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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Τις τρείς πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα καταγράφεται θεαματική μείωση των λοι-
μωδών νοσημάτων στις αναπτυγμένες χώρες, η οποία οφείλονταν στη σημαντική βελ-
τίωση των συνθηκών διαβίωσης, εργασίας και υγιεινής, χάρις στον πλούτο που δημι-
ούργησε η ραγδαία βιομηχανική ανάπτυξη, αλλά και η εκμετάλλευση των φτωχότερων 
χωρών. Τα αντιβιοτικά, που ανακαλύφθηκαν στη συνέχεια στη διάρκεια του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, και οι μαζικοί εμβολιασμοί του παιδικού πληθυσμού που εφαρμό-
στηκαν μεταπολεμικά, συνέβαλλαν στην περαιτέρω μείωση των λοιμωδών νοσημάτων.  
Το ότι η υγεία εξαρτάται πρωτίστως από τις επιδράσεις του φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης συμπεριφοράς και δευτερευόντως από την παρε-
χόμενη ιατρικοφαρμακευτική περίθαλψη, δεν επιβεβαιώνεται μόνο από την εξέλιξη των 
λοιμωδών νοσημάτων κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η αντίληψη αυτή, η οποία δι-
αποτίζει την Ιπποκράτεια Ιατρική, αποτέλεσε το βασικό εφόδιο στην καταπολέμηση των 
επιδημιών, ακόμα και όταν επικρατούσαν λαθεμένες θεωρίες για τον τρόπο μετάδοσης 
των λοιμωδών νοσημάτων. 

Από τις απαρχές, όμως, του 20ου αιώνα, το κίνημα της Δημόσιας Υγείας, με τον περι-
βαλλοντικό του προσανατολισμό, άρχισε να υποχωρεί εξαιτίας της επικράτησης της 
μικροβιακής θεωρίας, της ανάπτυξης της νοσοκομειακής ιατρικής και της ραγδαίας μεί-
ωσης των λοιμωδών νοσημάτων στον αναπτυγμένο κόσμο.  Η υποχώρηση των λοι-
μωδών νοσημάτων στη Δύση συνοδεύτηκε από την ανάδειξη ενός νέου νοσολογικού 
προτύπου, στο οποίο πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζουν πλέον τα καρδιαγγειακά νο-
σήματα, οι καρκίνοι, και ορισμένα άλλα νοσήματα φθοράς, όπως ο σακχαρώδης δια-
βήτης. Τα νοσήματα αυτά ήταν αιτιολογικά συνυφασμένα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, 
την εκβιομηχάνιση και την αστικοποίηση, για αυτό και εύστοχα ονομάστηκαν νοσήματα 
του πολιτισμού μας. Απέναντι στις νέες αυτές απειλές, η θεραπευτική ιατρική, και όχι η 
προληπτική ιατρική, αποτέλεσε τη βασική αντιμετώπιση, οπλισμένη με συνεχώς εξελισ-
σόμενη ιατροβιολογική τεχνολογία, η οποία δημιούργησε προσδοκίες αποτελεσματι-
κής θεραπείας των νόσων αυτών. Οι προσδοκίες, όμως, αυτές διαψεύστηκαν στα μέσα 
του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα όταν, παρά τα ιατρικά επιτεύγματα και τη ραγδαία 
αύξηση των δαπανών υγείας, τα οφέλη για την υγεία ήταν οριακά.

Μια άλλη σημαντική εξέλιξη στα χρόνια που ακολούθησαν, στο πλαίσιο των νέων ανα-
ζητήσεων, ήταν η ανανέωση του ενδιαφέροντος για τον τομέα της Δημόσιας Υγείας. 
Η επιδημία του AIDS, η αναζωπύρωση ορισμένων άλλων λοιμωδών νοσημάτων που 
προκάλεσαν οι τοπικοί πόλεμοι, το μεταναστευτικό, οι εστίες νέας φτώχειας σε ανέρ-
γους και σε περιθωριοποιημένες ομάδες του αστικού πληθυσμού, οι απειλές από την 
κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, αλλά και η αυξανόμενη κατανάλωση 
ζωικών πρωτεϊνών από ζώα που συχνά εκτρέφονται σε άθλιες συνθήκες, έφεραν ξανά 
στο προσκήνιο την ανάγκη για αναβαθμισμένα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. 

Στις απαρχές του 21ου αιώνα οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στη διαμόρφωση του επιστη-
μονικού κινήματος της «νέας Δημόσιας Υγείας», με πρωτοβουλία ακαδημαϊκών κέντρων 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Εν συνεχεία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διατύπωσε 
ένα νέο σύγχρονο πρότυπο δημόσιας υγείας, το οποίο υιοθετήθηκε από όλες σχεδόν 
τις ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με το νέο αυτό πρότυπο, η σύγχρονη Δημόσια Υγεία περιλαμβάνει τρεις δια-
κριτούς τομείς: την Πρόληψη της αρρώστιας, την Προστασία της υγείας, την Προαγωγή 
Υγείας, οι οποίοι, μεταξύ των άλλων, έχουν τη βασική ευθύνη για την Πρόληψη και τον 
Έλεγχο των επιδημιών. Η Πρόληψη για την έγκαιρη διάγνωση των κρουσμάτων και για 
τη διενέργεια των εμβολιασμών, η Προστασία της υγείας για την επιτήρηση και τον σχε-
διασμό/υλοποίηση των μέτρων υγειονομικής ασφάλειας, και η Προαγωγή Υγείας για 
την ενίσχυση των ευρύτερων παραγόντων που βελτιώνουν την άμυνα του οργανισμού 
και για την αναγκαία εκπαίδευση του πληθυσμού (π.χ. για τα εμβόλια) δια μέσου της 
Αγωγής Υγείας. Και οι τρείς τομείς της Δημόσιας Υγείας είναι εξαιρετικά ανεπαρκείς στη 
χώρα μας, με αποτέλεσμα όχι μόνο να καθυστερεί η καταπολέμηση της πανδημίας σε 
σχέση με άλλες χώρες, αλλά και να παρουσιάζει η Ελλάδα τα τελευταία τριάντα χρόνια 
μια από τις χειρότερες επιδόσεις στη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Γιάννης Τούντας

Ομότιμος καθηγητής Ιατρικής, ΕΚΠΑ
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Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου,  Project Manager, 
Αναστασία Μάντζαρη, Project Officer,
Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας     (ΕΠΑΨΥ)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστεί-
ας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η μαζική 
εισροή αιτούντων άσυλο το 2015-2016 είχε 
ως αποτέλεσμα περίπου 120.000 πρόσφυγες 
να παραμείνουν στην Ελλάδα. Από αυτούς, 
περίπου 100.500 βρίσκονται στην ηπειρωτι-
κή χώρα και 19.500 στα νησιά. Ταυτόχρονα, 
οι μετακινήσεις πληθυσμών συνεχίζονται, με 
πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο να φτάνουν στην 
Ελλάδα και άλλους να φεύγουν από την Ελλά-
δα σε καθημερινή βάση. 

Οι πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο αποτελούν 
ομάδα ιδιαιτέρως ευάλωτη σε ψυχιατρικά 
προβλήματα, εκ των οποίων τα πιο συνήθη 
είναι η κατάθλιψη και η διαταραχή μετατραυ-
ματικού στρες (PTSD) (Langlois et al., 2016). 
Τα παραπάνω αποδίδονται στο σύνολο των 
ψυχοπιεστικών παραγόντων με τους οποίους 
οι πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο βρίσκονται 
αντιμέτωποι, όπως τα βιώματά τους στην 
χώρα προέλευσης (πόλεμος, βασανιστήρια, 
κ.ά.), τα γεγονότα της μετάβασής τους (χωρι-
σμός ή απώλεια αγαπημένων προσώπων, βία, 
εκμετάλλευση, κ.ά.) καθώς και η διαδικασία 
εγκατάστασης και αφομοίωσής τους στη χώρα 
υποδοχής (παράτυπη διαμονή, διαβίωση σε 
επισφαλείς συνθήκες, όπως αυτές της αστε-
γίας και της διαμονής σε κέντρα φιλοξενίας, 
κ.ά.). 

Παρά την μεγάλη ανάγκη της προσφυγικής κοι-
νότητας για ψυχολογική υποστήριξη, τα μέλη 
της συναντούν σημαντικά εμπόδια (γλωσσικά, 
πολιτισμικά, κοινωνικοοικονομικά, κτλ.) ανα-
φορικά με την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας. Σε μια προσπάθεια υπέρβα-
σης αυτών των εμποδίων, τα τελευταία χρόνια 
έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της 

π α ρ οχ ή ς  ψ υ -
χο κο ι ν ων ι κ ή ς 
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς 
από προσωπι-
κό,  το οποίο 
- αν και μη ειδι-

κευμένο - διαθέτει βιούμενη εμπειρία, καθώς 
επίσης και πολισμική και γλωσσική συνάφεια 
με τους ωφελούμενους. Πιο συγκεκριμένα, το 
προσωπικό αυτό αποτελείται από πρόσφυγες/
αιτούντες άσυλο, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε 
ειδικά εργαλεία παρέμβασης (Patel et al, 2011 
Collins et al., 2011). Τα εργαλεία αυτά έχουν 
αναπτυχθεί από διεθνείς οργανισμούς, όπως 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), και 
βασίζονται στη φιλοσοφία της στήριξης ομο-
τίμων (peer support), η οποία φαίνεται να έχει 
επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα σε προ-
σφυγικούς πληθυσμούς (Badali, Grande, & 
Mardikian, 2017 Webel, Okonsky, Trompeta, 
& Holzemer, 2010). Αυτό μπορεί να αποδοθεί 
στο γεγονός ότι οι παρεμβάσεις στην κοινό-
τητα γενικά και οι παρεμβάσεις ομοτίμων ειδι-
κότερα συνδέονται με αύξηση της κοινωνικής 
ένταξης, μείωση της μοναξιάς και υιοθέτηση 
υγιών τρόπων αντιμετώπισης του στρες και 
της συναισθηματικής δυσφορίας (Stewart, 
Simich, Shizha, Makumbe, & Makwairimba, 
2012).

Προσωπικό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
στην Κοινότητα – Community Psychosocial 
Workforce

Το  π ρ ό γ ρ α μ μ α  « C o m m u n i t y  B a s e d 
Intervention for Mental Health Care of 
Asylum-seekers and Refugees in Greece» ξεκί-
νησε να υλοποιείται το 2019 από την Εταιρεία 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας 
(ΕΠΑΨΥ) σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

Το Προσωπικό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
στην Κοινότητα (Community Psychosocial 
Workforce) αποτελείται από 15 πρόσφυ-
γες, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε ειδικά 
εργαλεία ψυχοκοινωνικής παρέμβασης π.χ. 
Psychological First Aid [WHO, 2011], Problem 
Management Plus [WHO, 2016], κ.ά.), προ-
κειμένου να παρέχουν - υπό την εποπτεία 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας - υπηρεσίες 
σε ομοεθνείς τους στη μητρική τους γλώσσα: 

 Πρόσφυγες και Ψυχική Υγεία: Το παράδειγμα του Προσωπικού 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Κοινότητα
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φαρσί, αραβικά και γαλλικά. Αυτοί οι εκπαι-
δευμένοι πρόσφυγες, ή διαφορετικά «CPWs», 
εργάζονται ως παραεπαγγελματίες ψυχικής 
υγείας και επιχειρούν να γεφυρώσουν το χά-
σμα ανάμεσα στις προσφυγικές κοινότητες και 
τις θεσμικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Αυτός 
ο γεφυροποιός τους ρόλος παρέχει ευκαιρίες 
τόσο στους ίδιους όσο και στους ομότιμούς 
τους για προσωπική και κοινωνική ενδυνάμω-
ση (Abrahamsson, Andersson, & Springett, 
2009). 

Οι υπηρεσίες των CPWs απευθύνονται σε ενή-
λικες πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο που κατοι-
κούν στον αστικό ιστό της Αττικής και χρήζουν 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Πρόκειται για 
πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο οι οποίοι δια-
θέτουν διάγνωση ή υψηλό ρίσκο ψυχικής δι-
αταραχής, χρόνια νόσο ή αναπηρία, οι οποίοι 
έχουν υπάρξει θύματα έμφυλης βίας, άστεγοι, 
επικεφαλείς μονογονεϊκών οικογενειών, κ.ά. 
Με άλλα λόγια, πρόκειται για πρόσφυγες/
αιτούντες άσυλο οι οποίοι χαρακτηρίζονται 
από υψηλό βαθμό ευαλωτότητας και θα επω-
φελούνταν από την ανάπτυξη δεξιοτήτων δι-
αχείρισης άγχους, καθώς και από την παροχή 
συναισθηματικής και κοινωνικής υποστήριξης, 
ώστε να ανταπεξέρθουν στα εμπόδια της κα-
θημερινότητας. 

Οι CPWs αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν τα 
προβλήματα των ωφελούμενων, να προσδιο-
ρίσουν τις ανάγκες τους και να ανταπεξέλθουν 
σε αυτές, μέσα από ενεργητική ακρόαση, εν-
συναίσθηση, παροχή εκπαίδευσης πάνω σε 
στρατηγικές αντιμετώπισης (coping strategies) 
των προβλημάτων της καθημερινότητας, την 
παραπομπή των ωφελούμενων σε φορείς που 
παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα, την ενδυ-
νάμωσή τους και την κοινωνική τους ενσω-
μάτωση. 

Ταυτόχρονα, οι CPWs καλούνται να αποτε-
λέσουν θετικό κοινωνικό πρότυπο για τους 
ομοεθνείς τους, ειδικά τους νεοαφιχθέντες. 
Το γεγονός ότι και οι ίδιοι έχουν βιώσει τον 
εκτοπισμό και τα εμπόδια μετεγκατάστασης 
και έχουν καταφέρει να τα ξεπεράσουν με 
επιτυχία, τους μετατρέπει σε θετικά πρότυπα 
και πηγή ελπίδας. Επιπρόσθετα, οι κοινές αυ-
τές εμπειρίες – μαζί και με την κοινή γλώσσα, 
κουλτούρα, θρησκεία και εθνικότητα – συμβά-

λουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ 
CPW και ωφελούμενου, η οποία είναι απαραί-
τητη για την παροχή-αποδοχή βοήθειας, την 
αποτελεσματική πλοήγηση στις υπηρεσίες του 
κρατικού μηχανισμού και την προσαρμογή στο 
κοινωνικό και διοικητικό σύστημα της Ελλάδας 
(Shaw, 2014).

Οι CPWs πραγματοποιούν κατ’ οίκον επισκέ-
ψεις, καθώς, επίσης, ατομικές ή/και ομαδικές 
συνεδρίες σε χώρους συνεργαζόμενων φο-
ρέων. Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
covid-19, οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν 
εξ αποστάσεως, με τη χρήση των νέων τεχνο-
λογιών.

Τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υπο-
στήριξης για πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο

Το ξέσπασμα της πανδημίας covid-19 και η 
επακόλουθη ανάγκη για υπηρεσίες εξ αποστά-
σεως οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτι-
κών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας 
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ως μία τέτοια 
εναλλακτική αναδείχθηκε η λειτουργία μίας 
τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υπο-
στήριξης για πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο, η 
οποία ξεκίνησε επισήμως τον Μάιο του 2020.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ευάλω-
τος υποπληθυσμός των προσφύγων  αντιμε-
τωπίζει σημαντικά εμπόδια αναφορικά με την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικά και υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας ειδικότερα. Με τη covid-19, 
η περιορισμένη αυτή πρόσβαση κινδύνευσε 
να ελαττωθεί ακόμη περισσότερο, θέτοντας 
τους πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο σε μεγαλύ-
τερο κίνδυνο ψυχοκοινωνικής επιβάρυνσης σε 
σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Η μειωμένη 
αυτή πρόσβαση των προσφύγων/αιτούντων 
άσυλο σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας κατά την 
πανδημία covid-19 επιχειρήθηκε να αντισταθ-
μιστεί με την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινω-
νικής υποστήριξης, η οποία στελεχώθηκε από 
τους CPWs. Με την συνεχή καθοδήγηση από 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, 
κοινωνικοί λει-
το υ ργοί )  κα ι 
κλινικούς επό-
πτες, οι CPWs 
π α ρ ε ίχα ν  ε ν 
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μέσω καραντίνας - και εξακολουθούν να πα-
ρέχουν - πολύτιμες υπηρεσίες μέσω τηλεφώ-
νου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο τύπους 
υπηρεσιών:

•	 Πληροφορίες και συναισθηματική υπο-
στήριξη για την covid-19: οι CPWs παρέχουν 
πρακτικές πληροφορίες και ψυχολογική κα-
θοδήγηση για την αντιμετώπιση της κρίσης 
που επήλθε λόγω της πανδημίας. Ο CPW που 
απαντά το τηλέφωνο ενημερώνει τον ωφε-
λούμενο σχετικά με τις πιο πρόσφατες δια-
θέσιμες οδηγίες για την covid-19, καθώς και 
τις σχετικές υπηρεσίες και διαδικασίες, π.χ. 
αναφορικά με την σειρά εμβολιασμού, την 
τοποθεσία διαγνωστικών κέντρων, την περί-
οδο υποχρεωτικής καραντίνας σε περίπτωση 
επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα. 

•	 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη: οι CPWs 
αξιολογούν τις βασικές ανάγκες των καλού-
ντων (τρόφιμα, ρουχισμός, νομικές συμβου-
λές, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λπ.) και 
τούς παραπέμπουν στους κατάλληλους φο-
ρείς και υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, παρέχουν 
συναισθηματική υποστήριξη μέσω δομημέ-
νων παρεμβάσεων μεταξύ των οποίων το PFA 
(Psychological First Aid) (WHO, 2011). Στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης των ψυχολογικών 
συμπτωμάτων που αποδίδονται στην πανδη-
μία (άγχος, φοβίες, συμπτώματα κατάθλιψης 
κ.λπ.), ειδική μέριμνα παρέχεται στους ηλικι-
ωμένους, προκειμένου να διαχειριστούν το 
άγχος και την μοναξιά που επέφερε η covid-19, 
καθώς επίσης και στους φροντιστές αυτών 
(συζύγους, συγγενείς, κ.ά.). Επιπρόσθετα, οι 
CPWs παρέχουν βοήθεια σε άτομα με ανα-
πηρίες, τα οποία, λόγω των μέτρων κατά της 
πανδημίας, ενδέχεται να στερήθηκαν την υπο-
στήριξη τους. Όποτε κρίνεται κατάλληλο ή/και 
χρήσιμο, παραπέμπουν τους καλούντες στο 
πρόγραμμα του Προσωπικού Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης στην Κοινότητα για περαιτέρω 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη ή σε εξειδικευ-
μένες υπηρεσίες, (αν πρόκειται για σοβαρά 
περιστατικά τα οποία χρήζουν επαγγελματικής 
παρακολούθησης).

Η γραμμή βοήθειας λειτουργεί καθημερινά 
σε οκτάωρη βάση σε τρεις γλώσσες - φαρσί, 
αραβικά και γαλλικά - και στελεχώνεται από 
το Προσωπικό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

στην Κοινότητα. Για τη διεκπεραίωση των τη-
λεφωνημάτων χρησιμοποιούνται κινητά τηλέ-
φωνα, καθώς και εφαρμογές μηνυμάτων, όπως 
WhatsApp και Viber.
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Τα τελευταία χρόνια, ο έλεγχος του σωμα-
τικού βάρους αποτελεί ολοένα και περισ-
σότερο ένα φλέγον θέμα προς συζήτηση, 
καθιερώνοντας έτσι, λέξεις όπως «επιδη-
μία παχυσαρκίας», «Δείκτης Μάζας Σώ-
ματος» και «δίαιτα» στο καθημερινό μας 
λεξιλόγιο. Από τη στιγμή που ξεκίνησαν 
οι εκστρατείες κατά της παχυσαρκίας, η 
συχνότητα εμφάνισης του στίγματος βά-
ρους έχει αυξηθεί περίπου κατά 66% (Puhl 
RM & Heuer CA, 2010). Η έρευνα είναι 
ξεκάθαρη: η υπερβολική εστίαση το σω-
ματικό βάρος μπορεί να οδηγήσει σε δι-
αταραγμένο τρόπο διατροφής και να έχει 
δυσμενείς, εώς και επικίνδυνες, συνέπειες 
για την υγεία (National Eating Disorders).

Ανά τον κόσμο, παρατηρούνται στερεοτυ-
πικές συμπεριφορές με βάση το βάρος ή/
και το μέγεθος του σώματος. Πολύ συχνά, 
με μοναδικό κριτήριο την εξωτερική εμφά-
νιση, οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται σαν 
νωθροί, ανίκανοι, μη ελκυστικοί, με ελλι-
πή  θέληση και ένοχοι για το βάρος τους 
(Puhl RΜ et al., 2015). Έτσι, λόγω όλων 
αυτών των διαστρεβλωμένων πεποιθή-
σεων και προκαταλήψεων, οι άνθρωποι 
περιθωριοποιούνται, υποτιμούνται και βι-
ώνουν διακρίσεις, δηλαδή, στιγματίζονται 

λόγω του βά-
ρ ο υ ς  τ ο υ ς 
(Puhl RΜ et 
al., 2001). Με 
τη σειρά του, 
το στίγμα βά-

ρους σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για 
κατάθλιψη, άγχος, δυσαρέσκεια σώματος 
και χαμηλή αυτοεκτίμηση (Papadopoulos 
S et al., 2015). Τα άτομα μάλιστα που βι-
ώνουν επαναλαμβανόμενα στιγματισμό 
λόγω του βάρους τους, είναι πολύ πιθανό 
να εσωτερικεύσουν το στίγμα και έτσι, να 
αναπαράγουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους 
όλες αυτές τις προκαταλήψεις (O’Brien KS 
et al. 2016, Pearl RL et al., 2015).

Δυστυχώς, οι προκαταλήψεις και το στίγ-
μα βάρους δε λείπουν από τον χώρο της 
υγείας, με ασθενείς να αναφέρουν ότι λαμ-
βάνουν ελλιπή περίθαλψη εξαιτίας αυτού 
(Tomiyama AJ et al., 2018). Οι προκατα-
λήψεις λόγω βάρους στέκονται εμπόδιο 
στη σωστή διάγνωση και θεραπεία των 
ασθενών, καθώς οι επαγγελματίες υγείας 
επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά σε 
ένα νούμερο στη ζυγαριά, με αποτέλεσμα 
συχνά να παραμελούνται, άλλοι πιο ση-
μαντικοί δείκτες υγείας. Πολλές είναι οι 
μαρτυρίες ασθενών που επισκέφτηκαν τον 
γιατρό για λόγους που δεν σχετίζονται με 
το βάρος τους, αλλά τους έγινε σύσταση 
για απώλεια βάρους (Ramos Salas X et 
al., 2019). Αυτό έχει ως συνέπεια οι άν-
θρωποι να είναι απρόθυμοι να αναζητή-
σουν ιατρική περίθαλψη, να καθυστερούν 
σημαντικές εξετάσεις και να ακυρώνουν τα 
ραντεβού με τους επαγγελματίες υγείας, 
διότι βιώνουν διαφορετική αντιμετώπιση 
και κυρίως, επειδή, κατηγορούνται για το 
βάρος τους. 

Breaking Weight Bias - Καταρρίπτοντας το στίγμα του βάρους στην υγεία

Κωνσταντίνα Κατσανά & Εμμανουέλα Λεουνάκη, εκ μέρους του προγράμματος Breaking Weight 
Bias  

Συνεργάτες:
Civic Computing Limited – Ηνωμένο Βασίλειο
Inova Consultancy LTD – Ηνωμένο Βασίλειο
Katsana-Leounaki GP (whole) – Ελλάδα
Danmar Computers Sp z o.o. – Πολωνία
Atermon B.V. – Ολλανδία
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Σύμφωνα με μία έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε για να διερευνήσει τους λόγους 
που αποτρέπουν τις γυναίκες από τον τα-
κτικό, προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο, 
τα κυριότερα εμπόδια αφορούν παράγο-
ντες που σχετίζονται με το βάρος. Πιο 
συγκεκριμένα, το 46% των γυναικών που 
πάσχουν από παχυσαρκία ανέφεραν ότι 
οι μικρές τουαλέτες και ο ακατάλληλου 
μεγέθους ιατρικός εξοπλισμός τις απο-
τρέπουν από το να επισκεφθούν τον για-
τρό (Amy NK et al., 2006). Επιπλέον, το 
35% ανέφερε την αμηχανία για το ζύγισμα 
ως σοβαρό λόγο για να αναβάλλουν τις 
επισκέψεις στον γιατρό. Επίσης, έχει ανα-
φερθεί ότι οι επαγγελματίες υγείας, ειδικά 
όσοι είναι εξειδικευμένοι στον τομέα αντι-
μετώπισης της παχυσαρκίας, φαίνεται να 
διατηρούν μία μη λεκτικά αρνητική στάση 
προς τους ασθενείς τους (Teachman BA & 
Brownell KD 2001), κάτι το οποίο φυσικά 
γίνεται αντιληπτό από εκείνους (Drury CA 
& Louis M, 2002).

Πρόγραμμα Breaking Weight Bias

Όπως έχει γίνει ήδη αντιληπτό, το στίγμα 
βάρους αποτελεί ένα συχνά παραμελημέ-
νο, αλλά πολύ σοβαρό ζήτημα δημόσιας 
υγείας. Ως διατροφολόγοι συναντάμε 
καθημερινά ανθρώπους που βιώνουν τις 
ανισότητες στην υγεία λόγω του βάρους 
τους. Κάπως έτσι, προέκυψε και η ανά-
γκη για τη δημιουργία του προγράμματος 
Breaking Weight Bias, στα πλαίσια του 
προγράμματος «Erasmus+» της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης.

Ο κύριος στόχος του Breaking Weight 
Bias είναι να αυξήσει την ευαισθητοποί-
ηση των επαγγελματιών υγείας σχετικά 
με τις βλαβερές επιπτώσεις που έχει το 
στίγμα βάρους στην υγεία. Παράλληλα, 
είναι σημαντικό να γίνει σαφές πως η πα-
χυσαρκία αποτελεί μία ιδιαίτερα πολύπλο-
κη κατάσταση υγείας, η οποία δεν μπορεί 

να αντιμετωπιστεί μέσα από μία απλου-
στευμένη προσέγγιση, όπως η συμβουλή 
«φάε λιγότερο και κινήσου περισσότερο». 
Επίσης, η διάγνωσή της δεν είναι δυνατόν 
να συμβεί κοιτώντας έναν άνθρωπο, ζυ-
γίζοντάς τον ή υπολογίζοντας τον δείκτη 
μάζα σώματος (ΔΜΣ) (Tomiyama AJ et 
al., 2016). 

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκε εκτενής έρευνα για να 
διερευνηθεί κατά πόσο οι επαγγελματίες 
υγείας δέχονται ενημέρωση για το στίγμα 
βάρους στα πλαίσια της ακαδημαϊκής τους 
εκπαίδευσης. Διαπιστώθηκε ότι απουσιά-
ζει οποιαδήποτε αναφορά για τις διακρί-
σεις βάρους στο πρόγραμμα σπουδών 
και την περιγραφή των μαθημάτων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση  των επαγγελμά-
των υγείας. 

Το πρόγραμμα Breaking Weight Bias στο-
χεύει να υποστηρίξει τους επαγγελματίες 
υγείας, ώστε να είναι σε θέση να βοηθούν 
τους ασθενείς τους, χωρίς τις βλαβερές 
επιπτώσεις από το στίγμα βάρους, προ-
τρέποντάς τους να:

•	 Κατανοήσουν	 την	πολυπλοκότητα	
της παχυσαρκίας και της ρύθμισης του βά-
ρους,

•	 Επαναξιολογήσουν	τη	γλώσσα,	τις	
πεποιθήσεις, τις αξίες και τις πρακτικές που 
ενδεχομένως εντείνουν το στίγμα και τις 
ανισότητες στην υγεία,

•	 Δώσουν	φωνή	στα	άτομα	που	βι-
ώνουν το στίγμα βάρους,

•	 Μετατοπίσουν	την	εστίαση	από	την	
αλλαγή της ατομικής συμπεριφοράς, στην 
βελτίωση του 
κοινωνικοπο-
λιτισμικού, οι-
κονομικού και 
φυσικού πε-
ριβάλ λον τος 



10

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ 

που μπορεί να επιτρέψει την υγεία και την 
ευημερία για ολόκληρο τον πληθυσμό.

Τα εργαλεία που αναμένεται να αναπτυ-
χθούν είναι τα εξής:

•	 Ένα	πλήρες	και	καινοτόμο	εκπαιδευ-
τικό υλικό, το οποίο θα φέρει στην επι-
φάνεια τα εμπόδια που προκύπτουν από 
την εσωτερίκευση του στίγματος βάρους 
τόσο στους επαγγελματίες υγείας όσο και 
στους ανθρώπους που ζητούν υποστήρι-
ξη από εκείνους.

•	 Μία	 διαδραστική	 εκπαιδευτική	
πλατφόρμα που θα βοηθήσει τους επαγ-
γελματίες υγείας να προσεγγίζουν τους 
ασθενείς τους με κατανόηση, ενσυναί-
σθηση και σεβασμό, ενώ παράλληλα θα 
συμβάλλουν στη βελτίωση της ψυχικής 
και σωματικής τους υγείας.

•	 Ένα	διεθνές	δίκτυο	συνεργασίας,	
αξιολόγησης και προώθησης του εκπαι-
δευτικού υλικού "Breaking Weight Bias" 
στους επαγγελματίες υγείας σε όλη την 
Ευρώπη.

Τι έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα;

Το πρώτο βήμα ήταν να αναγνωρίσου-
με τα πιο σημαντικά ζητήματα που σχετί-
ζονται με το στίγμα βάρους σε κάθε μία 
από τις συνεργάτιδες χώρες του έργου 
(Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ουκρα-
νία, Πολωνία και Ελλάδα). Για το σκοπό 
αυτό, πραγματοποιήσαμε έρευνα σε 230 
επαγγελματίες υγείας στις προαναφερό-
μενες χώρες.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα 
πιο σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν 

από την αξιο-
λόγηση των 
σ υ μ π ε ρ ι φ ο -
ρών, πεποιθή-
σεων, αντιλή-

ψεων και αποφάσεων των επιστημόνων 
υγείας:

•	 29,5%	των	συμμετεχόντων	συμφώ-
νησαν με τη διατύπωση ότι οι συνάδελφοί 
τους τείνουν να έχουν αρνητική στάση 
απέναντι στους ασθενείς με παχυσαρκία.

•	 45,9%	των	συμμετεχόντων	έχουν	
ακούσει/δει επαγγελματίες υγείας να κά-
νουν αρνητικά σχόλια ή αστεία για ασθε-
νείς με παχυσαρκία.

•	 49,4%	των	συμμετεχόντων	συμφώ-
νησαν με τη διατύπωση ότι στον ιατρικό 
χώρο, οι ασθενείς με παχυσαρκία είναι 
ένας κοινός στόχος υποτιμητικού χιού-
μορ από φοιτητές, ειδικευόμενους και/ή 
το βοηθητικό προσωπικό.

Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας 
ανέδειξαν την αναγκαιότητα αυτού του 
προγράμματος και συνέβαλαν στη δια-
μόρφωση της δομής του εκπαιδευτικού 
προγράμματος βάσει των πραγματικών 
αναγκών των επαγγελματιών υγείας.

whole: Το 2020 ιδρύσαμε την εταιρία 
whole, με στόχο την ενημέρωση, την ευ-
αισθητοποίηση και την εκπαίδευση του 
κοινού, αλλά και ανθρώπων σε θέσεις 
κλειδιά (όπως επαγγελματίες υγείας, εκ-
παιδευτικούς, οργανισμούς υγείας κ.ά.) 
γύρω από ευαίσθητα ζητήματα υγείας, 
τα οποία δεν λαμβάνουν την προσοχή 
που απαιτείται. Όπως προαναφέρθηκε, 
είμαστε δύο διαιτολόγοι-διατροφολόγοι 
(Εμμανουέλα Λεουνάκη & Κωνσταντίνα 
Κατσανά) και η προσέγγιση που ακολου-
θούμε είναι ενάντια στη νοοτροπία της 
δίαιτας. Βασικές αξίες της whole είναι ο 
σεβασμός προς τον άνθρωπο και η ίση 
αντιμετώπιση όλων ανεξαρτήτως σχήμα-
τος και μεγέθους σώματος. 

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον 
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σας για να ενημερώνεστε ή να συμμετά-
σχετε στις δράσεις των προγραμμάτων 
που τρέχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://forms.gle/tTrxTsh2ZfBtqmJP9  

Επισκεφθείτε την σελίδα μας για περισσό-
τερες πληροφορίες: www.whole.com.gr 
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Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει 
αρνητικά τις βασικές υπηρεσίες φυμα-
τίωσης (ΤΒ) σε πολλές χώρες. Αυτό 
είναι πιο εμφανές στην κατακόρυφη 
πτώση του παγκόσμιου αριθμού των 
ατόμων με φυματίωση που διαγνώστη-
καν και αναφέρθηκαν στις εθνικές αρχές 
μεταξύ 2019 και 2020 (-19%, από 7,1 
εκατομμύρια σε 5,8 εκατομμύρια), με 
ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις σε χώρες 
με αρκετά υψηλά ποσοστά φυματίω-
σης. Υπήρξαν επίσης ανατροπές στην 
παροχή προληπτικής θεραπείας κατά 
της φυματίωσης, στις δαπάνες για τις 
υπηρεσίες φυματίωσης και στην κάλυ-
ψη του εμβολιασμού κατά του βακίλου 
Calmette-Guérin (BCG).
Στα τέλη του 1800, η φυματίωση ήταν 
μια από τις κύριες αιτίες κακής υγείας και 
θανάτου στο μεγαλύτερο μέρος του κό-
σμου. Με την κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη –όπως βελτιώσεις στην υγιει-
νή, τα εισοδήματα, τη στέγαση και τη δι-
ατροφή– οι αριθμοί των περιπτώσεων 
φυματίωσης και των θανάτων άρχισαν 
να μειώνονται στη Δυτική Ευρώπη, τη 
Βόρεια Αμερική και άλλα μέρη του βι-
ομηχανοποιημένου κόσμου γύρω στα 
τέλη του 20ού αιώνα. Από τη δεκαετία 
του 1940, η ανακάλυψη, η ανάπτυξη και 
η χρήση αποτελεσματικών φαρμακευ-
τικών θεραπειών επιτάχυνε σημαντικά 
αυτές τις τάσεις, με τα εθνικά ποσοστά 
κρουσμάτων (ανά άτομο) να μειώνονται 
έως και 10% ετησίως και τα ποσοστά 
θνησιμότητας να μειώνονται ακόμη πιο 
γρήγορα. Οι χώρες που έχουν βιώσει 
τέτοιες μειώσεις έχουν τώρα μόνο 10 
περίπου ή λιγότερες περιπτώσεις και 
λιγότερο από 1 θάνατο ανά 100.000 
πληθυσμού ετησίως.

Σε παγκόσμιο 
ε π ί π εδ ο  κα ι 
σε πολλές χώ-
ρες, ωστόσο, 
η φυματίωση 

παραμένει μια σημαντική αιτία κακής 
υγείας και θνησιμότητας.
Οι παγκόσμιοι στόχοι και τα ορόσημα 
για τη μείωση της νόσου (που ορίζονται 
ως προς τη συχνότητα της φυματίωσης 
και τον αριθμό των θανάτων από φυ-
ματίωση) έχουν συμφωνηθεί από όλα 
τα κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας (ΠΟΥ) και των Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΗΕ), μέσω των υιοθέτηση της 
στρατηγικής του ΠΟΥ για τον τερματι-
σμό της φυματίωσης (2016–2035) στην 
Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 2014 
και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(SDG) στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
το 2015.
Για τη συχνότητα της φυματίωσης, το 
πρώτο ορόσημο της στρατηγικής για 
το τέλος της φυματίωσης είναι η μείω-
ση κατά 20% του ποσοστού εμφάνισης 
της φυματίωσης (αριθμός νέων περι-
πτώσεων και υποτροπών ανά 100.000 
πληθυσμού ετησίως) έως το 2020 σε 
σύγκριση με το 2015. Το επόμενο ορό-
σημο του 2025 είναι 50 % μείωση σε 
σύγκριση με το 2015, ακολουθούμενη 
από στόχους για μειώσεις 80% έως το 
2030 και 90% έως το 2035. Ο SDG 
3 περιλαμβάνει στόχο για τον τερματι-
σμό της παγκόσμιας επιδημίας φυματί-
ωσης έως το 2030, με τη συχνότητα της 
φυματίωσης ανά 100.000 πληθυσμό 
ετησίως να ορίζεται ως δείκτης για τη 
μέτρηση της προόδου.
Η ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ έφτα-
σε στο ορόσημο του 2020, με μείωση 
25% μεταξύ 2015 και 2020, και η Αφρι-
κανική Περιφέρεια του ΠΟΥ έφτασε 
πολύ κοντά, με μείωση 19%. Η μείωση 
του ποσοστού εμφάνισης της φυματί-
ωσης στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του 
ΠΟΥ οφείλεται στη Ρωσική Ομοσπον-
δία, όπου το ποσοστό μειώθηκε κατά 
6,0% ετησίως μεταξύ 2010 και 2020. 
Στην αφρικανική περιοχή του ΠΟΥ, αρ-
κετές χώρες στη Νότια Αφρική πέτυχαν 

Φυματίωση και πανδημία COVID-19 
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εντυπωσιακές μειώσεις 4–10 % ετησί-
ως, μετά την κορύφωση της επιδημίας 
του HIV και την επέκταση της πρόληψης 
και φροντίδας της φυματίωσης και του 
HIV. Η κάλυψη της αντιρετροϊκής θερα-
πείας (ART) αυξήθηκε για το 24% περί-
που των ατόμων που ζουσαν με HIV 
το 2010 σε 51% το 2015 και 73% το 
2020 (88% μεταξύ των κοινοποιημένων 
περιπτώσεων φυματίωσης μεταξύ των 
ατόμων που ζουν με HIV).
Η πρόοδος ήταν πολύ πιο αργή σε τρεις 
άλλες περιοχές του ΠΟΥ, με συνολικές 
μειώσεις 4,9% στην περιοχή της Ανατο-
λικής Μεσογείου, 11% στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ασίας και 6,7% στην 
περιοχή του Δυτικού Ειρηνικού για την 
περίοδο 2015–2020. Ανησυχία προ-
καλεί η περιοχή της Νότιας & Βόρειας 
Αμερικής του ΠΟΥ, όπου η συχνότητα 
εμφάνισης φαίνεται να αυξάνεται αργά 
μετά από πολλά χρόνια πτώσης, λόγω 
της ανοδικής τάσης στη Βραζιλία κατά 
την περίοδο 2016-2020.
Μεταξύ των 30 χωρών με υψηλό φόρ-
το φυματίωσης, έξι έχουν φτάσει στο 
ορόσημο του 2020: Αιθιοπία, Κένυα, 
Μιανμάρ, Ναμίμπια, Νότια Αφρική και 
Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας. 
Συνολικά 86 χώρες έφτασαν στο ορό-
σημο του 2020, συμπεριλαμβανομένων 
και των τριών χωρών της παγκόσμιας 
λίστας παρακολούθησης της φυματίω-
σης (Καμπότζη, Ρωσική Ομοσπονδία, 
Ζιμπάμπουε).
Γεωγραφικά, το 2020, τα περισσότερα 
κρούσματα φυματίωσης ήταν στις πε-
ριοχές του ΠΟΥ της Νοτιοανατολικής 
Ασίας (43%), της Αφρικής (25%) και του 
Δυτικού Ειρηνικού (18%), με μικρότε-
ρα ποσοστά στην Ανατολική Μεσόγειο 
(8,3%), Αμερική (3,0%) και Ευρώπη 
(2,3%). Οι 30 χώρες με υψηλή επιβά-
ρυνση με φυματίωση αντιπροσώπευαν 
το 86% όλων των εκτιμώμενων κρου-
σμάτων περιστατικών παγκοσμίως και 

οκτώ από αυτές τις χώρες αντιπροσώ-
πευαν τα δύο τρίτα του παγκόσμιου συ-
νόλου: Ινδία (26%), Κίνα (8,5%), Ινδονη-
σία (8,4%), Φιλιππίνες (6,0%), Πακιστάν 
(5,8%), Νιγηρία (4,6%), Μπαγκλαντές 
(3,6%) και Νότια Αφρική (3,3%).
Μεταξύ όλων των περιπτώσεων φυμα-
τίωσης, το 8,0% ήταν μεταξύ ατόμων 
που ζούσαν με HIV. Το ποσοστό των 
κρουσμάτων φυματίωσης που είχαν 
τον ιό HIV ήταν υψηλότερο στις χώρες 
της Αφρικανικής Περιφέρειας του ΠΟΥ, 
ξεπερνώντας το 50% σε περιοχές της 
νότιας Αφρικής.
Η φυματίωση επηρεάζει άτομα και των 
δύο φύλων και όλων των ηλικιακών 
ομάδων. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση 
είναι στους ενήλικες άνδρες, οι οποί-
οι αντιπροσώπευαν το 56% όλων των 
περιπτώσεων φυματίωσης το 2020. Συ-
γκριτικά, οι ενήλικες γυναίκες αντιπρο-
σώπευαν το 33% και τα παιδιά το 11%. 
Το υψηλότερο μερίδιο των περιπτώ-
σεων φυματίωσης μεταξύ των ανδρών 
είναι σύμφωνο με στοιχεία από έρευ-
νες επιπολασμού, οι οποίες δείχνουν 
ότι η νόσος της φυματίωσης επηρεάζει 
περισσότερο τους άνδρες από τις γυ-
ναίκες και ότι τα κενά στην ανίχνευση 
και την αναφορά κρουσμάτων είναι με-
γαλύτερα μεταξύ των ανδρών.
Οι αριθμοί των περιπτώσεων φυματί-
ωσης και των θανάτων άρχισαν να μει-
ώνονται στη Δυτική Ευρώπη, τη Βόρεια 
Αμερική και ορισμένα άλλα μέρη του 
κόσμου γύρω στο τέλος του 20ού αι-
ώνα, καθώς τα εισοδήματα αυξάνονταν, 
τα επίπεδα της φτώχειας μειώθηκαν και 
η στέγαση και η διατροφή βελτιώθη-
καν. Η ταχύτερη μείωση της επίπτωσης 
της φυματίωσης και της θνησιμότητας 
από φυματί-
ωση στη δυ-
τική Ευρώπη 
σ η μ ε ι ώ θ η κε 
στις δεκαετίες 



14

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ 

του 1950 και του 1960, στο πλαίσιο της 
προόδου προς την καθολική κάλυψη 
υγείας, της ταχείας κοινωνικής και οικο-
νομικής ανάπτυξης και της διαθεσιμό-
τητας αποτελεσματικών φαρμακευτικών 
θεραπειών.
Παγκοσμίως το 2020, εκτιμάται ότι 1,9 
εκατομμύρια περιστατικά φυματίωσης 
οφείλονταν σε υποσιτισμό, 0,74 εκα-
τομμύρια σε μόλυνση από τον ιό HIV, 
0,74 εκατομμύρια σε διαταραχές χρήσης 
αλκοόλ, 0,73 εκατομμύρια σε κάπνι-
σμα και 0,37 εκατομμύρια σε διαβήτη. 
Ωστόσο, υπάρχει σημαντική διαφορο-
ποίηση μεταξύ των χωρών ως προς τη 
σχετική συμβολή των πέντε παραγό-
ντων, και επομένως επίσης διακύμανση 
σε ποιους από αυτούς τους παράγοντες 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ως μέ-
ρος των εθνικών προσπαθειών για τη 
μείωση της επιβάρυνση της νόσου της 
φυματίωσης.
Η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) 
έχει προκαλέσει τεράστιες επιπτώσεις 
στην υγεία και κοινωνικές και οικονο-
μικές επιπτώσεις το 2020 και το 2021. 
Περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις στην 
παροχή και πρόσβαση σε βασικές υπη-
ρεσίες φυματίωσης, τον αριθμό των 
ατόμων που διαγνώστηκαν με φυματίω-
ση και καταγράφηκαν μέσω των εθνικών 
συστημάτων επιτήρησης ασθενειών 
(επίπτωση και θνησιμότητα). Η παγκό-
σμια έκθεση φυματίωσης του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για το 
2020 περιλαμβάνει εκτιμήσεις για τον 
αντίκτυπο των διαταραχών στις υπηρε-
σίες υγείας που προκαλούνται από την 
πανδημία COVID-19 στον αριθμό των 
παγκόσμιων θανάτων από φυματίωση 
το 2020 και μετά, δεδομένα για τις κα-
ταγραφές φυματίωσης τους πρώτους 6 
μήνες του 2020 και δεδομένα σχετικά 
με τις στρατηγικές ανταπόκρισης που 

ε φ α ρ μ ό ζ ο -
ν τ α ι  α π ό 
εθνικά προ-
γ ρ ά μ μ α τ α 
φυματίωσης.

Ένας ευρέως διαθέσιμος δείκτης που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτι-
μηθεί ο αντίκτυπος των διαταραχών 
που προκαλούνται από την πανδημία 
COVID-19 σε βασικές υπηρεσίες φυ-
ματίωσης σε επίπεδο χώρας είναι ο 
εθνικός αριθμός μηνιαίων ή τριμηνιαί-
ων καταγραφών των ατόμων που έχουν 
διαγνωστεί με φυματίωση. Αυτός ο 
δείκτης αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις 
στην πρόσβαση στη διάγνωση και τη 
θεραπεία τόσο από την πλευρά της 
προσφοράς (π.χ. ικανότητα συνέχισης 
παροχής υπηρεσιών) όσο και από την 
πλευρά της ζήτησης (π.χ. προθυμία και 
ικανότητα αναζήτησης περίθαλψης στο 
πλαίσιο του lockdown και των σχετικών 
περιορισμών στη μετακίνηση, ανησυ-
χίες για τους κινδύνους μετάβασης σε 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλ-
ψης κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας και 
στίγμα που σχετίζεται με τις ομοιότη-
τες στα συμπτώματα φυματίωσης και 
COVID-19). Μετά την επιτυχή συλλογή 
τέτοιων δεδομένων από 14 χώρες με 
υψηλή επιβάρυνση για τη φυματίωση 
για τον Ιανουάριο -Ιούνιο 2020, τον 
Ιανουάριο του 2021 ο ΠΟΥ καθιέρωσε 
ένα παγκόσμιο σύστημα τακτικής συλ-
λογής μηνιαίων και τριμηνιαίων δεδομέ-
νων από περισσότερες από 100 χώρες, 
αρχικά για ολόκληρο το 2020 και στη 
συνέχεια για το 2021, με οπτικοποιή-
σεις όλων των αναφερόμενων δεδομέ-
νων που είναι διαθέσιμα σε πραγματικό 
χρόνο.
Μετά από μεγάλες αυξήσεις στον πα-
γκόσμιο αριθμό καταγραφών κρουσμά-
των φυματίωσης ανά έτος μεταξύ 2017 
και 2019, τα αναφερόμενα στοιχεία 
δείχνουν σημαντική πτώση της τάξης 
του 18% μεταξύ 2019 και 2020, από 7,1 
εκατομμύρια σε 5,8 εκατομμύρια. Αυτή 
η οπισθοδρόμηση σημαίνει ότι ο στό-
χος των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη 
θεραπεία 40 εκατομμυρίων ατόμων που 
έχουν διαγνωστεί με φυματίωση την 
5ετία 2018-2022 είναι εκτός πορείας.
Για να υποστηρίξει τις χώρες να ανταπο-
κριθούν αποτελεσματικά στις διαταρα-
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χές των βασικών υπηρεσιών φυματίω-
σης λόγω του COVID-19, στα τέλη του 
2020, ο ΠΟΥ ξεκίνησε μια πρόσκληση 
για μελέτες περιπτώσεων καινοτόμων 
προσπαθειών που είχαν καταφέρει 
να μετριάσουν ή να αντιστρέψουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις. Ο στόχος ήταν 
να συγκεντρωθούν, να τεκμηριωθούν 
και να διαδοθούν παραδείγματα βέλ-
τιστων πρακτικών, καθώς και σχετικές 
νέες γνώσεις και διδάγματα. Μια πρώτη 
έκθεση που περιλαμβάνει 23 μελέτες 
περιπτώσεων και από τις έξι περιοχές 
του ΠΟΥ εκδόθηκε τον Μάιο του 2021.
Περισσότερες από τις μισές από τις 23 
μελέτες περιπτώσεων περιέγραψαν την 
επιτυχή εφαρμογή ψηφιακών παρεμβά-
σεων, συμπεριλαμβανομένης της τηλε-
ϊατρικής, της θεραπείας με υποστήριξη 
βίντεο, της επιτήρησης της φυματίωσης 
και της παρακολούθησης. Η έκθεση πα-
ρέχει επίσης παραδείγματα για το πώς 
ενισχύονται οι συμμαχίες δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα και η συμμετοχή της 
κοινότητας. Οι μελέτες αυτές δείχνουν 
επίσης πώς οι ενέργειες που σχετίζο-
νται με τη φυματίωση έχουν συμβάλει 
και στη διαχείριση του COVID-19 (π.χ. 
χρήση πλατφορμών ταχείας μοριακής 
διάγνωσης για τη διάγνωση και των δύο 
ασθενειών, χρήση υφιστάμενων αποκε-
ντρωμένων δομών παροχής υπηρεσιών 
και πλατφορμών εκπαίδευσης ασθενών 
για τη φυματίωση και τον COVID- 19 
και αξιοποίηση της εμπειρίας που σχε-
τίζεται με τη φυματίωση στον τρόπο 
αντιμετώπισης της νέας πανδημίας).  
Οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι, ενόψει 
μιας κρίσης, οι χώρες έχουν επεκτείνει 
τη χρήση νεότερων τεστ και θεραπει-
ών καθώς και ψηφιακών τεχνολογιών, 
ορισμένες από τις οποίες συνιστώνται 
εδώ και πολύ καιρό. Η κοινότητα της 
φυματίωσης σε όλα τα επίπεδα πρέπει 
να στηρίξει και να αξιοποιήσει αυτήν 
την πρόοδο.

Global tuberculosis report 2021. 
Geneva: World Health Organization; 
2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 
IGO.
https://www.who.int/publications/
d i g i t a l / g l o b a l - t u b e r c u l o s i s -
report-2021
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Η Παγκόσμια Ημέρα Όρασης είναι μια 
ημέρα ευαισθητοποίησης που πραγματο-
ποιείται κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του 
Οκτωβρίου, για να εστιάσει την παγκόσμια 
προσοχή στην εξασθένηση της όρασης, συ-
μπεριλαμβανομένης της τύφλωσης. Φέτος, 
η Παγκόσμια Ημέρα Όρασης έλαβε χώρα 
στις 14 Οκτωβρίου 2021 με θέμα: Love Your 
Eyes/Αγάπα τα Μάτια σου. 
Η μη διορθωμένη κακή όραση είναι η μεγα-
λύτερη μη-αντιμετωπισμένη αναπηρία στον 
κόσμο σήμερα. Οι κύριες αιτίες της εξασθέ-
νησης της όρασης και της τύφλωσης είναι τα 
μη-διορθωμένα διαθλαστικά σφάλματα και 
ο καταρράκτης. 
671 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κακή 
όραση επειδή δεν έχουν ένα απλό ζευγάρι 
γυαλιά – μια λύση που υπάρχει εδώ και 700 
χρόνια. Ενώ πολλοί παράγοντες μπορούν 
να αποδοθούν στο γιατί τόσοι πολλοί δεν 
έχουν πρόσβαση σε γυαλιά, η αλήθεια εί-
ναι ότι η ζωή μπορεί να γίνει δύσκολη για 
πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα σε χώρες 
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.
Χωρίς καλή όραση ένα παιδί μπορεί να μην 
μπορεί να δει τον πίνακα και να κάνει το κα-
λύτερο δυνατό που μπορεί στο σχολείο. 
Ένα παιδί μπορεί να μην μπορεί να διαβάζει, 
να αθλείται, να συμμετέχει σε μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και διαδικτυακά παιχνίδια ή να 
συναναστρέφεται εύκολα με την οικογένεια 
και τους φίλους του. Ένας εργαζόμενος δεν 
μπορεί να είναι όσο παραγωγικός θέλει και 
μπορεί και επομένως θα κερδίζει λιγότερα 
στο χώρο εργασίας. Οι άνθρωποι μπορεί να 
αποκοπούν από την κοινωνία μη μπορώντας 
να απολαύσουν μια καλή ποιότητα ζωής. Οι 
παγκόσμιοι ηγέτες έχουν υπογράψει μια σει-
ρά από 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών για τη φτώ-
χεια, την υγεία, την εκπαίδευση, το φύλο, 

την εργασία και 
την ανισότητα. 
Είναι αδύνατο 
να δούμε πώς 

μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους στό-
χους έως το 2030 χωρίς επείγουσα δράση 
για την όραση.
ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟ-
ΦΕΥΧΘΕΙ

161 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μη δι-
ορθωμένα διαθλαστικά σφάλματα που 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με γυαλιά ή 
φακούς επαφής
100 έχουν καταρράκτη που μπορεί να αντι-
μετωπιστεί με χειρουργική επέμβαση
510 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προβλή-
ματα κοντινής όρασης λόγω μη διορθωμέ-
νης πρεσβυωπίας που μπορεί να αντιμετω-
πιστεί με γυαλιά
Τουλάχιστον 771 εκατομμύρια άνθρωποι 
(90%) έχουν απώλεια όρασης που μπορεί 
να προληφθεί ή να αντιμετωπιστεί
Υπάρχουν 77 εκατομμύρια άνθρωποι (10%) 
με απώλεια όρασης από ιατρικές καταστά-
σεις που απαιτούν συνεχή διαχείριση, θε-
ραπεία, υπηρεσίες χαμηλής όρασης ή απο-
κατάσταση.
ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΔΥΟ ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΟΡΑ-
ΣΗΣ

Το διαθλαστικό σφάλμα αναφέρεται σε μια 
ομάδα παθήσεων των ματιών όταν τα μάτια 
δεν μπορούν να εστιάσουν στα αντικείμενα 
με αποτέλεσμα το θάμπωμα της όρασης. Οι 
κύριοι τύποι διαθλαστικών ανωμαλιών πε-
ριλαμβάνουν τη μυωπία, την υπερμετρωπία, 
τον αστιγματισμό και την πρεσβυωπία
Ο καταρράκτης προκαλείται λόγω της θόλω-
σης του φακού στο εσωτερικό του ματιού. 
Καθώς μεγαλώνουμε, οι πρωτεΐνες στο εσω-
τερικό του φακού σπάνε, προκαλώντας ομί-
χλη και μείωση της όρασης. Η θολότητα του 
φακού τείνει να εξελίσσεται με αποτέλεσμα 
την αδιαφάνεια του φακού, την προοδευ-
τική μείωση της όρασης και θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε τύφλωση εάν αφεθεί χωρίς 
θεραπεία

Παγκόσμια Ημέρα Όρασης 2021
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Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οφθαλμολογίας και 
το Διεθνές Ινστιτούτο Μυωπίας δημοσίευ-
σαν έκθεση ανοιχτής πρόσβασης στο περι-
οδικό European Journal of Ophthalmology 
σχετικά με τον αυξανόμενο επιπολασμό της 
μυωπίας στην Ευρώπη και τις δυνατότητες 
πρόληψής της
Τα βασικά μηνύματα από την έκθεση είναι:
•	 Η	μυωπία	αυξάνεται	με	ανησυχητικό	
ρυθμό, με 4,9 δισεκατομμύρια ανθρώπους 
να αναμένεται να έχουν μυωπία έως το 2050 
παγκοσμίως, δημιουργώντας μια σημαντική 
πρόκληση για τα συστήματα υγείας. Αυτό 
σημαίνει ότι η μυωπία προβλέπεται να γίνει η 
πιο κοινή αιτία μη αναστρέψιμης βλάβης της 
όρασης και τύφλωσης, εκτός και αν γίνουν 
προληπτικές παρεμβάσεις.
•	 Στην	Ευρώπη,	ο	επιπολασμός	της	μυ-
ωπίας έχει αυξηθεί σχεδόν στο 50% στην 
ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών.
•	 Τα	 παιδιά	 ηλικίας	 άνω	 των	6	 ετών	
βρέθηκαν να κινδυνεύουν ιδιαίτερα, με το 
υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης μυωπίας 
να παρατηρείται επί του παρόντος σε παιδιά 
7-10 ετών. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οφθαλ-
μολογίας παρείχε συμβουλές στα παιδιά και 
τους γονείς τους σχετικά με τη διαχείριση 
των κινδύνων.
•	 Σε	ολόκληρη	την	περιοχή,	ο	συνολι-
κός επιπολασμός της μυωπίας βρέθηκε να 
είναι υψηλός:
o Δυτική Ευρώπη: 36,7%
o Κεντρική Ευρώπη: 34,6%
o Ανατολική Ευρώπη: 32,2%
•	 Ο	αυξημένος	χρόνος	παραμονής	σε	
εσωτερικούς χώρους αναγνωρίστηκε ως ο 
κύριος παράγοντας για την αύξηση της Μυ-
ωπίας. Κάθε επιπλέον ώρα υπαίθριου χώρου 
την εβδομάδα βρέθηκε ότι οδηγεί σε μείωση 
του κινδύνου μυωπίας κατά 2%.
•	 Άλλοι	 παράγοντες,	όπως	η	 χρήση	
υπολογιστών και smartphones, η τοποθε-
σία κατοικίας (αστική εναντίον αγροτική), η 
εθνικότητα, το φύλο, η εκπαίδευση και οι 

κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες βρέθηκαν 
επίσης ως πιθανοί παράγοντες που συμβάλ-
λουν στην αύξηση της μυωπίας.
 https://www.iapb.org/world-sight-day/
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Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
έχουν κερδίσει από την ανάπτυξη πο-
λιτικής για την προώθηση της φυσικής 
δραστηριότητας από το 2015, αλλά κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 η 
πρόοδος έχει επιβραδυνθεί όπως δείχνει 
πρόσφατη δημοσίευση του ΠΟΥ. Η νέα 
έκθεση, «2021 ενημερωτικά δελτία φυ-
σικής δραστηριότητας για τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ευρωπαϊκής 
Περιφέρειας του ΠΟΥ», βασίζεται σε δε-
δομένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και 
παρουσιάζει μια επισκόπηση των πολιτι-
κών και των δράσεων που έχουν εφαρ-
μοστεί στις χώρες για την προώθηση της 
υγείας - ενίσχυση της φυσικής δραστηρι-
ότητας (HEPA). Η τακτική σωματική δρα-
στηριότητα παρέχει οφέλη για την υγεία 
σε όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία ή 
το επίπεδο φυσικής κατάστασης. Μεταξύ 
των ενηλίκων, η σωματική δραστηριότητα 
συμβάλλει στην πρόληψη και τον έλεγχο 
χρόνιων ασθενειών, όπως καρδιαγγειακά 
νοσήματα, καρκίνος, διαβήτης, άγχος, κα-
τάθλιψη, άνοια και παχυσαρκία.
Σωματική αδράνεια: σοβαρός παράγο-
ντας κινδύνου για την ΕΕ
Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση που 
συνοψίζει τη συνολική κατάσταση σε 
ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και λεπτομερή 
ενημερωτικά δελτία για κάθε κράτος μέλος 
της ΕΕ. Οι δείκτες στην έκθεση υποδηλώ-
νουν τι είδους πολιτικές HEPA που προ-
τείνει ο ΠΟΥ έχουν εφαρμοστεί σε κάθε 
χώρα. Σύμφωνα με την έκθεση, μπορεί να 
παρατηρηθεί μια γενική βελτίωση στους 
δείκτες πολιτικής μεταξύ 2015 και 2021. 
Σε όλη την Περιφέρεια, το μέσο ποσοστό 
των 23 δεικτών που ολοκληρώθηκαν από 
τα κράτη μέλη αυξήθηκε από το 2015 έως 

το 2021, αν και 
ο ρυθμός προ-
όδου επιβρα-
δύνθηκε μετά 
το 2018.
«Στην ευρω-

παϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ, περίπου το 
ένα τρίτο των ενηλίκων είναι σωματικά 
αδρανείς. Η έλλειψη σωματικής δραστηρι-
ότητας συνδέεται στενά με το υπερβολικό 
βάρος και την παχυσαρκία, και κατά συνέ-
πεια με πολλές μη μεταδοτικές ασθένειες 
και κινδύνους για την υγεία», δήλωσε ο 
Δρ Hans Henri P. Kluge, Περιφερειακός 
Διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη. «Εί-
ναι καιρός να θυμηθούμε ότι οι υγιεινές 
συνήθειες – από την ισορροπημένη δια-
τροφή μέχρι τη σωματική δραστηριότητα 
– είναι βασικοί παράγοντες που προστα-
τεύουν την υγεία μας.
Εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ: τι νέο 
υπάρχει;
Όπως δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης, 
το 2021 οι χώρες της ΕΕ είχαν σημειώ-
σει πρόοδο εφαρμόζοντας τα ακόλουθα 
μέτρα:
•	υποστήριξη	παρεμβάσεων	για	την	προ-
ώθηση της σωματικής δραστηριότητας σε 
ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (74% των 
χωρών).
•	προώθηση	της	φυσικής	δραστηριότητας	
στο χώρο εργασίας (74% των χωρών).
•	κατάρτιση	εκπαιδευτικών	φυσικής	αγω-
γής (89% των χωρών).
•	παροχή	ευρύτερης	πρόσβασης	σε	εγκα-
ταστάσεις άσκησης για κοινωνικά μειονε-
κτούσες ομάδες (78% των χωρών).
•	παραγωγή	εθνικών	συστάσεων	για	 τη	
σωματική δραστηριότητα για την υγεία 
(85% των χωρών).
ΠΟΥ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή: δέσμευ-
ση για την προώθηση υγιεινών τρόπων 
ζωής για όλους
Για την αύξηση των επιπέδων φυσικής 
δραστηριότητας, ο ΠΟΥ συνεργάζεται 
στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη της ΕΕ για την αύξηση της σω-
ματικής δραστηριότητας σε όλη την περι-
οχή. Αυτή η συνεργασία βοήθησε στην 

Πολιτικές για την προαγωγή της σωματικής δραστηριότητας στην περίοδο 
του COVID-19: η Ευρώπη είναι σε καλό δρόμο; 
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ενίσχυση της πολιτικής και της πρακτικής 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Εργασίας του ΠΟΥ 2020–2025 - «Ενιαία 
δράση για καλύτερη υγεία στην Ευρώπη». 
Η παρουσίαση της νέας έκθεσης σημα-
τοδότησε την έναρξη μιας πρωτοβουλίας 
που ονομάζεται Healthy Lifestyles 4 All 
(HL4A) με επικεφαλής τον ΠΟΥ/Ευρώπη 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 2ετής εκ-
στρατεία θα παρουσιάσει προσπάθειες 
και θα υποστηρίξει τις χώρες της ΕΕ για 
την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής 
μεταξύ των γενεών και των κοινωνικών 
ομάδων και για την προώθηση μιας πα-
γκόσμιας προσέγγισης μεταξύ των πολι-
τικών και των τομέων – συνδέοντας τα 
τρόφιμα, την υγεία, την ευημερία και τον 
αθλητισμό. 
Προσβλέποντας στο μέλλον, αυτή η ση-
μαντική συνεργασία μεταξύ του ΠΟΥ/
Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην υπο-
στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής 
ανάκαμψης από τον COVID-19, με συνεχή 
και συντονισμένη εστίαση στην επίτευξη 
15% μείωσης της σωματικής αδράνειας 
έως το 2030 και στην επίτευξη των Στό-
χων Βιώσιμης Ανάπτυξης..
Επίδραση του COVID-19 στη σωματική 
δραστηριότητα
Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να λά-
βει χώρα σε διάφορα περιβάλλοντα, κατά 
τη διάρκεια δραστηριοτήτων ελεύθερου 
χρόνου, στο σχολείο, στο χώρο εργα-
σίας και στο σπίτι κατά τη διάρκεια των 
καθημερινών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, 
η διατήρηση επαρκών επιπέδων σωματι-
κής δραστηριότητας γίνεται πιο δύσκο-
λη καθώς τα περισσότερα καθημερινά 
περιβάλλοντα έχουν γίνει πιο καθιστικά. 
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΠΟΥ, η 
συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 έχει 
τονίσει τη σημασία του περιβάλλοντος 
μας και της πρόσβασής μας σε ευκαιρίες 
για σωματική δραστηριότητα ως μέρος 
της καθημερινής ζωής.
«Η καραντίνα και η περιορισμένη πρό-

σβαση σε δημόσιους και εσωτερικούς 
χώρους είχαν αρνητικό αντίκτυπο στα 
επίπεδα σωματικής δραστηριότητας που 
ήταν ήδη σε πολύ χαμηλά επίπεδα πριν 
από την πανδημία. Ορισμένες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ 
εξακολουθούν να αισθάνονται αυτόν 
τον αντίκτυπο. Τώρα είναι η κατάλληλη 
στιγμή για να ανεβάσετε ξανά τα επίπεδα 
σωματικής δραστηριότητας. Υπάρχουν 
διάφορες πολιτικές για τη βελτίωση της 
υγείας για να διαλέξετε και λειτουργούν 
καλύτερα όταν συνδυάζονται», δήλωσε ο 
Δρ Kremlin Wickramasinghe, Αναπληρω-
τής Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Μη 
Μεταδοτικών Ασθενειών του ΠΟΥ. Εφαρ-
μόζοντας τις πολιτικές HEPA, οι χώρες της 
Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ μπο-
ρούν να παρέχουν μακροπρόθεσμα οφέ-
λη για την υγεία και τα συστήματα υγείας 
των ανθρώπων.
Πηγή: 2021 Physical Activity Factsheets 
for the European Union Member States in 
the WHO European Region. Copenhagen: 
WHO Regional Office for Europe; 2021. 
License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://
www.euro.who.int/en/health-topics/
d isease-prevention/physical-activity/
publications/2021/2021-physical-activity-
factsheets-for-the-european-union-
member-states-in-the-who-european-
region
Physical activity promoting policies in 
the era of COVID-19: is Europe on the 
right track? https://www.euro.who.int/
en/health-topics/d isease-prevention/
physical-activity/news/news/2021/10/
physical-activity-promoting-policies-in-
the-era-of-covid-19-is-europe-on-the-
right-track
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Σε ένα συναινετικό κείμενο με τίτλο «Πρό-
ληψη της Επόμενης Πανδημίας: η θέση για 
την Επένδυση στην υγεία του κυκλοφορι-
κού συστήματος», η Παγκόσμια Συμμαχία 
για την Υγεία του Κυκλοφορικού Συστή-
ματος (Global Coalition for Circulatory 
Health) κάνει έκκληση αύξησης των 
επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα, 
προκειμένου να προετοιμαστούν για την 
επόμενη πανδημία ή ακόμα καλύτερα να 
την αποτρέψουν. 
Η πανδημία της νόσου COVID-19 έχει επι-
φέρει τεράστιο αντίκτυπο στη σωματική, 
ψυχική υγεία των ατόμων σε ολόκληρο 
τον κόσμο και είχε ιδιαίτερα καταστρο-
φικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια ανθρώ-
πους που ζουν με μη μεταδοτικές ασθέ-
νειες. Εκτός από την τρίτη ηλικία, τα άτομα 
που ζουν με καρδιαγγειακή νόσο, έχουν 
υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, πάσχουν 
από παχυσαρκία, διαβήτη, νεφρική νόσο 
και υπέρταση διατρέχουν αρκετά μεγά-
λο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρότερες 
μορφές της νόσου COVID-19 και των συ-
νεπειών της, συμπεριλαμβανομένου του 
θανάτου.
Η πανδημία της νόσου COVID-19 έχει 
επίσης συσχετιστεί με αυξημένη θνησι-
μότητα, εκτός από αυτή που σχετίζεται με 
την ίδια τη λοίμωξη και τις άμεσες συνέ-
πειές της, καθώς η αναβολή στη φροντίδα 
των ατόμων που ζουν με μη μεταδοτικές 
ασθένειες έχουν επιδεινώσει την έκθεσή 
τους σε αρνητικά αποτελέσματα για την 
υγεία. Δεν αποτελεί ωστόσο έκπληξη, 
ότι άτομα με χαμηλότερο κοινωνικοοι-
κονομικό επίπεδο, τόσο σε χώρες υψηλού 
όσο και σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, 
έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες 
της πανδημίας.
Η Παγκόσμια Ένωση αποζητά αυξημένη 
υποστήριξη του προσωπικού υγειονο-
μικής περίθαλψης, ισονομία τόσο στην 
παγκόσμια διανομή εμβολίων όσο και 

στην πρόσβαση σε περίθαλψη, καλύτερη 
χρήση νέων, καινοτόμων και ψηφιακών 
μοντέλων φροντίδας και τέλος, δημο-
σιονομικές πολιτικές που στοχεύουν σε 
ανθυγιεινά προϊόντα για την υποστήριξη 
αυτών των επενδύσεων.
Το άρθρο επίσης, περιλαμβάνει μια σειρά 
συστάσεων για την υποστήριξη των κυ-
βερνητικών προσπαθειών ώστε να προ-
ετοιμαστούν για μελλοντικές πανδημίες 
κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης πε-
ριόδου:
•	 Ως	πρώτο	βήμα	είναι	η	πρόληψη,	
ο έλεγχος και η αντιμετώπιση ασθενει-
ών του κυκλοφορικού συστήματος μέσω 
εθνικών σχεδίων αντιμετώπισης και ανάρ-
ρωσης από την νόσο COVID-19 εμπλέ-
κοντας τους ασθενείς στην διαδικασία 
δημιουργίας τους.
•	 Αύξηση	των	δαπανών	και	ανάπτυξη	
στοχευμένων πολιτικών για την αντιμετώ-
πιση των παραγόντων κινδύνου καρδι-
αγγειακής νόσου και μη μεταδιδόμενων 
νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών και εμπορικών καθοριστικών 
παραγόντων της υγείας, χρησιμοποιώντας 
έσοδα από δημοσιονομικές πολιτικές (δη-
λαδή φορολόγηση ανθυγιεινών προϊό-
ντων, όπως το αλκοόλ και τα προϊόντα 
καπνού)
•	 Συμπερίληψη	δεικτών	σχετικά	 με	
τον επιπολασμό των παθήσεων του κυ-
κλοφορικού συστήματος, τις συννοση-
ρότητες και τους παράγοντες κινδύνου 
στα μέτρα ετοιμότητας, ανθεκτικότητας 
και ανταπόκρισης στην πανδημία
•	 Διασφάλιση	ότι	τα	άτομα	που	ζουν	
σε περιβάλλοντα χαμηλών πόρων και 
έχουν  παθήσεις του κυκλοφορικού συστή-
ματος έχουν 
καλή και δίκαιη 
πρόσβαση σε 
βασικές υπη-

Πρόληψη της επόμενης πανδημίας: η θέση για την επένδυση στην υγεία 
του κυκλοφορικού συστήματος
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ρεσίες υγείας, μέσω της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, συμπεριλαμβανομέ-
νων των φαρμάκων, των μηχανημάτων 
και των συναφών ιατρικών συσκευών.
•	 Παροχή	εύκολης	πρόσβασης	στον	
εμβολιασμό και σε άλλες μεθόδους πρό-
ληψης ασθενειών για όσους έχουν υπο-
κείμενους παράγοντες κινδύνου.
•	 Υποστήριξη	και	ενσωμάτωση	απο-
τελεσματικών μοντέλων παροχής ποιο-
τικών υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα στον 
τομέα της τηλεϊατρικής και παροχή πρω-
τοβουλιών για την υποστήριξη της αυτο-
φροντίδας και της αυτοενδυνάμωσης.
Global Coalition for Circulatory 
Health (Global Coalition, GCCH):
Framework Convention Alliance for 
Tobacco Control
International Alliance of Patients’ 
Organizations
International Council of Nurses
International Diabetes Federation
International Society of Nephrology
World Federation of Public Health 
Associations
World Heart Federation
World Hypertension League
World Organization of Family Doctors
World Stroke Organization
https://world -heart-federation.org /
resource/preventing-the-next-pandemic-
the-case-for-investing-in-circulatory-
health/
Προσαρμογή κειμένου:  Σίσσυ Πελέκη, 
Νοσηλεύτρια, MSc Προαγωγή και Αγωγή 
Υγείας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ – 
υποψήφια PhD, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

PREVENTING THE  
NEXT PANDEMIC:
THE CASE FOR INVESTING 
IN CIRCULATORY HEALTH

A GLOBAL COALITION FOR
CIRCULATORY HEALTH
POSITION PAPER
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Νέα από την Ευρώπη και τον κόσμο
Η ανάγκη ενσωμάτωσης ψυχολογικών 
παρεμβάσεων στη θεραπεία του χρόνιου πόνου
 
Το πρόσφατο τεύχος του Psychological Science 
in the Public Internet εξετάζει τις ψυχολογικές 
παρεμβάσεις στη θεραπεία του χρόνιου πόνου, 
δίνοντας έμφαση στο κενό που παρατηρείται 
μεταξύ των ερευνητικών δεδομένων για την 
αποτελεσματικότητα αρκετών ψυχολογικών 
παρεμβάσεων και της διαθεσιμότητας και της 
αξιοποίησής τους στη θεραπεία.

Ο πόνος λειτουργεί στο σώμα ως ένα σήμα 
ειδοποίησης του εγκεφάλου για την ύπαρξη 
κάποιου τραύματος ή ασθένειας. Η απουσία 
έντονης απόκρισης στον πόνο θα σήμαινε 
πως ένα σωματικό τραύμα θα μπορούσε να 
παραμείνει απαρατήρητο κι, επομένως, χωρίς 
θεραπεία. Εντούτοις, μεγάλος αριθμός ατόμων 
βιώνει χρόνιο πόνο, ο οποίος διαρκεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και μετά την επούλωση του 
τραυματισμού ή ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
κάποιας εύκολα αναγνωρίσιμης αιτίας.

Δυστυχώς, η αντιμετώπιση του χρόνιου 
πόνου με μη συνταγογραφούμενη αλλά και 
συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή ενέχει 
κινδύνους για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων 
των παρενεργειών αλλά και της εξάρτησης από 
αυτήν. Στο πιο πρόσφατο τεύχος του Psycho-
logical Science in the Public Internet (PSPI), 
ομάδα ερευνητών εξέτασε τον τρόπο με τον 
οποίο οι ψυχολογικές παρεμβάσεις μπορούν 
να αποτελέσουν μέρος ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, 
ώστε να μειωθεί η ανάγκη για επεμβάσεις και για 
πιθανή λήψη επικίνδυνης φαρμακευτικής αγωγής.
«Υπάρχουν αρκετές αποτελεσματικές, μη ιατρικές 
θεραπείες για τον χρόνιο πόνο, με τις ψυχολογικές 
παρεμβάσεις να αναδύονται ανάμεσα στις πιο 
αποδοτικές», υποστηρίζει η Mary Driscoll, 
ερευνήτρια στο Yale University και πρώτη 
συγγραφέας του εν λόγω άρθρου. «Οι άνθρωποι 
που συμμετέχουν σε ψυχολογικού τύπου θεραπεία 
αναμένεται να βιώσουν ουσιαστική μείωση 
του πόνου καθώς και βελτίωση στη σωματική 
λειτουργικότητα και την συναισθηματική ευεξία 
τους.».

Η παρούσα κατάσταση φροντίδας του χρόνιου 
πόνου
Σε πολλές περιπτώσεις οι αιτίες του χρόνιου πόνου 
παραμένουν άγνωστες και η χρήση συντηρητικών 
ιατρικών παρεμβάσεων, όπως η φαρμακευτική 
αγωγή και οι επεμβατικές μέθοδοι,  μπορεί να 
προσφέρουν μικρή έως καθόλου ανακούφιση 

– ή ακόμη και να οδηγήσουν σε επιδείνωση 
της παρούσας κατάστασης. Οι άνθρωποι με 
χρόνιο πόνο, συχνά, αναφέρουν ματαίωση με 
το σύστημα υγείας και το σύστημα ασφάλισης, 
καθώς προσλαμβάνονται από τους ασθενείς ως 
απορριπτικά και αδύναμα να ανταποκριθούν στο 
πρόβλημα τους.

Η ψυχολογική θεραπεία μπορεί να μειώσει την 
ανάγκη λήψης αγωγής και άλλων επεμβατικών 
θεραπειών, οι οποίες μπορεί να είναι δαπανηρές, 
αναποτελεσματικές αλλά ακόμη και επικίνδυνες 
για τη ζωή των ασθενών. Επιπλέον, οι ερευνητές 
προτείνουν πως η επίδραση της ψυχολογικής 
θεραπείας μπορεί να διατηρηθεί καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ζωής ενός ατόμου.

«Οι άνθρωποι που βιώνουν χρόνιο πόνο θα έπρεπε 
να αισθάνονται ενδυναμωμένοι να επιλέξουν το 
είδος της ψυχολογικής θεραπείας που είναι πιο 
ελκυστικό σε αυτούς.», υποστηρίζει η Driscoll. 
«Μόλις το κάνουν, η αναζήτηση ψυχοθεραπευτή 
που μπορεί να παρέχει αυτή τη φροντίδα και 
με τον οποίο μπορούν να δημιουργήσουν μια 
ουσιαστική σύνδεση θα είναι παράγοντας – κλειδί 
για την απόκτηση οφέλους."

Ψυχολογικές θεραπείες
Η έρευνα έχει αναδείξει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι ψυχολογικοί παράγοντες 
στην έναρξη, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια του 
χρόνιου πόνου. Για τους λόγους αυτούς, αρκετές 
ψυχολογικές παρεμβάσεις έχει φανεί πως είναι 
αποτελεσματικές ως προς την αντιμετώπιση του 
χρόνιου πόνου.

Στο παρόν άρθρο η Driscoll και οι συνεργάτες της 
περιγράφουν τις παρεμβάσεις που έχουν μελετηθεί 
ευρέως στην επιστημονική κοινότητα που μελετά 
τον χρόνιο πόνο και συμπεριλαμβάνουν τα κάτωθι 
είδη:
•	 Υποστηρικτική	 ψυχοθεραπεία,	 η	 οποία	
εστιάζει στην άνευ όρων αποδοχή και την 
ενσυναίσθηση.
•	 Εκπαίδευση	σε	τεχνικές	χαλάρωσης,	χρήση	
αναπνοών, μυϊκή χαλάρωση και νοερές εικόνες με 
σκοπό την αντίδραση στη σωματική αντίδραση 
του στρες.
•	 Βιοανάδραση,	 η	 οποία	 περιλαμβάνει	 την	
παρακολούθηση των σωματικών αντιδράσεων 
των ασθενών 
στο άγχος και 
τον πόνο (π.χ. 
α υ ξ η μ έ ν ο ς 
κ α ρ δ ι α κ ό ς 
ρυθμός, μυϊκή 
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ένταση) και εκπαίδευση των τρόπων διαχείρισης 
και μείωσης των αντιδράσεων αυτών.
•	 Ύπνωση	 από	 εκπαιδευμένο	 κλινικό.	 Η	
ύπνωση μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην 
επεξεργασία του πόνου, τις προσδοκίες ή την 
αντίληψη και συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση σε 
τεχνικές χαλάρωσης.
•	 Γνωσιακή-	 συμπεριφορική	 θεραπεία,	
κατά την οποία οι ασθενείς μαθαίνουν να 
αναπλαισιώνουν τις δυσπροσαρμοστικές 
πεποιθήσεις τους για τον πόνο, οι οποίες 
καταλήγουν σε δυσφορικά συναισθήματα, 
να αλλάζουν μη βοηθητικές συμπεριφορές 
τους, όπως η απομόνωση και η αδράνεια και 
να αναπτύσσουν βοηθητικές συμπεριφορικές 
στρατηγικές αντιμετώπισης (π.χ. χαλάρωση).
•	 Παρεμβάσεις	 βασισμένες	 στην	
ενσυνειδητότητα, οι οποίες συμβάλλουν 
στην αποσύνδεση του σωματικού πόνου από 
τον συναισθηματικό μέσω της αυξημένης 
επίγνωσης του σώματος, της αναπνοής και της 
δραστηριότητας.
•																		Ψυχολογικά	ενημερωμένη	φυσικοθεραπεία,	
η οποία ενσωματώνει τη φυσικοθεραπεία και τη 
γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία.

Η έκθεση του PSPI εξετάζει, επίσης, θέματα, 
όπως η ολοκληρωμένη φροντίδα του πόνου, 
ο συνδυασμός ιατρικών, ψυχολογικών και 
κοινωνικών πτυχών της υγειονομικής περίθαλψης, 
το μέλλον της θεραπείας του πόνου, την αύξηση 
της διαθεσιμότητας  στρατηγικών διαχείρισης 
του πόνου καθώς και την ενσωμάτωσή τους στο 
πλάνο αντιμετώπισής του.

Πηγή: Association for Psychological Science 
https://www.psychologicalscience.org/news/re-
leases/2021-oct-pspi-chronic%20pain.html?_
ga=2.232077340.2016011975.1631504415-
1839610722.1578604099 
Journal Reference:  Driscoll, M. A., Edwards, R. 
R., Becker, W. C., Kaptchuk, T. J., & Kerns, R. D. 
(2021). Psychological Interventions for the Treat-
ment of Chronic Pain in Adults. Psychological Sci-
ence in the Public Interest, 22(2), 52–95. https://
doi.org/10.1177/15291006211008157

Προσαρμογή κειμένου:  Βίκυ Κολλάρου, 
Ψυχολόγος- Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc 
Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, Ιατρική Σχολή 
Αθηνών, ΕΚΠΑ

Περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια παιδιά 
στον κόσμο έχασαν τον γονέα ή φροντιστή 
τους λόγω της πανδημίας του COVID-19

Περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο παιδιά σε 
όλο τον κόσμο υπολογίζεται ότι έχουν χάσει 
τουλάχιστον έναν γονέα, τον παππού και τη γιαγιά 
είχαν την κηδεμονία τους ή τον παππού και τη 
γιαγιά που ζούσε μαζί τους, λόγω θανάτου που 
σχετίζεται με τον COVID-19 κατά τους πρώτους 
14 μήνες της πανδημίας, σύμφωνα με μελέτη που 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet. Η μελέτη 
υπογραμμίζει την ορφανότητα ως επείγουσα και 
αγνοημένη συνέπεια της πανδημίας και τονίζει ότι η 
τεκμηριωμένη ερευνητικά παροχή ψυχοκοινωνικής 
και οικονομικής υποστήριξης σε παιδιά που έχουν 
χάσει έναν φροντιστή πρέπει να είναι βασικό 
μέρος της αντιμετώπισης της πανδημίας.

Η   ανάλυση     χρησιμοποίησε    δεδομένα   θνη-
σιμότητας και γονιμότητας για να μοντελοποιήσει 
τα ποσοστά ορφάνιας που σχετίζονται με τον 
COVID-19 (θάνατος ενός ή και των δύο γονέων) 
και θανάτων παππούδων και γιαγιάδων με 
επιμέλεια ή  φροντιστές (ηλικίας 60-84 ετών) από 
την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Απριλίου 2021 
, σε 21 χώρες. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε εν 
μέρει από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάχρηση 
Ναρκωτικών (NIDA).

Στην εργασία, οι "θάνατοι που σχετίζονται με 
τον COVID-19" αναφέρονταν στον συνδυασμό 
θανάτων που προκαλούνται άμεσα από τον 
COVID-19 και εκείνων που προκαλούνται έμμεσα 
από άλλες συναφείς αιτίες, όπως το lockdown, οι 
περιορισμοί στη μετακίνηση, η μειωμένη πρόσβαση 
ή αποδοχή της υγειονομικής περίθαλψης και της 
θεραπείας για χρόνιες παθήσεις.

Οι τραυματικές εμπειρίες, όπως η απώλεια γονέα 
ή φροντιστή, σχετίζονται με αυξήσεις στη χρήση 
ουσιών, καταστάσεις ψυχικής υγείας και άλλες 
συμπεριφορικές και χρόνιες παθήσεις υγείας. Το 
NIDA υποστηρίζει την έρευνα που στοχεύει στην 
κατανόηση του αντίκτυπου του τραύματος στους 
νέους, στην πρόληψη της χρήσης ουσιών μετά 
από δυσκολίες ζωής και στη θεραπεία της χρήσης 
ουσιών σε πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν 
τραύματα.

 «Μελέτες όπως αυτή διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο 
στον εντοπισμό των μακροχρόνιων συνεπειών 
της πανδημίας COVID-19 για τις οικογένειες και τη 
μελλοντική ψυχική υγεία και ευημερία των παιδιών 
σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η διευθύντρια του 
NIDA Nora D. Volkow, MD «Αν και το τραύμα 
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που βιώνει ένα παιδί μετά την απώλεια ενός γονέα 
ή φροντιστή μπορεί να είναι καταστροφικές, 
υπάρχουν τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που 
μπορούν να αποτρέψουν περαιτέρω δυσμενείς 
συνέπειες, όπως η χρήση ουσιών, και πρέπει να 
διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε 
αυτές τις παρεμβάσεις».

Για την εκτίμηση των ποσοστών ορφανότητας και 
των θανάτων που σχετίζονται με την πανδημία, 
η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα της αύξησης 
της μη-αναμενόμενης θνησιμότητας (excess mor-
tality ) και της θνησιμότητας από COVID-19 
για 21 χώρες που αντιπροσώπευαν το 77% των 
παγκόσμιων θανάτων από COVID-19 κατά τη 
διάρκεια του 2020 και στις αρχές του 2021. Αυτές 
περιλαμβάνουν την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την 
Κολομβία, την Αγγλία και Ουαλία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ινδία, Ιράν, Ιταλία, Κένυα, Μαλάουι, Μεξικό, 
Νιγηρία, Περού, Φιλιππίνες, Πολωνία, Ρωσική 
Ομοσπονδία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Ηνωμένες 
Πολιτείες και Ζιμπάμπουε.

Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι 1.134.000 παιδιά 
έχασαν έναν γονέα ή έναν παππού που είχε την 
επιμέλεια λόγω θανάτου που σχετίζεται με τον 
COVID-19. Από αυτά, 1.042.000 παιδιά έμειναν 
ορφανά από μητέρα, πατέρα ή και τα δύο -- τα 
περισσότερα έχασαν τον έναν, όχι και τους δύο 
γονείς. Συνολικά, 1.562.000 παιδιά εκτιμάται ότι 
έχουν βιώσει το θάνατο τουλάχιστον ενός γονέα 
ή ενός παππού ή της γιαγιάς (ή άλλου μεγαλύτερου 
συγγενή) που είχε την επιμέλεια ή έμενε στο ίδιο 
σπίτι.

Οι χώρες με τον υψηλότερο αριθμό παιδιών 
που έχασαν τους κύριους φροντιστές (γονείς ή 
παππούδες και γιαγιάδες που είχαν την επιμέλεια) 
περιλάμβαναν τη Νότια Αφρική, το Περού, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία, τη Βραζιλία και 
το Μεξικό. Οι χώρες με ποσοστά θανάτων που 
σχετίζονται με τον COVID-19 μεταξύ των κύριων 
φροντιστών (>1/1000 παιδιά) περιελάμβαναν το 
Περού, τη Νότια Αφρική, το Μεξικό, τη Βραζιλία, 
την Κολομβία, το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την 
Αργεντινή και τη Ρωσία.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι για κάθε χώρα, οι 
θάνατοι που σχετίζονται με τον COVID-19 
ήταν μεγαλύτεροι στους άνδρες παρά στις 
γυναίκες, ιδιαίτερα στις μέσες και μεγαλύτερες 
ηλικίες. Συνολικά, υπήρχαν έως και πέντε φορές 
περισσότερα παιδιά που έχασαν έναν πατέρα από 
αυτά που έχασαν μια μητέρα.

"Γνωρίζουμε από την έρευνά μας ότι η απώλεια 
ενός γονέα ή ενός φροντιστή μπορεί να ανατρέψει 
τις ζωές των παιδιών και ενδεχομένως να 
επηρεάσει την ανάπτυξή τους εάν δεν βρίσκονται 

σε ένα σταθερό περιβάλλον στο σπίτι. Η πανδημία 
εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τους γονείς, 
τους φροντιστές - και τα παιδιά τους ", δήλωσε ο 
Chuck A. Nelson, III, Ph.D., συγγραφέας μελέτης 
από το Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης.

Πηγή: https://www.nih.gov/news-events/news-re-
leases/more-15-million-children-lost-primary-or-
secondary-caregiver-due-covid-19-pandemic 
S Hillis, et al. Global Minimum Estimates of Chil-
dren Affected by COVID-19-associated Ophan-
hood and Death of Caregivers(link is external). The 
Lancet. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)01253-8 
(2021).

Ένα στα τρία παιδιά με τροφικές αλλεργίες 
λέει ότι έχει δεχτεί εκφοβισμό λόγω της 
κατάστασής του 

Η διαβίωση με τροφική αλλεργία μπορεί να 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή ζωή 
του παιδιού - από τον περιορισμό της συμμετοχής 
σε κοινωνικές δραστηριότητες έως τη διαφορετική 
μεταχείριση από τους συνομηλίκους. Ενώ 
προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι πολλά παιδιά 
βιώνουν εκφοβισμό που σχετίζεται με τροφικές 
αλλεργίες, μια νέα μελέτη στο Journal of Pedi-
atric Psychology διαπίστωσε ότι η δυνατότητα 
συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου πολλαπλών 
ερωτήσεων σε παιδιά με τροφικές αλλεργίες δίνει 
μια πιο ακριβή εικόνα του μεγέθους και του εύρους 
του προβλήματος.

Όταν ρωτήθηκαν μια απλή ερώτηση του «ναι» ή 
«όχι» σχετικά με τον εκφοβισμό που σχετίζεται 
με την τροφική αλλεργία, το 17% των παιδιών 
απάντησαν ότι είχαν δεχτεί εκφοβισμό, πειράγματα 
ή παρενόχληση για την, τροφική αλλεργία. Αλλά 
όταν κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια λίστα 
πολλαπλών συμπεριφορών θυματοποίησης, ο 
αριθμός αυτός αυξήθηκε στο 31%. Επιπλέον, οι 
ερευνητές διαπίστωσαν ότι μόνο το 12% των γονέων 
ανέφεραν ότι το γνώριζαν. Ο αναφερόμενος 
εκφοβισμός κυμαινόταν από λεκτικά πειράγματα 
ή επικρίσεις έως πιο απροκάλυπτες πράξεις, 
όπως ένα αλλεργιογόνο που το κουνούσαν στο 
πρόσωπό τους ή το έβαζαν σκόπιμα στο φαγητό 
τους. Οι ερευνητές λένε ότι ο εντοπισμός των 
ακριβών μεθόδων αξιολόγησης για το πρόβλημα 
αυτό είναι κρίσιμος, ώστε τα παιδιά να λάβουν 
την βοήθεια που 
χρειάζονται.
«Ο εκφοβισμός 
που σχετίζεται 
με τις τροφικές 
αλλεργίες μπορεί 
να έχει αρνητικό 
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αντίκτυπο στη ποιότητα ζωής του παιδιού.
 Χρησιμοποιώντας μια πιο ολοκληρωμένη 
εκτίμηση, διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά με τροφικές 
αλλεργίες δέχτηκαν μεγαλύτερο εκφοβισμό απ’ 
ότι αναφέρθηκε αρχικά και οι γονείς μπορεί να 
μην γνωρίζουν γι’ αυτό», λέει η Linda Herbert, 
διευθύντρια του Psychological Clinical and Re-
search Program , Division of Allergy and Im-
munology, Children’s National και μία από τις 
ερευνήτριες της μελέτης.

«Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν 
την ανάγκη για μεγαλύτερη εκπαίδευση για 
τις τροφικές αλλεργίες και ευαισθητοποίηση 
αναφορικά με τον εκφοβισμό που σχετίζεται με 
την τροφική αλλεργία μεταξύ των κοινοτήτων 
και των σχολείων, όπου είναι πιο πιθανό να 
εμφανιστεί ο εκφοβισμός που σχετίζεται με την 
τροφική αλλεργία», προσθέτει η Herbert.

Η μελέτη εξέτασε τον εκφοβισμό που σχετίζεται με 
την τροφική αλλεργία μεταξύ ενός διαφορετικού 
πληθυσμού ασθενών και αξιολόγησε τη διαφωνία 
γονέα-παιδιού και τις μεθόδους αξιολόγησης 
του εκφοβισμού. Περιλάμβανε 121 παιδιά και 
121  φροντιστές πρωτοβάθμιας φροντίδας που 
συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια. Τα παιδιά ήταν 
ηλικίας από 9 έως 15 ετών και διαγνώστηκαν από 
έναν αλλεργιογόνο με τουλάχιστον μία από τις 
οκτώ κορυφαίες αλλεργίες που μεσολαβούν από 
την IgE- φιστίκι, καρύδι, αγελαδινό γάλα, αυγό, 
σιτάρι, σόγια, οστρακοειδή και ψάρι.

Από τους 41 νέους που ανέφεραν εκφοβισμό που 
σχετίζεται με τροφικές αλλεργίες:

•	 To	51%	ανέφερε	ότι	αντιμετώπισε	εμφανείς	
σωματικές πράξεις, όπως ένα αλλεργιογόνο να 
κουνιέται στο πρόσωπό του, να ρίχνεται πάνω του 
ή να τοποθετείται σκόπιμα στο φαγητό του.
•	 Το	 66%	 ανέφερε	 εμπειρίες	 εκφοβισμού	
που κατηγοριοποιούνται ως πράξεις απροκάλυπτης 
θυματοποίησης συμπεριλαμβανομένων των 
λεκτικών πειραγμάτων, των παρατηρήσεων ή 
των επικρίσεων σχετικά με την αλλεργία τους και 
λεκτικές απειλές ή εκφοβισμό.
•	 Οκτώ	ανέφεραν	σχετικό	εκφοβισμό,	όπως	
φήμες που διαδίδονται, άτομα που μιλούν πίσω 
από την πλάτη τους και σκόπιμα τους αγνοούν 
ή τους αποκλείουν λόγω της τροφικής τους 
αλλεργίας.

Επίσης, οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι εκφοβιστές 
δεν περιορίζονταν μόνο στους συμμαθητές και ότι 
ο εκφοβισμός συνέβαινε συχνότερα στο σχολείο. 
Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι μόνο το 12% των 
γονέων ανέφεραν ότι το παιδί τους είχε δεχτεί 
εκφοβισμό λόγω της τροφικής του αλλεργίας και 
από αυτούς, το 93% είπε ότι το παιδί τους είχε 

αναφέρει τον εκφοβισμό σε αυτούς. Μερικοί 
γονείς ανέφεραν ότι και οι ίδιοι είχαν δεχτεί 
πειράγματα και ειρωνείες λόγω των ανησυχιών 
τους για την τροφική αλλεργία του παιδιού τους.
«Είναι σημαντικό να βρούμε τρόπους ώστε τα 
παιδιά να ανοιχτούν σχετικά με τον εκφοβισμό 
που σχετίζεται με τις τροφικές αλλεργίες», 
λέει η Herbert. «Η υποβολή  πρόσθετων 
συγκεκριμένων ερωτήσεων σχετικά με τις 
εμπειρίες των συνομηλίκων κατά τη διάρκεια των 
κλινικών ραντεβού ελπίζουμε ότι θα παράσχει στα 
παιδιά και στους φροντιστές τη βοήθεια και την 
υποστήριξη που χρειάζονται.»

Πηγή: https://childrensnational.org/news-and-
events/childrens-newsroom/2021/new-assess-
ment-tool-reveals-1-in-3-kids-with-food-allergies-
say-they’ve-been-bullied
Journal Reference: Ashley Ramos, Frances Cooke, 
Emily Miller, Linda Herbert. The Food Allergy 
Parent Mentoring Program: A Pilot Intervention. 
Journal of Pediatric Psychology, 2021; 46 (7): 856 
DOI: 10.1093/jpepsy/jsab019

Προσαρμογή κειμένου: Ουζούνογλου Μελίνα, 
Ψυχολόγος, MSc Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, 
Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ

Η πρόσβαση σε βασικά φάρμακα για τον 
καρκίνο είναι άνιση μεταξύ των χωρών

Οι ασθενείς στις περισσότερες χώρες του κόσμου 
δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά φάρμακα για 
τον καρκίνο, σύμφωνα με νέα έρευνα από τον 
καθηγητή Richard Sullivan και το King’s College 
London Global Oncology Group σε συνεργασία 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.  Στην 
έρευνα τους, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet 
Oncology, ζήτησαν από ογκολόγους παγκοσμίως 
να απαριθμήσουν τα πιο σημαντικά φάρμακα για 
τον καρκίνο και να περιγράψουν εάν οι ασθενείς 
θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα 
φάρμακα στη χώρα τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
ενημερώνει και κυκλοφορεί έναν Κατάλογο 
Βασικών Φαρμάκων (Essential Medicines List /
EML) κάθε δύο χρόνια από το 1977. Ο κατάλογος 
αυτός βοηθά τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
παγκοσμίως να δώσουν προτεραιότητα σε ποια 
φάρμακα θα παρέχουν στους ασθενείς.

Ο καθηγητής Sullivan και η διεθνής ομάδα του 
έκαναν έρευνα σε 948 ογκολόγους από 82 χώρες 
για να μάθουν ποια φάρμακα κατά του καρκίνου 
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θεωρούν τα πιο σημαντικά για τη φροντίδα των 
ασθενών.

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι τα πιο 
σημαντικά φάρμακα που εντοπίστηκαν από 
τους ογκολόγους είναι κυρίως παλιά φθηνά 
χημειοθεραπείας και ορμονικά φάρμακα. Με μία 
εξαίρεση, όλα τα 20 κορυφαία φάρμακα για τον 
καρκίνο υψηλής προτεραιότητας περιλαμβάνονται 
ήδη στο EML. Οι ογκολόγοι θεωρούν ότι αυτά 
τα φάρμακα είναι τα πιο σημαντικά επειδή έχουν 
μεγάλα οφέλη για τους ασθενείς σε πολλούς 
κοινούς καρκίνους, ωστόσο, η λίστα στις χώρες 
χαμηλού εισοδήματος και χαμηλού-μεσαίου 
εισοδήματος δεν περιλαμβάνει παράγοντες 
ανοσοθεραπείας και η μόνη ορμονοθεραπεία 
που αναφέρεται είναι η ταμοξιφαίνη. Οι λίστα 
στις  χώρες  ανώτερου- μεσαίου εισοδήματος και 
υψηλού εισοδήματος περιλαμβάνουν και νεότερες 
ορμονικές θεραπείες.

Το άρθρο αναφέρει επίσης ότι στα περισσότερα 
συστήματα υγείας, οι ασθενείς δεν μπορούν να 
αντέξουν οικονομικά ακόμη και αυτά τα βασικά 
φάρμακα για τον καρκίνο. Σε χώρες χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος, οι περισσότεροι ασθενείς 
αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά εμπόδια στην 
πρόσβαση σε αντικαρκινικά φάρμακα – ακόμη και 
σε παλαιότερα, γενόσημα και φθηνά φάρμακα 
χημειοθεραπείας. Οικονομικά εμπόδια υπάρχουν 
επίσης σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος.

Ο καθηγητής Richard Sullivan, από το King’s 
College του Λονδίνου, δήλωσε: Η μελέτη 
μας δείχνει ότι τα σημαντικότερα φάρμακα για 
τον καρκίνο δεν έχουν επαρκή προτεραιότητα 
από πολλά συστήματα υγείας σε κυβερνητικό 
επίπεδο. Αυτό οδηγεί σε περιορισμένη πρόσβαση 
ακόμη και στα πιο θεμελιώδη σχήματα για τη 
φροντίδα του καρκίνου. Αυτό είναι τραγικό 
καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιότερα 
γενόσημα φάρμακα και παρέχουν σημαντικά 
οφέλη στους ασθενείς. Αυτά τα προβλήματα 
είναι πιο πιεστικά σε χώρες χαμηλού μεσαίου και 
άνω μεσαίου εισοδήματος όπου τα ποσοστά 
καρκίνου κλιμακώνονται ταχύτερα,  διαπίστωσαν 
οι ερευνητές. Και πρόσθεσε: «Υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη για δράση σε παγκόσμιο επίπεδο και σε 
επίπεδο χώρας για να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς 
με καρκίνο παγκοσμίως θα έχουν πρόσβαση 
σε προσιτά αποτελεσματικά φάρμακα υψηλής 
προτεραιότητας».

Πηγή: King’s College London https://www.kcl.
ac.uk/news/access-to-essential-cancer-medi-
cines-unequal-across-countries
Journal Reference: Adam Fundytus, Manju Sengar, 
Dorothy Lombe, Wilma Hopman, Matthew Jalink, 
Bishal Gyawali, Dario Trapani, Felipe Roitberg, 

Elisabeth G E De Vries, Lorenzo Moja, André Ilba-
wi, Richard Sullivan, Christopher M Booth. Access 
to cancer medicines deemed essential by oncolo-
gists in 82 countries: an international, cross-sec-
tional survey. The Lancet Oncology, 2021; DOI: 
1016/S1470-2045(21)00463-0

Οι ενήλικες με νευρολογικές διαταραχές είναι 
πιο πιθανό να έχουν βιώσει τραύμα στην 
παιδική τους ηλικία

Οι ενήλικες με νευρολογικές διαταραχές είναι 
πιο πιθανό από τον γενικό πληθυσμό να έχουν 
δυσάρεστες παιδικές εμπειρίες όπως κακοποίηση, 
παραμέληση ή οικογενειακή δυσλειτουργία, 
σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στις 
22 Σεπτεμβρίου του 2021, στο διαδικτυακό 
περιοδικό Neurology® Clinical Practice, ενός 
επίσημου περιοδικού της Αμερικανικής Ακαδημίας 
της Νευρολογίας. Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι οι 
νευρολογικές διαταραχές οφείλονται σε τέτοιες 
εμπειρίες. Δείχνει μόνο μια συσχέτιση μεταξύ των 
δύο.

“Τα τραυματικά γεγονότα στην παιδική ηλικία 
έχουν συνδεθεί σε προηγούμενες έρευνες 
με υψηλότερα επίπεδα επικινδυνότητας 
για καρδιαγγειακά προβλήματα, διαβήτη, 
επικινδυνότερες συμπεριφορές υγείας, όπως είναι 
το κάπνισμα και η χρήση ναρκωτικών και μειωμένο 
προσδόκιμο ζωής,” αναφέρει ο συγγραφέας της 
έρευνας Adys Mendizabal του Πανεπιστημιου της 
California Los Angeles και μέλος της Αμερικανικής 
Ακαδημίας Νευρολογίας. “Έχουν επίσης συνδεθεί 
με αυξημένο κίνδυνο για πονοκεφάλους, αλλά για 
πολλές άλλες νευρολογικές διαταραχές, λίγα είναι 
γνωστά. Η έρευνά μας βρήκε ότι οι άνθρωποι 
με νευρολογικά προβλήματα όπως εγκεφαλικά, 
πονοκεφάλους, επιληψία είναι πιο συχνό να έχουν 
βιώσει κακοποίηση, παραμέληση ή οικογενειακή 
δυσλειτουργία ως παιδιά συγκρινόμενοι με τον 
πληθυσμό των Η.Π.Α.”

Η μελέτη συμπεριέλαβε 198 άτομα που ήταν 
ασθενείς μιας νευρολογικής κλινικής. Κάθε άτομο 
συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με 
δυσάρεστες παιδικές εμπειρίες και αξιολογήθηκε 
για άγχος και κατάθλιψη. Οι ερευνητές κοίταξαν 
επίσης στα ιατρικά αρχεία για να προσδιορίσουν 
πόσο συχνά οι 
συμμετέχον τες 
ε π ι σ κέ φ θ η κα ν 
ένα τμήμα 
ε π ε ι γ ό ν τ ω ν 
π ε ρ ι σ τ α τ ι κώ ν, 
νο σ η λ ε ύ τ η κα ν 
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ή κάλεσαν την κλινική τους. Οι βαθμολογίες των 
ερωτηματολογίων διακυμάνθηκαν από το μηδέν 
ως το 10. Οι βαθμολογίες από τέσσερα και πάνω 
θεωρήθηκαν υψηλές. Οι ερευνητές συνέκριναν 
την επικράτηση των υψηλών βαθμολογιών στον 
πληθυσμό της μελέτης με νευρολογικές διαταραχές 
με την εκτιμητέα επικράτηση στον πληθυσμό 
των Η.Π.Α. Βρήκαν ότι μεταξύ του πληθυσμού 
της μελέτης, 24% είχε αυξημένη βαθμολογία, σε 
σύγκριση με το 13% του γενικού πληθυσμού.

Μετά την προσαρμογή στην ηλικία, το φύλο και 
την φυλή/εθνικότητα, οι ερευνητές βρήκαν ότι 
οι συμμετέχοντες με υψηλή βαθμολογία στο 
ερωτηματολόγιο παρουσίασαν αυξημένη χρήση 
των υπηρεσιών υγείας. Ήταν 21 φορές πιο πιθανό 
από τους συμμετέχοντες με χαμηλή βαθμολογία να 
παρουσιάσουν αυξημένη χρήση των υπηρεσιών 
των τμημάτων επειγόντων περιστατικών, με 
τέσσερις ή παραπάνω επισκέψεις τον τελευταίο 
χρόνο. Ήταν πέντε φορές πιο πιθανό να έχουν 
νοσηλευτεί τουλάχιστον τρεις ή περισσότερες 
φορές τον τελευταίο χρόνο. Ήταν τρεις φορές 
πιο πιθανό να καλέσουν την κλινική τους 15 
ή περισσότερες φορές τον τελευταίο χρόνο. 
Ο Mendizabal ανέφερε ότι αυτά τα ευρήματα 
υποδηλώνουν ότι οι άνθρωποι με υψηλότερες 
βαθμολογίες δυσάρεστων παιδικών εμπειριών 
μπορεί να εμφανίζουν περισσότερα νευρολογικά 
συμπτώματα, αναπηρίες ή αυξημένες ιατρικές 
ανάγκες. 

Επιπρόσθετα στη νευρολογική τους διαταραχή, οι 
συμμετέχοντες με υψηλές βαθμολογίες ήταν έξι 
φορές πιο πιθανό να έχουν επιπλέον μια ιατρική 
πάθηση και πέντε φορές πιο πιθανό να έχουν 
επίσης μια ψυχιατρική διαταραχή. 

Ήταν επίσης επτά φορές πιο πιθανό να έχουν 
αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης και τέσσερις φορές 
πιο πιθανό να έχουν αυξημένα επίπεδα άγχους.
“Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των δυσάρεστων 
παιδικών εμπειριών στους ανθρώπους με 
νευρολογικές διαταραχές μπορεί να αποτελεί έναν 
τρόπο βελτίωσης της υγείας τους,” ανέφερε ο Men-
dizabal. “Η κατάλληλη παραπομπή σε κοινωνική 
υπηρεσία και υπηρεσίες συμπεριφορικής υγείας 
μπορεί να εφοδιάσει τα άτομα με υποστήριξη η 
οποία θα περιορίσει την ανάγκη τους για ιατρική 
φροντίδα και θα βελτιώσει την νευρολογική τους 
υγεία.”

Πηγή: Ameri-
can Academy 
of Neurology  
https://www.aan.
com/PressRoom/
Home/PressRe-
lease/4925

Adys Mendizabal, Cody L Nathan, Pouya Khankha-
nian, Marissa Anto, Cynthia Clyburn, Alexandra 
Acaba-Berrocal, Louise Breen, Nabila Dahodwala. 
Adverse Childhood Experiences in Patients With 
Neurologic Disease. Neurology: Clinical Practice, 
2021; 

Προσαρμογή κειμένου: Φανή Κουκουρέζη, 
Ψυχολόγος, MSc Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, 
Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ

Πρωτοποριακή μελέτη προλαμβάνει το 
συναίσθημα μοναξιάς στους μεγαλύτερους 
ενήλικες κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid 

Η έρευνα έλαβε χώρα κατά τη περίοδο της 
πανδημίας και τα πρώτα αποτελέσματα της 
δείχνουν πως μια μορφή ομιλητικής θεραπείας που 
πραγματοποιήθηκε από κατάλληλα εκπαιδευμένους 
φροντιστές μέσω τηλεφώνου, μείωσε το αίσθημα 
μοναξιάς ανάμεσα σε μεγαλύτερους ενήλικες που 
ζούσαν απομονωμένοι.

Η επικοινωνία πραγματοποιούνταν σε 
εβδομαδιαία βάση και τα άτομα ενθαρρύνονται 
να διατηρούν τις κοινωνικές τους επαφές και να 
τηρούν την καθημερινή τους ρουτίνα καθώς και τις 
δραστηριότητες που τους ευχαριστούσαν.

Η  παρέμβαση διεξήχθη στη μελέτη BASIL-C19 (Be-
havioural Activation in Social Isolation), διήρκησε 
8 εβδομάδες και σχεδιάστηκε σε συνεργασία με 
τους ίδιους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν 
βιώσει την μοναξιά, την κοινωνική απομόνωση και 
την κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Πριν την πανδημία παρατηρούνται 1.4 εκατομμύριο 
μεγαλύτεροι ενήλικες στην Αγγλία να ζουν με 
συναισθήματα μοναξιάς με επιπτώσεις στην 
ψυχική τους υγεία. Όπως φάνηκε, η μοναξιά και 
η κατάθλιψη αυξήθηκαν κατά την πανδημία, ειδικά 
για εκείνους που βρίσκονταν σε απομόνωση.

Με στόχο τη μείωση των αρνητικών αυτών 
συναισθημάτων, η ερευνητική ομάδα σχεδίασε 
μία βραχεία παρέμβαση μέσω τηλεφώνου, κάτι 
που φάνηκε να βοήθησε πολύ τα άτομα στη 
διατήρηση της ρουτίνας και των επαφών τους με 
άλλους ανθρώπους.

Στα αρχικά  αποτελέσματα της έρευνας που 
έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό PLOS Medi-
cine, βρέθηκε πως η ψυχική υγεία βελτιώθηκε και 
οι δείκτες της μοναξιάς μειώθηκαν ουσιαστικά 
κατά τους πρώτους τρεις μήνες. Βάσει αυτών, 
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ακολουθεί μια μεγαλύτερη έρευνα στην οποία 
θα συμμετέχουν πάνω από 12 πόλεις σε Αγγλία 
και Ουαλία και πάνω από 600 άτομα. Η μελέτη 
αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει σχεδιαστεί για 
τον εντοπισμό και αντιμετώπιση συναισθημάτων 
μοναξιάς και κατάθλιψης σε μεγαλύτερους ενήλικες 
μέσα σε συνθήκες πανδημίας.

Ο Simon Gibody, καθηγητής του Πανεπιστημίου 
του York και του Hull York Medical School και ο 
καθηγητής David Ekers του TEWV NHS Founda-
tion Trust ηγήθηκαν της έρευνας. Ο David Ekers 
σημειώνει: “ Η μελέτη αυτή αντιπροσωπεύει τη 
συμμαχία μεταξύ των πανεπιστημίων και του 
εθνικού συστήματος υγείας (NHS) στις πολλαπλές 
προκλήσεις που δημιουργήθηκαν κατά την 
πανδημία. Παρά την άρση των περιοριστικών 
μέτρων, πολλοί άνθρωποι παραμένουν σε 
απομόνωση. Έτσι, τα αποτελέσματα της έρευνας θα 
φανούν χρήσιμα στο μέλλον για να εντοπίσουμε 
την επιδημία της μοναξιάς.” 

Η παρούσα έρευνα, που δημοσιεύτηκε μόλις 
λίγες μέρες μετά την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής 
Υγείας, χρηματοδοτήθηκε με 2.6 εκατ. Από το 
National institute for Health Research. H BA-
SIL- C19 ήταν η πρώτη μελέτη του είδους της που 
εξέτασε την αποτελεσματικότητα μιας ψυχολογικής 
παρέμβασης για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας 
του πληθυσμού την περίοδο της πανδημίας.

Source https://www.york.ac.uk/news-and-events/
news/2021/research/trial-loneliness-older-peo-
ple-covid/
Journal Reference: Simon Gilbody, Elizabeth Lit-
tlewood, Dean McMillan, Carolyn A. Chew-Gra-
ham, Della Bailey, Samantha Gascoyne, Claire 
Sloan, Lauren Burke, Peter Coventry, Suzanne Cro-
sland, Caroline Fairhurst, Andrew Henry, Catherine 
Hewitt, Kalpita Joshi, Eloise Ryde, Leanne Shear-
smith, Gemma Traviss-Turner, Rebecca Wood-
house, Andrew Clegg, Tom Gentry, Andrew J. Hill, 
Karina Lovell, Sarah Dexter Smith, Judith Webster, 
David Ekers. Behavioural activation to prevent de-
pression and loneliness among socially isolated 
older people with long-term conditions: The BASIL 
COVID-19 pilot randomised controlled trial. PLOS 
Medicine, 2021; 18 (10): e1003779 DOI: 10.1371/
journal.pmed.1003779

Προσαρμογή κειμένου: Λητώ Σταμάτη,  
Ψυχολόγος, MSc Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, 
Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ

Η επαφή με τη φύση προάγει την ανάπτυξη των 
παιδιών της πρώτης παιδικής ηλικίας 

Θέλετε να διασφαλίσετε ότι το παιδί σας θα πετύχει 
τα αναμενόμενα αναπτυξιακά του ορόσημα; Μια 
νέα έρευνα του Παν/μίου της British Colum-
bia (UBC) παρουσιάζει ότι η ζωή σε περιοχές με 
υψηλή έκθεση σε περιβάλλον με πράσινο μπορεί 
να βοηθήσει τα παιδιά να το επιτύχουν.

Για τη διεξαγωγή της ανωτέρω μελέτης, ερευνητές 
στη Δασοπονική και Ιατρική σχολή του UBC 
ανέλυσαν τις αναπτυξιακές βαθμολογίες 27.372 
παιδιών στο Vancouver που πήγαιναν στο 
νηπιαγωγείο μεταξύ των ετών 2005 και 2011. Κατά 
την διάρκεια της έρευνας, εκτίμησαν την ποσότητα 
πράσινου γύρω από την κατοικία κάθε παιδιού 
από τη γέννηση έως την ηλικία των πέντε ετών 
και αξιολόγησαν τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης που σχετίζεται με την οδική κυκλοφορία 
και το θόρυβο της κοινότητας.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη θεμελιώδη 
σημασία των φυσικών χώρων πράσινου όπως τα 
δέντρα στους δρόμους, τα πάρκα και οι κοινοτικοί 
κήποι. Tα  περισσότερα παιδιά τα πήγαιναν 
καλά στην ανάπτυξή τους, όσον αφορά τις 
γλωσσικές δεξιότητες, τη γνωστική ικανότητα, την 
κοινωνικοποίηση και άλλες δεξιότητες, αναφέρει η 
συγγραφέας της μελέτης Ingrid Jarvis, υποψήφια 
διδάκτωρ στο τμήμα Επιστημών Δασών και 
Διατήρησης στο UBC. Επισημαίνει ακόμη, ότι τα 
παιδιά που ζούσαν σε μια αστική τοποθεσία με 
περισσότερη βλάστηση και πλουσιότερο φυσικό 
περιβάλλον, παρουσίασαν καλύτερη συνολική 
ανάπτυξη από τους συνομηλίκους τους σε περιοχές 
με λιγότερο πράσινο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό συμβαίνει λόγω 
της ικανότητας του φυσικού περιβάλλοντος να 
μειώνει τις βλαβερές συνέπειες της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και του θορύβου -- περιβαλλοντικές 
προκλήσεις που έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν 
αρνητικά την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών 
μέσω του αυξημένου στρες, των διαταραχών 
ύπνου αλλά και της βλάβης του κεντρικού νευρικού 
συστήματος.

Η Jarvis αναφέρει πως λίγες μελέτες έχουν 
διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στην επαφή των 
παιδιών με την φύση και τις αναπτυξιακές τους 
δεξιότητες και 
θεωρεί ότι 
είναι η πρώτη 
καναδική μελέτη 
που το έφερε εις 
πέρας.
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Οι ερευνητές οργάνωσαν μια έρευνα που 
ολοκληρώθηκε από τους/τις νηπιαγωγούς 
ξεχωριστά για το κάθε παιδί και αξιολόγησαν την 
ανάπτυξη τους χρησιμοποιώντας το Early Devel-
opment Instrument (EDI). Το εργαλείο αυτό μετρά 
την ικανότητα του παιδιού να ανταποκρίνεται 
στις κατάλληλες για την ηλικία του αναπτυξιακές 
δεξιότητες.

«Χρειάζεται περισσότερη έρευνα, αλλά τα 
ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι οι προσπάθειες 
πολεοδομικού σχεδιασμού για την αύξηση του 
πράσινου σε αστικές γειτονιές και γύρω από τα 
σχολεία είναι ευεργετικές για την πρώιμη παιδική 
ηλικία, με πιθανά οφέλη για την υγεία σε όλη τη 
ζωή», λέει η Matilda van.

Ο χρόνος στη φύση μπορεί να μας ωφελήσει 
όλους, αλλά αν θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν 
μια καλή αφετηρία στη ζωή τους, είναι σημαντικό 
να παρέχουμε ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον 
που προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά να έρχονται 
σε συνεχή επαφή με τη φύση. Η πρόσβαση σε 
χώρους με πράσινο από πολύ μικρή ηλικία, μπορεί 
να συμβάλει στη διασφάλιση καλής κοινωνικής, 
συναισθηματικής και ψυχικής ανάπτυξης των 
παιδιών.

University of British Columbia https://news.ubc.
ca/2021/10/21/spending-time-in-nature-pro-
motes-early-childhood-development/
Journal Reference: Ingrid Jarvis, Zoë Davis, Hind 
Sbihi, Michael Brauer, Agatha Czekajlo, Hugh W 
Davies, Sarah E Gergel, Martin Guhn, Michael Jer-
rett, Mieke Koehoorn, Tim F Oberlander, Jason Su, 
Matilda van den Bosch. Assessing the association 
between lifetime exposure to greenspace and early 
childhood development and the mediation effects 
of air pollution and noise in Canada: a popula-
tion-based birth cohort study. The Lancet Plan-
etary Health, 2021; 5 (10): e709 DOI: 10.1016/
S2542-5196(21)00235-7

Προσαρμογή κειμένου: Ουρανία Χειμαρίου, 
Εκπαιδευτικός, MSc Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, 
Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εγχειρίδιο Ψυχοδυναμικής Ψυχιατρικής

Συλλογικό Έργο
Επιστημονική επιμέλεια: Στυλιανίδης Στέλιος

Εκδόσεις Τόπος

Οι συγγραφείς του τόμου: Ιωάννης Βαρτζόπουλος, Χρυσή Γιαννουλάκη, Ορέστης 
Γιωτάκος, Βασιλική Γιωτσίδη, Βασίλης Δημόπουλος, Πέτρος Κεφάλας, Ιάκωβος 
Κλεώπας ,Κωνσταντίνος Κοκκώλης, Μαρία Κούντζα, Ιωάννα Κουστένη, Βενετσάνος 
Μαυρέας, Μαρίνα Σκουρτέλη, Νίκος Στεφανής,Στέλιος Στυλιανίδης, Γεώργιος 
Τζεφεράκος, Στέλιος Φαρσαλιώτης

Στη σηµερινή εποχή της απανθρωποποίησης, της ψηφιακής ζωής και της συρρίκνωσης 
των κοινωνικών δεσµών, η ταυτότητα της ψυχιατρικής διακρίνεται από µια σηµαντική 
επιστηµολογική ρευστότητα και ευθραυστότητα. Αυτή η ευθραυστότητα δεν αφορά 
την οντολογική ύπαρξη της ψυχιατρικής διαταραχής, αλλά αφορά ουσιαστικά 
τις απλουστευτικές θεραπευτικές απαντήσεις απέναντι στη βιο-ψυχο-κοινωνική 
πολυπλοκότητα του πάσχοντος ατόµου, οι οποίες κυριαρχούνται από τον αναγωγισµό 
του βιοϊατρικού µοντέλου.
Η άσκηση της ψυχιατρικής πρακτικής αυστηρά µέσω τεκµηριωµένων γνώσεων και 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων αποστασιοποιεί, συχνά ολοκληρωτικά, τον κλινικό 
ψυχίατρο και κλινικό ψυχολόγο από το βίωµα του Άλλου, από τη φαινοµενολογική 
υπόσταση της ίδιας της θεραπευτικής συνάντησης.
Η αποκλειστική ενασχόληση µε τη διάγνωση µέσω της χρήσης κριτηρίων, που 
χαρακτηρίζει τα σύγχρονα πληθωριστικά διαγνωστικά συστήµατα, έχει ως συνέπεια 
την απουσία ενδιαφέροντος για την υποκειµενική εµπειρία των ασθενών µέσω της 
κατανόησης, στοιχείο πολύτιµο στις θεραπευτικές και αποκαταστασιακές προσπάθειες, 
µε κίνδυνο να οδηγήσει σε µια ψυχιατρική χωρίς ψυχή.
Το παρόν εγχειρίδιο στοχεύει στην επαναφορά στο προσκήνιο της ψυχιατρικής 
θεραπευτικής πρακτικής, µέσω της ψυχαναλυτικής-ψυχοδυναµικής προσέγγισης, 
του βιώµατος και της κατανόησης της ψυχοπαθολογίας, τη συνάντηση µε το πάσχον 
υποκείµενο σε όλες τις διαστάσεις του, σε διαρκή συναλλαγή µε το πλαίσιο θεραπείας 
και φροντίδας.
Η ανοιχτότητα του παρόντος έργου σε έναν σύγχρονο διεπιστηµονικό διάλογο επιτρέπει 
την καλύτερη επιστηµονική πλαισίωση και των διαισθητικών αυτών συναλλαγών, 
που στην ψυχανάλυση ανάγονται στις δύο θεµελιακές έννοιες της µεταβίβασης και 
αντιµεταβίβασης, και στη φαινοµενολογία εµφανίζονται ως η κατανοούσα πράξη µε την 
οποία επιδιώκεται η µεταφορά του ενός Εγώ στην
περιοχή του Άλλου. Μια σύγχρονη, ανθρωποκεντρική Κοινωνική Ψυχιατρική έχει 
ανάγκη και από µια υποκείµενη κλινική θεωρία.
Η σύγχρονη ψυχανάλυση χαρακτηρίζεται από έναν µεγάλο θεωρητικό πλουραλισµό 
και µια πολυφωνία θεωρητικών και κλινικών προσεγγίσεων. Ωστόσο, οφείλουµε να 
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αποδεχθούµε στις αναζητήσεις µας το ίδιο το πνεύµα ενός αποφθέγµατος του Dante, που 
λέει ότι «υπάρχει ίδια ευχαρίστηση στη γνώση και στην αµφιβολία γι’ αυτήν τη γνώση, 
στην αµφισβήτησή της».
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Προσεχή Συνέδρια 

▶  Global Health & Welfare Forum - 
Sustainable Society

31 Oct 2021 - 1 Nov 2021 Taiwan and online
 Organiser: Ministry of Foreign Affairs, 

Ministry of Health and Welfare and Health 
Promotion Administration of Taiwan

▶  Covid-19 and mental health: Common 
challenges and policy responses

2 Nov 2021 / Online event
 Organiser: European Observatory on 

Health Systems and Policies

▶  Economics of Ageing spotlight series 
(revenue, expenditure, political economy)

9 Nov 2021 /
 Organiser: European Observatory on 

Health Systems and Policies

▶  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

▶  Expanded Focus for Occupational Safety 
and Health (Ex4OSH) 2021 conference

9 Dec 2021 - 11 Dec 2021 / Houston, United 
States

 Organiser: Southwest Center for Occupa-
tional and Environmental Health, NIOSH 
Education and Research Center

▶  The 5th Global Public Health Conference
“Future of Global Health in a Changing World”
GLOBEHEAL 2022

24th – 25th February 2022 | Virtual Platform

▶  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)

▶  15th European Public Health Conference 
2022 - Berlin, Germany.

Strengthening health systems: improving 
population health and being prepared for 
the unexpected

9-12 November 2022, Berlin, Germany
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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.

Ηγετική θέση.
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