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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ονόμασε το 2021 «Διεθνές 
Έτος των Επαγγελματιών Υγείας» για να αναγνωρίσει και να γιορ-
τάσει την αφοσίωση των εργαζομένων που βρέθηκαν στην πρώ-
τη γραμμή της πανδημίας COVID-19. Εκατομμύρια εργαζόμενοι 
στην υγειονομική περίθαλψη - γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικοί, 
άλλοι επαγγελματίες υγείας και προσωπικό υποστήριξης - αντι-
μετώπισαν την πρόκληση της παροχής φροντίδας συχνά κακώς 
εξοπλισμένοι και κακώς προετοιμασμένοι, διακινδυνεύοντας τη 
ζωή τους για να σώσουν τη ζωή των ασθενών τους.

Τα νοσοκομεία απέκτησαν την ετικέτα «ζώνες πολέμου» και 
«πεδία μάχης» και οι επαγγελματίες υγείας έγιναν οι «ήρω-
ες» στην «πρώτη γραμμή». Πια όμως οι ίδιοι οι επαγγελματίες 
υγείας έχουν αρχίσει να στρέφονται ενάντια στην αφήγηση του 
«ήρωα», βλέποντας την ως ένα μέσο με το οποίο οι πολιτικοί 
μπορούν να ανακουφίσουν την ενοχή τους και να προσποιηθούν 
την εκτίμησή τους, παρά το γεγονός ότι εδώ και δεκαετίες έχουν 
υπονομεύσει ενεργά τις υπηρεσίες υγείας, αποτυγχάνοντας να 
τις προετοιμαστούν επαρκώς για μια πανδημία. Ο κίνδυνος της 
χρήσης της γλώσσας του ηρωισμού είναι ότι μειώνει την κριτική 
και τη συζήτηση: οι ήρωες δεν πρέπει να διαμαρτύρονται ή να 
μιλούν για ανεπαρκή προστατευτικό εξοπλισμό ή για να επισημά-
νουν τις ζημίες που έχουν κάνει τα χρόνια λιτότητας στην παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης. Οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγειο-
νομικής περίθαλψης δεν θέλουν να περιμένουμε ηρωισμό από 
αυτούς. Θέλουν να περιμένουμε επαγγελματισμό σε ένα πλαίσιο 
μιας επαρκώς στελεχωμένης και εξοπλισμένης σύγχρονης υπη-
ρεσίας που λειτουργεί σωστά. 

Γιάννης Τούντας
Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
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Ελίζα Φερεκύδου, Βιολόγος, Δρ Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ, Επιστημονική συνεργάτης ΙΚΠΙ, 
Υπεύθυνη εκπαιδευτικού υλικού, Εκπαιδεύτρια 
Κατερίνα Γιαννοπούλου, Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική συνεργάτης ΙΚΠΙ

Η ενδυνάμωση προκύπτει ως ανάγκη για καθέ-
ναν από εμάς – σε κάποια στιγμή της ζωής μας 
και όχι μόνο για όσους ανήκουν στις ειδικές 
ή ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Εντούτοις 
μία τέτοια διαδικασία είναι πολύ σημαντική 
κυρίως για αυτές τις ομάδες, δεδομένου ότι 
είναι πιθανότερο να υποστούν διάκριση, λόγω 
της ηλικίας, της καταγωγής, του φύλου, της 
αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής δι-
αφορετικότητας. Η υγεία, είναι το αγαθό που 
δε μπορεί να στερηθεί από κανέναν και καμία 
για οποιανδήποτε λόγο και οφείλουμε να το 
διαφυλάξουμε και να προσπαθήσουμε να την 
καταστήσουμε το ίδιο προσιτή και προσβάσι-
μη σε όλους και όλες, ανεξαιρέτως.

Το έργο «Υποστήριξη και ενδυνάμωση κοι-
νωνικά ευπαθών ομάδων για δικαιώματα 
στην υγεία και το φάρμακο» υλοποιείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος Active citizens 
fund από τον Μάρτιο 2020, με φορέα υλο-
ποίησης το GIVMED και εταίρο το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ). 
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 
12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος 
του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 
2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το 
πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και 
την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνί-
ας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου 
της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδι-
κασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των 
πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (βρείτε περισσό-
τερες πληροφορίες στον σύνδεσμο https://
www.activecitizensfund.gr/ ). 

Στο πλαίσιο αυτού του έργου δημιουργήθηκαν 
τέσσερις οδηγοί. Οι δύο από αυτούς απευθύ-
νονται στους πολίτες και είναι οι εξής:

• Οδηγός ενδυνάμωσης του πολίτη για τη 
σωστή χρήση φαρμάκων και τον εμβολιασμό

• Οδηγός ενδυνάμωσης του πολίτη για τα δι-
καιώματά του στο φάρμακο και τις υπηρεσίες 
υγείας,ενώ οι άλλοι δύο αφορούν τους επαγ-
γελματίες υγείας:

• Οδηγός ενδυνάμωσης επαγγελματιών υγεί-
ας για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων στη 
φαρμακευτική συμμόρφωση

• Οδηγός ενδυνάμωσης επαγγελματιών υγεί-
ας για τα δικαιώματα των πολιτών στο φάρμα-
κο και τις υπηρεσίες υγείας.

Ο Οδηγός ενδυνάμωσης του πολίτη για 
τα δικαιώματά του στο φάρμακο και τις 
υπηρεσίες υγείας συγκεντρώνει το σύνολο 
των δικαιωμάτων που έχουν οι πολίτες βάσει 
της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στις διατάξεις που αφορούν 
τους ανασφάλιστους, τους ανέργους και μα-
κροχρόνια άνεργους πολίτες, καθώς και άλλες 
ευπαθείς ομάδες, ενώ παράλληλα αναλύονται 
τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι 
δικαιούχοι μηδενικής οικονομικής συμμετοχής 
στην φαρμακευτική περίθαλψη. Ο οδηγός εί-
ναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο go.givmed.
org/odigos_polites_farmaka .

Ο Οδηγός ενδυνάμωσης του πολίτη για 
τη σωστή χρήση φαρμάκων και τον εμβο-
λιασμό αποτελεί έναν επιστημονικά τεκμη-
ριωμένο, αλλά και εύληπτο οδηγό για τους 
ωφελούμενους. Στοχεύει στο να προσφέρει 
βασικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτη-
ριστικά των φαρμάκων, καθώς και πρακτικές 
συμβουλές για την ορθή χρήση, οργάνωση 
και φύλαξή τους. Δίνονται, επίσης, οδηγίες 
για το τι πρέπει να κάνει ο πολίτης με τα φάρ-
μακα που έχουν λήξει, αλλά και πως μπορεί 

Υποστήριξη και ενδυνάμωση κοινωνικά ευπαθών ομάδων για δικαιώματα 
στην υγεία και το φάρμακο
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να αξιοποιήσει όσα δεν έχουν λήξει, αλλά τα 
οποία δεν χρειάζεται πλέον. Τέλος, υπάρχουν 
στον οδηγό και βασικές πληροφορίες σχετι-
κά με τον εμβολιασμό, αναλύεται ο τρόπος 
με τον οποίο τα εμβόλια βοηθούν στην προ-
στασία μας έναντι των ασθενειών και γιατί 
είναι σημαντικό να εμβολιάζονται τόσο τα 
παιδιά όσο και οι ενήλικες. Ο οδηγός είναι 
διαθέσιμος στον σύνδεσμο go.givmed.org/
odigos_polites_dikaiomata .

Με τον Οδηγό ενδυνάμωσης επαγγελμα-
τιών υγείας για την υποστήριξη ευπαθών 
ομάδων στη φαρμακευτική συμμόρφωση, 
γίνεται η προσπάθεια να διαδοθούν και να 
αναπτυχθούν χρήσιμα εργαλεία στον μάχιμο 
επαγγελματία, που επιθυμεί να προσφέρει τα 
μέγιστα στους ωφελούμενους και να συμβάλει 
ουσιαστικά, όχι μόνο στην αντιμετώπιση της 
ασθένειάς τους - αλλά και να αποτρέψει τον 
κοινωνικό τους αποκλεισμό. Η εξασφάλιση 
ίσης πρόσβασης στην υγεία αποτελεί ακρο-
γωνιαίο λίθο στην κοινωνική ένταξη όσων 
βρίσκονται σε ευαλωτότητα. Σε αυτό έρχεται 
να συμβάλλει και ο Οδηγός ενδυνάμωσης 
επαγγελματιών υγείας για τα δικαιώματα 
των πολιτών στο φάρμακο και τις υπηρεσίες 
υγείας, όπου έγινε η προσπάθεια να συλλε-
γούν χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες που 
αφορούν την παροχή των φαρμάκων και τις 
υπηρεσίες υγείας, καθώς οι συχνές αλλαγές 
και αναθεωρήσεις των τελευταίων χρόνων 
καθιστούν δύσκολη την πλοήγηση στο σύ-
στημα υγείας. Οι οδηγοί είναι διαθέσιμοι 
στους συνδέσμους go.givmed.org/odigos_
epagelmaties_farmaka και go.givmed.org/
odigos_epagelmaties_dikaiomata .

Οι τέσσερις αυτοί οδηγοί, εκτός του ότι δι-
ατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή για όλους 
τους ενδιαφερόμενους, θα διανεμηθούν και 
σε έντυπη μορφή σε φορείς που εξυπηρετούν 
κυρίως κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Επίσης, 
στο πλαίσιο του προγράμματος και της ολο-
κληρωμένης παρέμβασης θα γίνουν δύο εξει-
δικευμένα σεμινάρια στο προσωπικό κοινωνι-
κών φαρμακείων, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Τέλος, θα γίνουν στοχευμένες εκπαιδεύσεις σε 
τρεις δήμους που αντιμετωπίζουν αυξημένες 

ανάγκες δημόσιας υγείας και έχουν μεγάλους 
πληθυσμούς προσφύγων και μεταναστών. Τις 
εκπαιδεύσεις θα ακολουθήσουν συναντήσεις 
για τη μεταπαρακολούθηση της προόδου των 
δήμων. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορί-
ες για το πρόγραμμα στον σύνδεσμο givmed.
org/el/endinamosi-eupathon-omadon-eea-
grants/ .
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Πολλοί άνθρωποι βιώνουν αυξημένα επί-
πεδα άγχους κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, 
όπως στην περίπτωση της πανδημίας του 
COVID-19. Επιπλέον, πολλοί εργαζόμε-
νοι αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες προ-
κλήσεις, δουλεύοντας εντατικά σε πολύ 
δύσκολες συνθήκες. Οι εργαζόμενοι 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι 
περισσότερο εκτεθειμένοι, όχι μόνο στον 
κορωναϊό, αλλά και στις επιπτώσεις που 
η πανδημία και η διαχείρισή της έχει συ-
νολικά στη ζωή μας. 

Αρκετές είναι οι έρευνες που αναφέρουν 
υψηλά ποσοστά στρες, κατάθλιψης, δυ-
σφορίας και προβλημάτων με τον ύπνο, 
σε υγειονομικούς στη διάρκεια της παν-
δημίας της COVID-19 (Mullera et al., 
2020;  Cabarkapa et al., 2020; Salazar 
et al. (2020). Οι εργαζόμενοι στην πρώτη 
γραμμή, και  πρωτίστως οι υγειονομικοί, 
έρχονται αντιμέτωποι με ευρύ φάσμα ψυ-
χοπιεστικών παραγόντων, όπως η ασφά-
λειά τους, η ασφάλεια των οικείων τους, 
το στίγμα από τον κοινωνικό περίγυρο, 
αλλά και η μεγάλη καταπόνηση λόγω των 
εξαντλητικών ωραρίων, και η ανάληψη 
επιπλέον καθηκόντων χωρίς την απαι-
τούμενη εκπαίδευση και προστατευτικό 
εξοπλισμό. Θα πρέπει ακόμη να προσθέ-
σουμε τους παράγοντες που αφορούν 
τις μη ιατρικές πτυχές της κρίσης, όπως 
η οικονομική αβεβαιότητα, η εργασιακή 
επισφάλεια, και οι έντονες αλλαγές στην 
καθημερινότητα ως απόρροια των μέτρων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στις 
συνήθεις ψυχολογικές αντιδράσεις συνα-
ντάμε σωματικές ενοχλήσεις, φόβο, αγω-
νία, ενοχή, ευερεθιστότητα, θυμό, απομό-
νωση. Ταυτόχρονα, όμως, παρατηρείται 

και η ανάδυση και ενίσχυση θετικών συ-
μπεριφορών και στάσεων, όπως θέληση 
για προσφορά προς τον συνάνθρωπο, 
υψηλό αίσθημα ευθύνης, αλληλεγγύη. 

Στην Ελλάδα σήμερα βρισκόμαστε, αντι-
μέτωποι με το δεύτερο κύμα της πανδημίας 
που δοκιμάζει σκληρά το εθνικό σύστη-
μα υγείας και τους λειτουργούς του.  Οι 
εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή αντιμε-
τώπισης του κορονοϊού δηλώνουν συχνά 
και με έντονο τρόπο ότι δεν έχουν στη 
διάθεσή τους τα απαιτούμενα μέσα για να 
ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες 
και να κάνουν τη δουλειά τους κατάλλη-
λα και αποτελεσματικά. Αυτή η αίσθηση 
ανεπάρκειας επιφέρει τεράστια ψυχολο-
γική επιβάρυνση που, σε συνδυασμό με 
τη μεγάλη κούραση, το αυξημένο άγχος, 
και τον κίνδυνο λοίμωξης και μετάδοσης 
στο οικείο περιβάλλον τους, μπορεί να 
οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση.

Για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των 
υγειονομικών θα πρέπει να ληφθούν υπό-
ψη οι προστατευτικοί παράγοντες που οι 
ίδιοι αναδεικνύουν ως σημαντικούς, όπως 
η επαρκής πρόσβαση σε προστατευτικό 
εξοπλισμό, η δυνατότητα για ανάπαυλα, η 
εκπαίδευση, το υποστηρικτικό εργασιακό 
περιβάλλον και η κοινωνική υποστήριξη 
(Mullera et al., 2020;  Cabarkapa et al., 
2020; (Shanafelt et al., 2020). Ο φόβος 
μπορεί να μειωθεί με σωστή πληροφό-
ρηση και επαρκή πρόνοια σε εξοπλισμό 

Υποστήριξη εργαζομένων στην πρώτη γραμμή μάχης κατά της COVID-19 

Νίκος Γκιωνάκης, Ιωάννα Κοτσιώνη, Ελένη Κοτσώνη, Πελοπίδας Φλάρης, 
Κέντρο Ημέρας Βαβέλ
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και ανθρώπινους πόρους. Η εκπαίδευση 
μπορεί να μειώσει το στίγμα. Επιπλέον, 
για όσους το χρειαστούν θα πρέπει να 
υπάρχει πρόνοια και για εξατομικευμένη 
υποστήριξη από ειδικούς ψυχικής υγείας. 

Οι όποιες παρεμβάσεις πρέπει να είναι 
πολυτομεακές και πολυεπίπεδες, για να 
έχουν αποτέλεσμα. Δεν αρκεί η παροχή, 
για παράδειγμα, ψυχολογικής υποστήρι-
ξης, όταν το σύστημα και οι ανεπάρκειές 
του είναι τέτοιες που λειτουργούν ακυ-
ρωτικά στην όποια προσπάθεια υποστή-
ριξης, μη διασφαλίζοντας τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις. Επιπλέον είναι σημαντικό 
να αναγνωρίσουμε ότι η παθολογικοποί-
ηση φυσιολογικών αντιδράσεων σε μη 
φυσιολογικές συνθήκες υπονομεύει την 
ικανότητα ανθρώπων να ανακάμψουν από 
τις προκλήσεις αλλά και τη δυνατότητα πα-
ροχής διακριτής στήριξης σε αυτούς που 
πραγματικά την έχουν ανάγκη.

Σε αυτό το πλαίσιο η «Συν-ειρμός ΑμΚΕ 
Κοιν. Αλληλεγγύης» με τη μονάδα ψυ-
χικής υγείας Βαβέλ, υλοποιούν δράση 
για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των 
εργαζομένων στην πρώτη γραμμή. Αυτή 
περιλαμβάνει πληροφόρηση για τις ψυ-
χοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας 
και εργαλεία για τη διαχείρισή τους (μέσω 
της ιστοσελίδας https://www.frontline-
covid19.com/), εκπαίδευση για την κατα-
νόηση και ενεργοποίηση των ατομικών 
προστατευτικών μηχανισμών και στρα-
τηγικών αντιμετώπισης προκλήσεων, και 
δωρεάν ψυχοκοινωνική και συναισθημα-
τική στήριξη από εξειδικευμένους ψυχο-
λόγους. 
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Επιχειρώντας να ορίσουμε τη φήμη από την 
οπτική των κοινωνικών επιστημών, θα λέγα-
με ότι πρόκειται για «μια ιστορία ή ένα κομμάτι 
πληροφορίας άγνωστης αξιοπιστίας που με-
ταφέρεται από άτομο σε άτομο» (Vandenbos, 
2007). Πρόκειται για μια αυτοσχέδια είδηση 
(Shibutani, 1966), η οποία διαδίδεται με μεγά-
λη ταχύτητα όταν η ζήτηση για πληροφoρίες 
ξεπερνά την προσφορά. Αυτό συμβαίνει συχνά 
σε καιρό πανδημίας, ιδίως στην αρχική φάση 
(πρώτο κύμα), όταν οι επιστημονικές γνώσεις 
είναι περιορισμένες και η ανάγκη του πληθυ-
σμού για πληροφόρηση μεγάλη. Σε αυτή τη 
συνθήκη, η φήμη έρχεται να αναπληρώσει το 
κενό που δημιουργείται από την έλλειψη εμπε-
ριστατωμένης γνώσης, μειώνοντας το άγχος 
που γεννά η αβεβαιότητα. Η σχετική έρευνα 
ανέδειξε τρεις διαδικασίες που σχετίζονται με 
τη διάδοση μιας φήμης (Allport & Postman, 
1945): α) σύμπτυξη (η φήμη γίνεται συντομό-
τερη, λιγότερο λεπτομερής και λιγότερο περί-
πλοκη), β) όξυνση (ορισμένα χαρακτηριστικά 
της φήμης μεγαλοποιούνται και τους δίνεται 
επιλεκτική έμφαση), και γ) αφομοίωση (η φήμη 
παραποιείται σύμφωνα με τις προϋπάρχουσες 
προκαταλήψεις, τις μεροληψίες, τα συμφέροντα 
και τις επιδιώξεις των ατόμων).

Παλαιότερα, οι φήμες διαδίδονταν από στόμα 
σε στόμα εντός της κοινότητας ή μιας περιορι-
σμένης γεωγραφικής περιοχής. Στην εποχή της 
υψηλής τεχνολογίας και του διαδικτύου, εξα-
πλώνονται αστραπιαία από το ένα άκρο του 
πλανήτη στο άλλο. Όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο ΠΟΥ, η ανθρωπότητα καλείται σήμερα 
να αντιμετωπίσει τόσο την πανδημία covid-19 
όσο και την πληροφοριοδημία (infodemic) που 
τη συνοδεύει. Ο όρος «πληροφοριοδημία» 
αναφέρεται σε «υπερπληθώρα πληροφοριών 
–κάποιες ακριβείς και κάποιες όχι– που δυσκο-
λεύει τους ανθρώπους να βρουν αξιόπιστες 
πηγές και σωστή καθοδήγηση όταν τη χρειά-
ζονται». Επινοήθηκε για να ταξινομήσει τα κοινά 
χαρακτηριστικά των φημών, του στίγματος και 
των θεωριών συνωμοσίας κατά τη διάρκεια μιας 
υγειονομικής κρίσης (WHO, 2020a). 

Πρόσφατα, μια ομάδα κοινωνικών επιστημό-
νων, ιατρών και επιδημιολόγων πραγματοποί-
ησε έρευνα με θέμα την πληροφοριοδημία κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας covid-19 (Islam et al., 
2020). Υλικό της έρευνας αποτέλεσαν στοιχεία, 
αναφορές και μαρτυρίες από όλο τον κόσμο που 
προέρχονταν από: α) ιστότοπους πρακτορείων 
ειδήσεων και τηλεοπτικών δικτύων, β) μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης (Facebook & Twitter) και 
γ) εφημερίδες. Συνολικά εντοπίστηκαν 2.311 
περιπτώσεις σε 25 γλώσσες από 87 χώρες. Από 
αυτές, οι 2.049 (89%) ταξινομήθηκαν ως φήμες, 
οι 182 (7,8%) ως θεωρίες συνωμοσίας και οι 
82 (3,5%) ως κοινωνικό στίγμα. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα, από όλες τις κατηγορίες των 
πληροφοριών, το 24% αφορούσε τη νόσο, τη 
μετάδοση και τη θνησιμότητα, το 21% παρεμ-
βάσεις ελέγχου, το 19% τη θεραπεία, το 15% 
την αιτία της νόσου, συμπεριλαμβανομένης της 
προέλευσής της, το 1% τη βία και το υπόλοιπο 
20% άλλα θέματα. Από τις 2.276 αναφορές για 
τις οποίες ήταν διαθέσιμες αξιολογήσεις κειμέ-
νου, 1.856 ισχυρισμοί ήταν ψευδείς (82%), 204 
ήταν σωστοί (9%), 176 ήταν παραπλανητικοί 
(8%) και 31 δεν είχαν αποδειχθεί (1%). Μεταξύ 
όλων των κατηγοριών της πληροφοριοδημίας 
που εξετάστηκαν, η πιο διαδεδομένη ήταν οι 
φήμες. Οι περισσότερες φήμες σχετίζονταν με 
τη νόσο, τη μετάδοση και τη θνησιμότητα, ενώ 
ακολουθούσαν οι παρεμβάσεις πρόληψης και 
τα μέτρα ελέγχου. Μερικά παραδείγματα φη-
μών που σχετίζονταν με την πληροφοριοδημία 
covid-19 είναι τα ακόλουθα: «Η κατανάλωση 
σούπας νυχτερίδας είναι πηγή του κορωνοϊ-
ού» (αιτία-προέλευση), «Τα κινητά τηλέφωνα 
μπορούν να μεταδώσουν τον κορωνοϊό» (με-
τάδοση), «Η διατήρηση της ενυδάτωσης του 
λαιμού, η αποφυγή κατανάλωσης πικάντικων 
τροφίμων και η λήψη βιταμίνης C μπορούν να  
αποτρέψουν τη νόσο» (πρόληψη), «Η κατανά-
λωση σκόρδου μπορεί να θεραπεύσει τον κο-
ρωνοϊό» (θεραπεία). Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι 

Διαχείριση της πληροφοριοδημίας covid-19: προκλήσεις και προτάσεις
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φήμες που ήθελαν τον ψεκασμό χλωρίου ως 
μέσο αποτροπής της μόλυνσης από τον κορω-
νοϊό και το κράτημα της αναπνοής για 10 δευτε-
ρόλεπτα ως αξιόπιστο τρόπο αυτοανίχνευσης. 
Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους φήμες είναι 
επικίνδυνες τόσο για την ατομική όσο και για τη 
δημόσια υγεία. Στο Ιράν εκατοντάδες άνθρωποι 
πέθαναν και πάνω από χίλια άτομα δηλητηριά-
στηκαν από κατανάλωση μεθανόλης, μετά από 
φήμες ότι μπορεί να θεραπεύσει τον κορωνοϊό. 

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι παρεμβά-
σεις δημόσιας υγείας, που παρέχουν –με άμεσο 
και σαφή τρόπο– αποδεικτικά στοιχεία κατά της 
παραπληροφόρησης, μπορούν να επιτύχουν 
αλλαγή στις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές 
που σχετίζονται με την υγεία (Bode & Vraga, 
2018˙ Jolley & Douglas, 2017). Η δημιουργία 
παρατηρητηρίων εξαπάτησης (hoax) και ψευ-
δών ειδήσεων (fake news) για θέματα δημόσιας 
υγείας (όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
κατά της Παραπληροφόρησης) αποτελεί έναν 
τρόπο ελέγχου της διασποράς φημών και απο-
κατάστασης της αλήθειας, με αποτέλεσμα τη 
μείωση της αβεβαιότητας (DiFonzo & Bordia, 
2007). Επίσης, για την αντιμετώπιση του στρες 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα άτομα κα-
λούνται από τις αρχές δημόσιας υγείας να πε-
ριορίσουν την έκθεσή τους στις ειδήσεις και να 
αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις ανησυχίες και 
τις αναπόδεικτες απόψεις του περιβάλλοντός 
τους (Taylor, 2020).

Ο ΠΟΥ (2020b) προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διαμορφώσουν σχέδια δράσης για τη διαχεί-
ριση της πληροφοριοδημίας, παρέχοντας στις 
κοινότητες –ιδίως στις ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες– ακριβή πληροφόρηση, βάσει επιστη-
μονικών και αποδεικτικών στοιχείων, με σεβα-
σμό, ωστόσο, στην ελευθερία της έκφρασης. 
Μάλιστα, προτρέπει την ενεργή εμπλοκή των 
κοινοτήτων στην υλοποίηση των εθνικών σχε-
δίων δράσης, με σκοπό την ενδυνάμωσή τους 
και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας απέναντι στην 
παραπληροφόρηση. Παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους –στους οποίους περιλαμβάνο-
νται τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
ερευνητές και τεχνολόγοι, εκπρόσωποι της κοι

νωνίας των πολιτών και άτομα επιρροής 
(influencers)– να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ, 
με τα κράτη μέλη και μεταξύ τους, προκειμένου 
να ενισχύσουν περαιτέρω τις δράσεις τους για 
την πρόληψη της εξάπλωσης της πληροφορι-
οδημίας.
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Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδι-
κού “Νέα Υγεία” αναφέρθηκα σε αδρές 
γραμμές στην ευαλωτότητα και τη βιο-
πολιτική στη συνθήκη της πανδημίας. 
Ωστόσο, επειδή τόσο η ευαλωτότητα 
όσο και η βιοπολιτική -ακόμη περισσό-
τερο μάλλον- εμπεριέχουν περίπλοκες 
νοηματοδοτήσεις και ως τέτοιες συχνά 
υπόκεινται σε παρερμηνείες, είναι χρή-
σιμο να προβούμε σε κάποιες εννοι-
ολογικές αποσαφηνίσεις. Στο τρέχον 
τεύχος θα επικεντρωθούμε στον όρο 
“ευαλωτότητα” ενώ στο επόμενο θα 
έχουμε την ευκαιρία να εντρυφήσουμε 
-στο μέτρο του δυνατού- στην φουκω-
ϊκή ορολογία της βιοπολιτικής. Διευκρι-
νίζεται εξ αρχής ότι κάθε έννοια η οποία 
θα αναπττυχθεί θα έχει ως σημείο ανα-
φοράς την υγεία και τη δημόσια υγεία.
Αφορμή για τη συγγραφή του παρόντος 
στάθηκε μία εμπειρική παρατήρηση, 
όπως συνήθως συμβαίνει στην κοινωνι-
ολογική έρευνα. Παρακολουθώντας τις 
Συνεντεύξεις Τύπου στο Υπ. Υγείας, από 
την έναρξη της πανδημίας ένθεν, παρα-
τήρησα ότι η φράση “ευάλωτοι πληθυ-
σμοί” άλλοτε εμφανίζεται ταυτόσημη με 
τις “ευπαθείς ομάδες” ή “ομάδες υψη-
λού κινδύνου” και άλλοτε συσχετίζεται 
με τους κοινωνικούς προσδιοριστές της 
υγείας.
Προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έν-
νοια θα ανατρέξουμε στις επίσημες 
διεθνείς ορολογίες. Σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2020) 
και τον σχετικό οδηγό προτεινόμενων 
δράσεων, τον οποίο εξέδωσε κατά τους 
πρώτους μήνες της πανδημίας, ως ευά-
λωτοι πληθυσμοί νοούνται όσοι αντι-
μετωπίζουν έλλειψη στέγης, διαβιούν 
σε υπερπληθείς κατοικίες, σε κλειστές 
δομές, καταυλισμούς, σε απομακρυσμέ-
νες περιοχές και σε συνθήκες στέρη-

σης ή ακραίας φτώχειας. Από την άλλη, 
ως ευπαθείς ομάδες ή ομάδες υψηλού 
κινδύνου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, 
νοούνται τα άτομα άνω των 60 ετών και 
τα φέροντα υποκείμενα νοσήματα, οι 
χρονίως πάσχοντες.
Όπως απορρέει από τα παραπάνω, υφί-
σταται σαφής διάκριση μεταξύ ευπαθών 
ατόμων και ευάλωτων πληθυσμών πα-
ρότι στο δημόσιο λόγο συχνά συγχέο-
νται οι όροι. Το φάσμα των ευάλωτων 
πληθυσμιακών ομάδων, σύμφωνα με 
τον ΠΟΥ, εκτείνεται από τους άστεγους, 
Ρομά, πρόσφυγες, φυλακισμένους, το-
ξικο-εξαρτημένους, AμΕΑ, τρόφιμους 
γηροκομείων και ψυχιατρείων. Αντί-
στοιχα στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, 
ο όρος υπάγεται σε ποικίλες ερμηνεί-
ες και έχουμε, επομένως, μελέτες οι 
οποίες αναφέρονται σε φυσική/βιολο-
γική ευαλωτότητα (π.χ. Rotliman, A. 
&amp; Schwarz, 1998, Rogers, 1997, 
Winding et al, 2013, Gillespie, 2012) ή 
άλλες οι οποίες τη συνδέουν σαφώς με 
τους κοινωνικούς παράγοντες της υγεί-
ας (Flaskerud &amp; Winslow, 1998; 
Powers, 2016, Ivanova et al. 2025, 
Kahambing, 2020).
Μία χρήσιμη ταξινόμηση του όρου προ-
τείνεται στη συνέχεια. Η ευαλωτότητα 
μπορεί να ιδωθεί ως α) ευπάθεια ενός 
οργανισμού σε παθογόνους παράγο-
ντες η οποία σχετίζεται με την ασθέ-
νεια και την αναπηρία, β) τρωτότητα σε 
καταστροφικούς ή κρίσιμους φυσικούς 
παράγοντες (π.χ. Φυσικά φαινόμενα,

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις της ευαλωτότητας κοινωνικών ομάδων
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 απώλεια εργασίας κλπ), γ) ευαλωτότητα 
η οποία σχετίζεται με το οικονομικό και 
κοινωνικό υπόβαθρο του πληθυσμού 
(Powers, 2016).
Επειδή είναι πανθομολογούμενος ο λε-
ξιλογικός πλούτος της ελληνικής γλώσ-
σας, υπάρχει η δυνατότητα να χρησι-
μοποιηθεί μία πλειάδα λέξεων (π.χ. 
ευαλωτότητα, τρωτότητα, ευπάθεια) με 
βάση και την παρούσα μετάφραση της 
ταξινόμησης του Ομότιμου Καθηγητή 
Φιλοσοφίας Madison Powers. Καταλή-
γοντας, επομένως, θα ήταν επωφελής 
πλέον να εδραιωθεί μία η εννοιολογική 
αποσαφήνιση ως προς την “ευαλωτότη-
τα”, η οποία με βάση και τα πρόσφατα 
κείμενα του Π.Ο.Υ., θα ήταν δόκιμο να 
εμφορείται από την ιδέα των κοινω-
νικών προσδιοριστών της υγείας και 
κυρίαρχα από το ζήτημα του βιοτικού 
επιπέδου.
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Η πρόσβαση σε μια φιλική στα παιδιά δι-
καιοσύνη είναι δικαίωμα κάθε ανήλικου 
ατόμου. To πρότζεκτ της oργάνωσης 
παιδικής προστασίας Terre des hommes 
Hellas “i-RESTORE – Protecting Child 
Victims through Restorative Justice” στο-
χεύει στο να εντοπίσει κενά και συνέρ-
γειες στην εφαρμογή της επανορθωτικής 
(ή αποκαταστατικής) δικαιοσύνης σε υπο-
θέσεις που αφορούν παιδιά θύματα. Με 
αυτόν το σκοπό εξάλλου δημοσιεύθηκε 
πρόσφατα και μία σχετική έκθεση που φι-
λοδοξεί να κάνει ένα βήμα προς αυτή την 
κατεύθυνση. Μάλιστα, με τη συμμετοχή 
και των ίδιων των παιδιών. 
Δικαιοσύνη και παιδιά στην Ελλάδα. 
Η έκθεση της Tdh Hellas σχετικά με την 
εφαρμογή της επανορθωτικής δικαιοσύ-
νης για τα παιδιά θύματα στην Ελλάδα, 
χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο γίνεται 
μια επισκόπηση της δικαιοσύνης ανηλίκων 
στην Ελλάδα. Στο δεύτερο παρουσιάζεται 
μια εμπειρική μελέτη με δεδομένα από 24 
συμβουλευτικές συνεδρίες που πραγμα-
τοποιήθηκαν με 22 επαγγελματίες από 
το χώρο της δικαιοσύνης και με παιδιά 
και γίνονται ουσιαστικές προτάσεις για τη 
βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. 
Ωστόσο, στην εν λόγω  μελέτη, ακόμη 
και ανήλικοι παραβάτες συμπεριλαμβά-
νονται στην έννοια των θυμάτων εφόσον 
διαπιστώνεται ότι πολύ συχνά θυματο-
ποιούνται και οι ίδιοι κατά την ποινική 
διαδικασία.
Στην Ελλάδα, υπάρχουν 4 βασικά πλαίσια 
στα οποία τα παιδιά μπορεί να εμπλακούν

 σε αποκαταστατικές διαδικασίες:
- Ποινικές διαδικασίες με βάση τις δια-
τάξεις του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα 
για ανήλικους παραβάτες: Η συνδιαλ-
λαγή  ανάμεσα στον παραβάτη και το 
θύμα, είτε ενήλικο είτε ανήλικο, μπορεί 
να διαταχθεί ως αναμορφωτικό μέτρο 
και διευκολύνεται από τους επιμελητές 
ανηλίκων. Αυτό σημαίνει, ότι η διαδικα-
σία προσανατολίζεται κυρίως προς τους 
παραβάτες.  
- Η ποινική διαμεσολάβηση ως εναλ-
λακτική επίλυση υποθέσεων ενδοοικο-
γενειακής βίας: Ο Νόμος 3500/2006 
αναφέρει ότι το παιδί μπορεί να συμμε-
τέχει στη διαδικασία εκπροσωπούμενο 
από τον Εισαγγελέα Ανηλίκων και τον 
κηδεμόνα του και ότι παιδιά άνω των 14 
ετών μπορούν να είναι παρόντα εφόσον 
το επιθυμούν.
- Σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις: Ο 
Νόμος 3898/2010 προβλέπει ότι τα παι-
διά μπορούν να συμμετέχουν έμμεσα, 
λ.χ. σε διενέξεις σχετικές με την επιμέ-
λεια, αλλά δεν έχουν θεσπισθεί ειδικές 
διατάξεις για τη συμμετοχή τους. Η δι-
αμεσολάβηση διεξάγεται από διαμεσο-
λαβητές καταχωρισμένους στο Μητρώο 
Διαμεσολαβητών  του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης.
- Στο σχολικό σύστημα: Τα παιδιά συμ-
μετέχουν στη διαμεσολάβηση μέσω 
προγραμμάτων διομότιμης διαμεσολά-
βησης μεταξύ μαθητών. Η διαδικασία γί-
νεται υπό την επίβλεψη των δασκάλων, 
οι οποίοι εκπαιδεύουν τους μαθητές 
αφού πρώτα εκπαιδευτούν κατάλληλα 
οι ίδιοι.  

  

i-RESTORE. Νέα αναφορά από την Terre des hommes Hellas ανοίγει 
δρόμο για την  επανορθωτική δικαιοσύνη για παιδιά

Δήμητρα  Μουστάκα, Υπεύθυνη συντονισμού προγράμματος i-RESTORE στην Ελλάδα, Terre 
des hommes Hellas
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Μερικά μόνο από τα προβλήματα που 
εντοπίζονται στα παραπάνω πλαίσια εί-
ναι τα εξής: 
Σύμφωνα με το νόμο, οι Εισαγγελείς μπο-
ρούν να ενεργήσουν ως διαμεσολαβητές 
ενώ και η Αστυνομία μπορεί επίσης να 
παρέχει ανεπίσημη διαμεσολάβηση, όμως 
ούτε οι εισαγγελείς ούτε οι αστυνομικοί 
λαμβάνουν συστηματική εκπαίδευση. Οι 
επιμελητές ανηλίκων, από την άλλη πλευ-
ρά, λαμβάνουν εκπαίδευση, όχι όμως ως 
μέρος ενός συστηματικού εθνικού προ-
γράμματος ενώ κάθε πρόσθετη εκπαίδευ-
ση γίνεται με δική τους πρωτοβουλία. 
Επιπλέον, η διαμεσολάβηση στο σχολείο 
δεν είναι θεσμοθετημένη ούτε ασκείται 
παντού στην Ελλάδα ενώ τέτοιες πρωτο-
βουλίες είναι εθελοντικές και εξαρτώνται 
από το χρόνο, τα μέσα και την προθυμία 
των εκπαιδευτικών και μπορούν να εφαρ-
μοστούν μόνο με την έγκριση της Ένωσης 
Εκπαιδευτικών.
Τα κενά στη χώρα μας και η ανάγκη 
για στροφή. Όπως προκύπτει από την 
έκθεσης της Tdh Hellas, η επανορθωτική 
δικαιοσύνη μέχρι στιγμής δεν έχει εισα-
χθεί με συστηματικό τρόπο στην Ελλάδα 
και τα σχετικά προγράμματα έχουν αντι-
μετωπίσει προκλήσεις.  
Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η έλλειψη 
πρωτοκόλλων, καθώς κανένα σώμα (κυ-
βέρνηση, ιδρύματα κ.λπ.) δε συντονίζει 
ούτε συλλέγει δεδομένα για ζητήματα 
σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και 
τις εναλλακτικές μεθόδους συνεργασίας 
μαζί τους.
Πρόβλημα όμως αποτελεί και η καθυστέ-
ρηση της εφαρμογής της υπάρχουσας 
νομοθεσίας. Λ.χ. το 2017, ψηφίστηκε ο 
Ν. 4478/2017, που θεσπίζει την ίδρυση 
Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανή-
λικων Θυμάτων (“Σπίτια του Παιδιού”) 
όπου παιδιά θύματα σεξουαλικής κακο-
ποίησης μπορούν να καταθέσουν και να 
λάβουν ολιστικές και εξειδικευμένες υπη-
ρεσίες ώστε να αποφύγουν περαιτέρω 
θυματοποίηση και να αντιμετωπιστούν με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στοχεύοντας 
στην επανόρθωση της βλάβης που τους 
προκλήθηκε. Δυστυχώς όμως, ακόμα δεν 
έχουν τεθεί σε λειτουργία.
Επίσης, ο αργός ρυθμός της απονομής της 
δικαιοσύνης συμβάλλει σε πιθανή δευ-
τερογενή θυματοποίηση των ανηλίκων. 
Παράλληλα, παραμένει η έλλειψη προσω-
πικού στις σχετικές υπηρεσίες, ειδικά μετά 
από την οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα 
η πρόσβαση σε αυτές να περιορίζεται.
Την ίδια στιγμή, οι υπηρεσίες που παρέ-
χουν υποστήριξη στα θύματα εστιάζουν 
κυρίως σε συγκεκριμένες κατηγορίες τους 
(κυρίως ευάλωτες ομάδες και γυναίκες που 
έχουν βιώσει έμφυλη βία) ενώ υπάρχουν 
ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη δομών 
και εξειδικευμένης κατάρτισης όσων ανα-
λαμβάνουν εν τέλει τη διαμεσολάβηση.  Κι 
αυτά είναι μόνο κάποια από τα ζητήματα 
που ανακύπτουν όταν εξετάζει κανείς από 
κοντά το πεδίο της επανορθωτικής δικαι-
οσύνης στην Ελλάδα.
Όπως τόνισε η συμμετέχουσα στην έρευ-
να της Tdh Hellas, Όλγα Θεμελή (αναπλη-
ρώτρια καθηγήτρια Ιατροδικαστικής Ψυ-
χολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης): 
«Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης έχει 
δημιουργηθεί από ενήλικες για ενήλικες 
και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες συχνά 
δεν κατανοούν ότι κάθε υπόθεση είναι 
διαφορετική και κάθε παιδί έχει ένα εξει-
δικευμένο προφίλ. Επιπλέον, το σύστημα 
φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στους 
ανήλικους παραβάτες έναντι των παιδιών 
θυμάτων ενώ ενίοτε, επαναλαμβανόμενες 
αξιολογήσεις παιδιών από επαγγελματίες 
συμβάλλουν στην ακούσια εκ νέου θυμα-
τοποίησή τους». Ωστόσο, φαίνεται ότι, 
πλέον, οι επαγγελματίες εν γένει ανα
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γνωρίζουν την ανάγκη τα παιδιά να αντι-
μετωπίζονται διαφορετικά από τους ενή-
λικες, και να λαμβάνονται υπόψη παρά-
γοντες όπως το πολιτισμικό υπόβαθρο, 
η ηλικία, το φύλο ή η υγεία  τους.
Ωστόσο, με εξαίρεση τους επιμελητές 
ανηλίκων, οι επαγγελματίες γενικά δεν 
φαίνεται να εκπαιδεύονται στην επανορ-
θωτικής δικαιοσύνη.  Ορισμένοι  εκφρά-
ζουν επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της 
σε περιπτώσεις βίαιων εγκλημάτων, όπως 
η σεξουαλική κακοποίηση, ή ο εκφοβι-
σμός. Ωστόσο, επικρατεί η άποψη ότι η 
επανορθωτική δικαιοσύνη θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται περισσότερο σε υποθέ-
σεις ενδοοικογενειακής βίας στις οποίες 
εμπλέκονται παιδιά ως έμμεσα θύματα, 
κάτι που -επί του παρόντος- δεν συμβαί-
νει.
Ως προς το σχολικό σύστημα, παρόλες τις 
δυσκολίες στην εφαρμογή της διαμεσο-
λάβησης, οι ερωτηθέντες επισημαίνουν 
θετικά αποτελέσματα όποτε αυτή λαμβά-
νει χώρα. Ένας από τους επαγγελματίες  
που συμμετείχαν στην έρευνα, σημείωσε 
ότι το 80 - 90% των μαθητών ανέφεραν 
ότι μετά τη διαδικασία δεν έρχονταν σε 
σύγκρουση με τους συνομηλίκους τους.  
Γενικά, η εφαρμογή της επανορθωτικής 
δικαιοσύνης φαίνεται πιο αποδεκτή από 
τα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες. Τα 
ίδια τα παιδιά, αναφέρουν ότι παρέχει 
στους παραβάτες την ευκαιρία να κατα-
νοήσουν τις συνέπειες των πράξεών τους 
και να επανορθώσουν ενώ επιτρέπει στα 
θύματα να καταλάβουν τους λόγους για 
τους οποίους συνέβη το αδίκημα. «Μας 
βοηθάει να λύσουμε ό,τι θέμα προκύψει 
με πιο πολιτισμένο τρόπο και να συμφιλι-
ωθούμε μεταξύ μας. Παίρνει ένα μεγάλο 
βάρος από πάνω μας», όπως είπε ένα από 
τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα… 

Αναφέρουν επίσης, ότι αυτή η πρακτική 
θα λειτουργούσε ιδιαιτέρως καλά για τα 
παιδιά επειδή είναι πιο ανοιχτά στις αλ-
λαγές. 
Πώς θα μπορούσε να αλλάξει το τοπίο; 
Όπως προτείνεται από τις συντάκτριες της 
έκθεσης της Tdh Hellas (Cecilia Popa, Δή-
μητρα Μουστάκα, Μάρθα Χατζοπούλου 
και Έφη Παπαΐωάννου),η ανάγκη χρημα-
τοδότησης σε κρατικό επίπεδο για πα-
ρεμβάσεις επανορθωτικής δικαιοσύνης 
και ανάπτυξη πολιτικών στήριξης πρέπει 
να γίνει προτεραιότητα. Η εκτενέστερη 
εκπαίδευση των επαγγελματιών της ποι-
νικής δικαιοσύνης ανηλίκων είναι επίσης 
καθοριστικής σημασίας όπως και η σύ-
σταση πρωτοκόλλων και η ενημέρωση και 
συνεργασία κηδεμόνων, παιδιών, επαγ-
γελματιών, εκπαιδευτικών και όλων των 
εμπλεκόμενων στη διαδικασία της επα-
νορθωτικής δικαιοσύνης. 
Υπάρχουν ωστόσο πολλά ακόμα βήματα 
με κυριότερο όλων, τα ίδια τα παιδιά να 
έχουν την ευκαιρία να λαμβάνουν μέρος 
σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι σημαντι-
κό να δοθεί προσοχή στις ανάγκες τους 
και στη δική τους αίσθηση περί δικαίου. 
Η ενδυνάμωσή τους πρέπει να έρθει στο 
προσκήνιο και, πέρα από τα δικαιώματά 
τους για προστασία και υποστήριξη, να 
διασφαλιστεί επιπλέον η ενεργή συμμετο-
χή τους σε όλα τα ζητήματα που τα αφο-
ρούν, τόσο εντός του συστήματος ποι-
νικής δικαιοσύνης, όσο και στα σχολεία. 
Η επανορθωτική δικαιοσύνη κάνει κάτι 
πολύ παραπάνω από την αποκατάσταση 
του δικαίου.  Βοηθάει να αποκατασταθεί 
και η  ψυχική υγεία των παιδιών θυμάτων 
που συχνά υφίσταται πολύ βαρύ πλήγ-
μα. Μια ευέλικτη προσέγγιση με επιπλέ-
ον μορφές αποκαταστατικών πρακτικών, 
όπως συσκέψεις οικογενειακών ομάδων 
ή επανορθωτικούς κύκλους, θα μπορούσε 
να είναι χρήσιμη σε αυτό το πλαίσιο. 
Η ανάπτυξη και ενίσχυση της επανορ-
θωτικής δικαιοσύνης στις υποθέσεις που 
εμπλέκονται παιδιά θα πρέπει σε κάθε 
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περίπτωση να συμβαδίζει με την ανάπτυ-
ξη πολιτικών για τη στήριξη των παιδιών 
θυμάτων και με μεγαλύτερη ευαισθητο-
ποίηση των αρμόδιων αρχών, των επαγ-
γελματιών και του κοινού ως προς τα δι-
καιώματα των παιδιών.

Το πρόγραμμα i-RESTORE συγχρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Υπεύθυ-
νη συντονισμού για το πρόγραμμα στην 
Ελλάδα: Δήμητρα Μουστάκα 
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Τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά συστήματα 
αποτυγχάνουν να δώσουν στα αγόρια και τα 
κορίτσια τις ίδιες ευκαιρίες να μάθουν και να 
εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε παγκόσμια 
και πολυπολιτισμικά ζητήματα, σύμφωνα με 
τη πρώτη έκθεση του PISA (Διεθνές Πρό-
γραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθη-
τών/Programme for International Student 
Assessment) κσι του Οργανισμού Οικονο-
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
που αξιολόγησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες 
και τις στάσεις των μαθητών ως προς την 
αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους και 
πολιτισμούς 

Τα σχολεία πρέπει να βοηθούν τους μαθη-
τές να μάθουν να είναι αυτόνομοι στη σκέ-
ψη τους και να αναπτύξουν μια ταυτότητα 
που να αναγνωρίζει τον πλουραλισμό της 
σύγχρονης ζωής. Στη δουλειά, στο σπίτι 
και στην κοινότητα, οι άνθρωποι χρειάζεται 
να έχουν ευρεία κατανόηση του τρόπου με 
τον οποίο ζουν οι άλλοι, σε διαφορετικούς 
πολιτισμούς και παραδόσεις, και του πώς 
σκέφτονται οι άλλοι, είτε πρόκειται για επι-
στήμονες ή για καλλιτέχνες.

Η ικανότητα των νέων σήμερα να κατανο-
ούν το παγκόσμιο περιβάλλον και οι δεξιό-
τητες τους στην ανάγνωση, τα μαθηματικά 
τις επιστήμες μπορούν να διαμορφώσουν 
το μέλλον σε σημαντικό βαθμό. Όμως, οι 
κοινωνίες που στοχεύουν στο να γεφυρώ-
σουν το κοινωνικό κεφάλαιο και τον πλου-
ραλισμό θα είναι σε θέση να προσεγγίσουν 
τα καλύτερα ταλέντα από οπουδήποτε, να 
δημιουργήσουν πολλαπλές προοπτικές και 
να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και 
την καινοτομία.

Αυτές οι εκτιμήσεις οδήγησαν το PISA να 
συμπεριλάβει την «παγκόσμια ικανότητα» 

στις τριετείς αξιολογήσεις της. Για να επιτύ-
χουν σε αυτήν την αξιολόγηση, οι μαθητές 
έπρεπε να δείξουν ότι μπορούν να συν-
δυάσουν τις γνώσεις τους για τον κόσμο 
με κριτική σκέψη. Το PISA εξέτασε επίσης 
σε ποιο βαθμό οι μαθητές κατανοούν και 
εκτιμούν τις προοπτικές και τις παγκόσμιες 
απόψεις των άλλων καθώς και τη διάθεσή 
τους να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά και 
την επικοινωνία τους για να αλληλεπιδρούν 
με άτομα από διαφορετικές παραδόσεις και 
κουλτούρες.

Η μελέτη με τίτλο «Are Students Ready 
to Thrive in an Interconnected World?» 
επικεντρώθηκε στη γνώση των μαθητών για 
ζητήματα τοπικής και παγκόσμιας σημασί-
ας, όπως η δημόσια υγεία, τα οικονομικά 
και περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και στις 
διαπολιτισμικές γνώσεις, δεξιότητες και στά-
σεις τους. Οι μαθητές από 27 χώρες και οι-
κονομίες συμμετείχαν στο τεστ. Μαθητές, 
δάσκαλοι, γονείς και διευθυντές σχολείων 
από περίπου 66 χώρες και οικονομίες συ-
μπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο.

Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ένα χά-
σμα μεταξύ των φύλων στην πρόσβαση 
σε ευκαιρίες για μάθηση της παγκόσμιας 
ικανότητας, καθώς και στις παγκόσμιες και 
διαπολιτισμικές δεξιότητες και στάσεις των 
μαθητών. Κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες 
του ΟΟΣΑ, τα αγόρια ήταν περισσότερο 
πιθανό, σε σχέση με τα κορίτσια, να αναφέ-
ρουν ότι συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
όπου αναμένεται να εκφράσουν και να συ-
ζητήσουν τις απόψεις τους, ενώ τα κορίτσια 
ήταν πιο πιθανό από τα αγόρια να αναφέ-
ρουν ότι συμμετείχαν σε δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική κατα-
νόηση και επικοινωνία.

Τα αγόρια, για παράδειγμα, είχαν περισσότε-
ρες πιθανότητες να μάθουν για τη διασύνδε-
ση των οικονομιών των χωρών και να αναζη-
τήσουν ειδήσεις στο Διαδίκτυο. Επίσης, ήταν 
πιθανότερο να ρωτηθούν από καθηγητές να 
εκφράσουν τη γνώμη τους για διεθνή νέα ή 
να συμμετάσχουν σε συζητήσεις στην τάξη 

Η εμπλοκή των μαθητών σε παγκόσμια και πολυπολιτισμικά θέματα: η νέα 
έκθεση του προγράμματος PISA & ΟΟΣΑ

Ανθή Ανδροβιτσανέα, Ψυχολόγος, ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ & 
ΠΑΔΑ 
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για παγκόσμια γεγονότα και να αναλύσουν 
παγκόσμια θέματα με τους συμμαθητές τους.

Αντίθετα, τα κορίτσια ήταν πιο πιθανό από 
τα αγόρια να αναφέρουν ότι μαθαίνουν 
πώς να επιλύουν συγκρούσεις με τους συ-
νομηλίκους τους στην τάξη, ότι μαθαίνουν 
για διαφορετικούς πολιτισμούς και για το 
πώς άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς 
μπορούν να έχουν διαφορετικές προοπτι-
κές σε ορισμένα θέματα. Αυτές οι διαφορές 
μεταξύ των φύλων θα μπορούσαν να αντι-
κατοπτρίζουν τα προσωπικά ενδιαφέροντα 
και την αυτό-αποτελεσματικότητα, αλλά θα 
μπορούσαν επίσης να αντικατοπτρίζουν τον 
τρόπο κοινωνικοποίησης των κοριτσιών και 
των αγοριών στο σπίτι και στο σχολείο, σύμ-
φωνα με την έκθεση.

«Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για να βοη-
θήσουμε τους νέους να περιηγηθούν στον 
ολοένα και πιο περίπλοκο κόσμο του σή-
μερα», δήλωσε ο Andreas Schleicher, δι-
ευθυντής εκπαίδευσης και δεξιοτήτων του 
ΟΟΣΑ. «Τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά 
συστήματα που είναι πιο επιτυχημένα στην 
προώθηση παγκόσμιας γνώσης, δεξιοτήτων 
και στάσεων μεταξύ των νέων είναι εκείνα 
που προσφέρουν ένα πρόγραμμα σπουδών 
‘ανοιχτό’ στον κόσμο, παρέχουν ένα θετικό 
και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακό περιβάλ-
λον και προσφέρουν ευκαιρίες συσχέτισης 
με ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς.»

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν τον βασικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στην 
προώθηση και ενσωμάτωση της διαπολιτι-
σμικής κατανόησης μέσα από τις πρακτικές 
και τα μαθήματά τους στην τάξη. Οι περισ-
σότεροι δάσκαλοι ανέφεραν ότι είναι σίγου-
ροι για την ικανότητά τους να διδάσκουν 
σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Όμως, 
η έλλειψη επαρκών ευκαιριών επαγγελμα-
τικής ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα είναι 
μια μεγάλη πρόκληση. Λίγοι εκπαιδευτικοί 
ανέφεραν ότι έχουν εκπαιδευτεί στη διδα-
σκαλία σε πολυπολιτισμικές ή πολύγλωσσες 
συνθήκες.

Πάνω από το 90% των μαθητών παρακολού-
θησαν σχολεία όπου οι διευθυντές ανέφε-
ραν θετικές πολυπολιτισμικές πεποιθήσεις 
μεταξύ των δασκάλων τους. Ωστόσο, οι 
μαθητές που αντιλαμβάνονται τις διακρίσεις 
από τους δασκάλους τους έναντι των μετανα-
στών και των ατόμων από άλλα πολιτιστικά 

περιβάλλοντα, για παράδειγμα, εμφάνισαν 
παρόμοιες αρνητικές συμπεριφορές. Αυτό 
τονίζει τον βασικό ρόλο των εκπαιδευτικών 
και των διευθυντών του σχολείου στην κα-
ταπολέμηση ή τη διαιώνιση των διακρίσεων 
ενεργώντας ως πρότυπα.

Άλλα σημαντικά αποτελέσματα: Ίσως δεν 
αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι χώρες 
που τα πάνε καλά στην αξιολόγηση γραφής 
και ανάγνωσης του PISA, δηλαδή όπου οι 
μαθητές είναι καλοί στην πρόσβαση, τη δι-
αχείριση, τον προβληματισμό και την αξιο-
λόγηση των πληροφοριών, τείνουν επίσης 
να πηγαίνουν καλά στο γνωστικό τεστ που 
ήταν μέρος της αξιολόγησης σε παγκόσμιας 
θέματα του PISA. Έτσι, η Σιγκαπούρη και ο 
Καναδάς με υψηλές επιδόσεις βγαίνουν επί-
σης στην κορυφή της παγκόσμιας ικανότη-
τας. Αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι ότι 
το PISA με υψηλές επιδόσεις τον Καναδά τα 
πάει ακόμα καλύτερα στα παγκόσμια θέματα 
από ό, τι προβλέπει η υψηλή απόδοση των 
μαθητών του στην ανάγνωση, τα μαθηματικά 
και τις επιστήμες.

Εξίσου ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι ότι οι 
μαθητές της Κολομβίας που συχνά δυσκο-
λεύονται με τις δοκιμασίες ανάγνωσης, μα-
θηματικών και επιστημών του PISA, τα πάνε 
πολύ καλύτερα στα παγκόσμια θέματα από 
ό, τι προβλέπουν οι δεξιότητες ανάγνωσης, 
μαθηματικών και επιστημών. Αυτή η χώρα 
κάποτε διχασμένη από εμφύλιο πόλεμο έκα-
νε σημαντικές προσπάθειες για την ενίσχυση 
των πολιτικών δεξιοτήτων και της κοινωνι-
κής συνοχής κατά την τελευταία δεκαετία, 
και αυτό φαίνεται να αντικατοπτρίζεται στα 
μαθησιακά αποτελέσματα στο σχολείο. Σε 
κάπως μικρότερο βαθμό, μαθητές στη Σκω-
τία, την Ισπανία, το Ισραήλ, τη Σιγκαπούρη, 
τον Παναμά, την Ελλάδα, την Κροατία, την 
Κόστα Ρίκα και το Μαρόκο τα πάνε επίσης 
καλύτερα στην παγκόσμια ικανότητα από ό, 
τι προβλεπόταν. Με τη σειρά τους, οι μαθη-
τές στην Κορέα και τη Ρωσική Ομοσπονδία 
τα πάνε λιγότερο καλά στην παγκόσμια ικα-
νότητα 
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από ό, τι προβλέπουν οι επιδόσεις τους στην 
ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις επιστήμες. 
Το πιο ενδιαφέρον εύρημα από αυτή τη νέα 
αξιολόγηση PISA είναι ότι πολλές σχολικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της 
οργάνωσης της μάθησης στο σχολείο, της 
επαφή με ανθρώπους από άλλους πολιτι-
σμούς και της εκμάθηση άλλων γλωσσών, 
συνδέονται θετικά με την παγκόσμια ικανό-
τητα.

Σύμφωνα με τους διευθυντές του σχολείου, 
οι πιο κοινές μαθησιακές δραστηριότητες 
για την υποστήριξη παγκόσμιων γνώσεων 
στο σχολείο ήταν να μάθουν για τις πεποι-
θήσεις, τους κανόνες, τις αξίες, τα έθιμα και 
τις τέχνες διαφορετικών πολιτιστικών ομά-
δων καθώς και τις πολιτιστικές προοπτικές 
σε ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα. Λιγό-
τερο συχνές ήταν ο εορτασμός γιορτών άλ-
λων πολιτισμών και οι ανταλλαγές μαθητών 
με σχολεία από άλλες χώρες. Οι μαθητές 
που συμμετείχαν σε μεγαλύτερο αριθμό σε 
μαθησιακές δραστηριότητες γύρω από πα-
γκόσμια θέματα τείνουν να αναφέρουν πιο 
θετικές στάσεις και διαθέσεις έναντι άλλων 
ανθρώπων και πολιτισμών από τους μαθητές 
που ασχολούνται με λιγότερο με αυτές τις 
δραστηριότητες.

Ο ρόλος των γονέων είναι επίσης πολύ ση-
μαντικός στη ζωή των παιδιών. Μέσω της 
κοινωνικοποίησης και της καλλιέργειας, οι 
γονείς διαμορφώνουν την οπτική των παι-
διών τους για τη ζωή, τη στάση και τα συ-
στήματα πεποιθήσεων τους. Οι παγκόσμιες 
και διαπολιτισμικές στάσεις δεν διαφέρουν. 
Οι γονείς που είναι ανεκτικοί είναι πιθανό να 
μεγαλώνουν παιδιά που είναι επίσης ανεκτι-
κά. Αυτές οι υποθέσεις υποστηρίζονται από 
τα αποτελέσματα του PISA 2018. Στο PISA 
2018, έγιναν ερωτήσεις σε γονείς από 14 
χώρες και οικονομίες που αντικατοπτρίζουν 
όσα περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο 
των μαθητών.  

Ένα μέρος των ερωτήσεων επικεντρώνονταν 
στην ευαισθητοποίηση για παγκόσμια ζητή

ματα, ένα άλλο στο ενδιαφέρον για μάθηση 
για άλλους πολιτισμούς και ένα τρίτο στη 
στάση των γονέων έναντι των μεταναστών.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι γονείς μαθητών 
στην Κροατία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία και 
την Ιταλία γνώριζαν περισσότερα σχετικά με 
παγκόσμια ζητήματα από τους γονείς των 
μαθητών στη Βραζιλία, τη Χιλή, το Χονγκ 
Κονγκ (Κίνα), την Κορέα, το Μακάο (Κίνα), το 
Μεξικό και τον Παναμά. Η ευαισθητοποίη-
ση των μαθητών για τα παγκόσμια ζητήματα 
βρέθηκε επίσης να σχετίζεται θετικά με τα 
επίπεδα συνειδητοποίησης των παγκόσμιων 
ζητημάτων μεταξύ των γονέων σε όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες και οικονομίες, ακό-
μη και μετά τον υπολογισμό του κοινωνικο-
οικονομικού προφίλ των μαθητών και των 
σχολείων. Όσο για το ενδιαφέρον να μά-
θουν για άλλους πολιτισμούς, οι γονείς στην 
Κροατία, τη Δομινικανή Δημοκρατία και τη 
Γερμανία ανέφεραν το μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον, ενώ οι γονείς στο Χονγκ Κονγκ (Κίνα), 
την Ιταλία και το Μακάο (Κίνα) ανέφεραν 
το λιγότερο ενδιαφέρον. Σε όλες τις χώρες 
εκτός από τον Παναμά, το ενδιαφέρον των 
μαθητών να μάθουν για άλλους πολιτισμούς 
συσχετίστηκε θετικά με το ενδιαφέρον των 
γονιών τους να το κάνουν. 

Επιπλέον, βρέθηκε μια θετική σχέση μεταξύ 
της στάσης των γονέων έναντι των μετανα-
στών και των παιδιών τους και στις 14 χώρες 
και οικονομίες που συνέλεξαν δεδομένα από 
το ερωτηματολόγιο των γονέων. Γενικά, οι 
αναλύσεις δεδομένων από το γονικό ερω-
τηματολόγιο επιβεβαιώνουν τη σημασία της 
γονικής μέριμνας και του οικιακού περιβάλ-
λοντος για την προώθηση παγκόσμιων και 
διαπολιτισμικών ενδιαφερόντων, ευαισθη-
τοποίησης και δεξιοτήτων.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕ-
ΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ: Η επαφή με ανθρώπους διαφο-
ρετικών πολιτισμών έχει τη δυνατότητα να 
προκαλέσει  περιέργεια, να ανοίξει το μυαλό 
και να δημιουργήσει κατανόηση. Οι μαθητές 
στο PISA 2018 ρωτήθηκαν εάν έχουν επαφή 
με άτομα από άλλες χώρες σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα: στο σχολείο, στην οικογένειά 
τους, στη γειτονιά τους και στον κύκλο φί-
λων τους. Κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες 
του ΟΟΣΑ, το 53% των μαθητών ανέφεραν 
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ότι έχουν επαφή με άτομα από άλλες χώρες 
στο σχολείο τους, το 54% στην οικογένειά 
τους, το 38% στη γειτονιά τους και το 63% 
στον κύκλο φίλων τους. Υπήρξαν σημαντικές 
διαφορές σε αυτές τις αναλογίες μεταξύ των 
χωρών.

Το ποσοστό των μαθητών που ανέφεραν 
ότι είχαν επαφή με άτομα από άλλες χώρες 
στο σχολείο κυμαίνονταν από 70% έως 78% 
στην Αλβανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την 
Ιταλία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Παναμά, τη Σι-
γκαπούρη, την Ελβετία, την Κινεζική Ταϊπέι 
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ κυ-
μαινόταν από 20% έως 30% στην Αργεντινή, 
τη Βραζιλία, το Μεξικό, Τουρκία και Βιετνάμ. 
Αυτά τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν δι-
άφορους παράγοντες, όπως το ποσοστό 
των μεταναστών πρώτης γενιάς σε μια χώρα 
/ οικονομία, την κινητικότητα των μαθητών 
και τον βαθμό διασύνδεσης μεταξύ της κάθε 
χώρα και του υπόλοιπου κόσμου. Αυτά τα 
αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται από ευρή-
ματα για άλλες ρυθμίσεις όπου πραγματο-
ποιείται επαφή με άτομα από άλλες χώρες, 
όπως η οικογένεια, η γειτονιά και ο κύκλος 
φίλων. Επιπλέον, η επαφή με άτομα από δια-
φορετικές χώρες συμβάλλει στην κατανόηση 
για αυτές τις χώρες, τους πολιτισμούς και τις 
παραδόσεις τους.

Αυτή η υπόθεση ευθυγραμμίζεται με τα απο-
τελέσματα του PISA 2018. Σε γενικές γραμ-
μές, η επαφή με άτομα από άλλες χώρες στο 
σχολείο (και στην οικογένεια, τη γειτονιά και 
τον κύκλο των φίλων) είναι θετικά, ασθε-
νώς έως μέτρια, συνδεόμενη με τις διαπολι-
τισμικές δεξιότητες και τη συμπεριφορά των 
μαθητών απέναντι στο να ζουν με άλλους. 
Οι πιο αξιοσημείωτες συσχετίσεις βρέθηκαν 
μεταξύ της επαφής με άτομα από άλλες χώ-
ρες στο σχολείο και της αυτο-αποτελεσματι-
κότητας των μαθητών σχετικά με παγκόσμια 
ζητήματα, τη γνωστική προσαρμοστικότητα, 
το ενδιαφέρον για μάθηση για άλλες κουλ-
τούρες, το σεβασμό προς τους ανθρώπους 
από άλλους πολιτισμούς, την ικανότητα κα-
τανόησης διαφορετικών προοπτικών και την 
κατανόηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 
Αυτές οι θετικές συσχετίσεις μπορεί να υπο-
δηλώνουν ότι η επαφή μεταξύ ανθρώπων 
διαφορετικής προέλευσης και πολιτισμών 
θα μπορούσε να ενισχύσει την κατανόηση 
και να μετριάσει τις προκαταλήψεις. Σε πολυ-

πολιτισμικές κοινωνίες, η επαφή προκύπτει 
φυσικά στο πλαίσιο του σχολείο και πέραν 
αυτού.

Ωστόσο, σε χώρες ή σε εκπαιδευτικά συστή-
ματα που είναι κυρίως κοινωνικά στρωματο-
ποιημένα, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να χρεια-
στεί να καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες 
για να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές τους 
επωφελούνται από την πολιτιστική έκθεση. 
Παραδείγματα για αυτό είναι προγράμμα-
τα ανταλλαγής μαθητών ή οι σπουδές στο 
εξωτερικό που προσφέρουν μια συναρπα-
στική εμπειρία επαφής με μια κουλτούρας. 
Ωστόσο, αυτά τα προγράμματα τείνουν να 
είναι ακριβά, και τα οφέλη τους περιορίζο-
νται μόνο σε όσου συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα.

Στην ψηφιακή εποχή, οι εκπαιδευτικοί μπο-
ρούν να ξεπεράσουν αυτούς τους περιορι-
σμούς συνεργαζόμενοι με ξένα σχολεία και 
χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες 
για την οργάνωση συνεργατικών δραστη-
ριοτήτων με βάση τα κοινά ενδιαφέροντα 
των μαθητών τους. Αυτές οι δραστηριότητες 
θα μπορούσαν να καλύψουν θέματα παγκό-
σμιας ή διαπολιτισμικής σημασίας, αλλά θα 
μπορούσαν επίσης να επικεντρωθούν στην 
εισαγωγή των μαθητών σε άλλους πολιτι-
σμούς και παραδόσεις. Η δέσμευση με την 
τοπική κοινότητα είναι μια άλλη μέθοδος 
εισαγωγής των μαθητών στους διαφορετι-
κούς πολιτισμούς που υπάρχουν εντός του 
σχολείου τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 
επίσκεψη σε κέντρα της κοινότητας, τόπους 
λατρείας ή τοπικές αγορές.

Big gender gap in students attitudes and 
engagement in global and multicultural 
issues, finds new OECD PISA report 
22/10/2020 -
http://www.oecd.org /educat ion/big-
gender-gap-in-students-attitudes-and-
engagement-in-global-and-multicultural-
issues-finds-new-oecd-pisa-report.htm
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Νέα από την Ευρώπη και τον κόσμο

Μελέτη ενός εκατομμυρίου παιδιών στη 
Δανία: oι αντιξοότητες στην παιδική 
ηλικία αυξάνουν τον κίνδυνο για πρόωρο 
θάνατο

Οι κοινωνικές αντιξοότητες στην πρώιμη 
παιδική ηλικία φαίνεται να είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας κινδύνου για θάνατο στην πρώιμη 
ενήλικη ζωή. Τα παιδιά που έχουν βιώσει 
επανειλημμένα σοβαρές αντιξοότητες, όπως 
απώλεια γονέα, ψυχική ασθένεια στην οικογένεια, 
φτώχεια ή τοποθέτησή τους σε ανάδοχη 
οικογένεια έχουν 4,5 φορές υψηλότερο κίνδυνο 
θανάτου στις αρχές της ενήλικης ζωής σε σχέση με 
τα παιδιά που δεν έχουν βιώσει τόσες δυσκολίες 
κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Από πολλές 
απόψεις, η παιδική μας ηλικία θέτει τα θεμέλια 
της υγείας μας στην ενήλικη ζωή. Είναι κομμάτι 
της σωματικής και της γνωστική μας ανάπτυξης. 
Αν διαταραχθεί αυτή η ανάπτυξη, μπορεί να έχει 
μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη σωματική και 
ψυχική υγεία μας στη ζωή αργότερα.
Σε μια νέα μελέτη, ερευνητές από τη Σχολή 
Επιστημών Υγείας και Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο 
της Κοπεγχάγης δείχνουν ότι οι αντιξοότητες στην 
παιδική ηλικία αυξάνουν τον κίνδυνο πρόωρου 
θανάτου στην αρχή της ενήλικη ζωή (16-36 
ετών). Οι ερευνητές κατέγραψαν τις κοινωνικές 
και στρεσογόνες αντιξοότητες* στην παιδική 
ηλικία ενός εκατομμυρίου παιδιών στην Δανία. 
«Χωρίσαμε τα παιδιά σε πέντε ομάδες ανάλογα με 
το επίπεδο δυσκολιών που έζησαν στην παιδική 
ηλικία. Όσο πιο στρεσογόνες εμπειρίες έχουν 
βιώσει κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, 
τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό θνησιμότητας 
στις αρχές της ενήλικης ζωής. Για τα πιο ευάλωτα 
παιδιά, το ποσοστό θνησιμότητας είναι 4,5 φορές 
υψηλότερο!» λέει η καθηγήτρια Naja Hulvej Rod 
από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας. Το υψηλότερο 
ποσοστό θνησιμότητας εκδηλώνεται κυρίως σε 
αυτοκτονίες και ατυχήματα, αλλά η μελέτη δείχνει 
επίσης υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο 
σε αυτή την ομάδα.
Η φτώχεια στην παιδική ηλικία δεν συμβαδίζει με 
το Κράτος Πρόνοιας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, 
τα αποτελέσματα της μελέτης τονίζουν την κρίσιμη 
σημασία των διαρθρωτικών πρωτοβουλιών 
δημόσιας υγείας σε μια ευρεία κλίμακα για τη 
μείωση των στρεσογόνων αντιξοοτήτων στην 
παιδική ηλικία. Για παράδειγμα, την πρόληψη της 
παιδικής φτώχειας και άλλων αντιξοότητων στην 
παιδική ηλικία. Με τον καιρό, μπορεί να συμβάλει 
στη μείωση της κοινωνικής ανισότητας στην 
υγεία. «Είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε μια τόσο 
ισχυρή σχέση μεταξύ των αντιξοοτήτων στην 
παιδική ηλικία και της θνησιμότητας στο κράτος 

πρόνοιας της Δανίας, το οποίο, μεταξύ άλλων, 
αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής 
σταθερότητας στις οικογένειες με μικρά παιδιά 
και στην ελαχιστοποίηση των κοινωνικών 
αντιξοοτήτων. Από μια διεθνή σκοπιά, είναι 
ανησυχητικό ότι αυτές οι σχέσεις θα είναι ακόμη 
ισχυρότερες σε ένα λιγότερο εκτεταμένο σύστημα 
πρόνοιας», λέει η Naja Hulvej Rod. Η μελέτη είναι 
η πρώτη του είδους της σε παγκόσμια βάση. Το 
μεγάλο μέγεθος του δείγματος έκανε δυνατή τη 
μελέτη των σχέσεων μεταξύ των κοινωνικών και 
στρεσογόνων  καταστάσεων κατά την παιδική 
ηλικία και της επίδρασης τους στη θνησιμότητα 
μεταξύ των νεαρών ενηλίκων.
* στη μελέτη, οι κοινωνικές αντιξοότητες 
ορίζονται ως οικονομική φτώχεια ή μακροχρόνια 
ανεργία στην οικογένεια, ενώ οι στρεσογόνες 
αντιξοότητες περιλαμβάνουν π.χ. θάνατο γονέα, 
διαζύγιο ή κατάχρηση αλκοόλ/ναρκωτικών μεταξύ 
των γονέων.
Ομάδα 1: Το 54 % των παιδιών παρουσίασαν 
κανένα ή μόνο πολύ λίγα μεμονωμένα περιστατικά 
αντιξοότητας στην παιδική ηλικία.
Ομάδες 2-4: Το 43 % των παιδιών παρουσίασαν 
μεμονωμένα περιστατικά αντιξοότητας στην 
παιδική ηλικία, τα οποία σχετίζονταν κυρίως με 
τη φτώχεια ή την ασθένεια στην οικογένεια. Εδώ 
οι ερευνητές βρήκαν ένα ποσοστό θνησιμότητας 
στην πρώιμη ενήλικη ζωή που είναι 1,3-1,8 φορές 
υψηλότερο από ό, τι στην Ομάδα 1.
Ομάδα 5: 3 % βίωσαν μεγάλες κοινωνικές και 
αγχωτικές αντιξοότητες σε όλη την παιδική ηλικία. 
Σε αυτή την ομάδα, το ποσοστό θνησιμότητας 
είναι 4,5 φορές υψηλότερο από ό,τι στην Ομάδα 
1.
Πηγή:https://healthsciences.ku.dk/newsfacul-
ty-news/2020/08/study-of-one-million-dan-
ish-children-childhood-adversity-increases-
the-risk-of-early-death/  Άρθρο: Naja H Rod, 
Jessica Bengtsson, Esben Budtz-Jrgensen, Clara 
Clipet-Jensen, David Taylor-Robinson, Anne-Marie 
Nybo Andersen, Nadya Dich, Andreas Rieckmann. 
Trajectories of childhood adversity and mortality 
in early adulthood: a population-based cohort 
study. The Lancet, 2020; 396 (10249): 489 DOI: 
10.1016/S0140-6736(20)30621-8
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Η πανδημία έχει διευρύνει τα υπάρχοντα 
κενά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες 
άμβλωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η πανδημία του κορονοϊού έχει διευρύνει τα 
υπάρχοντα κενά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες 
άμβλωσης σε όλη την Ευρώπη. Ευρήματα μιας 
ανασκόπηση των πολιτικών αλλαγών σε κάθε χώρα 
ως απάντηση στο COVID-19 δημοσιεύθηκαν στο 
περιοδικό BMJ Sexual & Reproductive Health.
Ωστόσο, οι ενισχυμένες καινοτομίες που 
υιοθετήθηκαν σε ορισμένες χώρες, όπως η 
τηλεϊατρική και η παροχή αμβλώσεων στο σπίτι, 
θα μπορούσαν να αντιστρέψουν αυτήν την τάση 
και να προκαλέσουν μια μακροχρόνια αλλαγή για 
αυτήν την απαραίτητη υπηρεσία υγείας, προτείνουν 
οι ερευνητές.
Η άμβλωση είναι μία από τις πιο κοινές διαδικασίες 
για γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας στην 
Ευρώπη, που κυμαίνονται από 6,4 / 1000 
γυναίκες ηλικίας 15–44 στην Ελβετία και έως 19,2 
/ 1000 στη Σουηδία. Η ανάγκη για άμβλωση είναι 
πιθανό να αυξηθεί μετά τον COVID-19, λόγω 
της οικονομικής αβεβαιότητας, της αυξημένης 
έκθεσης στη σεξουαλική βία και της περιορισμένης 
πρόσβασης στην αντισύλληψη, λένε οι ερευνητές.
Υπό το φως των εκτεταμένων μέτρων για τη 
δημόσια υγεία που περιορίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία κατά την διάρκεια της πανδημίας, 
οι ερευνητές ήθελαν να μάθουν τι αντίκτυπο 
θα μπορούσαν να έχουν στην πρόσβαση σε 
υπηρεσίες έκτρωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Κατά συνέπεια, συνέταξαν πληροφορίες 
σχετικά με πρακτικές σε 46 χώρες / περιοχές. Οι 
πληροφορίες της έρευνας, που συμπληρώθηκαν 
από εθνικούς εμπειρογνώμονες, συλλέχθηκαν για 
31 χώρες, ενώ πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική 
ανασκόπηση για τις υπόλοιπες 15.
Τα στοιχεία αποκάλυψαν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες 
υιοθέτησαν διαφορετικές προσεγγίσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, από την επιβολή 
περιορισμών έως τη “χαλάρωση” ορισμένων 
απαιτήσεων.Οι νέοι περιορισμοί περιλάμβαναν 
καθυστέρηση ή άρνηση της φροντίδας των 
αμβλώσεων σε γυναίκες με συμπτώματα 
COVID-19, ή σε εκείνες που ζούσαν με άτομα 
που είχαν τέτοια, και μειωμένη διαθεσιμότητα 
χειρουργικής άμβλωσης. Μερικές χώρες επέκτειναν 
τη διαθεσιμότητα ιατρικών αμβλώσεων μέσω 
τηλεϊατρικής και χαλαρούς κανονισμούς σχετικά με 
τη χρήση ναρκωτικών για την πρόκληση ιατρικών 
αμβλώσεων.
Αναλυτικά, οι αμβλώσεις απαγορεύτηκαν σε έξι 
χώρες (Ανδόρα, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Μονακό, 
Άγιος Μαρίνος και Πολωνία) και ανεστάλησαν 
σε μία (Ουγγαρία). Η πρόσβαση στη χειρουργική 

άμβλωση περιορίστηκε σε 12 χώρες / περιοχές 
και οι υπηρεσίες δεν ήταν καθόλου διαθέσιμες 
ή καθυστερούσαν, για γυναίκες με συμπτώματα 
COVID-19 σε 11 χώρες: Ολλανδία, Βέλγιο, 
Γερμανία, Ισλανδία, Λετονία, Λουξεμβούργο, 
Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Αγγλία, Ουαλία και 
Σκωτία. Καμία χώρα δεν επέκτεινε το όριο κύησης 
για άμβλωση.
Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στη διαβούλευση 
πρόσωπο με πρόσωπο σε 13 χώρες / περιοχές 
(Βέλγιο, Εσθονία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Γαλλία, 
Γερμανία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ελβετία, Αγγλία, 
Ουαλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία).  Αλλά μόνο 
επτά χώρες / περιοχές προσέφεραν άμβλωση μέσω 
τηλεϊατρικής. Σε δύο αυτές είχε ήδη παρασχεθεί 
πριν από την πανδημία (Δανία και περιοχή της 
Στοκχόλμης της Σουηδίας) και πέντε άλλες χώρες 
την υιοθέτησαν (Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία, Γαλλία και 
Ιρλανδία). Οκτώ χώρες / περιοχές παρείχαν ιατρική 
έκτρωση με μιφεπριστόνη και μισοπροστόλη μετά 
από 9 εβδομάδες (έως 11 εβδομάδες + 6 ημέρες), 
ενώ 13 χώρες / περιοχές το έκαναν έως και 9 
εβδομάδες.
Η πρόσβαση στο φαρμακείο στη συνταγο-
γραφούμενη μιφεπριστόνη επιτρέπεται σε δύο 
χώρες / περιοχές: τη Δανία, όπου επιτρεπόταν και 
πριν από το COVID-19 και στη Γαλλία, όπου δεν 
επιτρεπόταν προηγουμένως. Και αυτά τα φάρμακα 
μπορούσαν να παραδοθούν ταχυδρομικώς στην 
Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκωτία, τη Γεωργία και την 
Ιρλανδία.
«Η άμβλωση είναι βασικό στοιχείο της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής φροντίδας των γυναικών. 
Ενώ είναι εξαιρετικά ασφαλής σύμφωνα με τις 
προτεινόμενες διαδικασίες, είναι υπεύθυνη για την 
ουσιαστική μητρική νοσηρότητα και θνησιμότητα 
όταν οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε 
ασφαλή φροντίδα», τονίζουν οι ερευνητές. Οι 
υπηρεσίες άμβλωσης είναι ιδιαίτερα ευάλωτες 
σε οποιοδήποτε μέτρο περιορισμού αυτής της 
παροχής. «Σε κάθε εβδομάδα πολιτικής αδράνειας, 
χιλιάδες γυναίκες στερούνται της θεραπείας που 
δεν μπορεί να αναβληθεί και αντιμετωπίζουν την 
προοπτική να θέσουν σε ισχύ μια ανεπιθύμητη 
εγκυμοσύνη ή να υποβληθούν σε ανασφαλείς 
διαδικασίες», προσθέτουν.
«Συνολικά, οι προ-COVID-19 κανόνες που 
ρύθμιζαν την άμβλωση σε συνδυασμό με τις 
ασυνεπείς αντιδράσεις στην κρίση του COVID-19 
έχουν διαμορφώσει ένα ετερογενές τοπίο 
παροχής αμβλώσεων στην Ευρώπη», γράφουν οι 
ερευνητές. «Η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την 
άρση περιττών κανονισμών είναι αποθαρρυντική, 
ωστόσο αναγνωρίζουμε τις συντονισμένες 
προσπάθειες ορισμένων κυβερνήσεων και 
παρόχων που ενήργησαν γρήγορα για να 
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διατηρήσουν τη φροντίδα των αμβλώσεων κατά 
τη διάρκεια των διαταραχών του COVID-19», 
σημειώνουν.
Και καταλήγουν στο συμπέρασμα: «Η έλλειψη 
ενιαίας πολιτικής απάντησης στους περιορισμούς 
του COVID-19 έχει διευρύνει τις ανισότητες στην 
πρόσβαση των αμβλώσεων στην Ευρώπη, αλλά 
ορισμένες καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένης της 
τηλεϊατρικής που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της 
επιδημίας, θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως 
καταλύτης για τη διασφάλιση της συνέχειας και της 
ισότητας της φροντίδας των αμβλώσεων.
«Πιστεύουμε ότι αυτές οι εξελίξεις, που θεωρούνται 
ως προσωρινές αντιδράσεις σε μια κρίση στο τομέα 
της υγείας, θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως 
καταλύτες για την «απελευθέρωση »της παροχής 
άμβλωσης και ότι πρέπει να γίνουν το πρότυπο 
περίθαλψης».
Ο Δρ Edward Morris, Πρόεδρος του Βασιλικού 
Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, το οποίο 
είναι συνιδιοκτήτης του περιοδικού, σχολιάζει: 
«Αυτή η ανασκόπηση έριξε φως σε ορισμένες από 
τις συγκλονιστικές ανισότητες στην πρόσβαση στη 
φροντίδα των αμβλώσεων που αντιμετωπίζουν 
οι γυναίκες σε όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19. ”Συνεχίζει: «Η πορεία 
της τηλεϊατρικής των αμβλώσεων που εισήχθη 
στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία επέτρεψε 
σε χιλιάδες γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε 
ασφαλή φροντίδα αμβλώσεων κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19. Αυτό συμβαίνει σε μια 
εποχή που παρεμποδίστηκε η πρόσβαση σε άλλες 
βασικές υπηρεσίες υγείας για τις γυναίκες.
«Έχουμε δει τεράστια οφέλη για τις γυναίκες 
να προκύπτουν από αυτήν την απλή, αλλά 
αποτελεσματική, καινοτομία. Υπήρξε μείωση 
του χρόνου αναμονής για τις γυναίκες που 
ζήτησαν άμβλωση, μειώθηκαν οι επισκέψεις σε 
κλινικές, γεγονός που περιόρισε τη μετάδοση 
του ιού COVID-19 μεταξύ των γυναικών και του 
προσωπικού και οι επιπλοκές που σχετίζονται 
με την άμβλωση έχουν μειωθεί.» Προσθέτει: 
«Χαιρετίζουμε τα μέτρα που έλαβαν αυτές 
οι κυβερνήσεις που έχουν διασφαλίσει ότι η 
φροντίδα των αμβλώσεων συνέχισε να παρέχεται 
με ασφαλή, έγκαιρο και συμπονετικό τρόπο 
και επικροτούμε ιδίως τους νέους καινοτόμους 
τρόπους για την παροχή φροντίδας αμβλώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής τηλεϊατρικής 
στο ορισμένες χώρες, ‘όπως η Μεγάλη Βρετανία. 
Καλούμε τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι 
αυτές οι θετικές αλλαγές θα παραμείνουν σε ισχύ 
με το πέρας της πανδημίας. ”
Έρευνα: Moreau C, Shankar M, Glasier A, Cameron 
S, Gemzell-Danielsson K. Abortion regulation in 
Europe in the era of COVID-19: a spectrum of pol-
icy responses. BMJ Sexual & Reproductive Health. 
2020 Oct. DOI: 10.1136/bmjsrh-2020-200724. 
https://www.bmj.com/company/newsroom/pan-

demic-has-widened-existing-gaps-in-access-to-
abortion-services-across-europe/

Οι θετικές σχέσεις μαθητή-δασκάλου 
ωφελούν την υγεία των μαθητών 
μακροπρόθεσμα

Οι έφηβοι που έχουν καλές, υποστηρικτικές 
σχέσεις με τους δασκάλους τους απολαμβάνουν 
καλύτερη υγεία ως ενήλικες, σύμφωνα με έρευνα 
που δημοσιεύθηκε από την American  Psycho-
logical Association. «Αυτή η έρευνα δείχνει ότι 
η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών με τους 
εκπαιδευτικούς θα μπορούσε να έχει σημαντικά 
θετικά και μακροχρόνια αποτελέσματα, πέρα 
από την ακαδημαϊκή επιτυχία», δήλωσε ο Jin-
ho Kim, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Υγείας 
και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Κορέας και 
συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό School Psychology.
Η προηγούμενη έρευνα προτείνει ότι οι κοινωνικές 
σχέσεις των εφήβων μπορεί να συνδέονται με 
τα αποτελέσματα για την υγεία στην ενήλικη 
ζωή, ίσως επειδή οι κακές σχέσεις μπορούν να 
οδηγήσουν σε χρόνιο στρες, το οποίο μπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο ενός ατόμου για προβλήματα 
υγείας κατά τη διάρκεια ζωής του, σύμφωνα με 
τον Kim. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η σύνδεση 
μεταξύ των σχέσεων εφήβων και της υγείας τους 
σε όλη τη ζωή τους είναι αιτιώδης. Θα μπορούσε 
να είναι άλλοι παράγοντες, όπως διαφορετικά 
οικογενειακά υπόβαθρα, που συμβάλουν τόσο 
στα προβλήματα σχέσεων στην εφηβεία, όσο 
και στην κακή υγεία στην ενήλικη ζωή. Επίσης, οι 
περισσότερες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στις 
σχέσεις των εφήβων με τους συνομηλίκους τους, 
παρά με τις σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς.
Για να διερευνήσει περαιτέρω αυτές τις ερωτήσεις, 
ο Kim ανέλυσε δεδομένα για σχεδόν 20.000 
συμμετέχοντες από τη μελέτη Add Health, μια 
εθνικά αντιπροσωπευτική διαχρονική μελέτη 
στις Ηνωμένες Πολιτείες που ακολούθησε τους 
συμμετέχοντες για 13 χρόνια – από την έβδομη τάξη 
μέχρι τις αρχές της ενήλικης ζωής τους. Η ομάδα 
συμμετεχόντων επίσης περιλάμβανε περισσότερα 
από 3.400 ζευγάρια αδελφών. Ως έφηβοι, οι 
συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις όπως, 
Πόσο συχνά είχατε προβλήματα στο να τα πάτε 
καλά με άλλους μαθητές; Κατά πόσο συμφωνείς 
ότι οι φίλοι νοιάζονται για σένα; Πόσο συχνά 
είχατε πρόβλημα στο να τα πηγαίνετε καλά μαζί με 
τους δασκάλους σας; Κατά πόσο συμφωνείτε ότι οι 
εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για εσάς; Ως ενήλικες, 
οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τη σωματική και 
τη ψυχική τους υγεία. Οι ερευνητές επίσης έκαναν 
σωματικές μετρήσεις όπως αρτηριακής πίεσης και 
δείκτη μάζας σώματος.
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Ο Kim διαπίστωσε ότι, όπως αναμενόταν, οι 
συμμετέχοντες που είχαν αναφέρει καλύτερες 
σχέσεις τόσο με τους συνομηλίκους τους όσο και 
με τους εκπαιδευτικούς στο γυμνάσιο και το λύκειο, 
ανέφεραν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία στα 
μέσα της δεκαετίας των 20 ετών. Ωστόσο, όταν 
έλεγχε το οικογενειακό υπόβαθρο εξετάζοντας 
ζευγάρια αδελφών μαζί, μόνο η σύνδεση μεταξύ 
των καλών σχέσεων με τους δασκάλους και της 
υγεία τους ως ενήλικες παρέμεινε σημαντική.
Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι σχέσεις 
των εκπαιδευτικών είναι ακόμη πιο σημαντικές από 
ό, τι είχε διαπιστωθεί προηγουμένως και ότι τα 
σχολεία θα πρέπει να επενδύσουν στην κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών για το πώς να χτίζουν ζεστές 
και υποστηρικτικές σχέσεις με τους μαθητές 
τους, σύμφωνα με τον Kim. “Οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν αρκετή κατάρτιση σε 
αυτό, αλλά θα έπρεπε’.
Πηγή:https://www.apa.org/news/press/releas-
es/2020/10/student-teacher-relationships. Journal 
Reference: Jinho Kim. The quality of social rela-
tionships in schools and adult health: Differential 
effects of student–student versus student–teach-
er relationships.. School Psychology, 2020; DOI: 
10.1037/spq0000373

Καρκίνος: κάθε μήνας καθυστέρησης στη 
θεραπεία αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου 
σχεδόν κατά 10%

ΗΟγκολογικοί ασθενείς των οποίων η θεραπεία 
καθυστερεί έως και ένα μήνα αντιμετωπίζουν 
αυξημένο κίνδυνο κατά 6%- 13% να χάσουν 
τη ζωή τους- ένα κίνδυνος που συνεχίζει 
να αυξάνεται όσο η θεραπεία δεν ξεκινά—
υποστηρίζει μία έρευνα που δημοσιεύτηκε 
στο The BMJ. Καναδοί και Βρετανοί ερευνητές 
βρήκαν ότι υπήρχε ένας σημαντικός αντίκτυπος 
στη θνησιμότητα των ατόμων αν η θεραπεία - 
χειρουργική, χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία 
- καθυστερούσε, ιδίως για επτά διαφορετικούς 
τύπους καρκίνου.
Παγκοσμίως τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν 
προβλήματα με την καθυστέρηση της θεραπείας 
του καρκίνου και αυτό μπορεί να έχει δυσμενείς 
συνέπειες στην πορεία του ασθενή. Ωστόσο, οι 
συνέπειες αυτές δεν έχουν εξεταστεί διεξοδικά. Η 
ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων 
αυτής της καθυστέρησης ήρθε στο επίκεντρο 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 
καθώς πολλές χώρες έχουν έρθει αντιμέτωπες 
με την αναβολή χειρουργικών επεμβάσεων και 
ακτινοθεραπειών για τον καρκίνο καθώς επίσης 
και με τη μείωση της χρήσης συστηματικών 

θεραπειών (π.χ χημειοθεραπειών) , ενώ την ίδια 
στιγμή τα συστήματα υγείας έχουν καθοδηγήσει 
τους πόρους τους απέναντι στην πανδημία.
Έτσι μία ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον Tim-
othy Hanna από το Queen’s University του Kings-
ton του Καναδά, πραγματοποίησε μία ανασκόπηση 
και ανάλυση σχετικών με το θέμα μελετών που 
δημοσιεύτηκαν από το 2000 έως και τον Απρίλιο 
του 2020. 
Οι μελέτες αυτές είχαν δεδομένα από χειρουργικές 
επεμβάσεις, συστηματικές θεραπείες (όπως η 
χημειοθεραπεία) ή ακτινοθεραπεία για επτά είδη 
καρκίνου- της ουροδόχου κύστης, του στήθους, 
του παχέος εντέρου, του ορθού, του πνεύμονα, 
του τραχήλου της μήτρας και του καρκίνου κεφαλής 
και τραχήλου - που συνολικά αντιπροσωπεύουν 
το 44% όλων των νέων περιπτώσεων καρκίνου 
παγκοσμίως.
Το σημαντικότερο αποτέλεσμα των μετρήσεων 
ήταν η αύξηση του κινδύνου θανάτου για 
περιπτώσεις καθυστέρησης με διάρκεια ενός μήνα 
- οι καθυστερήσεις υπολογίστηκαν από τη στιγμή 
της διάγνωσης μέχρι την πρώτη θεραπεία ή από 
την ολοκλήρωση της μίας θεραπείας ως την αρχή 
της επόμενης.
Βρέθηκαν 34 κατάλληλες μελέτες για 17 τύπους 
περιπτώσεων που χρειάζονταν θεραπεία, 
συμπεριλαμβάνοντας  περισσότερους από 1.2 
εκατομμύρια ασθενείς, συνολικά. Η συσχέτιση 
μεταξύ καθυστέρησης της θεραπείας και αυξημένης 
θνησιμότητας ήταν σημαντική για 13 από τους 17 
αυτούς τύπους. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων 
έδειξε ότι μεταξύ των τριών αυτών θεραπευτικών 
προσεγγίσεων, μία καθυστέρηση της θεραπείας 
με διάρκεια ενός μήνα συσχετίστηκε με αυξημένο 
κίνδυνο θανάτου.
Για τις χειρουργικές επεμβάσεις, υπήρχε 6-8% αύξηση 
του κινδύνου θανάτου για κάθε καθυστέρηση 
διάρκειας ενός μήνα, ενώ οι συνέπειες ήταν ακόμη 
μεγαλύτερες για κάποιες περιπτώσεις που έχρηζαν 
ακτινοθεραπείας ή χημειοθεραπείας, με αυξημένο 
κατά 9% κίνδυνο θανάτου για ακτινοθεραπεία ως 
κύρια αντιμετώπιση του καρκίνου κεφαλής και 
τραχήλου και 13% για επικουρική συστηματική 
θεραπεία στον καρκίνου του παχέους εντέρου.
Επιπρόσθετα, οι ερευνητές υπολόγισαν πως 
καθυστερήσεις που ξεπερνούσαν τους δύο και 
τους τρεις μήνες αύξαναν ακόμη περισσότερο 
τον κίνδυνο θανάτου, χρησιμοποιώντας το 
παράδειγμα ασθενή με καρκίνο του μαστού που 
αν καθυστερούσε δύο μήνες να προχωρήσει σε 
χειρουργική επέμβαση ο κίνδυνος θανάτου θα 
αυξανόταν κατά 17%, ενώ μία καθυστέρησης 
τριών μηνών θα αύξανε τον κίνδυνο κατά 26%.
Μία καθυστέρηση χειρουργικής επέμβασης 
διάρκειας τριών μηνών για όλους τους ασθενείς 
με καρκίνο του μαστού για ένα χρόνο (για 
παράδειγμα κατά τη διάρκεια της καραντίνας λόγω 
της πανδημίας COVID-19) θα οδηγούσε σε 1.400 
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περισσότερους θανάτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
6.100 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 700 στον Καναδά 
και 500 στην Αυστραλία, υποθέτοντας πως η 
χειρουργική επέμβαση ήταν η πρώτη θεραπεία 
για το 83% των περιπτώσεων, ενώ η θνησιμότητα 
χωρίς την καθυστέρηση ήταν σε ποσοστό 12%.
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα παράδειγμα από 
το εθνικό σύστημα υγείας (NHS) του Ηνωμένου 
Βασιλείου, το οποίο στην αρχή της πανδημίας 
COVID-19, δημιούργησε έναν αλγόριθμο για 
να θέσει σε προτεραιότητα τις χειρουργικές 
επεμβάσεις.  Για έναν αριθμό περιστατικών 
θεωρήθηκε ασφαλές να υπάρξει καθυστέρηση 
από 10 ως 12 εβδομάδες χωρίς προβλεπόμενο 
αντίκτυπο στην έκβαση, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των χειρουργικών επεμβάσεων του παχέος 
εντέρου.
‘Τα αποτελέσματά μας μπορούν να βοηθήσουν 
στην άμεση ενημέρωση της πολιτικής- βρήκαμε 
πως αυξάνοντας την αναμονή για αυτές τις 
χειρουργικές επεμβάσεις από 6 έως 12 εβδομάδες, 
αυξάνεται κι ο κίνδυνος θανάτου κατά 9%’’, είπαν 
οι συγγραφείς. 
Αν και αναγνώρισαν πως η μελέτη τους είχε 
περιορισμούς, όπως το γεγονός ότι βασίστηκε 
σε δεδομένα από μελέτες παρατήρησης, τα 
οποία δεν μπορούν να αποδείξουν την αιτία ενώ 
υπήρχε πιθανότητα οι ασθενείς με μεγαλύτερες 
καθυστερήσεις στη θεραπεία να ήταν αναμενόμενο 
να έχουν πιο δυσμενή αποτελέσματα λόγω άλλων 
παραγόντων όπως πχ η συννοσηρότητα με άλλες 
ασθένειες ή η νοσηρότητα εξαιτίας της ίδιας της 
θεραπείας.
Ωστόσο, η ανάλυση τους βασίστηκε σε μεγάλο 
αριθμό δεδομένων και οι ερευνητές διασφάλισαν 
ότι συμπεριέλαβαν μόνο μελέτες υψηλής ποιότητας 
και εγκυρότητας, οι οποίες δηλαδή μέτρησαν 
ακριβώς αυτό που εξέταζαν. Ο Hanna καταλήγει: 
‘’Μία καθυστέρηση ενός μήνα στη θεραπεία 
σχετίζεται με την αύξηση της θνησιμότητας 
μεταξύ όλων των κοινών τύπων του καρκίνου, 
με μεγαλύτερες καθυστερήσεις να είναι όλο και 
περισσότερο επιζήμιες.‘’ ‘’Σε συνέχεια αυτών των 
αποτελεσμάτων, οι πολιτικές που επικεντρώνονται 
στην ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στην 
έναρξη της θεραπείας του καρκίνου σε επίπεδο 
συστήματος, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα 
επίπεδα επιβίωσης του πληθυσμού. ‘’
Πηγή:https://www.bmj.com/company/newsroom/
every-month-delayed-in-cancer-treatment-can-
raise-risk-of-death-by-around-10/. Άρθρο: Timo-
thy P Hanna, Will D King, Stephane Thibodeau, 
Matthew Jalink, Gregory A Paulin, Elizabeth Har-
vey-Jones, Dylan E O’Sullivan, Christopher M 
Booth, Richard Sullivan, Ajay Aggarwal. Mortal-
ity due to cancer treatment delay: systematic re-
view and meta-analysis. BMJ, 2020; m4087 DOI: 
10.1136/bmj.m4087

Ένας στους τρεις νέους ενήλικες στις 
ΗΠΑ δεν γνωρίζει τα κοινά συμπτώματα 
εγκεφαλικού επεισοδίου

Σε μια εποχή που το εγκεφαλικό επεισόδιο 
αυξάνεται μεταξύ των νέων ενηλίκων, σχεδόν 30% 
των ενηλίκων στις ΗΠΑ κάτω των 45 ετών δεν 
γνωρίζουν τα πέντε από τα πιο κοινά συμπτώματα 
εγκεφαλικού επεισοδίου, σύμφωνα με έρευνα που 
δημοσιεύθηκε στο “Stroke”, ένα περιοδικό του 
Αμερικανικού Συλλόγου Εγκεφαλικών Παθήσεων, 
της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας.
Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η 5η αιτία θανάτου 
και η κύρια αιτία αναπηρίας στις ΗΠΑ.  Κάθε χρόνο, 
το 10% έως 15% των περίπου 795.000 ατόμων 
που έχει εγκεφαλικό επεισόδιο είναι νεαροί 
ενήλικες – μεταξύ 18 και 45 ετών. Πρόσφατες 
μελέτες δείχνουν ότι η συχνότητα εμφάνισης 
εγκεφαλικού επεισοδίου μειώνεται στο γενικό 
πληθυσμό, ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης 
εγκεφαλικού επεισοδίου και η νοσηλεία έχουν 
αυξηθεί περισσότερο από 40% σε νεαρούς 
ενήλικες τις τελευταίες δεκαετίες.
“Ενώ η ιατρική κοινότητα έχει κάνει σημαντικά 
βήματα για να μειώσει τη σοβαρότητα και τις 
επιπλοκές των εγκεφαλικών επεισοδίων με πρώιμες 
παρεμβάσεις, οι προσπάθειες είναι περιορισμένης 
αξίας εάν οι ασθενείς δεν αναγνωρίζουν τα 
συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου”, δήλωσε ο 
συγγραφέας της μελέτης Khurram Nasir, του Hous-
ton Methodist DeBakey, Καρδιαγγειακό Κέντρο 
στο Χιούστον, Τέξας. “Ο χρόνος είναι κρίσιμος 
για τη θεραπεία του εγκεφαλικού επεισοδίου. 
Όσο νωρίτερα οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τα 
συμπτώματα, τόσο καλύτερες είναι οι πιθανότητές 
τους να μειώσουν τη μακροχρόνια αναπηρία από 
το εγκεφαλικό.”
Για να εκτιμήσει πόσο καλά ο πληθυσμός των 
ΗΠΑ κατανοεί τα κοινά συμπτώματα εγκεφαλικού 
επεισοδίου, ο Nasir και οι συνάδελφοί του 
εξέτασαν τις απαντήσεις της Έρευνας για την Εθνική 
Υγεία του 2017. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας 
ενηλίκων, έγιναν πολλές ερωτήσεις σχετικά με το 
εγκεφαλικό επεισόδιο, συμπεριλαμβανομένου του 
εντοπισμού των πέντε πιο κοινών συμπτωμάτων 
εγκεφαλικού επεισοδίου, τα οποία σε αυτήν την 
έρευνα σημειώθηκαν ως:

- Μούδιασμα προσώπου / βραχιονίου / ποδιού
- Σύγχυση / δυσκολία στην ομιλία
- Δυσκολία στο περπάτημα / ζάλη / απώλεια 
ισορροπίας
- Προβλήματα με το ένα / και τα δύο μάτια και
- Δυνατός πονοκέφαλος

Οι ερευνητές ανέλυσαν απαντήσεις από 9.844 
νεότερους ενήλικες, κάτω των 45 ετών, οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν στατιστικά 107,2 εκατομμύρια 
νεαρούς ενήλικες στον πληθυσμό των ΗΠΑ. Η 
μέση ηλικία ήταν 31 έτη, οι μισοί ήταν γυναίκες και 
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το 62,2% ήταν μη-Ισπανόφωνοι λευκοί.
Οι ερευνητές βρήκαν:
• Σχεδόν ένας στους τρεις (28,9%) ερωτηθέντες 
δεν γνώριζε και τα πέντε κοινά συμπτώματα 
εγκεφαλικού επεισοδίου.
• Περίπου το 3% των ερωτηθέντων, που 
αντιπροσωπεύει σχεδόν 3 εκατομμύρια νεαρούς 
ενήλικες, δεν γνώριζει κανένα σύμπτωμα 
εγκεφαλικού επεισοδίου.
• Οι νεαροί ενήλικες με δίπλωμα γυμνασίου ή 
χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ήταν σχεδόν 
τρεις φορές πιο πιθανό να αγνοούν οποιοδήποτε 
σύμπτωμα εγκεφαλικού επεισοδίου, σε 
σύγκριση με τους νεαρούς ενήλικες τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης,
Ο Nasir είπε ότι ο υψηλός αριθμός νεαρών ενηλίκων 
που δεν γνωρίζουν τα συμπτώματα εγκεφαλικού 
επεισοδίου αποτελεί έκπληξη και μαζί με τις 
συνεχιζόμενες κοινωνικές ανισότητες, δημιουργεί 
μεγάλες ανησυχίες. «Με τον αυξανόμενο κίνδυνο 
εγκεφαλικού επεισοδίου στους νεότερους 
ενήλικες, η μελέτη ρίχνει φως σε ιδιαίτερα ευάλωτα 
άτομα και κοινότητες που ήδη αντιμετωπίζουν ένα 
δυσανάλογα μεγαλύτερο βάρος από παράγοντες 
κινδύνου για καρδιαγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, 
καθώς και μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης», είπε. «Ελπίζουμε 
ότι η ανάδειξη της κατάστασης να προωθήσει 
εστιασμένες στρατηγικές δημόσιας υγείας και 
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση και την κατάλληλη ανταπόκριση 
στα συμπτώματα του εγκεφαλικού».
Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι σχεδόν το 
3% των νεαρών ενηλίκων που ερωτήθηκαν δε θα 
επικοινωνούσαν με ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης εάν έβλεπαν κάποιον να βιώνει τα 
παραπάνω συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου. 
“Αυτό το εύρημα θα μπορούσε να είναι ζήτημα 
ζωής και θανάτου”, δήλωσε ο Mitchell S. V. Elkind, 
πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας. 
“Με την κατάλληλη, έγκαιρη ιατρική φροντίδα, το 
εγκεφαλικό είναι σε μεγάλο βαθμό θεραπεύσιμο. 
Όσο γρηγορότερα το αντιμετωπίζετε, τόσο 
πιο πιθανό είναι να ελαχιστοποιήσετε τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ενός εγκεφαλικού 
επεισοδίου και ακόμη και να αποτρέψετε το 
θάνατο”. “Η κλήση για ασθενοφόρο είναι κρίσιμη 
επειδή το εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να 
ξεκινήσει το πρωτόκολλο περίθαλψης καθ ‘οδόν 
προς το νοσοκομείο και εξειδικευμένες ομάδες 
να βρίσκονται έτοιμες στο νοσοκομείο για να 
χορηγήσουν αμέσως την πιο κατάλληλη θεραπεία.”
Σύμφωνα με τον Elkind  η Αμερικάνικη Ένωση 
Καρδιολογίας / Αμερικάνικη Ένωση Εγκεφαλικών 
Νόσων υποστηρίζει τη χρήση των γραμμάτων 
“F.A.S.T.” (Π.Α.Α.Ω) για να εντοπίζονται τα 
σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου και να καλείται η 
επείγουσα φροντίδα!
Πρόσωπο που γέρνει

Αδυναμία στο χέρι
Αργή και μπερδεμένη Ομιλία
Ώρα να καλέσετε το ασθενοφόρο
Ο Nasir είπε ότι το F.A.S.T. συγκαταλέγεται 
μεταξύ μιας σειράς δημιουργικών κοινοτικών 
πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αύξηση της 
δημόσιας αναγνώρισης των κοινών συμπτωμάτων 
εγκεφαλικού επεισοδίου και τονίζει ότι είναι επείγον 
να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες ανισότητες στον 
τομέα της υγείας, μέσω τέτοιων προσαρμοσμένων 
και διεπιστημονικών προσεγγίσεων της δημόσιας 
υγείας. “Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι 
απαιτούνται νέες στρατηγικές σε επίπεδο 
πληθυσμού για την αύξηση της ευαισθητοποίησης 
των συμπτωμάτων στους νέους ενήλικες”, είπε.
Ένας πιθανός περιορισμός της μελέτης είναι ότι 
οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν με 
“ναι” ή “όχι” όταν ρωτήθηκαν εάν κάτι ήταν κοινό 
σύμπτωμα εγκεφαλικού επεισοδίου. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση των 
πραγματικών ποσοστών ευαισθητοποίησης, 
σύμφωνα με τους συγγραφείς.
Πηγήhttps://newsroom.heart.org/news/nearly-
one-in-three-young-adults-in-the-u-s-does-not-
know-common-stroke-symptoms?preview=e760 
Journal Reference: Reed Mszar, Shiwani Mahajan, 
Javier Valero-Elizondo, Tamer Yahya, Richa Shar-
ma, Gowtham R. Grandhi, Rohan Khera, Salim 
S. Virani, Judith Lichtman, Safi U. Khan, Miguel 
Cainzos-Achirica, Farhaan S. Vahidy, Harlan M. 
Krumholz, Khurram Nasir. Association Between 
Sociodemographic Determinants and Disparities 
in Stroke Symptom Awareness Among US Young 
Adults. Stroke, 2020; DOI: 10.1161/STROKEA-
HA.120.031137

Αυξημένη κατανάλωση αλκόολ κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19: 
Ο ειδικοί ενημερώνουν για το πως να 
αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση της 
δημόσιας υγείας.

Η κατανάλωση αλκόολ είναι μία συνηθισμένη 
αντιμετώπιση απέναντι στο στρες και ιστορικά, 
στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνεται μετά από 
καταστροφικά γεγονότα, όπως τρομοκρατικές 
επιθέσεις και μεγάλες φυσικές καταστροφές. 
Λαμβάνοντας υπόψιν την COVID-19, ερευνητές 
στο Νοσοκομείο McLean δημοσίευσαν ένα 
άρθρο στο Journal of General Internal Medicine 
το οποίο εξετάζει πιθανούς τρόπους για τη μείωση 
της αυξανόμενης κατανάλωσης αλκοόλ ως τρόπο 
αντιμετώπισης απέναντι στην πανδημία. 
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Τα κύρια σημεία της έρευνας:
• Ο συνολικός αντίκτυπος του COVID-19 στη 
χρήση αλκοόλ δεν είναι ακόμη γνωστός αλλά 
τα ποσοστά έδειξαν να αυξάνονται ήδη από 
τους πρώτους μήνες της πανδημίας. Υπάρχει μία 
επείγουσα ανάγκη για απαντήσεις της ιατρικής 
και της δημόσιας υγείας  στην αντιμετώπιση της 
επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ.
• Καθώς η πανδημία COVID-19 έχει μεγαλύτερη 
διάρκεια και ένταση από προηγούμενα τραυματικά 
γεγονότα- με διάχυτη κοινωνική διάσπαση, 
απομόνωση, περιορισμένη κοινωνική υποστήριξη, 
δύσκολη πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη και 
αρνητικές εγχώριες και παγκόσμιες οικονομικές 
συνέπειες- θα μπορουσε να έχει και μία πολύ 
μεγαλύτερη επίδραση στην κατανάλωση αλκοόλ 
στον γενικό πληθυσμό.
• Το άρθρο τονίζει πως τα μηνύματα δημόσιας 
υγείας θα έπρεπε να περιλαμβάνουν αγωγή σχετικά 
με τη διαχείριση του στρες χωρίς τη χρήση αλκόολ, 
την κατανάλωση μέσα σε ασφαλή όρια κατά τη 
διάρκεια της σωματικής αποστασιοποίησης και της 
κοινωνικής απομόνωσης και τη γνώση για το πότε 
κάποιος θα έπρεπε να ανησυχεί για τον εαυτό του 
ή τους άλλους.
Επίσης, οι συγγραφείς έκαναν έκκληση για 
μεγαλύτερες προσπάθειες με σκοπό την 
ανίχνευση διαταραχών χρήσης αλκοόλ κατά τη 
διάρκεια των επισκέψεων στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα και την παροχή θεραπείων για άτομα σε 
κίνδυνο για υποτροπή ή παρόξυνση λόγω υψηλής 
χρήσης. Υπηρεσίες υγείας μέσω τεχνολογιών 
που χρησιμοποιούν τηλεφωνικά ή διαδικτυακά 
προγράμματα θα μπορούσαν να ενισχύσουν 
την πρόσβαση σε τέτοιου είδους φροντίδα. 
Λαμβάνοντας υπόψιν πως πολλοί άνθρωποι έχουν 
χάσει την ασφάλεια υγείας από τον εργοδότη 
τους και ίσως έχουν περιορισμένη πρόσβαση 
στην πρωτοβάθμια υγεία και τα προγράμματα 
απεξάρτησης, η εξασφάλιση της επαρκούς κάλυψης 
για θεραπεία είναι ζωτικής σημασίας.
‘’Η αύξηση της αναγνώρισης της επιζήμιας χρήσης 
αλκοόλ στους ασθενείς και η έγκαιρη παρέμβαση 
είναι στοιχεία- κλειδιά στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Επιπλεόν, η αναγνώριση του 
προβλήματος από τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές 
σε θεσμικούς κανονισμούς και βελτιώσεις στην 
πρόσβαση στην υγεία’’ είπε η συγγραφέας Shelly 
F. Greenfield, διευθύντρια του Alcohol, Drug and 
Addiction Clinical Heal Services Research Pro-
gram στο Νοσοκομείο Mclean. 
Οι Sugarman και Greenfield τόνισαν πως δεν 
είναι ακόμη πλήρως γνωστές οι συνέπειες του 
COVID-19 στη χρήση αλκοόλ, αλλά τα αυξανόμενα 
ποσοστά κατά τη διάρκεια των πρώτων λίγων 
μηνών της πανδημίας υπογραμμίζουν την ανάγκη 
για αποτελεσματικές πρακτικές της δημόσιας 
υγείας και της ιατρικής. 

Π η γ ή : h t t p s : / / w w w . m c l e a n h o s p i t a l .
o rg / n e w s /e x ce s s i v e - a l co h o l - co n s u m p -
tion-during-covid-19-pandemic. ‘Αρθρο: Sugar-
man, D.E., Greenfield, S.F. Alcohol and COVID-19: 
How Do We Respond to This Growing Public 
Health Crisis?. J GEN INTERN MED (2020). https://
doi.org/10.1007/s11606-020-06321-z

Οι γιατροί που συνταγογραφούν περιττά 
αντιβιοτικά τροφοδοτούν τη μελλοντική 
χρήση αντιβιοτικών

Σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης από το Har-
vard Medical School και του Harvard TH Chan 
School of Public Health, η αρχική λήψη μιας 
συνταγής αντιβιοτικού για μια ιογενή οξεία 
αναπνευστική λοίμωξη – ο τύπος της λοίμωξης 
που δεν ανταποκρίνεται στα αντιβιοτικά – αυξάνει 
την πιθανότητα ένας ασθενής ή τα μέλη της 
οικογένειας του να λάβουν στο μέλλον συνταγές 
αντιβιοτικών όταν αναζητήσουν φροντίδα για 
παρόμοιες  λοιμώξεις. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό Clinical Infectious Diseases 
είναι η πρώτη που μετράει πώς τα διαφορετικά 
μοντέλα συνταγογράφησης αντιβιοτικών 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ασθενών που 
αναζητούν φροντίδα και τη χρήση αντιβιοτικών 
μακροπρόθεσμα.
Τα ευρήματα είναι ανησυχητικά και υποδηλώνουν 
ότι από τη στιγμή που θα δοθεί μια  ακατάλληλη 
συνταγή για μια ιογενή λοίμωξη, μπορεί 
να ανοίξει η πύλη για περισσότερη χρήση 
αντιβιοτικών. Η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών 
είναι συχνή. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει 
ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των αντιβιοτικών 
που συνταγογραφούνται σε περιβάλλον 
εξωτερικών ασθενών χορηγούνται ακατάλληλα 
για μια διάγνωση που δεν δικαιολογεί θεραπεία με 
αντιβιοτικά.
“Οι επιλογές που κάνουν οι γιατροί σχετικά με 
τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών μπορεί να 
έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις όταν οι ασθενείς 
επιλέγουν να λάβουν φροντίδα αργότερα”, 
δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης 
Zhuo Shi, του Harvard–MIT Program in Health 
Sciences and Technology. “Ένας γιατρός που 
συνταγογραφεί ένα αντιβιοτικό πρέπει να 
καταλάβει ότι δεν είναι μόνο μια μικρή συνταγή για 
ένα ακίνδυνο αντιβιοτικό, αλλά μια πιθανή πύλη 
για ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα.”
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 
έναν εθνικό ασφαλιστικό φορέα για να αναλύσουν 
περισσότερες από 200.000 αρχικές επισκέψεις 
για οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις (ΟΑΛς) σε 
736 κέντρα επείγουσας φροντίδας στις Ηνωμένες 
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Πολιτείες. Σε αυτά τα κέντρα, οι ερευνητές 
διαπίστωσαν ότι τα ποσοστά συνταγογράφησης 
αντιβιοτικών για ΟΑΛς διέφεραν σημαντικά μεταξύ 
των γιατρών. Στο υψηλότερο τεταρτημόριο, το 
80% των γιατρών συνταγογράφησε αντιβιοτικά 
για ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις και στο 
χαμηλότερο, το 42%. Για να κατανοήσουν τον 
αντίκτυπο της μεγαλύτερης συνταγογράφησης 
αντιβιοτικών, οι ερευνητές εκμεταλλεύτηκαν το 
γεγονός ότι οι ασθενείς δεν επιλέγουν τον γιατρό 
επείγουσας περίθαλψης. Ανατίθενται ουσιαστικά 
τυχαία σε έναν γιατρό. Το γεγονός ότι οι ασθενείς 
επείγουσας φροντίδας βλέπουν τυχαία έναν 
συγκεκριμένο γιατρό αποκλείει την πιθανότητα οι 
ασθενείς να επιλέγουν το γιατρό που γνώριζαν 
ότι θα τους έδιναν πιθανώς αντιβιοτικά για τη 
ιογενή λοίμωξη, επιτρέποντας στους ερευνητές 
να εξετάσουν την επίδραση της συμπεριφοράς 
του γιατρού στη μελλοντική συμπεριφορά του 
ασθενούς.
Ένα έτος μετά από μια αρχική επίσκεψη για ARI, 
οι ασθενείς των γιατρών στην ομάδα με την 
υψηλότερη συνταγογράφηση έλαβαν 14,6% 
περισσότερα αντιβιοτικά για ARI – τρεις επιπλέον 
συνταγές αντιβιοτικών που συμπληρώθηκαν ανά 
100 ασθενείς – σε σύγκριση με τους ασθενείς 
που στην ομάδα γιατρών με τη χαμηλότερη 
συνταγογράφηση αντιβιοτικών.
Γιατί; Στην περίπτωση μιας ιογενούς ασθένειας, 
οι ασθενείς αποδίδουν εσφαλμένα τη βελτίωση 
στα συμπτώματα τους στα αντιβιοτικά. Φυσικά, 
την επόμενη φορά που θα έχουν παρόμοια 
συμπτώματα πιστεύουν ότι χρειάζονται 
περισσότερα αντιβιοτικά, ανέφεραν οι ερευνητές.
“Θα ακούσετε πολλούς ανθρώπους να λένε,“Κάθε 
χειμώνα χρειάζομαι αντιβιοτικά για τη βρογχίτιδα”, 
δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης Ateev Mehro-
tra, του Ινστιτούτου Blavatnik της Ιατρικής Σχολής 
του Χάρβαρντ. “Τα αντιβιοτικά δεν βοηθούν στην 
πραγματικότητα, αλλά οι ασθενείς τείνουν να 
αντιλαμβάνονται ένα όφελος. Ο εντυπωσιακός 
όρος για αυτό το ψυχολογικό φαινόμενο είναι« 
ψευδαίσθηση συσχετισμού»”,
«Παίρνουν αντιβιοτικά και αισθάνονται καλύτερα, 
όχι επειδή τα αντιβιοτικά έχουν λειτουργήσει αλλά 
επειδή η μόλυνση έχει ολοκληρώσει τον κύκλο 
της», είπε ο Mehrotra. “Την επόμενη φορά που 
θα αρρωστήσουν με παρόμοια συμπτώματα θα 
επιστρέψουν στο γιατρό για να πάρουν άλλη 
συνταγή.”
Και το μάθημα δεν μαθαίνεται μόνο από τους ίδιους 
τους ασθενείς. Οι σύζυγοί τους παρουσίασαν 
παρόμοιες αυξήσεις στις επισκέψεις και τη χρήση 
αντιβιοτικών για ΟΑΛς.
Η ακατάλληλη χρήση αντιβιοτικών είναι ένα 
σοβαρό πρόβλημα, ανέφεραν οι ερευνητές, 
σημειώνοντας ότι η πρακτική αυξάνει άσκοπα 
τις δαπάνες, εκθέτει τους ασθενείς στον κίνδυνο 

ανεπιθύμητων ενεργειών χωρίς ιατρικό λόγο 
και οδηγεί στην αύξηση των ανθεκτικών στα 
αντιβιοτικά βακτηριακών στελεχών.
Ενώ υπάρχουν πολλές ανέκδοτες καταγραφές 
όπου ορισμένοι γιατροί λένε ότι δίνουν 
αντιβιοτικά σε ασθενείς που τους το ζητούν 
για να βελτιώσουν την ικανοποίηση του 
ασθενούς, οι ερευνητές ήθελαν να δουν αν και 
πώς η συμπεριφορά συνταγογράφησης του 
γιατρού μπορεί να τροφοδοτεί το αποτέλεσμα. 
Ξεκίνησαν να απαντήσουν στην ερώτηση: Θα 
μπορούσε μια αρχική συνταγή από ιατρό υψηλής 
συνταγογράφησης να καθοδηγήσει τη μελλοντική 
συμπεριφορά αναζήτησης αντιβιοτικών από τους 
ασθενείς;
Η μελέτη, ανέφεραν οι ερευνητές, υπογραμμίζει 
την συνεχόμενη ανάγκη εκπαίδευσης κλινικών και 
ασθενών σχετικά με τη μείωση της ακατάλληλης 
συνταγογράφησης, καθώς και τη συνολική 
υπερβολική χρήση αντιβιοτικών και τους σχετικούς 
κινδύνους της.
Πηγή: Harvard Medical School, by Jake Miller, 
November 9, 2020 https://hms.harvard.edu/news/
launching-pad. Journal Reference: Zhuo Shi, Mi-
chael L Barnett, Anupam B Jena, Kristin N Ray, 
Kathe P Fox, Ateev Mehrotra. Association of a 
clinician’s antibiotic prescribing rate with patients’ 
future likelihood of seeking care and receipt of an-
tibiotics. Clinical Infectious Diseases, 2020; DOI: 
10.1093/cid/ciaa1173
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ - ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΛΑΙΤΗΣ Α. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Εκδότης ΒΗΤΑ

Η Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου αποτελεί ένα περίπλοκο, ευαίσθητο και συναρπαστικό πεδίο 
το οποίο –όπως κάθε ιατρική ειδικότητα– διεκδικεί κάθε φορά το βιβλίο αναφοράς του. Τόσο στην 
πολυπλοκότητα των μηχανισμών αιτιολογίας των ψυχικών διαταραχών όσο και στη διαγνωστική και 
θεραπευτική προσέγγισή τους, οι γνώσεις μας αυξάνονται με ταχύτατο ρυθμό, ενώ ταυτόχρονα είναι 
ανάγκη να αλλάζουν και να προσαρμόζονται οι υποδομές και οι υπηρεσίες μας. Εξάλλου κάθε εποχή 
αναδεικνύει τις δικές της ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα ψυχικά προβλήματα και τα φαινόμενα που τα 
υποθάλπουν ή τα επιτείνουν. Το παρόν σύγγραμμα λαμβάνει όλα αυτά υπόψη του και προτείνει μια 
σύνθεση των νεότερων δεδομένων της Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου, σεβόμενο την πολυφωνία και 
αντιμετωπίζοντας με δυσπιστία την παγίωση και οριστικοποίηση των γνώσεών μας στην επιστήμη, πόσο 
μάλλον στα τόσο βαθιά και ανθρώπινα ζητήματα που αφορούν στην ψυχική υγεία και τη νοσολογία των 
παιδιών και των εφήβων.
Πρόλογος έκδοσης: Ιωάννης Τσιάντης, Γεράσιμος Α. Κολαΐτης
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΝΟΥ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
Οι συγγραφείς: Αγοραστός Θ. Αγοραστός, Ανδρούτσος Χρήστος, Αραμπατζή Μαρίνα, Βούσουρα 
Ελένη, Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Γιαννοπούλου Ιωάννα, Γιαννοπούλου Σοφία, Ζαραβίνος-Τσάκος 
Φοίβος, Ζηλίκης Νίκος, Καλτσά Αργυρώ, Καρακίτσου Νεφέλη, Καραμήτσου Μαρία, Κολαΐτης Α. 
Γεράσιμος, Kyriakopoulos Marinos, Κώτσης Κωνσταντίνος, Κωτσόπουλος Ι. Σωτήρης, Λαζαράτου Ελένη, 
Μικέλλη Άννα, Μπαχαράκη Σοφία, Μπελιβανάκη Μαρία, Μυλωνά Σαββίνα, Nelson Charles A. III, Ντρε 
Βασιλική, Οθείτη Ιωάννα, Παντελάκη Ιφιγένεια, Παπαδημητρίου Β. Ανδρονίκη, Παπαδημητρόπουλος 
Κωνσταντίνος, Παπακωνσταντίνου Αλεξία, Παπαναστασίου Λήδα, Παπανικολάου Αικατερίνη, 
Παπανικολοπούλου Πέννυ, Παραδεισιώτη Άννα, Πράττου-Σπογκαλίδου Τέσσα-Άβα, Σακελλάρη 
Ευανθία, Σαλαβού Βαρβάρα, Σερντάρη Ασπασία, Σιώμος Κωνσταντίνος, Στεφάνου Καλλιόπη, Stringaris 
Argyris, Σύρος Ιωάννης, Ταγκούλη Ευδοκία, Tairi Tatiana, Τριανταφύλλου Καλλιόπη, Τσιάντης Άλκης-
Κωνσταντίνος, Τσιάντης Ιωάννης, Τσίλια Άννα-Μαρία, Τσιρογιάννη Έλλη, Φαρμακοπούλου Ιγνατία, 
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Τιμή (με ΦΠΑ): 90,00 ΕΥΡΩ 

Νέες εκδόσεις

Η Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου αποτελεί ένα περίπλο-
κο, ευαίσθητο και συναρπαστικό πεδίο το οποίο –όπως κάθε 
ιατρική ειδικότητα– διεκδικεί κάθε φορά το βιβλίο αναφοράς 
του. Τόσο στην πολυπλοκότητα των μηχανισμών αιτιολογίας  
των ψυχικών διαταραχών όσο και στη διαγνωστική και θερα-
πευτική προσέγγισή τους, οι γνώσεις μας αυξάνονται με ταχύ-
τατο ρυθμό, ενώ ταυτόχρονα είναι ανάγκη να αλλάζουν και να 
προσαρμόζονται οι υποδομές και οι υπηρεσίες μας. Εξάλλου 
κάθε εποχή αναδεικνύει τις δικές της ιδιαιτερότητες σε σχέση 
με τα ψυχικά προβλήματα και τα φαινόμενα που τα υποθάλ-
πουν ή τα επιτείνουν. 

Το παρόν σύγγραμμα λαμβάνει όλα αυτά υπόψη του και 
προτείνει μια σύνθεση των νεότερων δεδομένων της Ψυχι-
ατρικής Παιδιού και Εφήβου, σεβόμενο την πολυφωνία και 
αντιμετωπίζοντας με δυσπιστία την παγίωση και οριστικοποί-
ηση των γνώσεών μας στην επιστήμη, πόσο μάλλον στα τόσο 
βαθιά και ανθρώπινα ζητήματα που αφορούν στην ψυχική 
υγεία και τη νοσολογία των παιδιών και των εφήβων.

ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ, Αδριανείου 3 & Κατεχάκη, 115 25 Αθήνα (Ν. Ψυχικό), Τηλ.: 210 - 67 14 371, 67 14 340
Fax: 210 -67 15 015, e-mail: betamedarts@otenet.gr • e-shop: www.betamedarts.gr • EN ISO 9001:2000

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ A. ΚΟΛΑÏΤΗΣ
& Συνεργάτες

Ψυχιατρική
Παιδιού & Εφήβου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία

xviii+590 σελίδες 21x28

Μαλακό εξώφυλλο 2020

ΙSBN: 978-960-452-300-9

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α. ΚΟΛΑΪΤΗΣ
& Συνεργάτες

Ψυχιατρική
Παιδιού & Εφήβου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

Ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΓΚΟΒΙΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Εκδότης ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Η ογκολογική νοσηλευτική έχει ευρύ πεδίο δράσης που εκτείνεται από την πρόληψη, την πρώιμη 
διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση, έως τη φροντίδα σε προχωρημένο και τελικό στάδιο, σε 
νοσοκομειακά περιβάλλοντα, σε τμήματα ημερήσιας νοσηλείας, σε κοινοτικές δομές και στο σπίτι των 
ασθενών. Καθώς ο καρκίνος δεν είναι μία συγκεκριμένη νόσος, αλλά ένα σύνολο νόσων με διαφορετικό 
ρυθμό ανάπτυξης, διαφορετικά συμπτώματα και θεραπευτικές προσεγγίσεις, η φροντίδα γίνεται ολοένα 
και πιο σύνθετη και διαφοροποιείται, ανάλογα με την ανταπόκριση κάθε μορφής καρκίνου και τις 
αντιδράσεις ενός εκάστου ασθενούς. Η άσκηση της ογκολογικής νοσηλευτικής επιστήμης προϋποθέτει, 
κατά συνέπεια, μεγάλο όγκο γνώσεων και δεξιοτήτων που εστιάζουν στον ασθενή και την οικογένειά 
του, αλλά προϋποθέτουν τη βέλτιστη συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας φροντίδας και την 
ικανότητα επικοινωνίας με άλλους φορείς που διαμορφώνουν πολιτικές υγείας, με σκοπό την προαγωγή 
της ογκολογικής φροντίδας σε όλους τους τομείς άσκησης της νοσηλευτικής. Ο βασικός σκοπός του 
παρόντος συγγράμματος, όπως αυτός τέθηκε κατά τον σχεδιασμό του, ήταν να συμπεριλάβει, όσο 
γίνεται πιο συνοπτικά, δεδομένου του όγκου της πληροφορίας, τις απαιτούμενες πρόσφατες βασικές 
γνώσεις ογκολογικής νοσηλευτικής και ανακουφιστικής φροντίδας, προκειμένου να αποτελέσει έναν 
χρήσιμο οδηγό φροντίδας ογκολογικών ασθενών για φοιτητές, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες 
υγείας, αλλά, ενδεχομένως, και το έναυσμα περαιτέρω αναζήτησης και προβληματισμού, μέσω της 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της έρευνας. Το σύγγραμμα διαπνέεται σε όλη του την έκταση από την 
ανάγκη παροχής ολιστικής φροντίδας, καθώς η «χρονίζουσα» πλέον νόσος του καρκίνου επηρεάζει 
όλες τις διαστάσεις, τη σωματική, την ψυχολογική, την κοινωνική και την πνευματική.Χαριτάκη Στέλλα, 
Χριστογιώργος Στέλιος, Χρούσος Π. Γεώργιος, Vidal-Ribas Pablo, White Tonya
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Προσεχή Συνέδρια 

▶  ICHB 2021: 15. International Conference 
on Health Behavior

January 21-22, 2021 in Amsterdam, 
 Netherlands
 Organiser: ICHB

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

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

Institute

▶  9th Annual International Conference on 
Health & Medical Sciences

3 May 2021 - 4 May 2021 / Athens, Greece
 Organiser: Athens Institute for Education 

and Research (ATINER)

▶  10th Europaediatrics 2021
10 Jun 2021 - 12 Jun 2021 / Zagreb, Croatia
 Organiser: EPA / UNEPSA with European 

Confederation of Primary Care Paediatri-
cians

▶  11th IUHPE European Conference on 
Health promotion

15-16 June 2021, Girona, Spain 
 Organiser: IUHPE

▶  6th International Conference on 
Salutogenesis: Advancing Salutogenesis 
towards thriving societies, 

17-18 June 2021, in Girona, Spain
 Organiser: IUHPE

▶  Annual summer short course: Exploring 
the Linkages between Mental Well-Being 
and Physical Health Outcomes 

12 Jul 2021 - 16 Jul 2021 / London, United 
Kingdom

 Organiser: The Lee Kum Sheung Center for 
Health and Happiness and the Research 
Department of Behavioural Science and 
Health

▶  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

H πρωτοπόρος Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία

Προσθέτουμε αξία

Θέτουμε υγιή πρότυπα

. Διεθνώς αναγνωρισμένα, ασφαλή, αποτελεσματικά και

οικονομικά φάρμακα

Επένδυση στις δυνατότητες της Ελλάδας.

Σημαντική συμβολή στην εθνική οικονομία.

Νέες θέσεις εργασίας, απασχόληση και προοπτική.
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