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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός σε ορισμένες κατηγορίες του πληθυ-
σμού επιβάλλεται, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συντομότερο 
δυνατό ο θανάσιμος κίνδυνος της πανδημίας. Η έννοια της υποχρεωτι-
κότητας δεν σημαίνει ότι κάθε εργαζόμενος θα εξαναγκαστεί να εμβο-
λιαστεί, αλλά ότι θα είναι προϋπόθεση για να μπορεί να συνεχίσει να 
εργάζεται σε θέσεις που τον φέρνουν σε καθημερινή επαφή με μεγάλο 
αριθμό πολιτών. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δίνονται και ορισμένα προ-
νόμια, σε σχέση με τους μη εβολιασθέντες, σε ό,τι αφορά τη μάσκα, το 
self test, τις μετακινήσεις, τη συμμετοχή σε πολιτιστικές, αθλητικές και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες.  

Από τις επαγγελματικές κατηγορίες, πρωτίστως πρέπει να υπάρξει υπο-
χρεωτικός εμβολιασμός στους γιατρούς και νοσηλευτές που ασκούν 
κλινικό έργο και στην περίπτωση που αρνούνται, θα πρέπει να μετα-
κινούνται σε άλλες θέσεις εργασίας, που δεν έρχονται σε επαφή με 
ασθενείς. Άλλες κατηγορίες στις οποίες πρέπει, επίσης, να ισχύσει ο 
υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ, στην εστί-
αση, στον τουρισμό, στα γκισέ σε σούπερ μάρκετ και δημόσιες υπηρε-
σίες. Εάν αρνούνται να εμβολιαστούν, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να 
υπάρχουν δύο εναλλακτικές επιλογές: η μία είναι -εφόσον είναι δυνα-
τόν- η μετακίνηση σε θέσεις εργασίας που δεν τους φέρνουν σε επαφή 
με το κοινό και η δεύτερη είναι να τους δοθεί άδεια με μειωμένες απο-
δοχές, μέχρι το τέλος της πανδημίας. Εάν δεν ληφθούν αυτά τα μέτρα 
τώρα, και παραμείνουμε στα ποσοστά εμβολιασμού που έχουμε, τα 
οποία είναι χαμηλά για κάθε ηλικιακή ομάδα σε σχέση με άλλες χώρες, 
η συλλογική ανοσία θα καθυστερήσει. Ενώ είναι εφικτό να πετύχουμε 
το στόχο μέχρι τον Αύγουστο, θα πάει τελικά για το φθινόπωρο. Στην 
περίπτωση, όμως που, δεν επιτευχθεί η συλλογική ανοσία εντός του 
καλοκαιριού, τότε είναι πιθανό να έχουμε τοπικές αναζωπυρώσεις ή να 
μη σβήσει το κύμα της επιδημίας και να διατηρηθεί σε επίπεδα που δεν 
θα μας δημιουργούν την ασφάλεια του τέλους της πανδημίας. Επομέ-
νως έχει σημασία αυτά τα μέτρα να ληφθούν όσο πιο άμεσα γίνεται.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχουμε καταφέ-
ρει να έχουμε ποσοστά εμβολιασμένων αντίστοιχα με αυτά που έχουν 
πετύχει οι περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Παρά το γεγονός 
ότι έχουμε επάρκεια εμβολίων και ένα υποδειγματικό σύστημα εμβο-
λιασμών, υπάρχει ένας αρνητισμός αρκετά έντονος που πρέπει να καμ-
φθεί. Η πολιτεία θα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες, 
με περισσότερες καμπάνιες ενημέρωσης, στοχευμένες ενέργειες καθώς 
και τον καθορισμό προνομίων ή κινήτρων».

Απόσπασμα από την συνέντευξη του καθηγητή στο insider.gr  που δό-
θηκε στις 11-06-2021

Γιάννης Τούντας

Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
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Δήμητρα Περηφάνου, Ελένη Κωνσταντίνου, Ευανθία Σακελλάρη, 
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Σχολή 
Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο εμβολιασμός αποτελεί μια από τις πιο σημα-
ντικές ανακαλύψεις στον τομέα της δημόσιας 
υγείας παγκοσμίως (WHO, 2013). Ήδη από 
το 2011 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(Π.Ο.Υ.) προτείνει ολοκληρωμένες παρεμβά-
σεις (Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τα Εμ-
βόλια (GVAP 2011-20)) με κύριο στόχο την 
πρόληψη των ασθενειών για τις οποίες υπάρ-
χουν εμβόλια ωστόσο από την ανασκόπηση 
των παρεμβάσεων σε βάθος δεκαετίας ο στό-
χος αυτός δεν έχει επιτευχθεί αφού μόνο το 
86% των βρεφών έχει ολοκληρώσει τις τρεις 
δόσεις για το εμβόλιο διφθερίτιδας, τετάνου 
κοκκύτη, ενώ μόλις το 69%  των βρεφών έχει 
εμβολιαστεί με τη δεύτερη δόση κατά της ιλα-
ράς (Strategic Advisory Group of Experts on 
Immunization, 2019). 

Ο εμβολιασμός απαιτεί ειδική εκπαίδευση και 
οι επαγγελματίες υγείας που διενεργούν εμ-
βολιασμούς είναι απαραίτητο να διαθέτουν 
εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις, πρακτικές 
δεξιότητες και θετικές απόψεις για τους εμβο-
λιασμούς προκειμένου να επηρεάσουν θετικά 
τις ομάδες της κοινότητάς τους ως προς τον 
εμβολιασμό (Sakellari, 2019; Nikula, et al, 
2009) και να παρέχουν ασφαλείς υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας (Rowlands, 2014). 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η εκ-
παιδευτική ανάγκη, σχεδιάστηκε και υλοποι-
είται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Educating 
Vaccination Competence» (EDUVAC). Σκοπός 
του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στους εμβολιασμούς, 
σε φοιτητές επιστημών υγείας με τη χρήση 
καινοτόμων μεθόδων. Ο απώτερος στόχος 
του προγράμματος είναι η ενίσχυση της γνώ-
σης, των δεξιοτήτων και της θετικής στάσης 

για τους εμβο-
λιασμούς των 
μ ε λ λ ο ν τ ι κ ώ ν 
επαγγελματιών 
στον τομέα της 

υγείας, προκειμένου να βελτιωθεί η εμβολια-
στική κάλυψη διαφόρων ομάδων του πληθυ-
σμού (www.eduvac.eu). 

Η διαδικασία μάθησης στα ιδρύματα τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης επικεντρώνεται στην 
ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ εκπαιδευτικών 
και φοιτητών με παραδοσιακές μεθόδους δι-
δασκαλίας (Amornsinlaphachai 2014). Ωστό-
σο τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υιοθετηθεί 
πολλές καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
όπως η εργασία σε ομάδες, η προσομοίωση, 
το παιχνίδι ρόλων, τα εκπαιδευτικά βίντεο και η 
χρήση του διαδικτύου για να συμπληρώσουν 
ή και να αντικαταστήσουν την παραδοσιακή 
διδασκαλία (Kalaian, 2017). Ο συνδυασμός 
της χρήσης ηλεκτρονικής διδασκαλίας  μέσω 
του διαδικτύου και των παραδοσιακών και μη 
παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας με την 
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ενισχύουν τις 
γνώσεις (Xie et al, 2015,) και αυξάνουν τα 
μαθησιακά αποτελέσματα των φοιτητών των 
επιστημών υγείας (Sinclair, Kable, & Levett-
Jones, 2015; Perifanou et al, 2020). Η μελέτη 
με τη μέθοδο της ομαδικής εργασίας σε διε-
πιστημονικές ομάδες προωθεί τις δεξιότητες 
συνεργασίας των φοιτητών προετοιμάζοντας 
τους για τη μελλοντική τους εργασία ως επαγ-
γελματίες και ενισχύει όχι μόνο την απόκτηση 
γνώσεων αλλά και την κατανόηση των κοι-
νωνικών και διαπολιτισμικών παραδόσεων 
(Brisolara et al, 2019).

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDUVAC υλο-
ποιείται με τη συγχρηματοδότηση του προ-
γράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(2018-1-EL01-KA203-047691), έχει διάρκεια 
τρία έτη (2018-2021) και αποτελεί το πρώτο 
διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους εμβολια-
σμούς στην Αγγλική γλώσσα.

Στο πρόγραμμα EDUVAC συμμετέχουν φοι-
τητές και καθηγητές από πέντε ευρωπαϊκά 

Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στους εμβολιασμούς στο πλαίσιο 
υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος EDUVAC 
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Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: α) Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα Δημόσιας και 
Κοινοτικής Υγείας), Ελλάδα– συντονιστής του 
προγράμματος, β) Metropolia University of 
Applied Sciences, Φινλανδία, γ) University 
of Trnava, Σλοβακία, δ) University of Vic–
Central University of Catalonia, Ισπανία, ε) 
University of Modena and Reggio Emilia, 
Ιταλία

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι 
α) η βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας 
του προγράμματος σπουδών στον εμβολια-
σμό, β) η βελτίωση των θετικών στάσεων των 
φοιτητών για τον εμβολιασμό των ατόμων, 
τόσο στις χώρες τους όσο και σε διεθνές επί-
πεδο, και γ) η προώθηση των εμβολιασμών και 
η προαγωγή της υγείας του πληθυσμού μέσω 
της αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος EDUVAC 
αναπτύχθηκαν δύο μαθήματα, ένα ασύγχρο-
νο διαδικτυακό (3 ECTS) και ένα εντατικό (2 
ECTS) και αξιοποιήθηκαν τρεις παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις που αφορούν σε εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση, δια ζώσης εκπαίδευση και 
προσομοιώσεις. 

Μετά από διεξοδική ανασκόπηση της διεθνούς 
βιβλιογραφίας και εκθέσεων των διεθνών ορ-
γανισμών αλλά και των εθνικών αρχών των 
συμμετεχόντων χωρών, η ομάδα του έργου 
κατέληξε στην ανάπτυξη των παρακάτω θεμα-
τικών ενοτήτων για τα δύο μαθήματα: 

•	 Γενικές γνώσεις για τον εμβολιασμό 
(Vaccination basics)

•	 Η  δ ι α δ ι κα σ ί α  το υ  ε μ β ολ ι α σ μ ο ύ 
(Vaccination procedure)

•	 Συμβουλευτική (Counselling the people)

•	 Εμβολιασμός προσφύγων, μεταναστών 
και  α ιτούν των άσυλο (Vaccinating 
refugees, migrants and asylum seekers)

•	 Εμβολιασμός ταξιδιωτών και μετακι-
νούμενων πληθυσμών (Vaccinating 
travellers and people on the move)

•	 Άτομα που διστάζουν να εμβολιαστούν 
και οι αντιεμβολιαστικές ομάδες (People 
who hesitate to take vaccines and anti-
vaccination groups)

Η πλατφόρμα Moodle επιλέχθηκε για την 
υλοποίηση του διαδικτυακού μαθήματος. Το 
εκπαιδευτικό υλικό μετά το τέλος του προ-
γράμματος, θα είναι διαθέσιμο με ελεύθερη 
πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο μαθη-
μάτων (εντατικό ή δια ζώσης), οι φοιτητές 
αναμένεται να έχουν αποκτήσει: α) βασικές 
γνώσεις για το ανοσοποιητικό σύστημα και 
γνώσεις για τον εμβολιασμό, β) γνώσεις για 
την τεκμηριωμένη πρακτική στον εμβολιασμό, 
γ) γνώσεις για τις ανάγκες εμβολιασμού και 
την εμβολιαστική κάλυψη διαφορετικών πλη-
θυσμιακών ομάδων καθώς και ικανότητα να 
αναγνωρίζουν αυτές τις ανάγκες, δ) ικανότητα 
να αναγνωρίζουν τις εμβολιαστικές ανάγκες 
των μεταναστών και τις ανάγκες που προκύ-
πτουν από την έκθεση τους σε μεταδοτικές 
ασθένειες, ε) ικανότητα να παρέχουν πληρο-
φορίες και συμβουλευτική για τα εμβόλια των 
μεταναστών, στ) γνώσεις για τα διαφορετικά 
χρονοδιαγράμματα εμβολιασμών που υπάρ-
χουν σε κάθε χώρα και να είναι σε θέση να 
εφαρμόσουν το ανάλογο χρονοδιαγράμματα 
εμβολιασμού ανάλογα με την πληθυσμιακή 
ομάδα, ζ) θεωρητική γνώση για τη διενέργεια 
εμβολιασμού η) γνώσεις και πληροφορίες για 
τα ηθικά και πολιτισμικά ζητήματα που συσχε-
τίζονται με τον εμβολιασμό. Επιπλέον, μετά 
την ολοκλήρωση του δια ζώσης μαθήματος 
οι φοιτητές αναμένεται να ενισχύσουν την αί-
σθηση συνεργασίας μέσα από τη δημιουργία 
θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος,

Το διαδικτυακό μάθημα υλοποιήθηκε σε τρεις 
κύκλους (εξάμηνα) με την συμμετοχή φοιτη-
τών από τα πέντε εκπαιδευτικά ιδρύματα που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μέσω της 
πλατφόρμας Moodle οι φοιτητές είχαν την 
δυνατότητα να μελετήσουν το εκπαιδευτικό 
υλικό σε ασύγχρονο περιβάλλον με ελεύθερη 
επιλογή του χρόνου μελέτης. Το εκπαιδευτι-
κό υλικό προσφέρθηκε με ποικιλόμορφους 
τρόπους όπως παρουσιάσεις PowerPoint (με 
ή χωρίς αφή-
γηση), βίντεο, 
κου ί ζ ,  κε ίμ ε-
να σε μορφή 
text ή pdf, και 
διασύνδεση ή 
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παραπομπή σε διαδικτυακούς συνδέσμους 
αναγνωρισμένων οργανισμών (WHO, CDC, 
ECDC) για περισσότερη εμβάθυνση. Επιπλέον, 
οι φοιτητές είχαν στη διάθεσή τους μικρές 
εργασίες (assignments) ή τεστ αυτό-αξιολό-
γησης (self-tests) προκειμένου να ελέγξουν 
μόνοι τις γνώσεις που απέκτησαν. Ο ρόλος 
των καθηγητών ήταν να καθοδηγούν και να 
προσφέρουν ανατροφοδότηση στους συμ-
μετέχοντες φοιτητές. 

Το εντατικό μάθημα αναπτύχθηκε και δοκιμά-
στηκε  δια ζώσης με την συμμετοχή φοιτητών 
και καθηγητών από τα πέντε συνεργαζόμε-
να πανεπιστήμια. Υλοποιήθηκε  στη Φινλαν-
δία και είχε διάρκεια 5 ημέρες. Στη διάρκεια 
του εντατικού μαθήματος πραγματοποιήθη-
καν διαλέξεις, εργασία σε πολυπολιτισμικές 
ομάδες φοιτητών, παρουσιάσεις εργασιών, 
εκπαίδευση στη συμβουλευτική για τον εμβο-
λιασμό, διαδραστικά παιχνίδια και συζητήσεις 
αναφορικά με τις θεματικές ενότητες του προ-
γράμματος. Σημαντικό στοιχείο του εντατικού 
μαθήματος αποτέλεσε η αλληλεπίδραση των 
φοιτητών που προέχονται από διαφορετικές 
κουλτούρες στο πλαίσιο συνεργασίας τους για 
την ολοκλήρωση των εργασιών που τους ανα-
τέθηκαν με την καθοδήγηση και υποστήριξη 
των καθηγητών της ομάδας τους.

Οι προσομοιώσεις αναπτύχθηκαν για να πα-
ρέχουν στους φοιτητές ένα ρεαλιστικό και 
ασφαλές περιβάλλον στην επίλυση διαφορε-
τικών σεναρίων προωθώντας την ενεργό και 
βιωματική μάθηση (Keskitalo, 2015). Η ομάδα 
του έργου ανέπτυξε ένα εκπαιδευτικό πακέτο 
με σενάρια προσομοίωσης που χρησιμοποιή-
θηκαν για την προώθηση της μάθησης και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στους εμβολιασμούς. 
Οι φοιτητές δοκιμάστηκαν σε διαφορετικούς 
ρόλους βάσει σεναρίων (γονέας, μετανάστης, 
επαγγελματίας υγείας κ.α) και μελέτησαν δια-
φορετικές πτυχές του ίδιου θέματος, προκει-
μένου να πάρουν αποφάσεις. 

Συνολικά στο πρόγραμμα EDUVAC συμμε-
τείχαν περισσό-
τεροι από 380 
φοιτη τέ ς  α π ό 
όλα τα συνερ-
γαζόμ ε να  π α -
νεπιστήμια. Οι 

γενικές εντυπώσεις των φοιτητών που συμ-
μετείχαν στις τρεις παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
είναι πολύ θετικές ενώ η πλειοψηφία θεωρεί 
ότι η μελλοντική τους καριέρα ωφελήθηκε και 
θα ενθάρρυναν και άλλους φοιτητές να τις 
παρακολουθήσουν. Η εμπειρία από την υλο-
ποίηση του προγράμματος EDUVAC κατέδειξε 
ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα (καθηγητές και 
φοιτητές) αποδέχεται θετικά την πρόκληση για 
ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων στρατη-
γικών μάθησης και τα οφέλη είναι διττά. Οι 
φοιτητές εκπληρώνουν τους μαθησιακούς 
στόχους μέσα από ευέλικτα μαθησιακά πε-
ριβάλλοντα ενώ οι καθηγητές αξιοποιούν τις 
νέες εκπαιδευτικές μεθόδους αναπτύσσοντας 
δεξιότητες διδασκαλίας. 

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος EDUVAC 
(www.eduvac.eu) θα μπορούν οι ενδιαφερό-
μενοι να βρουν περισσότερες πληροφορίες 
και να παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις κα-
θώς σύντομα το εκπαιδευτικό υλικό του προ-
γράμματος θα είναι διαθέσιμο στους ενδιαφε-
ρόμενους με ελεύθερη πρόσβαση και άδειες 
“creative common”. 
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Η Μη κυβερνητική οργάνωση Mental 
Health Europe/MHE (Ψυχική Υγεία της 
Ευρώπης) κυκλοφόρησε πρόσφατα έναν 
νέα οδηγό με σκοπό να βοηθήσει τους 
ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με 
το σύστημα ψυχικής υγείας να συμμετέ-
χουν ενεργά και να μην είναι μόνο παθη-
τικοί αποδέκτες της φροντίδας. Ο οδηγός 
αυτός αποτελεί την τέταρτη έκδοση μιας 
σειράς σύντομων εγχειριδίων για τις υπη-
ρεσίες ψυχικής υγείας. Συγκεκριμένα, ο 
«Σύντομος Οδηγός για τον Τερματισμό 
του Εξαναγκασμού και του Περιορισμού 
στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας/ A Short 
Guide to Ending Coercion and Restraint 
in Mental Health Services» ακολουθεί 
τον «Σύντομο οδηγό για τα ψυχιατρικά 
φάρμακα», τον «Σύντομο οδηγό για την 
προσωπική ανάκαμψη στην ψυχική υγεία» 
και τον «Σύντομο οδηγό για την ψυχιατρι-
κή διάγνωση». Ο συγκεκριμένος οδηγός 
έχει στόχο να βοηθήσει τα άτομα που έρ-
χονται σε επαφή με το σύστημα ψυχικής 
υγείας, είτε ως χρήστες υπηρεσιών είτε 
έμμεσα ως συνοδοί χρηστών (φίλοι, συγ-
γενείς) να διερευνήσουν, να κατανοήσουν 
και να είναι ενεργοί συμμετέχοντες και όχι 
απλά παθητικοί παραλήπτες φροντίδας. 
Για πολλούς ανθρώπους, η εμπειρία του 
να είσαι ψυχιατρικός ασθενής μπορεί να 
αποτελέσει μια εμπειρία μοναχική, ταπει-
νωτική και τρομακτική. Κάτι τέτοιο μπο-
ρεί να επιδεινωθεί εάν η διαδικασία είναι 
ακούσια ή καταναγκαστική, οδηγώντας σε 
πρόσθετη αγωνία και διαρκές τραύμα.

Δυστυχώς, οι 
περισσότερες 
χώρες εξακο-
λουθούν να 
ε π ι τ ρ έ π ο υ ν 

κάποια μορφή εξαναγκασμού και περι-
ορισμού στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, 
οι οποίες θεωρούνται δικαιολογημένες 
όταν το άτομο θεωρείται επικίνδυνο, είτε 
για τον εαυτό του είτε για τους άλλους. 
Στις μέρες μας, τα καταναγκαστικά μέτρα 
τείνουν να χαρακτηρίζονται ως «έσχατη 
λύση», με πρωτόκολλα και υποχρεωτική 
εκπαίδευση, αλλά η χρήση τους ως πρώ-
της ή έκτακτης ανάγκης εξακολουθεί να 
είναι ευρέως διαδεδομένη και μάλιστα να 
αυξάνεται στις υπηρεσίες σε περιπτώσεις 
πίεσης.

Ο περιορισμός μπορεί να περιλαμβάνει: 

•	 Σωματικό περιορισμό: κρατώντας το 
χέρι ενός ατόμου για την αποτροπή ή 
τον περιορισμό της κίνησης.

•	 Μηχανικό περιορισμό: η χρήση συ-
σκευών (π.χ. ιμάντες, ζώνες, ειδικά 
κρεβάτια κ.λπ.) για την αποτροπή ή 
την αναστολή της κίνησης.

•	 Χημικό ή φαρμακευτικό περιορισμό: η 
χρήση ηρεμιστικών φαρμάκων για τον 
έλεγχο ή την υποτονική συμπεριφορά 

•	 Απομόνωση: ο εγκλεισμός σε ένα 
δωμάτιο ή απομονωμένη περιοχή 
από την οποία ένα άτομο δεν έχει 
ελεύθερη έξοδο.

Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω απειλητικών 
συνεπειών σε περίπτωση μη συμμόρφω-
σης, όπως με την αναγκαστική επανεισα-
γωγή στο νοσοκομείο ή με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο αγνοώντας τις επιθυμίες του 
ατόμου που λαμβάνει θεραπεία.

Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στη 
χρήση εξαναγκασμού και περιορισμού;

Το 2017, η MHE υιοθέτησε τη θέση του 
άρθρου 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων 

Σύντομος οδηγός για τον τερματισμό του εξαναγκασμού και του 
περιορισμού στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

MENTAL HEALTH EUROPE (MHE)
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Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία (CRPD του ΟΗΕ), η οποία υπο-
στήριξε τη μετάβαση όλων των υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας και της νομοθεσίας 
προς εντελώς συναινετικές πρακτικές, οι 
οποίες είναι απαλλαγμένες από εξαναγκα-
σμό και υποκατάστατη λήψη αποφάσεων. 
Δύο χρόνια αργότερα, συνέταξε μια έκθε-
ση σχετικά με τις ελπιδοφόρες πρακτικές 
πρόληψης, μείωσης και εξάλειψης του κα-
ταναγκασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Αυτή η έκθεση παρείχε έναν κατάλογο 
εναλλακτικών λύσεων που χρησιμοποι-
ούνται επί του παρόντος σε ευρωπαϊκές 
χώρες και συλλέγονται από μέλη και εταί-
ρους της MHE. Παρακάτω αναφέρονται 
κάποια παραδείγματα για να απεικονίσουν 
τις αρχές επί των οποίων εργάζονται.

Προσέγγιση ανοικτού διαλόγου για 
οξεία ψύχωση (Φινλανδία): Πρόκειται 
για ένα μοντέλο που αναπτύχθηκε αρχικά 
στη Φινλανδία, στο οποίο οι αποφάσεις 
φροντίδας λαμβάνονται με την προσωπι-
κή συμβολή του ενδιαφερόμενου ατόμου, 
μαζί με ευρύτερα δίκτυα της επιλογής του. 
Το μοντέλο Ανοικτού Διαλόγου σχεδιά-
στηκε αρχικά ως εναλλακτική λύση θερα-
πείας για την αποφυγή νοσηλείας. Ως εκ 
τούτου, υπάρχει μικρότερη πιθανότητα να 
χρησιμοποιηθεί εξαναγκασμός, συμπερι-
λαμβανομένης της απομόνωσης και του 
περιορισμού. Ο Ανοιχτός Διάλογος βασί-
ζεται στην υποστήριξη στα σπίτια και τις 
κοινότητες των ανθρώπων. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών έχουν ως στόχο να διευκολύ-
νουν τις τακτικές «συναντήσεις δικτύου» 
μεταξύ του ατόμου και της επιλογής του 
για ένα άμεσο δίκτυο φίλων, φροντιστών 
ή οικογένειας και αρκετών μελών της ομά-
δας υγειονομικής περίθαλψης που συμ-
μετέχουν με συνέπεια. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην ισότιμη ακρόαση όλων των 
φωνών και προοπτικών τόσο ως μέσο 

όσο και ως στόχο θεραπείας. Η έμφαση 
δίνεται στη διαφάνεια με το άτομο, την 
ενσυναίσθηση και τη θετική εκτίμηση. Δεν 
έχει ακόμη πραγματοποιηθεί σημαντική 
αξιολόγηση σχετικά με τον άμεσο αντί-
κτυπο του ανοικτού διαλόγου στη χρήση 
του εξαναγκασμού, αλλά στη Λαπωνία, 
το μοντέλο αντικατέστησε πλήρως την 
επείγουσα, ιατρική θεραπεία. Τα συνολικά 
οφέλη της διετούς παρακολούθησης ήταν 
λιγότερη νοσηλεία, περισσότερες οικογε-
νειακές συναντήσεις, λιγότερα φάρμακα, 
λιγότερες υποτροπές και καλύτερο καθε-
στώς απασχόλησης.

Η πρωτοβουλία No Force First (Ηνω-
μένο Βασίλειο): Η πρωτοβουλία αυτή 
αποσκοπεί στην αλλαγή της κουλτούρας 
των θαλάμων από τον περιορισμό στην 
ανάκαμψη και τελικά στη δημιουργία πε-
ριβαλλόντων απαλλαγμένων από εξα-
ναγκασμό. Αυτή η προσέγγιση, η οποία 
προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, υιοθετείται από ορισμένες βρε-
τανικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η βασι-
κή ιδέα είναι ότι "δεν υπάρχει αναγκαστική 
ανάκαμψη". Η πολιτική «No Force First» 
αποσκοπεί στη δημιουργία περιβαλλό-
ντων απαλλαγμένων από εξαναγκασμό 
μέσω των ακόλουθων πρωτοβουλιών:

- προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των 
χρηστών και των μελών του προσωπικού, 
με στόχο να καταστούν οι θάλαμοι περισ-
σότερο επικεντρωμένοι στην ανάκαμψη· 

- ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
σε συνεργασία με τους χρήστες και προ-
ώθηση της κατάρτισης σε τεχνικές απο-
κλιμάκωσης

-  α νά π τ υ ξ η 
μιας συνεργα-
τικής κουλτού-
ρας και όχι μιας 
περιοριστικής 
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κουλτούρας, για τη μείωση των περιστα-
τικών επιθετικότητας, αυτοτραυματισμού 
και σωματικής παρέμβασης· 

- ανάπτυξη βαθύτερης κατανόησης των 
χρηστών για να δουν τις εμπειρίες τους 
μέσα από τα τραύματα τους, με ενσυναί-
σθηση και συνεργασίας για την οικοδό-
μηση ανθεκτικότητας· 

- ευαισθητοποίηση των χρηστών και των 
συγγενών με καταγραφή δεδομένων σχε-
τικά με τη χρήση εξαναγκασμού και άμε-
σης ανάλυσης μετά από κάθε περιστατικό. 

Το Uk Mersey Care NHS Foundation 
Trust χρησιμοποίησε την πολιτική «No 
Force First» μαζί με άλλες πρωτοβουλίες 
και κατέγραψε μείωση κατά περίπου 60% 
στη χρήση σωματικών παρεμβάσεων κατά 
τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών εφαρ-
μογής. Στη συνέχεια, η προσέγγιση εφαρ-
μόστηκε σε όλες τις κλινικές του Trust και, 
μεταξύ Απριλίου 2016 και Αυγούστου 
2017, σημειώθηκε μείωση κατά 37% της 
χρήσης περιορισμού, καθώς και μείωση 
των αδειών ασθενείας του προσωπικού.

Υποστήριξη επιλογής και συγκατά-
θεσης κατόπιν ενημέρωσης: Τα προ-
γράμματα που περιγράφονται παραπάνω 
έχουν σχέση με την αλλαγή της κουλτού-
ρας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή/και 
της κουλτούρας ολόκληρης της κοινότη-
τας και των θεσμών της στους οποίους 
ενσωματώνονται οι υπηρεσίες. Ωστόσο, 
υπάρχει επίσης η ανάγκη να υποστηριχθεί 
το άτομο για να γίνουν γνωστές οι προ-
τιμήσεις και οι επιλογές του και να δράσει 
όταν αυτή η κουλτούρα δεν είναι υποστη-
ρικτική. Η ύπαρξη ενός προσώπου εμπι-
στοσύνης, ενός ομότιμου συνηγόρου για 

την υποστήρι-
ξη αυτών των 
προτιμήσεων 
και επιλογών 
μπορεί να βο-

ηθήσει πολύ, όπως φαίνεται στο ακόλου-
θο πρόγραμμα. 

Το σουηδικό πρόγραμμα Προσωπικού 
Διαμεσολαβητή: Το «Personligt  Ombud  
Skane» ή «PO» είναι ένα πρόγραμμα που 
ξεκίνησε το 1995 από άτομα με ψυχο-
κοινωνικές αναπηρίες. Στόχος είναι να 
διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων για τα 
άτομα με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες σε 
ευάλωτες καταστάσεις όσον αφορά στην 
υποστήριξη που χρειάζονται από τις δη-
μόσιες αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες. 
Ο Διαμεσολαβητής είναι επαγγελματίας, 
ειδικευμένος, συνήθως δικηγόρος ή κοι-
νωνικός λειτουργός που εργάζεται μόνο 
για τον πελάτη του και δεν συνεργάζε-
ται με ψυχιατρικές ή κοινωνικές υπηρε-
σίες ή οποιαδήποτε άλλη αρχή, ούτε με 
τους συγγενείς του πελάτη ή οποιοδή-
ποτε άλλο πρόσωπο. Ο Διαμεσολαβη-
τής χρειάζεται χρόνο για να οικοδομήσει 
εμπιστοσύνη και να διασφαλίσει ότι οι 
πελάτες του λαμβάνουν τη βοήθεια και 
τις υπηρεσίες που δικαιούνται και επιθυ-
μούν. Θεωρείται κατάλληλο μοντέλο για 
τη λήψη υποστηριζόμενων αποφάσεων 
από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπη-
ρία και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας (ΠΟΥ), καθώς ο Διαμεσολαβητής δίνει 
τη δυνατότητα στα άτομα να λαμβάνουν 
και να κοινοποιούν αποφάσεις που αφο-
ρούν προσωπικά ή νομικά ζητήματα. Ως 
εκ τούτου, ο Προσωπικός Διαμεσολαβη-
τής είναι ένας τρόπος περιορισμού των 
καταναγκαστικών πρακτικών και μείωσης 
του αριθμού των κρίσεων ψυχικής υγεί-
ας. Από το 2000, το σύστημα PO έχει 
επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Αν και 
δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία 
σχετικά με τον αντίκτυπό του στον εξανα-
γκασμό, μια πενταετής κυβερνητική αξιο-
λόγηση του προγράμματος έδειξε ότι το 
σύστημα είναι λιγότερο δαπανηρό από 
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κοινωνικοοικονομικής άποψη, δεδομένου 
ότι τα άτομα με υποστήριξη PO γρήγορα 
εξαρτώνται λιγότερο από τις ψυχιατρικές 
υπηρεσίες, τους δίνει μεγαλύτερο έλεγχο 
στη ζωή τους και η ψυχοκοινωνική τους 
κατάσταση βελτιώνεται. Ως αποτέλεσμα, 
το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Πρόνοιας 
άρχισε να προωθεί το PO ως νέο επάγ-
γελμα και το 2013 τέθηκε σε ισχύ ένας 
νέος κανονισμός που καθιέρωσε μόνιμη 
χρηματοδότηση για το σύστημα PO. Το 
σύστημα έχει λάβει μεγάλο ενδιαφέρον 
από άλλες χώρες.

Η σκόπιμη υποστήριξη από ομοτίμους 
είναι ένας τρόπος σκέψης και πρόσκλησης 
για την οικοδόμηση σχέσεων που είναι 
αμοιβαίες και  διερευνητικές της εξουσί-
ας. Οι ομότιμοι βρίσκονται γύρω από 
κοινές εμπειρίες και συχνά την επιθυμία 
να αλλάξουν τη ζωή τους. Μαθαίνουν να 
χρησιμοποιούν σχέσεις για να βλέπουν 
τα πράγματα από νέες οπτικές γωνίες, να 
αναπτύσσουν μεγαλύτερη επίγνωση των 
προσωπικών και σχεσιακών προτύπων 
και να υποστηρίζουν και να προκαλούν 
ο ένας τον άλλον στην προσπάθεια νέου 
νοήματος και στόχου. Μεταξύ άλλων, η 
σκόπιμη υποστήριξη από ομοτίμους προ-
ωθεί έναν τρόπο ενημερωμένο γύρω από 
το τραύμα. Αντί να ρωτάει "Τι συμβαίνει με 
εσάς;", το ερώτημα είναι "Τι σας συνέβη". 
Η σκόπιμη υποστήριξη από ομοτίμους 
παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο για τη δημι-
ουργία σχέσεων όπου και οι δύο άνθρω-
ποι μαθαίνουν και αναπτύσσονται μαζί. 
Έτσι  προσφέρονται ευκαιρίες εύρεσης και 
δημιουργίας νέου νοήματος μέσω σχέσε-
ων και συνομιλιών, γεγονός που οδηγεί 
σε νέους τρόπους κατανόησης της κρί-
σης. Η αμοιβαιότητα και η κοινή εξουσία 
προτείνονται ως συμβολή στην πρόληψη 
των καταναγκαστικών παρεμβάσεων. Η 
σκόπιμη υποστήριξη από ομοτίμους ανα-
πτύχθηκε ως εναλλακτική λύση στις πα-

ραδοσιακές πρακτικές υποστήριξης από 
ομοτίμους στο πλαίσιο των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας. Έχει προωθηθεί από το 
Κέντρο Για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των 
Χρηστών και των Επιζώντων της Ψυχια-
τρικής και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο (Πρώην) 
Χρηστών και Επιζώντων ψυχιατρικής ως 
καλή πρακτική με θέμα «Υποστηριζόμενη 
λήψη αποφάσεων και εναλλακτικές λύσεις 
για τον εξαναγκασμό»

Πηγή: A Short Guide to Ending Coercion 
and Restraint in Mental Health Services, 
MENTAL HEALTH EUROPE (MHE), June 
3 2021, https://www.mhe-sme.org/short-
guide-to-ending-coercion-and-restraint-
in-mental-health-services/

Προσαρμογή κειμένου: Θεοδωσία Πελέ-
κη, Νοσηλεύτρια, MSc Προαγωγή & Αγω-
γή Υγείας, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ
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Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι η 
άσκηση μέσω του αθλητισμού ή της 
σωματικής δραστηριότητας μπορεί να 
δημιουργήσει ευρύτερα θετικά οφέλη 
για τα άτομα, όπως η αύξηση της αυτοε-
κτίμησης, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιο-
τήτων και η βελτίωση της ψυχικής υγείας 
και της γενικής ευημερίας. Πιο πρόσφα-
τα, έρευνες όπως η «Χαρτογράφηση της 
πρόσβασης στον αθλητισμό για άτομα 
με ειδικές ανάγκες», υπογράμμισε τον 
ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης για τα άτομα με 
αναπηρία. Η έρευνα  υπογράμμισε ότι 
η συμμετοχή στον αθλητισμό για άτο-
μα με ειδικές ανάγκες παρέχει κυρίως 
οφέλη σε τρία διαφορετικά επίπεδα: 
προσωπική υγεία (ψυχική και σωματική 
ευεξία), ατομική ανάπτυξη (γνωστικά 
οφέλη, π.χ. αυξημένη αυτοπεποίθηση, 
κ.λπ.), κοινωνική ανάπτυξη (π.χ. κοινω-
νική ενσωμάτωση).
Καθώς η τακτική άσκηση είναι σημαντική 
για τα παιδιά, τα παιδιά με διαταραχές 
αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) δεν απο-
τελούν εξαίρεση. Τα παιδιά με ΔΑΦ τεί-
νουν να είναι λιγότερο ενεργά σωματικά 
από τα παιδιά που δεν έχουν αναπτυξι-
ακές ή μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, 
τα παιδιά με ΔΑΦ έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκα και 
μεγαλύτερη πιθανότητα η παχυσαρκία 
να μετατραπεί σε πιο χρόνιες ασθένειες 
όπως καρδιακές παθήσεις και διαβήτης. 
Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό είναι 
η έντονη αποστροφή των παιδιών με 
ΔΑΦ στην υφή, τη γεύση και το χρώ-
μα ορισμένων τροφίμων, γεγονός που 
περιορίζει τη διατροφή τους, φάρμακα 

που χρησιμο-
ποιούνται για 
τη  θε ρα π ε ία 
σ υ μ π τ ω μ ά -
των τω ΔΑΦ, 
καθώς και το 

γεγονός ότι τα παιδιά με ΔΑΦ μπορεί 
να βρουν τη γυμναστική και σωματική 
δραστηριότητα δύσκολη. Η υπερευαι-
σθησία στα οπτικα ερεθίσματα, τους 
ήχους και τα ερεθίσματα αφής μπορεί να 
επηρεάσει τη συμμετοχή, καθώς μπορεί 
να περιορίσει ή να καθυστερήσει τον 
συντονισμό των κινήσεων, όπως συ-
ντονισμός χεριών-ματιών και δυσκολίες 
στην ισορροπία. Τα ομαδικά αθλήμα-
τα μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολα, 
καθώς τα άτομα με ΔΑΦ έχουν επίσης 
πρόβλημα με την επικοινωνία και την 
κοινωνική αλληλεπίδραση.
Ωστόσο, η σωματική άσκηση για παιδιά 
με ΔΑΦ μπορεί να έχει οφέλη για την 
υγεία, καθώς και συμπεριφορικά οφέ-
λη. Εκτός από την ανάπτυξη κινητικών 
δεξιοτήτων, συντονισμού και μυϊκής 
ανπαπτυξης, η σωματική δραστηριότη-
τα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη 
βελτίωση της αυτοεκτίμησης, της κοι-
νωνικής επικοινωνίας, της προσοχής και 
της ακαδημαϊκής απόδοσης.
Η σωματική δραστηριότητα για παιδιά 
με ΔΑΦ:
i. Μειώνει τις στερεοτυπικές συμπερι-
φορές: Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, 
η έντονη άσκηση μπορεί να μειώσει τις 
στερεοτυπικές συμπεριφορές (υπερκι-
νητικότητα, αυτοτραυματισμός, αυτο-
διέγερση) μεταξύ των παιδιών.
ii. Βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες: 
Όταν τα παιδιά ασχολούνται με κάποια 
μορφή αθλητισμού (ή άσκησης) αρ-
χίζουν να χτίζουν τις κοινωνικές τους 
δεξιότητες με τους συμπαίκτες τους, 
συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών 
στόχων και χτίζουν αυτοπεποίθηση. 
Εκτός αυτού, η συμμετοχή σε αθλήματα 
τους δίνει την αίσθηση ότι είναι μέρος 
μιας ομάδας.
iii. Βοηθά στην καθιέρωση ρουτίνας: 

Ένταξη των παιδιών και νέων με ΔΑΦ στην ιστιοπλοΐα

Οικονόμου Σαββούλα (ΜΑ) , Health Promotion & Well-being Coordinator, ΚΜΟΠ- Κέντρο 
Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
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Ενθαρρύνοντας τα παιδιά να παίζουν 
αθλήματα ή να ασκούνται τακτικά, οι 
σωματικές δραστηριότητες ενσωματώ-
νονται στην καθημερινή τους ζωή, έτσι 
ώστε η μετάβασή τους σε νέες-υγιεινές 
ρουτίνες να γίνεται ομαλά.
Η ιστιοπλοΐα είναι ένα άθλημα που πα-
ρέχει μοναδικές ευκαιρίες για παιδιά και 
νέους, όχι μόνο για να μάθουν δεξι-
ότητες που σχετίζονται με την ιστιο-
πλοΐα, όπως επίλυση προβλημάτων και 
ομαδικότητα, αλλά και να εμπλακούν 
δραστηριότητες STEM που ενισχύουν 
την κατανόησή τους για την επιστήμη 
που καθιστά δυνατή την ιστιοπλοΐα. 
Ωστόσο, η ιστιοπλοΐα, ως άθλημα και 
ψυχαγωγική δραστηριότητα, δεν είναι 
πάντα προσβάσιμη σε όλους, μεταξύ 
άλλων, λόγω σωματικής ή μαθησιακής 
αναπηρίας, ψυχικής υγείας ή κοινωνικών 
φραγμών.
Όπως επισημαίνεται στην «Χαρτογρά-
φηση της πρόσβασης στον αθλητισμό 
για άτομα με ειδικές ανάγκες», η ανά-
λυση εντόπισε τρεις βασικούς τύπους 
εμποδίων:
•	 προσωπικά:	 στάσεις,	 πεποιθήσεις,	
γνώσεις και δεξιότητες που κάθε άτο-
μο χτίζει από το περιβάλλον, τον πολι-
τισμό και τις προηγούμενες εμπειρίες 
του, προδιαθέτει τους ανθρώπους να 
συμμετέχουν ή να αποφεύγουν τη συμ-
μετοχή.
•	διαπροσωπικά:	 το	 κίνητρο	 για	συμ-
μετοχή στον αθλητισμό επηρεάζεται 
επίσης από το κοινωνικό περιβάλλον 
των ανθρώπων (έγκριση από την κοι-
νότητα, την οικογένεια, τους φίλους ή 
την κοινωνική πίεση). Επιπλέον, άλλοι 
τύποι εμποδίων περιλαμβάνουν τον 
φόβο των γονέων για τη σωματική και 
συναισθηματική ασφάλεια των παιδιών 
τους, καθώς και την έλλειψη αθλητικών 
ευκαιριών ή εγκαταστάσεων που απευ-
θύνονται άμεσα σε άτομα με αναπηρία.

•	εξωτερικά:	 το	φυσικό	περιβάλλον,	η	
ποιότητα παροχής υπηρεσιών, η ευκολία 
πρόσβασης σε αξιόπιστες πληροφορίες 
σχετικά με τις υπηρεσίες.
Είναι επομένως σημαντικό να ξεπερά-
σουμε αυτά τα εμπόδια, προκειμένου 
να ενισχύσουμε τη συμμετοχή παιδιών 
και νέων με μαθησιακές / αναπτυξια-
κές αναπηρίες, όπως εκείνοι που ζουν 
με ΔΑΦ, στην ιστιοπλοΐα, καθώς είναι 
ένα άθλημα που μπορεί να βοηθήσει 
στην οικοδόμηση αυτοπεποίθησης και 
αυτοεκτίμησης, και στην ενίσχυση της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης με συνο-
μηλίκους σε ένα προστατευμένο περι-
βάλλον περιβάλλον.
To έργο SailAway (613241) στοχεύει 
στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης 
και στην ανάπτυξη των προσωπικών 
δεξιοτήτων των παιδιών και των νέων 
με ΔΑΦ, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή 
τους σε ομαδικές αθλητικές δραστηρι-
ότητες όπως είναι η ιστιοπλοΐα.

To SailAway στοχεύει στην…
•	 Ενίσχυση των δεξιοτήτων των προ-

πονητών/εκπαιδευτών ιστιοπλοΐας 
ώστε να παρέχουν συμπεριληπτι-
κές ιστιοπλοϊκές δραστηριότητες 
σε παιδιά και νέους με ΔΑΦ και να 
εμπλέκονται σε αυτές με ουσιαστι-
κούς τρόπους.

•	 Αύξηση της ευαισθητοποίησης των 
ιστιοπλοϊκών συλλόγων ώστε να 
παρέχουν συμπεριληπτικές  δρα-
στηριότητες ιστιοπλοΐας σε παιδιά 
και νέους με ΔΑΦ.

•	 Αύξηση της ευαισθητοποίησης των 
γονέων των παιδιών με ΔΑΦ  σχε-
τικά με τα οφέλη και την πρόσβα-
ση σε προγράμματα/δυνατότητες 
ιστιοπλοΐας για τα παιδιά τους σε 
υποστη-
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ρικτικά περιβάλλοντα.
•	 Αύξηση της πρόσβασης σε δρα-

στηριότητες ιστιοπλοΐας για παιδιά 
και νέους με ΔΑΦ, ενθαρρύνοντας 
την επαφή μεταξύ ατόμων διαφο-
ρετικών κοινωνικών ομάδων και 
διαφορετικών δυνατοτήτων.

Το SailAway περιλαμβάνει τα ακό-
λουθα:
•	 Ανάπτυξη ενός προγράμματος ενί-

σχυσης των δεξιοτήτων των προ-
πονητών/εκπαιδευτών ιστιοπλοΐας, 
εκπαιδεύοντας τους στην αποτελε-
σματική ένταξη παιδιών και νέων 
με ΔΑΦ σε δραστηριότητες ιστι-
οπλοΐας.

•	 Ανάπτυξη ενός οδηγού για ιστιο-
πλοϊκούς ομίλους, που θα περιέχει 
πρακτικές οδηγίες και στρατηγικές 
για να τις εφαρμόζετε όταν εργά-
ζεστε με παιδιά και νέους με ΔΑΦ.

•	 Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ηλε-
κτρονικής μάθησης, η οποία θα φι-
λοξενήσει τις διδακτικές ενότητες 
του προγράμματος ενίσχυσης των 
δεξιοτήτων.

•	 Δημιουργία ενός εργαλείου ενί-
σχυσης της ευαισθητοποίησης 
για την ενημέρωση ιστιοπλοϊκών 
συλλόγων και γονέων παιδιών και 
νέων με και χωρίς ΔΑΦ για τα οφέ-
λη της συμπερίληψής τους στην 
ιστιοπλοΐα.

•	 Διοργάνωση ενημερωτικών εκδη-
λώσεων, καθώς και ενός τελικού 
συνεδρίου που θα πραγματοποι-
ηθεί στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
www.sailawayproject.eu. Για τις δρά-
σεις του ΚΜΟΠ μπορείτε να ενημερώ-
νεστε στην ιστοσελίδα του οργανισμού 
www.kmop.gr  και στα social media.
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Η παιδική ηλικία αποτελεί μια βασική πε-
ρίοδο για την ανάπτυξη κοινωνικο-συναι-
σθηματικών δεξιοτήτων. Παράλληλα, την 
ίδια χρονική περίοδο, τα παιδιά καλούνται 
να αντιμετωπίσουν ποικίλες στρεσογόνες 
καταστάσεις, που προέρχονται μέσα από το 
κοινωνικό τους περίγυρο όπως οικογένεια 
και σχολείο (1). Σύμφωνα με πρόσφατα δε-
δομένα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων των Η.Π.Α., παρατηρείται δια-
χρονικά αύξηση συμπτωμάτων κατάθλιψης 
και άγχους σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών (2). 
Επίσης, σε μελέτη 8 Ευρωπαϊκών Χωρών πα-
ρατηρήθηκε ότι το 22% παιδιών ηλικίας 6-12 
ετών δήλωνε τουλάχιστον ένα πρόβλημα 
ψυχικής υγείας, με πιο συχνές αναφορές σε 
κατάθλιψη και άγχος (3). Παρά το γεγονός 
ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας απαντώ-
νται και στα παιδιά και έχουν μακροχρόνιες 
επιπτώσεις, συχνά δεν αναγνωρίζονται και 
συνεπώς δεν λαμβάνουν την κατάλληλη πα-
ρέμβαση και θεραπεία (4).

Τα σχολεία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
για την προαγωγή της ψυχικής υγείας προκει-
μένου να αντιμετωπιστούν τα αυξανόμενα 
παγκοσμίως προβλήματα ψυχικής υγείας (5), 
καθώς αποτελούν τις κύριες δομές προσέγ-
γισης μεγάλου αριθμού παιδιών (6). Όπως 
έχει παρατηρηθεί από τη διεθνή βιβλιογρα-
φία, υπάρχει ικανός αριθμός προγραμμάτων 
προαγωγής της ψυχικής υγείας με την  εφαρ-
μογή νέων ψηφιακών μεθόδων που, κατά 
κύριο λόγο, υλοποιούνται στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση (7-9). Αντίστοιχα, τέτοιου 
είδους παρεμβάσεις στο πλαίσιο της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης είναι περιορισμένες. 

Τα περιορισμένα ερευνητικά δεδομένα κα-
θώς και η ανάγκη για την ενίσχυση των γνώ-
σεων και ικανοτήτων των εργαζόμενων της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην προαγωγή 
της ψυχικής υγείας και ευεξίας των μαθητών 
στο σχολικό περιβάλλον, οδήγησαν στην 
ανάπτυξη του 3ετούς προγράμματος «Well@
School» - Ανάπτυξη διεπαγγελματικής ανώ-
τερης εκπαίδευσης για την προαγωγή ψυχικής 
υγείας και ευεξίας στα σχολεία (περισσότε-
ρες πληροφορίες στο: https://wellatschool.
turkuamk.fi/). Το έργο χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα Erasmus+ Strategic 
Partnership (2020-1-FI01-KA203-066521) 
και συμμετέχουν 5 Ευρωπαϊκά Τριτοβάθμια 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Turku University of 
Applied Sciences (συντονιστής) - Φινλανδία, 
Vilnius University - Λιθουανία, Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Αττικής - Ελλάδα, Novo Mesto 
University - Σλοβενία, και Plovdiv University 
- Βουλγαρία.  

Στο πλαίσιο του έργου Well@School διενερ-
γήθηκε συστηματική ανασκόπηση για τη διε-
ρεύνηση πρωτογενών ερευνητικών μελετών 
προαγωγής ψυχικής υγείας και ευεξίας, με τη 
χρήση ψηφιακών μεθόδων, που υλοποιήθη-
καν στο σχολικό περιβάλλον πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (10). Η ανασκόπηση εντόπισε 
μόνο 6 μελέτες, οι οποίες είχαν υλοποιήσει 
προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας 
και ευεξίας, με τη χρήση ψηφιακών μεθό-
δων, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (11-
16). Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών 
κατέδειξαν ότι, 
αναφορικά με 
τις γνώσεις των 
εκπαιδευτικών 
οι  ψηφιακές 

Προαγωγή της ψυχικής υγείας στα σχολεία: η χρήση ψηφιακών μεθόδων 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
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παρεμβάσεις ήταν πιο αποτελεσματικές και 
αποδεκτές συγκριτικά με τις παραδοσιακές 
μεθόδους αύξησης των γνώσεων σε θέματα 
εντόπισης και διαχείρισης συμπεριφορικών 
προβλημάτων. Επίσης, οι παρεμβάσεις που 
περιείχαν ψηφιακά παιχνίδια φάνηκε να αυ-
ξάνουν τις ικανότητες των μαθητών σχετικά 
με τον τρόπο επίλυσης επικοινωνιακών προ-
βλημάτων και  γνωστικών δεξιοτήτων. Τέ-
λος, παρατηρήθηκε μείωση εσωτερίκευσης 
των συναισθημάτων στους μαθητές, όπως 
άγχος και φοβία. Αν και ο αριθμός των με-
λετών οι οποίες αξιοποίησαν τις ψηφιακές 
μεθόδους στις παρεμβάσεις προαγωγής ψυ-
χικής υγείας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
είναι μικρός, τα αποτελέσματα είναι πολλά 
υποσχόμενα. Η τεχνολογία θεωρείται ως 
ένα σημαντικό και οικονομικά αποδοτικό 
εργαλείο για τη διαχείριση των ψυχικών δι-
αταραχών στο σχολικό περιβάλλον όπου 
τα παιδιά περνούν το μεγαλύτερο μέρος της 
ημέρας τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικό-
τητα των παρεμβάσεων στη βελτίωση και 
προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας 
των παιδιών, το πρόγραμμα Well@School 
στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τους 
μελλοντικούς επαγγελματίες στο χώρο της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν 
στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευ-
εξίας με την αξιοποίηση ψηφιακών μεθό-
δων στις σχολικές κοινότητες. Απώτερος 
στόχος είναι η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας 
ανοικτής πρόσβασης για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση η οποία θα περιλαμβάνει ένα 
πλαίσιο λειτουργίας, ένα διαδικτυακό μάθη-
μα και ένα εγχειρίδιο για την προαγωγή της 
ψυχικής υγείας και ευεξίας στην πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση χρησιμοποιώντας ψηφιακές 
μεθόδους.
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Τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021, το δημοσι-
ευμένο ετήσιο Rainbow Europe Map and 
Index της ILGA-Europe (1), που κατατάσσει 
τη νομική και πολιτική κατάσταση των ΛΟ-
ΑΤΙ ατόμων (2) σε 49 ευρωπαϊκές χώρες, 
διαπιστώνει ότι τους τελευταίους 12 μήνες 
οι πρόοδοι στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ 
έχουν μείνει στάσιμοι. Η ILGA-Europe δη-
μιούργησε το Rainbow Map and Index 
από το 2009, χρησιμοποιώντας το για 
να δείξει τη νομική και πολιτική κατάστα-
ση των ΛΟΑΤΙ  ατόμων στην Ευρώπη. Το 
Rainbow Map and Index κατατάσσει σε 
μια κλίμακα από 0-100%, 49 ευρωπαϊκές 
χώρες για τις αντίστοιχες νομικές και πολι-
τικές πρακτικές τους για τα ΛΟΑΤΙ άτομα. 

Προκειμένου να δημιουργηθεί η κατάτα-
ξη κάθε χώρας, η ILGA-Europe εξετάζει 
τους νόμους και τις πολιτικές σε 49 χώρες 
χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κριτηρίων. 
Από τον Μάιο του 2021, ο αριθμός των 
μεμονωμένων κριτηρίων που χρησιμοποι-
ήθηκαν αυξήθηκε στα 71, διαιρούμενος 
σε έξι κατηγορίες: ισότητα και μη διάκρι-
ση, οικογένεια, έγκλημα και ρητορική μί-
σους (3) , νομική αναγνώριση ταυτότητας 
φύλου (4)  και σωματική ακεραιότητα, χώ-
ρος της κοινωνίας των πολιτών, και άσυ-
λο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη λίστα των κριτηρίων και τη σημασία 
τους στη συνολική βαθμολογία μπορείτε 
να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.rainbow-europe.org/about

Οι κατηγορίες Rainbow Europe 2021 και 
το ποσοστό σημαντικότητας που τους 
αποδίδεται παραμένουν ακριβώς το ίδιο 
με την έκδοση του 2020. Η ILGA-Europe 

άρχισε να αξι-
ολογε ί  δύ ο 
νέους δείκτες: 
«αναγνώριση 
ταυτότητας μη 
δυαδικού φύ-

λου (5)» και «νομικές διαδικασίες αναγνώ-
ρισης ταυτότητας φύλου για ανηλίκους». 
Περιλαμβάνονται στην κατηγορία της 
νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου 
και σωματικής ακεραιότητας και το ποσο-
στό σημαντικότητας έχει αλλάξει για να 
προσαρμοστεί σύμφωνα με αυτά τα δύο 
νέα κριτήρια. Οι τροποποιήσεις σε αυτά 
τα κριτήριά μας καθιστούν δύσκολες τις 
συγκρίσεις από έτος σε έτος, αλλά είναι 
σαφή ορισμένα διδάγματα - οι χώρες 
που επεκτείνουν τους νομοθετικούς τους 
ορίζοντες ανεβαίνουν στην κατάταξη.  Οι 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ερευνη-
τές και οι δημοσιογράφοι μπορούν να 
κοιτάξουν “πίσω” από τα σημεία και να 
δουν τις αρχικές πηγές πληροφοριών στις 
οποίες βασίζετε η κατάταξη του Rainbow 
Map and Index. Αυτό το πρόσθετο επί-
πεδο πληροφοριών διατίθεται μέσω της 
ενημερωμένης διαδικτυακής ενότητας του 
Rainbow Europe, www.rainbow-europe.
org. 

Το Rainbow Map and Index παρουσιάζει 
μια εικόνα για το πώς είναι το τοπίο της 
πολιτικής αυτήν τη στιγμή, ενώ οι συγκε-
κριμένες προτάσεις για κάθε χώρα επιχει-
ρούν να απαντήσουν στην ερώτηση «τι 
ακολουθεί;». Αυτές οι συστάσεις αποσκο-
πούν να ενθαρρύνουν τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής να αντιμετωπίσουν τις 
πιο πιεστικές νομικές και πολιτικές προτε-
ραιότητες στο πλαίσιο του Rainbow Map 
and Index. Οι συστάσεις συγκεντρώθη-
καν μετά από διαδικτυακή διαβούλευση 
με ένα ευρύ φάσμα ΛΟΑΤΙ οργανώσεων 
σε διάφορες χώρες. Ως αποτέλεσμα, οι 
συστάσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες 
των ακτιβιστών που εργάζονται στο πε-
δίο.

Μεταξύ των βασικών ευρημάτων του 
φετινού Rainbow Europe είναι:
•	 Στο	πλαίσιο	σχεδόν	καθόλου	θε-

Rainbow Europe Map 2021: εκτεταμένη και σχεδόν πλήρη στασιμότητα 
στα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων, ILGA-Europe
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τικής αλλαγής, χώρες όπως η Αλβανία, η 
Φινλανδία και η Πορτογαλία έχουν ανέβει 
στην κατάταξη, αλλά μόνο λόγω των πολύ 
μικρών αλλαγών που εφαρμόστηκαν.
•	 Παρά	τις	σαφείς	δεσμεύσεις	για	την	
αναγνώριση οικογενειών ουράνιου τό-
ξου (6) , καμία χώρα δεν έχει προχωρήσει 
στην αναγνώριση της συντροφικότητας ή 
της γονικής μέριμνας.
•	 Μετά	 από	 τις	 αναφορές	 θετικών	
αλλαγών στη σωματική ακεραιότητα ή τη 
νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου για 
πολλά χρόνια, δεν υπάρχει καμία αλλαγή 
φέτος για τα δικαιώματα των intersex και 
τρανς (7)  ατόμων, εκτός από την Ισλαν-
δία.
•	 Ορισμένες	 χώρες	 (Βοσνία-Ερζε-
γοβίνη, Βόρεια Μακεδονία) έχουν τώρα 
αξιολογηθεί θετικά σχετικά με την ελευθε-
ρία της συνάθροισης, αντικατοπτρίζοντας 
βελτιώσεις για την ασφάλεια δημόσιων 
ΛΟΑΤΙ εκδηλώσεων.
•	 Η	Μάλτα	συνεχίζει	να	καταλαμβά-
νει την πρώτη θέση στο Rainbow Europe 
Map, ενώ το Βέλγιο κατέχει τη δεύτερη 
θέση για τέταρτη φορά και το Λουξεμ-
βούργο κατέχει την τρίτη θέση στην κα-
τάταξη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
•	 Οι	τρεις	χώρες	στις	τελευταίες	θέ-
σεις του Rainbow Europe Map είναι το 
Αζερμπαϊτζάν, η Τουρκία και η Αρμενία, 
ακριβώς στην ίδια θέση με το προηγού-
μενο έτος.
•	 Για	δεύτερη	συνεχόμενη	χρονιά,	η	
Πολωνία συνεχίζει να κατέχει τη χαμηλό-
τερη κατάταξη στην Ε.Ε.
•	 Η	Ουκρανία	 έχει	 πέσει	 τέσσερις	
θέσεις από την 36η στην 40η, λόγω της 
λήξης του σχεδίου δράσης που είχε η κυ-
βέρνηση της, ενώ η Γεωργία έχει πέσει 
δύο θέσεις, από την 30η στην 32η, λόγω 
της έλλειψης σαφούς διαδικασίας για τη 
νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου και 
της επικίνδυνης κατάστασης στην οποία 
βρίσκονται οι ΛΟΑΤΙ υπερασπιστές των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων στη χώρα.

•	 Η	Μάλτα,	η	Βόρεια	Μακεδονία	και	η	
Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι οι τρεις χώρες με 
το μεγαλύτερο άλμα στα σκορ. Η Μάλτα 
πρόσθεσε στον νόμο για το προσφυγικό 
τα χαρακτηριστικά φύλου υπό προστα-
τευμένους λόγους και δημοσίευσε νέες 
κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για τις 
αιτήσεις ασύλου των ΛΟΑΤΙ ατόμων, ενώ 
τόσο στη Βόρεια Μακεδονία όσο και στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη η ελευθερία της συ-
νάθροισης βελτιώθηκε.

Πιο συγκεκριμένα:
•	 Για	έκτη	συνεχόμενη	χρονιά,	η	Μάλ-
τα συνεχίζει να καταλαμβάνει την πρώτη 
θέση στο Rainbow Europe Map, με βαθ-
μολογία 94%.
•	 Το	 Βέλγιο	 έρχεται	 στη	 δεύτερη	
θέση για τέταρτη φορά με βαθμολογία 
74%.
•	 Το	 Λουξεμβούργο	 λαμβάνει	 72	
πόντους και καταλαμβάνει την τρίτη θέση 
στην κατάταξη για τρίτο συνεχόμενο 
έτος.•	Οι	τρεις	χώρες	στο	άλλο	άκρο	της	
κλίμακας Rainbow Europe είναι το Αζερ-
μπαϊτζάν (2%), η Τουρκία (4%) και η Αρ-
μενία (8%), ακριβώς όπως και πέρυσι.
•	 Η	 Δανία	 είναι	 η	 χώρα	 με	 τη	 πιο	
δραματική πτώση της βαθμολογίας της, 
χάνοντας 3,80% βαθμούς σε σχέση με 
τις παρατυπίες για το κριτήριο της αποπα-
θολογιοποίησης, με την πρόσβαση των 
τρανς ατόμων σε ειδική υγειονομική πε-
ρίθαλψη να εξακολουθεί να συνδέεται με 
την αξιολόγηση της ψυχικής τους υγείας 
στη χώρα.
•	 Η	Γεωργία	 έχει	 επίσης	πέσει	 κατά	
3,73% λόγω της έλλειψης σαφούς δια-
δικασίας για τη νομική αναγνώριση της 
ταυτότητας φύλου και της επικίνδυνης κα-
τάστασης στην 
οποία βρίσκο-
νται οι ΛΟΑΤΙ 
υπερασπιστές 
των ανθρώπι-
νων δικαιωμά-
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των στη χώρα.
•	 Μια	άλλη	σημαντική	έκπτωση	συ-
νέβη, με την Ουκρανία να χάνει 3,5% πό-
ντους λόγω της λήξης του σχεδίου δρά-
σης της κυβέρνησης.
•	 Η	Μάλτα,	η	Βόρεια	Μακεδονία	και	η	
Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι οι τρεις χώρες με 
το μεγαλύτερο άλμα στα σκορ. Η Μάλτα 
πρόσθεσε στον νόμο για το προσφυγικό 
τα χαρακτηριστικά φύλου υπό προστα-
τευμένους λόγους και δημοσίευσε νέες 
κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για τις 
αιτήσεις ασύλου των ΛΟΑΤΙ ατόμων. Η 
Μάλτα έλαβε επίσης πόντους σε σχέση 
με τους νέους δείκτες της ILGA-Europe 
(«αναγνώριση ταυτότητας μη δυαδικού 
φύλου» και «νομικές διαδικασίες αναγνώ-
ρισης ταυτότητας φύλου για ανηλίκους»).
•	 Η	Βόρεια	Μακεδονία	και	η	Βοσνία-
Ερζεγοβίνη σημείωσαν μεγάλο άλμα στις 
βαθμολογίες και την κατάταξη τους, λόγω 
του γεγονότος ότι η ελευθερία της συνά-
θροισης βελτιώθηκε και στις δύο χώρες.

Ισότητα και μη-διάκριση
•	 Τα	σχέδια	δράσης	για	την	ισότητα	
έχουν λήξει στην Αλβανία, τη Νορβηγία 
και την Ουκρανία, ενώ η Γαλλία και το 
Κόσοβο έχουν ελλείψεις και προβλήμα-
τα εφαρμογής με τα σχέδια δράσης τους. 
Τα σχέδια δράσης της Φινλανδίας, της 
Ιρλανδίας, της Σουηδίας και της περιοχής 
Saarland της Γερμανίας ήταν οι μόνες νέες 
περιοχές που έλαβαν πόντους φέτος. Οι 
κυβερνήσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την 
Τσεχία και την Ουκρανία βρίσκονται στη 
διαδικασία προετοιμασίας των επόμενων 
σχεδίων δράσης τους.
•	 Η	Αλβανία	συμπεριέλαβε	την	προ-
στασία των χαρακτηριστικών φύλου στη 
νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Η περι-
οχή της Κανταβρία στην Ισπανία εισήγαγε 

έναν νέο νόμο 
κατά των δια-
κρίσεων που 
π ροσ τατεύε ι 

τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την 
ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά 
φύλου. Ένα δικαστήριο στην Πολωνία 
διευκρίνισε ότι ο νόμος απαγορεύει τις 
διακρίσεις λόγω της ταυτότητας φύλου 
στον χώρο εργασίας.
•	 Η	 Πορτογαλία	 και	 η	 Βόρεια	 Ιρ-
λανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) ανακάλεσαν 
όλους τους περιορισμούς στους ΛΟΑΤΙ 
για αιμοδοσία, επιτρέποντας σε όλους να 
προσφέρουν εθελοντικά αίμα με ασφά-
λεια και ισότητα. Η Ουκρανία ανακοίνω-
σε μια παρόμοια αλλαγή, αλλά δεν έχει 
θεσπιστεί ακόμα.

Οικογένεια
•	 Η	αναγνώριση	 της	οικογενειακής	
νομοθεσίας έχει αδρανοποιηθεί σε ολό-
κληρη την Ευρώπη. Φέτος, δεν υπήρξε 
καμία νομική ή πολιτική αλαγή που να επη-
ρεάζει τα ΛΟΑΤΙ άτομα.

Έγκλημα και ρητορική μίσους 
•	 Η	 Νορβηγία	 ήταν	 η	 μόνη	 χώρα	
που επέκτεινε τη νομική προστασία για 
το έγκλημα μίσους, τροποποιώντας τον 
ποινικό της κώδικα για να προσθέσει την 
ταυτότητα φύλου.
Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου 
και σωματική ακεραιότητα
•	 Από	τις	6	 Ιανουαρίου	2021,	στην	
Ισλανδία εφαρμόζεται νομική αναγνώρι-
ση ταυτότητας φύλου για τα μη δυαδικά 
άτομα, καθιστώντας τη μοναδική χώρα 
στην Ευρώπη που προωθεί τα δικαιώματα 
των τρανς ατόμων τους τελευταίους 12 
μήνες.
•	 Είναι	σχεδόν	αδύνατη	η	πρόσβα-
ση στην ειδική υγειονομική περίθαλψη 
για τρανς άτομα στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι 
αναφορές ακτιβιστών αποκάλυψαν ότι τα 
τρανς άτομα δεν μπορούν να έχουν πρό-
σβαση στις ιατρικές γνωματεύσεις που 
απαιτούνται για να περάσουν από αυτές 
τις διαδικασίες χωρίς να πληρώσουν για 
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ιδιωτική φροντίδα, δημιουργώντας έτσι 
ένα ταξικό εμπόδιο στην πρόσβαση για 
τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύ-
λου.

Χώρος της κοινωνίας των πολιτών
•	 Η	Βόρεια	Μακεδονία	και	η	Βοσνία-
Ερζεγοβίνη δεν είχαν κρατική παρεμπό-
διση της ελευθερίας της συνάθροισης τα 
τελευταία τρία χρόνια και τα Φεστιβάλ 
Υπερηφάνειας - Pride προστατεύθηκαν 
επαρκώς από την αστυνομία.
•	 Ο	χώρος	της	κοινωνίας	των	πολι-
τών της Πολωνίας συρρικνώθηκε περισ-
σότερο φέτος, επειδή οι άνθρωποι δέχο-
νται ενεργά επίθεση από την αστυνομία 
κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων, 
αντί να προστατεύονται. Η Πολωνία έχα-
σε επίσης πόντους που σχετίζονται με την 
ελευθερία της έκφρασης, λόγω των ψη-
φισμάτων κατά των ΛΟΑΤ ατόμων που 
έχουν εγκριθεί από τις τοπικές κυβερνή-
σεις.
•	 Η	άλλη	χώρα	με	αρνητική	τάση	ως	
προς αυτό είναι η Γεωργία, η οποία έχασε 
πόντους με τους υπερασπιστές των ΛΟΑΤΙ 
ανθρώπινων δικαιωμάτων να βρίσκονται 
σε κίνδυνο, λόγω του μεγάλου αριθμού 
επιθέσεων που υπέστησαν κατά τους τε-
λευταίους 12 μήνες.

Άσυλο
•	 Η	Μάλτα	εισήγαγε	νέες	τροποποι-
ήσεις στον νόμο για το προσφυγικό και 
δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες γραμ-
μές σχετικά με τις αιτήσεις ασύλου. Αυτό 
θεωρήθηκε εξέλιξη μόνο σχετικά με την 
προστασία των δικαιωμάτων ασύλου των 
ΛΟΑΤΙ ατόμων τους τελευταίους 12 μή-
νες.
•	 Οι	πολιτικές	της	Φινλανδίας	σχετικά	
με τους ΛΟΑΤΙ αιτούντες άσυλο επικρίθη-
καν από την κοινωνία των ΛΟΑΤΙ πολιτών 
για το ότι βασίζονται μόνο σε έργα και δεν 
δημιουργούν συστηματική προσέγγιση ή 

πολιτική. Βάσει αυτής της έκθεσης, αφαι-
ρέθηκαν πόντοι από τη Φινλανδία από 
την ILGA-Europe.
Πηγή Annual Review of the Human Rights 
Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 
and Intersex People in Europe and Central 
Asia 2021. Brussels: ILGA-Europe WWW.
RAINBOW-EUROPE.ORG

Προσαρμογή κειμένου: Κατερίνα Ασλά-
νογλου, Ψυχολόγος. MSc Προαγωγή & 
Αγωγή Υγείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Επισημάνσεις κειμένου:
(1) Ευρωπαϊκή Περιοχή της Διεθνούς 
Ενώσεως Λεσβιών και Gay (International 
Lesbian & Gay Association) – ILGA.
(2) Αρκτικόλεξο που προέρχεται από 
τις λέξεις Λεσβία, Ο μοφυλόφιλος, 
Αμφιφυλόφιλος, Τρανς, Ίντερσεξ.
(3) Ρητορική μίσους είναι η ομιλία που 
εκφράζει μίσος ή ενθαρρύνει βία απέναντι 
σε ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση 
χαρακτηριστικά όπως το φύλο, την εθνοτική 
καταγωγή, τη θρησκεία, τη φυλή, την 
αναπηρία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
(4) Η ταυτότητα φύλου αναφέρεται στον 
ατομικό και εσωτερικό τρόπο που βιώνεται 
το κοινωνικό φύλο από κάθε άτομο και που 
μπορεί να συμπίπτει ή όχι με το φύλο που του 
αποδόθηκε κατά τη γέννησή του.
(5) Μη δυαδικό φύλο είναι ένα φάσμα 
ταυτοτήτων φύλου οι οποίες δεν εμπίπτουν 
στη δυαδικότητα του φύλου και δεν μπορούν 
να χαρακτηριστούν ως τυπικά «αντρικές» ή 
τυπικά «γυναικείες». 
(6) Οι οικογένειες ουράνιου τόξου είναι οι 
οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας 
αυτο-προσδιορίζεται ως ΛΟΑΤΙ+ άτομο
(7) Τρανς είναι τα άτομα των οποίων το 
φύλο δεν συμβαδίζει με το φύλο που τους 
αποδόθηκε κατά τη γέννηση.
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Γράφημα Αξιολόγησης ILGA-Europe των 49 ευρωπαϊκών χωρών 

Το χρώμα που αποδίδεται σε κάθε χώρα δίνει μια ένδειξη για το πού 
βρίσκονται οι χώρες σε κλίμακα μεταξύ 0% (βαριές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακρίσεις) και 100% (σεβασμός των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, πλήρης ισότητα)
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Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 
γιορτάζεται στις 14 Ιουνίου κάθε έτους. 
Για το 2021, το σύνθημα είναι «Δώσε αίμα 
και κράτα τον κόσμο ζωντανό» υπογραμ-
μίζοντας την ουσιαστική συμβολή των 
αιμοδοτών στη διατήρηση του παλμού 
του κόσμου, σώζοντας ζωές και βελτιώ-
νοντας την υγεία των άλλων. Ενισχύει την 
παγκόσμια έκκληση για περισσότερους 
ανθρώπους να δωρίζουν αίμα τακτικά και 
να συμβάλλουν στην καλύτερη υγεία.
Ιδιαίτερη εστίαση της φετινής εκστρατείας 
είναι ο ρόλος των νέων στην εξασφάλιση 
ασφαλούς παροχής αίματος. Σε πολλές 
χώρες, οι νέοι έχουν υπάρξει στην πρώ-
τη γραμμή των δραστηριοτήτων και των 
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην επί-
τευξη ασφαλούς παροχής αίματος μέσω 
εθελοντικών, μη αμειβόμενων αιμοδοσι-
ών. Οι νέοι αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα 
του πληθυσμού σε πολλές κοινωνίες και 
είναι γεμάτοι ιδεαλισμό, ενθουσιασμό και 
δημιουργικότητα.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι της φετινής κα-
μπάνιας είναι:
•	ευχαριστήστε	τους	αιμοδότες	και	δημι-
ουργήστε ευρύτερη ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με την ανάγκη τακτικής, μη 
αμειβόμενης αιμοδοσίας.
•	προωθήστε	τις	κοινοτικές	αξίες	της	αι-
μοδοσίας για την ενίσχυση της κοινοτικής 
αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.
•	 ενθαρρύνετε	 τους	 νέους	 να	 αγκαλιά-
σουν την ανθρωπιστική έκκληση να δω-
ρίσουν αίμα και να εμπνεύσουν άλλους 
να κάνουν το ίδιο.
•	γιορτάστε	τις	δυνατότητες	των	νέων	ως	
συνεργάτες στην προαγωγή της υγείας.

Αιμοδοσία στη χώρα μας
Το αίμα, είναι το σημαντικότερο στοι-

χείο του οργανισμού μας. Όπως είναι σε 
όλους γνωστό, η μόνη πηγή παραγωγής 
του, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Πότε και 
ποιους μεταγγίζουμε:
•	 Άτομα	με	αναιμία	(οξεία	ή	χρόνια)
•	 Άτομα	με	μαζική	απώλεια	αίματος
•	 Άτομα	που	θα	υποβληθούν	σε	χει-
ρουργικές επεμβάσεις
•	 Άτομα	που	θα	κάνουν	μεταμόσχευ-
ση αιμοποιητικών κυττάρων ή συμπαγών 
οργάνων.
•	 Ασθενείς	 που	 νοσηλεύονται	 σε	
ΜΕΘ ή έχουν καρδιαγγειακή νόσο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.ΚΕ.Α η 
χώρα μας συλλέγει περίπου 580.000 μο-
νάδες αίματος ετησίως, ενώ από αυτές οι 
120.000 θα δοθούν σε άτομα με θαλασ-
σαιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες.
Σημαντική είναι επίσης και η πρωτιά 
που κατέχουμε, συλλέγουμε περίπου το 
58,8/1000 κατοίκους, ενώ μεταγγίζουμε 
το 58,6/1000 κατοίκους. Δηλαδή ότι μα-
ζεύουμε το μεταγγίζουμε.
Γιατί όμως η Ελλάδα δεν έχει επάρκεια σε 
αίμα και κυρίως σε εθελοντικό αίμα;  Αν 
δει κανείς τα στατιστικά δεδομένα, θα πα-
ρατηρήσει πως η συλλογή αίματος και η 
διάθεσή του, δεν είναι η ιδία καθ’ όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς, δηλαδή το καλοκαί-
ρι, αλλά και τις εορταστικές περιόδους οι 
ανάγκες αυξάνονται και η προσφορά μει-
ώνεται. Επίσης καταστρέφονται ετησίως, 
για διαφόρους λόγους, περίπου 24000 
μονάδες τις οποίες αναπληρώναμε με ει-
σαγωγή από την Ελβετία, μόνο που τα 
τελευταία χρόνια έχει μειωθεί και αυτή. Ο 
πληθυσμός της Ελλάδος γερνάει και αρ-
κετοί νέοι έχουν μεταναστεύσει ή δυστυ-
χώς χάνονται 
σε  τ ροχα ία 
δυστυχήματα. 

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 2021

Μ. Κούγελου, Αιματολόγος-Διευθύντρια ΕΣΥ, ΠΓΝΠ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Πατρών 
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Φυσικά υπάρχει και η έλλειψη εκπαίδευ-
σης, στη χρήση του αίματος από τους 
γιατρούς.
Στην παρούσα φάση προστέθηκε και 
η πανδημία από τον Covid-19. Ποιους 
όμως επηρεάζει αυτή η κατάσταση; Τον 
πληθυσμό των δοτών και των ληπτών, το 
προσωπικό, τη διαθεσιμότητα του υλικού, 
η οποία εξαρτάται από: ημερήσιες ανά-
γκες σε αίμα και το περιορισμένο χρόνο 
συντήρησής του (όπως είναι γνωστό η 
διάρκεια ζωής του αίματος είναι από 35-
42 μέρες ,ανάλογα με το αντιπηκτικό που 
περιέχει ο ασκός).
Τι μας προβληματίζει στην τωρινή κατά-
σταση; Μεταδίδεται o ιός από τη μετάγ-
γιση; Οι ανάγκες των ασθενών επηρεά-
ζονται από τη νόσο; Είναι κατάλληλοι οι 
δότες που προσέρχονται για αιμοδοσία; 
Υπάρχει επάρκεια προσωπικού; Πρέπει να 
αναβληθούν τα προγραμματισμένα χει-
ρουργεία;
Να τονίσουμε εδώ, πως πέρα από τη 
σωματική καταπόνηση που υφίστανται 
κυρίως οι ασθενείς ( γιατί η έλλειψη αί-
ματος έχει άμεσο αντίκτυπο στην πορεία 
της υγείας τους), αλλά και το προσωπικό, 
μεγάλο βάρος πρέπει να δοθεί και στο 
ψυχολογικό τομέα και των δυο πλευρών. 
‘Θα έχω αίμα να μεταγγιστώ στην ώρα 
μου;’, λένε οι πάσχοντες θαλασσαιμικοί, 
οι όποιοι, εκτός της αναιμίας αντιμετω-
πίζουν και διάφορα άλλα προβλήματα 
υγείας, κάποια από τα οποία επιδεινώνο-
νται από τη μη τακτική και συστηματική 
μετάγγιση. Θα μπορέσω να κάνω το χει-
ρουργείο μου στην ώρα του; Μα για μια 
μονάδα αίμα μετά τη χημειοθεραπεία ,να 
κάθομαι τόσες μέρες στο νοσοκομείο; 
Κι αν κολλήσω κορονοϊό; Και σκεφτείτε 
και το οικογενειακό τους περιβάλλον πως 
εισπράττει όλη αυτή την αγωνία.

Από την πλευ-
ρά του προ-
σωπικού, το 
άγχος εντοπί-
ζεται κυρίως 
στη νόσηση 

και μετάδοση του ιού, τόσο στους ίδιους 
όσο και στο περιβάλλον τους. Οι πολλές 
ώρες δουλειάς, η υποχρεωτική απομά-
κρυνση του προσωπικού που ανήκει στις 
ευπαθείς ομάδες, η έλλειψη ξεκούρασης 
και άδειας, είναι επιβαρυντικοί παράγο-
ντες τόσο για την ψυχική ,όσο και για την 
σωματική τους κατάσταση. Σε όλο αυτό 
να προσθέσουμε και τους συνεχόμενους 
εγκλεισμούς στο σπίτι, λόγω  της υψη-
λής μεταδοτικότητας του ιού καθώς και 
την ελλιπή στελέχωση των νοσοκομείων 
μας σε ανθρώπινο προσωπικό, αλλά και 
υλικοτεχνικές δομές.
Στην πρώτη καραντίνα παρατηρήθηκε του-
λάχιστον μείωση της τάξης του 20-22% 
στη συλλογή αίματος (πχ. στο ΠΓΝΠ). Να 
τονιστεί εδώ πως ο ιός δε μεταδίδεται με 
την μετάγγιση. Οι αιμοληψίες γίνονται 
και σε χώρους εκτός νοσοκομείου, όπου 
τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρό-
ληψης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 
Μάλιστα οι αιμοληψίες που διοργανώ-
νονται σε εξωτερικούς χώρους, έχουν 
καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τη 
μειωμένη προσέλευση που παρατηρείται 
στις αιμοδοσίες εντός του νοσοκομείου.

Ο ΦΟΒΟΣ είναι ο χειρότερος σύμ-
βουλος.
Φορέστε τη μάσκα σας και πηγαίνετε 
να χαρίσετε ζωή.
Στείλτε μήνυμα στο 13033 κωδικός 1.
Στείλτε μήνυμα στη ζωή.
Γιατί το αίμα, μόνο εσύ μπορείς να το 
προσφέρεις.
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Νέα από την Ευρώπη και τον κόσμο
Ο έλεγχος του καρκίνου του παχέος εντέρου θα 
ξεκινά στην ηλικία των 45 ετών στην Αμερική: 
νέα οδηγία από την USPSTF

Προκαλούμενη από μια πρόσφατη ανησυχητική 
αύξηση σε περιπτώσεις καρκίνου του παχέος 
εντέρου σε άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών, μια 
ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων συνέστησε 
στα άτομα μέσου κινδύνου για την ασθένεια να 
αρχίσουν να εξετάσεις σε ηλικία 45 ετών αντί για 
την παραδοσιακά ηλικία των 50. Η αλλαγή των 
οδηγιών από την U.S. Preventive Services Task 
Force (USPSTF), που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 
Μαϊου της JAMA, ενημερώνει τις συστάσεις 
του 2016 και τις ευθυγραμμίζει με αυτές της 
Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου, η οποία μείωσε 
την ηλικία έναρξης του ελέγχου σε 45 χρόνια το 
2018 .
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου (CRC) είναι 
μία από τις πιο προλήψιμες κακοήθειες, λόγω 
του μακροχρόνιου ιστορικού εξέλιξης και της 
διαθεσιμότητας των εξετάσεων διαλογής που 
μπορούν να παρακολουθήσουν και να ανιχνεύσουν 
την ασθένεια νωρίς. Η συνολική συχνότητα 
εμφάνισης CRC σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω 
έχει μειωθεί σταθερά από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1980, κυρίως λόγω της αυξημένης εξέτασης 
και της αλλαγής των προτύπων τροποποιήσιμων 
παραγόντων κινδύνου.
“Μια ανησυχητική αύξηση της συχνότητας 
εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου μεταξύ 
νεότερων ατόμων (δηλαδή, ηλικίας κάτω των 50 
ετών – ορίζεται ως καρκίνος του παχέος εντέρου 
πρώιμης έναρξης) έχει καταγραφεί από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1990, με το 11% των καρκίνων 
του παχέος εντέρου και το 15% των καρκίνων 
του ορθού το 2020 να εμφανίζονται σε ασθενείς 
ηλικίας κάτω των 50 ετών, σε σύγκριση με 5% 
και 9%, αντίστοιχα, το 2010 “, δήλωσε η Kim-
mie Ng, διευθύντρια του Κέντρου Καρκίνου του 
Παχέος εντέρου Πρώιμης έναρξης στο Dana-Far-
ber Cancer Institute. Οι αιτίες της αύξησης του 
CRC πρώιμης έναρξης δεν είναι προς το παρόν 
γνωστές.
Η μείωση της προτεινόμενης ηλικίας για έναρξη 
της εξέτασης “θα κάνει τον προσυμπτωματικό 
έλεγχο του καρκίνου του παχέος εντέρου, ο 
οποίος είναι τόσο σημαντικός, διαθέσιμο σε 
εκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και ελπίζουμε ότι πολλές ζωές 
θα σωθούν με τη εύρεση του καρκίνου του παχέος 
εντέρου νωρίτερα, καθώς και με την πρόληψη του 
καρκίνου του παχέος εντέρου , “είπε η Ng. Η ειδική 
ομάδα επέλεξε την ηλικία των 45 ετών με βάση 
την έρευνα που δείχνει ότι η έναρξη του ελέγχου 
σε αυτή την ηλικία απέτρεψε περισσότερους 

πρόωρους θανάτους από την έναρξη στην ηλικία 
των 50 ετών, με σχετικά μικρή αύξηση του αριθμού 
των επιπλοκών κολονοσκόπησης.
Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη σύσταση του 
USPSTF 2016 για την επιλεκτική εξέταση ατόμων 
ηλικίας 76 έως 85 ετών, καθώς η έρευνα δείχνει 
μόνο μικρές αυξήσεις στα χρόνια ζωής που 
αποκτήθηκαν.
“Βλέπουμε τώρα ασθενείς ακόμη νεότερους από 
45 – στα 20 και 30 τους – που διαγιγνώσκονται 
με αυτόν τον καρκίνο και συχνά σε πολύ 
προχωρημένα στάδια”, δήλωσε η Ng. “Είναι 
σαφές ότι η σύσταση του USPSTF για έναρξη του 
ελέγχου σε ηλικία 45 ετών δεν θα είναι αρκετή για 
να πιάσει αυτούς τους νέους που διαγιγνώσκονται.” 
Οι συγγραφείς επίσης καλούν για “τολμηρά 
βήματα” για να μεταφραστεί η νέα ηλικία της 
αρχικής εξέτασης σε σημαντικές μειώσεις στη 
συχνότητα εμφάνισης και θνησιμότητας από CRC, 
σημειώνοντας ότι παρά τα προληπτικά οφέλη του 
προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου του παχέος 
εντέρου, μόνο 68,8% των ατόμων στις Ηνωμένες 
Πολιτείες υποβάλλονται σε έλεγχο. Το ποσοστό 
είναι χαμηλότερο μεταξύ των ανασφάλιστων 
και των υπο- ασφαλισμένων, εκείνων με χαμηλά 
εισοδήματα, και των φυλετικών και εθνοτικών 
μειονοτήτων. Τα εμπόδια περιλαμβάνουν την 
έλλειψη γνώσης της σημασίας του ελέγχου, τις 
ανησυχίες σχετικά με την επεμβατική φύση της 
κολονοσκόπησης και την έλλειψη συστάσεων των 
γιατρών για έλεγχο.

Πηγή:  Dana-Farber Cancer Institute.  https://
www.dana-fa rber.org /newsroom/news- re-
lea ses /2 021/%E2%8 0%9C45 - i s- th e - n ew-
50%E2%80%9D-as-age-for-colorectal-cancer-
screening-is-lowered/
Karina W. Davidson, Michael J. Barry, Carol M. 
Mangione, Michael Cabana, Aaron B. Caughey, 
Esa M. Davis, Katrina E. Donahue, Chyke A. 
Doubeni, Alex H. Krist, Martha Kubik, Li Li, Gben-
ga Ogedegbe, Douglas K. Owens, Lori Pbert, 
Michael Silverstein, James Stevermer, Chien-Wen 
Tseng, John B. Wong. Screening for Colorectal 
Cancer. JAMA, 2021; 325 (19): 1965 DOI: 10.1001/
jama.2021.6238
Kimmie Ng, Folasade P. May, Deborah Schrag. US 
Preventive Services Task Force Recommendations 
for Colorectal Cancer Screening. JAMA, 2021; 325 
(19): 1943 DOI: 10.1001/jama.2021.4133



27

Τα υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας είναι 
ανησυχητικά δεδομένης της αναμενόμενης 
επίδρασης της πανδημίας COVID-19

Σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας 
του ΠΟΥ, 1 στα 3 παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών ζει 
υπέρβαρο ή με παχυσαρκία. Οι μεσογειακές χώρες 
έχουν τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, 
αλλά η κατάσταση αρχίζει να βελτιώνεται. 
Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα μιας νέας 
έκθεσης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την 
Παρακολούθηση της Παιδικής Παχυσαρκίας του 
ΠΟΥ (European Childhood Obesity Surveillance 
Initiative – COSI) στον τέταρτο γύρο συλλογής 
δεδομένων (2015-2017) Η έκθεση παρέχει τα πιο 
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για παιδιά ηλικίας 
6 έως 9 ετών σε 36 χώρες της Περιφέρειας. 
Θα ακολουθήσει έρευνα με δεδομένα από το 
2021 σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας σε  
ορισμένες χώρες.

«Η πανδημία θα μπορούσε ενδεχομένως να 
ενισχύσει μια από τις πιο ανησυχητικές τάσεις στην 
ευρωπαϊκή περιοχή του ΠΟΥ – την αυξανόμενη 
παιδική παχυσαρκία», δήλωσε ο Δρ Hans Henri P. 
Kluge, Περιφερειακός Διευθυντής της ΠΟΥ για την 
Ευρώπη. «Το να είσαι υπέρβαρος ή παχύσαρκος 
σχετίζεται άμεσα με απειλητικές για τη ζωή μη 
-μεταδοτικές ασθένειες όπως καρδιαγγειακές 
παθήσεις, διαβήτη και καρκίνο. Αυτό που πρέπει 
να κάνουμε για να φωτίσουμε το μέλλον των 
επόμενων γενεών είναι να εφαρμόσουμε 
επιστημονικές και βασισμένες σε τεκμήρια πολιτικές 
που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της 
παιδικής παχυσαρκίας, προωθώντας παράλληλα 
υγιεινότερες δίαιτες και σωματική δραστηριότητα 
», πρόσθεσε ο Δρ Kluge. Η καραντίνα και το 
κλείσιμο του σχολείου μπορούν να επηρεάσουν 
την πρόσβαση στα σχολικά γεύματα και τους 
χρόνους σωματικής άσκησης, διευρύνοντας τις 
ανισότητες. Οι στρατηγικές πρόληψης της παιδικής 
παχυσαρκίας πρέπει επομένως να παραμείνουν 
προτεραιότητα και στην πανδημία..

Πολιτικές που έχουν θετική επίδραση στις χώρες 
που έχουν πληγεί περισσότερο: Το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία σταθεροποιήθηκαν ή 
μειώθηκαν σε μερικές από τις 13 ευρωπαϊκές 
χώρες όπου ήταν δυνατόν να εξεταστούν οι 
τάσεις με την πάροδο του χρόνου. Η Ελλάδα, η 
Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, που έχουν όλα 
τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, καθώς και η 
Σλοβενία παρουσίασαν φθίνουσα τάση τόσο για 
το υπερβολικό βάρος όσο και για την παχυσαρκία. 
Η μείωση του επιπολασμού υπέρβαρου κυμαινόταν 
από 4 έως 12 ποσοστιαίες μονάδες για αγόρια και 
από 3 έως 7 για κορίτσια. Τα τελευταία χρόνια, 

μερικές από αυτές τις χώρες εφάρμοσαν μέτρα 
του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, 
όπως η επιβολή φόρων στα ζαχαρούχα ποτά, 
οι περιορισμοί στη διαφήμιση τροφίμων και τα 
μαθήματα φυσικής αγωγής.
«Τα δεδομένα της COSI δείχνουν μια φθίνουσα τάση 
στην παιδική παχυσαρκία στις χώρες που έχουν τα 
υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας. Έχουν ακούσει 
τον συναγερμό από τις προηγούμενες μελέτες 
και εφάρμοσαν τις πολιτικές που γνωρίζουμε ότι 
λειτουργούν. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι 
όταν οι χώρες ενεργούν υπάρχουν μετρήσιμο 
αποτέλεσμα », δήλωσε ο Δρ Nino Berdzuli, 
Διευθυντής του Τμήματος Προγραμμάτων Υγείας 
της Χώρας στο Περιφερειακό Γραφείο για την 
Ευρώπη του ΠΟΥ.

Πλήρη δεδομένα: Τα τελευταία δεδομένα COSI 
προέρχονται από 36 χώρες που συμμετείχαν στην 
έρευνα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2015-
2016 και 2016-2017, μετρώντας περίπου 250.000 
παιδιά δημοτικού. Η έκθεση COSI περιέχει τα πιο 
ολοκληρωμένα δεδομένα για αγόρια και κορίτσια 
σχετικά με το υπερβολικό βάρος, τη σωματική 
δραστηριότητα και τα διατροφικά πρότυπα.

Βασικά ευρήματα
•	 Συνολικά,	ο	επιπολασμός	του	υπέρβαρου	
(συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας) ήταν 
29% στα αγόρια και 27% στα κορίτσια ηλικίας 6 
έως 9 ετών. Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας ήταν 
13% στα αγόρια και 9% στα κορίτσια. Αυτά τα 
στοιχεία κρύβουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των 
χωρών.
•	 Τα	 υψηλότερα	 ποσοστά	 παιδικού	
υπέρβαρου και παχυσαρκίας παρατηρήθηκαν σε 
χώρες της Μεσογείου όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, 
η Ιταλία και η Ισπανία, όπου πάνω από το 40% 
των αγοριών και των κοριτσιών ήταν υπέρβαρα, 
και 19% έως 24% των αγοριών και 14% έως 19% 
των κοριτσιών ήταν παχύσαρκα.
•	 Τα	 χαμηλότερα	 ποσοστά	 παιδικού	
υπέρβαρου / παχυσαρκίας παρατηρήθηκαν σε 
χώρες της Κεντρικής Ασίας όπως το Κιργιζιστάν, 
το Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν, όπου το 5% 
έως 12% των αγοριών και των κοριτσιών ήταν 
υπέρβαρα και λιγότερο από 5% ήταν παχύσαρκα.

Διατροφικές συνήθειες
•	 Κατά	 μέσο	 όρο,	 σχεδόν	 το	 80%	 των	
παιδιών είχαν πρωινό καθημερινά, περίπου το 45% 
έτρωγαν φρούτα 
καθημερινά και 
περίπου το 25% 
κ α τ α ν ά λ ω ν α ν 
λ α χ α ν ι κ ά 
κ α θ η μ ε ρ ι ν ά . 
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Ωστόσο, τα στοιχεία σε επίπεδο χώρας για 
αυτές τις υγιεινές συνήθειες ποικίλλουν ευρέως: 
η καθημερινή κατανάλωση κυμαινόταν από 49% 
έως 96% για το πρωινό, από 18% έως 81% για τα 
φρούτα και από 9% έως 74% για τα λαχανικά.
•	 Η	συχνή	κατανάλωση	γλυκών	σνακ	 (27%	
των παιδιών συνολικά) ήταν πιο διαδεδομένη 
από την κατανάλωση αλμυρών σνακ (14%). 
Το ποσοστό των παιδιών που τρώνε αυτά τα 
ανθυγιεινά τρόφιμα περισσότερο από 3 ημέρες 
την εβδομάδα κυμάνθηκε επίσης πολύ μεταξύ των 
χωρών – από 5% έως 62% για γλυκά σνακ και από 
λιγότερο από 1% έως 35% για αλμυρά σνακ.

Σωματική δραστηριότητα
•	 Κατά	 μέσο	 όρο,	 1	 στα	 2	 παιδιά	
χρησιμοποίησαν ενεργή μεταφορά (περπάτημα 
ή ποδηλασία) από και προς το σχολείο. Σε όλες 
τις χώρες, τα περισσότερα παιδιά περνούσαν 
τουλάχιστον 1 ώρα την ημέρα παίζοντας έξω (από 
62% έως 98% σε διαφορετικές χώρες).
•	 Τα	 παιδιά	 με	 πιο	 μορφωμένους	 γονείς	
είχαν περισσότερες πιθανότητες να ασχοληθούν 
με αθλήματα / χορό στις περισσότερες χώρες. 
Η διαφορά μεταξύ των παιδιών των γονέων με 
υψηλό και χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ξεπέρασε 
τις 20 ποσοστιαίες μονάδες σε 7 χώρες. Αντίθετα, 
τα παιδιά των λιγότερο μορφωμένων γονέων 
είχαν περισσότερες πιθανότητες να περπατούν ή 
να κάνουν ποδήλατο από και προς το σχολείο.
Έλλειψη δεδομένων για παιδιά κάτω των 5 
ετών: Η COSI παρέχει στην Περιφέρεια ένα 
μεγάλο σύνολο δεδομένων σχετικά με τον 
επιπολασμό του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας 
και τους καθοριστικούς παράγοντες της παιδικής 
παχυσαρκίας για παιδιά ηλικίας δημοτικού. 
Δυστυχώς, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο σύνολο 
δεδομένων για παιδιά κάτω των 5 ετών. Η ανάγκη 
ενίσχυσης των πρωτοβουλιών παρακολούθησης 
για αυτήν την ομάδα ηλικίας με την υποστήριξη όλων 
των κυβερνήσεων και άλλων ενδιαφερομένων 
είναι επείγουσα.

ΠΗΓΗ: WHO European Childhood Obesity Sur-
veillance Initiative (COSI): report on the fourth 
round of data collection, 2015–2017. Copenha-
gen: WHO Regional Office for Europe; 2021. Li-
cence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
ht tps: / /a p ps .w h o.i n t / i r i s / b i t s t rea m /h a n -
dle/10665/341189/WHO-EURO-2021-2495-
42251-58349-eng.pdf

H έκθεση των παιδιών στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση ως παράγοντας κινδύνου για την 
ψυχική υγεία – ισοδυναμεί με έκθεση σε 
μόλυβδο

Μια διαχρονική μελέτη νεαρών ενηλίκων που ζουν 
στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσε υψηλότερα 
ποσοστά συμπτωμάτων ψυχικής νόσου μεταξύ 
εκείνων που εκτίθενται σε υψηλότερα επίπεδα 
ατμοσφαιρικών ρύπων, ιδιαίτερα των οξειδίων του 
αζώτου, κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά 
επί του παρόντος ότι 9 στα 10 άτομα παγκοσμίως 
εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα εξωτερικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων, τα οποία εκπέμπονται 
κατά την καύση ορυκτών καυσίμων σε αυτοκίνητα 
και φορτηγά,  σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, 
διαχείριση απορριμμάτων και βιομηχανικές 
διαδικασίες. Σε αυτή τη μελέτη, η ατμοσφαιρική 
ρύπανση, ένα νευροτοξικό, βρέθηκε να είναι 
ασθενέστερος παράγοντας κινδύνου για ψυχικές 
ασθένειες από άλλους γνωστούς κινδύνους, όπως 
το οικογενειακό ιστορικό ψυχικών ασθενειών, 
αλλά είχε την ίδια ισχύ με άλλους νευροτοξικά 
που είναι γνωστό ότι βλάπτουν την ψυχική υγεία, 
ιδιαίτερα την παιδική έκθεση στον μόλυβδο.
Οι συμμετέχοντες αυτής της μελέτης είναι 
μια ομάδα 2.000 διδύμων που γεννήθηκαν 
στην Αγγλία και την Ουαλία το 1994-1995 και 
ακολουθήθηκαν ως την ενήλικη ζωή. Συμμετείχαν 
τακτικά σε αξιολογήσεις σωματικής και ψυχικής 
υγείας και παρείχαν πληροφορίες για τις ευρύτερες 
κοινότητες στις οποίες ζουν. Η ερευνητική ομάδα, 
με έδρα το Duke και το King’s IoPPN, αξιολόγησε 
επίσης την ψυχική υγεία των συμμετεχόντων σε 
ηλικία 18 ετών. Συμπτώματα που σχετίζονται 
με δέκα διαφορετικές ψυχιατρικές διαταραχές 
– εξάρτηση από το αλκοόλ, την κάνναβη ή τον 
καπνό. διαταραχή συμπεριφοράς και διαταραχή 
έλλειψης προσοχής / υπερκινητικότητας. μείζονος 
κατάθλιψης, γενικευμένης αγχώδους διαταραχής, 
μετατραυματικού στρες και διατροφικής 
διαταραχής. και συμπτώματα διαταραχής της 
σκέψης που σχετίζονται με την ψύχωση – 
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό ενός 
μόνο μέτρου ψυχικής υγείας, που ονομάζεται 
συντελεστής ψυχοπαθολογίας ή για συντομία 
«παράγοντας p».
Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία του παράγοντα 
p ενός ατόμου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός 
και η σοβαρότητα των ψυχιατρικών συμπτωμάτων 
που εντοπίζονται. Τα άτομα μπορεί επίσης να 
διαφέρουν ως προς την ψυχική τους υγεία σε 
διάφορους τομείς της ψυχοπαθολογίας, τα οποία 
ομαδοποιούνται σε προβλήματα εξωτερίκευσης 
(όπως διαταραχή συμπεριφοράς), εσωτερίκευσης 
(όπως άγχος), και ψευδαισθήσεων (συμπτώματα 
διαταραχής της σκέψης). Οι επιπτώσεις της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ψυχική υγεία 
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παρατηρήθηκαν σε όλους αυτούς τους υποτομείς 
της ψυχοπαθολογίας, με τις ισχυρότερες 
συσχετίσεις να βρίσκονται στα συμπτώματα 
διαταραχής της σκέψης.
Οι ερευνητές αξιολόγησαν επίσης τα 
χαρακτηριστικά των γειτονιών των παιδιών για 
να λάβουν υπόψη τις μειονεκτικές συνθήκες 
γειτονιάς που σχετίζονται με υψηλότερα επίπεδα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μεγαλύτερο κίνδυνο 
ψυχικής ασθένειας, όπως κοινωνικοοικονομική 
στέρηση,  κοινωνική αποσύνδεση και 
επικινδυνότητα.
Ενώ τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
ήταν υψηλότερα σε γειτονιές με χειρότερες 
οικονομικές, φυσικές και κοινωνικές συνθήκες, 
η προσαρμογή των αποτελεσμάτων της μελέτης 
για τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς δεν άλλαξε 
τα αποτελέσματα, ούτε η προσαρμογή για 
ατομικούς και οικογενειακούς παράγοντες, 
όπως συναισθηματικά και συμπεριφορικά 
προβλήματα παιδικής ηλικίας ή η οικογενειακή 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το ιστορικό 
ψυχικής ασθένειας
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μελέτη επιβεβαιώνει 
αυτόν τον νέο παράγοντα κινδύνου για τις 
περισσότερες μείζονες μορφές ψυχικής ασθένειας 
– ένας παράγοντας που είναι τροποποιήσιμος και 
στο οποίο μπορούμε να παρέμβουμε σε επίπεδο 
κοινοτήτων, πόλεων ή ακόμα και χωρών.

Πηγή: “Association Of Air Pollution Exposure in 
Childhood and Adolescence With Psychopathol-
ogy at the Transition To Adulthood,” Aaron Reu-
ben, Louise Arseneault, Andrew Beddows, Sean 
D. Beevers, Terrie E. Moffitt, Antony Ambler, Ra-
chel M. Latham, Joanne B. Newbury, Candice L. 
Odgers, Jonathan D. Schaefer, and Helen L. Fish-
er. JAMA Network Open, April 28, 2021 DOI: 
10.1001/jamanetworkopen.2021.7508
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Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 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 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  
07/09/ 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.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μήπως η λύση αποτελεί το πρόβλημα;

Ανδρέας Αρματάς MA DCH AFISCP, Clinical & Coaching Psychologist, 
Ιδρυτικό μέλος του International Society for Coaching Psychology

Όταν αντιμετωπίσουμε κάποια δυσκολία, θα αποπειραθούμε να την επιλύσουμε. Τις 
περισσότερες φορές, θα τα καταφέρουμε και οι λύσεις που θα επιλέξουμε θα είναι 
επιτυχείς. Τι γίνεται, όμως, αν η δυσκολία εμμένει και, παρά τις προσπάθειες μας, όχι 
μόνο δεν βελτιώνεται αλλά επιδεινώνεται;  Η βραχεία στρατηγική προσέγγιση, στην 
οποία βασίζεται το βιβλίο μου Brief Strategic Coaching, προτείνει μια μη-παραδοσιακή 
διαδικασία που στοχεύει στην επίλυση επίμονων προβλημάτων σε σύντομο χρόνο. 
Βασίζεται στη θεωρία ότι οι ίδιες λύσεις που επιλέγουμε διατηρούν και επιδεινώνουν 
τα προβλήματα που προσπαθούμε να επιλύσουμε. Με λίγα λόγια, πολλά από τα 
προβλήματα δημιουργούνται από τις λανθασμένες προσπάθειες για επίλυση και, ως εκ 
τούτο, το πρόβλημα βρίσκεται στην ίδια τη λύση.

Πώς δημιουργούνται τα προβλήματα

Όταν εμφανίζεται μια δυσκολία, έχουμε μια συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς 
προέκυψε και τι πρέπει να γίνει για να επιλυθεί. Αυτή η αντίληψη οδηγεί στην λύση 
που θα εφαρμόσουμε.  Εάν επιλέξαμε την ορθή λύση, το θέμα επιλύεται και νιώθουμε 
την ικανοποίηση της επιτυχίας μας. Εάν η λύση αποδειχθεί λανθασμένη, η δυσκολία 
παραμένει και πέφτουμε στην παγίδα να επαναλαμβάνουμε την λανθασμένη λύση 
ελπίζοντας σε κάποιο αποτέλεσμα. Η επανάληψη της λανθασμένης λύσης επιδεινώνει 
το ζήτημα και, εν τέλει, αυτό που ήταν μια δυσκολία μετατρέπεται σε πρόβλημα. 
Παγιδευόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο επίλυσης – επιδείνωσης.
Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Ένα από τα συμπτώματα της διαταραχής πανικού 
είναι η δύσπνοια. Όσοι έχουν δύσπνοια, την αντιλαμβάνονται σαν έλλειψη οξυγόνου 
με αποτέλεσμα μια σειρά από ταχείες και βαθιές εισπνοές. Η λύση τους όχι μόνο δεν 
είναι βοηθητική αλλά ενισχύει το πρόβλημα λόγω του υπεραερισμού που προκαλείται.  
Σκεφτείτε τι αποτέλεσμα συνήθως φέρνει η προσπάθεια εμψύχωσης ενός ατόμου με 
καταθλιπτική διάθεση ή η προσπάθεια ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης σε κάποιον με 
ανεπαρκή εμπιστοσύνη στον εαυτό του αναθέτοντας περισσότερες ευθύνες. Επιπλέον, 
από τις πιο συχνές και επιβαρυντικές λύσεις είναι η αποφυγή των φόβων μας. Μπορεί 
να ανακουφίζει προσωρινά αλλά η αποφυγή ενδυναμώνει τον φόβο και αποδυναμώνει 
αυτόν που το κάνει.

Η διαδικασία της στρατηγικής επίλυσης

Σε αντίθεση με τις άλλες μεθόδους, η ανάλυση δεν γίνεται στο πρόβλημα αλλά στις 
λύσεις που έχουν εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, στην διαταραχή πανικού, εστιάζουμε στον 
τρόπο με τον οποίο το άτομο έχει προσπαθήσει να ηρεμήσει γιατί εκεί βρίσκεται η αιτία 
της συντήρησης του προβλήματος ή της επιδείνωσης του. Στην περίπτωση αϋπνίας, 



33

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ 

αναλύουμε κυρίως το πώς προσπαθεί το άτομο να αποκοιμηθεί ενώ στην περίπτωση 
παχυσαρκίας η έμφαση βρίσκεται στους τρόπους απώλειας κιλών. Το ίδιο ισχύει και για 
προβλήματα σε εταιρικά περιβάλλοντα. Όταν, για παράδειγμα, ένα διευθυντής ζητά 
καθοδήγηση για να αντιμετωπίσει τις συγκρούσεις μεταξύ στελεχών, ο στρατηγικός 
σύμβουλος δεν θα επικεντρωθεί ιδιαιτέρως στην σύγκρουση καθαυτή όσο στις λύσεις 
που έχει εφαρμόσει ο διευθυντής στην προσπάθεια του να το διαχειριστεί. Όπως 
μπορείτε να διακρίνετε, ο χειρισμός της δύσκολης κατάστασης έχει μεγαλύτερη σημασία 
από την ίδια την κατάσταση. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και με τους γονείς που 
αντιμετωπίζουν επίμονα προβλήματα με τα παιδιά τους.

Τα βήματα της βραχείας στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων

Τα βήματα της βραχείας στρατηγικής προσέγγισης ξεκινούν με την κατανόηση του 
προβλήματος και την αποσαφήνιση του επιθυμητού στόχου. Ακολουθεί η λεπτομερή 
εκτίμηση των προσπαθειών διαχείρισης της κατάστασης για να προσδιοριστούν 
οι λύσεις που διαιωνίζουν ή/και επιδεινώνουν το πρόβλημα. Όταν εντοπιστούν οι 
τρόποι επίλυσης, η εστίαση μετατοπίζεται στο να σταματήσουμε την επανάληψη των 
λανθασμένων λύσεων και να εφαρμόσουμε μια νέα λύση. Η νέα λύση που θα εφαρμοστεί 
είναι συχνά ριζικά διαφορετική από την αρχική. Για παράδειγμα, στο επεισόδιο πανικού 
θα προταθεί η εστίαση στην εκπνοή αντί στην εισπνοή, στην αϋπνία μπορεί να ζητηθεί 
από το άτομο να προσπαθήσει να μείνει ξύπνιος αντί να κοιμηθεί ενώ στον μάνατζερ 
που ασκεί υπερβολικό έλεγχο στους υπαλλήλους στην προσπάθεια να πετύχει καλύτερα 
αποτελέσματα θα προταθεί να δώσει ελευθερίες.

Τροφή για σκέψη

Όπως αναφέραμε, η κεντρική θεωρία της βραχείας στρατηγικής προσέγγισης είναι ότι 
τα προβλήματα δημιουργούνται από λάθους χειρισμούς δύσκολων καταστάσεων. Οι 
λύσεις που εφαρμόζουμε για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα τελικά το διαιωνίζει 
ή το επιδεινώνει. Όπου εμμένει ένα πρόβλημα, υπάρχει κάποια λανθασμένη λύση που 
χρειάζεται να σταματήσει και να αντικατασταθεί από μια άλλη που θα είναι, συνήθως, εκ 
διαμέτρου αντίθετη.
Σκεφτείτε κάποιο δικό σας πρόβλημα που εμμένει παρά τις προσπάθειες σας να το 
επιλύσετε. Αυτή τη φορά, προσεγγίστε το στρατηγικά. Εντοπίστε τις λύσεις που έχετε 
εφαρμόσει μέχρι στιγμής και αναρωτηθείτε μήπως τελικά αυτό που εφαρμόζετε για να 
σας απελευθερώσει σας έχει παγιδεύσει. 

Το βιβλίο Brief Strategic Coaching κυκλοφορεί στις αρχές Ιουλίου από τις εκδόσεις Open 
University Press. Πρόκειται για ένα βιβλίο-οδηγό επίλυσης προβλημάτων. Απευθύνεται 
σε coaches, συμβούλους, ψυχολόγους, μάνατζερ όπως και 
σε όσους γενικά κατέχουν θέσεις ευθύνης στην εργασία 
τους & έχουν στην εποπτεία τους προσωπικό.
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Προσεχή Συνέδρια 

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

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

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

▶  5th European Summer School in Evi-
dence-Based Public Health

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

Liverpool

▶  9th International Festival of Public Health
19 Jul 2021 - 23 Jul 2021 / Online event 

Organiser: University of Manchester

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

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

▶  IRCOBI European conference
8 Sep 2021 - 10 Sep 2021 / Munich Germany
 Organiser: International Research Council 

of Biomechanics of Injury

▶  XXII World Congress on Safety and Health 
at Work

19 Sep 2021 - 22 Sep 2021 / Toronto, Canada
 Organiser: International Labour 

Organization (ILO); International Social 

September Security Association (ISSA); 
Institute for Work & Health (IWH) & 
Canadian Centre for Occupational Health 
& Safety (CCOHS)

▶  8th RSS 2021 International Conference
22 Sep 2021 - 24 Sep 2021 / Athens, Greece
 Organiser: National Technical University 

of Athens, Road Safety Observatory 
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

▶  1st North American Conference on 
Integrated Care

4 Oct 2021 - 7 Oct 2021 / Virtual event
 Organiser: IFIC, University of Toronto, 

KPMG Canada, HSPN and iCOACH

▶  IASR/AFSP international summit on Suicide 
Research

 24 Oct 2021 - 27 Oct 2021 / Barcelona, Spain
 Organiser: International Academy of 

Suicide Research & American Foundation 
for Suicide Prevention

▶  FERSI Conference 2021
28 Oct 2021 - 29 Oct 2021 /
 Organiser: Forum of European Road Safety 

Research Organisations (FERSI)
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▶  34th International Papillomavirus 
Conference & Basic Science, Clinical and 
Public Health Workshops (IPVC 2021)

15 Nov 2021 - 19 Nov 2021 / Online event
 Organiser: International Papillomavirus 

Society

▶  EU Falls Festival- Falls prevention: Getting 
things done in practice

4 Apr 2022 - 5 Apr 2022 / Leuven, Belgium
 Organiser: Centre of Expertise for Fall and 

Fracture Prevention Flanders

▶  10th European Conference on Injury 
Prevention and Safety Promotion (EU- 
Safety 2021)

23 Jun 2022 - 24 Jun 2022 / Vienna, Austria
 Organiser: EuroSafe in collaboration with 

the Austrian Road Safety Board (KFV)

H πρωτοπόρος Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία

Προσθέτουμε αξία

Θέτουμε υγιή πρότυπα

. Διεθνώς αναγνωρισμένα, ασφαλή, αποτελεσματικά και

οικονομικά φάρμακα

Επένδυση στις δυνατότητες της Ελλάδας.

Σημαντική συμβολή στην εθνική οικονομία.

Νέες θέσεις εργασίας, απασχόληση και προοπτική.

Έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία.
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