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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ένα από τα πολυπλοκότερα και αντιφατικότερα ζητήματα στη μελέτη της υγείας είναι 
ο ορισμός της. Ο πλέον γνωστός ορισμός είναι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
σύμφωνα με τον οποίο «υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και 
κοινωνικής ευεξίας, και όχι η απλή απουσία της αρρώστιας ή της αναπηρίας». Παρά την 
ύπαρξη όμως της επίσημης αυτής εκδοχής, ο ιατρικός κόσμος συνεχίζει να ταυτίζει στην 
πλειονότητά του την υγεία μόνο με την απουσία της αρρώστιας, ενώ οι κοινωνικοί επι-
στήμονες δίνουν, με διαφορετικές συχνά προσεγγίσεις, ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια 
της ευεξίας. 

Η υγεία είναι σύνθετο φαινόμενο, που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες οι πε-
ρισσότεροι από τους οποίους σχετίζονται με τη βιολογία, τη συμπεριφορά και το περι-
βάλλον. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει έτσι κι αλλιώς τον επιγραμματικό ορισμό της. Ο 
ορισμός της υγείας υπόκειται επίσης σε αναρίθμητες υποκειμενικές διαφοροποιήσεις, 
αφού κάθε άνθρωπος αποτελεί ξεχωριστή οντότητα, με διαφορετική συνείδηση της 
ύπαρξής του και τελείως ιδιαίτερη βιολογική και ψυχική ιδιοσυγκρασία. Το μεγαλύτερο, 
όμως, απ’ όλα τα εμπόδια για έναν κοινά αποδεκτό ορισμό της υγείας είναι η μεταβατική 
περίοδος που διανύουμε, σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις σχετικά με την υγεία, την αρρώ-
στια, το χαρακτήρα της ιατρικής επιστήμης, τη φύση των συστημάτων υγείας.

Πριν από είκοσι ένα χρόνια κυκλοφόρησε το βιβλίο μου ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Από 
τότε μέχρι σήμερα το βιβλίο αποτέλεσε ακαδημαϊκό σύγγραμμα σε πολλά τμήματα ανώ-
τατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι ιστορικές καταβολές και οι κοινω-
νικές διαστάσεις της υγείας και της αρρώστιας, ο ρόλος του φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος, της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της κληρονομικότητας, καθώς και 
η κατάσταση της υγείας στον Κόσμο, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, θέματα που πραγμα-
τεύεται το βιβλίο, εξακολουθούν να αποτελούν κεφαλαιώδη ζητήματα για την κατανό-
ηση του φαινομένου της υγείας.

Όμως, τα είκοσι τελευταία χρόνια, πολλά από τα επιδημιολογικά δεδομένα έχουν αλλά-
ξει, ενώ νέες σημαντικές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί και πρόσφατες δημοσιεύσεις 
έχουν προστεθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Θεώρησα έτσι υποχρέωσή μου να προ-
χωρήσω στη ριζική επικαιροποίηση του βιβλίου, διατηρώντας την αρχική βασική δομή, 
αλλά και αξιοποιώντας πολλά νέα ερευνητικά δεδομένα. Αποτέλεσμα ήταν το νέο βι-
βλίο ΥΓΕΙΑ - Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ από τις εκδόσεις Επίκεντρο. 

Θεώρησα, επίσης, αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην κατανόηση των νέων 
επιδημιών που έχουν ανακύψει τα τελευταία σαράντα περίπου χρόνια, με αποκορύφω-
μα την πανδημία Covid-19. Λόγω της τραυματικής για όλη την ανθρωπότητα εμπειρίας 
της πανδημίας, έκρινα σκόπιμο να δώσω μεγαλύτερη έκταση στο τελευταίο κεφάλαιο 
του βιβλίου, προκειμένου να τονίσω την ανάγκη για ανάπτυξη της σύγχρονης Δημό-
σιας Υγείας, με έμφαση στην Πρόληψη, την Προστασία και την Προαγωγή της υγείας, 
ως ισχυρού και ανεξάρτητου από το σύστημα υπηρεσιών υγείας πυλώνα της πολιτικής 
υγείας σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο.  

Σε αυτό το τεύχος παραθέτω ένα απόσπασμα του νέου βιβλίου που διαπραγματεύεται 
την πολύ σημαντική συνθήκη του κοινωνικού κεφαλαίου στην υγεία του ατόμου και των 
κοινοτήτων.

Γιάννης Τούντας

Ομότιμος καθηγητής Ιατρικής, ΕΚΠΑ
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Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. (W.H.O., 2010), 
η σεξουαλική αγωγή έχει μία ολιστική 
προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει την 
εκμάθηση των γνωστικών, συναισθημα-
τικών, κοινωνικών και σωματικών πτυ-
χών της σεξουαλικότητας. Η σεξουαλική 
αγωγή μπορεί να καλύψει μια ποικιλία 
θεμάτων, όπως η αποφυγή αρνητικών 
συνεπειών για την υγεία, η επικοινωνία 
σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τη σε-
ξουαλική υγεία, η κατανόηση υγιών και 
μη σχέσεων, τον σεβασμό του ατόμου 
για τον ίδιο τον εαυτό του, το σώμα και 
τη σωματική του ακεραιότητα καθώς και 
τον σεβασμό στους διαφορετικούς σε-
ξουαλικούς προσανατολισμούς ή ταυ-
τότητες φύλου (W.H.O., 2021). 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανά-
γκη σεξουαλικής αγωγής στους νέ-
ους, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «EDDIS - A 
digital program for sexual education in 
secondary schools». Σκοπός του προ-
γράμματος  είναι να αυξηθούν οι βασικές 
γνώσεις σχετικά με τη σεξουαλική υγεία 
και τη σεξουαλικότητα στους  νέους 
ηλικίας 13-16 ετών. Απώτερος στόχος 
η ανάπτυξη υλικού ψηφιακής μάθησης 
σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή στα 

σχολεία δευ-
τεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.
Το ευρωπα-
ϊ κό  τ ρ ι ε τ έ ς 
π ρ ό γ ρ α μ μ α 

EDDIS υλοποιήθηκε με τη χρηματο-
δότηση του προγράμματος Erasmus+ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018-1-FI01-
KA201-047297). Στο πρόγραμμα συμ-
μετείχαν εταίροι από τέσσερις Ευρωπαϊ-
κές χώρες, τόσο από πανεπιστημιακούς 
φορείς και φορείς δημόσιας υγείας, 
όσο και από γυμνάσια σχολεία. Συγκε-
κριμένα, η κοινοπραξία απoτελούνταν 
από τους παρακάτω εταίρους οι οποί-
οι συνεργάστηκαν σε όλη τη διάρκεια 
του προγράμματος: Turku University of 
Applied Sciences - Φινλανδία (συντονι-
στής), Escola Superior De Enfermagem 
de Lisboa - Πορτογαλία, Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής, Ελλάδα,  Klaipeda Public 
Health Bureau - Λιθουανία, Vasaramäki 
School – Φινλανδία, Agrupamento de 
Escolas de Santo Antonio - Πορτογα-
λία, 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χα-
τζιδάκις» - Ελλάδα, Klaipeda Versme 
School, Λιθουανία.
Οι τρεις κύριοι στόχοι του έργου EDDIS 
ήταν:
- Να αναγνωριστούν οι ανάγκες πλη-
ροφόρησης των νέων σχετικά με τη 
σεξουαλική αγωγή και οι ουσιαστικοί 
τρόποι μάθησης σχετικά με τη σεξου-
αλικότητα.
- Να εμπλέξει τους νέους στη δημιουρ-
γία εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τη 
σεξουαλική υγεία.
- Να αναπτυχθεί μια ενιαία πλατφόρμα 
ψηφιακής μάθησης σχετικά με τη σε-

Σεξουαλική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDDIS
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ξουαλική αγωγή για τους ευρωπαίους 
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι 
σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του προ-
γράμματος ακολουθήθηκε η συμμετο-
χική προσέγγιση, με τους μαθητές να 
συμμετέχουν ενεργά σε όλα (εκτίμηση 
των αναγκών σεξουαλικής αγωγής, δη-
μιουργία του υλικού, αξιολόγηση και 
ανατροφοδότηση, ανάπτυξη των τελι-
κών αποτελεσμάτων). 
Το ψηφιακό υλικό, το οποίο αναπτύ-
χθηκε στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος EDDIS, είναι διαθέσιμο, ελεύθερο 
πρόσβασης, στην ιστοσελίδα: https://
eddis.turkuamk.fi/  προκειμένου να αξι-
οποιηθεί από σχολεία και φορείς που 
ασχολούνται με τους νέους. Τα τελικά 
αποτέλεσμα του προγράμματος EDDIS 
δίνουν στους μαθητές έναν ενδιαφέρο-
ντα και ουσιαστικό τρόπο να μάθουν 
για θέματα σχετικά με τη σεξουαλική 
υγεία και μακροπρόθεσμα να επιτύχουν 
επίσης καλύτερη σεξουαλική υγεία. Επί-
σης, το εκπαιδευτικό προσωπικό των 
σχολείων καθώς και οι επαγγελματίες 
υγείας μπορούν να επωφεληθούν από 
νέες μεθόδους και εργαλεία για τη σε-
ξουαλική αγωγή. Το υλικό αυτό, εκτός 
από τα ελληνικά είναι διαθέσιμο στα 
Αγγλικά, τα Φινλανδικά, τα Πορτογαλι-
κά και τα Λιθουανικά.
Στην ιστοσελίδα, οι χρήστες μπορούν 
να δουν το υλικό σεξουαλικής αγωγής, 
το οποίο είναι δομημένο σε πέντε θε-
ματικές ενότητες, οι οποίες επιλέχθηκαν 
μετά σε συνεργασία με τους συμμετέ-
χοντες μαθητές του προγράμματος από 
τις χώρες-εταίρους, κατά τη διάρκεια 
διάφορων δραστηριοτήτων που είχαν 
οργανωθεί μαζί τους. Παρακάτω ακο-
λουθεί μία σύντομη περιγραφή των θε-
ματικών:
Η θεματική «Σεξουαλικά Δικαιώματα» 
αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα σχε-
τικά με τη σεξουαλικότητα. Εδώ υπάρ-
χουν επίσης και σχετικά βίντεο με πρω-
ταγωνιστές μαθητές. 

Στη  θεματική «Αγάπη και Σχέσεις»,  οι 
έφηβοι μπορούν να βρουν πληροφο-
ρίες για τα χαρακτηριστικά μιας υγιούς 
σχέσης και κουίζ με σενάρια από την κα-
θημερινή ζωή και πιθανές αντιδράσεις 
ώστε να μπορέσουν να αναγνωρίσουν 
τα συναισθήματά τους και να συνειδη-
τοποιήσουν την αξία της αυτοεκτίμησης 
για ισορροπημένες και υγιείς σχέσεις. 
Επίσης σε προσιτές, αλλά εμπεριστατω-
μένες αναφορές βρίσκουν καθοδήγηση 
για να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή 
τους, να  μάθουν να σέβονται τον εαυτό 
τους και τους άλλους,  να βελτιώσουν 
την μεταξύ τους επικοινωνία και να ανα-
γνωρίζουν τα αρνητικά σημεία σε μία 
σχέση. Στη συγκεκριμένη θεματική, οι 
εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες υγείας 
μπορούν να βρουν οδηγίες για το πως 
μπορούν να  χρησιμοποιήσουν τις θε-
ατρικές τεχνικές στη διερεύνηση των 
προβληματισμών των νέων και στην 
επισήμανση καλών πρακτικών που θα 
τους οδηγήσουν σε πιο υγιείς σχέσεις. 
Στη θεματική ενότητα «Σεξουαλικότη-
τα και Σεξουαλική Ταυτότητα», υπάρ-
χει πλούσιο υλικό το οποίο, μεταξύ 
άλλων, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά 
που αναρωτιούνται ή αισθάνονται δυ-
σκολία να αποδεχτούν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό τους να αντιλαμβάνο-
νται καλύτερα τι τους συμβαίνει και να 
αισθάνονται επιτέλους ορατά από την 
κοινωνία, πράγμα πολύ σημαντικό για 
το αυτοσυναίσθημά τους. 
Στην ενότητα «Ξεκινώντας τη Σεξου-
αλική Ζωή», οι χρήστες μπορούν να 
βρουν απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα, 
για τα οποία τις περισσότερες φορές 
δεν μπορούν να μιλήσουν, ούτε και να 
βρουν άμεσα πληροφορίες. Στην ενό-
τητα αυτή,  δίνεται έγκυρη καθοδήγηση 
για το τι πρέπει να γνωρίζουν και πού να 
το αναζητή-
σουν.  Αυτό 
γ ίνε τα ι  β έ-
βαια με παι-
γνιώδη τρό-
πο, ειδικά για 
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το «πώς μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό 
στους γονείς τους;» μέσα από σύντο-
μες, αλλά εύστοχες παρατηρήσεις και 
ένα κουίζ μαθαίνουν πώς να διαχειρι-
στούν αυτή τη δυσκολία με τον προ-
σφορότερο τρόπο. 
Τέλος, η ενότητα «Ασφαλές και Υγιές 
Σεξ» αναφέρεται στη σημασία της προ-
φύλαξης από τις σεξουαλικά μεταδιδό-
μενες λοιμώξεις, ενώ υπάρχει ειδική 
αναφορά για τον ιό HIV.
Το υλικό έχει δημιουργηθεί είτε για 
δραστηριότητες σε ομάδες στο σχολικό 
περιβάλλον είτε και για την σεξουαλική 
αγωγή σε ατομικό επίπεδο. Για το λόγο 
αυτό, σε όλες τις θεματικές, εκτός από 
τις πληροφορίες, υπάρχουν κουίζ και 
δραστηριότητες οι οποίες περιέχουν 
ανατροφοδότηση ώστε οι χρήστες να 
λαμβάνουν τελικά τη σωστή πληροφό-
ρηση. 
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& Kokkevi,  A . (2020). Adolescents 
in Greece and in the 44 countries of 
the 2018 HBSC/WHO study. Series of 
Short Reports: Adolescents, Behaviours 
& Health. University Mental Health, 
Neurosciences, & Precision Medicine 
Research Institute “Kostas Stefanis”. 
Available at: https://www.epipsi.gr/
images/Docu ments/H BSC2018_ 07_
International.pdf
W.H.O. (2021). Sexuality education. 
Available at: https://www.euro.who.
int/en/health-topics/Life-stages/sexual-
and-reproductive-health/areas-of-work/
young-people/sexuality-education
W.H.O. 2010. WHO Regional Office for 
Europe and BZgA–Standards for sexuality 
education in Europe: A framework for 
policy makers, educational and health 
authorities and specialists. Cologne: 
Federal Centre for Health Education.
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Right
to health

Learn more at   
worldcancerday.org/keyissues

World Cancer Day is an initiative 
of the Union for International 
Cancer Control.

Half the world’s population lacks access 
to the full range of essential health services 
and many are denied basic cancer care.

Why? Due to differences in income and 
education levels, geographical location, 
and discrimination based on ethnicity, 
race, gender, sexual orientation, age, 
disability and lifestyle. 

Sources:  NIH – National Cancer Institute – The Genetics of Cancer - https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics 
WHO Fact Sheet Cancer http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/  
WHO Global status report on alcohol and health 2014 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf
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Σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παι-
διού (1989), «κάθε παιδί που στερείται 
προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό 
του περιβάλλον ή το οποίο για το δικό 
του συμφέρον δεν είναι δυνατόν να 
παραμείνει στο περιβάλλον αυτό δικαι-
ούται ειδική προστασία και βοήθεια εκ 
μέρους του Κράτους. Επιπλέον, σύμφω-
να με το άρθρο 27, «τα Συμβαλλόμενα 
Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε 
παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής 
που να επιτρέπει τη σωματική, πνευματι-
κή, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυ-
ξή του». Βασικό στοιχείο για τη διασφά-
λιση ενός καλού επιπέδου ζωής για μία 
ευάλωτη κοινωνική ομάδα, όπως αυτή 
των παιδιών, είναι η στέγαση. Ακόμη πιο 
επιτακτική είναι η ανάγκη ασφαλούς δια-
μονής και φροντίδας των ασυνόδευτων 
παιδιών που φτάνουν στην Ελλάδα. 

Οι ιδιαίτερες ανάγκες των ασυνόδευτων 
παιδιών είναι δύσκολο να καλυφθούν 
από τις συνηθισμένες δομές φιλοξε-
νίας ανηλίκων, λόγω των γλωσσικών, 
πολιτιστικών και διοικητικών εμποδίων 
(Derluyn, 2018). Σύμφωνα με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (2017), κατά την υποδο-
χή των παιδιών στην χώρα ασύλου εί-
ναι βασικό όχι μόνο να διασφαλίζεται η 
ασφαλής στέγαση, αλλά και η πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, στην υγειονομική πε-

ρίθαλψη, στην 
ψυχοκοινωνι-
κή υποσ τή-
ριξη και στην 
αναψυχή.

Ιδιαίτερα τα ασυνόδευτα παιδιά που 
έχουν χωριστεί από τους συγγενείς 
τους φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη πι-
θανότητα να παρουσιάσουν ψυχολογικά 
προβλήματα σε σχέση με τα παιδιά που 
συνοδεύονται από κάποιο μέλος της οι-
κογένειας τους. Συγκεκριμένα, διατρέ-
χουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν 
τραυματικά γεγονότα κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού λόγω της έλλειψης προ-
στασίας (Derluyn & Broekaert, 2008). 
Επομένως, οι υπηρεσίες υποδοχής και οι 
δομές φιλοξενίας χρειάζεται να στελε-
χώνονται από καταρτισμένο προσωπικό, 
όπως ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, 
παιδαγωγό, κ.ά, οι οποίοι θα παρέχουν 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη και παιδα-
γωγική καθοδήγηση.

Η κοινοτική φροντίδα είναι προτιμότε-
ρη από την ιδρυματική, καθώς βοηθά 
τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν και εν 
τέλει να ενσωματωθούν. Η κοινωνική 
επανένταξη των ασυνόδευτων παιδιών 
οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα, δε-
δομένου ότι αυτό είναι προς το βέλτιστο 
συμφέρον του ανηλίκου (International 
Committee of the Red Cross, 2004).

Στην Ιταλία υπάρχουν τα εξής είδη υπο-
στηρικτικών υπηρεσιών που βασίζο-
νται στο κοινοτικό μοντέλο: α) κοινο-
τική φροντίδα (residential community 
care), η οποία είναι κατάλληλη για παι-
διά άνω των 12 ετών, β) οικογενειακή 
κοινοτική φροντίδα (family community 
care), η οποία είναι κατάλληλη για παιδιά 
κάτω των 12 ετών και γ) εποπτευόμενη 
ανεξάρτητη διαβίωση για παιδιά ηλικί-

Ασυνόδευτα παιδιά, δομές φιλοξενίας και κοινοτική φροντίδα
Μαρία Τριτάρη, Ψυχολόγος 
Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου, Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας
Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)
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ας 16-18 ετών (Negro, Giusti, Gallo, 
Baglietto, & Rosas, 2019).

Στην Αυστρία παρέχονται τρία είδη δο-
μών φιλοξενίας αναλόγως τον βαθμό 
υποστήριξης / φροντίδας και επίβλεψης 
που απαιτείται σε κάθε περίπτωση:

•	 «Συγκροτήματα	κατοικιών»	ασυ-
νόδευτων ανήλικων που απαιτούν 
υψηλό βαθμό φροντίδας (π.χ. παιδιά 
που έχουν πέσει θύματα εμπορίας αν-
θρώπων).

•	 Δομές	φιλοξενίας	ασυνόδευτων	
ανηλίκων που δεν μπορούν να φρο-
ντίσουν τον εαυτό τους.

•	 Επιτηρούμενες	 δομές	 φιλοξενί-
ας ασυνόδευτων ανηλίκων που μπο-
ρούν να φροντίσουν τον εαυτό τους.  
(Bassermann & Spiegelfeld, 2018).  

Στη Δανία, χαρακτηριστικό των κέ-
ντρων φιλοξενίας είναι η εστίαση στις 
ατομικές δεξιότητες του παιδιού και η 
ανάληψη ευθυνών και καθηκόντων. Τα 
παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και λαμ-
βάνουν μέρος σε εξωσχολικές δραστη-
ριότητες, π.χ. αθλητισμός. Επομένως, 
η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης 
στις δομές φιλοξενίας είναι απαραί-
τητη (Kohli, & Mather, 2003· Nidos, 
& Danish Red Cross, 2016).

Σε περίπτωση που η κοινοτική φρο-
ντίδα δεν είναι εφικτή, η ιδρυματική 
φροντίδα και προστασία χρειάζε-
ται να ακολουθεί συγκεκριμένες αρ-
χές. Συγκεκριμένα, η  International 
Committee of the Red Cross (2004) 
αναφέρει τις ακόλουθες:  

•	 Προστασία	των	πολιτικών	και	ατο-
μικών δικαιωμάτων.

•	 Επανένωση	με	την	οικογένεια	(εάν	

υπάρχει). 

•	 Δημιουργία	ατομικού	φακέλου	με	
όλες τις πληροφορίες για κάθε παιδί, 
ο οποίος θα ανανεώνεται συνεχώς. 
Σε περίπτωση μετακίνησης το παιδί 
παίρνει μαζί του και τον ατομικό του 
φάκελο. 

•	 Οι	δομές	φιλοξενίας	χρειάζεται	να	
είναι μικρές, προσωρινές και οργανω-
μένες με βάση τις ανάγκες των παιδιών. 
Επίσης, απαραίτητη είναι η δημιουργία 
ενός οικογενειακού κλίματος. Τα αδέρ-
φια δεν χωρίζονται και, ιδανικά, φίλοι 
και άτομα από την ίδια γεωγραφική πε-
ριοχή, ή κοινότητα, παραμένουν μαζί. 

•	 Διασύνδεση	με	την	τοπική	κοινό-
τητα και αρχές. 

•	 Κάλυψη	 πρωταρχικών	 αναγκών,	
όπως νερό, διατροφή κ.λπ. και υλο-
ποίηση ενός προγράμματος καθημε-
ρινών εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων στο οποίο θα  περι-
λαμβάνονται και οι οικιακές εργασίες. 

•	 Συνεχή	κατάρτιση	και	εποπτεία	του	
προσωπικού.

•	 Αξιολόγηση	των	υπηρεσιών	από	
τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα. 

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η πιο κατάλ-
ληλη φροντίδα που θα μπορούσαν να 
λάβουν τα ασυνόδευτα παιδιά είναι η 
τοποθέτησή τους σε μία ανάδοχη οικο-
γένεια, μία μορφή φροντίδας που δεν 
εφαρμόζεται 
σε όλες τις χώ-
ρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης 
(H orga n  & 
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Raghallaigh, 2017). Συγκεκριμένα, δεν 
εφαρμόζεται μεταξύ άλλων στην Ελλά-
δα, στην Ρουμανία και στην Τσεχία, ενώ 
στην Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία 
και την Ιταλία εφαρμόζεται σε κάποιον 
βαθμό σε ορισμένες μόνο περιοχές. 
Δομημένα συστήματα τοποθέτησης σε 
ανάδοχες οικογένειες υπάρχουν στην Ιρ-
λανδία, στη Νορβηγία, στην Ολλανδία, 
στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Στην Ελλάδα, ενώ ο νόμος 4538 του 
2018 για το θεσμικό πλαίσιο για την 
ανάδοχη και την υιοθεσία περιλαμβάνει 
και τα ασυνόδευτα παιδιά, μέχρι σήμερα 
ο πληθυσμός αυτός δεν έχει καταχωρη-
θεί στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων, ούτε 
στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναδο-
χής – Υιοθεσίας «Anynet.gr». Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό το 
συνταίριασμα (matching) μεταξύ ασυ-
νόδευτου παιδιού και ανάδοχης οικο-
γένειας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προ-
τείνεται η υιοθέτηση ενός κοινοτικού 
μοντέλου φιλοξενίας ασυνόδευτων παι-
διών, όπως η τοποθέτηση των μικρών 
παιδιών σε ανάδοχη οικογένεια και των 
εφήβων σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης 
διαβίωσης. Επίσης, χρειάζεται να υπάρ-
χει πρόνοια για την κοινωνική ένταξη 
των παιδιών μετά την ενηλικίωση και την 
επακόλουθη απομάκρυνση τους από τις 
δομές φιλοξενίας.

zz Βιβλιογραφικές αναφορές

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού. (1989). Ανακτήθηκε από: 

https://www.
r e f w o r l d .
o rg /cg i - b i n /
t e x i s / v t x /

r w m a i n / o p e n d o c p d f .
pdf?reldoc=y&docid=4bcbf83a2

Bassermann,Μ.Α., & Spiegelfeld, Α. 
(2018). Unaccompanied Minors Following 
Status Determination in Austria. Ανα-
κτήθηκε από: https://publications.iom.
int /books/unaccom panied -minors-
following-status-determination-austria

Danilo, Z. (2021). Explainer: Emergency 
Shelters  and Facil ities  Housing 
Unaccompanied Children. Ανακτήθη-
κε από: https://immigrationforum.org/
article/explainer-emergency-shelters-
and-facilities-housing-unaccompanied-
children/#Themes-In-Washington-This-
week 

Derluyn, I. (2018). A critical analysis of 
the creation of separated care structures 
for unaccompanied refugee minors. 
Children and Youth Services Review, 
92, 22–29. https://doi.org/10.1016/j.
childyouth.2018.03 

Derluyn, I., & Broekaert, E. (2008). 
Unaccompanied refugee children and 
adolescents: The glaring contrast 
between a legal and a psychological 
perspective. International Journal of Law 
and Psychiatry, 31(4), 319-330. https://
doi.org/10.1016/j.ijlp.2008.06.006

Eu ro p ea n  Co m m iss io n .  (2 017). 
Communication from the Commission 
to the European Parliament and the 
Council: The protection of children in 
migration. Ανακτήθηκε από: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/en/
TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0211 

Foley, K., Rodler, L., Elkin, S., and 
Williams, S. C. (2021). Final Report of the 
Descriptive Study of the Unaccompanied 



11

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ 

Refugee Minors Program: Service 
Provision, Trends, and Evaluation 
Recommendations.Washington, DC: 
Office of Planning, Research, and 
Evaluation, Administration for Children 
and Families, U.S. Department of 
Health and Human Services. Ανακτή-
θηκε από: https://www.acf.hhs.gov/
opre/report/final-report-descriptive-
study-unaccompanied-refugee-minors-
program-service-provision 

Horgan, D., & N Raghallaigh, M. (2017). 
The social care needs of unaccompanied 
minors: the Irish experience. European 
Journal of Social Work, 1–12. https://
doi.org/10.1080/13691457.2017.135701

International Committee of the Red 
Cross. (2004). Inter-agency guiding 
principles on unaccompanied and 
separated children. Ανακτήθηκε από: 
https://www.unhcr.org/4098b3172.pdf 

Kohli,  R.,  & Mather,  R. (2003). 
Promoting psychosocial well-being 
in unaccompanied asylum seeking 
young people in the United Kingdom. 
Child Family Social Work, 8(3), 201–
212. https://doi.org/10.1046/j.1365-
2206.2003.00282.x 

Negro, V., Giusti, D., Gallo, K., Baglietto, 
C., & Rosas, L. (2019). Alternative care 
model for migrant, asylum seeking and 
refugee children and adolescents in 
Mexico: Implementation Guide. Unicef 
Mexico. Ανακτήθηκε από: https://www.
unicef.org /mexico/media /4871/file /
Alternative%20Care%20Model%20
for%20Migrant%202020.pdf

Nidos, Danish Red Cross. (2016). Εναλ-
λακτική οικογενειακή φροντίδα. ALFACΑ: 
Εγχειρίδιο για τους επαγγελματίες που 
εργάζεται με ανάδοχες οικογένειες και 

με τους ασυνόδευτους ανήλικους που 
ζουν σε αυτές. Ανακτήθηκε από: https://
nidosineurope.eu/projects/alfaca/ 

Ramos Salas X, Forhan M, Caulfield 
T, Sharma AM and Raine KD (2019) 
Addressing Internalized Weight Bias 
and Changing Damaged Social Identities 
for People Living With Obesity. Front. 
Psychol. 10:1409.

Teachman BA and Brownell KD. Implicit 
anti-fat bias among health professionals: 
is anyone immune? International Journal 
of Obesity and Related Metabolic 
Disorders 2001; 25: 1525–1531.

Tomiyama AJ, Carr D, Granberg EM, 
Major B, Robinson E, Sutin AR and 
Brewis A. How and why weight stigma 
drives the obesity ‘epidemic’ and harms 
health BMC Medicine 2018; 16:123.

Tomiyama AJ, Hunger JM, Nguyen-
Cuu J and Wells C. Misclassification 
of cardiometabolic health when using 
body mass index categories in NHANES 
2005–2012. International Journal of 
Obesity (2016) 40, 883–886



12

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ 

We have
10 million reasons

Sources:  NIH – National Cancer Institute – The Genetics of Cancer - https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics 
WHO Fact Sheet Cancer http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/  
WHO Global status report on alcohol and health 2014 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf

Learn more at   
worldcancerday.org/keyissues

10 million people died of cancer  
in 2020. That’s equivalent to the 
population of Bangkok or twice  
the population of Ireland.

World Cancer Day is an initiative 
of the Union for International 
Cancer Control.
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Τουλάχιστον 60 εκατομμύρια άνθρω-
ποι νοσούν από ψωρίαση παγκοσμί-
ως. Κάθε χρόνο, στις 29 Οκτωβρίου, η 
International Federation of Psoriasis 
Associations (IFPA) πραγματοποιεί την 
Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης με στό-
χο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
ασθένεια και τις επιπτώσεις της. Φέτος, 
η κοινότητα της ψωριασικής νόσου προ-
χωρά ένα βήμα παραπέρα, ενωμένη για 
δράση κατά της ψωρίασης:
•	 Αύξηση	της	παγκόσμιας	ευαισθη-
τοποίησης σχετικά με τη νόσο και τις 
συνέπειές της στη ζωή του ατόμου
•	 Διάδοση	 πληροφοριών,	 διαλεύ-
κανση παρερμηνειών και απάντηση 
σχετικών ερωτημάτων
•	 Ενδυνάμωση	 υπουργών, 	 κυ -
βερνήσεων και υπεύθυνων λήψης 
αποφάσεων ώστε να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την παροχή 
καλύτερης πρόσβασης στη θεραπεία 
και τη φροντίδα των ασθενών
•	 Ένωση	δυνάμεων	με	ψωριασικούς	
ασθενείς με στόχο την συνηγορία 
και την ανταλλαγή γνώσεων

Το 2014, όλα τα έθνη του ΟΗΕ ψήφισαν 
ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του ψηφί-
σματος 67.9 της Παγκόσμιας Συνέλευ-
σης Υγείας (World Health Assembly), 
με το οποίο δεσμεύονται να βελτιώ-
σουν τη ζωή των ατόμων που ζουν με 
ψωρίαση. Το 2016, ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας (WHO) δημοσίευσε 
την Παγκόσμια Έκθεση για την Ψωρία-
ση, όπου περιείχε πρακτικές συστάσεις 
για την επίτευξη  αυτού του φιλόδοξου 
στόχου. Ωστόσο, μετά από πέντε χρό-
νια, απομένουν πολλά να γίνουν.

Για την Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης 
2021, η κοινότητα της ψωριασικής νό-
σου δημιούργησε μια αίτηση στην ιστο-
σελίδα www.psoriasisday.org. Όσοι 
υπέγραψαν την αίτηση υποστηρίζουν 
όσους επιμένουν σε μεγαλύτερη υπο-
στήριξη των ανθρώπων που ζουν με 
ψωρίαση σε παγκόσμια κλίμακα. Το 
όραμά τους είναι:

1. Αλλαγή της αντίληψης για την 
ψωρίαση: Η ψωρίαση επιδρά σε όλα 
το σώμα, εσωτερικά και εξωτερικά. 
Τα συστήματα υγείας οφείλουν να 
προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν 
όλες τις εκδηλώσεις της ψωριασικής 
νόσου, συμπεριλαμβανομένων του 
δέρματος, των αρθρώσεων, της ψυ-
χικής υγείας, της υγείας της καρδιάς 
και του μεταβολικού συνδρόμου.
2. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβα-
σης στην ιατρική: Τα μέλη του ΟΗΕ 
πρέπει να καταστήσουν  προσιτές, 
ασφαλείς, αποτελεσματικές και ποι-
οτικές θεραπευτικές επιλογές διαθέ-
σιμες σε όλους όσους πάσχουν από 
ψωρίαση. Η έγκαιρη διάγνωση και 
οι κατάλληλες θεραπείες θα αποτρέ-
ψουν επιπλοκές και, ακόμη, μειώνουν 
την επιβάρυνση στο σύστημα υγείας.
3. Να σταματήσει ο στιγματισμός: 
Οι κυβερνήσεις διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη μείωση του 
στίγματος και των διακρίσεων. Η 
νομοθεσία κατά των διακρίσεων και 
οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
μπορούν να αλλάξουν την αντίδρα-
ση της κοινωνίας στις ορατές βλάβες 
της ψωρίασης.
4. Π ρ ο -
ώ θ η σ η 
ολ ισ τ ι κ ής 
φ ρ ο ν τ ί -
δας: Εκτός 

Παγκόσμια Μέρα Ψωρίασης 2021

Παρασκευή Σταματίνη, Ψυχολόγος, Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α.)

We have
10 million reasons

Sources:  NIH – National Cancer Institute – The Genetics of Cancer - https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics 
WHO Fact Sheet Cancer http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/  
WHO Global status report on alcohol and health 2014 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf

Learn more at   
worldcancerday.org/keyissues

10 million people died of cancer  
in 2020. That’s equivalent to the 
population of Bangkok or twice  
the population of Ireland.

World Cancer Day is an initiative 
of the Union for International 
Cancer Control.
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από τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
ανθρωποκεντρικής και διεπιστημονι-
κής φροντίδας, τα συστήματα υγείας 
μπορούν να βελτιωθούν στην παρα-
κολούθηση της αποτελεσματικότητας 
της φροντίδας και στην διερεύνηση 
περισσότερων λύσεων.
5. Προετοιμασία εργατικού δυ-
ναμικού: Η εκπαίδευση σχετικά με 
την ψωρίαση και τις συννοσηρότη-
τές της θα πρέπει να περιλαμβάνε-
ται στα προπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών της ιατρικής και της νοση-
λευτικής, καθώς και στην εκπαίδευση 
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 
Οι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες θα 
μπορούν να αυξήσουν τις έγκαιρες 
διαγνώσεις και να συντονίσουν την 
εξειδικευμένη φροντίδα.

Ψωριασική νόσος, COVID-19 και ψυ-
χική υγεία
Ένα νέο άρθρο στο Journal of the 
European Academy of Dermatology 
and Venereology αποκάλυψε ότι πε-
ρίπου οι μισοί ερωτηθέντες (43%) 
της έρευνας PsoProtectMe (https://
psoprotectme.org/current-data/) ανέ-
φεραν επιδείνωση της ψωρίασης κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας. Επιπλέον, 
μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων, που 
ανέφεραν επιδείνωση της ψωρίασης, 
είχαν ενδείξεις άγχους ή κατάθλιψης 
(47%) σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς 
επιδείνωση της ψωρίασης (29%).
Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι, τώρα 
περισσότερο από ποτέ, η πρόσβαση 
σε ψυχολογική υποστήριξη είναι θεμε-
λιώδους σημασίας για τη διασφάλιση 
της ψυχικής και σωματικής υγείας των 
ασθενών με ψωρίαση. Η πληροφορία 
αυτή είναι πολύτιμη για την συνηγορία, 
καθώς η IFPA πάντα υποστήριζε ότι οι 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας πρέπει να 

αποτελέσουν 
μ έ ρ ος  ε νός 
ολιστικού, αν-
θρωποκεντρι-
κού μοντέλου 
φ ρ ο ν τ ί δ α ς 

για την ψωρίαση. Η υποστήριξη της 
ψυχικής υγείας απέχει πολύ από το να 
αποτελέσει νόρμα στην φροντίδα της 
ψωρίασης. Επομένως, θα πρέπει να ξε-
κινήσει η εφαρμογή της όπου δεν είναι 
διαθέσιμη ακόμη και, όπως παρουσι-
άζεται στο άρθρο, να διατηρείται σε 
περιόδους έκτακτης ανάγκης, όπως η 
πανδημία COVID-19.
Δεδομένα από το άρθρο:
•	 Τέσσερις	 χιλιάδες	 σαράντα	 τρία	
άτομα (χωρίς COVID-19) από 86 
χώρες (κυρίως Ηνωμένο Βασίλειο 
[2,215, 55%], Η.Π.Α. [243, 6%], 
Πορτογαλία [227, 6%]) συμπλήρω-
σαν την έρευνα PsoProtectMe μετα-
ξύ Μάιο 2020 και Ιανουάριο 2021 
(μέσος όρος ηλικίας 47 έτη, περισ-
σότερες γυναίκες [2.687, 66%] από 
άνδρες [1.359, 34%]).
•	 Χίλιοι	 επτακόσιοι	σαράντα	 τρεις	
συμμετέχοντες (43%) δήλωσαν ότι 
η ψωρίαση επιδεινώθηκε στη διάρ-
κεια της πανδημίας.
•	 Το	47%	των	ατόμων,	που	ανέφε-
ραν επιδείνωση της ψωρίασης, εί-
χαν ενδείξεις άγχους ή κατάθλιψης, 
συγκριτικά με το 29% των ατόμων 
που δεν ανέφεραν επιδείνωση.
•	 Οι	ασθενείς	με	επιδείνωση	είχαν	
περισσότερες πιθανότητες να έχουν 
παχυσαρκία, να είναι γυναίκες, να 
υιοθετούν συμπεριφορά θωράκι-
σης (να μην φεύγουν από το σπί-
τι και να ελαχιστοποιούν όλες τις 
προσωπικές επαφές) ή να μην λαμ-
βάνουν φάρμακα για την ψωρίαση 
(ανοσοκατασταλτικά). Ο συνηθέ-
στερος λόγος διακοπής της θερα-
πείας ήταν η ανησυχία για επιπλοκές 
που σχετίζονται με την COVID-19.
•	 Οι	 τρέχουσες	 κατευθυντήριες	
γραμμές συνιστούν τη συνέχιση της 
θεραπείας με ανοσοκατασταλτικά με 
στόχο τη διατήρηση του ελέγχου 
της νόσου.
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Αντίκτυπος της ψωριασικής νόσου σε 
γυναίκες ηλικίας 18 έως 45 ετών
Πρόσφατη έρευνα των IFPA, EUROPSO 
και UCB διεξήγαγε συνεντεύξεις σε γυ-
ναίκες από 11 Ευρωπαϊκές χώρες που 
ζουν με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση. 
Τα αποτελέσματα παρέχουν ουσιαστική 
εικόνα της εμπειρίας των γυναικών που 
ζουν με ψωριασική νόσο. Για παράδειγ-
μα:

- Ο αντίκτυπος της ψωρίασης σχε-
τικά με την έκβαση της ασθένειας και 
την ποιότητα ζωής είναι υψηλότερος 
για τις γυναίκες συγκριτικά με τους 
άνδρες.
- Η πρώιμη έναρξη έχει ως απο-
τέλεσμα διαγνώσεις και θεραπείες 
που συνήθως συμπίπτουν με την 
αναπαραγωγική ηλικία των γυναικών 
ασθενών και την έναρξη της καριέρας 
τους. 
- Οι γυναίκες με ψωρίαση αναφέ-
ρουν περισσότερες ψυχολογικές επι-
πτώσεις σχετικά με τη νόσο συγκρι-
τικά με τους άνδρες.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν το βάρος 
της ψωρίασης για πολλές γυναίκες σε 
αναπαραγωγική ηλικία, ανεξαρτήτως της 
βιολογικής θεραπείας. Παρατηρήθηκε 
ότι η εκπαίδευση των ασθενών διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο στην αίσθηση 
ελέγχου της ασθένειας από την πλευρά 
των γυναικών,  στην οποία μπορούν να 
συμβάλλουν ομάδες συλλόγων ασθε-
νών. Συνιστάται η καλύτερη κατάρτιση 
των επαγγελματιών υγείας που ασχο-
λούνται με την ψωρίαση, ώστε να δι-
ευκολυνθούν οι ανοικτές συζητήσεις 
με τις ασθενείς και να προωθηθεί η 
από κοινού λήψη αποφάσεων, δεδο-
μένου ότι πολλές γυναίκες επιλέγουν να 
τροποποιήσουν ή να διακόψουν τη θε-
ραπεία την περίοδο της εγκυμοσύνης. 
Δεδομένης της σχετικά νεαρής ηλικίας 
πολλών γυναικών με ψωριασική νόσο 
και των εμφανών επιπτώσεων στην κα-
θημερινή τους ζωή, ζωτικής σημασίας 
είναι η έγκαιρη διάγνωση, η θεραπεία 
και η παροχή προσβάσιμης υποστήρι-
ξης.

Στιγματισμός σε ασθενείς με ψωρί-
αση
Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση, οι ερευ-
νητές συνόψισαν τις πρόσφατες εξε-
λίξεις σχετικά με τον στιγματισμό των 
ασθενών με ψωρίαση, γεγονός που δι-
ευκολύνει την κατανόηση του θέματος 
και μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω 
έρευνα και πρακτική.
Στην συγκεκριμένη έρευνα, ο στιγμα-
τισμός ορίστηκε ως η απόδοση βιολο-
γικών ή κοινωνικών αντιλήψεων που 
δυσφημίζουν ένα άτομο και το διακρί-
νουν από άλλα άτομα μιας κοινωνίας. 
Η αίσθηση στιγματισμού είναι κοινή 
σε δερματολογικούς ασθενείς, όπως η 
ψωρίαση, η λεύκη και η λέπρα, κυρίως 
λόγω των ορατών δερματικών αλλοιώ-
σεων, της ανεπαρκούς κατανόησης των 
ασθενειών και άλλων πολιτισμικών ή 
κοινωνικών παραγόντων. Την δεκαετία 
του 1950, έρευνα ανέφερε ότι οι ασθε-
νείς με ψωρίαση μπορεί να εκτίθενται σε 
περιέργεια, εχθρότητα και αηδία, λόγω 
του "ακάθαρτου δέρματός" τους, ενώ το 
κοινό ανησυχούσε για τη μολυσματικό-
τητά τους. Το 2018, παγκόσμια έρευνα 
περιλάμβανε 8.338 ασθενείς με μέτρια 
έως σοβαρή ψωρίαση από 31 χώρες. 
Το 84% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι 
βίωσε διάκριση ή/και ταπείνωση σχετι-
κή με την ψωρίαση, η οποία είχε αρνη-
τικές επιπτώσεις στην εργασία και την 
κατάσταση υγείας τους. Οι ασθενείς με 
ψωρίαση αντιμετωπίζουν καθημερινά 
κοινωνικές και ψυχολογικές δυσκολίες, 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που χρειάζεται 
να εκθέσουν το σώμα τους. Οι ασθε-
νείς με ψυχολογική δυσφορία μπορεί 
να χάσουν την ελπίδα τους και να αι-
σθάνονται ότι δεν έχουν τον έλεγχο 
της νόσου, γεγονός που επιδρά στην 
ανταπόκριση της θεραπείας.
Η ανασκόπηση ανακάλυψε διάφο-
ρ ο υ ς  π α ρ ά -
γ ο ν τ ε ς  π ο υ 
μ π ο ρ ο ύ ν  να 
π ρ ο β λ έ ψ ο υ ν 
τ ο  ε π ί π ε δ ο 
σ τιγματισμού 
σε  ασ θε νε ίς, 
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περιλαμβανομένων κοινωνικό-δημο-
γραφικών παραγόντων, σχετικών με 
την ασθένεια και την προσωπικότητα. 
Σχετικά με τα κοινωνικό-δημογραφικά 
στοιχεία, σε κάποιες μελέτες, το φύλο 
σχετίζεται με το επίπεδο στιγματισμού. 
Το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, η έλ-
λειψη επαγγελματικών γνώσεων και η 
διαμονή στην επαρχία σχετίζονται με 
υψηλό στιγματισμό, τα οποία έχουν 
δευτερογενή χαρακτήρα λόγω της κα-
τανόησης της ψωρίασης. Η εκλαΐκευση 
των χαρακτηριστικών της ψωρίασης, 
ιδίως ο μη μολυσματικός χαρακτήρας 
της, ίσως θα συνέβαλαν στη μείωση 
του στιγματισμού και την αποδοχή των 
ασθενών. 
Όσον αφορά τους σχετικούς με την 
ασθένεια παράγοντες, η ηλικία έναρξης 
της νόσου φάνηκε να σχετίζεται με το 
αίσθημα στιγματισμού, ενώ οι ασθενείς 
με πρώιμη έναρξη ήταν περισσότερο 
ευάλωτοι. Το κοινωνικό στίγμα σχετι-
κό με την ψωρίαση επηρεάζει αρνητικά 
τους νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι ακόμη 
δημιουργούν το κοινωνικό τους δίκτυο. 
Έτσι, οι επαγγελματίες υγείας χρειάζε-
ται να δίνουν περισσότερο προσοχή σε 
παιδιά και εφήβους.
Η κατανομή των δερματικών βλαβών και 
η σοβαρότητα της νόσου σχετίζονται 
με το στίγμα σε κάποιες έρευνες. Οι 
δερματικές αλλοιώσεις σε εκτεθειμένες 
περιοχές σχετίστηκαν με υψηλότερα 
επίπεδα στιγματισμού, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο για κοινωνικό αποκλεισμό και 
πρόκληση βλάβης στην ποιότητα ζωής 
των ασθενών. Οι δερματικές αλλοιώ-
σεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν σε 
συνδυασμό με την σοβαρότητα της νό-
σου κατά την θεραπεία, ενώ η ύπαρξή 
τους σε εκτεθειμένα σημεία απαιτούν 
ιδιαίτερη προσοχή.
Πρόσφατες έρευνες για τον στιγματι-
σμό στην ψωρίαση έχουν πραγματο-
ποιηθεί σε ομάδες μη ασθενών. Το 
2018, ερευνητές διερεύνησαν την ευ-
αισθητοποίηση για την ψωρίαση στη 
Γερμανία, όπου το 9% των ερωτηθέ-

ντων δήλωσε ότι θεωρεί την ψωρίαση 
μεταδοτική, και το 27% δεν θα ήθελε 
να έχει προσωπική σχέση με πάσχοντα. 
Ακόμη, η ίδια ομάδα αξιολόγησε την 
προκατάληψη και τον στιγματισμό των 
ασθενών στον γενικό γερμανικό πλη-
θυσμό, όπου η πλειοψηφία θεωρούσε 
τους ψωριασικούς ασθενείς ως μειο-
νεκτικούς και αηδιαστικούς. Οι περισ-
σότεροι συμμετέχοντες δεν θα ήθελαν 
να αγγίξουν έναν ψωριασικό ασθενή, 
ενώ ορισμένοι πίστευαν ότι οι ασθε-
νείς θα έπρεπε να "φροντίζουν καλύτε-
ρα τον εαυτό τους". Η ηλικία, το φύλο 
και το εκπαιδευτικό επίπεδο σχετίστη-
καν με προκατειλημμένες αντιλήψεις. 
Το 2019, οι ερευνητές συνέκριναν τις 
στιγματιστικές στάσεις απέναντι στην 
ψωρίαση μεταξύ απλών ανθρώπων και 
φοιτητών ιατρικής. Οι φοιτητές ανέφε-
ραν λιγότερες στιγματιστικές στάσεις, 
γεγονός που έδειξε ότι μια εκπαιδευτική 
εκστρατεία για την ψωρίαση στο κοινό 
θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση 
του στιγματισμού.
Απόρροια αυτών είναι η ανάγκη, αφε-
νός, να δοθεί έμφαση σε μεθόδους που 
μπορούν να βοηθήσουν τους ασθε-
νείς να αντιμετωπίσουν το στίγμα και, 
αφετέρου, η παροχή ψυχολογικής και 
κοινωνικής υποστήριξης. Η πιθανή επί-
δραση του στρες στην εμφάνιση και τη 
σοβαρότητα της νόσου αποδείχθηκε σε 
μια υποομάδα ασθενών με ψωρίαση, 
γεγονός που αποκαλύπτει ότι η διαχεί-
ρισή της πρέπει να αφορά τόσο βιολο-
γικούς, όσο και ψυχοκοινωνικούς πα-
ράγοντες. Άλλες μορφές υποστήριξης 
έχουν επικεντρωθεί στην θεραπεία της 
ψωρίαση, όπως τεχνικές χαλάρωσης, 
γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία και 
ομάδες υποστήριξης. Η συνεργασία 
ψυχιάτρων και δερματολόγων μπορούν 
να συμβάλλουν σε καλύτερη διαχείρι-
ση τους στίγματος από τους ασθενείς. 
Η γερμανική ερευνητική ομάδα ECHT 
μετέφρασε το ψήφισμα της WHA σε 
ένα πρόγραμμα "Αποστιγματισμού" για 
ορατές χρόνιες δερματικές παθήσεις. 
Τέτοιες δραστηριότητες έχουν μεγάλη 
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σημασία σε περιοχές όπου η ψωρίαση 
είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και στιγ-
ματισμένη, και απαιτούν συνεργασία 
μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτι-
κής, δερματολόγων, ψυχολόγων, ψυχι-
άτρων, ερευνητών και ασθενών.    
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Η ψωρίαση είναι μια χρόνια, μη μεταδοτική, 
φλεγμονώδης δερματοπάθεια, στην οποία 
μεσολαβούν ανοσοποιητικοί παράγοντες. 
Η συχνότερη μορφή της αφορά επώδυνες, 
περιχαρακωμένες και συμμετρικές διαβρώ-
σεις στο δέρμα, κυρίως στο τριχωτό της 
κεφαλής, τις παλάμες και τα πέλματα, τους 
αγκώνες, τον κορμό και τα νύχια (Αντωνίου 
& Κατσαμπάς, 2015). Τα είδη της ψωρίασης 
είναι η ψωρίαση κατά πλάκας, φλυκταινώ-
δης ψωρίαση, σταγονοειδής ψωρίαση και 
ερυθροδερμική ψωρίαση (Menter & Stoff, 
2011). Οι έρευνες σχετικά με την ψωρίαση 
αφορούν, κυρίως, την ποιότητα ζωής των 
ασθενών, καθώς έχει επισημανθεί ο αρνητι-
κός αντίκτυπος της νόσου τόσο σε ψυχολο-
γικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, με χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα τον στιγματισμό των 
ασθενών και την κοινωνική απομόνωση. 
Ακόμη, το υποστηρικτικό δίκτυο αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα, καθώς μειώνει την 
αίσθηση στιγματισμού και συμβάλλει στην 
καλύτερη προσαρμογή των ασθενών (Böhm 
et al., 2012; Janowski et al., 2012). Για την 
μελέτη, ως θεωρητικό υπόβαθρο χρησιμο-
ποιήθηκε το μοντέλο προσαρμογής (Moss-
Morris, 2013).
Διεξήχθη συγχρονική μελέτη με 110 ασθε-
νείς με ψωρίαση, από 18 έως 75 ετών, με 
ήπια, μέτρια και σοβαρή ψωρίαση, οι οποίοι 
επισκέπτονταν την  κλινική ειδικού δερματο-
λογικού δημόσιου νοσοκομείου της Αθή-
νας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από 
τον Δεκέμβριο 2019 έως Ιανουάριο 2020. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Διακήρυ-

ξη του Ελσίνκι 
(1983). Μετά 
από έγκριση 
του νοσοκο-

μείου, οι συμμετέχοντες υπέγραφαν το 
έντυπο συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης 
και συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο. Για 
την εκπόνηση της μελέτης καταγράφηκαν 
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και μερικά 
ιατρικά στοιχεία των ασθενών, η ποιότητα 
ζωής, η κοινωνική υποστήριξη, ο στιγμα-
τισμός και η προσαρμογή στην ασθένεια. 
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν o δερ-
ματολογικός δείκτης της ποιότητας ζωής 
[DLQI] (Finlay & Khan, 1994), η κλίμακα 
κοινωνικής υποστήριξης- σύντομη μορφή 
[SSQ-6] (Kafetsios & Sideridis, 2006), η κλί-
μακα στιγματισμού για χρόνιες ασθένειες 
[SSCI-24] (Rao et al., 2009), και οι υποκλί-
μακες του κοινωνικού περιβάλλοντος και της 
ψυχολογικής δυσφορίας από την κλίμακα 
ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στην ασθέ-
νεια [PAIS- SR] (Kolokotroni et al., 2016). 
Όλες οι κλίμακες είναι προσαρμοσμένες και 
σταθμισμένες για τα ελληνικά δεδομένα. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, σχετικά με την 
ψυχολογική δυσφορία, οι γυναίκες του δείγ-
ματος παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά 
συγκριτικά με τους άνδρες ασθενείς. Βάσει 
οικογενειακής κατάστασης, οι διαζευγμένοι 
ασθενείς εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά 
δυσφορίας και στιγματισμού συγκριτικά με 
τους άγαμους, έγγαμους και χήρους συμ-
μετέχοντες. Όλες οι συσχετίσεις μεταξύ 
ψυχολογικών μεταβλητών ήταν στατιστικά 
σημαντικές σε επίπεδο 5%. Στην ανάλυ-
ση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 
με εξαρτημένη μεταβλητή την ψυχολογική 
δυσφορία (R2= 0,563) βρέθηκε αρνητική 
σχέση με το μορφωτικό επίπεδο και την ικα-
νοποίηση από το υποστηρικτικό δίκτυο, και 
θετική σχέση με τον αντίκτυπο της νόσου 
στην ποιότητα ζωής και τον εσωτερικευμένο 
στιγματισμό. Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, 

Ποιότητα ζωής, υποστηρικτικά δίκτυα, στιγματισμός και 
προσαρμογή σε δείγμα ασθενών με ψωρίαση στην Ελλάδα
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η καλή ποιότητα ζωής, η ύπαρξη χαμηλού 
εσωτερικευμένου στίγματος και η υψηλή 
ικανοποίηση από το κοινωνικό δίκτυο σχε-
τίζονταν με καλή ψυχολογική υγεία. Τέλος, 
ελέγχθηκαν οι διαμεσολαβητικές σχέσεις. Το 
υψηλό μέγεθος του υποστηρικτικού δικτύου 
μαζί με την μειωμένη αίσθηση στιγματισμού 
μπορούν να επιφέρουν καλύτερη ποιότητα 
ζωής και ψυχική υγεία στους ασθενείς με 
ψωρίαση, ενώ η αρνητική επιρροή της ποι-
ότητας ζωής και ο υψηλός εσωτερικευμένος 
στιγματισμός συμβάλλουν σε μεγαλύτερη 
ψυχολογική δυσφορία. Επιπλέον, το φύλο 
σχετίζεται σημαντικά με την ψυχολογική δυ-
σφορία μέσω του εσωτερικευμένου στιγμα-
τισμού και της ποιότητας ζωής.
Η ψωρίαση αποτελεί μια χρόνια, δερματική 
νόσο χωρίς δυνατότητα ίασης, αλλά μόνο 
ύφεσης των συμπτωμάτων. Τα προβλήμα-
τα που προκύπτουν από τα χαρακτηριστι-
κά της ίδιας της ασθένειας έχουν αρνητική 
επίδραση σε όλους τους τομείς ζωής των 
ασθενών (Wan et al., 2020). Οι ψωριασικοί 
ασθενείς αποτελούν μια ομάδα που χρήζει 
σημαντικής μελέτης και προσοχής από τους 
επαγγελματίες υγείας. Ο στιγματισμός των 
ασθενών με ψωρίαση θα πρέπει να αποτελέ-
σει στόχο παρεμβάσεων των επαγγελματιών 
υγείας στον πληθυσμό αυτό, οι οποίες θα 
αποβλέπουν στην καλύτερη προσαρμογή 
τους στην ασθένεια. 
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Το κοινωνικό κεφάλαιο περιλαμβάνει θε-
σμούς κοινωνικής ασφάλειας και υποστή-
ριξης, λειτουργία δικτύων αλληλεγγύης, 
ισχυρούς ανθρώπινους δεσμούς που βα-
σίζονται στην εμπιστοσύνη, την κοινωνική 
αναγνώριση, κ.ά., που διευκολύνουν την 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών, τον συντονισμό 
και τη συνεργασία προς αμοιβαίο όφελος. 
Τα κοινωνικά αυτά δεδομένα, κυρίως υπό 
τη μορφή δικτύων, συνδέουν σημαντι-
κούς τομείς της κοινωνίας και γεφυρώ-
νουν κοινωνικές ρωγμές, με αποτέλεσμα 
να ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και να 
βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο. Σύμφωνα 
με την Παγκόσμια Τράπεζα, ως κοινωνικό 
κεφάλαιο δεν είναι μόνο το άθροισμα των 
θεσμών που καθορίζουν μια κοινωνία, 
αλλά και η δύναμη που τους συνδέει. Το 
κοινωνικό κεφάλαιο, ως συνεκτικός κα-
ταλύτης συντονισμών και συνεργασιών, 
συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των 
οικονομικών και κοινωνικών επιδόσεων.
Το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να προσ-
διοριστεί σε διαφορετικά επίπεδα. Το 
άτομο, η οικογένεια, η γειτονιά, το χω-
ριό ή η πόλη, η ευρύτερη περιοχή ή και 
μια ολόκληρη χώρα χαρακτηρίζονται από 
τον βαθμό ύπαρξης του κοινωνικού κεφα-
λαίου. Το ατομικό επίπεδο αφορά πρωτί-
στως τη συμμετοχή σε ατόμων σε δίκτυα 
μελών και την προσωπική ανάμειξη στα 
κοινά. Ισχυρό κοινωνικό κεφάλαιο διαθέ-
τουν οι επονομαζόμενες «κοινωνίες των 
πολιτών», οι οποίες ορίζονται ως οι κοι-
νωνίες που δίνουν αξία και προτεραιότητα 
στην ισότητα, στη δικαιοσύνη, στην αλλη-
λεγγύη, στη συμμετοχή των πολιτών, στη 
συνεργασία, στο ήθος και στην ακεραιό-
τητα, αλλά και στις οποίες οι κοινωνικοί 
και πολιτικοί ιστοί είναι οργανωμένοι κυ-
ρίως οριζόντια, και όχι κάθετα/ιεραρχικά. 
Για τη μέτρηση του κοινωνικού κεφαλαίου 
έχουν εφαρμοστεί διάφοροι τρόποι. Οι 
πιο γνωστοί είναι ο δείκτης «Petris Social 
Capital Index (PSCI)», που μετρά τους ερ-
γαζόμενους σε εθελοντικές οργανώσεις 

ως ποσοστό του γενικού πληθυσμού, και 
το «Putnam’s Instrument» που μετρά τα 
μέλη σε διάφορες κοινωφελείς οργανώ-
σεις. 
Το κοινωνικό κεφάλαιο επιδρά θετικά και 
στην προάσπιση και βελτίωση της υγεί-
ας. Τουλάχιστον τρεις μηχανισμοί έχουν 
προταθεί για να ερμηνεύσουν τη σχέση 
αυτή: α) με τη βελτίωση της πρόσβασης 
σε πληροφορίες που σχετίζονται με την 
υγεία, β) με τη μεγαλύτερη παροχή άτυπης 
ψυχοκοινωνικής φροντίδας και υποστή-
ριξης σε ασθενείς, γ) με την αποτελεσμα-
τικότερη διεκδίκηση δημόσιων αγαθών 
που προάγουν την υγεία. Το κοινωνικό 
κεφάλαιο αλληλεπιδρά με το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, κυρίως με το επίπεδο εκπαίδευ-
σης, ενισχύοντας τη θετική επίδρασή του 
στην υγεία.
Έχει, επίσης, διαπιστωθεί πως, στα χαμη-
λότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, 
το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να λειτουρ-
γήσει και ως υποκατάστατο σε κάποιο 
βαθμό του ανθρώπινου κεφαλαίου. Πολ-
λές μελέτες έχουν τεκμηριώσει τη θετική 
επίδραση του κοινωνικού κεφαλαίου στην 
υγεία, κυρίως την ψυχική, αλλά και στις 
συμπεριφορές υγείας. Η πρώτη μεγάλη 
συγκριτική μελέτη πραγματοποιήθηκε το 
1993 σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας. 
Σε ορισμένες περιοχές λειτουργούσαν 
περισσότερα σωματεία, χορωδίες, ομά-
δες ποδοσφαίρου και όμιλοι, οι κάτοικοι 
διάβαζαν περισσότερο τις εφημερίδες, 
έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα 
δημόσια θέματα και μεγαλύτερη εμπιστο-
σύνη στους συμπολίτες τους. Υπήρχαν 
επίσης περιοχές που θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν «κοινωνίες των μη πολι-
τών», με βάση τον γαλλικό όρο incivisme, 
όπου υπήρχε 
αυστηρή ιε-
ραρχία, τα δη-
μόσια θέματα 
αποτελούσαν 
ευθύνη ειδι-

Κοινωνικό κεφάλαιο 
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κών, παρατηρούνταν φαινόμενα διαφθο-
ράς και συνεχούς παραβίασης των νόμων, 
οι περισσότεροι δε κάτοικοι αισθάνονταν 
αδύναμοι και θύματα εκμετάλλευσης. Η 
πιο σημαντική διαπίστωση της μελέτης 
ήταν ότι οι περιοχές της πρώτης κατη-
γορίας εμφάνιζαν μειωμένη βρεφική και 
παιδική θνησιμότητα σε σύγκριση με τις 
περιοχές της δεύτερης κατηγορίας. 
Σε άλλη μεγάλη μελέτη, που πραγματο-
ποιήθηκε στη Μ. Βρετανία, επιχειρήθηκε 
να οριστεί αντικειμενικά η κοινωνική εν-
σωμάτωση, με βάση κλίμακα που περιείχε 
την κατάσταση του νοικοκυριού και της 
οικογένειας, τη συχνότητα των επαφών 
με την οικογένεια έξω από το νοικοκυριό, 
τη συχνότητα των επαφών με φίλους, την 
εργασιακή κατάσταση, την ύπαρξη παι-
διών, την ύπαρξη ζώντων γονέων, τη γέν-
νηση στον τόπο διαβίωσης, τη διάρκεια 
της διαβίωσης σε συγκεκριμένη περιοχή, 
την παρουσία σε χώρους θρησκευτικής 
λατρείας, τη συμμετοχή στις δραστηρι-
ότητες της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της μελέτης, η ψυχο-
κοινωνική υγεία, τόσο στους άνδρες όσο 
και στις γυναίκες όλων των κοινωνικών 
τάξεων, σχετιζόταν θετικά με το βαθμό 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 
Από άλλες μελέτες διαπιστώνεται ότι χώ-
ρες σχετικά φτωχές, όπως η Σρι Λάνκα, 
παρουσιάζουν καλύτερους δείκτες υγείας 
από άλλες χώρες με αντίστοιχο οικονομι-
κό επίπεδο, επειδή είναι κοινωνίες χωρίς 
αυστηρή ταξική δομή, με δημοκρατικό 
πολιτικό σύστημα, με παράδοση κοινω-
νικού ριζοσπαστισμού, με μεγαλύτερη 
αυτονομία των γυναικών, με καλύτερη εκ-
παίδευση, με εθνική ομοψυχία. Η Κόστα 
Ρίκα επίσης, διαθέτοντας σχετικά υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο, σημαντική αυτονομία 
του γυναικείου φύλου και ισχυρή κοινωνι-
κή πολιτική, έχει ικανοποιητικούς δείκτες 
υγείας χωρίς να έχει υψηλό Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).
Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της 
Ιαπωνίας, η οποία έχει ένα πολύ υψηλό 
προσδόκιμο επιβίωσης. Η επίδοση αυτή 
δεν οφείλεται μόνο σε οικονομικούς 

παράγοντες (υπάρχουν χώρες με μεγα-
λύτερο ΑΕΠ από την Ιαπωνία, όπως οι 
ΗΠΑ και το Λουξεμβούργο), ούτε στους 
κρατικούς πόρους για κοινωνική πολιτι-
κή οι οποίοι δεν ξεπερνούν το 15% του 
ΑΕΠ (στη Σουηδία πλησιάζουν το 40%). 
Η βασική αιτία είναι ότι η ίδια η κοινωνική 
οργάνωση χαρακτηρίζεται σε σημαντικό 
βαθμό από συνοχή, ισότητα και κοινωνική 
αλληλεγγύη. Η Ιαπωνία είναι από τις χώ-
ρες με τις μικρότερες οικονομικές ανισό-
τητες. Οι διαφοροποιήσεις στο εισόδημα 
των Ιαπώνων αμβλύνθηκαν κυρίως μετά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και σήμερα 
είναι σημαντικά μικρότερες απ’ ό,τι στις 
περισσότερες χώρες της Δύσης. Αξιοση-
μείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι πολ-
λοί περισσότεροι Ιάπωνες σε σύγκριση με 
Βρετανούς, δυσκολεύονται να κατατάξουν 
τους εαυτούς τους σε κάποια κοινωνική 
τάξη, ενώ και η υποστήριξή τους στα πο-
λιτικά κόμματα είναι λιγότερο θερμή.
Η σχέση μεταξύ εισοδήματος και κοινω-
νικής δομής είναι αμφίδρομη. Η δίκαιη 
κατανομή του εισοδήματος, και η συνα-
κόλουθη έλλειψη μεγάλων κοινωνικών 
ανισοτήτων, οδηγεί σε μια πιο συνεκτική 
κοινωνία. Από την άλλη, αλλαγές στην 
κατανομή του εισοδήματος που αυξά-
νουν την ανισότητα αποδυναμώνουν την 
κοινωνική συνοχή. Σύμφωνα με σχετική 
έρευνα, η κοινωνική συνοχή αποτελεί 
στις ΗΠΑ τον συνδετικό κρίκο μεταξύ 
της κατανομής του εισοδήματος και της 
θνησιμότητας. Πιο δίκαιη κατανομή του 
εισοδήματος αυξάνει την κοινωνική συ-
νοχή, η οποία με τη σειρά της μειώνει τη 
θνησιμότητα. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο 
ότι μετά τους δύο παγκόσμιους πολέμους 
η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και 
η πλήρης απασχόληση στη Μ. Βρετανία 
οδήγησαν, παρά τις καταστροφές, σε με-
γαλύτερη βελτίωση του προσδόκιμου επι-
βίωσης απ’ ό,τι σε άλλες περιόδους του 
20ού αιώνα. 
Η επίδραση της κοινωνικής συνοχής στην 
υγεία ήταν ιδιαίτερα εμφανής και στις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης πριν την 
κατάρρευση των κομμουνιστικών καθε-
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στώτων. Στην πρώην ΕΣΣΔ παρατηρήθη-
καν σημαντικές αλλαγές ως προς τις πιο 
συχνές αιτίες θανάτου. Από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1970, οι ανθρωποκτονίες 
και οι σκόπιμοι τραυματισμοί αυξήθηκαν 
ραγδαία. Οι ψυχικές διαταραχές και τα νο-
σήματα του νευρικού συστήματος και των 
αισθητηρίων οργάνων αυξήθηκαν επίσης, 
παρόλο που ως τότε μειώνονταν. Το ίδιο 
συνέβη με τα ενδοκρινικά, διατροφικά και 
μεταβολικά νοσήματα, καθώς και με τις 
διαταραχές του ανοσοποιητικού συστή-
ματος, ενώ επιβραδύνθηκαν σημαντικά 
και οι ρυθμοί μείωσης των λοιμωδών και 
παρασιτικών νόσων. Πρόκειται για φαι-
νόμενο που οφειλόταν στην κοινωνική 
αποδόμηση και στην υπονόμευση της 
κοινωνικής συνοχής. Η έλλειψη πολιτικού 
πλουραλισμού και θεσμών συμμετοχής 
και ελέγχου οδήγησαν σε αποξένωση των 
πολιτών της Ανατολικής Ευρώπης από τις 
κοινωνικές δραστηριότητες (συμπεριλαμ-
βανομένης της εργασίας). 
Η περίπτωση της πόλης Ροζέτο στην πο-
λιτεία της Πενσυλβάνιας των ΗΠΑ (με κα-
τοίκους ιταλικής καταγωγής) είναι επίσης 
χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η 
κοινωνική συνοχή και η ισονομία μπο-
ρούν να επηρεάσουν τη νοσηρότητα και 
τη θνησιμότητα. Το Ροζέτο προσέλκυσε 
την προσοχή των ερευνητών το 1979, 
επειδή είχε χαμηλά ποσοστά θνησιμότη-
τας, κυρίως από καρδιαγγειακά νοσήμα-
τα. Το γεγονός ότι η σχετική θνησιμότητα 
ήταν μειωμένη κατά 40% σε σχέση με τον 
μέσο όρο της ευρύτερης περιοχής, δεν 
μπορούσε να εξηγηθεί με βάση την κατα-
νομή των βασικών παραγόντων κινδύνου. 
Σύμφωνα με όσα διαπιστώθηκαν, τα πο-
λιτισμικά χαρακτηριστικά και η παράδο-
ση, και κυρίως η ποιότητα του κοινωνικού 
ιστού, περιόριζαν τα εμφράγματα του μυ-
οκαρδίου και τους αιφνίδιους θανάτους. 
Δέκα χρόνια αργότερα, με δεδομένη την 
ενσωμάτωση στον νέο τρόπο ζωής, η επί-
πτωση των καρδιακών παθήσεων αυξήθη-
κε, φτάνοντας στα επίπεδα των γειτονικών 
περιοχών.

Οι επιπτώσεις της μειωμένης κοινωνικής 
συμμετοχής μελετήθηκαν και στην πόλη 
Αλαμέντα των ΗΠΑ. Οι άνδρες και οι 
γυναίκες που δεν είχαν δεσμούς με άλλα 
άτομα (οικογένεια, φίλους, συγγενείς, κοι-
νωνικές ομάδες, Εκκλησία) είχαν διπλά-
σιες έως τριπλάσιες πιθανότητες να πε-
θάνουν κατά τη διάρκεια των 9 ετών που 
διήρκεσε η μελέτη, σε σχέση με όσους 
είχαν περισσότερες κοινωνικές επαφές. Σε 
άλλη μελέτη διαπιστώθηκε ότι τα κοινω-
νικά απομονωμένα άτομα παρουσιάζουν 
τετραπλάσια νοσηρότητα όταν εκτίθενται 
στο κρύο απ’ ό,τι τα εγκοινωνισμένα άτο-
μα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αποδό-
θηκαν σε διεργασίες που γίνονται στον 
οργανισμό και αφορούν τόσο το ανοσο-
ποιητικό όσο και το νευροενδοκρινολο-
γικό σύστημα.
Εκτός από την κοινωνική συνοχή, σημα-
ντικός παράγοντας που επιδρά στην υγεία 
είναι και η θέση στην κοινωνική διαστρω-
μάτωση. Στο θέμα αυτό ιδιαίτερα διαφω-
τιστική υπήρξε η έρευνα «Whitehall II». 
Εκτός από τις σημαντικές διαφορές θνη-
σιμότητας ανάμεσα στους κατώτερους και 
ανώτερους δημόσιους υπάλληλους στη 
Μ. Βρετανία, η μελέτη αποκάλυψε επίσης 
ότι, στις κορυφές της ιεραρχίας των δη-
μοσίων υπαλλήλων, γιατροί και δικηγόροι 
παρουσίαζαν διπλάσια συχνότητα καρδι-
αγγειακών νοσημάτων απ’ ό,τι τα διευθυ-
ντικά στελέχη που κατείχαν τα ανώτερα 
αξιώματα. Το γεγονός ότι οι γιατροί και οι 
δικηγόροι δεν ήταν πιο φτωχοί από τα δι-
ευθυντικά στελέχη, ούτε είχαν χειρότερες 
συνθήκες διαβίωσης, χειρότερη διατροφή 
ή χειρότερη ιατρική περίθαλψη, οδήγησε 
στο συμπέρασμα ότι καθοριστικός παρά-
γοντας ήταν η θέση στη διοικητική ιεραρ-
χία και στην άσκηση της εξουσίας.
Άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα της 
έρευνας υπήρξε η διαπίστωση ότι οι πα-
ράγοντες κιν-
δύνου για τα 
καρδιαγ γεια-
κά νοσήματα, 
που όπως ήδη 
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αναφέρθηκε ήταν πιο συχνοί στους κα-
τώτερους δημόσιους υπάλληλους, ευθύ-
νονται μόνο για το 40% της διαφοράς 
στη συχνότητα των καρδιαγγειακών νο-
σημάτων μεταξύ ανώτερων και κατώτερων 
στελεχών. Το υπόλοιπο 60% της ευθύνης 
αποδόθηκε σε άλλους παράγοντες που 
σχετίζονται κυρίως με το κοινωνικό πε-
ριβάλλον και τις κοινωνικές επιδράσεις.
Στο ζήτημα της κοινωνικής ιεραρχίας, νε-
οδαρβινιστές ερευνητές πιστεύουν ότι η 
κατάθλιψη είναι συχνή σε ανθρώπους των 
οποίων οι ικανότητες συνιστούν απειλή 
για τους προϊσταμένους τους. Η πίεση 
που είναι πιθανό να δέχονται τα άτομα 
αυτά από τον προϊστάμενό τους, ο οποίος 
βρίσκεται σε θέση ισχύος, μπορεί να τους 
οδηγήσει σε καταθλιπτική αντίδραση. Η 
κατάθλιψη μπορεί να αναπτύσσεται επίσης 
και όταν ένας εργαζόμενος αδυνατεί να 
κερδίσει μια «μάχη» ιεραρχίας, αρνούμε-
νος ταυτόχρονα να υπακούσει σε ένα πιο 
ισχυρό άτομο. Στην περίπτωση αυτή, η 
κατάθλιψη ερμηνεύεται ως ακούσια έν-
δειξη υποχωρητικότητας, που μειώνει τις 
πιθανότητες «επίθεσης» από την προϊστα-
μένη αρχή.
Η επίδραση του κοινωνικού περιβάλ-
λοντος στην υγεία έχει διαπιστωθεί και 
στους μετανάστες. Τα πρώτα χρόνια της 
μετοίκησής τους οι μετανάστες παρου-
σιάζουν μοντέλο νοσηρότητας ανάλογο 
σε μεγάλο βαθμό με αυτό της χώρας απ’ 
όπου προέρχονται. Όσο όμως περνούν 
τα χρόνια, το μοντέλο νοσηρότητας προ-
σεγγίζει ολοένα και περισσότερο το μο-
ντέλο της χώρας υποδοχής. Σε ό,τι αφορά 
την ισχαιμική νόσο του μυοκαρδίου, οι 
μετανάστες από την Ιαπωνία στις ΗΠΑ και 
οι επίγονοί τους παρουσιάζουν δείκτες 
νοσηρότητας με τιμές ενδιάμεσες ανάμεσα 
στους χαμηλούς δείκτες που εμφανίζονται 
στην Ιαπωνία και τους υψηλούς που επι-
κρατούν στις ΗΠΑ. Έτσι, καθώς αλλάζουν 

οι κοινωνίες 
και η παρου-
σία ορισμένων 
κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν 
π α ρ α γόν των 
μεταβάλλεται, 
αλλάζουν και 

τα μοντέλα νοσηρότητας. 
Η θετική επίδραση του κοινωνικού κε-
φαλαίου στην υγεία διαπιστώθηκε και 
σε δύο πιο πρόσφατες ευρωπαϊκές μελέ-
τες. Το 2002 μελετήθηκε η επίδραση της 
«εμπιστοσύνης» στην αυτοαναφερόμενη 
υγεία σε 21 χώρες. Οι χώρες των οποί-
ων οι κάτοικοι απάντησαν σε μεγαλύτερο 
ποσοστό καταφατικά στην ερώτηση εάν 
μπορούν να εμπιστεύονται τα περισσό-
τερα άτομα, όπως η Δανία, η Νορβηγία, 
η Ιρλανδία, είχαν και τις καλύτερες επιδό-
σεις στη μέτρηση της αυτοαναφερόμενης 
υγείας, σε αντίθεση με άλλες χώρες, κυ-
ρίως της ανατολικής Ευρώπης, όπου το 
αίσθημα εμπιστοσύνης ήταν σαφώς πιο 
περιορισμένο. Εξαίρεση αποτέλεσε μόνο 
η χώρα μας, η οποία, παρά το χαμηλό πο-
σοστό εμπιστοσύνης, κατέγραψε υψηλή 
επίδοση στην αυτοαναφερόμενη υγεία.
Σε άλλη μελέτη, που συνέκρινε τα αποτε-
λέσματα της ευρωπαϊκής κοινωνικής έρευ-
νας των ετών 2002 και 2004 σε 80.000 
Ευρωπαίους, διαπιστώθηκε πως το ατομι-
κό κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί ισχυρό 
προσδιοριστή της καλής ατομικής υγείας 
μόνο στις περιπτώσεις όπου τα άτομα 
ζουν σε κοινότητες με αυξημένο κοινω-
νικό κεφάλαιο. 
Την ίδια περίοδο ο ΠΟΥ πραγματοποίη-
σε μελέτη του κοινωνικού κεφαλαίου στο 
ατομικό επίπεδο σε 54 χώρες. Ειδικότε-
ρα, μελετήθηκε η επίδραση που επιφέ-
ρει στην υγεία ο έλεγχος που ασκούν τα 
άτομα στα σημαντικά ζητήματα της ζωής 
τους, η εκλογική συμπεριφορά, η ύπαρξη 
εμπιστοσύνης, η δυνατότητα ελεύθερης 
έκφρασης και το αίσθημα ασφάλειας. 
Σύμφωνα με τη μελέτη, όλοι αυτοί οι πα-
ράγοντες ασκούν θετική επίδραση στην 
υγεία. 

Απόσπασμα  από το βιβλίο ΥΓΕΙΑ. 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Εκδ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
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Ένα νέο άρθρο συζήτησης από την 
UNICEF, Η Αναγκαιότητα των Αστικών 
Χώρων Πρασίνου για την Βέλτιστη Ανά-
πτυξη των Παιδιών, σηματοδοτεί την προ-
σοχή της UNICEF σε ένα μεγάλο και ταχύ-
τατα αναπτυσσόμενο κομμάτι της έρευνας 
πάνω στην σημασία της πρόσβασης σε 
ασφαλείς χώρους πρασίνου για την υγεία 
και την ευτυχία των ανθρώπων. Το άρθρο 
κάνει έκκληση σε εθνικές, πολιτειακές και 
τοπικές κυβερνήσεις και οργανισμούς της 
κοινωνίας των πολιτών να αναθεωρήσουν 
το πως εφαρμόζουν τη Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού προκειμένου να 
συμπεριλαμβάνουν την προώθηση της 
πρόσβασης στη φύση για όλα τα παιδιά 
και τονίζει τα πολλαπλά οικονομικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη τα οποία μπορούν 
να επιτευχθούν ταυτόχρονα.
Αν και η περισσότερη έρευνα έχει γίνει 
σε χώρες υψηλού εισοδήματος, τα ευρή-
ματα είναι επαρκή για να υποθέσουμε ότι 
τα παιδιά παγκοσμίως έχουν ανάγκη τους 
χώρους πρασίνου για την βέλτιστη ανά-
πτυξή τους. Πολλές έρευνες έχουν αξιο-
λογήσει τις ψυχολογικές αλλαγές όπως 
είναι τα μειωμένα επίπεδα των ορμονών 
του στρες και της αρτηριακής πίεσης σε 
παιδιά ως αποτέλεσμα παρεμβάσεων που 
αφορούν χώρους πρασίνου. Τέτοιες αυ-
τόνομες βιολογικές αντιδράσεις είναι πι-
θανόν να είναι σταθερές για παιδιά σε 
κάθε μέρος του κόσμου.
Μια απλή βόλτα στο πάρκο μπορεί να βελ-
τιώσει σημαντικά την ικανότητα του παι-
διού να συγκεντρώνεται. Η θέα πρασίνου 
έξω από τα σχολικά παράθυρα συσχετί-
ζεται με βελτιωμένη ακαδημαϊκή επίδοση. 
Επίσης, παιδιά που μεγαλώνουν σε γειτο-
νιές με περισσότερο πράσινο είναι συχνό-
τερα λιγότερο θλιμμένα, λιγότερο στρε-
σαρισμένα και γενικά υγιέστερα και πιο 
χαρούμενα. Ταυτόχρονα η ύπαρξη πράσι-
νης θέας και περιβάλλοντος και ο χρόνος 

που περνάνε σε χώρους πρασίνου προ-
σφέρουν στα παιδιά πολυάριθμα ψυχικά, 
σωματικά και κοινωνικά αναπτυξιακά οφέ-
λη και τα ωθούν να αναπτυχθούν σε ενερ-
γούς οικολογικά και υπεύθυνους πολίτες. 
Επιπλέον, όταν είναι εξίσου προσβάσιμοι, 
οι χώροι πρασίνου εξυπηρετούν στη μεί-
ωση των ανισοτήτων στην υγεία από τις 
οποίες πλήττονται τα παιδιά που βρίσκο-
νται σε κοινωνικο-οικονομικά μειονεκτική 
θέση. Κι όμως, η πρόσβαση των παιδιών 
σε χωράφια, δασικές εκτάσεις και άλλους 
χώρους πρασίνου φθίνει ταχύτατα.Τα παι-
διά ανα τον κόσμο, ειδικά όσα μεγαλώ-
νουν σε πόλεις, παίζουν έξω σημαντικά 
λιγότερο συχνά από ότι οι γονείς τους, 
ακόμα λιγότερο συχνά τα κορίτσια και τα 
παιδιά από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η 
διαμονή στις πόλεις μπορεί να έχει αρνη-
τικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παι-
διών από την πρώιμη παιδική ηλικία, κατά 
τη διάρκεια της εφηβείας και έπειτα. Οι 
πόλεις συχνά συσχετίζονται με υψηλότε-
ρα επίπεδα στα περισσότερα προβλήματα 
ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τις αγρο-
τικές περιοχές. Μια μελέτη βρήκε σχεδόν 
40% υψηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης και 
20% περισσότερο άγχος σε αστικούς σε 
σύγκριση με αγροτικούς πληθυσμούς. Άλ-
λες έρευνες δείχνουν ότι η διαμονή σε 
αστικό περιβάλλον μπορεί να διπλασιάσει 
τον κίνδυνο κάποιου για σχιζοφρένεια. 
Αυτή τη στιγμή, περίπου το 55% όλων των 
παιδιών, σχεδόν 1.5 δισεκατομμύριο, ζει 
σε πόλεις. Και τα νούμερα αυξάνονται τα-
χύτατα. Μέχρι το 2050, ο αριθμός των 
παιδιών στις πόλεις θα είναι κοντά στο 
1.9 δισεκατομμύρια . Πολλοί δεν θα βι-
ώσουν ποτέ την χαρά του παιχνιδιού σε 
ένα ποτάμι, του να μαζεύουν φρούτα και 
λουλούδια, ή του να κάνουν ισορροπία 
πάνω σε έναν 
πεσμένο κορ-
μό δέντρου. 

Η αναγκαιότητα των αστικών χώρων πρασίνου για την 
βέλτιστη ανάπτυξη των παιδιών
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Αυτό το άρθρο παρουσιάζει αδιάσειστα 
και σύγχρονα επιστημονικά στοιχεία ότι 
οι χώροι πρασίνου μπορούν να βελτιώ-
σουν τις αρνητικές συνέπειες της ζωής 
στην πόλη και να βοηθήσουν τα παιδιά 
να αναπτυχθούν στο υψηλότερο των δυ-
νατοτήτων τους. Είναι επίκαιρο, καθώς η 
καταστροφική κρίση και τα επακόλουθά 
της lockdowns, που δημιουργήθηκαν από 
την πανδημία της COVID-19, έχουν οδη-
γήσει σε ένα κύμα αναψυχής στους διαθέ-
σιμους χώρους πρασίνου και σε αύξηση 
της δημόσιας εκτίμησης της αξίας τους για 
την υγεία.
Στους “χώρους πρασίνου”, γης με βλά-
στηση, μπορούν να συμπεριληφθούν δη-
μόσια και ιδιωτικά πάρκα, χλοοτάπητες, 
οικιακοί, σχολικοί και κοινοτικοί κήποι, 
παιδικές χαρές, αγροτικές περιοχές, κα-
τάφυτα άδεια οικόπεδα, δέντρα στους 
δρόμους, στις παρυφές των δρόμων, 
πράσινες ταράτσες κλπ
Ο χώρος πρασίνου μπορεί να μετρηθεί 
ως η κάλυψη πρασίνου, όπως το ποσο-
στό του “πρασίνου” σε μια εικόνα δορυ-
φόρου, η οποία μπορεί να αποτελείται 
αρχικά από δέντρα στον δρόμο και ιδι-
ωτικούς κήπους και δεν είναι απαραίτητο 
να αντιστοιχεί σε χώρους προσβάσιμους 
στο κοινό. Μπορεί επίσης να μετρηθεί ως 
επιφάνεια γης που είναι καλυμμένη  από 
σχεδιασμένους “χώρους πρασίνου”. Σε 
αυτό το άρθρο, οι περισσότερες έρευνες 
χρησιμοποίησαν έναν από τους ακόλου-
θους τύπους για την μέτρηση των χώρων 
πρασίνου:
•	 Το πόσο πράσινη είναι μια γειτονιά, 

μετρημένο από την αναλογία του 
“πρασίνου” σε μια εικόνα δορυφόρου 
εντός μιας συγκεκριμένης απόστασης 
γύρω από ένα σπίτι, ένα σχολείο ή μια 
περιοχή.

•	 Το ποσοστό της γης που είναι καλυμ-
μένο με πράσινο χώρο, βασισμένο σε 
χάρτες χρήσης γης, σε μια περιοχή ή 
εντός μιας συγκεκριμένης απόστασης 
γύρω από ένα σπίτι ή ένα σχολείο.

•	 Η απόσταση, συνήθως από το σπίτι, 

μέχρι τον κοντινότερο δημόσιο χώρο 
πρασίνου.

•	 Ο χρόνος που δαπανάται σε χώρους 
πρασίνου.

•	 Αν τα παιδιά βλέπουν πράσινους χώ-
ρους όταν κοιτάζουν έξω από το πα-
ράθυρο στο σπίτι ή το σχολείο.

Η πρόσβαση των παιδιών σε ασφαλείς 
χώρους πρασίνου σχετίζεται με διάφορα 
διεθνή πλαίσια συμπεριλαμβανομένων 
της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παι-
διού, τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης,  της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των 
Ανθρώπων με Αναπηρία, την Διακήρυξη 
του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυ-
ξη και άλλων. Η πρόσβαση των παιδιών 
σε ασφαλείς χώρους πρασίνου συμβάλει 
στην εκπλήρωση των δικαιωμάτων τους 
και την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εστιάζουν 
στην ενδυνάμωση των κοινοτήτων έτσι 
ώστε να διεκδικήσουν και να διατηρή-
σουν τους τοπικούς χώρους πρασίνου, 
διασφαλίζοντας την κυβερνητική υποστή-
ριξη για να βελτιώσουν και να δημιουρ-
γήσουν χώρους πρασίνου στις πόλεις και 
να θέσουν ως προτεραιότητα να πρασινί-
σουν τα σχολεία και τα κέντρα φροντίδας 
παιδιών.  

UNICEF, The Necessity of Urban Green 
Space for Children’s Optimal Development 
Suchitra Sugar (2021) New York: UNICEF,  
Διαθέσιμο για δωρεάν λήψη στο https://
www.unicef.org/documents/necessity-
urban-green-spacechildrens-optimal-
development
Μετάφραση/προσαρμογή κειμένου: Κου-
ρουκερέζη Φανή, ψυχολόγος, Ιατρική Σχο-
λή ΕΚΠΑ
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτρο-
πή δημοσίευσαν τον Ιανουάριο 2022 το 
ειδικό Ευρωβαρόμετρο για το μέλλον της 
Ευρώπης. Εννέα στους 10 νέους Ευρωπαί-
ους συμφωνούν ότι η αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής μπορεί να συμβάλει 
στη βελτίωση της υγείας και της ευημερί-
ας τους (91 % των ατόμων ηλικίας 15-24 
ετών), ενώ το αίσθημα αυτό το συμμερί-
ζεται το 87 % του συνόλου των ερωτη-
θέντων
Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι το 91 % 
των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών πιστεύ-
ουν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής μπορεί να συμβάλει στη βελτίω-
ση της υγείας και της ευημερίας τους, ενώ 
συμφωνεί και το 84 % των ατόμων ηλικίας 
55 ετών και άνω. Σχεδόν ένας στους δύο 
Ευρωπαίους (49 %) θεωρεί την κλιματική 
αλλαγή ως την κύρια παγκόσμια πρόκλη-
ση για το μέλλον της ΕΕ, ενώ υποστηρίζει 
σχεδόν καθολικά τους περιβαλλοντικούς 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμ-
φωνίας: το 88 % των Ευρωπαίων πιστεύ-
ει ότι είναι σημαντικό να αυξήσουμε την 
ενεργειακή απόδοση και το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην οι-
κονομία μας, ενώ το 80 % συμφωνεί ότι 
είναι σημαντικό να καταστεί η Ευρώπη η 
πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον 
κόσμο έως το 2050 και να προωθηθεί η 
ανάπτυξη της αγοράς οχημάτων μηδενι-
κών και χαμηλών εκπομπών.
Άλλες μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις 
που επισημάνθηκαν από τους ερωτηθέ-
ντες είναι η υγεία (34 %) και η αναγκαστική 
μετανάστευση και εκτόπιση (αναφέρονται 
από το περίπου 30 % των ερωτηθέντων). 
Η ύπαρξη συγκρίσιμου βιοτικού επιπέδου 
(31 %)  και κοινής πολιτικής για την υγεία 

(22 %) είναι οι 
δύο πιο χρήσι-
μες πτυχές για 
το μέλλον της 
Ευρώπης.  Οι 
Ευρωπαίοι δί-

νουν επίσης προτεραιότητα στην ενίσχυ-
ση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών (21 %) και στην ενεργειακή ανεξαρ-
τησία (20 %).
Οι τέσσερις προκλήσεις που αναφέρθη-
καν περισσότερο και αντιμετωπίζει η ίδια 
η ΕΕ είναι οι κοινωνικές ανισότητες (36 %), 
η ανεργία (32 %), και ακολουθούν τα με-
ταναστευτικά ζητήματα (31 %). Όπως και 
με τις παγκόσμιες προκλήσεις, τα περιβαλ-
λοντικά ζητήματα και η κλιματική αλλαγή 
κατέχουν επίσης υψηλή θέση στον κατά-
λογο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει 
η ΕΕ και αναφέρθηκαν από το 32 % των 
ερωτηθέντων.
Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι ο σεβασμός 
της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων και του κράτους δικαίου από την 
ΕΕ (27 %) αποτελεί το κύριο πλεονέκτημα 
της ΕΕ και ακολουθεί η οικονομική, βιο-
μηχανική και εμπορική της δύναμη (25 %).
Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η ειρήνη 
(49 %), η ελευθερία της γνώμης (47 %), η 
κοινωνική ισότητα και αλληλεγγύη (45 %) 
και η ανεκτικότητα και το ανοιχτό πνεύμα 
σε άλλους (44 %) είναι οι αξίες που εν-
σωματώνει καλύτερα η ΕΕ — σε σύγκριση 
με άλλες χώρες.
Οι Ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να 
επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για συ-
νεισφορά και συμμετοχή στη Διάσκεψη 
για το Μέλλον της Ευρώπης. Αν και η απά-
ντηση σε μια έρευνα είναι το προτιμώ-
μενο μέσο, όπως κατέδειξαν οι απαντή-
σεις των περισσοτέρων από τους μισούς 
Ευρωπαίους (59 %), σχεδόν ένας στους 
δύο Ευρωπαίους (46 %) θα μπορούσε να 
φανταστεί τον εαυτό του να συμμετέχει 
σε συνεδριάσεις στην περιοχή του/της. 
Η συμμετοχή 
σε διαδικτυ-
ακές διαβου-
λεύσεις (40 
%), η υποβο-
λή ιδεών και 

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν την κλιματική αλλαγή κορυφαία 
πρόκληση για την ΕΕ 
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προτάσεων σε Ευρωπαίους και εθνικούς 
πολιτικούς (39 %) και η συμμετοχή σε ευ-
ρωπαϊκές πολιτιστικές και αθλητικές εκδη-
λώσεις που συνδέονται με τη Διάσκεψη 
(39 %) ακολουθούν στη σειρά ως οι πιο 
ελκυστικές μορφές συμμετοχής των πο-
λιτών.
Συνολικά, οι Ευρωπαίοι θεωρούν την κλι-
ματική αλλαγή και το περιβάλλον (44 %), 
την υγεία (40 %), καθώς και μια ισχυρό-
τερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και 
περισσότερες θέσεις εργασίας (40 %) ως 
βασικά ζητήματα για τη Διάσκεψη.
Υπάρχει σαφής προσδοκία ότι η Διάσκε-

ψη θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. 
Πράγματι, οι ερωτηθέντες θα ενθαρρύνο-
νταν περισσότερο να συμμετάσχουν στις 
δραστηριότητες της Διάσκεψης εάν ήταν 
πεπεισμένοι ότι η συμμετοχή τους θα είχε 
πραγματικό αντίκτυπο (53 %).
από το Δελτίο Τύπου Το μέλλον της Ευ-
ρώπης: Οι Ευρωπαίοι θεωρούν την κλι-
ματική αλλαγή κορυφαία πρόκληση για 
την ΕΕ , 25 Ιανουαρίου 2022, Βρυξέλ-
λες https://europa.eu/eurobarometer/
surveys/detail/2554
Αποτελέσματα ανά χώρα https://europa.
eu/eurobarometer/surveys/detail/2554
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Οι θεραπείες που βασίζονται σε υπολο-
γιστές και smartphones φαίνεται να είναι 
αποτελεσματικές στη μείωση των συμπτω-
μάτων της κατάθλιψης, και ενώ παραμένει 
ασαφές αν είναι εξίσου αποτελεσματικές 
με την προσωπική ψυχοθεραπεία, προ-
σφέρουν μια πολλά υποσχόμενη εναλ-
λακτική λύση για την αντιμετώπιση των 
αυξανόμενων αναγκών ψυχικής υγείας 
που γέννησε η πανδημία COVID-19, σύμ-
φωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε από 
την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία.
"Το 2020 συμπληρώθηκαν 30 χρόνια 
από τη δημοσίευση της πρώτης εργασίας 
σχετικά με μια ψηφιακή παρέμβαση για τη 
θεραπεία της κατάθλιψης. Σηματοδότησε 
επίσης ένα ανεπανάληπτο σημείο καμπής 
στην παγκόσμια μετατροπή των υπηρεσι-
ών ψυχικής υγείας από τη δια ζώσης παρο-
χή σε απομακρυσμένες, ψηφιακές λύσεις 
ως απάντηση στην πανδημία COVID-19", 
δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Isaac 
Moshe, MA, υποψήφιος διδάκτορας στο 
Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. "Δεδομένης 
της επιταχυνόμενης υιοθέτησης των ψη-
φιακών παρεμβάσεων, είναι τόσο επίκαι-
ρο όσο και σημαντικό να αναρωτηθούμε 
σε ποιο βαθμό οι ψηφιακές παρεμβάσεις 
είναι αποτελεσματικές στη θεραπεία της 
κατάθλιψης, αν μπορούν να παρέχουν βι-
ώσιμες εναλλακτικές λύσεις στη πρόσω-
πο με πρόσωπο ψυχοθεραπεία πέρα από 
το εργαστήριο και ποιοι είναι οι βασικοί 
παράγοντες που μετριάζουν τα αποτελέ-
σματα".
Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
Psychological Bulletin.
Οι ψηφιακές παρεμβάσεις συνήθως απαι-
τούν από τους ασθενείς να συνδεθούν σε 
ένα πρόγραμμα λογισμικού, έναν ιστό-
τοπο ή μια εφαρμογή για να διαβάσουν, 
να παρακολουθήσουν, να ακούσουν 
και να αλληλεπιδράσουν με περιεχόμε-
νο δομημένο ως μια σειρά ενοτήτων ή 
μαθημάτων. Τα άτομα συχνά λαμβάνουν 

εργασίες για το σπίτι που σχετίζονται με 
τις ενότητες και συμπληρώνουν τακτικά 
ψηφιακά ερωτηματολόγια σχετικά με τα 
προβλήματα που παρουσιάζουν. Αυτό 
επιτρέπει στους κλινικούς γιατρούς να 
παρακολουθούν την πρόοδο και τα απο-
τελέσματα των ασθενών σε περιπτώσεις 
όπου οι ψηφιακές παρεμβάσεις περιλαμ-
βάνουν ανθρώπινη υποστήριξη. Οι ψηφι-
ακές παρεμβάσεις δεν είναι το ίδιο με την 
τηλεθεραπεία, η οποία έχει λάβει μεγάλη 
προσοχή κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
σύμφωνα με τον Moshe. Η τηλεθεραπεία 
χρησιμοποιεί τηλεδιάσκεψη ή τηλεφωνι-
κές υπηρεσίες για να διευκολύνει την ψυ-
χοθεραπεία ένας προς έναν.
"Οι ψηφιακές παρεμβάσεις έχουν προτα-
θεί ως ένας τρόπος κάλυψης της ανεκπλή-
ρωτης ζήτησης για ψυχολογική θεραπεία", 
δήλωσε ο Moshe. "Καθώς οι ψηφιακές 
παρεμβάσεις υιοθετούνται όλο και πε-
ρισσότερο τόσο στα ιδιωτικά όσο και 
στα δημόσια συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης, ξεκινήσαμε να κατανοήσου-
με κατά πόσο αυτές οι θεραπείες είναι 
εξίσου αποτελεσματικές με την παραδο-
σιακή θεραπεία πρόσωπο με πρόσωπο, 
σε ποιο βαθμό η ανθρώπινη υποστήριξη 
έχει αντίκτυπο στα αποτελέσματα και κατά 
πόσον τα οφέλη που διαπιστώθηκαν σε 
εργαστηριακές συνθήκες μεταφέρονται 
σε πραγματικές συνθήκες".
Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μετα-
ανάλυση 83 μελετών που εξέτασαν ψη-
φιακές εφαρμογές για τη θεραπεία της κα-
τάθλιψης, οι οποίες χρονολογούνται από 
το 1990 και αφορούσαν συνολικά περισ-
σότερους από 15.000 συμμετέχοντες, 
80% ενήλικες και 69,5% γυναίκες. Όλες 
οι μελέτες ήταν 
τυχαιοποιημέ-
νες ελεγχόμε-
νες δοκιμές που 
συνέκριναν μια 
θεραπεία ψηφι-

Οι θεραπείες που βασίζονται σε υπολογιστή και smart-
phone φαίνεται να  είναι αποτελεσματικές στη μείωση των 

συμπτωμάτων της κατάθλιψης
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ακής παρέμβασης είτε με έναν ανενεργό 
έλεγχο (π.χ. έλεγχος με λίστα αναμονής 
ή καθόλου θεραπεία) είτε με μια ενεργή 
συνθήκη σύγκρισης (π.χ. θεραπεία ως 
συνήθως ή ψυχοθεραπεία πρόσωπο με 
πρόσωπο) και επικεντρώθηκαν κυρίως σε 
άτομα με ήπια έως μέτρια συμπτώματα 
κατάθλιψης.
Συνολικά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
οι ψηφιακές παρεμβάσεις βελτίωσαν τα 
συμπτώματα κατάθλιψης σε σχέση με τις 
συνθήκες ελέγχου, αλλά η επίδραση δεν 
ήταν τόσο ισχυρή όσο αυτή που διαπι-
στώθηκε σε παρόμοια μετα-ανάλυση της 
ψυχοθεραπείας πρόσωπο με πρόσωπο. 
Δεν υπήρχαν αρκετές μελέτες στην τρέ-
χουσα μετα-ανάλυση για να συγκρίνουν 
άμεσα τις ψηφιακές παρεμβάσεις με την 
πρόσωπο με πρόσωπο ψυχοθεραπεία και 
οι ερευνητές δεν βρήκαν μελέτες που να 
συγκρίνουν τις ψηφιακές στρατηγικές με 
τη φαρμακευτική θεραπεία.
Οι ψηφιακές θεραπείες που περιλάμβα-
ναν ένα ανθρώπινο στοιχείο (ως προς 
την αντίδραση), είτε με τη μορφή ανατρο-
φοδότησης σχετικά με τις εργασίες είτε 
με τη μορφή τεχνικής βοήθειας, ήταν οι 
πιο αποτελεσματικές στη μείωση των συ-
μπτωμάτων κατάθλιψης. Αυτό μπορεί να 
εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι ένα 
ανθρώπινο συστατικό αύξησε την πιθανό-
τητα οι συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν 
την πλήρη παρέμβαση και η συμμόρφω-
ση με τη θεραπεία συνδέεται με καλύτερα 
αποτελέσματα, σύμφωνα με τον Moshe.
Ένα εύρημα που προβλημάτισε τον Moshe 
ήταν ότι μόνο οι μισοί περίπου συμμε-
τέχοντες ολοκλήρωσαν πραγματικά την 
πλήρη θεραπεία. Ο αριθμός αυτός ήταν 
ακόμη χαμηλότερος (25%) σε μελέτες που 
διεξήχθησαν σε πραγματικές συνθήκες 

υ γ ε ιονο μ ι κ ή ς 
περίθαλψης σε 
σ ύγκρ ισ η  με 
ελεγχόμενα ερ-
γαστηριακά πει-
ράματα. Αυτό 

μπορεί να εξηγήσει γιατί οι θεραπείες που 
δοκιμάστηκαν σε πραγματικές συνθήκες 
ήταν λιγότερο αποτελεσματικές από εκεί-
νες που δοκιμάστηκαν σε εργαστήρια.
"Η πανδημία COVID-19 είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στην ψυχική υγεία σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Η κατάθλιψη προβλέπεται να 
είναι η κύρια αιτία των χαμένων ετών ζωής 
λόγω ασθένειας έως το 2030. Ταυτόχρο-
να, λιγότεροι από 1 στους 5 ανθρώπους 
λαμβάνουν κατάλληλη θεραπεία, και λιγό-
τεροι από 1 στους 27 σε περιβάλλοντα 
χαμηλού εισοδήματος. Ένας σημαντικός 
λόγος για αυτό είναι η έλλειψη εκπαιδευ-
μένων παρόχων υγειονομικής περίθαλ-
ψης", δήλωσε. "Συνολικά, τα ευρήματά 
μας από τις μελέτες αποτελεσματικότητας 
υποδηλώνουν ότι οι ψηφιακές παρεμβά-
σεις μπορεί να διαδραματίσουν πολύτιμο 
ρόλο ως μέρος της προσφερόμενης θε-
ραπείας στην περίθαλψη ρουτίνας, ιδίως 
όταν συνοδεύονται από κάποιου είδους 
ανθρώπινη καθοδήγηση".
h t t p s: / / w w w.a p a .o rg / n e w s / p re s s /
releases/2021/12/teletreatments-reducing-
depression
 “Digital interventions for the treatment 
of depression: A meta-analytic review,” 
by Isaac Moshe, MA, and Laura Pulkki-
Rback, PhD, University of Helsinki; Yannik 
Terhorst, MS, Matthias Domhardt, PhD, 
Paula Philippi, BSc, and Harald Baumeister, 
PhD, Ulm University; Pim Cuijpers, PhD, 
Vrije Universiteit Amsterdam; Ioana 
Cristea, PhD, University of Pavia; and Lasse 
Sander, PhD, Albert-Ludwigs-Universitat 
Freiburg. Psychological Bulletin, published 
online Dec. 13, 2021.Met
Μετάφραση/Προσαρμογή κειμένου: Αθα-
νασιάδου Τραϊάνα, Ψυχολόγος, 
MSc Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, Ιατρικής 
Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α. ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εκδ. ΒΗΤΑ

Η Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου αποτελεί ένα περίπλοκο, ευαίσθητο και συναρπαστικό 
πεδίο το οποίο –όπως κάθε ιατρική ειδικότητα– διεκδικεί κάθε φορά το βιβλίο αναφοράς 
του. Τόσο στην πολυπλοκότητα των μηχανισμών αιτιολογίας των ψυχικών διαταραχών 
όσο και στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγισή τους, οι γνώσεις μας αυξάνονται 
με ταχύτατο ρυθμό, ενώ ταυτόχρονα είναι ανάγκη να αλλάζουν και να προσαρμόζονται 
οι υποδομές και οι υπηρεσίες μας. Εξάλλου κάθε εποχή αναδεικνύει τις δικές της 
ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα ψυχικά προβλήματα και τα φαινόμενα που τα υποθάλπουν 
ή τα επιτείνουν. Το παρόν σύγγραμμα λαμβάνει όλα αυτά υπόψη του και προτείνει μια 
σύνθεση των νεότερων δεδομένων της Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου, σεβόμενο την 
πολυφωνία και αντιμετωπίζοντας με δυσπιστία την παγίωση και οριστικοποίηση των 
γνώσεών μας στην επιστήμη, πόσο μάλλον στα τόσο βαθιά και ανθρώπινα ζητήματα 
που αφορούν στην ψυχική υγεία και τη νοσολογία των παιδιών και των εφήβων. Ένας 
τόμος 589 σελίδων όπου ο Γ.Κολαϊτης και 52 συγγραφείς αναπτύσσουν τα διαφορετικά 
κεφάλαια που απαρτίζουν τις 10 ενότητες του βιβλίου : 1 η . Το πεδίο της Ψυχιατρικής 
Παιδιού και Εφήβου. 2 η : Φυσιολογική ανάπτυξη. 3 η : Αξιολόγηση και Διάγνωση. 4 η 
: Νευροαναπτυξιακές διαταραχές. 5 η : Διαταραχές συναισθήματος και συμπεριφοράς. 
6 η : Διαταραχές σχετιζόμενες με στρες και τραύμα. 7 η : Διαταραχές αλληλεπίδρασης 
σώματος-νου. 8 η : Ψυχοκοινωνικά θέματα. 9 η : Θεραπεία και πρόληψη. 10 η : Υπηρεσίες 
και προστασία του παιδιού.

Οι συγγραφείς, λαμβάνοντας υπόψη τους την πάγια, στην Ιατρική, αλληλεξάρτηση 
θεωρίας και πράξης, δομούν το βιβλίο γύρω από αυτόν τον διπλό πυλώνα: τα επιμέρους 
θεωρητικά θέματα ενισχύονται από τα κλινικά τους αποτυπώματα, και τα παραδείγματα 
από την καθημέρα πράξη επιβεβαιώνουν ή καθοδηγούν το θεωρητικό σώμα. Στο 
κέντρο μιας τέτοιας προσπάθειας δεν μπορεί παρά να βρίσκεται ο άνθρωπος, πολλώ δε 
μάλλον που στην περίπτωση αυτή πρόκειται για νέους ανθρώπους που χρειάζονται την 
κατανόηση και τη συνδρομή μας. Απευθύνεται σε φοιτητές της Ιατρικής, θεωρώντας 
καίριας σημασίας την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους στην ψυχική υγεία παιδιών, 
εφήβων και των οικογενειών τους. Απευθύνεται επιπλέον σε ειδικευόμενους ιατρούς 
στην Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου, και σε όλους τους ειδικούς που αποτελούν 
την παιδοψυχιατρική διεπιστημονική ομάδα, δηλαδή παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, 
λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, 
νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας κ.ά. Τέλος, σε σπουδαστές (προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς) των παραπάνω επιστημών, παιδιάτρους, εκπαιδευτικούς και γενικότερα 
όσους ασχολούνται με παιδιά και εφήβους, η ψυχική υγεία των οποίων πρέπει να 
αποτελεί υψίστη προτεραιότητα κάθε κοινωνίας και χώρας. (Από την παρουσίαση στο 
οπισθόφυλλο του βιβλίου)
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ΥΓΕΙΑ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Εκδ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Τις τελευταίες δεκαετίες, η προσπάθεια να διαμορφωθεί μια σύγχρονη ολιστική 
θεωρία για την υγεία, στηριγμένη στην ενότητα σώματος-ψυχής, έρχεται να κλονίσει 
την κυρίαρχη ιατροκεντρική/μηχανιστική αντίληψη για τον ανθρώπινο οργανισμό, 
προσδίδοντας στην έννοια της υγείας ένα ευρύτερο και πιο ουσιαστικό περιεχόμενο, 
που αναδεικνύει τις σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές της διαστάσεις. Επίσης, είναι 
πλέον φανερό ότι η προστασία και η προαγωγή της υγείας εξαρτάται περισσότερο 
από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, την ανθρώπινη συμπεριφορά και την 
κληρονομικότητα, και λιγότερο από τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Η αξιολόγηση 
της δράσης και της αλληλεπίδρασης όλων αυτών των παραγόντων στην υγεία και την 
αρρώστια έχει προκαλέσει το διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον και έχει οδηγήσει στη 
διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών υγείας με έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας και στην Πρόληψη. Άλλωστε, η πρώτη αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στον 
κόσμο είναι η φτώχεια και η δεύτερη το κάπνισμα.
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Προσεχή Συνέδρια 

▶  United action against cancer - from 
grassroots to government

2 Feb 2022 / Online event
Organiser: World Health Organization, 

Regional Office for Europe

▶  Webinar: The State of Health in the EU
8 Feb 2022 / Online event
Organiser: Observatory together with the 

OECD and the European Commission

▶  Webinar: The European Health Union & 
access to health technologies: is joint 
purchasing the way forward?

10 Feb 2022 / Online event
Organiser: European Health Union, the 

European Observatory on Health Systems 
and Policies and the European Health 
Forum Gastein

▶  Webinar on Improving Palliative and End 
of Life Services: Delivering Personalized, 
Compassionate and Effective Care & 
Considering the Impact of Assisted Dying

22 Feb 2022 / Online event
Organiser: Public Policy Exchange

▶  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)

▶  Short course: Emotional well-being and 
physical health

11 Jul 2022 - 15 Jul 2022 / London, United 
Kingdom

Organiser: Lee Kum Sheung Center for Health 
and Happiness and UCL

▶  Public Health in East and Southeast Europe: 
Growth, Inequality and the State

13 Oct 2022 - 15 Oct 2022 / Regensburg, 
Germany

Organiser: Leibniz Institute for East and 
Southeast European Studies (IOS)
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