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Προβληματικά επίπεδα μοναξιάς σε πολλές χώρες
- Οι ερευνητές παροτρύνουν τις κυβερνήσεις να
αντιμετωπίσουν τη μοναξιά ως ζήτημα δημόσιας υγείας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η πρόσφατη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου που μεταξύ άλλων αφορά την οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί θετικό βήμα για τη λειτουργία επιτέλους ενός οργανωμένου συστήματος ΠΦΥ στη χώρα μας. Παρά τις αδυναμίες
του, οι οποίες μπορούν σε ένα βαθμό να βελτιωθούν με τη δημόσια διαβούλευση,
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τις αναγκαίες διαθρωτικές αλλαγές. Μέχρι σήμερα οι
δομές της δημόσιας ΠΦΥ είναι κατακερματισμένες (Κέντρα Υγείας, ΠΕΔΥ, ΤοΜΥ, δημοτικά Ιατρεία, συμβεβλημένος ιδιωτικός τομέας), παρέχοντας αποσπασματικές υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και όχι πρωτοβάθμιας φροντίδας, η οποία, εκτός από ιατρονοσηλευτική περίθαλψη, οφείλει να παρέχει πρόληψη και ιατροκοινωνική φροντίδα,
όπως ήδη παρέχουμε στα Πολυδύναμα Ιατρεία του δήμου της Αθήνας. Οι χώρες της
Ευρώπης για τη παροχή έχουν επιλέξει ως βασικό θεσμό για την παροχή της δημόσιας
ΠΦΥ είτε τα Κέντρα Υγείας είτε τον οικογενειακό/γενικό γιατρό.
Στην Ελλάδα, ο ιδρυτικός νόμος του ΕΣΥ το 1983 προέβλεπε τη δημιουργία 180 Κέντρων Υγείας στις αγροτικές περιοχές και 220 Κέντρων Υγείας στις αστικές περιοχές
με την ενσωμάτωση των Πολυϊατρείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ. Η ενσωμάτωση αυτή συντελέσθηκε μόλις το 2014 με τη δημιουργία του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας
(ΠΕΔΥ) υπό την πίεση των μνημονιακών υποχρεώσεων. Η σημαντική αυτή εξέλιξη συνοδεύτηκε από αφαίμαξη του προσωπικού τους, λόγω της υιοθέτησης του αναχρονιστικού θεσμού της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ
η οποία, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση και συνεχή υποβάθμιση των Κέντρων
Υγείας (μόνο το 20% του αγροτικού πληθυσμού προσέρχεται σε αυτά), έχει οδηγήσει
σε απαξίωση του δημόσιου συστήματος ΠΦΥ.
Το πρόσφατο νομοσχέδιο προβλέπει τη θεσμοθέτηση του προσωπικού γιατρού (αντί
του οικογενειακού), της διατομεακής Ομάδας Υγείας, του Τομέα ΠΦΥ (Το.ΠΦΥ) ως
τομέα ευθύνης κάθε Κέντρου Υγείας, καθώς και των τοπικών Δικτύων υπηρεσιών ΠΦΥ,
στα οποία θα συμμετέχουν οι δημόσιες υποδομές, ο συμβεβλημένος ιδιωτικός τομέας
και οι υπηρεσίες της Κατ΄Οίκου Νοσηλείας (Κ.Ο.Ν.). Οι ρυθμίσεις αυτές κινούνται προς
τη σωστή κατεύθυνση αλλά με προβληματικό τρόπο. Πρώτα απ΄όλα, το ν/σ επιχειρεί
υβριδική συνύπαρξη του μοντέλου των Κέντρων Υγείας με αυτό των προσωπικών γιατρών, κάτι που όχι μόνο δεν αντιστοιχεί στη διεθνή εμπειρία, αλλά μπορεί να αποτελέσει και σημαντική πηγή δυσλειτουργιών. Η υιοθέτηση του όρου «προσωπικός» αντί
για «οικογενειακός» γιατρός είναι εσφαλμένη καθώς πρωταρχικό πεδίο εφαρμογής της
σύγχρονης ΠΦΥ αποτελεί η οικογένεια και όχι το άτομο. Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση του συστήματος, η Ομάδα Υγείας, ο Τομέας ΠΦΥ και τα Δίκτυα ΠΦΥ, αλλά και
ο προσωπικός γιατρός δεν είναι επαρκώς επεξεργασμένα. Εντύπωση προκαλεί η μη
συμμετοχή των μονάδων ΠΦΥ που διαθέτουν πολλοί δήμοι της χώρας, η ανεπαρκής
αξιοποίηση άλλων βασικών ειδικοτήτων, ειδικά για χρόνια νοσήματα που κυριαρχούν
στην εποχή μας, οι εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές που αποδυναμώνουν κάθε δυνατότητα
ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η απουσία οδοντιάτριων από τα
Κέντρα Υγείας, η παραγνώριση της ειδικότητας της κοινοτικής νοσηλευτικής, αλλά και η
δημιουργία παράλληλων δομών για την Κατ΄ Οίκον Νοσηλεία, αντί για ένταξή τους στο
προτεινόμενο σύστημα ΠΦΥ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προέχει είναι το παρόν ν/σ
να βελτιωθεί και να αρχίσει να γίνεται αμέσως πράξη αντί να παραμείνει στα αζήτητα
όπως οι προηγούμενοι νόμοι για την ΠΦΥ, του 1997, του 2001,του 2004 και του 2017.
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Ότι είναι καλό για την καρδιά, είναι καλό και για τον
εγκέφαλο
Οι ίδιοι παράγοντες κινδύνου που συμβάλλουν στην καρδιοαγγειακή νόσο,
την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως,
επηρεάζουν επίσης τον αυξανόμενο
παγκόσμιο επιπολασμό εγκεφαλικών
παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των
εγκεφαλικών επεισοδίων, της νόσου
του Αλτσχάιμερ και της άνοιας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για τις
Καρδιοπάθειες και το Εγκεφαλικό, που
παρουσιάστηκαν σε άρθρο ενημέρωσης της Εταιρείας εντός του 2022 στο
περιοδικό Circulation.
Οι ειδικοί λένε ότι η διατήρηση ενός
υγιούς βάρους, η διαχείριση της αρτηριακής σας πίεσης και η διατήρηση άλλων συμπεριφορών υγιεινού τρόπου
ζωής για την καρδιά μπορούν επίσης
να υποστηρίξουν την καλή υγεία του
εγκεφάλου.
Η βέλτιστη υγεία του εγκεφάλου περιλαμβάνει τη λειτουργική ικανότητα να
εκτελεί όλες εκείνες τις διαφορετικές εργασίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο
εγκέφαλος, συμπεριλαμβανομένης της
κίνησης, της αντίληψης, της μάθησης
και της μνήμης, της επικοινωνίας, της
επίλυσης προβλημάτων, της κρίσης, της
λήψης αποφάσεων και του συναισθήματος.
Η γνωστική έκπτωση και η άνοια παρατηρούνται συχνά μετά από εγκεφαλικό
επεισόδιο και εγκεφαλοαγγειακή νόσο
και υποδηλώνουν πτώση της υγείας του
εγκεφάλου. Αντίθετα, μελέτες δείχνουν
ότι η διατήρηση της καλής αγγειακής
υγείας σχετίζεται με την υγιή γήρανση
και τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας.
Το π α γ κ ό σ μιο π οσο σ τό θ ν η σ ι μότητας από
τη νόσο του
Α λτσ χάιμ ε ρ
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και άλλες άνοιες αυξάνεται σημαντικά
- ακόμη περισσότερο από το ποσοστό
θανάτου από καρδιακές παθήσεις:
• Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότεροι από 54 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες άνοιες το 2020, δηλαδή αύξηση
37% από το 2010 και αύξηση 144%
τα τελευταία 30 χρόνια (1990-2020).
• Περισσότεροι από 1,89 εκατομμύρια θάνατοι αποδόθηκαν στη νόσο
του Αλτσχάιμερ και άλλες άνοιες παγκοσμίως το 2020, σε σύγκριση με
σχεδόν 9 εκατομμύρια θανάτους από
καρδιακές παθήσεις.
• Οι παγκόσμιοι θάνατοι από τη νόσο
του Αλτσχάιμερ και άλλες άνοιες αυξήθηκαν περισσότερο από 44% από
το 2010 έως το 2020, σε σύγκριση
με αύξηση 21% στους θανάτους από
καρδιακές παθήσεις.
• Οι θάνατοι από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες άνοιες αυξήθηκαν
κατά 184% τα τελευταία 30 χρόνια
(1990-2020), σε σύγκριση με αύξηση
66% στους θανάτους από καρδιακές
παθήσεις την ίδια περίοδο
Επειδή τα δεδομένα επιπολασμού και
θνησιμότητας παρακολουθούνται διαφορετικά από τα Κέντρα Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων στις ΗΠΑ σε
σύγκριση με άλλες χώρες, η Στατιστική
Ενημέρωση δεν προσφέρει συγκρίσιμα
εθνικά δεδομένα για το 2020. Ωστόσο,
σχεδόν 2,9 εκατομμύρια άνθρωποι στις
ΗΠΑ αναφέρθηκε ότι έχουν Νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες άνοιες το 2017. Η
νόσος Αλτσχάιμερ και άλλες άνοιες μαζί
ήταν η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ όλων
των νευρολογικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφαλικού.
"To παγκόσμιο ποσοστό εγκεφαλικών
παθήσεων ξεπερνά με ταχύ ρυθμό τις
καρδιακές παθήσεις. Το ποσοστό θανάτων από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και
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άλλες άνοιες αυξήθηκε περισσότερο
από διπλάσιο την τελευταία δεκαετία
σε σύγκριση με το ποσοστό θανάτων
από καρδιακές παθήσεις, και αυτό είναι
κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε »,
είπε ο Mitchell SV Elkind, πρώην πρόεδρος της American Heart Association,
καθηγητής νευρολογίας και επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Columbia.
"Μαθαίνουμε περισσότερα για το πώς
ορισμένοι τύποι άνοιας σχετίζονται με
τη γήρανση και πώς ορισμένοι τύποι
οφείλονται στην κακή αγγειακή υγεία.
Πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι ίδιες
συμπεριφορές υγιεινού τρόπου ζωής
που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της υγείας της καρδιάς ενός ατόμου μπορούν επίσης να διατηρήσουν
ή ακόμα και να βελτιώσουν την υγεία
του εγκεφάλου. Γίνεται πιο προφανές
ότι η μείωση των παραγόντων κινδύνου για αγγειακή νόσο μπορεί να κάνει
πραγματική διαφορά βοηθώντας τους
ανθρώπους να ζήσουν περισσότερο,
υγιέστερα, χωρίς καρδιακές και εγκεφαλικές παθήσεις».
Η Στατισ τική Ενημέρωση του 2022
υπογραμμίζει ορισμένες από αυτές τις
έρευνες:
• Σε μια μετα-ανάλυση 139 μελετών,
τα άτομα με υπέρταση στη μέση ηλικία είχαν πέντε φορές περισσότερες
πιθανότητες να εμφανίσουν έκπτωση στην γενική γνωστική λειτουργία
και περίπου διπλάσιες πιθανότητες
να εμφανίσουν μειωμένη εκτελεστική λειτουργία, άνοια και νόσο του
Αλτσχάιμερ.
• Σχεδόν οι μισοί ενήλικες (47% ή
121,5 εκατομμύρια) στις ΗΠΑ έχουν
αυξημένη αρτηριακή πίεση, με βάση
τα δεδομένα 2015-2018.
• Σε μια μετα-ανάλυση διαχρονικών
μελετών (με έως και 42 χρόνια παρακολούθησης), τα άτομα με παχυσαρκία είχαν τριπλάσιο κίνδυνο άνοιας.
• Το κάπνισμα συσχετίστηκε με 30%40% αυξημένο κίνδυνο άνοιας, νό5

σου Αλτσχάιμερ και αγγειακής άνοιας, με βάση μια μετα-ανάλυση 37
προοπτικών μελετών.
Η ύπαρξη καρδιαγγειακής νόσου αυξάνει επίσης τις πιθανότητες εμφάνισης
εγκεφαλικής νόσου:
• Σε μια μετα-ανάλυση τεσσάρων διαχρονικών μελετών, ο κίνδυνος για
άνοια που σχετίζεται με καρδιακή
ανεπάρκεια ήταν σχεδόν διπλάσιος.
• Στη μελέτη ARIC Neurocognitive
(12.515 συμμετέχοντες, μέση ηλικία
57 ετών, 24% Μαύροι συμμετέχοντες, 56% γυναίκες), η κολπική μαρμαρυγή συσχετίστηκε με μεγαλύτερη
γνωστική έκπτωση και άνοια σε διάστημα 20 ετών.
• Μια μετα-ανάλυση 10 προοπτικών
μ ε λε τών (σ υ μ π ε ριλα μ β α νο μ έ νων
24.801 συμμετεχόντων) διαπίστωσε ότι η στεφανιαία νόσος συσχετίστηκε με 40% αυξημένο κίνδυνο
κακών γνωστικών αποτελεσμάτων,
συμπεριλαμβανομένης της άνοιας ή
της γνωστικής έκπτωσης.
Υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές
στο φύλο, τη φυλή/εθνικότητα και την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση των
ατόμων που είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν εγκεφαλική νόσο και άνοια,
ένδειξη ότι οι κοινωνικοί καθοριστικοί
παράγοντες της υγείας παίζουν επίσης
ρόλο:
Από τις 54 εκατομμύρια και πάνω περιπτώσεις της νόσου του Αλτσχάιμερ
και άλλων άνοιών παγκοσμίως το 2020,
σχεδόν 20 εκατομμύρια ήταν μεταξύ ανδρών, σε σύγκριση με σχεδόν 35 εκατομμύρια γυναίκες. Πάνω από διπλάσιες
γυναίκες πέθαναν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες άνοιες, σε σχέση με
τους άντρες
Μια αναδρομική ανάλυσ η των δεδομένων του
Behavioral
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Risk Factor Surveillance του 2016 βρήκε σημαντικές διαφορές στην υποκειμενική γνωστική έκπτωση μεταξύ των μη
λευκών φυλετικών και εθνοτικών ομάδων σε σύγκριση με τους λευκούς ενήλικες στους 20.843 ερωτηθέντες που
ανέφεραν ότι είχαν διαγνωστεί με εγκεφαλικό. Σε σύγκριση με τους λευκούς
ενήλικες, άλλες φυλετικές και εθνοτικές
ομάδες ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν
επιδείνωση σύγχυσης ή απώλεια μνήμης που συνέβαλε στη μη συμμετοχή
τους σε καθημερινές δραστηριότητες
ή στη δυσκολία στην εργασία, τον εθελοντισμό και τις κοινωνικές δραστηριότητες έξω από το σπίτι τουλάχιστον
μερικές φορές. Μετά από προσαρμογές
για το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση, το εισόδημα και τις συννοσηρότητες, οι μαύροι ενήλικες είχαν μιάμιση
φορά περισσότερες πιθανότητες και
οι ισπανόφωνοι ενήλικες υπερδιπλάσιες πιθανότητες από τους λευκούς να
εγκαταλείψουν τις καθημερινές οικιακές
δραστηριότητες ή δουλειές. λόγω σύγχυσης ή απώλειας μνήμης. Οι μαύροι
ενήλικες είχαν σχεδόν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες και οι Ισπανόφωνοι ενήλικες είχαν περισσότερες από
τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν ότι χρειάζονται βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες
σε σύγκριση με τους λευκούς ενήλικες.
Αυτά τα ευρήματα είναι πιθανό να οφείλονται σε κοινωνικούς καθοριστικούς
παράγοντες της υγείας που επηρεάζουν
αρνητικά τις έγχρωμες κοινότητες κατά
τη διάρκεια της ζωής τους..
Οι εκτιμώμενες δαπάνες στις ΗΠΑ για
την άνοια υπερδιπλασιάσ τηκαν από
38,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 1996
σε 79,2 δισεκατομμύρια δολάρια το
2016. Οι δαπάνες για την άνοια ήταν
μεταξύ των 10 κορυφαίων δαπανών
υγειονομικής περίθαλψης το 2016.
«Όπως η καρδιαγγειακή νόσος, η νόσος του Αλτσχάιμερ, η άνοια και άλλες
γνωστικές παθήσεις έχουν ένα τεράστιο
συναισθηματικό και οικονομικό βάρος
σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Connie
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W. Tsao, επικεφαλής της ομάδας μελέτης και καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή
του Χάρβαρντ. "Αυτό το νέο κεφάλαιο
για την υγεία του εγκεφάλου ήταν πολύ
σημαντικό να προστεθεί. Τα δεδομένα
φέρνουν στο φως τις ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ της υγείας της καρδιάς και
της υγείας του εγκεφάλου και καθιστούν
την επικοινωνία πιο εύκολη – αυτό που
είναι καλό για την καρδιά είναι καλό και
για τον εγκέφαλο."
Πηγή: America n Heart Association
(h ttp s://n e wsro o m .h e a r t.o rg /n e ws /
whats-good-for-the-heart-is-good-forthe-brain)
Άρθρο: Connie W. Tsao, Aaron W.
Ad ay, Za id I. Alm a rzooq, Alva ro
Alonso, Andrea Z. Beaton, Marcio S.
Bittencourt, Amelia K. Boehme, Alfred
E. Buxton, April P. Carson, Yvonne
Com mod ore- Mensa h, M itchell S .V.
Elkind, Kelly R. Evenson, Chete EzeNlia m, Ja ne F. Ferg uson, Giulia no
Generoso, Jennifer E. Ho, Rizwan Kalani,
Sadiya S. Khan, Brett M. Kissela, Kristen
L. Knutson, Deborah A. Levine, Tené T.
Lewis, Junxiu Liu, Matthew Shane Loop,
Jun Ma, Michael E. Mussolino, Sankar
D. N ava n eeth a n, A m a n d a M a rm a
Perak, Remy Poudel, Mary Rezk-Hanna,
Gregory A. Roth, Emily B. Schroeder,
Svati H. Shah, Evan L. Thacker, Lisa B.
VanWagner, Salim S . Virani, Jenifer
H. Voecks, Nae-Yuh Wang, Kristine
Yaffe, Seth S. Martin. Heart Disease
and Stroke Statistics—2022 Update:
A Report From the American Heart
Association. Circulation, 2022.
Προσαρμογή στα ελληνικά: συντακτική
ομάδα Νέα Υγεία
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Προβληματικά επίπεδα μοναξιάς σε πολλές χώρες - Οι ερευνητές
παροτρύνουν τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά ως
ζήτημα δημόσιας υγείας
Η μοναξιά σε προβληματικό επίπεδο
είναι διάχυτη σε πολλές χώρες σύμφωνα με μια ανάλυση δεδομένων από 113
χώρες και περιοχές κατά τα έτη 2000-19
που δημοσιεύτηκε στο BMJ. Σύμφωνα
με τα ευρήματα εντοπίζεται σημαντική
γεωγραφική διακύμανση στη μοναξιά, με
τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες να εμφανίζουν συστηματικά χαμηλότερα επίπεδα
σε σύγκριση με άλλες περιοχές.
Τα υπάρχοντα δεδομένα δείχνουν ότι η
μοναξιά δεν επηρεάζει μόνο την ψυχική υγεία και την ευεξία, αλλά συνδέεται
ακόμα με εύρος προβλημάτων σωματικής υγείας και πρόωρο θάνατο. Μια
πρόσφατη εκτίμηση από ερευνητές στις
ΗΠΑ υποστηρίζει ότι το ένα τρίτο του
πληθυσμού σε βιομηχανοποιημένες χώρες βιώνει μοναξιά και ένας στους 12
ανθρώπους βιώνει μοναξιά σε επίπεδο
που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά
προβλήματα υγείας. Ωστόσο δεν είναι
ακόμα ξεκάθαρο πόσο διαδεδομένη είναι η μοναξιά σε παγκόσμιο επίπεδο.
Έτσι, μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ συνόψισε τα δεδομένα για τη συχνότητα της μοναξιάς
παγκοσμίως ώστε να εκτιμηθεί το εύρος
και η σοβαρότητα του προβλήματος.
Ερεύνησαν εξονυχιστικά βάσεις ερευνητικών δεδομένων και βρήκαν 57 έρευνες
παρατήρησης που ανέφεραν εκτιμήσεις
των επιπέδων
μοναξιάς σε
εθνικό επίπεδο από 113
χώρες ή πε8

ριοχές κατά τα έτη 2000-19. Υπήρχαν
δεδομένα για εφήβους (12-17 ετών) από
77 χώρες ή περιοχές, για νέους ενήλικες
(18-29 ετών) από 30 χώρες, για ενήλικες μέσης ηλικίας (30-59 ετών) από 32
χώρες και για ενήλικες 60 ετών και άνω
από 40 χώρες.
Η κάλυψη των δεδομένων ήταν ιδιαίτερα
υψηλή σε χώρες υψηλού εισοδήματος
(κυρίως Ευρώπη) σε σύγκριση με χώρες
μέσου και χαμηλού εισοδήματος. Συνολικά, στη μετα-ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 212 εκτιμήσεις για 106 χώρες από
24 μελέτες. Για τους εφήβους, η συνολική συχνότητα της μοναξιάς κυμαίνεται
από 9,2% στη Νοτιοανατολική Ασία έως
14,4% στην Ανατολική Μεσόγειο.
Οι περισσότερες από τις επιλεγμένες
έρευνες που έκαναν χρήση κλίμακας
χρησιμοποίησαν είτε την κλίμακα μοναξιάς του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (UCLA) είτε την κλίμακα μοναξιάς de
Jong Gierveld.
Για τους ενήλικες η μετα-ανάλυση διεξήχθη μόνο για την ευρωπαϊκή περιοχή
και βρέθηκε ένα συνεπές γεωγραφικό
μοτίβο για όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Για παράδειγμα, η χαμηλότερη συχνότητα μοναξιάς εμφανιζόταν συστηματικά
στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες (2,9%
για νέους ενήλικες, 2,7% για μεσήλικες
και 5,2% για τους άνω των 60), ενώ η
υψηλότερη στις χώρες της ανατολικής
Ευρώπης (7,5% για νέους ενήλικες, 9,6%
για μεσήλικες και 21,3% για τους άνω
των 60).
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Παρότι τα δεδομένα είναι ανεπαρκή για
να εντοπίσουμε γεωγραφικά μοτίβα της
μοναξιάς εκτός Ευρώπης, το μοτίβο είναι
ξεκάθαρο και συνεπές εντός της. Σε όλες
τις ηλικιακές ομάδες ενηλίκων οι βορειοευρωπαϊκές χώρες έδειχναν συνεχώς
τη χαμηλότερη συχνότητα μοναξιάς, ενώ
οι ανατολικοευρωπαϊκές την υψηλότερη.
Μια έρευνα απέδωσε τις διαφορές των
χωρών στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την κατάσταση υγείας, την κοινωνική
συμμετοχή και την κοινωνική υποστήριξη. Άλλες αναφέρουν ως παράγοντες
τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής
ασφάλισης, καθώς «γενναιόδωρα» συστήματα πρόνοιας έχουν συσχετιστεί
θετικά με την κοινωνική συμμετοχή και
αρνητικά με τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Μια προηγούμενη μετα-ανάλυση είχε
βρει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και τη μοναξιά. Ο συνδυασμός υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, συνολικής
καλής υγείας, γενναιόδωρων συστημάτων πρόνοιας και υψηλής κοινωνικής
συμμετοχής θα μπορούσε να εξηγήσει
τα χαμηλά επίπεδα μοναξιάς στη βόρεια
Ευρώπη. Αντιθέτως, οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης τείνουν να έχουν χειρότερη υγεία και φτωχότερα συστήματα
υγείας και κρατικής πρόνοιας. Άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως οι μεγάλες διαφορές στο προσδόκιμο ζωής
ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες (άρα
μεγάλη αναλογία χήρων γυναικών) και
η αυξανόμενη μετανάστευση των νέων
ίσως να έχουν συνεισφέρει. Αλλαγές
που σχετίζονται με τη μετάβαση από
το σοσιαλισμό, όπως οι μειώσεις στις
συντάξεις σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος ζωής, οι αλλαγές στη
9

φροντίδα των παιδιών και η μειωμένη
κοινωνική εμπιστοσύνη είναι επίσης πιθανές εξηγήσεις για τα υψηλά επίπεδα
μοναξιάς στην ανατολική Ευρώπη.
Τα δεδομένα ήταν ανεπαρκή για να βγάλουμε συμπεράσματα για διαχρονικές
τάσεις της μοναξιάς σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά οι ερευνητές επισημαίνουν
ότι ακόμα και αν το πρόβλημα της μοναξιάς δεν είχε επιδεινωθεί στη διάρκεια
της ερευνητικής περιόδου (2000-19), η
πανδημία covid-19 ίσως να έχει σημαντική επίδραση στη μοναξιά. Σε αυτό το
πλαίσιο δηλώνουν πως «η ανασκόπησή
μας προσφέρει ένα σημαντικό επίπεδο
αναφοράς προ πανδημίας για μελλοντική παρακολούθηση».
Αναγνωρίζουν ότι η ανασκόπησή τους
υπόκειται σε περιορισμούς, όπως οι
διαφορετικές μέθοδοι δειγματοληψίας
και μέτρησης που υιοθετήθηκαν από
τις έρευνες. Σημειώνουν επίσης πως τα
ελλιπή δεδομένα σε χώρες μεσαίου και
χαμηλού εισοδήματος εγείρουν ένα σημαντικό ζήτημα ισότητας.
Ωστόσο, αναλογιζόμενοι τις αρνητικές
επιπτώσεις της μοναξιάς στην υγεία και
τη μακροζωία, οι ερευνητές υποστηρίζουν πως τα ευρήματά τους ενισχύουν
την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί
η μοναξιά ως σημαντικό θέμα δημόσιας
υγείας.
Όπως αναφέρουν «οι προσπάθειες δημόσιας υγείας για να προλάβουμε και να
μειώσουμε τη μοναξιά απαιτούν καλά
σ υν τονισ μένη διαρκή παρ α κολο ύ θ η ση σε όλα τα
στάδια ζωής
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και σε ευρείες γεωγραφικές περιοχές».
Καταλήγουν πως «οι μεγάλες διαφορές στη συχνότητα της μοναξιάς ανάμεσα σε
χώρες προτρέπουν σε διερεύνηση εις βάθος προκειμένου να αποκαλυφθούν οι
αιτίες της μοναξιάς σε συστημικό επίπεδο και να αναπτύξουμε παρεμβάσεις αντιμετώπισης».
Η μοναξιά έχει κόστος για τα άτομα και την κοινωνία και πρέπει να είναι πολιτική
προτεραιότητα σύμφωνα με τoυς Roger O’Sullivan και συνεργάτες από το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Ιρλανδίας.
Τονίζουν πως η πανδημία κατέρριψε το μύθο ότι η μοναξιά είναι πρόβλημα μόνο
των ηλικιωμένων και πως οι παρεμβάσεις δημόσιας υγείας πρέπει τώρα να το λάβουν υπόψη και να υιοθετήσουν μια προσέγγιση πορείας ζωής.
Αυτό συνεπάγεται να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικοί και δομικοί παράγοντες που
επηρεάζουν τον κίνδυνο της μοναξιάς όπως η φτώχεια, η εκπαίδευση, οι μετακινήσεις, οι ανισότητες και η στέγαση- καθώς και να αυξηθούν τα προστατευτικά μέτρα
όπως οι εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για το στίγμα και τα στερεότυπα γύρω
από τη μοναξιά, δίνοντας αξία στη συμμετοχή και την εμπλοκή της κοινότητας.
Πηγή: https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news.html
Άρθρο: Surkalim D L, Luo M, Eres R, Gebel K, van Buskirk J, Bauman A et al. The
prevalence of loneliness across 113 countries: systematic review and metaanalysis BMJ 2022; 376 :e067068
Μετάφραση: Γιοφτσίδου Σοφία, Ψυχολόγος, MSc Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
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Πέντε βασικά χαρακτηριστικά, κοινά στις επιτυχημένες
παρεμβάσεις ψυχικής υγείας
Τα άτομα με χρόνιες παθήσεις είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν και προβλήματα ψυχικής υγείας, γεγονός που εντάθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας
COVID-19. Ερευνητές από τον Καναδά
και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακάλυψαν
τις «βέλτιστες τεχνικές» για την κάλυψη
των αναγκών αυτού του πληθυσμού.
Τα αποτελέσματα της μελέτης τους, μια
σύν τομη ανασκόπηση άρθρων που
εξετάζουν προγράμματα ψυχικής υγείας – περιλαμβανομένων των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής, Καναδά, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Ουκρανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία
– εντόπισαν πέντε βασικά στοιχεία, τα
οποία είναι κοινά σε επιτυχημένες παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας: κοινωνική σύνδεση, ανθεκτικότητα, υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη και μοίρασμα
εξουσίας.
Αυτοί οι μηχανισμοί είναι διασυνδεδεμένοι και ζωτικής σημασίας για την
ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων ψυχικής υγείας σε όλα τα επίπεδα.
Μη λαμβάνοντας υπόψιν αυτούς τους
μηχανισμούς μπορεί να οδηγήσει σε
ανάπτυξη και υλοποίησης πολιτικών που
παράγουν λιγότερο αποτελεσματικές
παρεμβάσεις για άτομα με υψηλότερο
κίνδυνο στην COVID-19.
Η σύντομη ανασκόπηση της ερευνητικής ομάδας εξέτασε δημοσιεύσεις στα
Αγγλικά και τα Κινεζικά τα οποία αναφέρονταν στα βασικά στοιχεία επιτυχημένων παρεμβάσεων ψυχικής υγείας
κατά την πανδημία για άτομα με χρόνιες
σωματικές παθήσεις. Ένα ευρύ φάσμα
προγραμμάτων π ου μ ελε τήθ ηκε περιλάμβανε
παρεμβάσεις
τηλε- υγείας

12

και τη χρήση της εφαρμογής FaceTime
σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Αυτά αντιπαρατέθηκαν με βιβλιογραφία πριν την
πανδημία.
«Ενώ τα μέτρα δημόσιας υγείας είναι
απαραίτητα για την διαχείριση της διασποράς της COVID-19, η κοινωνική
αποστασιοποίηση μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχικής υγείας,
ιδίως εκείνων με χρόνιες σωματικές
παθήσεις,» αναφέρει η Lorna Stabler,
επιστημονικός συνεργάτης στο Cardiff
University και επικεφαλής συγγραφέας
της ανασκόπησης. «Για την διατήρηση
και την προαγωγή της ψυχικής υγείας,
η κοινωνική σύνδεση είναι απαραίτητη. Παρόλο που όλοι έχουμε κουραστεί
από το Zoom, για κάποιους, η εύρεση
τρόπων για με μείνουμε σε επαφή θα
μπορούσε να είναι ένα βασικό στοιχείο
για να κρατήσουμε την υγεία μας σε
καλό δρόμο κατά την πανδημία.»
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιήθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση για
να βοηθηθούν οι πάροχοι υπηρεσιών
υγείας να συνδέσουν τους ανθρώπους
με τους πόρους της κοινότητάς τους
ώστε να διατηρήσουν αυτούς τους σημαντικούς κοινωνικούς δεσμούς. Άλλες στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν
από κυβερνήσεις και παρόχους υπηρεσιών υγείας περιλάμβανα την μετάβαση
των υπηρεσιών στο διαδίκτυο και τη
χρηματοδότηση νέων παρεμβάσεων
που διευκολύνονται από την τεχνολογία. Για παράδειγμα, στην Κίνα, δόθηκε
χρηματοδότηση για ομάδες προσέγγισης της ψυχικής υγείας στις κοινότητες, 24/7 τηλεφωνική γραμμή ψυχικής
υγείας, διαδικτυακές πλατφόρμες για τη
διαχείριση των συμβουλών και των ιατρικών συνταγών ψυχικής υγείας.
Ενώ οι κυβερνήσει θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στην πραγματοποίηση
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γρήγορων αλλαγών, πρότερη έρευνα
έχει δείξει ότι οι αποφάσεις πρέπει να
λαμβάνονται σε συνεργασία με τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους
επαγγελματίες υγείας και τα άτομα και
τις κοινότητές τους. Οι ερευνητές βρήκαν ότι η μονομερής λήψη αποφάσεων
ενέχει τον κίνδυνο αποκλεισμού και περιθωριοποίησης όσων πάσχουν από
χρόνιες παθήσεις.
Συναφή Ζητήματα
• Η επιτροπεία ψυχικής υγείας
οδήγησε σε μακρά παραμονή σε
νοσοκομείο για άστεγους με ψυχική
ασθένεια
• Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις του COVID-19 στην ψυχική υγεία;
• Η ψυχική υγεία του προσωπικού της μονάδας εντατικής θεραπείας
επηρεάστηκε αρνητικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
«Η οργανωτική και υπηρεσιακή ανθεκτικότητα είναι εξίσου σημαντικές με
την ατομική ανθεκτικότητα», δηλώνει
η Maura MacPhee, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, στο University of British
Columbia-Vancouver, σ τον Καναδά.
«Χωρίς την προσαρμοστικότητα της οργάνωσης και της παροχής υπηρεσιών
κατά τη διάρκεια κρίσεων, η ατομική ανθεκτικότητα δεν επαρκεί για να σηκώσει
το βάρος μιας πανδημίας».
Η σημαντικότητα των ευρημάτων της
με λέτης επεκτείνον ται και πέρα της
τρέχουσας πανδημίας. Συγκεκριμένα,
η ανάγκη διαμοιρασμού της εξουσίας λήψης αποφάσεων μεταξύ εκείνων
που παρέχουν και εκείνων που έχουν
πρόσβαση στις υπηρεσίες αποτελεί το
κλειδί για την ανάπτυξη υπηρεσιών και
πολιτικών που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της κοινότητας.
«Οι επιπτώσεις της πανδη μίας
COVID-19 στην ψυχική υγεία και στην
υγεία από τη χρήση ουσιών αναμένεται
να είναι καθυστερημένες, πολύπλοκες
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και μακροχρόνιες. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο συνεργαζόμαστε με το
Canadian Centre on Substance Use
and Addiction (CCSA) για να παρακολουθήσουμε τόσο τη σχέση όσο και
να διερευνήσουμε τις διασταυρώσεις
μεταξύ των δύο», λέει ο Brandon Hey,
αναλυτής πολιτικής και έρευνας της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Καναδά. «Η
σύντομη ανασκόπηση υπογραμμίζει τη
σημασία του να καταστήσουμε τα άτομα με χρόνιες παθήσεις αναπόσπαστο
μέρος του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε και σχεδιάζουμε τις ανάγκες
ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών».
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι είναι
ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη της λογοδοσίας και της κοινής ευθύνης για
την πολιτική ψυχικής υγείας σε όλα τα
επίπεδα. «Εν όψει των προκλήσεων που
δημιούργησε η COVID-19 και της ανταπόκρισης της δημόσιας υγείας, αυτή η
μελέτη ασχολήθηκε με την ανάγκη παροχής καθοδήγησης για μια ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη, συστημική προσέγγιση των παρεμβάσεων που προάγουν
την ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα για ευάλωτους ανθρώπους που ζουν με σωματικές και ψυχικές συννοσηρότητες,»,
αναφέρει ο Simon Carroll, συν-συγγραφέας και Επίκουρος Καθηγητής στο
Τμήμα Κοινωνιολογίας στο University
of Victoria. «Το "Building back better"
σημαίνει να ευθυγραμμιστούν όλα τα
επίπεδα των συστημάτων υγείας και
κοινωνικής φροντίδας, με κοινή ευθύνη
των εμπλεκόμενων φορέων. Η ψυχική
υγεία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα
στην πολιτική υγείας».
«Η έρευνά μας παρέχει σημαντική καθοδήγηση σε κοινωνικούς λειτουργούς,
ιατρούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
δημόσιας υγείας και άλλους επαγγελματίες υγείας στο πως να σχεδιάσουν αποτε λεσματικέ ς
π α ρεμ βάσεις
γ ια τον μ ετριασμό των
βραχυπρόθε-
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σμων και μακροπρόθεσμων συνεπειών της πανδημίας στην ψυχική υγεία», δήλωσε η συν-συγγραφέας, Esme Fuller-Thomson, καθηγήτρια κοινωνικής εργασίας
και διευθύντρια του Institute for Life Course and Aging στο Πανεπιστήμιο του
Τορόντο. «Οι επαγγελματίες σε αυτούς τους ρόλους έχουν σημαντικές σχέσεις
εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητες για την εμπλοκή της κοινότητας στην ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών ψυχικής υγείας – αυτές είναι οι άνθρωποι που
εργάζονται σε αυτόν τον τομέα κάθε μέρα».
«Ελπίζουμε ότι αυτά τα ευρήματα θα λειτουργήσουν ως διδάγματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να βοηθήσουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας
και της ευρωστίας των παρεμβάσεων της ψυχικής υγείας στο μέλλον» αναφέρει
η Stabler. «Η ψυχική υγεία δεν μπορεί να είναι μια δεύτερη σκέψη».
Αυτή η σύντομη ρεαλιστική ανασκόπηση δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο στο τελευταίο τεύχος του International Journal of Environmental Research and Public
Health.
Πηγή: University of Toronto.
Άρθρο: Stabler, L., et al. (2021) A Rapid Realist Review of Effective Mental
Health Interventions for Individuals with Chronic Physical Health Conditions
during the COVID-19 Pandemic Using a Systems-Level Mental Health Promotion
Framework. International Journal of Environmental Research and Public Health.
Προσαρμογή κειμένου: Παρασκευή Σταματίνη, Ψυχολόγος, MSc Προαγωγή και
Αγωγή Υγείας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ, Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού
Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)
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Υψηλά επίπεδα κατάθλιψης και άγχους στα άτομα με αναπηρία
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
Μια νέα μελέτη διαπιστώνει αυτό που πολλοί στην κοινότητα ατόμων με αναπηρία
γνωρίζουν ήδη: Τα άτομα με αναπηρία βιώνουν υψηλά επίπεδα κατάθλιψης και άγχους
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Η κοινωνική απομόνωση ήταν ο κύριος προγνωστικός παράγοντας τόσο για την κατάθλιψη όσο και για το άγχος, είπε η Kathleen
Bogart, συν-συγγραφέας της μελέτης και
αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας στο
Oregon State University (OSU). «Γνωρίζουμε ότι τα άτομα με αναπηρίες ήταν περισσότερο κοινωνικά απομονωμένα πριν από την
πανδημία, επομένως για διάφορους λόγους,
η πανδημία ενίσχυσε αυτή την ανισότητα»,
είπε. Τα άτομα με αναπηρία είναι συχνά ανοσοκατεσταλμένα ή έχουν συννοσηρότητες
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πιο
σοβαρή μόλυνση από το COVID-19, απαιτώντας πιο αυστηρή απομόνωση στο σπίτι
για να αποφευχθεί η έκθεση στον ιό.
Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο
Rehabilitation Psychology, εξέτασε απαντήσεις σε ερωτηματολόγια από 441 ενήλικες
μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2020 που
αυτοπροσδιορίστηκαν ως άτομα με αναπηρία. Συνολικά, το 61% των συμμετεχόντων
πληρούσε τα κριτήρια για πιθανή μείζονα
καταθλιπτική διαταραχή και το 50% για πιθανή γενικευμένη αγχώδη διαταραχή. Αυτό
το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο από την
αρχική τιμή πριν από την πανδημία μεταξύ
των ατόμων με και χωρίς αναπηρία, είπε η
Bogart. Προηγούμενη έρευνα στο πεδίο
έχει βρει ότι περίπου το 22% των ατόμων
με αναπηρία διαγιγνώσκεται με κατάθλιψη
κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Σύμφωνα με
την Ένωση Άγχους & Κατάθλιψης της Αμερικής (Anxiety & Depression Association of
America), σε ένα μέσο έτος, περίπου το 7%
όλων των ενηλίκων των ΗΠΑ έχουν μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και το 3% έχουν
γενικευμένη αγχώδη διαταραχή.
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Το στίγμα ήταν επίσης ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για την κατάθλιψη και
το άγχος. Κάτι τέτοιο φάνηκε ιδιαίτερα μέσα
από τις συζητήσεις και τις πολιτικές σχετικά
με την κατανομή ιατρικών πόρων, όπου τα
άτομα με αναπηρία θεωρούνταν ουσιαστικά σε χαμηλή προτεραιότητα για τους σωτήριους από τον COVID πόρους. Και αυτό
μεταφράστηκε σε μεγαλύτερο φόβο ότι θα
κολλήσουν τον ιό και θα χρειαζόταν ιατρική
περίθαλψη που μπορεί να μην ήταν διαθέσιμη, και επομένως μεγαλύτερη κοινωνική
απομόνωση, είπε η Bogart.
«Ειδικά στις αρχές της πανδημίας, υπήρχαν
σαφείς πολιτικές σύμφωνα με τις οποίες τα
άτομα με αναπηρία δεν θα είχαν προτεραιότητα να λάβουν αναπνευστήρα ή να λάβουν
ακόμη και τεστ COVID όταν αυτά ήταν σπάνια», είπε.
Οι γιατροί κλήθηκαν να εστιάσουν τους πόρους σε ασθενείς που ήταν πιθανό να έχουν
«καλή ποιότητα ζωής» μετά τον COVID,
αλλά το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης
συχνά υποτιμά την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία, είτε πρόκειται για κάποιον
που χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι είτε
για κάποιον που έχει διανοητική αναπηρία,
είπε.
«Ορισμένες από αυτές τις πολιτικές ευτυχώς
καταργήθηκαν, αν και νομίζω ότι ορισμένες
εξακολουθούν να ισχύουν», είπε η Bogart.
«Αλλά ακόμα και όταν αυτές οι πολιτικές δεν
υπάρχουν, υπάρχουν πολλοί άλλοι πιο σιωπηροί τρόποι με τους οποίους ήταν δύσκολο να προσπελαστούν οι υπηρεσίες υγείας».
Για παράδειγμα, σε διαφορετικά σημεία κατά
τη διάρκεια της πανδημίας, τα νοσοκομεία και
τα κέντρα υγειονομικής περίθαλψης έχουν
καθυστερήσει ή
ακυρώσει όλες
τις «μη απαραίτητες» υγειονο-
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μικές υπηρεσίες για να περιορίσουν τη μετάδοση του COVID στις εγκαταστάσεις τους.
Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία δεν
μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τακτικά
προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη,
συμπεριλαμβανομένης της φυσικοθεραπείας
ή της χειρουργικής επέμβασης, γεγονός που
μπορεί να επιδεινώσει την κατάστασή τους.
Παρά την έκρηξη των θεμάτων ψυχικής
υγείας, η Bogart βλέπει κάποια ελπίδα στα
ευρήματα της μελέτης: Η κοινωνική απομόνωση και η πρόσβαση στην υγειονομική
περίθαλψη είναι σημεία που μπορούν να
αντιμετωπιστούν αρκετά εύκολα, όπως η
σύνδεση μέσω Zoom και η αξιοποίηση των
επισκέψεων τηλεϊατρικής όταν είναι δυνατόν.
Αρκετοί μεγάλοι οργανισμοί για άτομα με ειδικές ανάγκες οργανώνουν επίσης εικονικές
εκδηλώσεις κοινότητας, οι οποίες μπορεί να
είναι πιο προσιτές σε ορισμένα άτομα από
ό,τι οι δια ζώσης εκδηλώσεις, ανάλογα με
την αναπηρία τους.
«Γνωρίζουμε ότι η κοινωνική στήριξη είναι
πραγματικά ωφέλιμη· αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η αντιληπτή απομόνωση ή
η αντιληπτή κοινωνική στήριξη είναι πολύ
πιο σημαντική από τον πραγματικό συγκεκριμένο αριθμό φίλων στο κοινωνικό μας
δίκτυο», είπε. «Το πιο σημαντικό είναι αν
κάποιος θεωρεί ότι η στήριξη που παίρνει
είναι επαρκής».
Οι επισκέψεις στο σπίτι και η βοήθεια στο
σπίτι είναι επίσης ζωτικής σημασίας για να
γίνει η υγειονομική περίθαλψη προσιτή και
ασφαλής για τα άτομα με αναπηρίες όταν ο
γιατρός χρειάζεται να τα θεραπεύσει ή να τα
εξετάσει σωματικά, είπε η Bogart.
Και στο πλαίσιο της τηλε-υγείας, η Bogart
είπε ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να βελτιώσουν την προσβασιμότητα παρέχοντας αυτόματες λεζάντες
για άτομα που είναι κωφά ή βαρήκοα, παρέχοντας διερμηνείς νοηματικής γλώσσας και
δημιουργώντας
πλατφόρμες στις
οποίες μπορούν
να πλοηγηθούν
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και οι τυφλοί ασθενείς.
Πηγή: Oregon State University https://today.
oregonstate.edu/news/osu-study-finds-highlevels-depression-anxiety-among-disabledpeople-during-covid-19-pandemic
Journal Reference: Katie Wang, Robert B.
Manning, Kathleen R. Bogart, Jonathan M.
Adler, Michelle R. Nario-Redmond, Joan
M. Ostrove, Sarah R. Lowe. Predicting
depression and anxiety among adults with
disabilities during the COVID-19 pandemic.
Rehabilitation Psychology, 2022.
Προσαρμογή κειμένου: Σοφία Βιτσαξάκη, Ψυχολόγος, MSc Προαγωγή & Αγωγή Υγείας,
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ

17

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ

Οι ικανότητες της ενσυναίσθησης, της χαλάρωσης και της
διάκρισης μοτίβων μεταξύ των κρίσιμων δεξιοτήτων για
τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών –νέα έκθεση της
UNICEF
To “What Makes Me?” διερευνά εννέα
βασικές ικανότητες που κρίνονται απαραίτητες για τη μάθηση και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών και των κοινωνιών στις
οποίες ζουν, ιδιαίτερα σε μία πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί μετά την
COVID-19.
Η ενσυναίσθηση, η χαλάρωση και η διάκριση των μοτίβων είναι μεταξύ των εννέα βασικών ικανοτήτων που φαίνονται
να είναι απαραίτητες για την επιτυχία των
παιδιών στο σχολείο, τη μελλοντική εργασία και τη ζωή τους, σύμφωνα με νέα
έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από το
Γραφείο Ερευνών της UNICEF (“UNICEF
Office of Research – Innocenti, the
Learning for Well-being Foundation”) και
το Fetzer Institute.
Αναγ νωρίζον τας τον αν τίκτυπο της
COVID-19 στα παιδιά, η έκθεση υποστηρίζει ότι αυτές οι βασικές ικανότητες
κρίνονται ακόμη πιο σημαντικές, ώστε τα
παιδιά να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν
προβλήματα, να διαχειρίζονται το άγχος,
να αναπτύσσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη μαθησιακή διαδικασία καθώς και την ανοικοδόμηση της κοινωνίας
και της οικονομίας, όταν εκείνα ενηλικιωθούν.
Η έκθεση με τίτλο “What Makes Me?
Core Capacities for Living and Learning”,
η οποία πραγματοποιήθηκε 7-9 Δεκεμβρίου στο “Wise Summit” στη Doha, διαπιστώνει ότι οι βασικές ικανότητες – η
διάκριση των μοτίβων, η ενσωμάτωση, η
ενσυναίσθηση, η διερεύνηση, η ακρόαση,
η παρατήρηση,
ο στοχασμός,
η χαλά ρωσ η
και η αίσθηση–
επιτρέπουν στα
παιδιά την κα18

λύτερη κατανόηση και αλληλεπίδραση με
τον κόσμο καθώς και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Ωστόσο, η
έκθεση σημειώνει ότι αυτές οι βασικές
ικανότητες υποαξιοποιούνται στις προσπάθειες προαγωγής της ευημερίας και
της ανάπτυξης των παιδιών.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι βασικές ικανότητες αντιπροσωπεύουν θεμελιώδεις
ανθρώπινες δεξιότητες κι εκφράζονται σε
διαφορετικό βαθμό από άτομο σε άτομο.
Η μοναδική φύση και ανάπτυξη αυτών των
δεξιοτήτων είναι εξαιρετικά πολύτιμη και
για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προάγεται, να υποστηρίζεται και να προστατεύεται από τα εκπαιδευτικά συστήματα και
όχι να διδάσκεται.
«Αυτή η έκθεση υπενθυμίζει σε όλους την
επείγουσα ανάγκη να επενδύσουμε ξανά
στην πρώιμη παιδική ηλικία αλλά και να
επανεξετάσουμε τον τρόπο, με τον οποίο
η πρώιμη παιδική ανάπτυξη ενσωματώνεται στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα,
στις οικογένειες και τις κοινότητες», δήλωσε η Dr. Najat Maala M’jid, Special
Representative of the United Nations
Secretary- General on Violence Against
Children, η οποία μίλησε στην εκδήλωση
έναρξης του “Wise Summit”. «Πρόκειται
για μια αλλαγή παραδείγματος με σκοπό την επανεξέταση της προσέγγισή μας
στην ανάπτυξη και τα διαθέσιμα συστήματα για τη στήριξη αυτών των βασικών
ικανοτήτων».
Στην πλειονότητα των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο για κάθε 10 δολάρια που
δαπανώνται για κάθε παιδί, τα 6 έως 9
δολάρια αφορούν την εκπαίδευση, σημειώνει η έκθεση. Πριν την πανδημία της
COVID-19, 1 στις 8 χώρες δαπανούσε
περισσότερα για την εξυπηρέτηση του
χρέους από ό,τι για τις πολιτικές παιδικής
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πρόνοιας συνολικά. Αναζητώντας τρόπους βελτιστοποίησης πρακτικών για τα
αποτελέσματα της παιδικής ανάπτυξης,
αυτή η έρευνα συμβάλλει στη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων πολιτικών για τα
παιδιά.
“Η COVID-19 είναι η χειρότερη κρίση
για τα παιδιά στη διάρκεια της 75ετούς
ιστορίας της UNICEF. Τώρα περισσότερο
από ποτέ τα παιδιά χρειάζονται αυτές τις
δεξιότητες, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικά η μαθησιακή διαδικασία”, δήλωσε
η Διευθύντρια του Γραφείου Ερευνών της
“UNICEF – Innocenti”, Gunilla Olsson.
«Με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία, η παρούσα έρευνα προσδιορίζει τις
πιο ελπιδοφόρες πρακτικές που προωθούν και προστατεύουν τις βασικές ικανότητες που χρειάζονται τα παιδιά για να
ξεπεράσουν τις αντιξοότητες και να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους», προσέθεσε η Gunilla Olsson.
Τα βασικά ευρήματα από την έκθεση
περιλαμβάνουν τα κάτωθι σημεία:
• Τα παιδιά είναι εξοπλισμένα με
ικανότητες που υποστηρίζουν τη δια
βίου μάθηση και ανάπτυξη. Αυτές οι
ικανότητες απαιτείται να προαχθούν και
να προστατευθούν.
• Υπάρχουν κρίσιμα παράθυρα ευκαιριών για την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων στην πρώιμη παιδική ηλικία και
την εφηβεία. Η πολιτική, η εκπαιδευτική
και η γονική πρακτική οφείλουν να εστιάζουν σε αυτές τις περιόδους.
• Αυτές οι ικανότητες συχνά παραβλέπονται αν και είναι θεμελιώδεις στη
βάση τους για την ανάπτυξη πιο περίπλοκων κοινωνικο-συναισθηματικών και
ακαδημαϊκών ικανοτήτων.
• Αυτές οι ικανότητες υποστηρίζουν η μία την άλλη, με ορισμένες να
λειτουργούν ως «εισιτήριο» για την ανάπτυξη άλλων ικανοτήτων.
• Οι ικανότητες των παιδιών είναι
αλληλένδετες με τις ικανότητες των ενη19

λίκων, οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπα και επιδρούν στην ανάπτυξη των
αντίστοιχων ικανοτήτων των παιδιών.
• Μια αξιολόγηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενσυνειδητότητας
οκτώ εβδομάδων για παιδιά ηλικίας 7-9
ετών στην Αγγλία ανέδειξε σημαντικά
οφέλη στη συναισθηματική ευεξία και
στις μεταγνωστικές δεξιότητες των παιδιών.
• Τα επίπεδα ενσυναίσθησης των
παιδιών επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνική τους λειτουργία, όπως είναι οι
προκοινωνικές συμπεριφορές, ο εκφοβισμός και η ποιότητα των σχέσεων με
τους γονείς και τους συνομηλίκους.
• Η ακρόαση βελτιώνει την πρώιμη
ανάγνωση και αργότερα την αναγνωστική κατανόηση, τα μαθησιακά αποτελέσματα και το επίπεδο συγκέντρωσης. Επιπλέον, η ακρόαση συνδέεται με
διάφορα αποτελέσματα ψυχικής υγείας,
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας
διαχείρισης, της αυτοεκτίμησης, της ευτυχίας και της χαλάρωσης – στη βιβλιογραφία παρατηρείται στην «ακρόαση
μουσικής».
• Ο στοχασμός βελτιώνει τη μνήμη
εργασίας, τη γνώση και τη γενναιοδωρία.
Πηγή: United Nations Children’s Fund
(UNICEF, 2021). What Makes Me? Core
Capacities for Living and Learning. https://
www.unicef-irc.org/what-makes-me
Προσαρμογή κειμένου: Βίκυ Κολλάρου,
Ψυχολόγος- Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc Προαγωγή και Αγωγή Υγείας,
Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
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Η πρόληψη πανδημιών κοστίζει πολύ λιγότερο
από τον έλεγχο τους
Μπορούμε να πληρώσουμε τώρα ή να
πληρώσουμε πολύ περισσότερα αργότερα. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας
νέας μελέτης που δημοσιεύθηκε στις 4
Φεβρουαρίου στο περιοδικό Science
Advances και η οποία συγκρίνει το κόστος της πρόληψης μιας πανδημίας με
αυτό που προέκυψε προσπαθώντας να
την ελέγξουμε.
«Αποδεικνύεται ότι η πρόληψη είναι πραγματικά το καλύτερο φάρμακο», δήλωσε ο
Stuart Pimm, από το Πανεπιστήμιο Duke,
ο οποίος ήταν συν-επικεφαλής της μελέτης. «Εκτιμούμε ότι θα μπορούσαμε να
μειώσουμε σημαντικά την πιθανότητα μιας
άλλης πανδημίας επενδύοντας μόλις το
1/20 των ζημιών που έχουν σημειωθεί
μέχρι στιγμής από την COVID19 σε μέτρα
διατήρησης που έχουν σχεδιαστεί για να
βοηθήσουν να σταματήσει η εξάπλωση
αυτών των ιών από την άγρια ζωή στον
άνθρωπο».
Ένα έξυπνο μέρος για να ξεκινήσουμε,
δείχνει η μελέτη, θα ήταν η επένδυση
σε προγράμματα για τον τερματισμό της
αποψίλωσης των τροπικών δασών και το
διεθνές εμπόριο άγριων ζώων, να σταματήσει το εμπόριο άγριου κρέατος και
να βελτιωθεί η επιτήρηση των ασθενειών
και ο έλεγχος σε άγρια και
 οικόσιτα ζώα
παγκοσμίως.
Οι COVID, SARS, HIV, Έμπολα και πολλοί
άλλοι ιοί που εμφανίστηκαν τον περασμένο αιώνα προήλθαν από την άγρια φύση
και τα άγρια ζ ώα πριν εξαπλωθούν στους
ανθρώπους, σημειώνουν οι συγγραφείς
της μελέτης.
Οι άκρες τροπικών δασών όπου οι άνθρωποι έχουν καθαρίσει περισσότερο
από το 25%
των δέντρων
για γεωργία
ή για άλλους
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σκοπούς είναι εστίες για αυτές τις μεταδόσεις ιών από ζώο σε άνθρωπο, όπως
και οι αγορές όπου πωλούνται άγρια ζώα,
νεκρά ή ζωντανά.
«Η ουσία είναι, εάν δεν σταματήσουμε
να καταστρέφουμε το περιβάλλον και να
πουλάμε άγρια είδη ως κατοικίδια ζώα,
κρέας ή ιατρική, αυτές οι ασθένειες θα
συνεχίσουν να έρχονται. Και όπως δείχνει
αυτή η τρέχουσα πανδημία, στον έλεγχο
τους είναι εξαιρετικά δαπανηρές και δύσκολες», είπε ο Pimm. «Έχουν περάσει
δύο χρόνια από την εμφάνιση του COVID
και η θεραπεία ακόμα δεν είναι δεδομένη.
Δεν εμβολιάζονται αρκετοί άνθρωποι στις
ΗΠΑ, όπου υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια
και μπορούμε να τα αντέξουμε οικονομικά, και δεν υπάρχουν αρκετά εμβόλια
σε άλλες χώρες που δεν μπορούν να τα
αντέξουν οικονομικά».
Η νέα μελέτη, από επιδημιολόγους, οικονομολόγους, οικολόγους και βιολόγους
σε 21 ιδρύματα, υπολογίζει ότι επενδύοντας ένα ποσό ίσο με μόλις το 5%
των εκτιμώμενων ετήσιων οικονομικών
ζημιών που συνδέονται με τους ανθρώπινους θανάτους από τον COVID στην
προστασία του περιβάλλοντος και την
παρακολούθηση ασθενειών σε πρώιμο
στάδιο, οι κίνδυνοι των μελλοντικών ζωονοσογόνων πανδημιών θα μπορούσε
να μειωθεί κατά το ήμισυ. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξοικονόμηση
περίπου 1,6 εκατομμυρίων ανθρώπινων
ζωών το χρόνο και να μειώσει το κόστος
της θνησιμότητας κατά περίπου 10 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. «Μιλάμε για
μια επένδυση δεκάδων δισεκατομμυρίων
δολαρίων ετησίως. Μπορούμε να το ανεκτούμε».
Μια βασική σύσταση της νέας μελέτης είναι να χρησιμοποιηθούν μερικά από αυτά
τα χρήματα για την εκπαίδευση περισσό-
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τερων κτηνιάτρων και βιολόγων ασθενειών της άγριας ζωής.
Μια άλλη βασική σύσταση είναι η δημιουργία μιας παγκόσμιας βάσης δεδομένων γονιδιωμάτων των ιών που θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον
εντοπισμό της πηγής των νεοεμφανιζόμενων παθογόνων μικροοργανισμών
αρκετά νωρίς ώστε να επιβραδυνθεί ή να
σταματήσει η εξάπλωσή τους και, τελικά,
να επιταχυνθεί η ανάπτυξη εμβολίων και
διαγνωστικών τεστ.
Ο Aaron Bernstein του του Κέντρου για το
Κλίμα, την Υγεία και το Παγκόσμιο Περιβάλλον στο Harvard T.H. Η Chan School
of Public Health και ο Andrew Dobson
του Πανεπιστημίου Princeton ήταν συνεπικεφαλείς συγγραφείς της μελέτης με τον
Pimm. Η ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή
προληπτικά μέτρα το συντομότερο δυνατό είναι ολοένα και πιο επείγουσα, είπε ο
Dobson. «Οι επιδημίες εμφανίζονται πιο
συχνά, γίνονται μεγαλύτερες και εξαπλώνονται σε περισσότερες ηπείρους».
«Η πρόληψη είναι πολύ φθηνότερη από
τις θεραπείες», σημείωσε ο Bernstein. Σε
σύγκριση με το κοινωνικό και οικονομικό
κόστος που σχετίζονται με την προσπάθεια ελέγχου των παθογόνων παραγόντων αφού έχουν ήδη εξαπλωθεί στον
άνθρωπο, «η πρόληψη των επιδημιών
πριν ξεσπάσουν είναι η απόλυτη οικονομική λύση».
Ερευνητές σε 17 επιπλέον πανεπιστήμια,
ιατρικά κέντρα, περιβαλλοντικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή κρατικούς
φορείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα,
τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική και τη Κένυα
συνέγραψαν τη μελέτη.
Πηγή: D uke U niversity, Preventing
pandemics costs far less than controlling
them https://nicholas.duke.edu/news/
preventing-pandemics-costs-far-lesscontrolling-them
Άρθρο: “The Costs and Benefits of Primary
Prevention of Zoonotic Pandemics,” A.S.
Bernstein; A.W. Ando; T. Loch-Temzelides;
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M.M. Vale; B.V. Li; H. Li; J. Busch; C.A.
Chapman; M. Kinnaird; K. Nowak; M.C.
Castro; C. Zam brana-Torrelio; J.A.
Ahumada; L. Xiao; P. Roehrdanz; L.
Kaufman; L. Hannah; P.Daszak; S.L. Pimm,
and A.P. Dobson; Feb. 4, 2022, Science
Advances. DOI: 10.1126/sciadv.abl4183
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Περισσότεροι από 800 θάνατοι μπορεί να έχουν αποφευχθεί
λόγω βελτιώσεων στην ποιότητα του αέρα κατά τη διάρκεια
του πρώτου lockdown στην Ευρώπη
Οι αυστηρές πολιτικές του περιορισμού
κινήσεων λόγω της πανδημίας, όπως το
κλείσιμο των χώρων εργασίας στις ευρωπαϊκές πόλεις, μείωσαν τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τον αριθμό των
σχετικών θανάτων, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν στο Nature’s
Scientific Reports.
Η έρευνα, η οποία χρηματοδοτήθηκε από
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων
Προγνώσεων Καιρού (ECMWF) για λογαριασμό της υπηρεσίας Copernicus για
την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας
(CAMS), ηγήθηκε μιας ομάδας με έδρα
το London School of Hygiene & Tropical
Medicine (LSHTM) με συναδέλφους από
την CAMS.
Η μελέτη συνέκρινε τις κυβερνητικές πολιτικές από 47 ευρωπαϊκές πόλεις από τον
Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 2020 και
υπολόγισε τις αλλαγές στα επίπεδα ρύπανσης και τον σχετικό αριθμό θανάτων
που αποφεύχθηκαν κατά το πρώτο κύμα
της πανδημίας COVID-19.
Τα κυβερνητικά μέτρα, όπως το κλείσιμο σχολείων και εργασιακών χώρων, η
ακύρωση δημόσιων εκδηλώσεων και η
υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι είχαν
την ισχυρότερη επίδραση στη μείωση των
επιπέδων διοξείδιου του αζώτου (NO2).
Αυτό συνδέεται με τη μείωση των οδικών
μεταφορών και της τοπικής κινητικότητας
που είναι γνωστό ότι συμβάλλει στην
ατμοσφαιρική ρύπανση με NO2. Οι πόλεις της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας είχαν τη μεγαλύτερη μείωση σε NO2
μεταξύ 50% και 60% κατά τη συγκεκριμένη
περίοδο.
Αν και παρατηρήθηκαν ισχυρέ ς μ ειώσεις
στο NO2, τα
επίπεδα των λεπτών σωματιδί22

ων PM2,5 και PM10 μειώθηκαν πιο μέτρια,
καθώς παράγονται επίσης από φυσικές
πηγές (πυρκαγιές και σκόνη) και άλλες
πηγές εκπομπών όπως οικιακές δραστηριότητες, που αυξήθηκαν ελαφρώς κατά
τη διάρκεια του lockdown.
Ο Antonio Gasparrini, Καθηγητής Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας στο LSHTM
δήλωσε: «Το lockdown κατά το πρώτο
κύμα της πανδημίας COVID-19 δημιούργησε τεράστιο κόστος για την υγεία και
την κοινωνία, ωστόσο, έχει προσφέρει
μοναδικές συνθήκες για τη διερεύνηση
πιθανών επιπτώσεων των αυστηρών πολιτικών για τη μείωση των επιπέδων ρύπανσης σε αστικές περιοχές. Αυτό το «φυσικό πείραμα» μας έδωσε μια γεύση για το
πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα του
αέρα με δραστικά μέτρα δημόσιας υγείας
που θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν
σε κανονικούς καιρούς. Οι πληροφορίες
μπορεί να είναι σημαντικές για το σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών για την
αντιμετώπιση του προβλήματος ρύπανση
στις πόλεις μας.
Με βάση όλους τους ρύπους, συνολικά
περισσότεροι από 800 θάνατοι αποφεύχθηκαν με τη βελτιωμένη ποιότητα του
αέρα ως αποτέλεσμα των κυβερνητικών
μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού SARS-Cov-2.
Το Παρίσι, το Λονδίνο, η Βαρκελώνη και
το Μιλάνο συγκαταλέγονται στις έξι κορυφαίες πόλεις με τον μεγαλύτερο αριθμό
αποφευγμένων θανάτων.
Αν και όλες οι πόλεις παρουσίασαν ελαφρά αύξηση των επιπέδων ατμοσφαιρικής
ρύπανσης μετά την ισχυρή μείωση τον
Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020, τα επίπεδα παρέμειναν κάτω από τις εκτιμήσεις
του σεναρίου «business as-usual» καθ’
όλη την περίοδο που μελετήθηκε. Οι περιορισμοί στα εσωτερικά και διεθνή ταξίδια έδειξαν μικρό αντίκτυπο στα τοπικά
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επίπεδα ρύπανσης.
Ο Vincent-Henri Peuch πρόσθεσε: «Τα
ευρήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά.
Όλα τα ποσοτικά δεδομένα δείχνουν ότι
τα κυβερνητικά μέτρα που σχετίζονται
με την COVID19 είχαν άμεση επίδραση
στα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε
περιοχές σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα
για το NO2. Πέρα από την ανάλυση της
θνησιμότητας κατά τους πρώτους μήνες
μετά την πανδημία, αυτή η μελέτη θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση της
μελλοντικής πολιτικής, καθώς τα οφέλη
για τη δημόσια υγεία από τη μείωση της
ρύπανσης στις πόλεις μας και την αποτελεσματικότητα ορισμένων μέτρων είναι
ξεκάθαρα.
Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν τους περιορισμούς της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της συνολικής ανταπόκρισης της χώρας και όχι των παρεμβάσεων
COVID-19 για συγκεκριμένες πόλεις.
Σημειώσεις:
• Η ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις
αποτελείται από ένα μείγμα αερίων (διοξείδιο του αζώτου [NO2], όζον [O3])
και σωματίδια [PM 2,5 και PM10].
• Το περιφερειακό σύστημα πρόβλεψης
ποιότητας αέρα CAMS προσομοιώνει τη
συγκέντρωση τεσσάρων ρύπων και στα
δύο σενάρια κατά την ίδια περίοδο και
σε πανομοιότυπες καιρικές συνθήκες.
Τα μοντέλα όχι μόνο εξηγούν την επίδραση της μεταβλητότητας του καιρού,
αλλά και περίπλοκων ατμοσφαιρικών
διεργασιών και χημικών αλληλεπιδράσεων πολλαπλών ρύπων. Το CAMS παρακολουθεί συστηματικά την ποιότητα
του αέρα στην Ευρώπη και σε όλο τον
κόσμο, χρησιμοποιώντας δορυφορικές
και επίγειες παρατηρήσεις με προηγμένα αριθμητικά μοντέλα υπολογιστών και
παρέχει πληροφορίες στο πλαίσιο της
πανδημίας COVID-19 μέσω ενός αποκλειστικού microsite.
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Άρθρο: Rochelle Sch neider, Pierre
Masselot, Ana M. Vicedo- Cabrera,
Francesco Sera, Marta Blangiardo, Chiara
Forlani, John Douros, Oriol Jorba, Mario
Adani, Rostislav Kouznetsov, Florian
Couvidat, Joaquim Arteta, Blandine
Raux, Marc Guevara, Augustin Colette,
Jérôme Barré, Vincent- Henri Peuch,
Antonio Gasparrini. Differential impact
of government lockdown policies on
reducing air pollution levels and related
mortality in Europe. Scientific Reports,
2022; 12 (1).

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ

Οι καρκίνοι νεαρής ηλικίας αυξάνονται και οι ειδικοί δεν
γνωρίζουν γιατί
Ο αυξανόμενος αριθμός νεαρών ανδρών
και γυναικών ηλικίας κάτω των 50 ετών
που πάσχουν από καρκίνους του γαστρεντερικού – όπως αποτυπώνεται σε μια νέα
μελέτη στη Νότια Αυστραλία (ΝΑ) – ανησυχεί τους ειδικούς σε διεθνές επίπεδο.
Τα διαχρονικά δεδομένα του μητρώου
καρκίνου στη ΝΑ παρέχουν ξεκάθαρες
ενδείξεις για μια «σημαντική» αύξηση των
νεανικών (18-50 ετών) γαστρεντερικών
αδενοκαρκινωμάτων τις τελευταίες τρεις
δεκαετίες, με το Πανεπιστήμιο Flinders
και πολλούς ερευνητές να ζητούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την κατανόηση
και αντιμετώπιση αυτού του αυξανόμενου
προβλήματος.
«Η τάση που παρατηρήθηκε στην κοόρτη
των περιπτώσεων καρκίνου του οισοφάγου, του στομάχου, του παχέος εντέρου
και του ορθού και του παγκρέατος δεν
αντικατοπτρίστηκε σε ηλικιωμένα άτομα
ηλικίας άνω των 50 ετών», λέει ο καθηγητής Savio Barreto και οι συνεργάτες του
στο Πανεπιστήμιο Flinders, SA Health.
και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Λος
Άντζελες (UCLA) σε ένα νέο άρθρο στο
περιοδικό Cancers.
Αυτή η αύξηση στην επίπτωση, αν και εμφανής και στα δύο φύλα, ήταν πιο έντονη
στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες.
«Βελτιωμένη επιβίωση στην κοόρτη νεαρής ηλικίας παρατηρήθηκε μόνο σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου, αλλά
όχι σε αυτούς με καρκίνο του οισοφάγου,
του στομάχου και του παγκρέατος.
Η μελέτη απαιτεί μια συντονισμένη προσπάθεια για τον προσδιορισμό των κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων που
κρύβονται
πίσω από
αυτήν την
ανησυχητική
τάση, ώσ τε
να ανα πτυ χθούν αυτές
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οι προληπτικές στρατηγικές.
Μεταξύ 1990 και 2017, το μητρώο κατέγραψε συνολικά 28.566 ασθενείς που
είχαν διαγνωστεί με αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου, παγκρέατος, στομάχου ή
οισοφάγου. Από αυτούς, οι 2129 (7,5%)
ήταν ηλικίας μεταξύ 18-50 ετών.
Ο αριθμός των νεαρών ενηλίκων με αυτούς τους καρκίνους αυξήθηκε προοδευτικά από 650 τη δεκαετία του 1990
(ποσοστό επίπτωσης 9,3/100.000 άτομα) σε 759 τα τελευταία 8 χρόνια της μελέτης (2010-2017, ποσοστό επίπτωσης
12,89/100.000 άτομα).
Το ποσοστό εμφάνισης αυτών των καρκίνων αυξήθηκε κατά 1% κάθε χρόνο για
τους άνδρες ηλικίας 18 έως 50 ετών, λέει
η καθηγήτρια Claire Roberts.
«Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι δεν
γνωρίζουμε ποιες είναι οι αιτίες αυτής
της ανησυχητικής τάσης», λέει η καθηγήτρια Claire Roberts, μέλος του Matthew
Flinders στο Πανεπιστήμιο Flinders.
“Η καρκινογένεση σε νεαρή ηλικία είναι ένας τομέας που απαιτεί επείγουσα
έρευνα. Πρέπει να εντοπίσουμε δυνητικά τροποποιήσιμους παράγοντες που θα
μπορούσαν να μας επιτρέψουν να περιορίσουμε τα αυξανόμενα ποσοστά εμφάνισης.”
Εκτός από τους πιθανούς ρόλους της διατροφής, συμπεριλαμβανομένης της κακής
ποιότητας δίαιτας και της παχυσαρκίας, και
της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, οι ειδικοί λένε ότι η έκθεση σε αυτούς
τους παράγοντες πριν από τη γέννηση και
κατά την πρώιμη ζωή, θα μπορούσαν να
επιταχύνουν την ανάπτυξη του καρκίνου
με αποτέλεσμα νεότερη ηλικία στη διάγνωση του καρκίνου.
Άλλοι κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες που πρέπει να διερευνηθούν περιλαμβάνουν την ευαισθησία διαφορετικών
εθνοτικών ομάδων και τις επιπτώσεις των
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επιπέδων εκπαίδευσης και εισοδήματος,
λένε ο καθηγητής Barreto και ο καθηγητής
του UCLA Stephen Pandol σε μια άλλη
νέα εργασία στο Frontiers of Oncology
(DOI: 10.3389/fonc. 2021.653289).
Τα καλά νέα είναι ότι τα ποσοστά επιβίωσης για τα γαστρεντερικά αδενοκαρκινώματα έχουν βελτιωθεί σταδιακά τα τελευταία 28 χρόνια για άτομα ηλικίας άνω των
50 ετών, λένε οι ερευνητές. Όμως, αυτή
η βελτίωση δεν ήταν εμφανής σε νεότερους ενήλικες, γενικά, εκτός από αυτούς
με καρκίνο του παχέος εντέρου.
Πηγή: Flinders University https://
news.flinders.edu.au/blog/2022/01/23/
young-cancer-rates-rising-in-sa/. Άρθρο: Dominique Schell, Shahid Ullah,
Mark E. Brooke-Smith, Paul Hollington,
Marina Yeow, Christos S. Karapetis, David
I. Watson, Stephen J. Pandol, Claire T.
Roberts, Savio G. Barreto. Gastrointestinal
Adenocarcinoma Incidence and Survival
Trends in South Australia, 1990–2017.
Cancers, 2022; 14 (2): 275
Προσαρμογή στα ελληνικά: συντακτική
ομάδα Νέα Υγεία
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Οι εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης των
γυναικών συνδέονται με υψηλή αρτηριακή πίεση
Γυναίκες που είχαν βιώσει σεξουαλική βία
κατά την διάρκεια της ζωής τους -- συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας - ήταν πιο
πιθανό να αναπτύξουν υψηλή αρτηριακή
πίεση κατά τη διάρκεια μιας επταετούς περιόδου παρακολούθησης, σύμφωνα με τα
ευρήματα μιας μεγάλης, διαχρονικής μελέτης γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η έρευνα, που χρηματοδοτήθηκε από τα
Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Heart,
έδειξε ότι η σεξουαλική βία ήταν μια κοινή εμπειρία, επηρεάζοντας περισσότερο
από το 20% των γυναικών στο δείγμα. Η
Rebecca B. Lawn, από το Harvard T.H.
Chan School of Public Health, Boston
ήταν η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.
Η Lawn και οι συνεργάτες της ανέλυσαν
συσχετίσεις μεταξύ της έκθεσης στη σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής
και της αρτηριακής πίεσης, λαμβάνοντας
υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις της έκθεσης
σε άλλους τύπους τραύματος. Για δεδομένα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αυτά
της μελέτης the Nurses' Health Study II
(NHS II), μιας διαχρονικήςς μελέτης γυναικών στις ΗΠΑ, που ξεκίνησε το 1989
με εγγεγραμένες 115.000 νοσηλεύτριες.
Με την πάροδο του χρόνου, το NHS II,
έχει συλλέξει δεδομένα για ένα ευρύ φάσμα κοινωνικοδημογραφικών, ιατρικών
και συμπεριφορικών μεταβλητών. Ως
μέρος μιας υπομελέτης του NHS II του
2008, μια υποομάδα συμμετεχόντων ανέφερε εάν είχαν βιώσει ποτέ σεξουαλική
παρενόχληση στην εργασία (είτε σωματική είτε λεκτική)
και αν βίωσαν
ποτέ ανεπιθύμητη σεξουαλική επαφή.
Ανέφεραν επίσης έκθεση σε
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άλλα τραύματα, όπως ατύχημα, καταστροφή ή απροσδόκητο θάνατο αγαπημένου
προσώπου.
Η Lawn και οι συνεργάτες της ανέλυσαν
τα δεδομένα της υπομελέτης NHS II, αποκλείοντας από τις αναλύσεις τους συμμετέχοντες που είχαν ήδη διάγνωση υψηλής
αρτηριακής πίεσης ή έπαιρναν φάρμακα για υψηλή αρτηριακή πίεση. Επίσης,
απέκλεισαν γυναίκες που είχαν ιστορικό
καρδιαγγειακής ή εγκεφαλοαγγειακής νόσου. Το τελικό δείγμα αποτελούνταν από
33.127 γυναίκες ηλικίας 43 έως 64 ετών
το 2008.
Τα δεδομένα του NHS II έδειξαν ότι οι
εμπειρίες σεξουαλικής βίας ήταν συχνές:
περίπου το 23% των γυναικών είχαν υποστεί σεξουαλική επίθεση κάποια στιγμή
στη ζωή τους και το 12% είχε βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Περίπου το 6% των γυναικών είχαν
βιώσει και τα δύο.
Περίπου το 21% των γυναικών ανέφεραν
ότι ανέπτυξαν υψηλή αρτηριακή πίεση
κατά την περίοδο παρακολούθησης, από
το 2008 έως το 2015.
Σε σύγκριση με γυναίκες που δεν είχαν
βιώσει ποτέ κάποιο είδος τραύματος, οι
γυναίκες που είχαν υποστεί σεξουαλική
επίθεση σε οποιοδήποτε σημείο της ζωής
τους είχαν περισσότερες πιθανότητες να
αναπτύξουν υψηλή αρτηριακή πίεση, όπως
και οι γυναίκες που είχαν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Οι
γυναίκες που είχαν βιώσει τόσο σεξουαλική επίθεση, όσο και παρενόχληση είχαν
τον υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν
υψηλή αρτηριακή πίεση.
Αυτές οι συσχετίσεις παρέμειναν ακόμη
και αφού οι ερευνητές υπολόγισαν διάφορες συμπεριφορές και καταστάσεις
υγείας. Σε όλες τις αναλύσεις, οι ερευνητές
διαπίστωσαν ότι οι σχέσεις μεταξύ των
μη-σεξουαλικών τραυματικών εμπειριών
και της υψηλής αρτηριακής πίεσης ήταν
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ασυνεπείς.
Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ο κίνδυνος
για υψηλή αρτηριακή πίεση που σχετίζεται με τη σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια
της ζωής, είναι παρόμοιος σε μέγεθος με
άλλους παράγοντες που έχουν λάβει περισσότερη προσοχή, όπως η έκθεση σε
σεξουαλική κακοποίηση ως παιδί ή έφηβη, η διάρκεια του ύπνου και η έκθεση σε
περιβαλλοντικούς ρύπους.
Προηγούμενη έρευνα υποδηλώνει ότι
οι αγχωτικές ή τραυματικές εμπειρίες
ζωής, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε σεξουαλική βία, σχετίζονται τόσο
με προβλήματα ψυχικής υγείας όσο και
με προβλήματα σωματικής υγείας, όπως
καρδιαγγειακές παθήσεις. Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει επίσης ότι η υψηλή
αρτηριακή πίεση αυξάνει την πιθανότητα
ενός ατόμου για καρδιαγγειακή νόσο.
Η περαιτέρω εξέταση των συσχετίσεων
μεταξύ σεξουαλικής βίας και αρτηριακής
πίεσης, θα μπορούσε να ρίξει φως στις ευρύτερες επιπτώσεις της σεξουαλικής βίας
στην υγεία και να αποκαλύψει πιθανούς
τρόπους κλινικής παρέμβασης.
Τα δυνατά σημεία αυτής της μελέτης περιλαμβάνουν το γεγονός ότι οι ερευνητές
μπόρεσαν να εξετάσουν πολλαπλούς τύπους σεξουαλικής βίας και μια σειρά από
άλλες πιθανές μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένων άλλων τύπων τραύματος. Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν ορισμένους
περιορισμούς των δεδομένων της NHS
II, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε
μελλοντική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμένων μετρήσεων
αυτοαναφοράς, τόσο για τη σεξουαλική
βία όσο και για την υπέρταση που δεν
καταγράφουν λεπτομέρειες σχετικά με τη
σοβαρότητα και το χρόνο.
Σημειώνουν επίσης ότι, παρ’όλο που το
δείγμα της NHS II είναι σχετικά μεγάλο,
αποτελείται κυρίως από μη-Ισπανόφωνες
λευκές γυναίκες, οι οποίες μοιράζονται
όλες το ίδιο επάγγελμα. Ως εκ τούτου, τα
αποτελέσματα ενδέχεται να μην γενικεύονται σε άλλους πληθυσμούς.
27

"Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει γιατί είναι
σημαντικό για την έρευνα υγείας να εξετάζει τις εμπειρίες των γυναικών από σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Μελλοντική
έρευνα μπορεί να βασιστεί σε αυτά τα
ευρήματα, για να καθορίσει εάν η σεξουαλική βία και η υψηλή αρτηριακή πίεση
συνδέονται αιτιωδώς και να εντοπίσουν
πιθανούς υποκείμενους μηχανισμούς",
δήλωσε η Laura. Rowland του Εθνικού
Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας (NIMH).
Πηγή: NIH/National Institute of Mental
Health
https://www.nimh.nih.gov/news/sciencenews/2022/wo m e ns- experie nces- ofsexual-assault-and-harassment-linkedwith-high-blood-pressure
Άρθρο: Rebecca B. Lawn, Kristen M.
Nishimi, Jennifer A. Sumner, Lori B. Chibnik,
Andrea L. Roberts, Laura D. Kubzansky,
Janet W. Rich‐Edwards, Karestan C.
Koenen, Rebecca C. Thurston. Sexual
Violence and Risk of Hypertension in
Women in the Nurses’ Health Study II:
A 7‐Year Prospective Analysis. Journal
of the American Heart Association, 2022;
DOI: 10.1161/JAHA.121.023015
Προσαρμογή κειμένου: Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Επισκέπτρια υγείας, MSc
Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, ΕΚΠΑ
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Νέα διεθνής συναίνεση για τα απαραίτητα και τα επιθυμητά
κριτήρια σε ένα «οργανωμένο» πρόγραμμα προσυμπτωματικού
ελέγχου του καρκίνου
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η εφαρμογή
του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου με μια «οργανωμένη» προσέγγιση
μπορεί να μειώσει σημαντικά τη θνησιμότητα από τους καρκίνους που στοχεύουν
στον πληθυσμιακό προσυμπτωματικό
έλεγχο (π.χ. καρκίνος του τραχήλου της
μήτρας, του μαστού και του παχέος εντέρου). Ο οργανωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος αναμένεται να ενισχύσει τη
συμμετοχή, να μειώσει τις ανισότητες και
να ελαχιστοποιήσει τις βλάβες του προσυμπτωματικού ελέγχου διασφαλίζοντας
υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σε ολόκληρη
την πορεία της περίθαλψης και μειώνοντας τον υπερβολικό έλεγχο.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (ΠΟΥ), μόνο όταν εφαρμόζονται
μέσω μιας οργανωμένης προσέγγισης,
τα προγράμματα προσυμπτωματικού
ελέγχου είναι πιθανό να επιτύχουν υψηλή κάλυψη του πληθυσμού σε κίνδυνο
και να έχουν τον επιθυμητό αντίκτυπο
σε επίπεδο πληθυσμού. Τα οργανωμένα
προγράμματα επίσης δαπανούν πόρους
υγειονομικής περίθαλψης με πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
Ο οργανωμένος προσυμπτωματικός
έλεγχος του καρκίνου, όπως ερμηνεύεται παραδοσιακά, είναι μια δραστηριότητα
δημόσιας υγείας που απαιτεί εντατικούς
πόρους και σημαντικές επενδύσεις σε
υποδομές υπηρεσιών υγείας, ανθρώπινους πόρους, συστήματα πληροφοριών
και διασφάλισης ποιότητας. Τέτοιες επενδύσεις απαιτούν ισχυρή πολιτική δέσμευση και ενδελεχή κατανόηση των αρχών
οργάνωσης υπηρεσιών προσυμπτωματικού ελέγχου υψηλής ποιότητας.

28

Το νέο άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMC Medicine και αποτελεί την
πρώτη διεθνής συναίνεση για τα κριτήρια
του οργανωμένου προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου μέσω
μιας συνδυαστικής μεθόδου συστηματικής ανασκόπησης και διαδικασίας Delphi.
Με τη συμμετοχή 24 ειδικών από 20 χώρες, επιλέχθηκαν συνολικά 16 και 8 κριτήρια ως βασικά και επιθυμητά, αντίστοιχα.
Τα εναρμονισμένα κριτήρια αποτελούν
ένα οδηγό έτοιμο προς χρήση οδηγός
για τους διαχειριστές προγραμμάτων και
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής προκειμένου να ιεραρχήσουν τις παρεμβάσεις
και τους πόρους τους αντί της απλοϊκής
προσέγγισης της κατηγοριοποίησης των
προγραμμάτων ως οργανωμένων ή μη.
Μια διεθνής συναίνεση σχετικά με τα
απαραίτητα και επιθυμητά κριτήρια για
ένα «οργανωμένο» πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου
Απαραίτητα κριτήρια
1. Το πρόγραμμα προσυμπτωματικού
ελέγχου καρκίνου έχει πρωτόκολλο/
κατευθυντήρια γραμμή που περιγράφει
τουλάχιστον τον πληθυσμό-στόχο, τα
διαστήματα του προσυμπτωματικού
ελέγχου, τα τεστ προσυμπτωματικού
ελέγχου, την οδό παραπομπής και διαχείρισης των θετικών περιπτώσεων
2. Υπάρχει ένα σύστημα για τον προσδιορισμό του πληθυσμού-στόχου
3. Υπάρχει ένα σύστημα για την πρόσκληση των επιλέξιμων ατόμων για τον
προσυμπτωματικό έλεγχο
4. Το πρόγραμμα προσυμπτωματικού
ελέγχου καρκίνου έχει ένα πλαίσιο πολιτικής από τις υγειονομικές αρχές που
ορίζει τη δομή διακυβέρνησης, τη χρηματοδότηση, τους σκοπούς και τους στό-
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χους του προγράμματος
5. Η απόδοση του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου θα πρέπει να
αξιολογείται με κατάλληλους δείκτες
6. Το πρωτόκολλο/κατευθυντήρια γραμμή θα πρέπει τουλάχιστον να περιγράφει
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
7. Υπάρχει ένα σύστημα για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και την ενημέρωση σχετικά με την παρακολούθηση
8. Υπάρχει ένα σύστημα για την αποστολή ειδοποίησης/υπενθύμισης στα άτομα
που δεν συμμορφώνονται
9. Έλεγχος/ Auditing του προγράμματος
10. Μια συγκεκριμένη ομάδα/οργανισμός είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση/
βελτίωση της ποιότητας
11. Η απόδοση του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου αξιολογείται, δημοσιεύεται και διαδίδεται
ευρέως σε τακτική βάση
12. Όλες οι δραστηριότητες της πορείας που οδηγούν στον προσυμπτωματικό έλεγχο σχεδιάζονται, συντονίζονται
και αξιολογούνται μέσω ενός πλαισίου
βελτίωσης της ποιότητας (διασφάλιση
ποιότητας)
13. Ένα πρωτόκολλο/κατευθυντήρια
γραμμή που αναπτύχθηκε σε συναίνεση
με την πλειονότητα των ενδιαφερομένων
14. Υπάρχει ένα πληροφοριακό σύστημα με κατάλληλες διασυνδέσεις (μεταξύ
βάσεων δεδομένων πληθυσμού, πληροφοριών προσυμπτωματικού ελέγχου,
μητρώου καρκίνου, κ.λπ.) για εφαρμογή
και αξιολόγηση του προσυμπτωματικού
ελέγχου
15. Το πρόγραμμα προσυμπτωματικού
ελέγχου προβλέπει συνεχή εκπαίδευση
για τους παρόχους υπηρεσιών
16. Η απόδοση του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου θα πρέπει να
αξιολογείται με πρότυπα αναφοράς για
τους δείκτες
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Επιθυμητά κριτήρια
1. Ένας καθορισμένος οργανισμός ή μια
ομάδα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση ή/και τον συντονισμό του προγράμματος
2. Οι επαγγελματίες υγείας συμμορφώνονται με το πρωτόκολλο/κατευθυντήρια
γραμμή του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου κατά την παροχή υπηρεσιών
3. Το πρόγραμμα προσυμπτωματικού
ελέγχου καρκίνου διαθέτει ένα σύστημα για τον εντοπισμό των περιπτώσεων
καρκίνου στον πληθυσμό-στόχο (π.χ.
μητρώο καρκίνου βάσει πληθυσμού)
4. Τα επιλέξιμα άτομα θα πρέπει να έχουν
ενημερωμένη επιλογή με πληροφορίες
σχετικά με τα οφέλη και τις βλάβες. Το
πρόγραμμα έχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του
πληθυσμού-στόχου μέσω βελτίωσης της
ευαισθητοποίησης
6. Υπάρχει κατάλληλο νομικό πλαίσιο
για την εγγραφή των συμμετεχόντων
σε βάσεις και τη δημιουργία σύνδεσης
δεδομένων.
7. Διαθεσιμότητα επαρκούς υποδομής,
εργατικού δυναμικού και προμηθειών για
την παροχή υπηρεσιών προσυμπτωματικού ελέγχου, διάγνωσης και θεραπείας
8. Η ισότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες
προσυμπτωματικού ελέγχου, διάγνωσης
και θεραπείας πρέπει να ενσωματωθεί
στο πρόγραμμα
Ορισμός ή επεξήγηση επιλεγμένων
όρων
Ένα πλαίσιο πολιτικής (περιλαμβάνεται
στα απαραίτητα κριτήρια) από τον οργανισμό υλοποίησης (ο
οποίος μπορεί να είναι
κυβερνητικός
ή μη-κυβερ-
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νητικός) καθορίζει τη χρηματοδοτική υποστήριξη, τη δομή διακυβέρνησης, τους
στόχους του προγράμματος ελέγχου για
να καθοδηγήσει την εφαρμογή και την
αξιολόγηση. Θα πρέπει να περιγράφει
τη συνεργασία και τις σχέσεις μεταξύ των
ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στην
προετοιμασία, τη λήψη αποφάσεων και
την εφαρμογή των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου.
Ο Έλεγχος/ Auditing (περιλαμβάνεται
στα απαραίτητα κριτήρια) πραγματοποιείται με δειγματοληψία ορισμένων ή όλων
των ιστορικών διαλογής από ολόκληρο
τον πληθυσμό-στόχο για τον εντοπισμό
των ακόλουθων ομάδων «αστοχιών ελέγχου»:
• Καρκίνοι που εμφανίζονται σε άτομα
που δεν υποβλήθηκαν σε έλεγχο εντός
του συνιστώμενου μεσοδιαστήματος
• Καρκίνοι που εμφανίζονται σε άτομα
που υποβλήθηκαν σε έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μια ανωμαλία, αλλά
δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά
• Άτομα που υποβλήθηκαν σε επαρκή
έλεγχο εντός του συνιστώμενου μεσοδιαστήματος με φαινομενικά φυσιολογικά αποτελέσματα αλλά εμφάνισαν
καρκίνο πριν από τον επόμενο γύρο
προσυμπτωματικού ελέγχου.
Οι καρκίνοι που εμφανίζονται εκτός της
ηλικιακής ομάδας στόχου, η υπερθεραπεία ή οι επιπλοκές που σχετίζονται με
τον προσυμπτωματικό έλεγχο πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο του
ελέγχου.
Η συνεχής εκπαίδευση, τόσο με βάση
τη γνώση όσο και με βάση τις δεξιότητες,
(περιλαμβάνεται στα απαραίτητα κριτήρια)
διασφαλίζεται από το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για όλο το προσωπικό που εμπλέκεται, συμπεριλαμβανομένης της περιοδικής επανεκπαίδευσης
και της εποπτικής υ ποσ τήριξης για τους
νέους παρό-
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χους υγείας. Τέτοια εκπαίδευση μπορεί
να παρέχεται από το πρόγραμμα ή άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη και επίσης παρακολουθείται τακτικά. Οι πάροχοι υπηρεσιών χρειάζονται τακτική ανατροφοδότηση
σχετικά με την απόδοσή τους.
Το νομικό πλαίσιο (που περιλαμβάνεται
στα επιθυμητά κριτήρια) παρέχει νομική
εντολή για τις κατάλληλες διασφαλίσεις
προστασίας δεδομένων και αναγνωρίζει
ότι η ισορροπία μεταξύ των θεμελιωδών
δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής και της
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας είναι ζωτικής σημασίας. Η ρύθμιση της ασφάλειας
των προσωπικών δεδομένων, η εγγραφή
του προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου
στις βάσεις και η σύνδεση μεταξύ των δεδομένων που σχετίζονται με τον προσυμπτωματικό έλεγχο και άλλων σχετικών
πηγών δεδομένων είναι απαραίτητη για
την αποτελεσματική διαχείριση του προσυμπτωματικού ελέγχου
Πηγή: https://www.iarc.who.int/newsevents/an-international-consensus-onthe-essential-a nd - desira ble- criteriafor- a n - org a n ized - ca n ce r-scree n i n g programme/
Άρθρο: Zhang L, Carvalho AL, Mosquera
I, Wen T, Lucas E, Sauvaget C, et al. An
international consensus on the essential
and desirable criteria for an ‘organized’
cancer screening programme. BMC
Medicine, Published online 23 March
2022; https://doi.org/10.1186/s12916022-02291-7
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Vaccines: In pursuit of
a long life well lived.
#longlifeforall
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Ζώντας στους καιρούς COVID: Εμπειρίες από άτομα που ζουν
με διαβήτη
Για να κατανοήσουμε καλύτερα την εμπειρία ζωής των ατόμων με διαβήτη κατά τη
διάρκεια της πανδημίας και τον συνολικό
αντίκτυπο που είχε στην ψυχική υγεία, την
αυτοδιαχείριση και τη φροντίδα τους, να
εντοπίσουμε τα κενά στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη
καθώς και τις καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, η Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη της Ευρώπης
(International Diabetes Federation Europe
/IDF Europe) διεξήγαγε μια έρευνα σχετικά
με τον αντίκτυπο που είχε ο COVID-19 στα
άτομα με διαβήτη, με βάση τις αντιλήψεις και
τις εμπειρίες τους. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ
Αυγούστου και Οκτωβρίου 2020 και, ως εκ
τούτου, αντικατοπτρίζει σε γενικές γραμμές
την εμπειρία των ατόμων με διαβήτη σε ολόκληρη την Ευρώπη, από το πρώτο κύμα της
πανδημίας – από την αρχή των περιορισμών,
μιας περιόδου δηλαδή που χαρακτηρίστηκε
από σημαντικά lockdown και περιορισμούς
στις μετακινήσεις ως και την χαλάρωση αυτών των περιορισμών αργότερα.
Το ερωτηματολόγιο ήταν διαθέσιμο σε 22
γλώσσες, είτε διαδικτυακά είτε σε έντυπη
μορφή. Ως περιορισμούς, οι ερευνητές αναφέρουν ότι η δυνατότητα συμμετοχής των
ατόμων με περιορισμένη πρόσβαση στο
διαδίκτυο πιθανά να ήταν περιορισμένη.
Η πραγματική εμβέλεια της μελέτης μπορεί
επίσης να αντανακλά τις επικοινωνιακές δραστηριότητες ή τα δυνατά σημεία των εθνικών/τοπικών οργανισμών των εταίρων καθώς και τη διαθεσιμότητα του χρόνου τους
για την προώθηση της έρευνας. Κάποιες
χώρες έτρεχαν εθνικές έρευνες που μπορεί
να διενεργήθηκαν ταυτόχρονα και ενδέχεται
επίσης να περιόρισαν τη συμμετοχή.
Βασικά ευρήματα
Η έρευνα κατέγραψε απαν τήσεις από
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3.480 άτομα που ζουν με διαβήτη σε 32
ευρωπαϊκές χώρες. Η πανδημία είχε επιζήμια
επίδραση στα άτομα που ζουν με διαβήτη.
Όχι μόνο ο ίδιος ο ιός έχει τη δυνατότητα
να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε άτομα που
ζουν με την πάθηση, αλλά και οι περιορισμοί
που επιβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις για
την εξάπλωσής του ιού έχουν επίσης επηρεάσει αρνητικά. Αυτό οδήγησε σε καθυστερήσεις στη διάγνωση του διαβήτη ή/και
των επιπλοκών του, επηρέασε αρνητικά την
ικανότητα των ατόμων που ζουν με διαβήτη
να διαχειριστούν την κατάστασή τους και
είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογική
τους υγεία.
Ένα από τα βασικά ευρήματα της έκθεσης
αποκάλυψε ότι η πανδημία είχε σοβαρό
αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των ατόμων
που ζουν με διαβήτη, με πάνω από 50% των
ερωτηθέντων να αναφέρουν επιδείνωση της
ψυχικής τους υγείας και πάνω από 40% να
δηλώνουν ότι αισθάνονταν πολύ ή εξαιρετικά περισσότερο άγχος κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου.
Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης πολλές γεωγραφικές ανισότητες στην πρόσβαση
στην περίθαλψη για τον διαβήτη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι δυσκολίες πρόσβασης,
καθώς και οι οικονομικές ανησυχίες, ήταν
ιδιαίτερα έντονες στις χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και στη Νότια Ευρώπη.
Όλοι οι δείκτες διαχείρισης του διαβήτη,
συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο
βάρος και τη σωματική δραστηριότητα, την
αποτελεσματικότητα της αυτοδιαχείρισης
και τις διακυμάνσεις στα επίπεδα σακχάρου
στο αίμα, υποδηλώνουν ότι οι ερωτηθέντες
στην έρευνα ήταν λιγότερο ικανοί να διαχειριστούν τον διαβήτη τους καλά κατά τη
διάρκεια της COVID-19 από ό,τι πριν την
πανδημία. Τα μέτρα κατά του COVID-19 περιόρισαν έντονα κάθε πτυχή της καθημερινής
διαχείρισης του διαβήτη. Η αυτοδιαχείριση
του διαβήτη επιδεινώθηκε για περισσότερο
από το 10% των ερωτηθέντων. Πάνω από
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το 30% των ερωτηθέντων πήραν βάρος και
σχεδόν το 60% ήταν λιγότερο δραστήριοι. Περίπου το 30% ανέφερε επίσης ότι τα
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα τους ήταν πιο
μεταβαλλόμενα από ό,τι πριν από την έναρξη της πανδημίας και το 20% αύξησε τον
αριθμό των μετρήσεων τους προκειμένου
να προσαρμόσουν τη φροντίδα στους περιορισμούς. Υπήρξε επίσης μια αξιοσημείωτη
αύξηση στον αριθμό των υπογλυκαιμικών
και υπεργλυκαιμικών επεισοδίων.
Ενώ οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν αντιμετώπισαν σημαντικές προκλήσεις όσον
αφορά την πρόσβαση σε φάρμακα και
προμήθειες, ούτε οικονομικές ανησυχίες,
διαπιστώθηκαν σοβαρές γεωγραφικές ανισότητες. Οι δυσκολίες πρόσβασης καθώς
και οι οικονομικές ανησυχίες ήταν ιδιαίτερα έντονες στις χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης καθώς και στη Νότια
Ευρώπη. Αντίθετα, υπήρχε σημαντική διατάραξη στην πρόσβαση στη φροντίδα του
διαβήτη αλλά και στη φροντίδα που δεν
σχετίζεται με τον διαβήτη, αντανακλώντας
τους περιορισμούς στην πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση που επιβλήθηκαν σε
πολλές χώρες. Η διατάραξη ήταν ιδιαίτερα
εμφανής σε χώρες όπου ο μεγάλος αριθμός
κρουσμάτων COVID-19 έφερε εκτροπή πόρων από άλλες υπηρεσίες για τη φροντίδα
τους. Αυτή η εκτροπή συχνά οδηγούσε σε
διακοπή των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, ακύρωση προγραμματισμένων λειτουργιών, επαναπρογραμματισμό
ραντεβού κ.λπ.
Ο φόβος της μόλυνσης ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την πρόσβαση σε
φάρμακα και υλικά από ό,τι η ίδια η ύπαρξη
προμηθειών και ήταν επίσης το πιο σημαντικό εμπόδιο για την πρόσβαση στην ιατρική
περίθαλψη. Όπου σημειώθηκαν ελλείψεις
φαρμάκων/τεχνολογιών/προμηθειών, έτειναν να αφορούν κυρίως αισθητήρες και
δοκιμαστικές ταινίες, αν και ορισμένοι ερωτηθέντες παρατήρησαν επίσης ελλείψεις ή
καθυστερήσεις στην προμήθεια ινσουλίνης
και μετφορμίνης.
Πολλά συστήματα υγείας ανταποκρίθηκαν
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γρήγορα στην πρόκληση και σημειώθηκε
τεράστια αύξηση στον αριθμό των εικονικών ραντεβού και μια τάση προς αυξημένη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Ωστόσο,
βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε παλαιότερες
μορφές επικοινωνίας, όπως τηλεφωνικές διαβουλεύσεις, παρά σε νεότερες τεχνολογίες
με τη μορφή βιντεοκλήσεων και εργαλείων
που βασίζονται στο διαδίκτυο. Αυτό υπογραμμίζει την περιορισμένη ανάπτυξη της
ηλεκτρονικής υγείας σε όλη την Ευρώπη πριν
από την πανδημία.
Συνολικά, περίπου το 35% των ερωτηθέντων σε αυτήν την έρευνα επωφελήθηκαν
από τα εικονικά ραντεβού για τη φροντίδα
του διαβήτη και το 60% τα αξιολόγησε ως
χρήσιμα ή πολύ χρήσιμα. Αυτό σε σύγκριση
με μόλις το 10% που είχε υποβληθεί σε εξ
αποστάσεως ραντεβού πριν από την πανδημία. Η στροφή προς τις εξ αποστάσεως
υπηρεσίες θα αποτελέσει πιθανώς μια μόνιμη αλλαγή στα συστήματα υγειονομικής
περίθαλψης στην Ευρώπη. Μόνο το 30%
των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν θα ήθελε
να παρακολουθήσει εικονικές διαβουλεύσεις
στο μέλλον. Αντίθετα, το 45% θα τις δεχόταν ως μέρος ενός σχήματος εξ αποστάσεως και διαπροσωπικών διαβουλεύσεων και
ένα επιπλέον 25% θα ήθελε να έχει όσο το
δυνατόν περισσότερα εικονικά ραντεβού.
Ενώ η εικονικοποίηση της φροντίδας θεωρήθηκε γενικά επιτυχής, θα πρέπει να γίνουν
περισσότερα για να πειστεί το 30% των ερωτηθέντων που σημείωσαν ότι δεν θα ήθελαν
εικονικές διαβουλεύσεις στο μέλλον. Αν και
τα συστήματα φροντίδας υγείας συσπειρώθηκαν σε όλη την Ευρώπη, η κρίση της
COVID-19 έφερε ξεκάθαρα στο φως, πρώτον, τις αδυναμίες τους και, δεύτερον, την
ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους.
Αυτό σημαίνει όχι μόνο επιτάχυνση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, αλλά και
επανεξέταση
επενδυτικών
στρατηγικών
για την πρόληψη της
α νά π τ υ ξ η ς
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χρόνιων ασθενειών και μια πιο ουσιαστική ενασχόληση με τα άτομα που ζουν με
διαβήτη για να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους – για παράδειγμα, καλύτερη εκπαίδευση στη θεραπεία
και ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει
επίσης στροφή προς ένα πραγματικά ολοκληρωμένο μοντέλο φροντίδας, το οποίο
αναγνωρίζει τα αποτελέσματα υγείας που
έχουν μεγαλύτερη σημασία για τα άτομα
που ζουν με την πάθηση.
Η καθοδήγηση που παρασχέθηκε χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής για να βοηθήσει τα άτομα που ζουν με διαβήτη να προστατευτούν
από τον COVID-19 και να διαχειριστούν τον
διαβήτη τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Μελέτες και στατιστικά στοιχεία έδειξαν από
σχετικά νωρίς ότι τα άτομα που ζουν με διαβήτη δεν έχουν περισσότερες πιθανότητες
να κολλήσουν COVID-19 από τον υπόλοιπο
πληθυσμό.
Ωστόσο, τα μη-ρυθμισμένα επίπεδα γλυκόζης ενέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών μορφών της νόσου. Ενώ οι
ερωτηθέντες σε όλη την Ευρώπη φαίνεται
να έχουν γενικά κατανοήσει αυτά τα γεγονότα, παρέμεινε κάποια σύγχυση σχετικά με
τον κίνδυνο μόλυνσης του COVID-19 και το
κατά πόσον η πιθανότητα εμφάνισης σοβαρής μορφής της νόσου ήταν συνάρτηση
οποιουδήποτε τύπου διαβήτη με τον οποίο
ζουν. ή επίσης εξαρτάται από άλλες ιατρικές
καταστάσεις. Αυτό οδήγησε σε αβεβαιότητα
σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας
και διαχείρισης που θα ήταν κατάλληλα. Ενώ
οι ερωτηθέντες σε όλη την Ευρώπη αναγνώρισαν ότι είχαν λάβει σχετική καθοδήγηση,
σχολίασαν επίσης ότι η καθοδήγηση δεν
ήταν σαφής ή αρκετά ισχυρή ώστε να τους
βοηθήσει να κινηθούν με ασφάλεια στην
πανδημία.
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Πηγή: International Diabetes Federation
Europe /IDF Europe
Περισσότερα: https://idf.org/our-network/
regions-members/europe/publicationsand-resources/82-living-in-covid-timesexperiences-from-people-living-withdiabetes.html#:~:text=One%20of%20
t h e%2 0 k e y %2 0 f i n d i n g s , m o r e%2 0
anxious%20during%20this%20period.
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Φυματίωση και πανδημία COVID-19. Παγκόσμια έκθεση για
τη φυματίωση
Κάθε χρόνο στις 24 Μαρτίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης (ΤΒ)
για να ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με τις
καταστροφικές συνέπειες της φυματίωσης
στην υγεία, τις κοινωνικές και οικονομικές
συνέπειες και να εντείνουμε τις προσπάθειες
για τον τερματισμό της παγκόσμιας αυτής
επιδημίας. Η ημερομηνία σηματοδοτεί την
ημέρα του 1882 όταν ο Δρ Robert Koch
ανακοίνωσε ότι είχε ανακαλύψει το βακτήριο που προκαλεί τη φυματίωση, το οποίο
άνοιξε το δρόμο για τη διάγνωση και τη θεραπεία αυτής της ασθένειας.
Η φυματίωση παραμένει ένας από τους πιο
θανατηφόρους λοιμογόνους δολοφόνους
στον κόσμο. Κάθε μέρα, περισσότεροι από
4100 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από τη
φυματίωση και σχεδόν 28.000 άνθρωποι
νοσούν από αυτή την ασθένεια που μπορεί
να προληφθεί και να θεραπευτεί. Οι παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση
της φυματίωσης έχουν σώσει περίπου 66
εκατομμύρια ζωές από το 2000. Ωστόσο,
η πανδημία COVID-19 έχει αντιστρέψει την
πρόοδο που σημειώθηκε στον αγώνα για
τον τερματισμό της φυματίωσης. Για πρώτη
φορά σε πάνω από μια δεκαετία, οι θάνατοι
από φυματίωση αυξήθηκαν το 2020.
Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της
Φυματίωσης 2022 - «Επενδύστε για να τερματίσετε τη φυματίωση. Σώστε ζωές» – επικοινωνεί την επείγουσα ανάγκη επένδυσης
πόρων για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φυματίωσης και την επίτευξη των
δεσμεύσεων για τον τερματισμό της φυματίωσης που ανέλαβαν οι παγκόσμιοι ηγέτες.
Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στο πλαίσιο της
πανδημίας COVID-19 που έχει θέσει σε κίνδυνο την πρόοδο για το τέλος της φυματίωσης και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης
στην πρόληψη
και τη φροντίδα, σύμφωνα
με την προσπάθεια του ΠΟΥ
προς την επί36

τευξη μιας Καθολικής Υγειονομικής Κάλυψης.
Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει αρνητικά τις βασικές υπηρεσίες φυματίωσης (ΤΒ)
σε πολλές χώρες. Αυτό είναι πιο εμφανές
στην κατακόρυφη πτώση του παγκόσμιου
αριθμού των ατόμων με φυματίωση που διαγνώστηκαν 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 φυματίωσης. Υπήρξαν επίσης ανατροπές στην παροχή προληπτικής
θεραπείας κατά της φυματίωσης, στις δαπάνες για τις υπηρεσίες φυματίωσης και στην
κάλυψη 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 κόσμου. Με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη –όπως βελτιώσεις στην
υγιεινή, τα εισοδήματα, τη στέγαση και τη
διατροφή– οι αριθμοί των περιπτώσεων
φυματίωσης και των θανάτων άρχισαν να
μειώνονται στη Δυτική Ευρώπη, τη Βόρεια
Αμερική και άλλα μέρη του βιομηχανοποιημένου κόσμου γύρω στα τέλη του 20ού αιώνα. Από τη δεκαετία του 1940, η ανακάλυψη,
η ανάπτυξη και η χρήση αποτελεσματικών
φαρμακευτικών 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
χώρες, 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 φυματίωση)
έχουν συμφωνηθεί από όλα τα κράτη μέλη
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)
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και των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), μέσω των
υιοθέτηση της στρατηγικής του ΠΟΥ για τον
τερματισμό 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 μείωση κατά 20%
του ποσοστού εμφάνισης της φυματίωσης
(αριθμός νέων περιπτώσεων και υποτροπών
ανά 100.000 πληθυσμού ετησίως) έως το
2020 σε σύγκριση με το 2015. Το επόμενο
ορόσημο 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 τερματισμό της παγκόσμιας
επιδημίας φυματίωσης 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 έφτασε
στο ορόσημο του 2020, με μείωση 25%
μεταξύ 2015 και 2020, και η Αφρικανική
Περιφέρεια του ΠΟΥ έφτασε πολύ κοντά,
με μείωση 19%. Η μείωση του ποσοστού
εμφάνισης της φυματίωσης στην Ευρωπαϊκή
Περιφέρεια του ΠΟΥ οφείλεται στη Ρωσική
Ομοσπονδία, όπου το ποσοστό μειώθηκε
κατά 6,0% ετησίως μεταξύ 2010 και 2020.
Στην αφρικανική περιοχή του ΠΟΥ, αρκετές
χώρες στη Νότια Αφρική πέτυχαν εντυπωσιακές μειώσεις 4-10 % ετησίως, μετά την
κορύφωση της επιδημίας του HIV και την
επέκταση της πρόληψης και φροντίδας της
φυματίωσης και του HIV. Η κάλυψη της αντιρετροϊκής θεραπείας (ART) αυξήθηκε για το
24% περί- που των ατόμων που ζούσαν 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 Ανατολικής
Μεσογείου, 11% στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και 6,7% στην περιοχή του
Δυτικού Ειρηνικού για την περίοδο 2015–
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2020. Ανησυχία προκαλεί 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 φόρτο φυματίωσης, έξι έχουν φτάσει στο ορόσημο
του 2020: Αιθιοπία, Κένυα, Μιανμάρ, Ναμίμπια, Νότια Αφρική και Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας. Συνολικά 86 χώρες
έφτασαν στο ορόσημο του 2020, συμπεριλαμβανομένων και των τριών χωρών της
παγκόσμιας λίστας παρακολούθησης της
φυματίωσης (Καμπότζη, Ρωσική Ομοσπονδία, Ζιμπάμπουε).
Γεωγραφικά, το 2020, τα περισσότερα κρούσματα φυματίωσης ήταν στις περιοχές του
ΠΟΥ της Νοτιοανατολικής Ασίας (43%), της
Αφρικής (25%) και του Δυτικού Ειρηνικού
(18%), με μικρότερα ποσοστά στην Ανατολική Μεσόγειο (8,3%), Αμερική (3,0%) και
Ευρώπη (2,3%). Οι 30 χώρες με υψηλή επιβάρυνση με φυματίωση αντιπροσώπευαν το
86% όλων των εκτιμώμενων κρουσμάτων
περιστατικών παγκοσμίως και οκτώ από αυτές τις χώρες αντιπροσώπευαν τα δύο τρίτα
του παγκόσμιου συνόλου: Ινδία (26%), Κίνα
(8,5%), Ινδονησία (8,4%), Φιλιππίνες (6,0%),
Πακιστάν (5,8%), Νιγηρία (4,6%), Μπαγκλαντές (3,6%) και Νότια Αφρική (3,3%). Μεταξύ όλων των περιπτώσεων φυματίωσης, 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. Συγκριτικά, οι
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ενήλικες γυναίκες αντιπροσώπευαν το 33%
και τα παιδιά το 11%. Το υψηλότερο μερίδιο των περιπτώσεων φυματίωσης μεταξύ
των ανδρών είναι σύμφωνο με στοιχεία από
έρευνες επιπολασμού, οι οποίες δείχνουν
ότι η νόσος της φυματίωσης επηρεάζει περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες και
ότι τα κενά στην ανίχνευση και την αναφορά κρουσμάτων είναι μεγαλύτερα μεταξύ
των ανδρών. Οι αριθμοί των περιπτώσεων
φυματίωσης και των θανάτων άρχισαν να
μειώνονται στη Δυτική Ευρώπη, τη Βόρεια
Αμερική και ορισμένα άλλα μέρη του κόσμου γύρω στο τέλος του 20ού αιώνα, καθώς τα εισοδήματα αυξάνονταν, τα επίπεδα
της φτώχειας μειώθηκαν και η στέγαση και
η διατροφή βελτιώθηκαν. Η ταχύτερη μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης και της
θνησιμότητας από φυματίωση στη δυτική
Ευρώπη σ η μ ε ι ώ θ η κε στις δεκαετίες του
1950 και του 1960, στο πλαίσιο της προόδου προς την καθολική κάλυψη υγείας, της
ταχείας κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και της διαθεσιμότητας αποτελεσματικών
φαρμακευτικών θεραπειών.
Παγκοσμίως το 2020, εκτιμάται ότι 1,9 εκατομμύρια περιστατικά φυματίωσης οφείλονταν σε υποσιτισμό, 0,74 εκατομμύρια σε
μόλυνση από τον ιό HIV, 0,74 εκατομμύρια
σε διαταραχές χρήσης αλκοόλ, 0,73 εκατομμύρια σε κάπνισμα και 0,37 εκατομμύρια σε
διαβήτη. Ωστόσο, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών ως προς
τη σχετική συμβολή των πέντε παραγόντων,
και επομένως επίσης διακύμανση σε ποιους
από αυτούς τους παράγοντες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ως μέρος 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 οικονομικές επιπτώσεις το
2020 και το 2021. Περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις στην παροχή και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες
φυ ματίωσ ης,
τον αριθμό των
ατόμων που
διαγνώστηκαν
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με φυματίωση και καταγράφηκαν μέσω των
εθνικών συστημάτων επιτήρησης ασθενειών (επίπτωση και θνησιμότητα). Η παγκόσμια έκθεση φυματίωσης του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για το 2020
περιλαμβάνει εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο
των διαταραχών στις υπηρεσίες υγείας που
προκαλούνται από την πανδημία COVID-19
στον αριθμό των παγκόσμιων θανάτων από
φυματίωση το 2020 και μετά, δεδομένα για
τις καταγραφές φυματίωσης τους πρώτους
6 μήνες του 2020 και δεδομένα σχετικά με
τις στρατηγικές ανταπόκρισης που εφαρμόζον τ α ι α π ό εθνικά προγ ρ ά μ μ α τ α
φυματίωσης.
Ένας ευρέως διαθέσιμος δείκτης που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των διαταραχών που προκαλούνται
από την πανδημία COVID-19 σε βασικές
υπηρεσίες φυματίωσης σε επίπεδο χώρας
είναι ο εθνικός αριθμός μηνιαίων ή τριμηνιαίων 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, ανησυχίες για
τους κινδύνους μετάβασης σε εγκαταστάσεις
υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια
μιας πανδημίας και στίγμα που σχετίζεται με
τις ομοιότητες 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 συλλογής μηνιαίων και τριμηνιαίων δεδομένων από περισσότερες από 100
χώρες, αρχικά για ολόκληρο το 2020 και
στη συνέχεια για το 2021, με οπτικοποιήσεις όλων των αναφερόμενων δεδομένων
που είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο.
Μετά από μεγάλες αυξήσεις στον παγκόσμιο
αριθμό καταγραφών κρουσμάτων φυματίωσης ανά έτος μεταξύ 2017 και 2019, τα
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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
στόχος 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 ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις διαταραχές των βασικών υπηρεσιών
φυματίωσης 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 βέλτιστων 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 παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της τηλεϊατρικής, της θεραπείας
με υποστήριξη βίντεο, της επιτήρησης της φυματίωσης και της παρακολούθησης. Η έκθεση
παρέχει 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 σχετίζονται 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 αποκεντρωμένων δομών παροχής υπηρεσιών και πλατφορμών εκπαίδευσης ασθενών για τη φυματίωση και τον COVID- 19 και αξιοποίηση της εμπειρίας που
σχετίζεται 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 θεραπειών καθώς και ψηφιακών τεχνολογιών, ορισμένες από τις οποίες συνιστώνται
εδώ και πολύ καιρό. Η κοινότητα για την φυματίωση σε όλα τα επίπεδα πρέπει να στηρίξει
και να αξιοποιήσει αυτήν την πρόοδο.
Global tuberculosis report 2021. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BYNC-SA 3.0 IGO. https://www.who.int/publications/ digital/global-tuberculosisreport-2021
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Προσεχή Συνέδρια
▶ EU Falls Festival- Falls prevention: Getting ▶ Ethnography for Healthcare Improvement
things done in practice
Summer School
4 Apr 2022 - 5 Apr 2022 / Leuven, Belgium
7 Jul 2022 - 8 Jul 2022 / United Kingdom
Organiser: Centre of Expertise for Fall and Organiser: University of Leicester
Fracture Prevention Flanders
▶ Short course: Emotional well-being and
▶ National public health week in USA
physical health
4 Apr 2022 - 10 Apr 2022 / Virtual event
11 Jul 2022 - 15 Jul 2022 / London, United
Organiser: American Public Health Association
Kingdom
Organiser: Lee Kum Sheung Center for Health
▶ Pandemics: Preparedness, Response and
and Happiness and UCL
Recovery
9 Apr 2022 - 10 Apr 2022 / London, United ▶ Public Health in East and Southeast Europe:
Kingdom
Growth, Inequality and the State
Organiser: The London Model WHO
13 Oct 2022 - 15 Oct 2022 / Regensburg,
Germany
th
▶ 12 International Symposium on
Organiser: Leibniz Institute for East and
Pneumococci and Pneumococcal Diseases
Southeast European Studies (IOS)
(ISPPD-12)
19 Jun 2022 - 23 Dec 2021 / Toronto,
Canada
Organiser: International Society of
Pneumonia and Pneumococcal Diseases
(ISPPD)
▶ 10th European Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (EU- Safety
2021)
4 Apr 2022 - 5 Apr 2022 / Leuven, Belgium
Organiser: Centre of Expertise for Fall and
Fracture Prevention Flanders
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Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»
για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν από το 2004 το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και
Κοινοτικής Υγείας του Παν/μιου Δυτικής Αττικής.
Το διετές διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Το πρόγραμμα μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του 2022 με απογευματινές
παρακολουθήσεις υποχρεωτικά τριών ημερών ανά εβδομάδα. Η διδασκαλία (σύγχρονη με φυσική παρουσία ή σύγχρονη
εξ’αποστάσεως) θα προσαρμόζεται στις σχετικές ανακοινώσεις της πολιτείας.
Στο Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής,
Ψυχολογίας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Οδοντιατρικής, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών
Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Ανθρωπολογίας,
Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής και συναφών Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον
ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» ολοκληρώνεται
σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Τα δίδακτρα
ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας
με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ
• Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους/τις πτυχιούχους ιδρυμάτων
του εξωτερικού) & αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού (ή και μεταπτυχιακού, αν υπάρχει) προγράμματος
σπουδών. Όσοι/ες φοιτητές/τριες προβλέπεται να ολοκληρώσουν το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους τον Οκτώβριο
2022 υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι
αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών.
• Βιογραφικό Σημείωμα (σπουδές, επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα, άλλη επαγγελματική ή εθελοντική
δραστηριότητα που σχετίζεται με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να συνοδεύουν τα πιο σημαντικά
αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή εθελοντικής δραστηριότητας που έχουν δηλωθεί
• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 ή καλή Β2) σύμφωνα με το άρθρο 1 π.δ 146/2007.
Η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα αξιολογηθεί και μέσω της δοκιμασίας απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από
τα αγγλικά στα ελληνικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.
• Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν και απευθείας στο email του ΠΜΣ από
τον Καθηγητή ή/και Προϊστάμενο που τις συντάσσει.
• Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο διπλωματικής εργασίας του Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών (εάν υπάρχει)
• Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του
κατόχου του.
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ, τα οποία αξιολογούν τους
υποψηφίους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: – Βαθμό πτυχίου – Προφορική συνέντευξη – Συστατικές επιστολές – Επίδοση σε
δοκιμασία απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά – Επίδοση σε διπλωματική εργασία
(εφόσον υπάρχει) – Ερευνητική & επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
Α) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ
Β) Συνέντευξη υποψηφίου από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Οι συνεντεύξεις δια-ζώσης ή διαδικτυακά θα
πραγματοποιηθούν αρχές Ιουλίου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως 20/06/ 2022 στη διεύθυνση e-mail: chsr@
med.uoa.gr.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://healthpromotion.med.uoa.gr/) και να
μας αποστείλετε οποιοδήποτε ερώτημα με e-mail στην παραπάνω διεύθυνση.
Με εκτίμηση,
Η γραμματεία του ΠΜΣ

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ

MAG/PPM/JAD/04_2022/03

Magnesium citrate &
Magnesium aspartate dihydrate

flyingcolours

Με γεύση λεμόνι

Χ.Τ.: 12,87 €, Λ.Τ: 17,73 €
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Π.Χ.Π
Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη / πιθανολογούμενη
ELPEN A.E. Φαρμακευτική Βιομηχανία
Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης
• Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 74 88 711 • Παπαδιαμαντοπούλου 41 – 11528 Αθήνα, Τηλ.: 2107756226
• Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 459 920-1

ανεπιθύμητη ενάεργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με
το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Magnebest, 243 mg, αναβράζοντα κoκκία

•

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε φακελλίσκος περιέχει:
1229,3 mg Magnesium Citrate και 667,56 mg Magnesium aspartate dihydrate, που ισοδυναμούν σε 243 mg μαγνησίου (10 mmol
μαγνησίου).

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Έκδοχα με γνωστή δράση:
241,52 mg sorbitol, 6 mg aspartame και 159,5 mg sodium.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Αναβράζον κοκκίο.
Λευκό έως υπόλευκο αναβράζον κοκκίο.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Για τη θεραπεία των:
• Καταστάσεων ανεπάρκειας μαγνησίου, με την προϋπόθεση
ότι αυτές δεν μπορούν να
αντιμετωπισθούν με την
διατροφή.
• ∆ιαταραχές της μυϊκής λειτουργίας, που προκαλούνται από
επιβεβαιωμένη ανεπάρκεια μαγνησίου (νευρομυϊκές διαταραχές, μυϊκές κράμπες, π.χ. κράμπες στη γαστροκνημία,
νυχτερινές κράμπες).
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης
∆οσολογία
Ενήλικες και έφηβοι
Έναν ή δύο φακελλίσκους, που ισοδυναμούν με 243-486 mg
μαγνησίου (10-20 mmol μαγνησίου) την ημέρα.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Παιδιά ηλικίας 10 ετών έως 12 ετών (30 έως 43 κιλά σωματικού
βάρους)
Ένα (1) φακελλίσκο που ισοδυναμεί με 243 mg μαγνησίου (10
mmol μαγνησίου) την ημέρα.
Να ληφθεί υπόψη σε περίπτωση δίαιτας με μειωμένη λήψη αλατιού
καθορισμένης περιεκτικότητας σε νάτριο: ένας (1) φακελλίσκος
περιέχει 159,5 mg νατρίου.
∆ιάρκεια της θεραπείας:
∆εν υπάρχει χρονικό όριο όσον αφορά στη διάρκεια λήψης. Η
θεραπεία πρέπει να σταματήσει μόλις η έλλειψη μαγνησίου
διορθωθεί. Σε περιπτώσεις χρόνιας ανεπάρκειας μαγνησίου, η
θεραπεία πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 4 εβδομάδες.
Τρόπος χορήγησης
Από στόματος χρήση.
Οι φακελλίσκοι (αναβράζοντα κοκκία) πρέπει να διαλύονται σε νερό
πριν τη λήψη.
4.3 Αντενδείξεις
Το Magnebest δεν πρέπει να λαμβάνεται σε:
•
•

Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια
Κληρονομική μεταβολική διαταραχή: φαινυλκετονουρία
(PKU), διότι το Magnebest περιέχει
τη γλυκαντική ουσία
ασπαρτάμη, η οποία μετατρέπεται σε φαινυλαλανίνη

Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα
έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.

Να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς:
• Με διαταραγμένη νεφρική λειτουργία (μόνο υπό ιατρική
παρακολούθηση)
• Με ταυτόχρονη λήψη αντιόξινων ή καθαρτικών που περιέχουν
άλατα μαγνησίου, ιδιαίτερα
στην περίπτωση νεφρικής
ανεπάρκειας
• Με τάση για σχηματισμό λίθων κατά τη διάρκεια λοίμωξης του
ουροποιητικού συστήματος
• Με αφυδάτωση
• Με AV(κολποκοιλιακό) αποκλεισμό
Σε άτομα με σοβαρή ανεπάρκεια ή δυσαπορρόφηση μαγνησίου,
η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει με ενδοφλέβια υποκατάσταση
μαγνησίου. Στην περίπτωση που συνυπάρχει ανεπάρκεια
ασβεστίου, η υποκατάσταση με μαγνήσιο να ξεκινήσει πριν την
υποκατάσταση ασβεστίου.
Ασθενείς που πάσχουν από την σπάνια κληρονομική διαταραχή
δυσανεξίας στην φρουκτόζη δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτό το
φάρμακο.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 159,5 mg νατρίου ανά
φακελλίσκο, που ισοδυναμεί με 7,98% της συνιστώμενης από τον
ΠΟΥ μέγιστης ημερήσιας πρόσληψης 2 g νατρίου μέσω διατροφής
για έναν ενήλικα. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε άτομα που
ακολουθούν δίαιτα χαμηλή σε αλάτι.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Τα σκευάσματα μαγνησίου δεν πρέπει να χορηγούνται
ταυτόχρονα με αμινοκινολίνες, κινιδίνες και παράγωγα κινιδίνης,
νιτροφουραντο�νη, πενικιλλαμίνη και τετρακυκλίνες, επειδή
μπορεί να παρατηρηθεί αμοιβαία μείωση της απορρόφησης των
συγχορηγούμενων φαρμάκων.
Η απορρόφηση του σιδήρου μπορεί να μειωθεί από το μαγνήσιο.
Η συγχορήγηση γλυκοσιδών δακτυλίτιδας με μαγνήσιο μπορεί
να αναστείλλει την απορρόφηση τους, με πιθανή ελάττωση της
συγκέντρωσης των γλυκοσιδών δακτυλίτιδας στο πλάσμα. Για
αυτό τα άλατα μαγνησίου πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε
ασθενείς που λαμβάνουν δακτυλίτιδα.
Ειδικά σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, η ταυτόχρονη λήψη
συμπληρωμάτων μαγνησίου με άλλα φάρμακα που περιέχουν
μαγνήσιο, όπως είναι τα αντιόξινα ή τα καθαρτικά, με φάρμακα που
περιέχουν ασβέστιο ή με τα καλιοσυντηρητικά διουρητικά μπορεί
να αυξήσει στον ορό τις συγκεντρώσεις ασβεστίου ή μαγνησίου σε
ευαίσθητους ασθενείς.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Eπιδημιολογικές μελέτες δεν έδειξαν ανεπιθύμητες ενέργειες του
μαγνησίου στην κύηση ή την υγεία του εμβρύου/νεογνού.
Το Magnebest μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την κύηση και τη
γαλουχία.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Το Magnebest δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης
και χειρισμού μηχανημάτων.

4.8 çďĈČċĞĊĕĈē ĈďĀĒĆĈČĈē
ãĕĄď ĎĊėċđĞď ĖęĊĎĀē ćĝĔĈČē, đĒĈĂ ďĄ ĄĒĄĕĊĒĊċđĞď ćČÿĒĒđČĄ
ā ĆĄĔĕĒĈďĕĈĒČčĝē ĈĒĈċČĔĝē. çď ĄĒĄĕĊĒĊċĈĂ ćČÿĒĒđČĄ, Ċ ĊĈĒāĔČĄ
ćĝĔĊ ĒĀĈČ ďĄ ĈČĚċĈĂ ā ďĄ ćČĄčđĈĂ ĒđĔĚĒČďÿ Ċ ĘđĒāĆĊĔĊ.
ì ĖĈĒĄĆďĊĔČĄČĂĄ ĈĂďĄČ ĔÿďČĄ Ĉĕÿ Ąĝ ĕĊď Ąĝ ĕđĖ ĔĕĝĄĕđē
ĘđĒāĆĊĔĊ ĕĚď ĄĎÿĕĚď ĄĆďĊĔĂđĖ Ĉčĕĝē ĕĊē ĈĒČĕğĔĈĚē
ďĈėĒČčāē ĄďĈÿĒčĈČĄē. éČ’ ĄĖĕĝ ĔĈ ĈĒĂĕĚĔĊ ĖęĊĎğď ćĝĔĈĚď
čĄČ ĄčĒĝĘĒđďĊē ĘđĒāĆĊĔĊē, đĒĈĂ ďĄ ĈėĄďČĔĕĈĂ čĝĚĔĊ. çĖĕĝ
đĒĈĂ ďĄ ĈĂďĄČ ĀďćĈČĐĊ ĝĕČ ĀĘđĖď āćĊ ĈČĕĈĖĘċĈĂ ĄĖĐĊĀďĄ ĈĂĈćĄ
ĄĆďĊĔĂđĖ.
çďĄėđĒÿ ČċĄďđĎđĆđĞĈďĚď ĄďĈČċĞĊĕĚď ĈďĈĒĆĈČğď
ì ĄďĄėđĒÿ ČċĄďđĎđĆđĞĈďĚď ĄďĈČċĞĊĕĚď ĈďĈĒĆĈČğď Ĉĕÿ Ąĝ
ĕĊ ĘđĒāĆĊĔĊ ÿćĈČĄē čĖčĎđėđĒĂĄē ĕđĖ ėĄĒĄčĈĖĕČčđĞ Ēđěĝďĕđē
ĈĂďĄČ ĔĊĄďĕČčā. êČĕĒĀĈČ ĕĊ ĔĖďĈĘā ĄĒĄčđĎđĞċĊĔĊ ĕĊē ĔĘĀĔĊē
đėĀĎđĖē-čČďćĞďđĖ ĕđĖ ėĄĒĄčĈĖĕČčđĞ Ēđěĝďĕđē. ëĊĕĈĂĕĄČ
Ąĝ ĕđĖē ĈĄĆĆĈĎĄĕĂĈē ĖĆĈĂĄē ďĄ ĄďĄėĀĒđĖď đđČĈĔćāđĕĈ
ČċĄďđĎđĆđĞĈďĈē ĄďĈČċĞĊĕĈē ĈďĀĒĆĈČĈē ĀĔĚ ĕđĖ ĈċďČčđĞ
ĔĖĔĕāĄĕđē ĄďĄėđĒÿē đĖ ĄďĄĆĒÿėĈĕĄČ ĄĒĄčÿĕĚ.
êċďČčĝē ôĒĆĄďČĔĝē úĄĒÿčĚď, ñĈĔđĆĈĂĚď 284, GR-15562
ûđĎĄĒĆĝē, çċāďĄ
øĊĎ: + 30 21 32040380/337, úĄĐ: + 30 21 06549585, îĔĕĝĕđđē:
http://www.eof.gr
4.9 ùĈĒćđĔđĎđĆĂĄ
÷Ĉ ÿĕđĄ Ĉ ėĖĔČđĎđĆČčā ďĈėĒČčā ĎĈČĕđĖĒĆĂĄ, ćĈď ĄďĄĀďĈĕĄČ ďĄ
ĈčćĊĎĚċđĞď ĔĖĕğĄĕĄ ćĊĎĊĕĊĒČÿĔĈĚē ĄčĝĄ čĄČ Ĉ ĖĈĒąđĎČčā
ćĝĔĊ. øĄ ĔĖĕğĄĕĄ Ąĝ ĕĊď ĎāęĊ đđČĄĔćāđĕĈ ĖĈĒąđĎČčāē
ćĝĔĊē, đĒĈĂ ďĄ ĈĒČĎĄąÿďđĖď ĆĄĔĕĒĈďĕĈĒČčĀē ćČĄĕĄĒĄĘĀē,
ĝĚē ćČÿĒĒđČĄ čĄČ čđČĎČĄčĀē ĈďđĘĎāĔĈČē, čĄĕĄčĒÿĕĊĔĊ đĞĒĚď,
ĔĖĕğĄĕĄ Ąĝ ĕĊď čĄĒćČÿ (čĄċĖĔĕĈĒĊĀďĊ AV (čđĎđčđČĎČĄčā)
ĈĕÿćđĔĊ čĄČ čđČĎČĄčā ĈĕÿćđĔĊ ĕđĖ ĈĒĈċĂĔĄĕđē), ĄďĄďĈĖĔĕČčā
ĄďĈÿĒčĈČĄ. ì ĖĈĒćđĔđĎđĆĂĄ ĔĈ ĄĆďāĔČđ ĄďĕČĈĕĚĂĉĈĕĄČ
Ĉ ĈďćđėĎĀąČĄ ĘđĒāĆĊĔĊ ĄĔąĈĔĕĂđĖ. ÷Ĉ ĈĒĂĕĚĔĊ đĖ čĒČċĈĂ
ĄĄĒĄĂĕĊĕđ ĈėĄĒĝĉĈĕĄČ ĄďĄďĈĖĔĕČčā ĕĈĘďĊĕā ĖđĔĕāĒČĐĊ.
5. úçöñçïôðôéîïê÷ îîôøìøê÷
5.1 úĄĒĄčđćĖďĄČčĀē ČćČĝĕĊĕĈē
úĄĒĄčđċĈĒĄĈĖĕČčā čĄĕĊĆđĒĂĄ: ÷ĖďćĖĄĔĝē ćČĄėĝĒĚď ĄĎÿĕĚď
ĄĆďĊĔĂđĖ, čĚćČčĝē ATC: A12C C 30.

Ĉ ĕČē ĒĚĕĈæďĈē ĕđĖ ĎÿĔĄĕđē, ĝďđ ĕđ đĔđĔĕĝ ĈĎĈĞċĈĒđĖ
ĄĆďĊĔĂđĖ ĈĂďĄČ ėĖĔČđĎđĆČčÿ ĈďĈĒĆĝ.
çđąđĎā
øđ ĄĆďāĔČđ ĄĈččĒĂďĈĕĄČ ĔĘĈćĝď ĄđčĎĈČĔĕČčÿ ćČĄ ĕĚď ďĈėĒğď,
Ĉďğ Ċ ĄĀččĒČĔĊ ćČĄ ĕĊē ĘđĎāē ĈĂďĄČ ĈĒČđĒČĔĀďĊ. ì ĈĄďĄĒĒĝėĊĔĊ
ćČĄ ĕĚď ďĈėĒğď ėĖĔČđĎđĆČčÿ čĖĄĂďĈĕĄČ ĈĕĄĐĞ 95% čĄČ 100%,
ĕđ đđĂđ ĈČĕĒĀĈČ ĕĊď ĒĞċČĔĊ ĕđĖ ČĔđĉĖĆĂđĖ ĄĆďĊĔĂđĖ Ĕĕđď
đĒĆĄďČĔĝ. ì ĄĀččĒČĔĊ ĄĆďĊĔĂđĖ ĈĂďĄČ ĄĖĐĊĀďĊ ĔĈ ÿĕđĄ Ĉ
ĚĔĚĕČčā ćČđĞĒĊĔĊ (ćČĄąĊĕČčđĂ Ĉ ĄďĈĄĒčā ĀĎĈĆĘđ ĕĊē ďĝĔđĖ
ĕđĖē, ĄďďČĕĝĎĊ, đĖĒĂĄ) ā Ĉ ćČÿėđĒĄ ėÿĒĄčĄ (ćČđĖĒĊĕČčÿ
ĄĆčĞĎĊē, ĄčĒđĘĒĝďČĄ ċĈĒĄĈĂĄ Ĉ ĄĎĄĕđčđĒĕČčđĈČćā, ĄĖĐĊĕČčā
đĒĝďĊ čĄČ đĒĝďĈē ċĖĒđĈČćđĞē).
5.3 õĒđčĎČďČčÿ ćĈćđĀďĄ ĆČĄ ĕĊď ĄĔėÿĎĈČĄ
õĒđ-čĎČďČčĀē
ćđčČĀē
ĈĄďĄĎĄąĄďĝĈďĊē
ĕđĐČčĝĕĊĕĄē,
ĕđĐČčĝĕĊĕĄē čĄĕÿ ĕĊď ĄďĄĄĒĄĆĚĆā čĄČ čĄĒčČďđĆĀďĈĔĊē ćĈď ĈĂďĄČ
ćČĄċĀĔČĈē.
÷Ĉ ėĖĔČđĎđĆČčĀē ĔĖĆčĈďĕĒğĔĈČē ĕĄ ÿĎĄĕĄ ĄĆďĊĔĂđĖ ćĈď
ĄďĄĀďĈĕĄČ ďĄ ĀĘđĖď ĈĕĄĎĎĄĐČđĆĝďđ ćĖďĄĕĝĕĊĕĄ.
6. úçöñçïêùøîïê÷ õðìöôúôöîê÷
6.1 ïĄĕÿĎđĆđē ĈčćĝĘĚď
Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen carbonate, Sorbitol, Aspartame, Saccharin sodium, Lemon flavor.
6.2 çĔĖąĄĕĝĕĊĕĈē
Ĉď ĈėĄĒĝĉĈĕĄČ.
6.3 ČÿĒčĈČĄ ĉĚāē
2 ĘĒĝďČĄ.
øđ ĈĒČĈĘĝĈďđ ĕđĖ ėĄčĈĎĎĂĔčđĖ ĒĀĈČ ďĄ ĎĄąÿďĈĕĄČ ĄĀĔĚē
Ĉĕÿ ĕĊ ćČÿĎĖĔā ĕđĖ ĔĈ ďĈĒĝ.
6.4 îćČĄĂĕĈĒĈē ĒđėĖĎÿĐĈČē čĄĕÿ ĕĊď ėĞĎĄĐĊ ĕđĖ Ēđěĝďĕđē
øđ ėĄĒĄčĈĖĕČčĝ ĄĖĕĝ Ēđěĝď ćĈď ĄĄČĕĈĂ ČćČĄĂĕĈĒĈē ĔĖďċāčĈē
ėĞĎĄĐĊē.
éČĄ ĕČē ĔĖďċāčĈē ćČĄĕāĒĊĔĊē Ĉĕÿ ĕĊď ĄĒĄĂĚĔĊ ĕđĖ ėĄĒĄčĈĖĕČčđĞ
Ēđěĝďĕđē ąĎ. ĄĒÿĆĒĄėđ 6.3.
6.5 úĞĔĊ čĄČ ĔĖĔĕĄĕČčÿ ĕđĖ ĈĒČĀčĕĊ

çĝ ĕĄ ĈďćđčĖĕĕĄĒČčÿ čĄĕČĝďĕĄ, ĕđ ĄĆďāĔČđ ĈĂďĄČ ĕđ ĕĀĕĄĒĕđ
ĔĊĄďĕČčĝĕĈĒđ čĄĕČĝď Ĕĕđ ĔğĄ čĄČ ĕđ ćĈĞĕĈĒđ ĔĊĄďĕČčĝĕĈĒđ
ĈďćđčĖĕĕĄĒČčĝ čĄĕČĝď Ĉĕÿ ĕđ čÿĎČđ. øđ ĄĆďāĔČđ ĈĂďĄČ
ĔĖĄĒÿĆđďĕĄē ĔĈ ĈĒČĔĔĝĕĈĒĄ Ąĝ 300 ĈďĉĖČčÿ ĔĖĔĕāĄĕĄ
đĖ ĔĖĈĕĀĘđĖď, ĈĕĄĐĞ ÿĎĎĚď, ĔĈ ĝĎĈē ĕČē ĄďĕČćĒÿĔĈČē
đĖ ĄĄČĕđĞď ATP. øđ ĄĆďāĔČđ ĄĂĉĈČ ĔĊĄďĕČčĝ ĒĝĎđ ĔĕĊď
ĈďćđčĖĕĕĄĒČčā ĊĎĈčĕĒđĎĖĕČčā đđČĝĔĕĄĔĊ čĄČ ĔĕĊď ĔĕĄċĈĒđđĂĊĔĊ
ĕĊē ďĈĖĒđĖěčāē ĈąĒÿďĊē.
5.2 úĄĒĄčđčČďĊĕČčĀē ČćČĝĕĊĕĈē
çđĒĒĝėĊĔĊ
øđ ĄĆďāĔČđ ĄđĒĒđėÿĕĄČ ĕĄĘĀĚē Ĕĕđ ćĚćĈčĄćÿčĕĖĎđ čĄČ ĕĊď
ÿďĚ ďāĔĕČćĄ. çĝ ĕĊď ĘđĒĊĆđĞĈďĊ ćĝĔĊ ĄđĒĒđėÿĕĄČ ĕđ 30%
ĀĚē ĕđ 40% čĄČ ĕđ đĔđĔĕĝ ĄĖĕĝ ĄďĀĒĘĈĕĄČ Ĕĕđ 70% ĔĈ čĄĕÿĔĕĄĔĊ
ĄďĈÿĒčĈČĄē ĄĆďĊĔĂđĖ. ì ĄđĒĒĝėĊĔĊ ĈĐĄĒĕÿĕĄČ ĈĂĔĊē Ąĝ
ćČÿėđĒđĖē ÿĎĎđĖē ĄĒÿĆđďĕĈē ĝĚē đČ ĈČėĄďĈČĄčĀē ĈďĕĈĒČčĀē
ąĎÿąĈē, Ċ čČďĊĕČčĝĕĊĕĄ ĕđĖ ĈďĕĀĒđĖ, đ ĘĒĝďđē ćČĀĎĈĖĔĊē čĄČ Ċ
ėĖĔČđĎđĆČčā ĘĎĚĒĂćĄ ĕđĖ ĈďĕĀĒđĖ. øĄ ĀĆČĔĕĄ ĈĂĈćĄ Ĕĕđď đĒĝ
ĈČĕĖĆĘÿďđďĕĄČ Ĉĕÿ Ąĝ 2-3 ğĒĈē.
ôČ ĔĖĆčĈďĕĒğĔĈČē ĄĆďĊĔĂđĖ Ĕĕđ ĎÿĔĄ ĈĂďĄČ ĈĕĄĐĞ 0,8 čĄČ 1,1
mmol/l. õĈĒĂđĖ ĕđ 40% ĕđĖ ĄĆďĊĔĂđĖ ĕđĖ ĎÿĔĄĕđē ĔĖďćĀĈĕĄČ

ûÿĒĕČďĄ čđĖĕČÿ đĖ ĈĒČĀĘđĖď ėĄčĈĎĎĂĔčđĖē Ąĝ Paper/polythene/aluminium/polythene laminate.
÷ĖĔčĈĖĄĔĂĈē ĕĚď 10, 20 čĄČ 30 ėĄčĈĎĎĂĔčĚď.
ñđĒĈĂ ďĄ Ċď čĖčĎđėđĒđĞď ĝĎĈē đČ ĔĖĔčĈĖĄĔĂĈē.
6.6 îćČĄĂĕĈĒĈē ĒđėĖĎÿĐĈČē ĄĝĒĒČęĊē
ïĄĂĄ ĈČćČčā ĖđĘĒĀĚĔĊ ĆČĄ ĄĝĒĒČęĊ.
7. ïçøôûô÷ øì÷ çêîç÷ ïùïðôúôöîç÷
ELPEN AE úĄĒĄčĈĖĕČčā èČđĊĘĄďĂĄ
ðĈĚė. ñĄĒĄċğďđē 95, 19009, õČčĀĒČ çĕĕČčāē
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91045/20/29-03-2021
9. ìñêöôñìòîç õöøì÷ êéïöî÷ì÷ / çòçòê÷ì÷ øì÷ çêîç÷
ìĈĒđĊďĂĄ ĒğĕĊē ĀĆčĒČĔĊē: 15-7-2020
10. ìñêöôñìòîç çòçíêöì÷ì÷ øôù ïêîñêòôù
29-03-2021

