ τους 
σε πολιτικές στήριξης της οικογένειας και των 
παιδιών.
“Σε περιόδους κρίσης αλλά και ηρεμίας, οι 
οικογένειες χρειάζονται υποστηρικτικές κυ-
βερνήσεις και χώρους εργασίας για να δημι-
ουργήσουν μια επόμενη γενιά ευτυχισμένων 
και υγιών πολιτών”, δήλωσε ο Fayaz King, 
Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής της 
UNICEF. «Μια επένδυση στα παιδιά είναι μια 
άμεση επένδυση στο μέλλον μας.»
Πριν από το ξέσπασμα του COVID-19, το μέσο 
ποσοστό σχετικής παιδικής φτώχειας στις 41 
χώρες ήταν 20%. Με το ΑΕΠ να αναμένεται 
να μειωθεί σε περίοδο δύο ετών σχεδόν σε 
όλες αυτές τις χώρες, εκτός εάν οι κυβερνή-
σεις λάβουν άμεσες διορθωτικές ενέργειες, η 
παιδική φτώχεια θα αυξηθεί.
Με βάση την έκθεση και αυτές τις πρόσφατες 
εξελίξεις, η UNICEF ζητά τα ακόλουθα μέτρα 
για την προστασία και τη βελτίωση της ευημε-
ρίας των παιδιών:

· Να ληφθεί αποφασιστική δράση για τη 
μείωση της εισοδηματικής ανισότητας και 
της φτώχειας και να διασφαλιστεί ότι όλα τα 
παιδιά θα έχουν πρόσβαση στους πόρους 

που χρειάζονται.
· Γρήγορη αντιμετώπιση του σοβαρού κε-
νού στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παι-
διά και εφήβους.
· Ανάπτυξη φιλικών προς την οικογένεια 
πολιτικών για να βελτιωθεί η ισορροπία 
μεταξύ της εργασίας και της οικογένειας, 
ιδίως στην πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, 
ευέλικτης και προσιτής φροντίδας παιδιών.
· Ενίσχυση των προσπαθειών για την 
προστασία των παιδιών από προληπτικές 
ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της αντι-
μετώπισης των πρόσφατων πτώσεων στην 
ανοσοποίηση της ιλαράς.
· Βελτίωση των πολιτικών του COVID-19 
που υποστηρίζουν οικογένειες με παιδιά 
και διασφάλιση ότι οι προϋπολογισμοί που 
υποστηρίζουν την ευημερία των παιδιών 
προστατεύονται πλήρως από μέτρα λιτό-
τητας.

Το Worlds of Influence βασίζεται σε προη-
γούμενες κατατάξεις της  παιδικής ευημερίας 
στις κάρτες αναφορών 11 (2013) και 7 (2007) 
για να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα 
της ευημερίας που αξιολογεί τις ίδιες τις ενέρ-
γειες και τις σχέσεις των παιδιών, τα δίκτυα και 
τους πόρους που διατίθενται στους φροντι-
στές τους καθώς και τις εθνικές πολιτικές και 
το πλαίσιο.
Πηγή: https://www.unicef.org/press-releases/
worlds-richest-countries-grappling-childrens-
reading-and-math-skills-mental-well
UNICEF Innocenti, ‘Worlds of Influence: 
Understanding what shapes child well-being 
in rich countries’, Innocenti Report Card 
16, UNICEF Office of Research – Innocenti, 
Florence, 2020.
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H υγεία συνδέεται στενά με την πρόσβαση 
στην υγειονομική περίθαλψη. Αν και δεν 
υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός της 
πρόσβασης, πληρέστερος είναι εκείνος 
από τους Peters et al. (2008), ο οποίος 
την ορίζει ως «την έγκαιρη χρήση υπηρε-
σίας ανάλογα με τις ανάγκες». Το 1992 δι-
ατυπώθηκαν (Ν.2071/ΦΕΚ 123/92/άρθρο 
47), τα Δικαιώματα του Νοσοκομειακού 
Ασθενούς. Η παράγραφος 1 αναφέρει «ο 
ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσε-
ως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις 
πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθέ-
νειας του». Η προσέγγιση στις υπηρεσίες 
δεν συνδέεται απλώς με την επάρκεια της 
προσφοράς, αποτελεί πιο σύνθετη έννοια 
και πολλές είναι εκείνες οι διαστάσεις που 
απαιτούν αξιολόγηση.
Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσι-
άσει το πως η οικονομική δυνατότητα 
(affordability) και η προσβασιμότητα 
(accessibility), γεωγραφική και χρονική 
δημιουργούν ανισότητες στην πρόσβαση 
στην υγειονομική περίθαλψη.  Πρόκειται 
για μια συγχρονική μελέτη, στα πλαί-
σια του ΠΜΣ «Σχεδιασμός & Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας» του ΕΚΠΑ. Η μελέ-
τη διεξήχθη στο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», 
(n=205, 90 ασθενείς και 105  συνοδοί/
επισκέπτες). Εργαλείο της έρευνας αποτέ-
λεσε ένα πρωτότυπο ερωτηματολόγιο 47 
ερωτήσεων το οποίο  εξετάζει τις γνώσεις 
και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων στα 
δικαιώματα στην υγεία. Η εσωτερική αξι-
οπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε 
και βρέθηκε 0,73 (αποδεκτή αξιοπιστία). 
Προκειμένου να γίνει ανάλυση συσχετίσε-

ων τα δεδομένα 

τροποποιήθηκαν, συγκεκριμένα οι απα-
ντήσεις κλίμακας likert Συμφωνώ από-
λυτα, Συμφωνώ, Ούτε συμφωνώ/Ούτε 
διαφωνώ, Διαφωνώ, Διαφωνώ απόλυτα 
μεταφράστηκαν σε 1, 2, 3, 4, 5 αντίστοι-
χα. Το 46,3% των συμμετεχόντων ήταν 
ασθενείς, το 37,6%  ήταν άνδρες, το 
28,1% είχαν ηλικία από 56 έως 65 έτη, το 
33% ήταν άγαμοι, το  76,1% διέμεναν σε 
αστική περιοχή, το 30,5% ήταν απόφοιτοι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ και το 60,5% ήταν εργαζόμενοι. 
Τέλος το 40,5% είχε μηνιαίο οικογενειακό 
εισόδημα 501-1000 ευρώ και το 88% είχε 
δημόσια ασφάλεια υγείας.
Από την στατιστική ανάλυση προκύπτει 
ότι  η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 
συμφώνησε στις δηλώσεις ότι η οικονο-
μική αδυναμία έχει αποτελέσει παράγοντα 
δυσκολίας στην πρόσβαση σε υπηρεσία 
υγείας (με βαθμολογία 2,14 και SD=1,07) 
και πως για την κάλυψη του κόστους της 
υγειονομικής μου περίθαλψης, απαιτού-
νται συμπληρωματικές πληρωμές (από 
την τσέπη μου) (με βαθμολογία 2,25 και 
SD=1,21). Το 55,9% τους τελευταίους 12 
μήνες για επίσκεψη σε γιατρό ή για άλλη 
παροχή υγείας, έχει πληρώσει πάνω από 
3 φορές. Οι συμμετέχοντες με μηνιαίο 
οικογενειακό εισόδημα <1000 ευρώ συμ-
φώνησαν περισσότερο ότι η οικονομι-
κή αδυναμία είχε αποτελέσει παράγοντα 
δυσκολίας στην πρόσβαση σε υπηρεσία 
υγείας (p=0,001), επιπλέον μετά τη δι-
όρθωση κατά Bonferroni βρέθηκε ότι οι 
συμμετέχοντες που είχαν δημόσια ασφά-
λεια υγείας συμφωνούσαν περισσότερο 
ότι η οικονομική αδυναμία είχε αποτελέσει 
παράγοντα δυσκολίας, σε σύγκριση με 

Ο ρόλος της οικονομικής δυνατότητας και της προσβασιμότητας στην 
προσέγγιση υπηρεσιών υγείας

Μαλιγιάννη Δήμητρα, Νοσηλεύτρια, ΠΜΣ «Σχεδιασμός & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», ΕΚΠΑ
Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Επιβλέπων Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
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αυτούς που είχαν ιδιωτική (p=0,007). 
Αναφορικά με την προσβασιμότητα στις 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης η 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμ-
φώνησε με τις δηλώσεις οτι η γεωγρα-
φική απόσταση (με βαθμολογία 2,21 και 
SD=1,11) και ο χρόνος αναμονής (για εξέ-
ταση, για ραντεβού) (με βαθμολογία 1,65 
και SD=0,85) έχουν αποτελέσει παράγο-
ντες δυσκολίας στην πρόσβαση σε υπη-
ρεσία υγείας. Επιπλέον όσοι διέμεναν σε 
ημιαστική/αγροτική περιοχή συμφώνησαν 
περισσότερο ότι η γεωγραφική απόστα-
ση είχε αποτελέσει παράγοντα δυσκο-
λίας (p=0,002).  Τέλος, ανάμεσα στους 
ασθενείς και στους συνοδούς/επισκέπτες 
από την στατιστική ανάλυση προκύπτει 
ότι όσοι ήταν ασθενείς συμφώνησαν πε-
ρισσότερο ότι η γεωγραφική απόσταση  
(p=0,027) και ο χρόνος αναμονής (εξέτα-
ση,  ραντεβού) (p=0,021) έχουν αποτελέ-
σει παράγοντες δυσκολίας στην πρόσβα-
ση τους σε υπηρεσία υγείας. 
Το κόστος αναμφισβήτητα αποτελεί το κυ-
ριότερο εμπόδιο στην πρόσβαση στην 
υγειοομική περίθαλψη σε παγκόσμιο επί-
πεδο. Η κατανομή του πλούτου στην Ελλά-
δα γεννά ανισότητες, εγείροντας σοβαρές 
ανησυχίες.  Άτομα χαμηλού εισοδήματος 
αναφέρουν κατά 34,3% ότι έχουν ανεκ-
πλήρωτες ανάγκες λόγω κόστους, ενώ 
μεταξύ των ατόμων με υψηλό εισόδημα 
το ποσοστό είναι μόλις 0,4%. Σχετικά με 
την προσβασιμότητα οι εγκαταστάσεις και 
το εξειδικευμένο προσωπικό είναι σε με-
γάλο βαθμό συγκεντρωμένα στα αστικά 
κέντρα. Σε περιφερειακό επίπεδο το 13 
% των πολιτών δεν έχει πρόσβαση στην 
περίθαλψη λόγω απόστασης ή έλλειψης 
μεταφορικού μέσου, το αντίστοιχο πο-
σοστό των ατόμων που ζουν σε αστικές 
περιοχές είναι μόλις 3%.
Με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες υγεί-

ας (επιδημίες, χρόνια νοσήματα, προλη-
πτική ιατρική κ.ά.)  η άμεση πρόσβαση, 
χωρίς οικονομικά και γεωγραφικά εμπόδια 
σε κατάλληλες υπηρεσίες υγείας είναι ανα-
γκαία. Η θέσπιση του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας (Ν 1397/1983), συνοψίζει την 
κρατική ευθύνη. Ωστόσο, δεδομένου ότι 
η έκταση της κρατικής μέριμνας εξαρτάται 
από το ποσοστό του Ακαθάριστου Εγ-
χώριου Προϊόντος που διατίθεται για τη 
χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, 
συμπεραίνεται ότι  τα τελευταία χρόνια η 
οικονομική κρίση έχει αποτελέσει ανάχω-
μα θέτοντας όρια στην πρόσβαση.

Βιβλιογραφία:
Baeten, R., et al. (2018). Inequalities in 
access to healthcare. A study of national 
policies, European Social Policy Network 
(ESPN), Brussels: European Commission

Gulliford, M., et al. (2002). What does 
'access to health care' mean?. Journal of 
health services research & policy. 

WHO/ Regional Office for Europe,. 
(2015). Barriers and facilitating factors 
in access to health services in Greece. 
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Νέα από την Ευρώπη και τον κόσμο

Έως και το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων θα 
αναπτύξουν καρκίνο. Aπό την πρόληψη, 
την έγκαιρη διάγνωση, τον έλεγχο και  τη 
θεραπεία έως την παρηγορητική φροντίδα, 
oι χώρες πρέπει να κάνουν περισσότερα 

Κάθε χρόνο, 4,6 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις 
καρκίνου διαγιγνώσκονται στην Ευρωπαϊκή 
Περιφέρεια του ΠΟΥ και 2,1 εκατομμύρια 
άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο. Είκοσι τοις 
εκατό αυτών των θανάτων προέρχονται από 
καρκίνο του πνεύμονα, και ακολούθως από καρκίνο 
του παχέως εντέρου (12%), του μαστού (7%), του 
παγκρέατος (6%) και καρκίνο του στομάχου (5,7%).
«Όλοι  επηρεαζόμαστε από τον καρκίνο, είτε άμεσα 
είτε μέσω των εμπειριών φίλων και οικογενειών. 
Σε όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ, 
μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα για την 
πρόληψη του καρκίνου και την παροχή φροντίδας 
», σύμφωνα με τον Dr Hans Kluge, περιφερειακό 
διευθυντή του ΠΟΥ για την Ευρώπη. «Γνωρίζουμε, 
για παράδειγμα, ότι ο καρκίνος του τραχήλου της 
μήτρας σκοτώνει 28.000 γυναίκες στην περιοχή 
ετησίως. Η πρόσφατη ‘Παγκόσμια Έκθεση για 
τον Καρκίνο’ δείχνει ότι η περιοχή μας υστερεί σε 
σχέση με κάποιες άλλες στον έλεγχο καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας – το πιο αποτελεσματικό 
πρόγραμμα ελέγχου καρκίνου που έχουμε αυτήν 
τη στιγμή. Με τον έλεγχο και την παροχή εμβολίου 
ανθρώπινου θηλώματος (HPV), οι περισσότεροι 
από αυτούς τους θανάτους μπορούν να 
αποφευχθούν».
Σε ολόκληρη την περιοχή, ο κίνδυνος εμφάνισης 
καρκίνου ενός ατόμου κατά τη διάρκεια της ζωής 
του διαφέρει: στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης ο 
κίνδυνος αυτός υπερβαίνει το 25%, στις χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης κυμαίνεται από 19% έως 
25% και στις χώρες της Κεντρικής Ασίας ο κίνδυνος 
κυμαίνεται μεταξύ 10% και 19%.
Αντίστοιχα, ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο είναι 
πάνω από 12% στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
και της Κεντρικής Ασίας και χαμηλότερος – μεταξύ 
9% και 12% – στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. 
Δύο παράγοντες είναι πίσω από τα υψηλότερα 
ποσοστά θανάτου: καθυστερημένη διάγνωση 
και μη βέλτιστη θεραπεία. Και οι δύο μειώνουν 
σημαντικά την πιθανότητα θεραπείας ενός ατόμου 
ή τη μακροχρόνια επιβίωση.
Για να αντιμετωπιστεί αυτό, ο ΠΟΥ Ευρώπης 
παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση σε χώρες σε 
συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας 
για τον Καρκίνο του ΠΟΥ (IARC), τον Διεθνή 
Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και άλλους 
συνεργάτες.

Πρόληψη

Η χρήση καπνού και αλκοόλ είναι οι σημαντικότεροι 
τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου για καρκίνο 
στην ευρωπαϊκή περιοχή του ΠΟΥ. Έως και το 
85% των θανάτων που σχετίζονται με καρκίνο 
του πνεύμονα και το 15% των θανάτων που 
σχετίζονται με καρκίνο του στομάχου οφείλονται 
στον καπνό. Ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα, 
του παχέος εντέρου, του στομάχου, του μαστού 
και του παγκρέατος αυξάνεται σημαντικά με την 
κατανάλωση αλκοόλ.
Άλλοι αξιοσημείωτοι παράγοντες κινδύνου 
περιλαμβάνουν την παχυσαρκία, την ανθυγιεινή 
διατροφή και την έλλειψη φυσικής άσκησης. 
Συγκριτικά, η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι χημικές 
ουσίες που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων θεωρούνται να έχουν πιο 
περιορισμένο αντίκτυπο.
Επιπλέον, ορισμένοι καρκίνοι μπορούν να 
προληφθούν μέσω εμβολιασμού. Χωρίς 
εμβολιασμό, το 80% των γυναικών και των 
ανδρών θα μολυνθούν με HPV κάποια στιγμή 
στη ζωή τους, συνήθως πριν από την ηλικία των 
25 ετών. Τα εμβόλια HPV είναι εξαιρετικά ασφαλή 
και αποτελεσματικά στην πρόληψη της μετάδοσης 
των στελεχών HPV που είναι υπεύθυνα για τον 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, καθώς και για 
ορισμένους καρκίνους του αιδοίου, του κόλπου, 
του πέους, του πρωκτού και της στοματικής 
περιοχής.
Η ηπατίτιδα Β, μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή 
λοίμωξη του ήπατος που προκαλείται από τον ιό 
της ηπατίτιδας Β, είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο 
πρόβλημα υγείας. Μπορεί να προκαλέσει χρόνια 
λοίμωξη και θέτει τους ανθρώπους σε υψηλό 
κίνδυνο θανάτου από κίρρωση και καρκίνο του 
ήπατος. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β προσφέρει 98-
100% προστασία από τον ιό.

Έγκαιρη διάγνωση και έλεγχος

Όπως εξηγεί ο πρόσφατα δημοσιευμένος 
«Οδηγός για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου» 
του ΠΟΥ, η ενίσχυση των συστημάτων υγείας 
για την εξασφάλιση της έγκαιρης ανίχνευσης και 
διάγνωσης του συμπτωματικού καρκίνου μπορεί 
να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα της 
υγείας για τους περισσότερους τύπους καρκίνου.
Ο έλεγχος είναι ένα άλλο εργαλείο για την 
έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου και έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματικό για τον καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας, του μαστού και του παχέος εντέρου, 
εάν είναι καλά οργανωμένος και η ποιότητα 
του παρακολουθείται προσεκτικά. Το πιο 
αποτελεσματικό πρόγραμμα διαλογής, όσον 
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αφορά τα αποτελέσματα της υγείας και το κόστος, 
είναι για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. 
Είναι μια από τις «καλύτερες αγορές» του ΠΟΥ για 
την αντιμετώπιση μη μεταδοτικών ασθενειών.
Ωστόσο, ορισμένα άλλα προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου στην 
περιοχή κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό, 
και καταναλώνουν τους περιορισμένους πόρους 
χωρίς να βελτιώνουν σημαντικά τα αποτελέσματα. 
Η αναλογία βλάβης-οφέλους ποικίλλει ανάλογα με 
τον τύπο του καρκίνου και από χώρα σε χώρα.
Για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες οι γυναίκες 
καλούνται να κάνουν έλεγχο για καρκίνο του 
μαστού, αλλά η διάγνωση ή / και η θεραπεία δεν 
είναι εύκολα προσβάσιμες ή είναι κακής ποιότητας. 
Για την πλειονότητα των γυναικών σε αυτές τις 
χώρες, ένας τέτοιος έλεγχος μπορεί να είναι πιο 
επιβλαβής από ό, τι ωφέλιμος και ένα πρόγραμμα 
έγκαιρης διάγνωσης θα μπορούσε να είναι μια πιο 
έξυπνη επιλογή.
Τα προγράμματα πρώιμης διάγνωσης μειώνουν 
τo ποσοστό του καρκίνου που διαγνώστηκε 
αργά χάρη σε βελτιώσεις σε πολλά μέτωπα, 
συμπεριλαμβανομένης της γνώσης των γενικών 
ιατρών για τα συμπτώματα του καρκίνου, των 
διαδικασιών παραπομπής, της προσιτότητας και της 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών διάγνωσης 
και θεραπείας και της ευαισθητοποίησης του 
πληθυσμού.

Παρηγορητική φροντίδα

Η αποτελεσματική παρηγορητική φροντίδα, η 
οποία διασφαλίζει ότι το τέλος της ζωής των 
ατόμων με καρκίνο βιώνεται με αξιοπρέπεια 
και με όσο το δυνατόν λιγότερο πόνο, είναι 
ένας παραμελημένος τομέας της φροντίδας 
του καρκίνου. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι με 
καρκίνο πεθαίνουν χωρίς επαρκή πρόσβαση σε 
συμπτωματική ανακούφιση, παρά το προσιτό 
κόστος της υπηρεσίας.
Σε ολόκληρη την περιοχή, η κατανάλωση 
οπιοειδών φαρμάκων για την ανακούφιση του 
πόνου είναι μεταξύ 10 και 100 φορές χαμηλότερη 
στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της 
Κεντρικής Ασίας απ’ ότι στις χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης, συχνά λόγω υπερβολικά περιοριστικής 
ρύθμισης τέτοιων φαρμάκων.
Πολλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν 
στην κακή παρηγορητική φροντίδα, 
συμπεριλαμβανομένης της ανεπαρκούς 
ευαισθητοποίησης και κατάρτισης γιατρών και 
επαγγελματιών υγείας, την έλλειψη πρόσβασης 
σε οπιοειδή φάρμακα και περιορισμένο πολιτικό 
ενδιαφέρον στην εκάστοτε περιοχή.
Η βελτίωση της παρηγορητικής φροντίδας είναι μια 

άλλη από τις καλύτερες αγορές του ΠΟΥ για την 
αντιμετώπιση των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων. 
Οι χώρες που επενδύουν στην παρηγορητική 
φροντίδα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των 
ασθενών και μειώνουν σημαντικά το κόστος της 
θεραπείας με καρκίνο τις τελευταίες εβδομάδες της 
ζωής.
Σε κάθε στάδιο της φροντίδας του καρκίνου, 
μπορούν και πρέπει να γίνουν περισσότερα μέσω 
της πρόληψης με τη μείωση της έκθεσης των 
ανθρώπων σε σημαντικούς παράγοντες κινδύνου 
καρκίνου και στο σταμάτημα του καρκίνου 
μέσω εμβολιασμού, μέσω αποτελεσματικών 
προγραμμάτων διαλογής όταν χρειάζεται· 
μέσω θεραπείας που ακολουθεί αποδεδειγμένα 
πρωτόκολλα και είναι διαθέσιμη σε όλους.· και 
μέσω παρηγορητικής θεραπείας που παρέχει 
στους ασθενείς ένα αξιοπρεπές τέλος ζωής όπου 
ο πόνος είναι διαχειρίσιμος.

Περισσότερα:

WHO European Conference on Screening 
https://www.euro.who.int/en/media-centre/
events/events/2020/02/who-european-confer-
ence-on-screening
WHO Report on Cancer: Setting priorities, in-
vesting wisely and providing care for all (2020)
https://www.who.int/publications/i/item/who-re-
port-on-cancer-setting-priorities-investing-wise-
ly-and-providing-care-for-all

Οι έφηβοι που πιστεύουν ότι γονείς τους 
τους αγαπούν είναι λιγότερο πιθανό να 
ασκούν διαδικτυακό εκφοβισμό

Οι έφηβοι που αντιλαμβάνονται τους γονείς τους 
να τους αγαπούν και να τους υποστηρίζουν είναι 
λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε διαδικτυακό 
εκφοβισμό, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών 
του Πανεπιστήμιου της Νέας Υόρκης (NYU) 
Rory Meyers College of Nursing. Τα ευρήματα, 
που δημοσιεύθηκαν στο International Journal 
of Bullying Prevention, σχετίζονται ιδιαίτερα 
με το σήμερα, δεδομένης της αλλαγής στην 
οικογενειακή ζωή που δημιουργήθηκε από την 
πανδημία COVID-19.
«Με την εξ’ αποστάσεως μάθηση να αντικαθιστά 
την διδασκαλία στην τάξη για πολλούς νέους τα 
κινητά τηλέφωνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
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γίνονται το σημείο επαφής με τους φίλους, έτσι 
ώστε να δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες 
για εκφοβισμό στο διαδίκτυο», δήλωσε η Laura 
Grunin, διδακτορική φοιτήτρια στο NYU Mey-
ers και ο κύριος συγγραφέας της μελέτης. «Η 
νέα οικογενειακή δυναμική και το άγχος στο 
σπίτι παίζουν επίσης ρόλο, χάρη στα υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας και στους περισσότερους 
γονείς που εργάζονται από το σπίτι».
Περισσότεροι από τους μισούς εφήβους των 
ΗΠΑ αναφέρουν ότι έχουν εμπειρία με εκφοβισμό 
στον διαδίκτυο ή διαδικτυακή συμπεριφορά 
που μπορεί να περιλαμβάνει παρενόχληση, 
προσβολές, απειλές ή διάδοση φημών. «Η 
κατανόηση των παραγόντων που σχετίζονται με 
τον διαδικτυακό εκφοβισμό ενός νεαρού ατόμου 
προς του συνομηλίκους του είναι σημαντική 
για την ανάπτυξη τρόπων με τους οποίους οι 
οικογένειες, τα σχολεία και οι κοινότητες μπορούν 
να αποτρέψουν τον εκφοβισμό ή να παρέμβουν 
όταν αυτό συμβαίνει», δήλωσε η Sally S. Cohen, 
καθηγήτρια στο NYU Meyers.
Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την έρευνα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Health 
Behavior in School-Aged Children (HBSC), οι 
ερευνητές ανέλυσαν απαντήσεις από 12.642 
Αμερικανούς προ-εφήβους και εφήβους (ηλικίας 
11 έως 15 ετών) που ρωτήθηκαν το 2009-
2010, τα πιο πρόσφατα δεδομένα του ΠΟΥ για 
παιδιά σχολικής ηλικίας που συλλέχθηκαν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Οι έφηβοι ρωτήθηκαν για 
τη συμπεριφορά του εκφοβισμού, καθώς και για 
την αντίληψή τους για ορισμένα οικογενειακά 
χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της 
σχέσης τους με τους γονείς τους.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο περισσότερο 
οι έφηβοι θεωρούσαν τους γονείς τους ως 
στοργικούς, τόσο λιγότερο πιθανό ήταν να 
συμμετάσχουν σε εκφοβισμό στο διαδίκτυο. Όταν 
ρωτήθηκαν εάν οι γονείς τους είναι στοργικοί, 
οι νέοι που απάντησαν «σχεδόν ποτέ» είχαν 
πάνω από έξι φορές περισσότερες πιθανότητες 
να καταταχθούν σε υψηλά επίπεδα διαδικτυακού 
εκφοβισμού από εκείνους που απάντησαν ότι 
ο γονέας τους είναι «σχεδόν πάντα» στοργικός. 
Άλλοι τύποι συναισθηματικής υποστήριξης, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο οι έφηβοι 
αισθάνονταν ότι οι γονείς τους τους βοηθούν 
και τους κατανοούν, συνέβαλαν επίσης στην 
πιθανότητα του να εμπλέκονται σε συμπεριφορά 
στον εκφοβισμό στο διαδίκτυο.
«Τα ευρήματά μας επισημαίνουν τη σημασία 
της γονικής συναισθηματικής υποστήριξης 
ως παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τη 
συμπεριφορά του εκφοβισμού στο διαδίκτυο 
στους έφηβους- και το πιο σημαντικό, είναι πώς 
οι έφηβοι αντιλαμβάνονται την υποστήριξη που 
λαμβάνουν από τους γονείς τους”» δήλωσε η 

Grunin. «Θα ήθελα να τονίσω στους γονείς ότι το 
σημαντικό δεν είναι το αν πιστεύουν οι ίδιοι ότι 
υποστηρίζουν τα παιδιά τους, αλλά το τι πιστεύει 
το ίδιο το παιδί».
Ορισμένοι δημογραφικοί παράγοντες σχετίζονται 
επίσης με την πιθανότητα των εφήβων να ασκούν 
εκφοβισμό στο διαδίκτυο. Τα κορίτσια είχαν 
πολύ λιγότερες πιθανότητες από τα αγόρια να 
εμφανίζουν υψηλά επίπεδα εκφοβισμού στο 
διαδίκτυο. Η φυλή έπαιξε επίσης έναν ρόλο: οι 
ασιάτες αμερικάνοι έφηβοι ήταν λιγότερο πιθανό 
να ασκήσουν διαδικτυακό εκφοβισμό, ενώ οι 
αφροαμερικάνοι έφηβοι ήταν λιγότερο πιθανό 
από ότι οι λευκοί έφηβοι να συμμετάσχουν στα 
χαμηλότερα επίπεδα διαδικτυακού εκφοβισμού 
και πιο πιθανό να συμμετάσχουν στα υψηλότερα 
επίπεδα.
Η Cohen πρόσθεσε, «Από το 2010, όταν 
συλλέχθηκαν τα δεδομάνα της έρευνας, η 
τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
έχουν γίνει όλο και πιο ευρέως διαδεδομένα 
στις ζωές των εφήβων. Η αύξηση του χρόνου 
που περνάει ο έφηβος σε μία οθόνη κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας δημιουργεί 
νέες προκλήσεις. Η διαδικτυακή πρόσβαση και η 
ανωνυμία σε δημοσιεύσεις δημιουργούν πολλές 
ευκαιρίες για εκφοβισμό».
Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί, οι 
επαγγελματίες υγείας, οι ειδικοί στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και άλλοι που εργάζονται με τους νέους 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την οικογενειακή 
δυναμική κατά τη δημιουργία προγραμμάτων για 
την αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού.
«Ενώ η μελέτη μας δεν αποδεικνύει ότι η έλλειψη 
γονικής υποστήριξης προκαλεί άμεσα τον 
εκφοβισμό στο διαδίκτυο, υποδηλώνει ότι οι 
σχέσεις των παιδιών με τους γονείς ενδέχεται να 
επηρεάσουν τις συμπεριφορές εκφοβισμού. Αυτές 
οι σχέσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
ανάπτυξη παρεμβάσεων για την πρόληψη του 
εκφοβισμού στο διαδίκτυο”, δηλώνει η Grunin.
Πηγή: https://www.nyu.edu/about/news-publica-
tions/news/2020/september/teens-cyberbullying.
html
Journal Reference: Laura Grunin, Gary Yu, Sally 
S. Cohen. The Relationship Between Youth Cy-
berbullying Behaviors and Their Perceptions of 
Parental Emotional Support. International Jour-
nal of Bullying Prevention, 2020; DOI: 10.1007/
s42380-020-00080-5
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Απαραίτητη η ψηφιακή εκπαίδευση στα 
σχολεία για τις τεχνολογίες υγείας

Πάνω από το 70% των νέων, μερικοί εκ των 
οποίων ανήκουν ακόμη και στην ηλικία των οκτώ 
ετών, χρησιμοποιούν εφαρμογές (apps), Youtube 
βίντεο και άλλες διαδικτυακές τεχνολογίες για να 
παρακολουθούν και να διαχειρίζονται θέματα 
που αφορούν την υγείας τους, σύμφωνα με νέα 
δημοσίευση.
Οι ερευνητές από τα πανεπιστήμια του Bath, 
του Salford (Η.Β.) και από το πανεπιστήμιο του 
New South Sales (Αυστραλία) αναφέρουν ότι 
τα ευρήματά τους επισημαίνουν όχι μόνο τους 
κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν 
για τους νέους, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν 
ότι είναι πολλά περισσότερα αυτά που πρέπει να 
γίνουν προκειμένου η ψηφιακή εκπαίδευση στα 
σχολεία να εστιάσει στην υγεία.
Η έρευνά τους περιγράφει ότι τόσο οι νέοι που 
κατοικούν στο  Ηνωμένο Βασίλειο όσο και οι 
νέοι από κάθε γωνιά του κόσμου είναι σαν « να 
μεγαλώνουν σε μία εποχή στην οποία η υγεία 
στρέφεται όλο και περισσότερο προς τα ψηφιακά 
εργαλεία».
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω της 
συμμετοχής περισσότερων από 1000 ατόμων 
νεαρής ηλικίας κατέδειξαν ότι οι νέοι έχουν 
πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες υγείας από 
πολύ μικρή ηλικία— το 75% των συμμετεχόντων 
δήλωσε ότι απέκτησε το πρώτο του κινητό 
τηλέφωνο ή tablet στην ηλικία μεταξύ 8 και 11 
ετών—με το 70% των συμμετεχόντων να αναφέρει 
ότι χρησιμοποιεί τις συσκευές αυτές για θέματα 
υγείας που σχετίζονται με τη φυσική κατάσταση 
και τη διατροφή.
Σύμφωνα με τη δημοσίευση, η ανάπτυξη των 
τεχνολογιών αυτών ενέχει προβλήματα όχι μόνο 
σε θέματα που αφορούν τη συλλογή δεδομένων 
και την ασφάλεια, αλλά και στο πώς οι νέοι 
διαχειρίζονται τις πολλαπλές και, αρκετές φορές, 
αντικρουόμενες συμβουλές και κατευθυντήριες 
οδηγίες που παρέχονται για την υγεία τους.
Πολλές από αυτές τις τεχνολογίες επικεντρώνονται 
στην προώθηση «υγιών προτύπων ζωής» 
και εφοδιάζουν τους νέους με σημαντικές 
πληροφορίες αναφορικά με την υγεία 
τους, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, 
παρακολούθησης και ανταλλαγής δεδομένων 
όσον αφορά, για παράδειγμα, το πόσο μακριά 
τρέχουμε ή το πόσο πολύ τρώμε. Ωστόσο, παρά 
τη διάδοσή τους, δεν υπάρχουν προς το παρόν 
κατευθυντήριες οδηγίες και οι νέοι δηλώνουν ότι 
χρειάζονται περισσότερη στήριξη.
Μεταξύ των ευρημάτων, οι απαντήσεις της έρευνας 
έδειξαν ότι παρά το γεγονός ότι οι νέοι βασίζονται 
συχνά στις συμβουλές που δίνονται μέσω της 
ψηφιακής υγείας (π.χ. προγράμματα γυμναστικής 

και διατροφικές συμβουλές), πολλοί από αυτούς 
προβληματίζονταν πως δε θα ήταν ικανοί να 
αναγνωρίσουν αν προπονούνταν περισσότερο 
από ότι είναι αναγκαίο ή αν υοθετούσαν μία 
υπερβολική δίαιτα. Τα εργαλεία της ψηφιακής 
υγείας μπορεί να οδηγήσουν μερικούς νέους 
στην απόκτηση μορφών αυτοελέγχου, οι οποίες 
έχουν συνδεθεί με διατροφικές διαταραχές και με 
υπερβολικά προγράμματα σωματικής άσκησης. Σε 
ακραίες περιπτώσεις, είτε οι γονείς είτε άλλα άτομα 
παρεμβαίνουν προκειμένου να εμποδίσουν τους 
νέους να χρησιμοποιούν εφαρμογές σωματικής 
άσκησης και διατροφής, λόγω των αντιληπτών 
επιβλαβών επιπτώσεων που φέρουν σε εκείνους.
Η επικεφαλής καθηγήτρια Emma Rich από το 
Tμήμα Υγείας του Πανεπιστημίου Bath, εξηγεί: 
« Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα κύμα νέων 
διαδικτυακών εφαρμογών, ιστολογιών(blogs) 
και βίντεο, τα οποία απευθύνονται ειδικά στη 
νεολαία, διαδίδοντας μηνύματα που αφορούν τη 
προσωπική βελτίωση στους τομείς της υγείας και 
του υγιούς τρόπου ζωής. Από τη μία πλευρά, οι 
τεχνολογίες αυτές προσφέρουν βέβαιες ευκαιρίες 
στους νέους, ενώ από την άλλη, εγκυμονούν 
κινδύνους που σχετίζονται με τη άμεση συμβουλή 
και καθοδήγηση που παρέχεται–και τις επιπλοκές 
που μπορεί να προκύψουν, για παράδειγμα, στην 
εικόνα του σώματος – καθώς επίσης γεννούν 
και ευρύτερες ανησυχίες αναφορικά με την 
αποθήκευση δεδομένων και την κατοχή τους από 
τρίτους.
Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι οι νέοι επιθυμούν 
να μάθουν περισσότερα για αυτό το θέμα 
αλλά χρειάζονται περισσότερη βοήθεια ως 
προς την πλοήγηση ενός γρήγορου και ταχέως 
μεταβαλλόμενου διαδικτύου. Η εκπαίδευση στη 
ψηφιακή υγεία πρέπει να προάγει ένα τρόπο 
εκμάθησης ο οποίος θα βοηθά τους νέους να είναι 
καλύτερα προετοιμασμένοι για να διαχειρίζονται 
τις ψηφιακές ταυτότητες της υγείας τους, ιδίως 
σε σχέση με τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
στον τομέα της εκπαίδευσης είναι αναγκαίο να 
λάβουν γνώση επί του θέματος προκειμένου να 
ενημερώσουν και να διευρύνουν την τρέχουσα 
παροχή στο πρόγραμμα σπουδών”. Αυτή η τάση 
προς τις διαδικτυακές ψηφιακές τεχνολογίες υγείας 
εκτιμάται ότι θα έχει μόνο ανοδική πορεία και 
πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι κατέχουν τις 
δεξιότητες που χρειάζεται και ότι γνωρίζουν το 
πώς θα ανταπεξέλθουν με το καλύτερο δυνατό 
τρόπο”. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, 
οι ερευνητές συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητη 
η συγκέντρωση διαφορετικών φορέων, με τους 
νέους να αποτελούν το επίκεντρο των πολιτικών 
παρεμβάσεων.

Πηγή: Rich, E., Lewis, S., Lupton, D., Miah, A., Pi-
wek, L. (2020) Digital Health Generation?: Young 
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People’s Use of ‘Healthy Lifestyle’ Technologies. 
University of Bath, Bath, UK https://www.digi-
talhealthgeneration.net/blog/2020/5/27/the-dig-
ital-health-generation-our-final-report

Ένταξη της κοινωνικής δικαιοσύνης στη 
σχολική υγεία και φυσική αγωγή

Η σχολική υγεία και η φυσική αγωγή συμβάλλουν 
σημαντικά στη δια βίου σωματική δραστηριότητα, 
την υγεία και την ευημερία των νέων. Και καθώς 
τα σχολεία καλωσορίζουν παιδιά από διαφορετικά 
κοινωνικά υπόβαθρα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να επωφεληθούν από την παροχή περιεκτικών 
μαθημάτων σχετικά με την υγεία και τη φυσική 
αγωγή.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, περίπου το 
46% των Ευρωπαίων δεν ασκείται ούτε παίζει 
κάποιο άθλημα. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των 
Ευρωπαίων παιδιών κάνουν τα 60 λεπτά μέτριας 
σωματικής δραστηριότητας που συνιστά ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Μια λύση είναι να αυξηθεί η διδασκαλία του 
αθλητισμού και της σωματικής άσκησης στα 
σχολεία. Αλλά όταν οι μαθητές προέρχονται από 
διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, το αποτέλεσμα 
μπορεί να οδηγήσει σε μεροληψία για παράδειγμα 
ως προς το φύλο ή ακόμη και σε αποκλεισμό. Οι 
εκπαιδευτικοί μπορεί να χρειάζονται καθοδήγηση 
για να ξεπεράσουν τις πολιτισμικές διαφορές που 
σχετίζονται με το φύλο, την κοινωνική τάξη και 
άλλα.
«Θέλουμε οι νέοι να μεγαλώσουν κάνοντας 
ευεργετική σωματική δραστηριότητα. Έτσι, οι 
πρακτικές διδασκαλίας της φυσικής αγωγής πρέπει 
να καθοδηγούνται από την κοινωνική δικαιοσύνη. 
Αυτό ορίζεται συνήθως από τις αξίες της ένταξης, 
της δημοκρατίας και της ισότητας », λέει η Lena Lars-
son, ανώτερη λέκτορας και πρώην επικεφαλής του 
τμήματος αθλητικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο 
Linnaeus, στη Σουηδία.
Η Larsson συντονίζει το πρόγραμμα EDUHEALTH 
(https://lnu.se/en/eduhealth), με την υποστήριξη 
των δράσεων της Marie Skłodowska-Curie, τη 
συγκέντρωση ακαδημαϊκών ερευνητών από τη 
Σουηδία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία. “Εμείς 
διαπίστωσε ότι υπάρχουν προβλήματα στον 
τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται και διδάσκεται 
το μάθημα της φυσικής αγωγής”.
Ως αποτέλεσμα, η φυσική αγωγή δεν παρέχει 
πάντοτε ισότιμα αποτελέσματα για την υγεία 
μεταξύ φύλου, σεξουαλικότητας, εθνικότητας, 
θρησκείας και κοινωνικής τάξης. Μερικοί μαθητές 
μπορεί να περιθωριοποιηθούν, ενώ άλλοι να 
έχουν προνόμια ανάλογα με το σχολείο, την 
περιοχή ή τη χώρα που βρίσκονται.

Αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη φυσική 
αγωγή

Οι ερευνητές του EDUHEALTH εξέτασαν τη 
σχέση μεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και υγείας. 
Η μελέτη τους για 20 μαθήματα φυσικής αγωγής 
και συνεντεύξεις με 13 εκπαιδευτικούς και στις 
τρεις χώρες έδειξε πραγματικές διαφορές στην 
παιδαγωγική της φυσικής αγωγής. «Η Σκανδιναβία 
συνήθως παρέχει ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, 
ανεξάρτητα από το υπόβαθρο των μαθητών», 
λέει η Larsson. «Τα σχολεία της Νέας Ζηλανδίας 
αγκαλιάζουν εθνικές, πολιτιστικές και γλωσσικές 
διαφορές, διδάσκοντας ζητήματα κοινωνικής 
δικαιοσύνης σε εθνικότητα και φύλο. ”
Όπως εξηγεί, δεδομένου ότι τα μαθήματα 
της φυσικής αγωγής είναι υποχρεωτικά στα 
περισσότερα σχολεία, παρέχεται στους καθηγητές 
η ευκαιρία για τη μείωση των ανισοτήτων στη 
σωματική δραστηριότητα και την υγεία. «Αυτό 
μπορεί να γίνει με τη δημιουργία ενός προγράμματος 
σπουδών φυσικής αγωγής και ενθάρρυνσης των 
σχολικών πολιτικών που εστιάζονται στην ένταξη 
και την κοινωνική δικαιοσύνη», σημειώνει.

Βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς της φυσικής 
αγωγής να βοηθήσουν τους μαθητές

Η Larsson είναι πεπεισμένη ότι οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να γνωρίζουν τις τρέχουσες κοινωνικές 
ανισότητες στη δική τους κοινωνία, έτσι ώστε 
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Χρειάζονται 
επίσης τα εργαλεία και τις ευκαιρίες για να 
διαχειριστούν τις κοινωνικές ανισότητες κατά τη 
διδασκαλία.
Από τη μελέτη αναπτύχθηκαν πέντε εκπαιδευτικά 
θέματα προς καθοδήγηση των εκπαιδευτικών 
όταν σχεδιάζουν το μάθημα της φυσικής αγωγής: 
προσοχή σε περιεκτικότητα συμπερίληψη 
πολιτιστικών πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς, 
δημιουργία σχέσεων μεταξύ δασκάλων και 
μαθητών και μαθητών μεταξύ τους, συνεργασία σε 
ετερογενείς ομάδες και οι αρχές του παιχνιδιού να 
καθορίζονται από δημοκρατικούς κανόνες.
Τα ευρήματα της μελέτης υπογράμμισαν επίσης 
τη σημασία της υιοθέτησης παιδαγωγικών 
μεθόδων φροντίδας για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και της κοινωνίας. Η ομάδα 
EDUHEALTH αναπτύσσει μια διαδικτυακή πηγή 
για να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί αυτές οι 
παιδαγωγικές τεχνικές της κοινωνικής δικαιοσύνης 
στις δικές τους τάξεις.
Η Larsson καταλήγει: «Τα οφέλη της φυσικής 
αγωγής για τα παιδιά είναι τεράστια και ποικίλα – 
από βελτίωση της υγείας τους έως και κοινωνική 
ένταξη. Χαίρομαι που η ομάδα μας μπόρεσε να 
εντοπίσει τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να βοηθήσουν μαθητές από κάθε 
πολιτισμικό υπόβαθρο να συμμετάσχουν και να 
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απολαύσουν τα μαθήματα της φυσικής αγωγής. ”

Π η γ ή:h t t p s: / /co rd i s .e u ro p a .e u /a r t i c le /
i d / 418 2 33 - s l o t t i n g - s o c i a l - j u s t i c e - i n -
to-school-health-and-physical-education
https://lnu.se/en/eduhealth

Ένα στα πέντε παιδιά σε πλούσιες χώρες 
ζει σε σχετική φτώχεια

Ένα στα πέντε παιδιά στις χώρες του ανεπτυγμένου 
κόσμου ζει σε σχετική φτώχεια, σύμφωνα με 
μελέτη της UNICEF του 2020, η οποία έθεσε τις 
ΗΠΑ και τη Νέα Ζηλανδία μεταξύ των χωρών με 
τις χειρότερες επιδόσεις για την ευημερία των νέων 
παγκοσμίως. Σύμφωνα με την μελέτη, σχεδόν το 
13% των παιδιών που ζει στις εν λόγω χώρες δεν 
έχει πρόσβαση σε επαρκή ασφαλή και θρεπτική 
τροφή, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται και να 
αγγίζει το 20% στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία.
«Τα υψηλότερα εισοδήματα δεν οδηγούν 
αυτομάτως σε καλύτερα αποτελέσματα για 
όλα τα παιδιά ενώ είναι, πράγματι, πιθανό να 
εμβαθύνουν τις ανισότητες», δήλωσε η Sarah 
Cook, η διευθύντρια του ερευνητικού γραφείου 
UNICEF- Innocenti που δημοσίευσε τη μελέτη. 
«Οι κυβερνήσεις όλων των χωρών είναι σημαντικό 
να λάβουν δράση προκειμένου να διασφαλίσουν 
τη μείωση των κενών και την ύπαρξη προόδου», 
ανέφερε εκείνη.
Η έκθεση έλαβε υπόψη παράγοντες όπως είναι η 
εκπαίδευση, η ψυχική υγεία, η κατάχρηση αλκοόλ, 
οι οικονομικές ευκαιρίες και το περιβάλλον 
με στόχο την κατάταξη 41 χωρών υψηλού 
εισοδήματος αναφορικά με την ολιστική ευημερία 
των νέων. Η Γερμανία και οι σκανδιναβικές χώρες 
ήταν στην κορυφή της λίστας, ενώ η Ρουμανία, 
η Βουλγαρία και η Χιλή κατέλαβαν τις τελευταίες 
θέσεις, με τη Νέα Ζηλανδία και τις ΗΠΑ να έχουν τη 
34η και 37η θέση αντίστοιχα. Οι ΗΠΑ σημείωσε 
σχετικά χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά τη 
φτώχεια, την πείνα, την υγεία, την εκπαίδευση 
και την ανισότητα. Η Νέα Ζηλανδία σημείωσε 
πολύ χαμηλές βαθμολογίες ως προς την ψυχική 
υγεία των εφήβων, με το υψηλότερο ποσοστό 
αυτοκτονιών παγκοσμίως να αφορά άτομα ηλικία 
15 εώς 19 ετών- σχεδόν τρεις φορές το μέσο όρο 
των κρατών που συμμετείχαν στη μελέτη.
Ως απάντηση στη δημοσίευση, η Ψυχολογική 
Εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας δήλωσε ότι δεν 
υπάρχει κανένας ελαφρυντικός παράγοντας που 
θα μπορούσε να δικαιολογήσει τέτοια στατιστικά 
στοιχεία για ένα πλούσιο και αναπτυγμένο έθνος. « 
Αυτά τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι πολλοί 
νέοι έχουν μείνει πίσω, σε μία χώρα που θα έπρεπε 
να καθίσταται ικανή να προσφέρει σε όλους», 
ανέφερε ο Quentin Abraham, ο πρόεδρος της 
εταιρείας. «Η έκθεση αυτή επισημαίνει την ανάγκη 

δράσης, τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης 
όσο και από την πλευρά όλων εμάς, προκειμένου 
να αναπτυχθούν πολιτικές που θα διασφαλίζουν 
ότι όχι μόνο τα παιδιά αλλά και οι νέοι είναι σε 
θέση να ζήσουν μία πλήρη και ενεργή ζωή».
Η Ομάδα Δράσης για την Παιδική Φτώχεια (Child 
Poverty Action Group) δήλωσε ότι τα στοιχεία ήταν 
«καταθλιπτικά» και επεσήμανε ότι οι επιδοτήσεις 
για την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών στη 
Νέα Ζηλανδία σταμάτησαν στα 13, όταν τα παιδιά 
εισέρχονταν στα ευάλωτα εφηβικά χρόνια. « Η 
συσχέτισης της ψυχικής υγείας των παιδιών και 
της φτώχειας δε πρέπει να παραμεληθεί », είπε η 
εκπρόσωπος της ομάδας, Innes Ashes, καθηγήτρια 
παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Auckland. Ο 
αριθμός των εφήβων που αναφέρει προβλήματα 
ψυχικής υγείας σημειώνει ανοδική πορεία στην 
πλειοψηφία των χωρών που περιλαμβάνονται 
στη μελέτη, όπως επίσης αύξηση σημειώνει το 
ποσοστό των παχύσαρκων νέων.
Η δημοσίευση παρουσίασε ότι, ακόμη και στην 
Ιαπωνία και τη Φιλανδία, χώρες που ανήκουν στην 
κατηγορία αυτών με τις καλύτερες βαθμολογίες, 
περίπου το 1/5 των παιδιών ηλικίας 15 ετών δεν 
φτάνει τη βασική εκπαίδευση, καταδεικνύοντας 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις 
μειονεκτούσες ομάδες.

Πηγή: UNICEF Innocenti, ‘Worlds of Influence: 
Understanding what shapes child well-being in 
rich countries’, Innocenti Report Card 16, UNICEF 
Office of Research – Innocenti, Florence, 2020.
h t t p s : / / n e w s . u n . o r g / e n / s t o -
ry/2017/06/559572-one–five–children–rich–
countries–lives–poverty–unicef–wake–call–re-
port–shows

Ο εκφοβισμός είναι κοινός παράγοντας 
στις αυτοκτονίες νέων της LGBTQ 
κοινότητας

Οι ερευνητές στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του 
Πανεπιστημίου Yale διαπίστωσαν ότι τα αρχεία 
θανάτου των LGBTQ νέων που πέθαναν από 
αυτοκτονία ήταν σημαντικά πιο πιθανό να 
αναφέρουν τον εκφοβισμό ως παράγοντα από ό,τι 
οι συνομήλικοι τους που δεν ανήκαν στην LGBTQ 
κοινότητα. Οι ερευνητές εξέτασαν σχεδόν 10.000 
αρχεία θανάτου νέων ηλικίας 10 έως 19 ετών που 
αυτοκτόνησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 
2003 έως το 2017. Τα ευρήματα δημοσιεύονται 
στο τεύχος του περιοδικού JAMA Pediatrics.
Ενώ οι νέοι LGBTQ είναι πιο πιθανό να βιώνουν 
εκφοβισμό και να αναφέρουν αυτοκτονικές 
σκέψεις και συμπεριφορές από ό,τι οι νέοι που δεν 
είναι LGBTQ, πιστεύεται πως αυτή είναι η πρώτη 
μελέτη που δείχνει ότι ο εκφοβισμός είναι ένας 
πιο συνηθισμένος πρόδρομος της αυτοκτονίας 
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μεταξύ των νέων της LGBTQ κοινότητας, από ό,τι 
στους συνομηλίκους τους.
“Περιμέναμε ότι ο εκφοβισμός θα μπορούσε να 
είναι ένας πιο συνηθισμένος παράγοντας, αλλά μας 
εξέπληξε το μέγεθος της ανισότητας”, δήλωσε η 
επικεφαλής συγγραφέας Kirsty Clark, συνεργάτης 
της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Yale. “Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν έντονα 
ότι πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την 
προστασία των LGBTQ νέων – και άλλων – από 
την ύπουλη απειλή του εκφοβισμού.”
Τα αρχεία θανάτου από νέους LGBTQ είχαν 
περίπου πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες 
να αναφέρουν τον εκφοβισμό σε σχέση με τα 
αρχεία θανάτου νέων που δεν ήταν LGBTQ, 
σύμφωνα με τη μελέτη. Μεταξύ 10 έως 13 ετών, 
πάνω από τα δύο τρίτα των αρχείων θανάτου νέων 
LGBTQ ανέφεραν ότι έχουν βιώσει εκφοβισμό.
Ο εκφοβισμός είναι ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας 
υγείας μεταξύ των νέων και είναι ιδιαίτερα έντονο 
μεταξύ των νέων της LGBTQ κοινότητας, δήλωσαν 
οι ερευνητές. Η Clark και οι συν-συγγραφείς 
της μελέτης χρησιμοποίησαν δεδομένα από το 
Εθνικό Σύστημα Αναφοράς Θανάτου Βίας, μια 
βάση δεδομένων που βασίζεται στα Κέντρα 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDCs), που 
συλλέγει πληροφορίες για βίαιους θανάτους, 
συμπεριλαμβανομένων των αυτοκτονιών, από 
πιστοποιητικά θανάτου, αστυνομικές εκθέσεις και 
αναφορές ιατροδικαστών.
Τα αρχεία θανάτου στη βάση δεδομένων 
περιλαμβάνουν αφηγηματικές περιλήψεις από 
αστυνομικές αναφορές και αρχεία ιατροδικαστών 
σχετικά με τις λεπτομέρειες της αυτοκτονίας των 
νέων, όπως αναφέρονται από την οικογένεια 
ή τους φίλους, το ημερολόγιο των νέων, τις 
δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
τα μηνύματα ή email, καθώς και τυχόν σημειώματα 
αυτοκτονίας. Η Clark και η ομάδα της έψαξαν 
σε αυτές τις αφηγήσεις για λέξεις και φράσεις 
που υποδηλώνουν εάν το άτομο ήταν LGBTQ. 
Ακολούθησαν μια παρόμοια διαδικασία για τον 
εντοπισμό αρχείων θανάτου που αναφέρονται 
στον εκφοβισμό.
“Δείχνοντας ότι ο εκφοβισμός σχετίζεται επίσης 
με την ίδια τη ζωή για τους νέους LGBTQ, αυτή 
η μελέτη απαιτεί επειγόντως παρεμβάσεις που 
προάγουν την ασφάλεια, το αίσθημα του “ανήκειν” 
και την εκτίμηση για όλους τους νέους”  Λέει ο John 
Pachankis, καθηγητής Δημόσιας Υγείας στο Yale. 
Η μελέτη υποστηρίχθηκε από την Αμερικανική 
Ένωση Δημόσιας Υγείας και τα Κέντρα Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων (CDCs).

Πηγή: https://news.yale.edu/2020/05/26/bully-
ing-common-factor-lgbtq-youth-suicides-yale-
study-finds
Clark KA, Cochran SD, Maiolatesi AJ, Pachankis 
JE. Prevalence of Bullying Among Youth Classi-

fied as LGBTQ Who Died by Suicide as Reported 
in the National Violent Death Reporting System, 
2003-2017. JAMA Pediatr. Published online May 
26, 2020. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.0940

Η έκθεση σε σεξουαλική παρενόχληση στο 
χώρο εργασίας, συνδέεται με αυξημένο 
κίνδυνο αυτοκτονικής συμπεριφοράς

Οι εργαζόμενοι που έχουν εκτεθεί σε σεξουαλική 
παρενόχληση στο χώρο εργασίας τους, 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοκτονίας και 
απόπειρας αυτοκτονίας, αναφέρει μελέτη που 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The BMJ.
Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα 
της μελέτης δείχνουν πως οι παρεμβάσεις στο 
χώρο εργασίας, που επικεντρώνονται στην 
κοινωνική πλευρά του εργασιακού περιβάλλοντος, 
θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση των 
αυτοκτονιών. 

Ενώ προηγούμενες έρευνες έχουν διαπιστώσει 
πως η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο 
εργασίας συνδέεται με συμπτώματα σωματικής 
υγείας, απουσία λόγω ασθένειας και κακή ψυχική 
υγεία, όπως ψυχολογική δυσφορία, κατάθλιψη και 
άγχος, λίγη έρευνα έχει διεξαχθεί σχετικά με τον 
αντίκτυπο της στην αυτοκτονική συμπεριφορά.
Έτσι, μία ομάδα ερευνητών ξεκίνησε να καθορίσει 
πώς η έκθεση σε σεξουαλική παρενόχληση 
στο χώρο εργασίας σχετίζεται με αυτοκτονική 
συμπεριφορά σε μεγάλο πληθυσμό Σουηδών 
εργαζομένων.
Η μελέτη περιελάμβανε 85.205 άνδρες και 
γυναίκες, που βρίσκονταν σε ηλικία εργασίας, σε 
αμειβόμενη εργασία, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα 
ερωτηματολόγιο μεταξύ 1995 και 2013, το οποίο 
περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την έκθεση σε 
σεξουαλική παρενόχληση που σχετίζεται με την 
εργασία. Οι εργαζόμενοι ρωτήθηκαν εάν είχαν 
υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο 
εργασίας τους, τους τελευταίους 12 μήνες, είτε από 
ανώτερους είτε από συναδέλφους εργαζομένους 
ή από “άλλους ανθρώπους”, όπως ασθενείς, 
πελάτες, επιβάτες και συμμαθητές. Η σεξουαλική 
παρενόχληση ορίστηκε ως “ανεπιθύμητη 
προσέγγιση ή προσβλητική αναφορά που 
σχετίζεται με τις σεξουαλικές σχέσεις.” Τυχόν 
αυτοκτονίες ή απόπειρες αυτοκτονίας αυτών των 
εργαζομένων, με κατά μέσο όρο παρακολούθησης 
13 ετών, εντοπίστηκαν από καταχωρημένα 
μητρώα.
Συνολικά, το 4,8% των εργαζομένων ανέφεραν 
σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας 
τους προηγούμενους 12 μήνες: 1,9% όλων των 
ανδρών και 7,5% όλων των γυναικών. Εκείνοι 
που εκτέθηκαν ήταν πιο πιθανό να είναι νεότεροι, 
άγαμοι, διαζευγμένοι, και σε χαμηλόμισθες, 
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αλλά υψηλών απαιτήσεων θέσεις εργασίας 
(υψηλές απαιτήσεις, αλλά χαμηλός έλεγχος), 
και γεννημένοι εκτός Ευρώπης. Συνολικά 125 
άτομα αυτοκτόνησαν και 816 έκαναν απόπειρα 
αυτοκτονίας κατά την περίοδο παρακολούθησης, 
το οποίο μεταφράζεται σε 0,1 αυτοκτονίες ανά 
1000 ανθρωποέτη και 0,8 απόπειρες αυτοκτονίας 
ανά 1000 ανθρωποέτη.
Μετά την προσαρμογή για κοινωνικο-
δημογραφικούς παράγοντες, η έκθεση σε 
σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας 
βρέθηκε να σχετίζεται με 2,82 φορές μεγαλύτερο 
κίνδυνο αυτοκτονίας και 1,59 φορές μεγαλύτερο 
κίνδυνο απόπειρας αυτοκτονίας. Οι αυξημένες 
εκτιμήσεις κινδύνου παρέμειναν σημαντικές 
μετά την προσαρμογή για τα χαρακτηριστικά 
υγείας και εργασίας και δεν υπήρχαν σημαντικές 
διαφορές στα ποσοστά μεταξύ των δύο φύλων. 
Η σεξουαλική παρενόχληση από άλλους βρέθηκε 
να σχετίζεται περισσότερο με την αυτοκτονία από 
τη σεξουαλική παρενόχληση από ανώτερους ή 
συναδέλφους εργαζομένους
Πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης, οπότε δεν 
μπορεί να αποδειχθούν τα αίτια, και οι συγγραφείς 
επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματά τους μπορεί να 
υπονομεύονται εξαιτίας της ελλιπούς αναφοράς για 
σεξουαλική παρενόχληση, λόγω της διαφορετικής 
στάσης απέναντι σε αυτό που θεωρείται ότι είναι 
ένα περιστατικό. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η 
σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας 
μπορεί “να αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
κινδύνου για αυτοκτονική συμπεριφορά. Αυτό 
υποδηλώνει ότι οι παρεμβάσεις στο χώρο 
εργασίας που εστιάζουν στο κοινωνικό εργασιακό 
περιβάλλον και στις συμπεριφορές, θα μπορούσαν 
να συμβάλουν στη μείωση του βάρους της 
αυτοκτονίας”.
Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη να 
θεωρηθεί η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο 
εργασίας τόσο ως επαγγελματικός κίνδυνος όσο 
και ως σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, λένε 
οι Αμερικανοί ερευνητές σε ένα σχετικό άρθρο.
Ωστόσο, δεδομένου ότι οι πιο συνηθισμένες 
προσεγγίσεις για την πρόληψη (εκπαίδευση 
σεξουαλικής παρενόχλησης) και τον περιορισμό 
(διαδικασίες αναφοράς ή παράπονα) έχουν 
αποδειχθεί ότι κάνουν περισσότερο κακό παρά 
καλό, επισημαίνουν πως χρειάζονται επειγόντως 
νέοι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης της 
σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.
“Πιστεύουμε ότι κανένας χώρος εργασίας δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής εκτός εάν είναι 
απαλλαγμένος από παρενόχληση και αυτό το 
ζήτημα δεν μπορεί να παραμεριστεί πλέον”, 
δηλώνουν. “Υπάρχουν πολλά υποσχόμενες λύσεις 
και πρέπει να εφαρμοστούν και να αξιολογηθούν 
ευρέως. Τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο και θεραπεία 

ψυχικής υγείας για τον περιορισμό των κινδύνων”.

Πηγή: https://www.bmj.com/company/news-
room/exposure-to-workplace-sexual-harass-
ment-linked-to-an-increased-risk-of-suicidal-be-
haviour/
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Υπηρεσίες Υγείας. Συστήματα και Πολιτικές
Πρόλογος: Ηλίας Μόσιαλος
Επιμέλεια Έκδοσης: Παύλος Σαράφης,  Παναγιώτης Μπαμίδης

BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

Κανένα επιστημονικό επιστητό από μόνο του δεν προσφέρει μια ξεκάθαρη απάντηση για τη φροντίδα 
υγείας που παρέχεται στις μέρες μας. Μια διεπιστημονική προσέγγιση, όμως, των συστημάτων 
υγείας ως απότοκο των εφαρμοζόμενων πολιτικών υγείας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την 
ερμηνεία παρεχόμενης φροντίδας υγείας και για τους τρόπους βελτίωσής της. Στο παρόν σύγγραμμα 
αποκαλύπτεται με τρόπο επιστημονικό μεν, απλό δε, η πολυσύνθετη φύση των πολιτικών, υπηρεσιών 
και συστημάτων υγείας, καθώς και των νέων τεχνολογιών και εφαρμογών τους στο χώρο της υγείας. Τα 
παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της κριτικής ανάλυσης θεωρητικών προσεγγίσεων, υποστηριζόμενων 
πάντα από τις κατάλληλες επιστημονικές έρευνες, αλλά και του ισχυρού πρακτικού προσανατολισμού. 
Περιλαμβάνει 52 κεφάλαια τα οποία καλύπτουν τρεις, κρίσιμες για τα συστήματα υγείας και τις πολιτικές 
τους, θεματικές ενότητες:

• Η πρώτη ενότητα «Υγεία: Οριοθετήσεις, Αξιολόγηση και παράγοντες που την επηρεάζουν», που 
περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1 έως 13, εισάγει τον αναγνώστη σε βασικές έννοιες, όπως υγεία, δείκτες 
υγείας και αποτύπωση αυτών, εκτίμηση υγειονομικών αναγκών, αλλά και σε σύγχρονα θέματα, όπως 
προκλήσεις στις ανισότητες στην υγεία, νεοαναδυόμενα νοσήματα και τα ζητήματα ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στα σύγχρονα συστήματα υγείας, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν τις βάσεις για τη 
μεθοδολογία της έρευνας στη δημόσια υγεία και επιδημιολογία.
• Η δεύτερη ενότητα «Συστήματα, Υπηρεσίες και Πολιτικές Υγείας», που περιλαμβάνει τα κεφάλαια 14 
έως 26, αναλύει τις απαρχές αλλά και τη σύγχρονη εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας εστιάζοντας 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, στην ψυχοκοινωνική φροντίδα και στη 
φαρμακευτική πολιτική. Η εν λόγω Ενότητα αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα του τομέα της υγείας όσον 
αφορά στην ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών και υπογραμμίζει το ρόλο των οικονομικών της 
υγείας στη λήψη αποφάσεων για την κατανομή των πόρων.
• Στην τρίτη Ενότητα εκτυλίσσεται το τρίπτυχο «Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας, Βιοηθική και 
Πληροφοριακά Συστήματα - Νέες Τεχνολογίες στις Υπηρεσίες Υγείας» και περιλαμβάνονται τα 
κεφάλαια 27 έως 52. Σε πρώτο βήμα προσεγγίζεται κριτικά η ποιότητα στις υπηρεσίες φροντίδας 
υγείας, σε συνάρτηση με τρέχοντα ζητήματα, όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού. Τα κεφάλαια 
της βιοηθικής καλύπτουν το φάσμα των πολυδαίδαλων προκλήσεων, που περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, το απόρρητο, την πληροφορημένη συναίνεση, τη δωρεά οργάνων, την ευθανασία και τα 
ζητήματα αναπαραγωγής. Η προσέγγιση των νέων τεχνολογιών παρουσιάζει τις εντυπωσιακές 
προοπτικές των πληροφοριακών συστημάτων, των μεγάλων δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης 
και των βιοτραπεζών, που αναμένονται να μεταμορφώσουν καταλυτικά τις υπηρεσίες υγείας.

Εν τέλει, σκοπός του παρόντος συγγράμματος είναι να διαφωτίσει θεωρητικά, από διαφορετικές οπτικές, 
και να καθοδηγήσει πρακτικά τους επαγγελματίες υγείας, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ θεωρίας και 
πράξης, εστιάζοντας στις καλές πρακτικές, με πρόδηλο το σεβασμό στην φροντίδα της ανθρώπινης 
ζωής.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
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Προσεχή Συνέδρια 

▶  Obesity: courses and consequences - the 
complex interplay between behavior, 
society, genes and the environment

9 Nov 2020 - 13 Nov 2020 / Frederiksberg, 
Denmark, Organiser: Faculty of Health 
and Medical Sciences, University of 
Copenhagen

▶  Health Management - Realigning Systems, 
Contexts and Players

17 Nov 2020 - 19 Nov 2020 / online, 
Organiser: EHMA

▶  New Frontiers in Health Policy 2020: 
Health Policy in a Time of Transformation

23 Nov 2020 - 25 Nov 2020 / Online event, 
Organiser: McMaster University

▶  Winter Symposium 2020: From 
Manufacturer to Patient: Reshaping 
Healthcare Supply Chains

1 Dec 2020 / Parterre Rialto Basel, Switzerland, 
Organiser: Swiss TPH

▶  The 10th International Conference on 
Children's Health and the Environment

1 Dec 2020 - 3 Dec 2020 / Amsterdam, 
Netherlands, Organiser: INCHES

▶  1st Conference of the Swiss Implementation 
Science Network (IMPACT)

21 Jan 2021 - 22 Jan 2021 / Basel, Switzerland, 
Organiser: Swiss TPH

▶  Health Care and Management (HCM): 
From Research to Implementation

8 Mar 2021 - 11 Jun 2021 / Basel, Switzerland, 
Organiser: Swiss Tropical and Public Health 
Institute

▶  5th European Summer School in Evidence-
Based Public Health

19 Jul 2021 - 23 Jul 2021 / Munich, Germany, 
Organiser: LMU Munich and University of 
Liverpool

▶  16th Annual meeting and 11th conference 
of HEPA Europe (WHO/Europe network 
for the promotion of health-enhancing 
physical activity)

1 Sep 2021 - 3 Sep 2021 / Nice, France, 
Organiser: HEPA Europe

▶  Global Health Literacy Summit
3 Oct 2021 - 5 Oct 2021 / International Health 

Literacy Association, E-DA Healthcare 
Group, I-Shou University, Organiser: 
Kaohsiung, Taiwan
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