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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ιστορία θα θυμάται την πανδημία COVID-19 για τα δύο εκατομμύρια
θύματα της παγκοσμίως. Θα τη θυμάται επίσης και για τα εκατοντάδες
εκατομμύρια άτομα που έσπρωξε σε συνθήκες φτώχειας. Πιθανό να
τη θυμάται και γιατί πρώτη φορά καταγράφηκε επισήμως τέτοια αύξηση των ανισοτήτων σε κάθε χώρα της γης, την ίδια ακριβώς χρονική
στιγμή. Μπορεί η COVID-19 να έπληξε σκληρά όλες τις χώρες, αλλά
ο αντίκτυπός της ήταν πιο έντονος σε εκείνες τις κοινότητες που ήταν
ήδη ευάλωτες, τις πιο εκτεθειμένες στην ασθένεια, αυτές που έχουν
λιγότερες πιθανότητες να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγειονομικής περίθαλψης και πιο πιθανό να έχουν δυσμενείς συνέπειες
ως αποτέλεσμα των μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον περιορισμό
της πανδημίας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα
και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης έχουν από
νωρίς εκφράσει βαθιά ανησυχία ότι αυτή η πανδημία θα προκαλέσει
ανισότητες σε όλο τον κόσμο, με βαθιά επιβλαβή αποτελέσματα. Η
πανδημία της Ισπανικής γρίπης το 1918 και το ξέσπασμα H1N1 του
2009 βιώθηκαν επίσης άνισα. Τα ποσοστά επικράτησης και θνησιμότητας διέφεραν μεταξύ χωρών υψηλού και χαμηλού εισοδήματος, γειτονιών, χαμηλότερων και υψηλότερων κοινωνικοοικονομικών ομάδων
και μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Στην πανδημία του 1918,
για παράδειγμα, η Ινδία είχε ποσοστό θνησιμότητας 40 φορές υψηλότερο από τη Δανία. Και όμως φάνηκε ότι ο κόσμος μας ήταν απολύτως
απροετοίμαστος για τη σημερινή κρίση και τα αποτελέσματα της τώρα
και στις επόμενες γενιές.
Τα μαθήματα της πανδημίας COVID-19 μας λένε για άλλη μια φορά
να επενδύσουμε στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, καθώς
και στο ευρύτερο εργατικό δυναμικό για την υγεία, την αντιμετώπιση
των ανισοτήτων υγείας και την ενίσχυση του εγγραμματισμού για την
υγεία. Οι λύσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σύστημα υγείας βρίσκονται βέβαια πέραν αυτού: είναι σημαντικό τα συστήματα κοινωνικής προστασίας να είναι σταθερά και καλά χρηματοδοτούμενα. Η
επένδυση σε αυτές τις υπηρεσίες, σημαίνει επένδυση σε ανθρώπους,
σε ανθεκτικότητα, αλληλεγγύη και τελικά στην ευημερία της κοινωνίας
και της οικονομίας μας.
Το πώς λοιπόν η ιστορία θα θυμάται την απάντηση των κυβερνήσεων
σε αυτήν την κρίση, είναι ένα κεφάλαιο που δεν έχει γραφτεί ακόμα.
Σε όλον τον κόσμο οι κυβερνήσεις έχουν ακόμα ένα μικρό παράθυρο
ευκαιρίας να δημιουργήσουν πιο δίκαιες κοινωνικές πολιτικές προστασίας και οικονομίες μετά την πανδημία. Πραγματικά ελπίζουμε να αρπάξουν την ευκαιρία.
Γιάννης Τούντας
Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
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Πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης για νοσούντες covid-19, των
οικογενειών τους και του υγειονομικού προσωπικού
«Ψ-Υποστηρίζω – ΕΠΑΨΥ»
Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου, Δημήτρης Γαλάνης, Αγγελική Κολοκοτσά, Ίλια Χατζή, Γιάννης
Καραμάνος, Μαρία Τριτάρη, Ευανθία Καραβάνα, Κέντρο Ημέρας «Franco Basaglia», Εταιρεία
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)
Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι η νόσος
από τον νέο κορωνοϊό (covid-19) έλαβε τη
μορφή πανδημίας. Οι πανδημίες συχνά χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και ανασφάλεια.
Ο φόβος, η ανησυχία και το στρες αποτελούν
φυσιολογικές αντιδράσεις απέναντι στο άγνωστο, το αβέβαιο και το απειλητικό. Επίσης, οι
αλλαγές στην καθημερινότητα που έφεραν τα
περιοριστικά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού (τηλεργασία, ανεργία,
κλείσιμο σχολείων, κοινωνική αποστασιοποίηση, κ.ά.) έχουν αναμφισβήτητα αντίκτυπο στην
ψυχική υγεία. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι
άνθρωποι φοβούνται μήπως μολυνθούν ή μεταδώσουν την ασθένεια στους οικείους τους.
Στην περίπτωση των νοσούντων, το στρες αυξάνεται καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν
πώς θα εξελιχθεί η νόσος και εάν χρειαστεί να
νοσηλευτούν. Όσοι νοσηλεύονται φοβούνται
για τη ζωή τους και βιώνουν μοναξιά, καθώς
βρίσκονται σε απομόνωση και δεν επιτρέπεται
να δέχονται επισκέψεις από συγγενείς και φίλους. Από την άλλη, η φροντίδα των ασθενών
από τους οικείους τους αποτελεί μια ιδιαιτέρως στρεσογόνο διαδικασία, καθώς ενέχει το
φόβο της μόλυνσης και το φόβο της απώλειας.
Παράλληλα, οι επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια
πανδημιών έρχον ται αν τιμέτωποι τόσο με
τη σωματική όσο και την ψυχική εξάντληση.
Ερευνητικά δεδομένα παρουσιάζουν το υγειονομικό προσωπικό να εμφανίζει συμπτώματα
επαγγελματικής εξουθένωσης και διαταραχής
μετατραυματικού στρες.
Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ Δρ. Tedros

Adhanom Ghebreyesus τόνισε σε μια δήλωσή
του ότι «η καλή ψυχική υγεία είναι απολύτως
θεμελιώδης για τη συνολική υγεία και ευεξία»
και κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να κινηθούν γρήγορα και αποφασιστικά, επενδύοντας περισσότερο σε προγράμματα ψυχικής
υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας, στο πλαίσιο
της αντιμετώπισης των ψυχολογικών συνεπειών της covid-19, υλοποιεί πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης για τους νοσούντες, τους
οικείους τους, τους εργαζόμενους των νοσοκομείων, καθώς και τους ασθενείς με χρόνιες
παθήσεις που πλήττονται από τις συνθήκες
της πανδημίας.
Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τις
Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία, τις κλινικές covid-19 και τις μονάδες
ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει γίνει
διασύνδεση των κλινικών covid-19 με εξειδικευμένες μονάδες ψυχικής υγείας, οι οποίες
θα παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στις
ομάδες-στόχους.
Το Κέν τρο Ημέρας «Franco Basaglia» της
ΕΠΑΨΥ, με το συντονισμό της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
& Ψυχικής Υγείας «Αργώ», έχει αναλάβει την
ψυχοκοινωνική υποστήριξη νοσούντων από
covid-19, των οικογενειών τους και του υγειονομικού προσωπικού σε τέσσερα νοσηλευτικά
ιδρύματα της 1ης ΥΠΕ: Γενικό Νοσοκομείο
Αττικής «Σισμανόγλειο», Νοσοκομειακή Μονάδα «Αμαλία Φλέμιγκ», Γενικό Ογκολογικό
Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
και Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ.
Η ομάδα παρέμβασης της ΕΠΑΨΥ αποτελείται από ψυχολόγους, ψυχίατρο και κοινωνικό λειτουργό και προσφέρει διαδικτυακά σε
ενδιαφερόμενους ατομική, ομαδική και οικογενειακή ψυχολογική υποστήριξη, καθώς
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και ψυχιατρική παρακολούθηση. Επίσης, διοργανώνει ιστοδιαλέξεις (webinars) με θέμα
«Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας σε καιρό
πανδημίας».
Οι υπηρεσίες προσφέρονται άμεσα (εντός
48ωρών). Ο/Η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να
έρθει σε επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας
παρέμβασης, τηλεφωνώντας στο 6907722368
ή αποστέλλοντας μήνυμα, με την ένδειξη «Αίτημα υποστήριξης», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: covidsupport@epapsy.gr. Η σχηματική
περιγραφή του προγράμματος παρουσιάζεται
στο σχήμα 1.
Στο πρόγραμμα μπορούν να απευθύνονται
άτομα:
•

που νοσούν με covid-19,

•
που φροντίζουν νοσούντες ή έχουν χάσει κάποιον δικό τους άνθρωπο από covid-19,
•
με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που
έχουν νοσήσει ή έχουν υποκείμενα νοσήματα
και η πανδημία επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργικότητά τους,
•
με οξεία αντίδραση στρες και άγχους
λόγω της πανδημίας,
•
του υγειονομικού προσωπικού που παρουσιάζουν συμπτώματα άγχους, ψυχολογικής κόπωσης, επαγγελματικής εξουθένωσης,
κτλ.
Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος, διεξάγονται ομάδες εστίασης (focus groups)
με επαγγελματίες υγείας της πρώτης γραμμής
και νοσούντες από covid-19, προκειμένου να
σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν νέες παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην ικανοποίηση
των ψυχοκοινωνικών αναγκών τους, οι οποίες
μεταβάλλονται ανάλογα με τη φάση εξέλιξης
της πανδημίας.
Σχήμα 1: Διάγραμμα ροής προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης τύπου Screen-andthreat
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Τα ηλικιωμένα άτομα ως τοπικοί αφηγητές στην Τουριστική Βιομηχανία
Ευαγγελία Σαλματάνη, Κοινωνιολόγος, MSc ‘Προαγωγή και Αγωγή Υγείας’, ΕΚΠΑ και
Διαχειρίστρια του έργου TSITour, KMOP

Η κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων και η
εξασφάλιση της ψυχοκοινωνικής ευημερίας
τους αποτελεί καίριο ζήτημα για την διεθνή
κοινότητα και τη Δημόσια Υγεία. Η δομή του
πληθυσμού της Ε.Ε. αλλάζει λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων, αυξάνοντας
έτσι τον πληθυσμό των ατόμων άνω των 65
ετών (Eurostat, 2020). O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κηρύξει τη δεκαετία που
διανύουμε 2021 – 2030 ως τη Δεκαετία της
Υγιούς Γήρανσης (WHO, 2020). Σύμφωνα με
την πρόσφατη δημοσίευση του Π.Ο.Υ, τουλάχιστον 14% των ατόμων ηλικίας άνω των 60
ετών παγκοσμίως, δηλαδή πάνω 142 εκατομμύρια άνθρωποι, αδυνατούν να καλύψουν τις
βασικές καθημερινές τους ανάγκες. Ο στόχος
της Δεκαετίας που τέθηκε από τον οργανισμό είναι να βελτιστοποιηθεί η λειτουργική
ικανότητα των ατόμων περιλαμβάνοντας τις
ακόλουθες παραμέτρους: α) την ικανότητα
του ατόμου να καλύπτει τις ανάγκες του, β)
να μαθαίνει, να μεγαλώνει και να λαμβάνει
αποφάσεις, γ) να κινείται, δ) την ικανότητα να
δομεί και να διατηρεί σχέσεις και ε) την ικανότητα να προσφέρει. Τίθενται λοιπόν στο
επίκεντρο, η φυσική ικανότητα των ατόμων,
η σύνδεση τους με το περιβάλλον στο οποίο
ζουν και οι τρόποι με τους οποίους αλληλεπιδρούν εντός αυτού.

ατόμων και την ενίσχυση της ενεργούς
συμμετοχής τους στις κοινότητες τους και
την Τουριστική Βιομηχανία, αξιοποιώντας
τις γνώσεις και εμπειρίες τους μέσα από την
αφήγηση ιστοριών. Το έργο TSITour υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΚΜΟΠ – Κέντρο
Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ της Ε.Ε.,
σε συνεργασία με άλλους 5 οργανισμούς
από τις χώρες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας
και της Ιταλίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο αρχικός στόχος στα
πλαίσια της υλοποίησης του έργου ήταν
η ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής Ενότητας
TSITour. Η εκπαιδευτική ενότητα, συνολικής
διάρκειας 50 ωρών απευθύνεται σε σπουδαστές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στους τομείς της κοινωνικής
φροντίδας και πρόνοιας. Οι σπουδαστές ΕΕΚ
θα λάβουν εκπαίδευση για τη μεθοδολογία
της υλοποίησης έργων που στοχεύουν στην
κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων στον τουρισμό, μέσω της συμμετοχής τους ως τοπικοί
αφηγητές. Η Εκπαιδευτική Ενότητα TSITour
στοχεύει να αποτελέσει αναφορά για τα μαθήματα ΕΕΚ, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη δημιουργία κοινωνικών έργων που
αποσκοπούν στην ένταξη και την αξιοποίηση
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας αποτελώντας ως εκ τούτου, μια χρήσιμη πηγή για μελΤο έργο «TSITour - Εκπαίδευση για την λοντικούς επαγγελματίες στον τομέα αυτό.
Κοινωνική Ένταξη στον Τουρισμό, συμπε- Η δομή και το υλικό του εκπαιδευτικού
ριλαμβάνοντας τους ηλικιωμένους ως τοπι- προγράμματος προέκυψαν από τις αρχικές
κούς αφηγητές στην Τουριστική Βιομηχανία» δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από
στοχεύει στην ενδυνάμωση των ηλικιωμένων το εταιρικό σχήμα στις χώρες υλοποίησης
του έργου. Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της κατάστασης
που επικρατεί στις χώρες των εταίρων στα
πεδία της ΕΕΚ, της κοινωνικής πρόνοιας και
του τουρισμού είναι οι εξής: 80 συνεντεύ6
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ξεις και συλλογή 200 ερωτηματολογίων με
επαγγελματίες από τους παραπάνω τομείς;
συλλογή καλών πρακτικών; συγκριτική αξιολόγηση των σχετικών μαθημάτων ΕΕΚ; και
4 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Ένα από
τα σημαντικότερα και πιο ενθαρρυντικά για
το εταιρικό σχήμα, ευρήματα που υπήρξε από
τις παραπάνω δράσεις ήταν ότι οι επαγγελματίες θεώρησαν καινοτόμο ένα πρόγραμμα
σαν το TSITour, όπου οι γνώσεις των ηλικιωμένων ατόμων θα διαχέονταν μέσα από
τον τομέα του Τουρισμού. Παράλληλα φάνηκε ότι ενώ η Τουριστική Βιομηχανία είναι
ένα πεδίο που αφήνει χώρο για καινοτόμες
ιδέες, δεν έχει αξιοποιηθεί αρκετά, ιδιαίτερα
για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων
του πληθυσμού. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα των δράσεων του εταιρικού σχήματος
αναπτύσσονται στη τελική δημοσίευση «Κοινωνική Ένταξη των Τοπικών Αφηγητών στην
Τουριστική Βιομηχανία» η οποία αναμένεται
σύντομα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
έργου.
Το επόμενο βήμα στην πορεία του έργου είναι η πιλοτική δοκιμή του εκπαιδευτικού προγράμματος στις χώρες των εταίρων, όπου
με ενθουσιασμό αναμένουμε τις εντυπώσεις
που θα διαμορφωθούν στους συμμετέχοντες. Στο πλαίσιο των πιλοτικών δοκιμών
πρόκειται αρχικά, να εκπαιδευτούν 12 σπουδαστές ΕΕΚ στις χώρες των εταίρων πάνω
στην Εκπαιδευτική Ενότητα και στο πως να
υλοποιούν κοινωνικά έργα για την ένταξη
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Στη δεύτερη φάση πρόκειται να εκπαιδευτούν 24 άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ώστε να εμπλακούν
σε εθελοντικό επίπεδο ως τοπικοί αφηγητές
σε πραγματικά τουριστικά αξιοθέατα και σημεία των πόλεων. Ταυτόχρονα, η χρήση των
νέων τεχνολογιών μπορεί να μας φανεί απαραίτητη λόγω της ρευστής κατάστασης που
δημιουργεί η πανδημία της Covid-19 και η
ανάγκη για σωματική αποστασιοποίηση. Αν
λοιπόν, δραστηριοποιείστε στα πεδία ενδι7

αφέροντος του έργου, για παράδειγμα αν
σπουδάζετε σε τομείς πρόνοιας της ΕΕΚ; αν
εργάζεστε σε κάποιο οργανισμό ή υπηρεσία
στον τομέα της εκπαίδευσης, της κοινωνικής
πρόνοιας, του τουρισμού και της ένταξης των
ηλικιωμένων ατόμων; ή αν είστε άνω των 65
και θα σας ενδιέφερε να δοκιμάσετε την τεχνική της αφήγησης ιστοριών στον τόπο σας,
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://
tsitour.eu/, ενώ για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στη διαχειρίστρια του έργου στην Ελλάδα, στο email
Salmatani.e@kmop.org. Για τις δράσεις του
ΚΜΟΠ μπορείτε να ενημερώνεστε στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.kmop.gr και
στα social media.
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Η Παγκόσμια έκθεση για την ηλικιακή διάκριση του Π.Ο.Υ
Η φετινή Παγκόσμια Έκθεση για την
Ηλικιακή Διάκριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) συγκεντρώνει
τα πληρέστερα στοιχεία αναφορικά με
την κλίμακα, τον αντίκτυπο και τους καθοριστικούς παράγοντες της ηλικιακής
διάκρισης, και τις πιο αποτελεσματικές
στρατηγικές για την αντιμετώπιση του
προβλήματος, καθώς και τις συστάσεις
για δράση με σκοπό τη δημιουργία ενός
κόσμου κατάλληλου για όλες τις ηλικίες.
Η έκθεση απευθύνεται σε υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες υγείας, ερευνητές, αναπτυξιακούς φορείς
και μέλη του ιδιωτικού τομέα και της
κοινωνίας.
Η έκθεση που κυκλοφόρησε στις 18
Μαρτίου 2021 από τον ΠΟΥ, το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCH R), το
Υπουργείο Οικονομικών και Κοινωνικών
Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (UN
DESA), και το Ταμείο Πληθυσμού των
Ηνωμένων Εθνών (UNFPA), υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για δράση,
την καταπολέμηση της ηλικιακής διάκρισης και τη δημιουργία μεθόδων για την
ακριβέστερη αξιολόγηση και αναφορά,
με στόχο την παρουσίαση της ηλικιακής
διάκρισης όπως πραγματικά είναι - μια
ύπουλη μάστιγα για την κοινωνία.
Η ηλικιακή διάκριση στην υγειονομική και κοινωνική περίθαλψη
Η προτεραιοποίηση της υγειονομικής
περίθαλψης ανά ηλικία αποτελεί ευρέως
διαδεδομένο φαινόμενο. Μια συστηματική ανασκόπηση το 2020, απέδειξε
ότι σε ποσοστό 85% στο σύνολο των
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149 μελετών, η ηλικία ήταν αυτή που
καθόρισε τους λήπτες συγκεκριμένων
ιατρικών πράξεων ή θεραπειών. Μία
μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε πέντε υπηρεσίες υγείας στις Ηνωμένες
Πολιτείες, εξέτασε τον τρόπο με τον
οποίο η ηλικία επηρέασε τις αποφάσεις
του ιατρικού προσωπικού για διακοπή
της θεραπείας διατήρησης στη ζωή σε
9.0 0 0 ασθενείς με παθήσεις υψηλής
θνησιμότητας. Το ιατρικό προσωπικό
ήταν περισσότερο πιθανό να αναστείλει
την αναπνευστική υποστήριξη, τη χειρουργική επέμβαση και την αιμοκάθαρση όσο η ηλικία του ασθενούς αυξανόταν. Για την αναπνευστική υποστήριξη,
το ποσοστό διακοπής της θεραπείας
αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με την
αύξηση της ηλικίας ανά δεκαετία. Αντίστοιχα, στην περίπτωση της χειρουργικής επέμβασης, η αύξηση ανά δεκαετία
ήταν 19%, ενώ για την αιμοκάθαρση
ήταν 12%.
Οι μεγαλύτεροι ενήλικες τείνουν να
αποκλείονται από τις έρευνες υγείας,
παρότι αντιπροσωπεύουν ένα δυσανάλογα υψηλό ποσοστό στην επιβάρυνση
της νόσου και στη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων και θεραπειών.
Μια συστηματική ανασκόπηση αποκάλυψε στοιχεία ηλικιακής διάκρισης σε
49 μελέτες που διερεύνησαν τη σχέση
μεταξύ ηλικίας και αποκλεισμού από διάφορους τύπους έρευνας για την υγεία.
Αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι τα άτομα
μεγάλης ηλικίας αποκλείονταν συστηματικά από κλινικές δοκιμές στην καρδιολογία, την παθολογία, τη νεφρολογία,
τη νευρολογία, την προληπτική ιατρική,
την ψυχιατρική, τη ρευματολογία, την
ογκολογία και την ουρολογία, παρότι
πολλές από αυτές τις υπό εξέταση καταστάσεις είναι πιο συχνές στη μεγαλύτερη ηλικία. Κατά συνέπεια, οι ασθενείς
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που συμμετείχαν σε αυτές τις κλινικές
δοκιμές, δεν είναι αντιπροσωπευτικοί
της πραγματικής κατανομής των ασθενών στο γενικό πληθυσμό και τα ευρήματα μιας τέτοιας έρευνας - σχετικά
με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών - ενδέχεται να
μην ισχύουν σε μεγαλύτερης ηλικίας
πληθυσμούς. Η έρευνα για τη νόσο
του Πάρκινσον, η οποία επηρεάζει κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας πληθυσμούς,
επισημαίνει σαφώς αυτόν τον αποκλεισμό. Μια συστηματική ανάλυση των
206 ερευνητικών μελετών στην οποία
μετείχαν ασθενείς με νόσο Πάρκινσον
διαπίστωσε ότι σχεδόν στο 50% αυτών,
οι ασθενείς ηλικίας άνω των 79,3 ετών
αποκλείονταν.
Ο βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι
στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής
πρόνοιας διαιωνίζουν την ηλικιακή διάκριση, παρότι θεωρείται υψηλός, παραμένει ασαφής. Μια μελέτη ανασκόπησης
12 βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων για
την ηλικιακή διάκριση μεταξύ των εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη
όπως, νοσοκομειακό προσωπικό, πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, φοιτητές
ιατρικής και νοσηλευτικής, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι τα στοιχεία είναι αντιφατικά και ασαφή και ότι πολλές από τις
μελέτες στερούνται αξιοπιστίας. Αυτή
η ανασκόπηση υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για υψηλής ποιότητας μελέτες σχετικά με την ηλικιακή διάκριση,
μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα
της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας,
δεδομένου ότι οι μεγαλύτεροι ενήλικες
έχουν μειωμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Μια βιβλιογραφική
ανασκόπηση του 2017 για τη στάση στη
φροντίδα απέναντι στους μεγαλύτερους
ενήλικες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
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τα ερευνητικά στοιχεία δεν ήταν επαρκή, ενώ τα περιορισμένα διαθέσιμα
στοιχεία απέδειξαν ότι οι στάσεις των
νοσηλευτών είναι σύνθετες και συχνά
αντικρουόμενες. Σημαντικός αριθμός
μελετών δείχνει ότι οι επαγγελματίες
ψυχικής υγείας δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι για να εργαστούν με μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς, δεν διαθέτουν
τις απαραίτητες κλινικές δεξιότητες για
τη διάγ νωση και την συνεργασία με
μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας, έχουν αρνητική
στάση απέναντι σε αυτόν τον πληθυσμό, και είναι λιγότερο πρόθυμοι να
αναλάβουν τέτοια περιστατικά.
Παρότι η ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας φροντίδας σε δομές, έχει
αυξηθεί και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω ως απόρροια της γήρανσης του
πληθυσμού, η έρευνα σχετικά με τις εκδηλώσεις ηλικιακής διάκρισης είναι περιορισμένη, ειδικά σε περιβάλλοντα με
ελάχιστους πόρους. Ωστόσο, ορισμένες μελέτες που υπάρχουν, αναφέρουν
σαφείς εκδηλώσεις ηλικιακής διάκρισης
στη μακροχρόνια περίθαλψη. Για παράδειγμα, μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, διαπίστωσε ότι οι
περισσότεροι μεγαλύτεροι ενήλικες που
διαβιούν σε δομές φροντίδας αναφέρουν περιστατικά ηλικιακής διάκρισης
κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με το
προσωπικό. Ειδικότερα, οι φροντιστές
χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένο λεξιλόγιο με στοιχεία βρεφικής γλώσσας
και ελεγκτικού τύπου επικοινωνία. Σε
μελέτη σε δομές φροντίδας στο Ισραήλ η ηλικιακή διάκριση ήταν εμφανής,
λόγω της έλλειψης ακριβών ιατρικών διαγνώσεων, κακής ποιότητας στην αντιμετώπισης των μεγαλύτερων ενηλίκων,
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επαναλαμβανόμενης παραμέλησης των έχει επηρεάσει τις κοινωνίες και τις οιαναγκών τους και προσπάθειας εξοικο- κονομίες στον πυρήνα τους.
νόμησης χρημάτων εις βάρος τους.
Στην Αυστραλία, έρευνες και ανασκοπήσεις αποκάλυψαν την παρουσία της
ηλικιακής διάκρισης στην μακροχρόνια
περίθαλψη, αναφορικά με το είδος των
παρεχόμενων υπηρεσιών στους μεγαλύτερους ενήλικες, τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα κατά την αλληλεπίδραση
μαζί τους, και τις αντιλήψεις σχετικά
με τις προτιμήσεις και τις δυνατότητες
τους. Ως απάντηση, η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπέβαλε στην Βασιλική Επιτροπή για την
Ποιότητα και την Ασφάλεια Φροντίδας
των Ηλικιωμένων, μια σειρά συστάσεων σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης της
ηλικιακής διάκρισης στη μακροχρόνια
περίθαλψη, υιοθετώντας μια προοπτική
αντιμετώπισης με βάση τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
Η μεροληπτική στάση απέναντι στην
ηλικία μπορεί να επηρεάσει τον τύπο
των πληροφοριών που αναζητούν οι
επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκεια
των αλ ληλεπιδράσεων τους με τους
ασθενείς. Για παράδειγμα, μια μελέτη
διαπίστωσε ότι οι ψυχίατροι στο Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνουν ιστορικό σεξουαλικών επαφών πολύ πιο συχνά από
άτομα μικρής και μέσης ηλικίας παρά
από άνδρες σε μεγαλύτερη ηλικία, γεγονός που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία των σεξουαλικά μεταδιδόμενων
νοσημάτων ή σε άλλες καταστάσεις. Ένα
άλλο παράδειγμα παρουσίας ηλικιακής
διάκρισης στο χώρο της υγείας απαντάται στην αντιμετώπιση της νέας πανδημίας κορονοϊού 2019 (COVID-19) που

10

Ηλικιακή διάκριση και COVID-19
H πανδημία της COVID-19 όχι μόνο έχει
επηρεάσει καταστροφικά τη ζωή πολλών ηλικιωμένων σε όλο τον κόσμο,
αλλά έχει επίσης πυροδοτήσει ηλικιακά
στερεότυπα, προκαταλήψεις και διακρίσεις σε βάρος των μεγαλύτερων ενήλικων. Υπάρχουν αναφορές για διακρίσεις
στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και
άλλους κρίσιμους πόρους σε αρκετές
χώρες, ιδίως μεταξύ των μεγαλύτερων
ενήλικων που ζουν σε δομές μακροχρόνιας περίθαλψης. Για παράδειγμα,
σε ορισμένα πλαίσια οι περιορισμένοι
πόροι, όπως οι αναπνευστήρες ή η πρόσβαση σε μονάδες εντατικής θεραπείας,
έχουν διατεθεί μόνο σύμφωνα με τη
χρονολογική ηλικία.
Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ανήθικο και
ως ηλικιακή διάκριση στο πλαίσιο της
πανδημίας, δεδομένου ότι η χρονολογική ηλικία φέρει μέτρια συσχέτιση με
τη βιολογική ηλικία ή τη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση, και ότι οι μεγαλύτεροι
ενήλικες έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τα σοβαρά αποτελέσματα της
πανδημίας. Η χρονολογική ηλικία έχει
επίσης χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των μέτρων απομόνωσης σε διαφορετικές χώρες. Για παράδειγμα, στο
Ηνωμένο Βασίλειο, οι ενήλικες ηλικίας
70 ετών και άνω είχαν αρχικά οδηγίες να αυτο-απομονωθούν για 4 μήνες.
Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι μεγαλύτεροι
ενήλικες δεν είχαν το δικαίωμα να αφήσουν τα σπίτια τους για αρκετές εβδομάδες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Στην Κολομβία και τη Σερβία, τα μέτρα
απομόνωσης στόχευσαν μόνο στους
μεγαλύτερους ενήλικες. Οι στρατηγι-
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κές για την άρση των μέτρων απομόνωσης σε πολλές χώρες έκαναν επίσης
διακρίσεις βάσει χρονολογικής ηλικίας. Για παράδειγμα, σε αρκετές πόλεις
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άτομα
ηλικίας άνω των 60 ετών δεν είχαν τη
δυνατότητα να εισέλθουν σε εμπορικά
κέντρα ή εστιατόρια μόλις άνοιξαν ξανά
μετά την περίοδο του εγκλεισμού.
Η χρήση της χρονολογικής ηλικίας ως το
μοναδικό κριτήριο για τα μέτρα φυσικής
απομόνωσης και για την παράταση των
περιόδων περιορισμού είναι προκατειλημμένη καθώς δεν λαμβάνει υπόψη
τις πολύ διαφορετικές ικανότητες και
ανάγκες των ηλικιωμένων πληθυσμών.
Τέτοια μέτρα μπορούν να αυξήσουν
τους κινδύνους κοινωνικής απομόνωσης και μοναξιάς, να περιορίσουν την
ικανότητα των μεγαλύτερων ενήλικων
να συμμετάσχουν σε συμπεριφορές αυτο-φροντίδας και να προκαλέσουν την
ικανότητα των συστημάτων υγείας και
κοινωνικής φροντίδας να ανταποκρίνονται στις προϋπάρχουσες ιατρικές και
κοινωνικές ανάγκες των μεγαλύτερων
ενήλικων, οι οποίες τελικά μπορεί να
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
και την ευημερία των ηλικιωμένων. Η
φυσική απομόνωση των μεγαλύτερων
ενήλικων από το παραδοσιακό κοινωνικό τους δίκτυο (π.χ. οικογένεια, φίλοι,
επαγγελματίες φροντίδας) εν μέσω της
πανδημίας δημιουργεί επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο για διακρίσεις και κακοποίηση, είτε σε περιβάλλον μακροχρόνιας
περίθαλψης είτε στο σπίτι.
Επιπλέον, η απεικόνιση της νόσου ως
«ασθένεια ηλικιωμένων», απαιτώντας
μόνο από τους μεγαλύτερους ενήλικες
να απομονωθούν ή η σύσταση στους
νεότερους να μείνουν σπίτι για να προστατεύσουν τους παππούδες τους,
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μπορεί να αποθαρρύνει τους νεότερους
και άλλους να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία. Η ηλικιακή
διάκριση έχει επίσης εκδηλωθεί στις ειδήσεις και στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την πανδημία, με τους ηλικιωμένους εν γένει να απεικονίζονται ως μια
ομοιογενής, ευάλωτη ομάδα που είναι
ουσιαστικά διαφορετική από τις άλλες
ηλικιακές ομάδες. Η απεικόνιση των
μεγαλύτερων ενήλικων ως αδύναμων,
ευάλωτων που χρειάζονται προστασία
αγνοεί τη μεγάλη ποικιλομορφία που
είναι στοιχείο στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Τέτοια μηνύματα μπορεί επίσης να έχουν
σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και την
ευημερία των μεγαλύτερων ενηλίκων.
Αν και είναι απαραίτητο να εντοπιστούν
και να ενημερωθούν οι πληθυσμοί που
διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, η
ηλικιακή διάκριση γύρω από τους νεότερους και τους ηλικιωμένους ενέχει την
απειλεί να προκαλέσει χάσμα γενεών,
όπως φαίνεται από την ταχεία εξάπλωση του hashtag "boomer remover" σε
σχέση και με τον ιό που επηρεάζει σοβαρά τους μεγαλύτερους ενήλικες. Στην
πραγματικότητα, σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των επικοινωνιών του Twitter
σχετικά με τους ηλικιωμένους και την
COVID-19 καταγράφεται ως ηλικιακή
διάκριση. Μια συγκριτική μελέτη που
βασίσ τηκε σ την κινεζική πλατφόρμα
Weibo (η οποία είναι παρόμοια με το
Twitter) διαπίστωσε ότι τα πιο δημοφιλή θέματα σχετίζονται με την COVID-19
και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και
αφορούσαν τη συμβολή τους στην κοινωνία, αλλά και τα θέματα ευπάθειας και
η ανάγκη προστασίας των ηλικιωμένων
ενηλίκων ήταν στο επίκεντρο.
Στην Ισπανία, μια ανάλυση 501 πρωτοσέλιδων σε δύο εθνικές εφημερίδες
διαπίστωσε ότι 358 από αυτές (71%)
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απεικόνισαν τους ηλικιωμένους με αρνητικό τρόπο. Τα μαθηματικά μοντέλα
της COVID-19 που έχουν χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγήσουν την ανταπόκριση στην πανδημία συχνά απέτυχαν
να λάβουν υπόψη τους πληθυσμούς στη
μακροχρόνια περίθαλψη, μια παράλειψη
που είναι μορφή ηλικιακής διάκρισης
στα στατιστικά, δεδομένου ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της COVID-19 είναι
υψηλότερο σε αυτές τις εγκαταστάσεις
από ό, τι στον γενικό πληθυσμό.

Global repor t on ageism. Geneva:
World Health Organization; 2021.
Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
ht tps:// w w w.w h o.int / tea ms /socialdeterminants-of-health/demographicchange-and-healthy-ageing /
combatting-ageism/global-report-onageism

Μετάφραση και επιμέλεια κειμένου: Ράνια Χειμαρίου & Ειρήνη Φιλίππου, MSc
Η πανδημία COVID-19 όχι μόνο έχει εκ- Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, ΕΚΠΑ &
θέσει την ηλικιακή διάκριση σε διαφο- ΠΑΔΑ
ρετικά περιβάλλοντα, αλλά έχει επίσης
παρουσιάσει την ευκαιρία για πολλές
θετικές πρωτοβουλίες, αντανακλαστικές της αλληλεγγύης και της συνοχής.
Για παράδειγμα, οι διαδικτυακές πληροφορίες έχουν δημιουργηθεί ειδικά για
ηλικιωμένους ενήλικες, έχουν διεξαχθεί
εκστρατείες για την ψυχική υγεία των
ηλικιωμένων και έχουν αναπτυχθεί επίσης ψηφιακές τεχνολογίες και υποστήριξη για τη χρήση τους για να βοηθήσουν
τους ηλικιωμένους να επικοινωνούν
κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού. Οι
ηλικιωμένοι έχουν επίσης συμμετάσχει
σε πολλές πρωτοβουλίες αλληλεγγύης
προσφέροντας σε γραμμές βοήθειας,
βοηθώντας εξ αποστάσεως τα παιδιά με
το διάβασμά τους, και επιστρέφοντας
στη δουλειά, σε περίπτωση που έχουν
συνταξιοδοτηθεί από θέσεις εργασίας
που αφορούν υπηρεσίες υγείας στην
πρώτη γραμμή.
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Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στα άτομα με αναπηρία

Η 5η έκδοση της Έκθεσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων
με Αναπηρία παρουσιάζει τον αντίκτυπο της
πανδημίας COVID-19 στα άτομα με αναπηρίες
στην Ευρώπη
Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων
με Αναπηρία (European Disability Forum EDF) που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο 2021
υπογραμμίζει πως η ΕΕ και οι ευρωπαϊκές χώρες
έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτύχει να συμπεριλάβουν τα άτομα με αναπηρία στην αντίδρασή τους απέναντι στην πανδημία, τόσο στην
αντίδραση εντός Ευρώπης όσο και σε αυτή σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Από την αρχή της πανδημίας COVID-19 το EDF
επικοινωνούσε καθημερινά με τα μέλη του ώστε
να γνωρίζει πώς τους επηρέαζε η COVID-19. Τα
μέλη παρακολουθούσαν και συμμετείχαν στις
εθνικές αντιδράσεις κατά την πανδημία. Οργανώθηκαν συναντήσεις και δημόσιες διαδικτυακές εκδηλώσεις με τα μέλη και τους συνεργάτες
να παρακολουθούν την αντίδραση της Ευρώπης
στην COVID-19. Η παρούσα έκθεση χρησιμοποίησε διάφορες πηγές δεδομένων:
•
Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν εσωτερικά και αφορούσαν την αντίδραση της ΕΕ. –
μέσω συλλογής δημόσιων πηγών και ιδιωτικών
επαφών
•
Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από
μέλη σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
•
Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από
φορείς για την ισότητα, ιδρύματα για τα εθνικά
ανθρώπινα δικαιώματα και άλλους συνεργάτες
προκειμένου να παρακολουθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

ΕΕ (το 60% του πληθυσμού των ατόμων με
αναπηρία). Πριν την πανδημία, οι γυναίκες και
τα κορίτσια με αναπηρία διέτρεχαν ήδη υψηλότερο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν διακρίσεις, κακοποίηση και βία συγκριτικά με άνδρες
με αναπηρία ή με γυναίκες χωρίς αναπηρία. Για
παράδειγμα, οι γυναίκες με αναπηρία είναι δύο
έως πέντε φορές πιο πιθανό να γίνουν θύματα
βίας σε σχέση με τις άλλες γυναίκες, ενώ περίπου το 34% των γυναικών με αναπηρία έχουν
βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία από έναν
σύντροφό τους κατά τη διάρκεια της ζωής
τους. Οι γυναίκες και τα κορίτσια με νοητική
αναπηρία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη βία,
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων τύπων
βίας στα ιδρύματα. Οι γυναίκες με αναπηρία,
επίσης, αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά
ανεργίας, με μόνο το 20.7% να εργάζεται με
πλήρες ωράριο (συγκριτικά με το 28.6% των
ανδρών με αναπηρία και το 48% των γυναικών
χωρίς αναπηρία), καθώς και υψηλά ποσοστά
φτώχειας.

Ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία: Τα
δεδομένα δείχνουν πως από την αρχή της πανδημίας COVID-19, και ιδιαίτερα κατά τις περιόδους καραντίνας, η βία κατά των γυναικών και
η ενδοοικογενειακή βία είναι εντονότερες. Για
παράδειγμα, στη Γαλλία οι αναφορές για ενδοοικογενειακή βία αυξήθηκαν κατά 32% κατά
τη διάρκεια της καραντίνας, ενώ στην Κύπρο
τα τηλέφωνα σε γραμμές βοήθειας και υποστήριξης αυξήθηκαν κατά 30%. Στη Γαλλία, η
γραμμή υποστήριξης που αφορά συγκεκριμένα
γυναίκες με αναπηρία και τη δημιούργησε και τη
διαχειρίζεται η οργάνωση γυναικών με αναπηρία “Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir”,
δέχτηκε λιγότερες κλήσεις στην πρώτη καραντίΚορίτσια και γυναίκες με αναπηρίες: Υπάρ- να (ίσως λόγω της παρουσίας του επιτιθέμενου
χουν περισσότερες από 60 εκατομμύρια γυ- ατόμου στο σπίτι), αλλά υπήρξε αύξηση των
ναίκες και κορίτσια με αναπηρία που ζουν στην κλήσεων μετά την καραντίνα και μία μεγάλη
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αύξηση στην ποσότητα των κλήσεων αλλά και άλλες κλειστές δομές έχει γίνει πολύ δύσκολο
στη σφοδρότητα της βίαιης συμπεριφοράς κατά να παρακολουθηθεί από την αρχή της πανδητη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας και μετά. μίας. Κάποια εθνικά ιδρύματα για τα ανθρώπινα
δικαιώματα έχουν διενεργήσει επισκέψεις επιτήρησης, αλλά ήταν περιορισμένες λόγω έλλειψης
Παρόλο που δε γνωρίζουμε το ποσοστό των εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία που
έγιναν θύματα βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το Γραφείο του Ανώτατου Επίτροπου Επιπρόσθετα, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη έχει
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων επιβραδυνθεί από την αρχή της πανδημίας. Με
Εθνών (UN Office of the High Commissioner περιοριστικά μέτρα σε ισχύ, οι τρέχουσες διαfor Human Rights - OHCHR) έχει αναφέρει δικασίες μπορεί να έχουν διακοπεί προσωρινά,
πως, παγκοσμίως, οι γυναίκες με αναπηρία, αν και νέες καταγγελίες δέχονταν αργή επεξεργακαι είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν υψηλότερα σία. Οι “Sisters of Frida”, μια συλλογικότητα
ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας, δηλώνουν γυναικών με αναπηρία στο Ηνωμένο Βασίλειο,
λιγότερα. Αυτές οι λιγότερες δηλώσεις μπορεί ανέφεραν πως λόγω των οδηγιών της καρανα οφείλονται σε μια ποικιλία προκλήσεων που ντίνας, οι γυναίκες με αναπηρία είχαν λιγότερη
προϋπήρχαν της COVID-19, όπως η έλλειψη πρόσβαση στους συνηγόρους τους.
αναγνώρισης της κατάστασης αλλά επίσης και
δυσπρόσιτες γραμμές υποστήριξης, μηχανισμοί
αναφοράς και γενικά υπηρεσίες υποστήριξης Περιορισμένη πρόσβαση στη σεξουαλική και
των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ξε- αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα: Προ κρίνώνων φιλοξενίας. Για παράδειγμα, κάποιες σης, οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία είγραμμές υποστήριξης μπορεί να μην είναι προ- χαν ήδη περισσότερες δυσκολίες να ασκήσουν
σβάσιμες σε κωφές, τυφλές και κωφάλαλες και τα δικαιώματά τους στη σεξουαλική και αναπασε γυναίκες που ακούν με δυσκολία. Επιπλέον, η ραγωγική υγεία. Εξαιτίας μύθων, στερεοτύπων
λίστα με τις γραμμές υποστήριξης που δημοσι- και έλλειψης γνώσεων για την αναπηρία, αντιμεεύθηκε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ινστι- τωπίζουν συμπεριφορές διάκρισης και βίας (συτούτου για την Ισότητα των Φύλων (European μπεριλαμβανομένων της αναγκαστικής στείρωInstitute for Gender Equality – EIGE) δεν είναι σης, αντισύλληψης και έκτρωσης) με σημαντικές
προσβάσιμη σε γυναίκες που χρησιμοποιούν και κάποιες φορές ανεπανόρθωτες επιπτώσεις
στις ζωές τους. Κατά τη διάρκεια της πανδημίαναγνώστη οθόνης.
ας, κάποια κράτη έχουν επιχειρήσει να περιορίσουν την πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες που
Βία και κακοποίηση σε ιδρύματα: Κατά τη αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική
διάρκεια της καραντίνας, πολλές γυναίκες και υγεία, ιδιαίτερα την έκτρωση, χαρακτηρίζοντας
κορίτσια που ζούσαν σε ιδρύματα παγιδεύτηκαν τες ως μη σημαντικές υπηρεσίες ή επιχειρώντας
μέσα σε αυτά, χωρίς τη δυνατότητα να φύγουν να υιοθετήσουν νόμους που επεκτείνουν την
ή να δουν τις οικογένειές τους. Σε κάποιες περι- περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές. Αυτή ήταν,
πτώσεις, δεν είχαν καν τη δυνατότητα να επικοι- για παράδειγμα, η περίπτωση της Πολωνίας.
νωνήσουν με την οικογένεια ή τα κοντινά τους Στην Ιταλία, κάποια νοσοκομεία σταμάτησαν να
πρόσωπα. Μία έκθεση που δημοσιεύτηκε από παρέχουν την υπηρεσία έκτρωσης και έστειλαν
το Inclusion Europe το 2019, αποτυπώνει τις γυναίκες που χρειάζονταν φροντίδα ως προς τη
πολλαπλές μορφές βίας που αντιμετωπίζουν γυ- σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία σε
ναίκες και κορίτσια σε ιδρύματα, από λεκτική βία άλλα νοσοκομεία, κάνοντας την πραγματοποίκαι παρενόχληση, έως ξυλοδαρμό και βιασμό. ηση μιας έκτρωσης ακόμα πιο περίπλοκη.
Η βία που λαμβάνει χώρα σε ιδρύματα και
Αστεγία και άτομα με αναπηρίες: Τα άτομα
με αναπηρία διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο
ακραίας φτώχειας που οδηγεί στην αστεγία
από ότι ο γενικός πληθυσμός. Παρόλο που δεν
υπάρχουν δεδομένα της ΕΕ για τον αριθμό των
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ατόμων με αναπηρία που είναι άστεγα, όπου
υπάρχουν δεδομένα, αποκαλύπτουν υπερβολικά μεγάλο ποσοστό αστεγίας.
Για παράδειγμα, μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία το 2014 και παρατήρησε
387 συμμετέχοντες, βρήκε ότι το 29.5% των
αστέγων είχε μία νοητική αναπηρία, ενώ ο
επιπολασμός των νοητικών αναπηριών στον
πληθυσμό στο σύνολο είναι περίπου 0.7%. Το
2016, στην Ιρλανδία, η συχνότητα των αναπηριών σε άστεγα άτομα ήταν 27%, η διπλάσια
από εκείνη στο γενικό πληθυσμό (13.5%). Μία
έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατά της Φτώχειας (European Anti-Poverty Network – EAPN)
υπογραμμίζει πως οι άνθρωποι που είναι άστεγοι αποτελούν πληθυσμό υψηλού κινδύνου με
ιατρικούς όρους, επηρεασμένοι δυσανάλογα
από τη φτωχή υγεία και την αναπηρία, και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αποβιώσουν εάν
κολλήσουν τον ιό COVID. Όπως και ο γενικός
πληθυσμός των ατόμων με αναπηρία, αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια στη πρόσβαση σε
ιατρική φροντίδα, καθώς και στην ενημέρωση
που αφορά τη δημόσια υγεία. Ακόμα, η μετάδοση ανάμεσα στον πληθυσμό των ατόμων
που είναι άστεγοι ήταν δύσκολο να περιοριστεί,
αφού δεν είχαν την επιλογή να μείνουν σπίτι.
Σε πολλές χώρες, μαζί με τις υπηρεσίες που
αφορούν την αναπηρία, κέντρα ημέρας για
αστέγους που παρέχουν φαγητό και ιατρικές
υπηρεσίες σταμάτησαν προσωρινά να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ενώ έχει
επίσης αναφερθεί πως κάποια κράτη διατήρησαν σε λειτουργία τους ξενώνες τους ή έθεσαν
σε λειτουργία εναλλακτικές εγκαταστάσεις για
να φιλοξενηθούν τα άστεγα άτομα, δεν είναι ξεκάθαρο εάν ήταν προσβάσιμα σε άστεγα άτομα
με αναπηρία. Σε πολλές περιπτώσεις, οι δομές
ήταν υπερπλήρεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο να
κολλήσει κάποιος τον ιό.
Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι,
Τρανς και Διεμφυλικά άτομα με Αναπηρία:
Από το ξέσπασμα της πανδημίας, οι οργανώσεις ILGA-Europe και Transgender Europe
(TGEU) αναφέρουν πως η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα
είναι, και θα εξακολουθεί να είναι, δυσανάλογα
επηρεασμένη από την COVID-19. Οι Λεσβίες, οι Ομοφυλόφιλοι, οι Αμφιφυλόφιλοι, οι
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Τρανς και τα Διεμφυλικά άτομα επηρεάζονται
αρνητικά από τον ίδιο τον ιό, από το σύστημα
υγείας και τους παρόχους φροντίδας υγείας.
Όταν ζητούν ιατρική φροντίδα, αντιμετωπίζουν
εμπόδια που αυξάνονται κατά τη διάρκεια της
κρίσης. Ο αντίκτυπος αυτός είναι εντονότερα
αισθητός από τους πιο περιθωριοποιημένους
πληθυσμούς της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Σε περιόδους υγειονομικής κρίσης και καταμερισμού
της φροντίδας, η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, και ειδικά
τα τρανς άτομα με αναπηρία, δέχονται ιδιαίτερη στοχοποίηση από πολιτικές διαλογής. Τους
αρνείται σωτήρια για τη ζωή τους φροντίδα
και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να λάβουν
υποστήριξη για την αναπηρία, επιπρόσθετα στα
ήδη σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι τρανς κοινότητες με την πρόσβαση σε γενική και άμεσα σχετιζόμενη με τα τρανς άτομα
ιατρική περίθαλψη. Οι περικοπές στην παροχή
φροντίδας σε συνδυασμό με τις διακρίσεις που
τα περισσότερα τρανς άτομα αντιμετωπίζουν
ενώ προσπαθούν να λάβουν ιατρική περίθαλψη έχουν σοβαρή επίδραση στην υγεία και την
ευημερία τους.
Για παράδειγμα, τα τρανς άτομα με αναπηρία
μπορεί να έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες ως
προς τη λήψη οικονομικής υποστήριξης για
την αναπηρία και ιατρική φροντίδα άμεσα σχετιζόμενης με τα τρανς άτομα, όπως ορμόνες
φύλου και ανανέωση συνταγογραφήσεων. Το
γεγονός ότι οι φαρμακευτικές και χειρουργικές
διαδικασίες φύλου έχουν διακοπεί επ αόριστον
μπορεί επίσης να έχουν επηρεάσει σοβαρά
την υγεία και την ευημερία των τρανς ατόμων.
Επιπρόσθετα, Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι και Τρανς άτομα έχουν δει αύξηση
της ενδοοικογενειακής βίας. Η καραντίνα έχει
καταδικάσει τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
κάποιες φορές να ζουν κοντά ομοφοβικούς ή
τρανσφοβικούς συγγενείς. Τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που έχουν αναπηρία διέτρεχαν
μεγαλύτερο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν τόσο
ομοφοβική/τρανσφοβική όσο και σχετιζόμενη
με την αναπηρία βία. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που
δεν έχουν ακόμα μιλήσει στις οικογένειές τους
για τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους ή για
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την ταυτότητα φύλου τους μπορεί να βιώνουν- καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την παρακολούθηπροβλήματα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια ση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υγείας και
της καραντίνας.
της ευημερίας τους σε περιόδους κρίσης. Όλα
αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό συμβάλλουν
σε αυτό το ανησυχητικό ποσοστό θανάτου σε
Ηλικιωμένοι με αναπηρίες: Τα ηλικιωμένα γηροκομεία. Κατά τη διάρκεια της αιχμής της
άτομα παραμένουν μία από τις ομάδες που πανδημίας και της καραντίνας, η συνέχιση των
πλήττονται περισσότερο από την πανδημία υπηρεσιών υγείας, της ιατρικής περίθαλψης και
και αντιμετωπίζουν αυξημένη κοινωνική απο- των υπηρεσιών υποστήριξης δεν μπόρεσε να
μόνωση, μοναξιά και ηλικιακές διακρίσεις. Τα εξασφαλιστεί λόγω περιορισμένων πόρων και
Ηνωμένα Έθνη τόνισαν ότι «η COVID-19 έχει ετών μειωμένων προϋπολογισμών που διατίθεεπιδεινώσει τις παγκόσμιες οικονομικές ανισό- νται στον τομέα της υγείας και του κοινωνικού
τητες και έχει αποκαλύψει υπάρχουσες ανισό- τομέα.
τητες που επηρεάζουν τα ηλικιωμένα άτομα,
ειδικά τις ηλικιωμένες γυναίκες και τα ηλικιωμένα
άτομα με αναπηρία. Αυτό περιλαμβάνει την ανε- Η μη διαθεσιμότητα εξοπλισμού ατομικής προπαρκή πρόσβαση σε βασικά αγαθά και βασικές στασίας ήταν μια επιπλέον δυσκολία στον ήδη
υπηρεσίες, περιορισμένες υπηρεσίες κοινωνικής μακρύ κατάλογο προκλήσεων που αντιμετωπίπροστασίας και εκτεταμένες διακρίσεις λόγω ζει το προσωπικό υγείας και κοινωνικής φροηλικίας». Η Ευρώπη έχει τον γηραιότερο πλη- ντίδας. Αυτό ανάγκασε τις υπηρεσίες υγείας και
θυσμό όλων των περιοχών του κόσμου. Το έκτακτης ανάγκης να καθιερώσουν διαδικασίες
2019 περισσότερο από το ένα πέμπτο (20.3%) προσδιορισμού της προτεραιότητας, σύμφωνα
του πληθυσμού της ΕΕ ήταν ηλικίας 65 ετών με τις οποίες η ηλικία και η αναπηρία θεωρήκαι πάνω. Η αναπηρία συσχετίζεται με την ηλι- θηκαν αρχικά ως κριτήριο για τον καθορισμό
κία και τα άτομα με αναπηρία εντοπίζονται σε της ατομικής ευαλωτότητας, διάγνωσης ή /και
υπερβολικά μεγάλο βαθμό στον πληθυσμό που επιλογών θεραπείας. Αυτή ήταν μια από τις πιο
είναι 60 ετών και άνω. Τον Απρίλιο του 2020, εμφανείς και συγκλονιστικές παραβιάσεις του
περισσότερο από το 95% των ατόμων που πέ- δικαιώματος ζωής για τους ηλικιωμένους και
θαναν από COVID-19 στην Ευρώπη ήταν άνω τα άτομα με αναπηρία. Σίγουρα επηρέασε δυτων 60 ετών, και πάνω από τους μισούς ήταν σανάλογα τα ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες
ηλικίας 80 ετών και άνω. Υπάρχουν επίσης σα- στην απόκτηση ίσης πρόσβασης στην υγειοφείς ενδείξεις ότι μεγάλο ποσοστό μολύνσεων νομική περίθαλψη, καθώς συνδυάζουν και τα
και θανάτων έχουν συμβεί σε οίκους ευγηρίας δύο κριτήρια. Μια συγκεκριμένη ομάδα που
και ιδρύματα και σε κλειστά περιβάλλοντα για επηρεάζεται ιδιαίτερα είναι τα άτομα με άνοια.
άτομα με αναπηρία.
Όπως υπογραμμίστηκε από τον Οργανισμό
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (EU Agency
for Fundamental Rights), οι περικομμένες υπηΘάνατοι σε οίκους ευγηρίας: ο Γενικός Γραμ- ρεσίες είχαν ισχυρό αντίκτυπο στην ψυχική και
ματέας του ΟΗΕ (UN Secretary General) ανέ- σωματική ευημερία των ανθρώπων που ζουν
φερε ότι τα ποσοστά θνησιμότητας για τα άτο- με άνοια. Η Alzheimer Society of Finland, για
μα άνω των 80 ετών είναι 5 φορές υψηλότερα παράδειγμα, υπογράμμισε ότι η μείωση των
από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ο Παγκόσμιος βασικών υπηρεσιών για άτομα με άνοια μειΟργανισμός Υγείας ανέφερε ότι οι μισοί από ώνει την ικανότητά τους να λειτουργούν στην
τους θανάτους που σχετίζονται με το COVID-19 καθημερινή τους ζωή.
στην Ευρώπη έχουν συμβεί μέχρι στιγμής σε
εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης, ιδίως
σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων. Η έλλειψη Βία, παραμέληση και κακοποίηση: σύμφωνα με
ολοκληρωμένων και αξιόπιστων δεδομένων τις εκτιμήσεις του ΠΟΥ, 1 στα 6 άτομα ηλικίας
σχετικά με τα άτομα που ζουν σε γηροκομεία άνω των 60 ετών υποφέρουν από κακοποίησηαυτό σημαίνει σχεδόν 141 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Αυτός ο αριθμός μπορεί να
είναι πολύ υψηλότερος, καθώς η κακοποίηση
ηλικιωμένων είναι μια κρυφή και ακατάγγελτη
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Φυλακισμένοι με αναπηρίες: Ήδη πριν την
πανδημία, οι κρατούμενοι με αναπηρία είχαν
υψηλότερο κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν ακατάλληλα κελιά, αδυναμία πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους, έλλειψη
κατάλληλης υποστήριξης, υπερβολική χρήση
ακινητοποίησης ή φαρμακευτικής αγωγής. Ο
υπερπληθυσμός και οι απάνθρωπες συνθήκες
στις φυλακές τις κατέστησαν ένα άλλο hotspot
της κρίσης COVID-19. Μια ενημέρωση από την
Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (European Parliamentary Research Service)
για την COVID-19 και τις φυλακές επισημαίνει
ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ ενέκριναν μέτρα για
την αναστολή όλων των επισκέψεων και των
δραστηριοτήτων για τον περιορισμό των επαφών μεταξύ των κρατουμένων και τον έξω κόσμο. Επίσης, προσπάθησαν να περιορίσουν
τις εισόδους και να αυξήσουν τις εξόδους, με
εναλλακτικές της κράτησης και αναβολές εκτέλεσης των ποινών. Ωστόσο, τουλάχιστον τα
μισά κράτη-μέλη δεν αναζήτησαν εναλλακτικές
λύσεις για την κράτηση ενώ λίγες πληροφορίες
υπάρχουν σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν
οι φυλακές για την αντιμετώπιση της κατάστασης των κρατουμένων με αναπηρία.
Άτομα με αναπηρία με διαφορετική εθνικότητα: Επειδή οι περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες δεν συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τη
φυλή, την εθνικότητα και την αναπηρία, είναι
δύσκολο να έχουμε λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η COVID-19
επηρέασε τα άτομα που υφίστανται φυλετικό
ρατσισμό και με αναπηρία στην Ευρώπη.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε μια έρευνα
μετά από στοιχεία που αποκάλυψαν ότι οι Μαύροι, οι Ασιάτες ή με άλλη εθνική μειονότητα
είχαν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από
την COVID-19 απ’ ότι τα άτομα λευκής Βρετανικής εθνικότητας. Περιπτώσεις που συλλέχθηκαν από το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού» (European Network Against Racism)
έχουν επισημάνει πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα που δέχονται ρατσισμό
στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων:
• Άρνηση πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη
• Έλλειψη πρόσβασης σε προστατευτικά μέτρα
στην εργασία κατά
• Έλλειψη πρόσβασης σε εναλλακτική στέγαση
• Άρνηση πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες
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(όπως νερό και ηλεκτρικό ρεύμα)
• Αστυνομική κακοποίηση
• Ρατσιστικός λόγος ή βία, εκτός και εντός
του διαδικτύου. Πέρα από τον αντίκτυπο της
COVID-19 στην υγεία, τα μη- λευκά άτομα με
αναπηρία είχαν υψηλότερο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το θεσμικό ρατσισμό και διακρίσεις
στην αντίδραση COVID-19.
Μια έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας δείχνει πώς
τα μέτρα της καραντίνας έχουν αποκαλύψει φυλετικές προκαταλήψεις και διακρίσεις εντός της
αστυνομίας στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, στο
Seine Saint Denis στη Γαλλία, ο αριθμός των
προστίμων λόγω παραβίασης της καραντίνας
ήταν τρεις φορές υψηλότερος σε μια από τις
φτωχότερες περιοχές, όπου οι περισσότεροι
κάτοικοι είναι Μαύροι ή καταγωγής Βόρειας
Αφρικής, απ’ ότι στην υπόλοιπη χώρα (παρά
τις τοπικές αρχές να δηλώνουν ότι ο σεβασμός
των μέτρων ήταν παρόμοιος με άλλες περιοχές).
Στη Νίκαια της Γαλλίας, κατά κύριο λόγο εργατικές τάξεις και γειτονιές εθνοτικών μειονοτήτων
υπέστησαν μεγαλύτερης διάρκειας απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα από την υπόλοιπη
πόλη. Υπήρξε επίσης αύξηση των αναφορών
της αστυνομικής βίας, με πολλά βίντεο να το
αποδεικνύουν. Επίσης, τα άτομα φυλετικών μειονοτήτων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ακούσιας ψυχιατρικής
νοσηλείας και κράτησης κατά τη διάρκεια της
κρίσης. Προηγούμενα στοιχεία έχουν δείξει
ότι ήταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο εξαναγκασμού
πριν από την κρίση και ότι ο αριθμός της ακούσιας ψυχιατρικής νοσηλείας αυξήθηκε από την
αρχή της κρίσης της πανδημίας.
Περισσότερα στο Human Rights Report 2021:
Impact of COVID19 on persons with disabilities
https://www.edf-feph.org/human-rights-report2021-covid19/
Μετάφραση και επιμέλεια κειμένου: Ιωάννα Δεμιρτζόγλου, Ψυχολόγος & Γαρυφαλιά Ζορμπά, Ψυχολόγος, Π.Μ.Σ. Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, ΕΚΠΑ
& ΠΑΔΑ
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Πρώτη Παγκόσμια Έκθεση για την Ακοή του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας
1 στα 4 άτομα αναμένεται να έχουν
προβλήματα ακοής έως το 2050
Σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι
παγκοσμίως - ή 1 στα 4 άτομα - θα ζουν
με κάποιο βαθμό απώλειας ακοής έως το
2050, προειδοποιεί η πρώτη Παγκόσμια
Έκθεση για την Ακοή του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που κυκλοφόρησε στις 2 Μαρτίου 2021. Τουλάχιστον 700 εκατομμύρια από αυτούς τους
ανθρώπους θα χρειαστούν πρόσβαση
στη φροντίδα για την ακοή και για άλλες
υπηρεσίες αποκατάστασης, εκτός εάν ληφθούν μέτρα.
"Η ικανότητά μας να ακούμε είναι πολύτιμη. Η απώλεια ακοής χωρίς τη θεραπεία
μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις
στην ικανότητα των ανθρώπων να επικοινωνούν, να μελετούν και να κερδίζουν τα
προς το ζην. Μπορεί επίσης να επηρεάσει
την ψυχική υγεία και την ικανότητά των
ανθρώπων να διατηρούν σχέσεις", δήλωσε ο Δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ. «Αυτή η νέα
έκθεση σκιαγραφεί την κλίμακα του προβλήματος, αλλά προσφέρει επίσης λύσεις
με τη μορφή τεκμηριωμένων παρεμβάσεων που ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες
να ενσωματώσουν στα συστήματα υγείας
τους, με καθολική κάλυψη».λ
Η έκθεση, που εκδόθηκε πριν από την
Παγκόσμια Ημέρα Ακοής στις 3 Μαρτίου,
υπογραμμίζει την ανάγκη να εντατικοποιηθούν ταχέως οι προσπάθειες πρόληψης
και αντιμετώπισης της απώλειας ακοής
επενδύοντας και επεκτείνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας αυτιών
και ακοής. Η επένδυση στη φροντίδα του
αυτιού και της ακοής έχει αποδειχθεί
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οικονομικά αποδοτική: ο ΠΟΥ υπολογίζει
ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να αναμένουν απόδοση περίπου 16 $ για κάθε
1 $ που επενδύεται.
Κύρια ευρήματα της έκθεσης
Η έλλειψη σωστών πληροφοριών και η
στιγματιστική στάση απέναντι στις ασθένειες του αυτιού και στην απώλεια ακοής
συχνά περιορίζουν τους ανθρώπους από
την πρόσβαση στη φροντίδα για αυτές τις
καταστάσεις. Ακόμα και μεταξύ των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, υπάρχει
συχνά έλλειψη γνώσεων σχετικά με την
πρόληψη, τον έγκαιρο εντοπισμό και τη
διαχείριση της απώλειας ακοής και των
ασθενειών του αυτιού, εμποδίζοντας την
ικανότητά τους να παρέχουν την απαιτούμενη φροντίδα.
Στις περισσότερες χώρες, η φροντίδα του
αυτιού και της ακοής δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στα εθνικά συστήματα υγείας και
η πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας
είναι πρόκληση. Επιπλέον, η πρόσβαση
στη φροντίδα του αυτιού και της ακοής
δεν καταγράφεται, ενώ στο σύστημα πληροφοριών υγείας δεν υπάρχουν σχετικοί
δείκτες.
Αλλά το πιο μεγάλο κενό στην ικανότητα
του συστήματος υγείας είναι στους ανθρώπινους πόρους. Αυτό το κενό μπορεί να καλυφθεί μέσω της ενσωμάτωσης
της φροντίδας του αυτιού και της ακοής
στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη μέσω στρατηγικών όπως η κατανομή
εργασιών και η εκπαίδευση, που περιγράφονται στην έκθεση.
Ακόμη και σε χώρες με σχετικά υψηλά ποσοστά επαγγελματιών φροντίδας αυτιών
και ακοής, υπάρχει άνιση κατανομή ειδικών. Αυτό όχι μόνο δημιουργεί προκλήσεις για τα άτομα που χρειάζονται φροντίδα, αλλά θέτει και παράλογες απαιτήσεις
στους εξειδικευμένους επαγγελματίες αυτών των υπηρεσιών.
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Κύριες αιτίες απώλειας ακοής
Στα παιδιά, σχεδόν το 60% της απώλειας
ακοής μπορεί να προληφθεί μέσω μέτρων
όπως ο εμβολιασμός για την πρόληψη της
ερυθράς και της μηνιγγίτιδας, η βελτίωση
της μητρικής και της νεογνικής φροντίδας
και ο έλεγχος και η έγκαιρη αντιμετώπιση
της μέσης ωτίτιδας - φλεγμονωδών ασθενειών του μεσαίου αυτιού. Σε ενήλικες, ο
έλεγχος θορύβου, η ασφαλής ακρόαση
και η παρακολούθηση των ωτοτοξικών
φαρμάκων μαζί με την καλή υγιεινή του
αυτιού μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της καλής ακοής και στη μείωση
της πιθανότητας απώλειας ακοής.
Η αναγνώριση είναι το πρώτο βήμα για
την αντιμετώπιση της απώλειας ακοής και
των σχετικών παθήσεων του αυτιού. Ο
κλινικός έλεγχος σε στρατηγικά σημεία
της ζωής διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε
απώλεια ακοής και αυτιών μπορεί να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατό.
Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις,
συμπεριλαμβανομένων εύχρηστων εργαλείων, μπορούν να εντοπίσουν ασθένειες του αυτιού και απώλεια ακοής σε
οποιαδήποτε ηλικία, σε κλινικές ή κοινότητες, και με περιορισμένη εκπαίδευση
και πόρους. Ο έλεγχος μπορεί ακόμη και
να πραγματοποιηθεί σε δύσκολες καταστάσεις, όπως αυτές κατά τη διάρκεια της
πανδημίας COVID-19 και εκείνων που
ζουν σε ανεπαρκείς και απομακρυσμένες
περιοχές του κόσμου.
Πρόσβαση σε έγκαιρη και κατάλληλη
φροντίδα
Μόλις διαγνωστεί, η έγκαιρη παρέμβαση
είναι το κλειδί. Η ιατρική και χειρουργική
θεραπεία μπορεί να θεραπεύσει τις περισσότερες ασθένειες του αυτιού, ενδεχομένως αντιστρέφοντας τη σχετική απώλεια
ακοής. Ωστόσο, όταν η απώλεια ακοής
είναι μη αναστρέψιμη, η αποκατάσταση
μπορεί να διασφαλίσει ότι όσοι επηρεάζονται αποφεύγουν τις αρνητικές συνέπειες της απώλειας ακοής. Υπάρχουν μια
σειρά από αποτελεσματικές επιλογές.
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Η τεχνολογία ακοής, όπως ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα, όταν
συνοδεύονται από κατάλληλες υπηρεσίες
υποστήριξης και θεραπείας αποκατάστασης είναι αποτελεσματικές και οικονομικά
αποδοτικές και μπορούν να ωφελήσουν
τα παιδιά και τους ενήλικες.
Η έκθεση σημειώνει ότι η χρήση της
νοηματικής γλώσσας και άλλων μέσων
αισθητηριακής υποκατάστασης όπως η
ανάγνωση ομιλίας είναι σημαντικές επιλογές για πολλούς κωφούς. Η τεχνολογία
και υπηρεσίες υποβοηθούμενης ακοής,
όπως η λεζάντα και η ερμηνεία νοηματικής
γλώσσας μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω την πρόσβαση στην επικοινωνία και
την εκπαίδευση για όσους έχουν απώλεια
ακοής
«Για να διασφαλιστεί ότι το όφελος αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων και λύσεων είναι ισότιμα προσβάσιμο σε όλους,
οι χώρες πρέπει να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη ανθρωποκεντρική προσέγγιση», δήλωσε η Δρ. Bente Mikkelsen,
Διευθύντρια του Τμήματος Μη–μεταδιδόμενων Νοσημάτων του ΠΟΥ. «Η ενσωμάτωση των παρεμβάσεων φροντίδας
αυτιών και ακοής στα εθνικά σχέδια υγείας
και η παροχή αυτών μέσω ενισχυμένων
συστημάτων υγείας, ως μέρος της καθολικής κάλυψης υγείας, είναι απαραίτητη για
την κάλυψη των αναγκών εκείνων που κινδυνεύουν ή ζουν με απώλεια ακοής».
Π ε ρισσότ ε ρ α σ το Wo rld re p o r t
on hearing. Geneva: World Health
Organization; 2021. Licence: CC BYNC-SA 3.0 IGO. https://www.who.int/
publications/i/item/world-report-onhearing
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Νέα από την Ευρώπη και τον κόσμο
Πολιτικές κατά της παχυσαρκίας
που αποτυγχάνουν: η εμπειρία από την Αγγλία

κάπνισμα και την ασφάλεια των τροφίμων. Οι άλλες
επτά περιείχαν μόνο πολιτικές που σχετίζονται
με την παχυσαρκία, όπως για τη διατροφή ή /
Οι κυβερνητικές πολιτικές κατά της παχυσαρκίας και τη σωματική δραστηριότητα. Δώδεκα από
στην Αγγλία κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες τις δεκατέσσερις στρατηγικές περιείχαν στόχους
έχουν αποτύχει σε μεγάλο βαθμό λόγω μείωσης της παχυσαρκίας. Ωστόσο, μόνο πέντε
προβλημάτων με την εφαρμογή τους, έλλειψης από αυτούς ήταν συγκεκριμένοι, αριθμητικοί
κατανόησης των προηγούμενων αποτυχιών και στόχοι και όχι δηλώσεις όπως «στόχος η μείωση
εμμονής στην προσπάθεια να πείσουν τα άτομα της παχυσαρκίας».
να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους αντί να
αντιμετωπίσουν τα ανθυγιεινά περιβάλλοντα.
Η Theis είπε: «Πολλές από αυτές τις πολιτικές
είναι σε μεγάλο βαθμό λανθασμένες από την
Σε σχεδόν 30 χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις αρχή και έχουν προταθεί με τρόπους δύσκολο
του Ηνωμένου Βασιλείου πρότειναν εκατοντάδες να εφαρμοστούν. Επιπλέον, υπήρξε μια αρκετά
ευρείας κλίμακας πολιτικές για την αντιμετώπιση της συνεπής αποτυχία να μάθουμε από τα λάθη
παχυσαρκίας στην Αγγλία, χωρίς να έχει υπάρξει του παρελθόντος. Οι κυβερνήσεις φαίνεται
ακόμη αντίκτυπος στα επίπεδα παχυσαρκίας ή στη πιο πιθανό να εφαρμόσουν στρατηγικές που
μείωση της ανισότητας,. Αυτό είναι το συμπέρασμα περιέχουν τις ίδιες, ανακυκλωμένες πολιτικές παρά
μιας νέας έρευνας από ομάδα του Πανεπιστήμιου να εφαρμόσουν νέες πολιτικές που έχουν ήδη
του Cambridge που χρηματοδοτήθηκε από τo Na- προταθεί».
tional Institute for Health Research, UK (NIHR).
Δεκατρείς από τις 14 στρατηγικές αναγνώρισαν
Οι ερευνητές λένε ότι τα ευρήματά τους μπορεί να ρητά την ανάγκη μείωσης της ανισότητας στην
εξηγήσουν γιατί, μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια υγεία, συμπεριλαμβανομένης μιας στρατηγικής
κυβερνητικών πολιτικών για την παχυσαρκία, ο που εστιάστηκε πλήρως στη μείωση της ανισότητας
επιπολασμός της παχυσαρκίας στην Αγγλία δεν στην υγεία. Ωστόσο, οι ερευνητές λένε ότι μόνο
έχει μειωθεί και εξακολουθούν να υπάρχουν το 19% των προτεινόμενων πολιτικών ήταν
σημαντικές ανισότητες. Σύμφωνα με μια έκθεση πιθανό να είναι αποτελεσματικό στη μείωση των
της NHS Digital τον Μάιο του 2020, το 67% των ανισοτήτων λόγω των προτεινόμενων μέτρων.
ανδρών και το 60% των γυναικών ζουν υπέρβαροι
ή με παχυσαρκία, συμπεριλαμβανομένου του Οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι
26% των ανδρών και του 29% των γυναικών που σήμερα ευνόησαν σε μεγάλο βαθμό μια λιγότερο
υποφέρουν από κλινική παχυσαρκία. Περισσότερο παρεμβατική προσέγγιση για τη μείωση της
από το ένα τέταρτο των παιδιών ηλικίας δύο έως παχυσαρκίας, ανεξάρτητα από το πολιτικό κόμμα,
15 ετών ζουν με παχυσαρκία ή παραπάνω βάρος δίνοντας προτεραιότητα στην ενημέρωση του
και το χάσμα μεταξύ των λιγότερο και των πιο κοινού για την παχυσαρκία, αντί να διαμορφώσουν
προνομιούχων παιδιών αυξάνεται.
τις επιλογές που διατίθενται στα άτομα στο
περιβάλλον διαβίωσής τους μέσω ρυθμίσεων ή
Διαδοχικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να φόρων . Οι ερευνητές λένε ότι οι κυβερνήσεις
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της παχυσαρκίας: μπορεί να έχουν αποφύγει μια πιο παρεμβατική
σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο The Milbank προσέγγιση επειδή φοβούνται ότι θα θεωρηθεί
Quarterly, η Dolly Theis και ο Martin White ως «πατερναλιστική» – ή επειδή δεν έχουν γνώση
στο Κέντρο Έρευνας Διατροφής και Σωματικής σχετικά με το ποια παρεμβατικά μέτρα είναι πιθανό
Δραστηριότητας (CEDAR) στο Πανεπιστήμιο να είναι αποτελεσματικά.
του Cambridge εντόπισαν 14 στρατηγικές
παχυσαρκίας υπό την ηγεσία των κυβερνήσεων Υπάρχουν, ωστόσο, στοιχεία που υποδηλώνουν
στην Αγγλία από 1992-2020. Ανέλυσαν αυτές ότι η χάραξη πολιτικής αλλάζει. Παρόλο που η
τις στρατηγικές – οι οποίες περιείχαν 689 σημερινή κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου
ευρείες πολιτικές – για να προσδιορίσουν εάν εξακολουθεί να υποστηρίζει μια λιγότερο
ήταν κατάλληλες για σκοπούς όσον αφορά τη
στρατηγική τους εστίαση, το περιεχόμενο, τη
βάση στη θεωρία και τα αποδεικτικά στοιχεία
και τη βιωσιμότητα της εφαρμογής. Επτά από τις
στρατηγικές ήταν ευρείες στρατηγικές δημόσιας
υγείας που περιείχαν το θέμα της παχυσαρκίας
αλλά και πολιτικές για άλλα θέματα, όπως για το
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παρεμβατική προσέγγιση, οι πιο πρόσφατες
στρατηγικές περιείχαν ορισμένες φορολογικές
και ρυθμιστικές πολιτικές, όπως η απαγόρευση
διαφημίσεων ανθυγιεινών τροφίμων και η
φορολογική επιβάρυνση της βιομηχανίας
αναψυκτικών. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο
γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει υποστεί αυξανόμενη
πίεση και αναγνωρίζει ότι οι προηγούμενες
προσεγγίσεις δεν ήταν αποτελεσματικές, ότι
περισσότερες
παρεμβατικές
προσεγγίσεις
γίνονται όλο και πιο αποδεκτές από το κοινό και
επειδή αυξάνονται τα αποδεικτικά στοιχεία που
υποστηρίζουν τις περιβαλλοντικές προσεγγίσεις.
Οι ερευνητές κατέγραψαν επίσης ελάχιστες
προσπάθειες αξιολόγησης των στρατηγικών
αυτών. Ως αποτέλεσμα, πολλές προτεινόμενες
πολιτικές ήταν παρόμοιες ή ίδιες για πολλά χρόνια,
συχνά χωρίς αναφορά της ύπαρξης τους σε
προηγούμενη στρατηγική. Μόνο μία στρατηγική
(Saving Lives, που δημοσιεύθηκε το 1999) είχε
αναθέσει την αξιολόγηση της σε ανεξάρτητο
φορέα. «Μέχρι πρόσφατα, φαίνεται να υπάρχει
μια αποστροφή προς τη διεξαγωγή ανεξάρτητων
αξιολογήσεων υψηλής ποιότητας, ίσως επειδή
κινδυνεύουν να δείξουν αποτυχία», πρόσθεσε
ο White. «Αλλά αυτό περιορίζει την ικανότητα
μιας κυβέρνησης να παίρνει μαθήματα από
προηγούμενες πολιτικές.
“Αν επρόκειτο να δημιουργήσουμε μια κάρτα
αναφοράς, συνολικά θα μπορούσαμε να τους
δώσουμε μόνο 4 στα 10. Θα μπορούσαν πολύ
καλύτερα.” Οι Theis και White εντόπισαν επτά
απαραίτητα κριτήρια αποτελεσματικής εφαρμογής,
αλλά διαπίστωσαν ότι μόνο το 8% των πολιτικών
πληρούσε και τα επτά κριτήρια, ενώ το 29% δεν
πληρούσε κανένα από τα κριτήρια. Λιγότερο
από το ένα τέταρτο (24%) περιελάμβανε σχέδιο
παρακολούθησης ή αξιολόγησης, μόλις το 19%
ανέφερε υποστηρικτικά επιστημονικά στοιχεία και
λιγότερο από ένα στα δέκα (9%) περιελάμβανε
λεπτομέρειες σχετικά με το πιθανό κόστος-όφελος
ή τον κατανεμημένο προϋπολογισμό.
Η έλλειψη τόσο βασικών πληροφοριών, όπως το
κόστος εφαρμογής πολιτικών, επισημάνθηκε σε
πρόσφατη έκθεση της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχου
(National Audit Office) για την προσέγγιση της
βρετανικής κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της
παιδικής παχυσαρκίας, η οποία διαπίστωσε ότι το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας δεν
ήξερε πόσο ξόδεψε η κεντρική κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.
«Ανεξάρτητα από το πόσο καλοπροαίρετη και
επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι μια πολιτικής,
αν προτείνεται χωρίς σαφές σχέδιο ή στόχους,
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καθιστά δύσκολη την εφαρμογή και είναι απίθανο
να είναι επιτυχής», πρόσθεσε η Theis. «Οι
κυβερνήσεις πρέπει να συνοδεύουν τις προτάσεις
πολιτικής με πληροφορίες που διασφαλίζουν
ότι μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία και
με ενσωματωμένα σχέδια αξιολόγησης και
χρονικά πλαίσια. ‘Εχει σημειωθεί πρόοδος με
την έναρξη των αξιολογήσεων τα τελευταία τρία
χρόνια. Όμως, πρέπει επίσης να δούμε πολιτικές
διαμορφωμένες με τρόπο που τις καθιστά εύκολα
εφαρμόσιμες. Πρέπει επίσης να απομακρυνθούμε
από παρεμβάσεις που βασίζονται στην αλλαγή της
διατροφής και της δραστηριότητας του ατόμου
και να ακολουθήσουμε πολιτικές που αλλάζουν τα
περιβάλλοντα και ενθαρρύνουν τους ανθρώπους
να μην τρώνε υπερβολικά και να είναι κάνουν
καθιστική ζωή.
Το να ζεις με παχυσαρκία ή υπερβολικό βάρος
σχετίζεται με μακροχρόνια σωματικά, ψυχολογικά
και κοινωνικά προβλήματα. Τα σχετικά προβλήματα
υγείας, όπως ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιαγγειακές
παθήσεις και οι καρκίνοι, εκτιμάται ότι κοστίζουν
στο σύστημα υγείας της Αγγλίας τουλάχιστον 6,1
δισεκατομμύρια λίρες ετησίως και το συνολικό
κόστος της παχυσαρκίας για την ευρύτερη κοινωνία
στην Αγγλία εκτιμάται σε 27 δισεκατομμύρια
λίρες ετησίως. Η πανδημία COVID-19 έφερε στο
φως επιπλέον κινδύνους για άτομα που ζουν με
παχυσαρκία, όπως αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας
και σοβαρότερης νόσου.
Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το NIHR
School for Public Health Research, με επιπλέον
υποστήριξη από το British Heart Foundation,
Cancer Research UK, Economic & Social Research
Council, Medical Research Council και Wellcome
Trust.
Πηγή https://www.cam.ac.uk/research/news/successive-governments-approaches-to-obesity-policies-have-destined-them-to-fail-say-researchers
Άρθρο Dolly R Z Theis, Martin White. Is obesity policy in England fit for purpose? Analysis of
government strategies and policies, 1992-2020.
Milbank Quarterly; 19 Jan 2021; DOI: https://doi.
org/10.1111/1468-0009.12498
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UNICEF: 1 στα 7 παιδιά και νέοι έχουν ζήσει
το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους
σύμφωνα με τις πολιτικές παραμονής στο σπίτι,
θέτοντας σε κίνδυνο τη ψυχική τους υγεία και
ευεξία
Τουλάχιστον 1 στα 7 παιδιά – ή αλλιώς 332
εκατομμύρια παγκοσμίως – έχουν ζήσει κάτω από
τις απαιτούμενες ή συνιστώμενες εθνικές πολιτικές
παραμονής στο σπίτι για τουλάχιστον εννέα
μήνες από την έναρξη της πανδημίας COVID-19,
θέτοντας σε κίνδυνο την ψυχική τους υγεία και
ευημερία, προειδοποιεί η UNICEF.
Ενώ, σχεδόν όλα τα παιδιά παγκοσμίως ζούσαν
υπό κάποιας μορφής διακεκομμένης συνθήκης
εγκλεισμού για το τελευταίο έτος, η νέα ανάλυση
από τη UNICEF, που αντλεί τα δεδομένα της
από την έρευνα Oxford COVID-19 Government Response Tracker, εντοπίζει μία από
τις πιο μακρόχρονες συνθήκες εγκλεισμού
παγκοσμίως. Σύμφωνα με την ανάλυση, 139
εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως έχουν ζήσει κάτω
από τις απαιτούμενες, εθνικές υποδείξεις περί
διαμονής στο σπίτι για τουλάχιστον εννέα μήνες,
δεδομένου ότι η COVID-19 χαρακτηρίστηκε
ως πανδημία στις 11 Μαρτίου του 2020. Αυτό
σημαίνει ότι πρέπει να μείνουν σπίτι, με λίγες
εξαιρέσεις συμπεριλαμβανομένων των παιδιών
που διαμένουν σε χώρες όπως η Παραγουάη,
το Περού και η Νιγηρία. Τα υπόλοιπα από τα 332
εκατομμύρια -ή αλλιώς τα 139- έχουν ζήσει βάσει
των συνιστώμενων, εθνικών πολιτικών διαμονής
στο σπίτι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Όπως δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της
UNICEF, Henriette Fore: «Με τις εθνικές συνθήκες
εγκλεισμού και τους περιορισμούς μετακίνησης
λόγω της πανδημίας, η χρονιά αυτή ήταν μακρά
για όλους μας, ειδικά για τα παιδιά. Όταν μέρα
με τη μέρα είστε μακριά από τους φίλους σας ή
τους αγαπημένους σας και παραμένετε κλεισμένοι
στο σπίτι με κάποιον κακοποιητή, ο αντίκτυπος
είναι σημαντικός. Πολλά παιδιά αφήνονται
χωρίς υποστήριξη στο φόβο, βιώνουν μοναξιά,
ανησυχώντας για το μέλλον τους. Πρέπει να βγούμε
από τη πανδημία με μια καλύτερη προσέγγιση
για τη ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων,
δίνοντας στο ζήτημα αυτό την προσοχή που του
αρμόζει».
Καθώς η πανδημία εισέρχεται στο δεύτερο έτος,
ο αντίκτυπος που επιφέρει στην ψυχική υγεία
και την ψυχοκοινωνική ευημερία των παιδιών,
καθώς και των νέων είναι αρνητικός. Στη Λατινική
Αμερική και την Καραϊβική, μια πρόσφατη
δημοσκόπηση της UNICEF U–Report αναφορικά
με τους νέους έλαβε πάνω από 8.000 απαντήσεις,
διαπιστώνοντας ότι πάνω από το ¼ είχε βιώσει
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άγχος και 15% κατάθλιψη. Ακόμα και πριν την
πανδημία, τα παιδιά και οι νέοι έφεραν το βάρος
των κινδύνων της ψυχικής υγείας, με το ήμισυ
όλων των ψυχικών διαταραχών να αναπτύσσονται
πριν το 15ο έτος και το 75% πριν την ενηλικίωση.
Η πλειοψηφία των 800.000 ανθρώπων που
πεθαίνουν λόγω αυτοκτονίας είναι νέοι, ενώ ο
αυτοτραυματισμός είναι η τρίτη αιτία θανάτου
σε ηλικίες 15-19, με αυξημένα ποσοστά μεταξύ
έφηβων κοριτσιών. Σε παγκόσμια κλίμακα,
εκτιμάται ότι 1 στα 4 παιδιά ζουν με ένα γονέα που
έχει ψυχική διαταραχή. Όσον αφορά τα παιδιά
που υπόκεινται σε βία, παραμέληση ή κακοποίηση,
οι συνθήκες εγκλεισμού, έχουν παγιδέψει πολλά
απ’ αυτά με τους κακοποιητές τους, χωρίς τη
παρέμβαση των δασκάλων τους, των υπόλοιπων
οικογενειακών μελών ή της κοινότητας. Τα παιδιά
που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες όπως για
παράδειγμα, όσα εργάζονται και ζουν στους
δρόμους, όσα διαθέτουν κάποιο είδος αναπηρίας
ή όσα βρίσκονται σε εμπόλεμες καταστάσεις,
κινδυνεύουν να μην έχουν καμία απολύτως κάλυψη
στις ανάγκες ψυχικής τους υγεία.
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η πανδημία COVID-19
διέκοψε ή τερμάτισε την παροχή υπηρεσιών
ψυχικής υγείας σε ποσοστό 93% παγκοσμίως, ενώ
η ζήτηση για τις εν λόγω υπηρεσίες αυξάνεται. Μια
μελέτη σε 194 πόλεις στη Κίνα, διαπίστωσε ότι
το 16% των ερωτηθέντων ανέφεραν μέτρια έως
σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, ενώ το 28% ανέφεραν μέτρια
έως σοβαρά συμπτώματα άγχους. Σε απάντηση
αυτών των δεδομένων η UNICEF, υποστηρίζει
ότι οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί οφείλουν να
δώσουν προτεραιότητα και να προσαρμόσουν τις
υπηρεσίες τους για τα παιδιά. Για παράδειγμα στο
Καζακστάν, η UNICEF δημιούργησε μια πλατφόρμα
για μεμονωμένες διαδικτυακές υπηρεσίες
παροχής συμβούλων σε παιδιά, παράλληλα με
την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε
σχολεία για ειδικούς ψυχικής υγείας. Στη Κίνα η
UNICEF σε συνεργασία με μια κορυφαία εταιρεία
κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, παρουσίασαν
μια διαδικτυακή πρόκληση για τη μείωση άγχους
στα παιδιά. Αργότερα το 2021, η UNICEF, θα
αφιερώσει τη διετή εμβληματική της έκθεση με
τίτλο State of the World Children, στην ψυχική
υγεία παιδιών και εφήβων σε μια προσπάθεια να
αυξήσει την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας
αυτής πρόκλησης, να προσφέρει λύσεις και να
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ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να δώσουν μεγαλύτερη
έμφαση στο ζήτημα. Η Fore προσθέτει: « Αν δεν
εκτιμούσαμε μέχρι σήμερα – πριν από την πανδημία
του COVID-19 – το επείγον του θέματος, σίγουρα
το κάνουμε τώρα. Οι χώρες πρέπει να επενδύσουν
πάση θυσία σε διευρυμένες υπηρεσίες ψυχικής
υγείας και υποστήριξης στους νέους, στους
φροντιστές τους, σε κοινότητες και σε σχολεία.
Επίσης, χρειαζόμαστε κλιμακωτά προγράμματα
γονικής μέριμνας, προκειμένου να διασφαλίσουμε
ότι τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών θα λάβουν
την υποστήριξη και τη προστασία που χρειάζονται
στο σπίτι».

αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 σε ασθενείς με
νοητική αναπηρία. Προσδιορίστηκαν μεταβλητές
όπως η COVID-19, η νοητική αναπηρία ή άλλες
καταστάσεις υγείας, καθώς και δημογραφικοί
παράγοντες όπως η ηλικία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εκείνοι με νοητική
αναπηρία είχαν 2,5 φορές περισσότερες
πιθανότητες να προσβληθούν από το COVID-19,
είχαν περίπου 2,7 φορές περισσότερες πιθανότητες
να εισαχθούν στο νοσοκομείο και 5,9 φορές
περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από τη
μόλυνση σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.
«Η αποτυχία μας να προστατέψουμε αυτά τα
Πηγή: UNICEF Press release, 4 March 2021, https:// βαθιά ευάλωτα άτομα είναι συγκλονιστική», λέει
www.unicef.org/press-releases/least-1-7-children- μια από τους συγγραφείς, η Wendy Ross του
and-young-people-has-lived-under-stay-home- Jefferson Health. «Πιστεύω ότι αν μπορούμε να
policies-most-las
σχεδιάσουμε ένα σύστημα ασφαλές και φιλικό
για τα άτομα με νοητική αναπηρία, θα ωφελήσει
Προσαρμογή κειμένου: Ουζούνογλου Μελίνα, όλους μας».
Ψυχολόγος
Φαίνεται ότι οι ασθενείς με νοητική αναπηρία έχουν
λιγότερη ικανότητα συμμόρφωσης σε στρατηγικές
που μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης, όπως η
κάλυψη και η κοινωνική απομάκρυνση. Επιπλέον,
οι ερευνητές έδειξαν ότι αυτοί οι ασθενείς είναι πιο
Μετά τους ηλικιωμένους τα άτομα με νοητική πιθανό να έχουν επιπρόσθετες καταστάσεις υγείας
αναπηρία διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο που συμβάλλουν σε μια πιο σοβαρή πορεία της
θανάτου από τον ιό SARS-CoV-2
νόσου COVID-19. Τα αποτελέσματα της μελέτης
αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα
Κατά μέσο όρο, τα άτομα με νοητική αναπηρία ζητήματα συνδυάζονται, περιπλέκοντας τη θέση
έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής από ό, τι αυτού του πληθυσμό απέναντι στην πανδημία.
ο γενικός πληθυσμός. Αυτό οφείλεται και σε «Πρέπει να καταλάβουμε περισσότερα για το
ιατρικούς λόγους αλλά και σε αιτίες που αφορούν τι συμβαίνει με αυτούς τους ασθενείς», λέει ο
στο θεσμικό πλαίσιο.
Gleason. «Πιστεύω ότι αυτοί οι ασθενείς και οι
φροντιστές τους πρέπει να έχουν προτεραιότητα
Μία νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το στον εμβολιασμό και τις υπηρεσίες υγειονομικής
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Jefferson Health περίθαλψης. Πρέπει να σκεφτούμε γιατί
(Philadelphia,) εξέτασε την επίδραση της πανδημίας αποτύχαμε αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό και πώς
COVID- 19 σε άτομα με νοητική αναπηρία, που μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε καλύτερα
αποτελούν το 1-3% του πληθυσμού των ΗΠΑ. Σε κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης υγείας και στο
έρευνα που δημοσιεύτηκε στο New England Jour- μέλλον », λέει ο Gleason. «Ακόμα και πριν από
nal of Medicine (NEJM) Catalyst, διαπιστώνεται την πανδημία, τα άτομα με νοητική αναπηρία είχαν
ότι η νοητική αναπηρία έρχεται δεύτερη ως φτωχά αποτελέσματα στην υγεία τους. Πρέπει να
παράγοντας κινδύνου μετά την ηλικία για θάνατο κάνουμε πολλά περισσότερα».
από τον ιό SARS-CoV-2.
Οι συγγραφείς προτείνουν άμεσα βήματα δράσης.
Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής συγγραφέας Jon- «Πρώτον, τα άτομα με νοητική αναπηρία και οι
athan Gleason υποστηρίζει ότι τα άτομα με φροντιστές τους πρέπει να έχουν προτεραιότητα
νοητική αναπηρία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για εμβόλια», λέει ο Gleason. «Δεύτερον, οι
θανάτου και από όσους πάσχουν από συμφορητική φορείς υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να
καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική νόσο ή ασθένεια αξιολογούν την πρόσβαση, την ποιότητα και την
των πνευμόνων. Μάλιστα, αναφέρει ότι η εν λόγω ασφάλεια σε αυτόν τον πληθυσμό, προκειμένου να
διαπίστωση δεν έχει λάβει την πρέπουσα προσοχή παρακολουθούν την ικανότητά μας να βελτιώνουμε
από την κοινότητα της υγειονομικής περίθαλψης.
τα αποτελέσματα υγείας για αυτούς τους ασθενείς.
Οι συγγραφείς εξέτασαν 64 εκατομμύρια αρχεία Τέλος, οι χώρα θα πρέπει να επανασχεδιάσουν
ασθενών από 547 οργανισμούς υγειονομικής το μοντέλο φροντίδας για τα άτομα με νοητική
περίθαλψης μεταξύ Ιανουαρίου 2019 έως αναπηρία».
Νοεμβρίου 2020 για να κατανοήσουν τον
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Η Alicia Bazzano , Διευθύντρια Υγείας των Ειδικών
Ολυμπιακών Αγώνων δηλώνει, «Ως οργανισμός
που έχει απόλυτα δεσμευτεί να υποστηρίξει την
υγεία ενός από τους πιο περιθωριοποιημένους
πληθυσμούς - εκείνων με νοητική αναπηρία έχουμε δει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα
στο να αναγνωριστούν αυτά τα άτομα ως ομάδα
υψηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια αυτής της
πανδημίας. Είναι καταστροφικό να ακούμε ότι τα
άτομα αυτά είναι σχεδόν έξι φορές πιο πιθανό να
πεθάνουν από την COVID-19. Oι περισσότερες
υγειονομικές αρχές δεν αναγνωρίζουν ότι τα άτομα
με νοητική αναπηρία που νοσούν από COVID-19
έχουν τόσο υψηλό κίνδυνο θανάτου.

Κωνσταντινούπολης είναι ένα σημαντικό εργαλείο
πρόληψης και ορίζει τη σεξουαλική παρενόχληση
ως «ανεπιθύμητη λεκτική, μη λεκτική ή σωματική
συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, με σκοπό ή
αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας ενός
ατόμου, ιδίως κατά τη δημιουργία εκφοβιστικού,
εχθρικού, ταπεινωτικού, ή προσβλητικού
περιβάλλοντος».

Άρθρο: Jonathan Gleason, Wendy Ross, Alexander Fossi, Heather Blonsky, Jane Tobias, Mary
Stephens, “The Devastating Impact of COVID-19
on individuals with intellectual disabilities in the
United States,” NEJM Catalyst, 2021.

Παρά τον αυξανόμενο αριθμό, ιδίως των νέων που
εργάζονται σε ανασφαλείς και μη- καθορισμένες
συνθήκες απασχόλησης, υπάρχουν λίγες εμπειρικές
ενδείξεις εάν τέτοιες επισφαλείς συνθήκες
σχετίζονται με την ανεπιθύμητη σεξουαλική
προσοχή ή την σεξουαλική παρενόχληση.

Η ανεπιθύμητη σεξουαλική προσοχή είναι η
δεύτερη κατηγορία μελέτης στην παρούσα
έρευνα και περιλαμβάνει μορφές σεξουαλικής
προσέγγισης που θεωρούνται από το θύμα ως
προσβλητικές, ανεπιθύμητες και μη αμοιβαίες.
Αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να περιλαμβάνουν
Π ηγ ή: h t t p s: / / w w w.j e f fe r s o n .e d u /a b o u t / αιτήματα για ραντεβού, επιστολές, τηλεφωνικές
news-and-events/2021/3/intellectual-disabili- κλήσεις, αγγίγματα, γραπώματα, ακόμη και
ty-high-risk-of-death-from-covid19.html
σοβαρές μορφές σεξουαλικών επιθέσεων.

Προσαρμογή κειμένου: Τραϊάνα Αθανασιάδου
Μελίνα, Ψυχολόγος

Επισφαλής εργασία και εμπειρίες ανεπιθύμητης
σεξουαλικής προσοχής και παρενόχλησης στην
εργασία – Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες
Εργασίας (ΕΕΣΕ) του Eurofound
Εμπειρίες
σεξουαλικής
παρενόχλησης
ή
ανεπιθύμητης σεξουαλικής προσοχής μπορεί να
προκύψουν σε όλους τους τομείς της καθημερινής
ζωής, αλλά ο χώρος εργασίας είναι ένα από τα
πιο σημαντικά περιβάλλοντα. Στην Ευρώπη, μία
στις τρεις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης
εμφανίζεται στον εργασιακό χώρο, ενώ ο
επιπολασμός της σεξουαλικής παρενόχλησης
στο χώρο εργασίας για τις γυναίκες κυμαίνεται
μεταξύ 24-50%. Συγκεκριμένα, η σεξουαλική
παρενόχληση στο χώρο εργασίας δεν είναι μόνο
ζήτημα διακρίσεων και ανισοτήτων, αλλά και αιτία
προβλημάτων υγείας και μειονεκτημάτων που
σχετίζονται με την εργασία.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχει
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για την σεξουαλική
παρενόχληση με αποτέλεσμα τη δημιουργία
μίας σειράς νόμων, πολιτικών και διαδικασιών
πρόληψης παγκοσμίως. Σήμερα, η σεξουαλική
παρενόχληση στο χώρο εργασίας ορίζεται ως
παράνομη εργασιακή συμπεριφορά σε 130 χώρες.
Στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Σύμβαση της
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Για
νατο
διερευνήσουν,
οι
ερευνητές
χρησιμοποιήσαν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα
του ευρωπαϊκού εργατικού πληθυσμού που
αποτελείται από 63.966 υπαλλήλους σε 33
χώρες που συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Έρευνα
για τις Συνθήκες Εργασίας το 2010 ή το 2015.
Χρησιμοποίησαν τα δύο τελευταία κύματα της
Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας
με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με διάφορες
πτυχές της επαγγελματικής ζωής.
Η επισφαλής απασχόληση αξιολογήθηκε με
βάση επτά δείκτες και έναν διαμορφωτικό δείκτη
που προήλθε από αυτούς: την προσωρινή
απασχόληση, την συμβατική διάρκεια <1 έτους,
το απρόβλεπτο πρόγραμμα, την ακούσια μερική
απασχόληση, τις λίγες πληροφορίες για τους
κινδύνους σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία, τη χαμηλή αμοιβή (μισθός <60%) και
την εργασία σε πολλαπλές θέσεις απασχόλησης.
Μέτρησαν τις αυτό-αναφερόμενες εμπειρίες της
ανεπιθύμητης σεξουαλικής προσοχής στο χώρο
εργασίας κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα
και της σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τους
τελευταίους 12 μήνες, με μια ερώτηση για το καθένα.
Η επισφαλής απασχόληση προσαρμόστηκε για το
έτος, την ηλικία, την εκπαίδευση, την οικογενειακή
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κατάσταση, το ιστορικό μετανάστευσης, τη
διάρκεια της εργασίας, τις εβδομαδιαίες ώρες
εργασίας, την επαγγελματική θέση, τον τομέα
εργασίας, το μέγεθος της εταιρείας, την αναλογία
φύλου στο χώρο εργασίας και τους πελάτες ή
καταναλωτές που έρχονταν σε επαφή.
Το 0,8% των ανδρών και το 2,6% των γυναικών
ανέφεραν ανεπιθύμητη σεξουαλική προσοχή τον
τελευταίο μήνα. Η σεξουαλική παρενόχληση κατά
το τελευταίο έτος αναφέρθηκε από το 0,4% των
ανδρών και το 1,3% των γυναικών.
Τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, η
επισφαλής απασχόληση συσχετίστηκε σημαντικά
με την αύξηση του επιπολασμού της ανεπιθύμητης
σεξουαλικής προσοχής και της σεξουαλικής
παρενόχλησης, ιδίως όταν το πρόγραμμα
εργασίας ήταν απρόβλεπτο, απασχολούνταν σε
πολλές εργασίες και όταν είχαν λίγες πληροφορίες
για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία και την
ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Τα αποτελέσματά
μας υποδηλώνουν ότι τα άτομα με επισφαλή
απασχόληση μπορεί να είναι πιο επιρρεπή σε
ανεπιθύμητη σεξουαλική συμπεριφορά στο χώρο
εργασίας σε σύγκριση με τους εργαζόμενους σε
μη επισφαλείς συνθήκες.
Citation: Reuter M, Wahrendorf M, Di Tecco C,
Probst TM, Chirumbolo A, Ritz-Timme S, et al.
(2020) Precarious employment and self-reported
experiences of unwanted sexual attention and
sexual harassment at work. An analysis of the
European Working Conditions Survey. PLoS ONE
15(5): e0233683. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0233683
Προσαρμογή κειμένου: Κατερίνα Ασλάνογλου,
Ψυχολόγος, MSc Προαγωγή & Αγωγή Υγείας,
Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ

Η σωματική τιμωρία και η γνωστική
αποστέρηση σχετίζεται με συγκεκριμένους
τύπους αναπτυξιακής καθυστέρησης
Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of
the Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP) κι εκδόθηκε από τον Elsevier
σ’ ένα διακρατικό δείγμα νέων παρατηρήθηκε
πως η σωματική τιμωρία καθώς και η γνωστική
αποστέρηση συνδέονται με συγκεκριμένους
τομείς αναπτυξιακής καθυστέρησης. Τα ευρήματα
βασίστηκαν στην Multiple Indicator Cluster Surveys, μία συνεχή, διεθνή έρευνα που διεξάγεται σε
νοικοκυριά. Ο συντονισμός της πραγματοποιείται
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από την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, τη
UNICEF.
«Αν και η σωματική τιμωρία και η γνωστική
αποστέρηση
αποτελούν
τεκμηριωμένους
κινδύνους για την ανάπτυξη των παιδιών, σπάνια
οι δύο αυτές εμπειρίες εξετάζονται η μία σε σχέση
με την άλλη», επισημαίνει ο κύριος συγγραφέας,
καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Υγείας του
Northeastern University, Boston, USA, Carmel Salhi. Στόχοι της έρευνας που διεξήχθη από
τον ίδιο και τους συνεργάτες του ήταν αφενός
η διερεύνηση της συνύπαρξης της σωματικής
τιμωρίας και της γνωστικής απoστέρησης στην
παιδική ηλικία παγκοσμίως, αφετέρου η σχέση
τους με διαφορετικές πτυχές της ανάπτυξης των
παιδιών. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η
πρόσφατη έρευνα στις νευροεπιστήμες προτείνει
ότι οι εμπειρίες που προκαλούν το συναίσθημα
του φόβου έχουν διαφορετική επίδραση στη
νευροανάπτυξη των παιδιών σε σχέση με την
γνωστική στέρηση», υπογραμμίζει ο Salhi.
Το δείγμα της έρευνας αποτελούταν από 29.792
παιδιά ηλικίας 3-6 ετών καθώς και τους φροντιστές
τους από 17 χώρες. Οι μετρήσεις περιέλαβαν τη
σωματική τιμωρία, τη γνωστική αποστέρηση καθώς
και τον κίνδυνο για αναπτυξιακή καθυστέρηση.
Οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν για τον
προσδιορισμό της σωματικής τιμωρίας ήταν το
χτύπημα, το χαστούκι στο χέρι, στον βραχίονα ή το
πόδι. Η γνωστική στέρηση μετρούταν σύμφωνα
με το αν ο φροντιστής δεν αφιέρωνε χρόνο στην
απαρίθμηση ή την ανάγνωση με το παιδί του τις
τελευταίες τρεις ημέρες καθώς και με την απουσία
βιβλίων στο σπίτι. «Για να επιβεβαιώσουμε, αν αυτό
το πλαίσιο έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στις
πολιτικές και τις παρεμβάσεις της δημόσιας υγείας,
πραγματοποιήσαμε την πρώτη επιδημιολογική
μελέτη ευρείας κλίμακας χρησιμοποιώντας το
παρόν εννοιολογικό πλαίσιο», προσθέτει ο Dr.
Salhi.
Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:
- Η σωματική τιμωρία συσχετίστηκε με 50%
υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικοσυναισθηματικής
καθυστέρησης, 2.5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
από εκείνον που απορρέει από οποιαδήποτε
εμπειρία γνωστικής αποστέρησης.
- Όταν ο φροντιστής δεν μετρούσε ή δεν
διάβαζε με το παιδί του, τότε το παιδί είχε
47% και 62% υψηλότερο κίνδυνο γνωστικής
καθυστέρησης αντίστοιχα.
- Η σωματική τιμωρία δεν φάνηκε να
προκαλεί κίνδυνο γνωστικής καθυστέρησης.
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν
τη σπουδαιότητα της διάκρισης μεταξύ φόβου
και αποστέρησης στην ανάπτυξη των παιδιών
στην έρευνα και τις παρεμβάσεις δημόσιας υγείας.
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Επιπρόσθετα, να σημειωθεί πως αφενός η
σωματική τιμωρία αφετέρου οι εμπειρίες γνωστικής
αποστέρησης έχουν συνδεθεί με τη φτώχεια
και την κοινωνική περιθωριοποίηση. Συνεπώς,
οι πολιτικές ανακατανομής ανακουφίζοντας
την κοινωνικοοικονομική ένταση μπορούν να
συμβάλλουν θετικά σε διάφορα επίπεδα της
ανάπτυξης των παιδιών στον πληθυσμό.

κενά, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σχεδόν 4000
συμμετέχοντες από την έρευνα Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), μια
πληθυσμιακή διαχρονική μελέτη γυναικών και
των παιδιών τους, τα οποία γεννήθηκαν το 1991
και το 1992 και ζουν στο Somerset της Αγγλίας.
Ζητήθηκε σε 3753 περίπου εφήβους/ες ηλικίας
δεκατεσσάρων ετών να βαθμολογήσουν την
ικανοποίηση από την εξωτερική τους εμφάνιση με
Πηγή:
https://www.elsevier.com/about/press-re- βάση το βάρος, τη σιλουέτα τους, τον σωματότυπο
leases/research-and-journals/physical-disci- και συγκεκριμένες περιοχές του σώματος,
pline- a nd - cog nitive- d e privation- associat- συμπεριλαμβανομένου του στήθους, του
ed-with-specific-types-of-developmental-delay
στομαχιού, της μέσης, των μηρών, των οπίσθιων,
Άρθρο: Salhi C.,Beatriz E., McBain R.,McCoy D., των γλουτών, των ποδιών, του προσώπου και των
Sheridan M., & Fink, G. (2021). Physical Discipline, μαλλιών, σε μια κλίμακα 5 σημείων όπου το 0
Deprivation, and Differential Risk of Develop- ισούται με “εξαιρετικά δυσαρεστημένος/η” και το
mental Delay Across 17 Countries. Journal of the 5 ισούται με “εξαιρετικά ικανοποιημένος/η”.
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 60(2), 296. doi: 10.1016/j.jaac.2020.02.016 Τόσο τα αγόρια (1675), όσο και τα κορίτσια (2078),
ήταν σε γενικές γραμμές μέτρια ικανοποιημένα
Προσαρμογή κειμένου: Βίκυ Κολλάρου, Ψυχολόγος- με το σώμα τους, τα κορίτσια όμως, ήταν
Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια
περισσότερο δυσαρεστημένα από τα αγόρια.
Τα κορίτσια ήταν περισσότερο δυσαρεστημένα
με τους μηρούς, το στομάχι και το βάρος τους
αλλά τους άρεσαν τα μαλλιά και οι γλουτοί τους.
Τα αγόρια ήταν συνήθως δυσαρεστημένα με τον
σωματότυπό τους, το στομάχι και τους γλουτούς
αλλά δεν τους απασχολούσαν τα μαλλιά, το
βάρος και τα πόδια τους. Σχεδόν το 1 στα 3 (32%)
Η εφηβική δυσαρέσκεια για την εξωτερική κορίτσια και περίπου το 1 στα 7 (14%) αγόρια ήταν
εμφάνιση ως ισχυρός προγνωστικός δείκτης για δυσαρεστημένα με το βάρος τους, ενώ περίπου το
την κατάθλιψη στην πρώιμη ενήλικη ζωή
1 στα 4 (27%) κορίτσια και το 1 στα 7 (14%) αγόρια
ήταν δυσαρεστημένα με την σιλουέτα τους.
Οι έφηβοι που είναι δυσαρεστημένοι με την
εμφάνιση τους βρίσκονται σε σημαντικά αυξημένο Όταν ήταν 18, τα καταθλιπτικά τους συμπτώματα
κίνδυνο να παρουσιάσουν κατάθλιψη μέχρι τη αξιολογήθηκαν επίσημα με μια επικυρωμένη
στιγμή που θα ενηλικιωθούν, όπως αποκαλύπτει κλίμακα (CIS-R). Τα κορίτσια ήταν πιο πιθανό να
η πρώτη βρετανική έρευνα του είδους της, η οποία βιώσουν επεισόδια κατάθλιψης απ’ ότι τα αγόρια.
δημοσιεύτηκε στο Journal of Epidemiology & Ένα στα 10 (10%) κορίτσια ανέφερε τουλάχιστον
Community Health. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το ένα ήπιο καταθλιπτικό επεισόδιο, σε σύγκριση με
μέγεθος του αυξημένου κινδύνου κυμαίνεται από τα ένα στα είκοσι αγόρια (5%). Σχεδόν το 7% των
50% έως 285%, με τα αγόρια να είναι πιο πιθανό κοριτσιών και σχεδόν το 3% των αγοριών ανέφερε
να βιώσουν σοβαρή κατάθλιψη απ’ ότι τα κορίτσια. τουλάχιστον ένα μέτρια σοβαρό καταθλιπτικό
H δυσαρέσκεια ως προς την εξωτερική εμφάνιση, επεισόδιο, ενώ σοβαρά καταθλιπτικά επεισόδια
προηγουμένως γνωστή ως δυσαρέσκεια επηρέασαν το 1,5% των κοριτσιών και λιγότερο
σώματος, επηρεάζει έως και το 61% των εφήβων από το 1% (0,7%) των αγοριών. Η ανάλυση
παγκοσμίως. Έχει αναγνωριστεί ως παράγοντας των δεδομένων αποκάλυψε ότι η δυσαρέσκεια
κινδύνου για διατροφικές διαταραχές, ανθυγιεινές σώματος στην ηλικία των δεκατεσσάρων ετών
συμπεριφορές και φτωχή ψυχική υγεία.
προέβλεπε καταθλιπτικά επεισόδια όλων των
βαθμών σοβαρότητας μεταξύ κοριτσιών και ήπια
Η πλειοψηφία των δημοσιευμένων ερευνών πάνω και σοβαρά καταθλιπτικά επεισόδια μεταξύ των
στη δυσαρέσκεια σώματος και την κατάθλιψη αγοριών, μέχρι τη στιγμή που θα ενηλικιώνονταν.
έχουν υλοποιηθεί στις Η.Π.Α., ενώ λίγες έρευνες
έχουν εξετάσει το θέμα μεταξύ των νέων ανδρών
και των millenials, όσων έχουν γεννηθεί δηλαδή
μεταξύ του 1981 και του 1997, έτσι ώστε να
συνυπολογίσουν την επιρροή του διαδικτύου, της
τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Σε μια προσπάθεια να συνδέσουν αυτά τα γνωστικά
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Αυτά τα ευρήματα διατηρήθηκαν ακόμα και αφού Έρευνα: Bornioli A, Lewis-Smith H, Slater A, et
συνυπολογίστηκαν τα ήδη υπάρχοντα καταθλιπτικά al. Body dissatisfaction predicts the onset of deσυμπτώματα στην ηλικία των δεκατεσσάρων ετών. pression among adolescent females and males: a
prospective study. J Epidemiol Community Health
Μεταξύ των κοριτσιών, κάθε αύξηση στην κλίμακα 2021;75:343-348.
της δυσαρέσκειας σώματος στην ηλικία των 14 Προσαρμογή κειμένου: Φανή Κουκουρέζη,
συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο να βιώσουν Ψυχολόγος
τουλάχιστον ένα ήπιο (63%), μέτριο (67%) και
/ή σοβαρό (84%) καταθλιπτικό επεισόδιο στην
ηλικία των 18. Η δύναμη αυτής της συσχέτισης
αυξάνονταν με την σοβαρότητα του καταθλιπτικού
επεισοδίου. Ο αντίκτυπος της δυσαρέσκειας
σώματος στα ήπια καταθλιπτικά επεισόδια ήταν
συγκρίσιμο μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, Νέα έρευνα δείχνει ότι η ψυχική υγεία των
όμως, ο αντίκτυπος της στα σοβαρά καταθλιπτικά εργαζομένων στις ΜΕΘ απαιτεί προτεραιότητα
επεισόδια ήταν ισχυρότερο μεταξύ των αγοριών.
Κάθε αύξηση στην κλίμακα δυσαρέσκειας σώματος Μία νέα έρευνα του King’s College London δείχνει
στην ηλικία των 14 μεταξύ αγοριών, συσχετίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19
με αυξημένο κίνδυνο να βιώσουν τουλάχιστον σχεδόν το μισό προσωπικό που απασχολείται
ένα ήπιο (50%) και/ή σοβαρό (285%) καταθλιπτικό σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) είναι
επεισόδιο στην ηλικία των 18.
πολύ πιθανό να έρθει αντιμέτωπο με διαταραχή
μετατραυματικού στρες (PTSD), υψηλό άγχος ή
“Είναι πιθανό ότι την εποχή των μέσων κοινωνικής προβληματική κατανάλωση αλκοόλ.
δικτύωσης και της αυξημένης πίεσης που αφορά
τα ιδανικά για το σώμα, τα έφηβα αγόρια να έχουν Τα αποτελέσματα μιας μελέτης επαγγελματικών
γίνει επίσης ευαίσθητα στις πιέσεις που έχουν υγείας σε μονάδες ΜΕΘ, τα οποία δημοσιεύτηκαν
να κάνουν με τις εξιδανικευμένες εικόνες του στο περιοδικό Occupation Medicine, δείχνουν
σώματος, και οι οποίες μπορεί να μεταφραστούν τον εντυπωσιακό αντίκτυπο της εργασίας στην
αργότερα σε καταθλιπτικά επεισόδια”, αναφέρουν εντατική κατά την πανδημία. Παρότι καταγράφηκε
οι ερευνητές. Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι χαμηλή ψυχική υγεία σε πολλούς γιατρούς
η έλλειψη εθνικής και κοινωνικοοικονομικής στις ΜΕΘ, ήταν περισσότερο αισθητή στους
διαφορετικότητας στα δεδομένα της ALSPAC νοσηλευτές/τριες σε σχέση με τους γιατρούς ή
και η απουσία οποιασδήποτε πληροφορίας ως άλλους επαγγελματίες υγείας. Σύμφωνα με τον
προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό μπορεί συγγραφέα αυτού του άρθρου καθηγητή Neil
να περιορίζουν τη γενίκευση των ευρημάτων. Greenberg, του Institute of Psychiatry, PsycholoΕπίσης, αναγνωρίζουν ότι
η μέτρηση της gy & Neuroscience (IoPPN), King’s College Lonδυσαρέσκειας σώματος, η οποία μετρήθηκε με don: «Τα αποτελέσματά μας δείχνουν μια σοβαρή
τα ερωτηματολόγια, υπήρξε προσανατολισμένη επιδείνωση των συμπτωμάτων ψυχικής ασθένειας
προς τα γυναικεία πρότυπα εμφάνισης. Παρ’ όπως αυτά αναφέρθηκαν από το προσωπικό
όλα αυτά, καταλήγουν: “Αυτά τα ευρήματα ΜΕΘ στο τέλος του πρώτου κύματος, τον
καταδεικνύουν ότι η δυσαρέσκεια σώματος Ιούνιο και Ιούλιο του 2020. Η σοβαρότητα των
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα πιεστικό ζήτημα συμπτωμάτων που παρατηρήθηκε πολύ πιθανά να
δημόσια υγείας. Είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη οδηγήσει σε μειωμένη ικανότητα του προσωπικού
μεταξύ νέων στον γενικό πληθυσμό και έχει να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του καθώς και
αυξητική συχνότητα. Τα ευρήματα υποδηλώνουν να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής
ότι η μείωση της δυσαρέσκειας σώματος μπορεί τους». «Τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας των
να είναι μια αποτελεσματική στρατηγική ως προς ασθενών με Covid-19 στις ΜΕΘ, σε συνδυασμό με
τη μείωση την προβλημάτων ψυχικής υγείας.”.
τη δυσκολία επικοινωνίας και την έλλειψη επαρκούς
υποστήριξης στους ασθενείς τελικού σταδίου αλλά
Πηγή:https://www.bmj.com/company/newsroom/ και στους συγγενείς τους λόγω του περιορισμού
teen-dislike-of-physical-appearance-strong-predic- των επισκέψεων, πολύ πιθανό αποτελούν
tor-of-depression-in-early-adulthood/
σημαντικούς στρεσσογόνους παράγοντες για
όλο το προσωπικό που απασχολείται σε μονάδες
ΜΕΘ».
709 επαγγελματίες υγείας από εννέα ΜΕΘ
στην Αγγλία, συμπλήρωσαν ανώνυμα ένα
ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικής μορφής τον Ιούνιο
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και Ιούλιο του 2020. Από αυτούς 291 (41%) ήταν
γιατροί, 344 (49%) νοσηλευτές και 74 (10%)
ήταν επαγγελματίες υγείας άλλων ειδικοτήτων.
Πάνω από το μισό του δείγματος (59%) ανέφερε
ικανοποιητικά επίπεδα ευεξίας. Ωστόσο φάνηκε
ότι το 45% των συμμετεχόντων βρισκόταν
στο όριο πιθανής εμφάνισης τουλάχιστον μίας
από τις παρακάτω κλινικές καταστάσεις: έντονη
κατάθλιψη (6%), PTSD (40%), έντονο άγχος (11%) ή
προβληματική συμπεριφορά κατανάλωσης αλκοόλ
(7%). Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι
ένας στους οκτώ συμμετέχοντες (13%) ανέφερε
σκέψεις θανάτου ή σκέψεις αυτοτραυματισμού τις
τελευταίες δύο εβδομάδες.

College London και του Πανεπιστημίου College
London με σημαντική συμβολή των Behavioural
Science Team, Emergency Response Department
Science & Technology, Public Health England και
Oxford University. Χρηματοδοτήθηκε από το National Institute for Health Research Health Protection Research Unit (NIHR HPRU) in Emergency Preparedness and Response του King’s College
London σε συνεργασία με την Public Health England (PHE), και σε συνεργασία με το University of
East Anglia and Newcastle University.

Πηγή:
https://www.kcl.ac.uk/news/new-studyshows-mental-health-of-icu-staff-should-be-immediate-priority
Ο καθηγητής Greenberg συνεχίζει λέγοντας: Άρθρο: N Greenberg, D Weston, C Hall, T Caul«Τα αποτελέσματα αυτά δεν αποτελούν έκπληξη, field, V Williamson, K Fong. Mental health of staff
θα πρέπει όμως να αφυπνίσουν άμεσα τους working in intensive care during COVID-19. Occuυπευθύνους του εθνικού συστήματος υγείας, ώστε pational Medicine, 2021; DOI: 10.1093/occmed/
να προστατευθεί η ψυχική υγεία των εργαζομένων kqaa220
στις ΜΕΘ με σκοπό και την απόδοσή στα καίρια
καθήκοντά τους». Οι εργαζόμενοι σε μονάδες Προσαρμογή κειμένου: Ασημομύτη Αναστασία,
ΜΕΘ, ιδίως κατά το πρώτο κύμα, έχουν έρθει Ψυχολόγος
για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμέτωποι με
απαιτητικές συνθήκες εργασίας, όπως η εργασία
σε χώρους υψηλού κινδύνου έκθεσης στον ιο, οι
προστατευτικέςς στολές, η διαχείριση προσωπικού
και η έλλειψη πρώτων υλών. Ταυτόχρονα έρχονται
αντιμέτωποι με ηθικά διλήμματα αλλά και το φόβο Αν μειώσουμε τις προκαταλήψεις για τον αυτισμό
μήπως κολλήσουν τη νόσο ή τη μεταφέρουν μπορεί να αυξήσουμε την κοινωνική ένταξη
στους αγαπημένους τους.
Για τη βελτίωση της κοινωνικότητας των εφήβων
Ο καθηγητής Greenberg προσθέτει: «Θα πρέπει και ενηλίκων με αυτισμό οι προσπάθειες
να δημιουργηθούν επιστημονικά τεκμηριωμένοι εστιάζουν κυρίως στο να τους μαθαίνουμε να
μηχανισμοί ώστε οι επαγγελματίες υγείας, και των σκέφτονται και να συμπεριφέρονται σαν τους
ΜΕΘ, να έχουν εύκολη πρόσβαση στη φροντίδα μη-αυτιστικούς συνομιλήκους τους, κρύβοντας
ψυχικής υγείας. Αν προστατεύσουμε την ψυχική τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Μια νέα έρευνα
τους, οι εργαζόμενοι θα είναι σε θέση να συνεχίσουν του Πανεπιστήμιου του Τέξας, Ντάλας, ωστόσο,
να προσφέρουν υψηλής ποιότητας φροντίδα στο ανέδειξε μια άλλη προσέγγιση: την κατανόηση
τόσο μεγάλο πλήθος ασθενών». Να σημειωθεί και αποδοχή του αυτισμού από τους ανθρώπους
ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του επιπέδου χωρίς αυτισμό. Οι ερευνητές δημοσίευσαν τα
των αναγκών των επαγγελματιών στις ΜΕΘ, καθώς ευρήματα τους στο περιοδικό Autism. Η Desiree
οι αυτοαναφορές στα ερωτηματολόγια μπορούν Jones (School of Behavioral and Brain Sciences) η
να οδηγήσουν σε υπερεκτίμηση των κλινικών Kilee DeBrabander και ο καθηγητής Noah Sasson
συμπτωμάτων σχετικά με τη ψυχική υγεία. Ο είναι οι συγγραφείς της μελέτης. Η μελέτη έδειξε
καθηγητής Greenberg καταλήγει στο συμπέρασμα: ότι εξοικιώνοντας τα άτομα χωρίς αυτισμό με τις
«Τα αποτελέσματα επισημαίνουν τις πιθανές και προκλήσεις και τα δυνατά σημεία των ατόμων με
σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 αυτισμό βοηθάει στη μείωση του στίγματος και
στην ψυχική υγεία του υγειονομικού προσωπικού των εσφαλμένων αντιλήψεων για τον αυτισμό, αν
του Ηνωμένου Βασιλείου και υποδεικνύουν την και τα ασυνήδειτα στερεότυπα εξαλείφονται πιο
ανάγκη για υιοθέτηση μια εθνικής στρατηγικής με δύσκολα.
σκοπό την προστασία της ψυχικής υγείας και τη
μείωση του κινδύνου λειτουργικών ελλειμάτων
των εργαζομένων σε ΜΕΘ ενώ εκτελούν τα
καθήκοντα τους τόσο κατά διάρκεια της πανδημίας
όσο και μετά από αυτή».
Η έρευνα ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας των King’s
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Ο αυτισμός χαρακτηρίζεται από διαφορές στον
τρόπο σκέψης, αίσθησης και επικοινωνίας και
μπορεί να κάνει δύσκολη την αλληλεπίδραση και
τη σύνδεσή με τα μη-αυτιστικά άτομα. Κάποια
άτομα με αυτισμό δεν μιλούν και χρειάζονται
πολύ υποστήριξη στην καθημερινότητα τους
ενώ άλλα είναι πολύ ομιλητικά και χρειάζονται
λιγότερη υποστήριξη. Η μελέτη της Jones εστιάζει
στην εμπειρία των ενηλίκων με αυτισμό χωρίς
διανοητική αναπηρία.

ανθεκτικές στην αλλαγή», εξηγεί ο Sasson,
καθηγητής ψυχολογίας.

Προηγούμενες μας μελέτες στο εργαστήριο
έδειξαν ότι τα άτομα με αυτισμό χαρακτηρίζονται
με στερεότυπα, ως παράξενα ή λιγότερο αρεστά,
είπε η Jones. Κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι τα
άτομα με αυτισμό δε θέλουν φίλους ή δε θέλουν
να αλληλεπιδρούν με τους άλλους. Θέλουμε
να καταπολεμήσουμε αυτές τις αντιλήψεις. Η
προαγωγή της γνώσης στους μη-αυτιστικούς
ενήλικες αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στη
φιλοσοφία για τη βελτίωση της κοινωνικής
εμπειρίας των ατόμων με αυτισμό. Η Jones εξήγησε
ότι η προσέγγιση αυτή δανείζεται από την έρευνα
για το ρατσισμό.

«Τα άτομα με αυτισμό συχνά νιώθουν ότι απλά
δεν ακούγονται, ότι απορρίπτονται ή δε τους
νοιάζονται. Ένα μεγάλο κομμάτι αναγνώρισης
είναι απλά να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα
άτομα να μας πουν τι τους αρέσει και τι θέλουν
να ερευνήσουμε. Στο εργαστήριό μας, έχουμε
πολλούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές με αυτισμό που παίζουν μεγάλο ρόλο
στην έρευνά μας, και μας έχουν διδάξει πολλά»,
συμπληρώνει η Jones.

Η Jones λέει: «Οι αυτιστικοί είναι πραγματικά
έξυπνοι αλλά δύσκολοι κοινωνικά. Μπορεί να
χαρακτηριστούν ως συναισθηματικά επίπεδοι,
χωρίς συναίσθημα ή πάθος. Αυτές οι πεποιθήσεις
μπορεί να είναι βλαπτικές και δεν αντικατοπτρίζουν
την ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών που
υπάρχουν ανάμεσα στα αυτιστικά άτομα».

Ο Sasson περιέγραψε τα αποτελέσματα της έρευνας
ως υποσχόμενα και ενδεικτικά της σημασίας μιας
καλής εκπαίδευσης, αν και τα μακροπρόθεσμα
Στην έρευνα συμμετείχαν 238 μη-αυτιστικοί αποτελέσματα παραμένουν ασαφή. «Δεν είναι
ενήλικες και χωριστήκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη εύκολο να έχεις αυτισμό σε έναν κυρίως μηομάδα παρακολούθησε ένα βίντεο για αποδοχή αυτιστικό κόσμο. Κάνοντας τον κόσμο λίγο
του αυτισμού, η δεύτερη ομάδα είδε μια γενική πιο φιλόξενο και ευπρόσδεκτο στις αυτιστικές
παρουσίαση σχετικά με τη ψυχική υγεία χωρίς ιδιαιτερότητες θα μπορούσε να βελτιωθεί πολύ η
να αναφερθεί ο αυτισμός, και η τρίτη δεν έλαβε προσωπική, κοινωνικη και επαγγελματική ζωή των
καμία παρέμβαση. Το βίντεο για τον αυτισμό είχε ανθρώπων με αυτισμό».
πληροφόρηση για τον αυτισμό και στόχο την
αποδοχή. Έδινε πληροφόρηση για το πώς να Πηγή Stephen Fontenot, Feb. 5, 2021, Study:
ξεκινήσει κάποιος φιλία με ένα άτομο με αυτισμό Reducing Biases About Autism May Increase Soκαι πως να του/της μιλήσει για τα ενδιαφέροντα cial Inclusion https://www.utdallas.edu/news/
τους. Συζητούσε επίσης για το τι να αποφύγει health-medicine/autism-biases-study-2021/
κανείς, όπως την αισθητηριακή υπερφόρτωση και Journal Reference: Desiree R Jones, Kilee M DeBτην πίεση για αλληλεπίδραση.
rabander, Noah J Sasson. Effects of autism acceptance training on explicit and implicit biases
Η πρώτη ομάδα έδειξε καλύτερη κατανόηση toward autism. Autism, 2021; 136236132098489
και αποδοχή του αυτισμού, όπως έκφραση
περισσότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος για τα Προσαρμογή κειμένου: Ιωάννα Δεμιρτζόγλου,
άτομα με αυτισμό και περισσότερες θετικές πρώτες Ψυχολόγος
εντυπώσεις. Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες
συνέχισαν να συσχετίζουν ασυνείδητα τον
αυτισμό με αρνητικά γνωρίσματα, άσχετα με το
σε ποια ομάδα χωρίστηκαν. «Οι εσωτερικευμένες
προκαταλήψεις αντανακλούν πιο διαρκείς
υποκείμενες πεποιθήσεις που είναι περισσότερο
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»
για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν και
λειτουργούν από το 2004 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα αντικείμενα της
Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
του Παν/μιου Δυτικής Αττικής.
Το διετές διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) πρόκειται να
δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για μεταπτυχιακές σπουδές
που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην
Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Το πρόγραμμα μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του
2021 με απογευματινές παρακολουθήσεις υποχρεωτικά τριών ημερών ανά εβδομάδα. Η
διδασκαλία (σύγχρονη με φυσική παρουσία ή σύγχρονη εξ’αποστάσεως) θα
προσαρμόζεται στις σχετικές ανακοινώσεις της πολιτείας.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»
για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν και
λειτουργούν από το 2004 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα αντικείμενα της
Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
του Παν/μιου Δυτικής Αττικής.

Το διετές διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) πρόκειται να
δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για μεταπτυχιακές σπουδές
που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην
Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Το πρόγραμμα μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του
2021 με απογευματινές παρακολουθήσεις υποχρεωτικά τριών ημερών ανά εβδομάδα. Η
διδασκαλία (σύγχρονη με φυσική παρουσία ή σύγχρονη εξ’αποστάσεως) θα
προσαρμόζεται στις σχετικές ανακοινώσεις της πολιτείας.

Στο Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄
κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
Οδοντιατρικής, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών
Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
Νοσηλευτικής, Διατροφής, Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής και
συναφών Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον
ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ.
«Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Τα
δίδακτρα ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να
υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
• Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ
• Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον
ΔΟΑΤΑΠ για τους/τις πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού)
• Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού (ή και μεταπτυχιακού, αν υπάρχει)
προγράμματος σπουδών
• Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η
επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας,
καθώς και όποια άλλη επαγγελματική ή εθελοντική δραστηριότητα εκτιμά ο/η ίδιος/α
ότι σχετίζεται με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να
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ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ.
«Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Τα
δίδακτρα ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να
υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
• Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ
• Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον
ΔΟΑΤΑΠ για τους/τις πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού)
• Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού (ή και μεταπτυχιακού, αν υπάρχει)
προγράμματος σπουδών
• Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η
επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας,
καθώς και όποια άλλη επαγγελματική ή εθελοντική δραστηριότητα εκτιμά ο/η ίδιος/α
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συνοδεύουν τα σχετικά (τα πιο σημαντικά) αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή
εθελοντικής δραστηριότητας που έχουν δηλωθεί
• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 ή καλή
Β2) σύμφωνα με το άρθρο 1 π.δ 146/2007. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα
αξιολογηθεί και μέσω της δοκιμασίας απόδοσης περίληψης επιστημονικής
δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.
• Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να
αποσταλούν και απευθείας στο email του ΠΜΣ από τον Καθηγητή ή/και Προϊστάμενο
που τις συντάσσει
• Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο διπλωματικής εργασίας του Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών (εάν
υπάρχει)
• Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου που
αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του. Όσοι/ες φοιτητές/τριες
προβλέπεται να ολοκληρώσουν το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους τον
Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2021 υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά, δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται
η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση και
εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να προσκομίσει τη
βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
του Π.Μ.Σ, τα οποία αξιολογούν τους υποψηφίους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: –
Βαθμό πτυχίου – Προφορική συνέντευξη – Συστατικές επιστολές – Επίδοση σε
δοκιμασία απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα
ελληνικά – Επίδοση σε διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει) – Ερευνητική
& επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει τα
παρακάτω στάδια:
Α) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ
Β) Συνέντευξη υποψηφίου από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Οι
συνεντεύξεις δια-ζώσης ή διαδικτυακά θα πραγματοποιηθούν αρχές Ιουλίου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του
Π.Μ.Σ. έως 20/06/ 2021 στη διεύθυνση e-mail: chsr@med.uoa.gr.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ
(http://healthpromotion.med.uoa.gr/) και να μας αποστείλετε οποιοδήποτε ερώτημα με
e-mail στην παραπάνω διεύθυνση.
Με εκτίμηση,
Η γραμματεία του ΠΜΣ

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ

Προσεχή Συνέδρια
▶ 10th European Conference on Injury
Prevention and Safety Promotion (EUSafety 2021)
1 Apr 2021 / Vienna, Austria
Organiser: EuroSafe in collaboration with
the Austrian Road Safety Board (KFV)

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 EvidenceBased Public Health
▶ RCPE Symposium: The Public’s Health after
19 Jul 2021 - 23 Jul 2021 / Munich, Germany,
COVID: science and social justice
Organiser: LMU Munich and University of
14 Apr 2021 / Online event
Liverpool
Organiser: Royal College of Physicians of
Edinburgh
▶ 16th Annual meeting and 11th conference
of HEPA Europe (WHO/Europe network
▶ Ending Child Food Poverty: Developing a
for the promotion of health-enhancing
Long-Term Strategy that Leaves No Child
physical activity)
Behind
1 Sep 2021 - 3 Sep 2021 / Nice, France,
6 May 2021 / Online event
Organiser: HEPA Europe
Organiser: Public Policy Exchange
▶ EHMA Annual Conference 2021
▶ 10th Europaediatrics 2021
10 Jun 2021 - 12 Jun 2021 / Zagreb, Croatia
15 Sep 2021 - 17 Sep 2021 / Virtual event
Organiser: EPA / UNEPSA with European
Organiser: European Health Management
Confederation of Primary Care PaediatriAssociation (EHMA
cians
▶ XXII World Congress on Safety and Health
th
▶ 11 IUHPE European Conference on
at Work
Health Promotion and 6th International 19 Sep 2021 - 22 Sep 2021 / Toronto, Canada
Conference on Salutogenesis
Organiser:
International
Labour
15-16 June 2021, Girona, Spain
Organization (ILO); International Social
Organiser: IUHPE
September Security Association (ISSA);
Institute for Work & Health (IWH) &
▶ Annual summer short course: Exploring
Canadian Centre for Occupational Health
the Linkages between Mental Well-Being
&
Safety
and Physical Health Outcomes
(CCOHS)
12 Jul 2021 - 16 Jul 2021 / London, United
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▶ EU Falls Festival- Falls prevention: Getting
▶ 8th RSS 2021 International Conference
things done in practice
22 Sep 2021 - 24 Sep 2021 / Athens, Greece
Organiser: National Technical University 14 Apr 2022 - 5 Apr 2022 / Leuven, Belgium
of Athens, Road Safety Observatory Organiser: Centre of Expertise for Fall and
Fracture Prevention Flanders
September (NRSO) in cooperation with
the Hellenic Institute of Transportation
Engineers (HITE)
▶ Global Health Literacy Summit
3 Oct 2021 - 5 Oct 2021 / International
Health Literacy Association, E-DA Healthcare Group, I-Shou University
Organiser: Kaohsiung, Taiwan
▶ 10th European Conference on Injury
Prevention and Safety Promotion (EUSafety 2021)
7 Oct 2021 - 8 Oct 2021 / Vienna, Austria
Organiser: EuroSafe in collaboration with
the Austrian Road Safety Board (KFV)
▶ IASR/AFSP international summit on Suicide
Research
124 Oct 2021 - 27 Oct 2021 / Barcelona,
Spain
Organiser: International Academy of
Suicide Research & American Foundation
for Suicide Prevention
▶ FERSI Conference 2021
128 Oct 2021 - 29 Oct 2021 /
Organiser: Forum of European Road Safety Research Organisations (FERSI)
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Προσθέτουμε αξία
. Διεθνώς αναγνωρισμένα, ασφαλή, αποτελεσματικά και
οικονομικά φάρμακα
. Επένδυση στις δυνατότητες της Ελλάδας
. Σημαντική συμβολή στην εθνική οικονομία
. Νέες θέσεις εργασίας, απασχόληση και προοπτική
. Έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία
. Ηγετική θέση

Θέτουμε υγιή πρότυπα

H πρωτοπόρος Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ
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