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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Είναι σαφές ότι υπάρχει μια σταδιακή υποχώρηση της πανδημίας, αλλά
από την άλλη μεριά αυτή η υποχώρηση δεν είναι γραμμική –θα είναι με
εξάρσεις (εποχικές, τοπικές ή γεωγραφικές) και κυρίως σε χώρες όπου
δεν υπάρχει υψηλή εμβολιαστική κάλυψη. Και αυτό που επίσης πρέπει να
έχουμε υπόψη μας είναι ότι στις χώρες αυτές κυρίως, όπου θα συνεχίσει
να μεταδίδεται με μεγαλύτερη ευκολία ο ιός, λόγω χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης, θα δίνονται μεγαλύτερες ευκαιρίες στον ιό να μεταλλάσσεται. Γιατί όσο πιο συχνά μεταδίδεται ένας ιός τόσες περισσότερες
δυνατότητες έχει να μεταλλάσσεται. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε
στο μέλλον κάποιες νέες μεταλλάξεις, οι οποίες θα μας φέρουν προ δυσάρεστων εκπλήξεων σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα.
Oι επιστήμονες θεωρούσαν τη δεκαετία του 1960-1970 ότι έχουμε τελειώσει με τις επιδημίες και ότι δεν θα έχουμε μπροστά μας άλλες. Αυτή
η πρόβλεψη διαψεύστηκε αμέσως μετά, από τα τέλη της δεκαετίας του
1970 και τις αρχές του 1980, και σήμερα έχουμε πάνω από 30 διαφορετικές επιδημίες. Σχεδόν όλες αυτές οι επιδημίες είναι ιογενείς λοιμώξεις που προέρχονται από τα ζώα κι εκεί βρίσκεται η εξήγηση της νέας
φάσης των επιδημιών, διότι η βαθύτερη αιτία τους έχει να κάνει με τη
διατάραξη της σχέσης του ανθρώπινου είδους με το ζωικό βασίλειο.
Πιο συγκεκριμένα, έχει να κάνει με την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης
παγκοσμίως για ζωική πρωτεΐνη που έχει οδηγήσει σε μαζική εκτροφή
ζώων προς βρώση κάτω από λίαν ανθυγιεινές συνθήκες συνωστισμού
και διαβίωσης. Αυτές οι συνθήκες, χωρίς αυστηρούς ελέγχους ειδικά σε
χώρες όπως η Κίνα και άλλα κράτη της Ασίας, ευνοούν τη μετάδοση των
ιών από ζώο σε ζώο και, όπως είπα, όταν έχουμε πολλές μεταδόσεις,
αυξάνονται και οι μεταλλάξεις. Κι έτσι, έχουμε αυξημένο αριθμό μεταδόσεων που οδηγούν σε αυξημένο αριθμό μεταλλάξεων και ορισμένες
από αυτές τις μεταλλάξεις μεταπηδούν στον άνθρωπο. Και από αυτές
που μεταπηδούν στον άνθρωπο, κάποιες εξ αυτών είναι επικίνδυνες,
όπως ήταν και είναι πρόσφατα του COVID-19.
Το μάθημα της βαθύτερης αυτής αιτίας που αναφέρω δεν το έχουμε πάρει, διότι δεν έχει γίνει συνείδηση των αναγκαίων αλλαγών που πρέπει
να γίνουν, αλλά ελπίζω ότι αυτό θα γίνει σιγά σιγά, γιατί αυτό το πρόβλημα που προανέφερα είναι μέρος του γενικότερου προβλήματος της
κλιματικής κρίσης. Είναι η διατάραξη του οικολογικού βιοσυστήματος
και αυτό σαν προτεραιότητα γίνεται παγκοσμίως όλο και πιο σημαντική,
και γι’ αυτό πιστεύω ότι θα αρχίσουν να λαμβάνονται στο μέλλον και
μέτρα προστασίας με αυτή την κατεύθυνση. Όχι πάντως άμεσα. Τώρα,
στα υπόλοιπα μαθήματα, πήραμε ένα σημαντικό μάθημα ότι η υγεία είναι
εύθραυστη, ότι πρέπει κι εμείς οι ίδιοι να φροντίζουμε για την προστασία της υγείας μας και πως δεν είναι μόνο έργο των γιατρών και των
νοσοκομείων και ότι τα θέματα Δημόσιας Υγείας είναι πολύ σημαντικά
και πρέπει να τα αναβαθμίσουμε γιατί η μάχη για τις επιδημίες κερδίζεται
στις κοινότητες και όχι στα νοσοκομεία. Και όταν λέω Δημόσια Υγεία δεν
εννοώ τα δημόσια νοσοκομεία ή το Ε.Σ.Υ., εννοώ τον ξεχωριστό τομέα
που λέγεται Δημόσια Υγεία και που περιλαμβάνει την πρόληψη, την προστασία της υγείας και την Προαγωγή και Αγωγή Υγείας.
Απόσπασμα συνέντευξης του καθηγητή Γιάννη Τούντα για το offlinepost.
gr (31 Μαΐου, 2022)
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Οι μυοσκελετικές παθήσεις σε παιδιά και νέους - μια
προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλο τον κύκλο της ζωής για
τους παράγοντες κινδύνου και την πρόληψη
Η ενσωμάτωση της Επαγ γε λματικής
Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ) στην εκπαίδευση - συγκεκριμένα στην σχολική εκπαίδευση - βρίσκεται στην ατζέντα
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
(EU-OSHA) για χρόνια. Η πρόσφατη
έκθεση με τίτλο «Better Schools by
Promoting Musculoskeletal Health»
επικεν τρώνεται σ το πώς τα σχολεία
μπορούν να συμβάλλουν στην έγκαιρη
και μακροπρόθεσμη πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ).
Όταν τίθεται το ζήτημα μιας στρατηγικής πρόληψης που προάγει τη μυοσκελετική υγεία και την πρόληψη των ΜΣΠ,
περισσότερη έμφαση πρέπει να δοθεί
σ τη φυσική δρασ τηριότητα και την
άσκηση, ανεξάρτητα από το περιβάλλον
υλοποίησης. Τα πρόσφατα ερευνητικά
ευρήματα δείχνουν ότι οι ασθένειες και
δυσλειτουργίες του μυοσκελετικού συστήματος μπορούν να προληφθούν και
να περιοριστούν πρώτα από όλα μέσω
της σωματικής άσκησης. Η άσκηση μπορεί να προλάβει την παχυσαρκία, να
βελτιώσει την οστική μάζα, να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την
δύναμη και την κινητικότητα, και μεταξύ
άλλων να αποτρέψει ή να περιορίσει
την εμφάνιση άγχους και κατάθλιψης.
Όλα τα παραπάνω έχουν επίδραση στην
ανάπτυξη, την εξέλιξη και την σοβαρότητα των ΜΣΠ. Συνεπώς, εκτός του εργονομικού σχεδιασμού του εκάστοτε
περιβάλλοντος, μια παρέμβαση με εστίαση στην κινητικότητα παίζει σημαντικό
ρόλο στην πρόληψη των ΜΣΠ.
Στο πλαίσιο
του σ χολείου, η σωματική άσκηση
δίνει το επιπλέον πλεονέκ τη μ α ότι
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προωθεί τη μάθηση και μπορεί να βελτιώσει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των
παιδιών και των εφήβων. Για να επιτευχθούν αυτά τα οφέλη, τα επίπεδα
σωματικής δραστηριότητας θα πρέπει
τουλάχιστον να βρίσκονται σε συμφωνία με τις υποδείξεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας. Είναι ακόμα απαραίτητο να μάθουν τα άτομα να ασκούνται σωστά. Παρά το γεγονός ότι είναι
γνωστά τα οφέλη της φυσικής άσκησης
και παρ’όλο που υπάρχουν παγκόσμιες και εθνικές συστάσεις για τη φυσική
δραστηριότητα, υπάρχει ακόμα η τάση
τα άτομα να γίνονται όλο και λιγότερο
δραστήρια. Για να ξεπεραστεί αυτή η
έλλειψη σωματικής άσκησης που χαρακτηρίζει όλες τις ομάδες του πληθυσμού, υπάρχουν πολ λές παγκόσμιες
και εθνικές πρωτοβουλίες με σκοπό
την μείωση της σωματικής αδράνειας.
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν ρόλο
κλειδί σε αυτό το εγχείρημα.
Υψηλά επίπεδα επιπολασμού ΜΣΠ σε
παιδιά και νέους
Ο επιπολασμός των ΜΣΠ σε παιδιά και
νέους (7 – 26,5 ετών) που φοιτούν σε
σχολείο, κολλέγιο ή πανεπιστήμιο και
που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στην
αγορά εργασίας είναι αρκετά υψηλός,
περίπου στο 30%. Ο μέσος επιπολασμός σε νέους εργαζομένους ( 15- 32
ετών) που έχουν εισέλθει στην αγορά
εργασίας, είναι ακόμα πιο υψηλός, περίπου στο 34%. Υπάρχουν διάφοροι
λόγοι (μερικοί από τους οποίους θα
παρουσιασ τούν παρακάτω) που συναντώνται αυτά τα υψηλά επίπεδα επιπολασμού σε παιδιά και νέους. ΜΣΠ
μπορεί να προκληθούν από επίκτητους
ή συγγενείς παράγοντες κινδύνου. Είναι σημαν τικό να επισημάνουμε ότι
οι περισσότεροι από τους επίκτητους
παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι είναι
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αυτοί που αφορούν τη σωματική και
την ψυχολογική κατάσταση και το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, μπορούν
σε μεγάλο βαθμό να προληφθούν.
Βασικοί παράγοντες κινδύνου
Ένας σημαντικός αριθμός παραγόντων
που μπορούν να προληφθούν, και που
δεν έχουν σχέση με την εργασία, σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης ΜΣΠ σε παιδιά και εφήβους.
Περιλαμβάνονται: κακή διατροφή και
περίσσιο βάρος, πολύ χαμηλά και πολύ
υψηλά επίπεδα σωματικής άσκησης, έλλειψη δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, κάπνισμα και κατανάλωση αλκοόλ,
κακή ή λανθασμένη στάση σώματος,
καθιστική ζωή, παρατεταμένη χρήση
ηλεκ τρονικών συσκευών, φόρτωμα
με σακίδια πλάτης, τραυματισμοί από
την ενασχόληση με μουσικά όργανα,
αθλητικοί τραυματισμοί, προβλήματα
ψυχικής υγείας, κοινωνική κατάσταση
και κοινωνικές ανισότητες στην υγεία.
Πρόληψη ή περιορισμός μυοσκελετικού πόνου σε παιδιά και εφήβους
Αυξημένη ευαισθητοποίηση
Γενικότερα, οι εκπαιδευτικές συναντήσεις και τα μαθήματα, στοχεύουν στην
ενημέρωση, αλλαγή στάσεων και αύξηση δεξιοτήτων και είναι αποτελεσματικά
για την ευαισθητοποίηση πάνω στα μυοσκελετικά προβλήματα και τον πόνο
τόσο στα παιδιά όσο και στους νέους.
Ωστόσο, η αύξηση των γνώσεων δεν
οδηγεί απαραίτητα σε βελτίωση της συμπεριφοράς. Επομένως, τέτοιου τύπου
πρωτοβουλίες θα πρέπει να συνοδεύονται από ενεργητικές παρεμβάσεις (για
παράδειγμα, σωματική άσκηση). Παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις και σωματική άσκηση)
έχουν περισσότερες πιθανότητες να
είναι πετυχημένες.
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Φυσική δραστηριότητα και άσκηση
Τα προγράμματα ενδυνάμωσης των
μυών, μαθήματα γυμναστικής, προπονήσεις και νέες παιδαγωγικές μέθοδοι
που ενσωματώνουν στα μαθήματα την
κίνηση, αποτελούν πολλά υποσχόμενες
παρεμβάσεις, που μπορεί να επιφέρουν
γρήγορα αποτελέσματα στην πρόληψη και τον περιορισμό των ΜΣΠ. Για
βιώσιμα αποτελέσματα, θα πρέπει να
ενθαρρύνεται η μακροπρόθεσμη αφοσίωση στο πρόγραμμα.
Εργονομικά
Ο εργονομικός εξοπλισμός ( ειδικά
σχεδιασμένες θέσεις, θρανία, εξαρτήματα υπολογιστή) σε συνδυασμό με
την εξάσκηση έχουν θετική επίδραση.
Αυτές οι δύο παράμετροι μαζί αποτελούν παράδειγμα καλής πρακτικής μιας
παρέμβασης.
Πρόληψη παιδικών ατυχημάτων
Ατυχήματα και τραυματισμοί μπορούν
να μειωθούν αποτε λεσματικά μέσω
προγραμμάτων πρόληψης και μέτριας
έντασης σωματική άσκηση.
Η έ κ θ εσ η « B e t t e r S c h o o l s b y
Promoting Musculoskeletal Health»
αφορά μια μικρή, αλλά μεγάλης βαρύτητας φάση παρέμβασης - τη σχολική
περίοδο- στην προσέγγιση για δράση
σε όλον τον κύκλο ζωής.
Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία
(ΕΑΥ) μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν τα
παιδιά και οι νέοι είναι ήδη σε θέση
να μάθουν για την υγιή συμπεριφορά
και να αποκτήσουν σχετικές ικανότητες
στην προσχολική και σχολική τους εκπαίδευση. Αν αυτό πετύχει, θα είναι ικανοί να εντοπίσουν με επιδεξιότητα τις
απειλές και τους κινδύνους υγείας στην
ζωή τους και να διατηρήσουν και να
βε λτιώσο υ ν
την υγεία
το υς. Πέ ρ α
από αυτό, η
πρώιμη πρόληψη είναι
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σημαντική και για τον επιπρόσθετο
λόγο πως η πλειοψηφία των προβλημάτων υγείας συμβαίνουν, ή τουλάχιστον
έχουν την βάση τους, κατά την παιδική
ή εφηβική ηλικία και όχι κατά την ενήλικη ζωή. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να ενσωματωθεί η ασφάλεια και η
υγεία στην εκπαίδευση προς όφελος
των ανθρώπων σε όλα τα στάδια της
ζωής τους. Η παρούσα έκθεση προβάλει ότι όχι μόνο είναι επιθυμητή αυτή η
ενσωμάτωση, αλλά και επιτακτική για
την ενίσχυση και την μακροπρόθεσμη
συμβολή στην πρόληψη των ΜΣΠ.
Η ενσωμάτωση της ΕΑΥ στην εκπαίδευση - συγκεκριμένα στην σχολική
εκπαίδευση - βρίσκεται στην ατζέντα
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
(EU-OSH) εδώ και χρόνια. Το ζήτημα
πρώτη φορά τέθηκε από την EU-OSHA
πριν από είκοσι χρόνια σε συνθήκη σεμιναρίου. Σε μικρό χρονικό διάστημα
ακολούθησε η πρώτη έκθεση και η πρώτη καμπάνια, που ως επί το πλείστων
επικεντρώθηκε στην ένταξη της στην
εκπαίδευση και το σχολείο. Από τότε,
έχει γίνει επανεμφανιζόμενο θέμα στην
ατζέντα του EU-OSH, συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και μέτρα και σχέδια για
δράση. Από το 2002, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την Στρατηγική στην Υγεία
και την Ασφάλεια στην Εργασία είναι
αυτή που θέτει το επίσημο πλαίσιο
για αυτές τις δραστηριότητες. Σήμερα
αυτό το πλαίσιο αποκαλείται Ευρωπαϊκό
Στρατηγικό Πλαίσιο για την Υγεία και
την Ασφάλεια στην Εργασία. Αναφορικά με το ζήτημα των ΜΣΠ και των μελλοντικών κινήσεων, η καμπάνια 20202022 «Healthy Workplaces Lighten
the Load» αντιμετωπίζει το ζήτημα της
ενσωμάτωσης της ασφάλειας και της
υγείας στο εκπαιδευτικό σύστημα.
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Πως θα έρθει η αλλαγή στο σχολικό
σύστημα ;
Η αλλαγή στο σχολικό σύστημα ή σε
οποιαδήποτε σχολείο κατά μονάδα είναι μια απαιτητική προσπάθεια. Οι λόγοι έχουν να κάνουν με την πολυπλοκότητα του σχολικού συστήματος και τη
μοναδικότητα του εκάστοτε σχολείου.
Επιπροσθέτως, η αλλαγή απαιτεί προθυμία εκ μέρους των σχολείων για αλλαγή και αυτή δεν είναι πάντα παρούσα
στον απαραίτητο βαθμό από την αρχή.
Προηγούμενες εμπειρίες έχουν δείξει
ότι η επιτυχής εφαρμογή των μέτρων
αλλαγής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από:
-την καλή γνώση του αντικειμένου και
την επίγνωση των αλλαγών που αναμένεται να συμβούν, εκ μέρους των
υπεύθυνων και γενικότερα όλων των
εμπλεκόμενων. Η προθυμία για αλλαγή
πρέπει να είναι παρούσα.
-την ικανότητα των εκπαιδευτικών για
την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν συχνά ανεπαρκή εξειδίκευση σε ζητήματα
υγείας και άσκησης, όπως και της εφαρμογής αλλαγών, είναι συνήθως απαραίτητο να τους παρέχουμε περισσότερη
επιμόρφωση και διαρκή επαγγελματική
εξέλιξη.
Παραδείγματα επιτυχούς ενσωμάτωσης στην Ευρώπη
Μια ανασκόπηση του τι συμβαίνει στις
ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι, παρά τις
δυσκολίες στην διαχείριση των αλλαγών, μια πιο εντατική προώθηση της
σωματικής άσκησης, του παιχνιδιού και
των αθλημάτων στο πλαίσιο του σχολείου είναι αρκετά εφικτή. Τα επιλεγμένα
παραδείγματα από την Φινλανδία, την
Αυστρία, την Ουγγαρία και την Γερμανία
αποτυπώνουν διαφορετικές δυνατότητες όσον αφορά την εφαρμογή. Παρόλα αυτά, δεν εστιάζουν την προσοχή
τους συγκεκριμένα στην πρόληψη των
ΜΣΠ, αλλά περισσότερο στην ενίσχυση
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του ρόλου της άσκησης στα σχολεία με
μια πιο γενική έννοια της προαγωγής
υγείας. Με δεδομένο αυτό, αυτή η κατεύθυνση θα πρέπει να ανταποκρίνεται
στις συνθήκες των ευρωπαϊκών σχολείων και να αντικατοπτρίζει ρεαλιστικές
προσδοκίες για πρόληψη και προαγωγή
υγείας. Η πρόληψη των ΜΣΠ και η αγωγή για την μυοσκελετική υγεία μπορεί
να είναι σημαντική από την σκοπιά του
ΕΑΥ και της δημόσιας υγείας. Ωστόσο,
μια ματιά στην τωρινή κατάσταση φανερώνει ότι κάτι τέτοιο είναι μακριά από
την εκπαιδευτική στοχοθεσία.
Ότι είναι τώρα δεδομένο για τα ζητήματα διατροφής, καπνίσματος, παράνομων ουσιών, βίας και ψυχικής υγείας
δεν είναι (ακόμα) δεδομένο για το θέμα
των ΜΣΠ. Το πρόβλημα είναι ότι προφανώς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει
λάβει την απαραίτητη προσοχή και για
αυτό δεν υπάγεται στα ενδιαφέροντα
του σχολείου και της εκπαίδευσης. Ως
εκ τούτου, μέχρι στιγμής σπάνια έχει
αποτελέσει αντικείμενο παρεμβάσεων
και πρωτοβουλιών σχετικών με την σωματική άσκηση στα σχολεία. Έτσι, η πιθανότητα τα σχολεία να αλλάξουν στην
οπτική τους απέναντι στις ΜΣΠ φαίνεται
να είναι μικρή αν δεν υπάρχουν τα παρακάτω:
• Οι απαιτούμενοι πόροι για την διαδικασία αλλαγής είναι διαθέσιμοι σε
ικανοποιητικό επίπεδο. Η οικονομική
κάλυψη για τα μέτρα παρέμβασης ,
και σε μικρότερο βαθμό η χρονική
επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.
• Οι τομείς της εκπαίδευσης και της
δη μόσιας υ γείας σ υ νε ργάζον ται
αποτελεσματικά, ιδανικά και με κοινοτικά ιδρύματα για τον σκοπό αυτό.
Αυτό που μπορεί να φανεί αποτελεσματικό είναι η ενίσχυση μιας γενικότερης
προσπάθειας που προάγει την άσκηση,
τα αθλήματα και το παιχνίδι στα σχολεία. Υπάρχουν τρεις λόγοι υπέρ αυτού:
• Η φυσική άσκηση έχει καθιερωθεί
σ τις εκπαιδευτικές πολιτικές, σ τα
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•

•

•
•

•

σχέδια μαθημάτων και στην σχολική
καθημερινότητα σε όλες τις χώρες.
Η φυσική άσκηση μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης και
ακόμα και στην βελτίωση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων.
Υπάρχουν πολλές παγκόσμιες και
εθνικές παρεμβάσεις που στοχεύουν
στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση
του τρόπου που η άσκηση προωθείται στα σχολεία. Για να υπάρξει περισσότερη άσκηση στα σχολεία και
έτσι να πραγματοποιηθεί με ουσιαστικό τρόπο η πρόληψη των ΜΣΠ,
το πρόγραμμα «Moving School» της
Αυστρίας και όσα προβλέπει, αποτελούν σημείο εκκίνησης και πηγή
έμπνευσης. Περισσότερα στο The
Austrian Moving School model:
school quality means enabling the
children to live out their natural
Άλλα πρακτικά παραδείγματα:
“Schools on the Move” – Φινλανδία. Περισσότερα στο: Schools and
students on the Move – A finnish
initiative
“Daily physical education as part
of health promotion in schools”
– Ου γ γα ρία. Πε ρισσότε ρο σ τα
Application of special exercises in
physical education.The Hungarian
prevention progra m m e & Daily
physical education as part of holistic
health promotion in H ungaria n
schools.

Πηγή: https://osha.europa.eu/en/publications/
better-schools-promoting-musculoskeletal-health
European Agency for Safety and Health at Work,
2022
Μετάφραση/προσαρμογή κειμένου: Ζωή Ζωγράφου, εκπαιδευτικός, MSc Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, ΕΚΠΑ
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Ένα στα τρία παιδιά με αναπηρία έχει υποστεί βία: παγκόσμια
μελέτη
Τα παιδιά με γνωστικές ή μαθησιακές
δυσκολίες ή προβλήματα ψυχικής υγείας και παιδιά με αναπηρία από περιβάλλοντα χαμηλού εισοδήματος είναι ιδιαίτερα πιθανό να υποστούν βία. Παρά
την πρόοδο σε ευαισθητοποίηση και
πολιτικές τα τελευταία χρόνια, τα παιδιά
και έφηβοι με αναπηρίες υφίστανται σωματική, σεξουαλική και συναισθηματική
βία και παραμέληση σε αρκετά μεγαλύτερη συχνότητα απ’ ότι τα παιδιά χωρίς
αναπηρία σύμφωνα με μία συστηματική
ανασκόπηση ερευνών που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1990 και 2020, με περισσότερους από 16 εκατομμύρια νέους από
25 χώρες. Η μελέτη αυτή παρουσιάζει
την πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά
με τη βία που υφίστανται παιδιά με αναπηρίες σε όλο τον κόσμο. Τα ευρήματα
είναι δημοσιευμένα στο Lancet Child &
Adolescent Health.
Νέοι με ψυχική ασθένεια και γνωστικές
ή μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. διαταραχή
ελειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας και αυτισμός) είναι αρκετά πιθανό
να υποστούν βία και συνολικά, παιδιά με
αναπηρία είναι παραπάνω από δύο φορές πιο πιθανό να υποστούν βία συγκριτικά με παιδιά χωρίς αναπηρία, πράγμα
που μπορεί να έχει σοβαρή και μακροχρόνια επίπτωση στην υγεία και την ευεξία τους. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν
την επείγουσα ανάγκη για συλλογικές
προσπάθειες
από τις κυβερνήσεις, τους
επαγγελματίες υγείας και
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πρόνοιας και τους ερευνητές προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με
όλες τις μορφές βίας απέναντι σε παιδιά
με αναπηρία και να ενισχύσουν την πρόληψη.
«Τα παιδιά με αναπηρία αντιμετωπίζουν
απαράδεκτα υψηλά επίπεδα βίας παγκοσμίως», δηλώνει ο llan Cerna-Turoff
από το Columbia University Mailman
School of Public Health. «Οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν μια απαιτητική στιγμή όπου οι πόροι εξαντλούνται για την
αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 και
της οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής.
Γνωρίζουμε ότι η πρόληψη της βίας οδηγεί σε καλύτερους δείκτες ανάπτυξης για
τις κοινωνίες μας. Τώρα περισσότερο
από ποτέ η πρόληψη της βίας είναι μια
σημαντική και αξιόλογη επένδυση για να
διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον.
Επιπλέον, όλοι οι άνθρωποι αξίζουν το
δικαίωμα να ζουν σε έναν κόσμο όπου
είναι ασφαλείς απέναντι στη βία. Η προστασία των παιδιών με αναπηρία από τη
βία είναι θεμελιώδης όψη της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της ισότητας»
Εκτιμάται ότι 291 εκατομμύρια παιδιά και
έφηβοι έχουν επιληψία, νοητική αναπηρία, διαταραχή όρασης ή απώλεια ακοής, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 11%
του παγκόσμιου πληθυσμού παιδιών και
εφήβων. Πολλά περισσότερα έχουν άλλες σωματικές ή νοητικές αναπηρίες. Η
συντριπτική πλειονότητα των παιδιών
με αναπηρία- περισσότερο από το
94%- ζουν σε χώρες χαμηλού-μεσαίου
εισοδήματος όπου συνυπάρχουν πολλαπλοί κίνδυνοι. Ανεπαρκή συστήματα
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κοινωνικής προστασίας και πρόσβασης
σε υποστήριξη, στίγμα, διακρίσεις και
έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με την
αναπηρία συνεισφέρουν σε υψηλότερα
επίπεδα βίας απέναντι σε παιδιά με αναπηρία. Η κατάσταση αυτή μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω από τη φτώχεια και
την κοινωνική απομόνωση. Οι ιδιαίτερες δυσκολίες των παιδιών με αναπηρία,
όπως η αδυναμία να λεκτικοποιήσουν ή
να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, μπορούν επίσης να τα κάνουν στόχο βίαιης
συμπεριφοράς.
Το 2021 μια συστηματική ανασκόπηση
που δημοσιεύτηκε στο Lancet εκτίμησε
ότι περισσότερα από ένα στα τέσσερα
παιδιά με αναπηρία σε χώρες υψηλού
εισοδήματος είχαν υποστεί βία και ότι η
πιθανότητα να υποστούν βία ήταν πάνω
από 3 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση
με τους συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρία.

βάσεις δεδομέων στην Κίνα μεταξύ των
ετών 1990 και 2020. Ανέλυσαν δεδομένα από 98 έρευνες σε σύνολο πάνω
από 16,8 εκατομμύρια παιδιά (ηλικίας
0-18 ετών) από τις οποίες οι 75 ήταν σε
χώρες υψηλού εισοδήματος και οι 23 σε
7 χώρες χαμηλού-μεσαίου εισοδήματος.
Η ανάλυση των δεδομένων από 92
έρευνες όσον αφορά τη συχνότητα βρήκε ότι οι συνολικοί δείκτες διαφέρουν
ανάλογα με την αναπηρία και ήταν ελαφρώς υψηλότεροι ανάμεσα σε παιδιά με
ψυχικές διαταραχές (34%) και γνωστικές
ή μαθησιακές δυσκολίες (33%) απ’ ότι
σε παιδιά με αισθητηριακές διαταραχές
(27%), σωματικούς ή κινητικούς περιορισμούς (26%) και χρόνιες παθήσεις (21%).

Οι πιο συχνά αναφερόμενες μορφές
βίας ήταν η συναισθηματική και η σωματική, βιωμένες από περίπου ένα στα
τρία παιδιά και εφήβους με αναπηρία.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ένα στα πέντε
Αυτή η νέα ανάλυση περιλαμβάνει με- παιδιά βιώνει παραμέληση, ενώ ένα στα
γαλύτερο αριθμό μελετών από ευρύτε- δέκα έχει υποστεί σεξουαλική βία.
ρη γεωγραφική περιοχή, περισσότερες Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης τα υψημορφές βίας (π.χ. εκφοβισμός από συ- λά επίπεδα εκφοβισμού από συνομηνομηλίκους, βία από σύντροφο), μεγα- λίκους, εκτιμώντας ότι σχεδόν το 40%
λύτερο εύρος αναπηριών (σωματικοί των παιδιών με αναπηρία έχουν υποστεί
περιορισμοί, ψυχικές διαταραχές, γνω- εκφοβισμό από τους ομότιμούς τους.
στικές ή μαθησιακές δυσκολίες, αισθη- Ο κατά πρόσωπο εκφοβισμός (σωματηριακές διαταραχές, χρόνιες ασθένειες), τικές, λεκτικές ή άλλες συμπεριφορές
καθώς και αναβαθμισμένες μεθόδους. όπως χτύπημα ή κλοτσιές, προσβολές
Παρέχει παγκόσμιες εκτιμήσεις της βίας και απειλές ή κοινωνικός αποκλεισμός)
εναντίον παιδιών με αναπηρία μέχρι το είναι πιο συχνός (37%) από τον διαδιΣεπτέμβριο του 2020.
κτυακό (23%).
Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση όλων των μελετών παρατήρησης που
μετρούσαν τη βία εναντίον παιδιών με
αναπηρία, δημοσιευμένων σε 18 αγγλόφωνες βάσεις δεδομένων και 3 τοπικές
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Γενικά, τα παιδιά με αναπηρία από χώρες χαμηλού
εισοδήματος
βίωσαν υψη-
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λότερα επίπεδα βίας απ’ ότι αυτά σε χώρες υψηλού εισοδήματος πιθανόν ως
αποτέλεσμα περιορισμένης πρόσβασης
σε υπηρεσίες πρόληψης και στήριξης,
χαμηλότερων επιπέδων νομικής προστασίας και στάσεων και κανόνων που
στιγματίζουν ανθρώπους με αναπηρία
και οδηγούν σε μεγαλύτερη κοινωνική
ανοχή της βίας. Μια επιπλέον πρόκληση
είναι ότι συνεχίζουμε να βλέπουμε λιγότερες μελέτες καταγραφής του προβλήματος στις χώρες χαμηλού και μεσαίου
εισοδήματος, ειδικά στην Νοτιοανατολική και Κεντρική Ασία και την Ανατολική
Ευρώπη.
«Η βία κατά των παιδιών με αναπηρία
μπορεί να προληφθεί. Αυτά τα παιδιά
πρέπει να λάβουν δίκαιες ευκαιρίες ζωής
τώρα», σημείωσε ο Zuyi Fang από το
Beijing Normal University της Κίνας.
«Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του
ΟΗΕ σκοπεύουν να τερματίσουν όλες
τις μορφές βίας ενάντια σε παιδιά έως
το 2030. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει
πολιτικοί αρχηγοί, επαγγελματίες και
επιστήμονες να συνεργαστούν για να
εφαρμόσουν αυτά που ήδη ξέρουμε ότι
προλαμβάνουν τη βία, όπως εμπειρικά
τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για γονείς,
και παράλληλα για να αναπτύξουν και να
αξιολογήσουν παρεμβάσεις στην κοινότητα, το σχολείο και το διαδίκτυο που
στοχεύουν σε συγκεκριμένες μορφές
βίας».

πηρία να έχει αυξηθεί από την πανδημία
covid-19, προσθέτοντας ότι «το άρθρο
19 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
για τα Δικαιώματα του Παιδιού, εγκεκριμένης από πολλές χώρες του κόσμου,
κατοχυρώνει την προστασία του παιδιού
από τη βία. Καθώς ο αριθμός των παιδιών με αναπηρία συνεχίζει να αυξάνεται
παγκοσμίως πρέπει να καθιερώσουμε
συστήματα και διαδικασίες ώστε να τα
προστατέψουμε από τη βία. Καλύτερες
υπηρεσίες και στήριξη για τα παιδιά με
αναπηρία θα μειώσουν πολλούς παράγοντες κινδύνου που ενισχύουν την αυξημένη βία που υφίστανται. Η επιταγή να
δράσουμε είναι πολλαπλή. Οικονομική,
καθώς η ζημία εξαιτίας της βίας έχει κόστος. Κοινωνική, καθώς η κοινωνία έχει
να κερδίσει πολλά από τη συμπερίληψη
ατόμων με αναπηρία. Κυρίως ηθική, διότι είναι απαράδεκτο για τη σημερινή
κοινωνία να ανέχεται τέτοια επίπεδα βίας
ανάμεσα στα παιδιά με αναπηρία».
Πηγή: https://www.publichealth.columbia.
edu/public-health-now/news/one-threec h i l d r e n - d i s a b i l i t i e s - g lo b a lly - h a v e experienced-violence-their-lifetimes
Μελέτες: Zuyi Fang, Ilan Cerna-Turoff, Cheng
Zhang, Mengyao Lu, Jamie M Lachman,
Jane Barlow. Global estimates of violence
against children with disabilities: an updated
systematic review and meta-analysis. The
Lancet Child & Adolescent Health, 2022.

Ta n ia
King,
Catherine
Chittleborough. Violence against children
Σε σχετικό σχόλιο, η Tania King από το with disability: an unacceptable scourge
University of Melbourne της Αυστραλί- of society. The Lancet Child & Adolescent
ας, επισημαί- Health, 2022.
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Aνισότητες στον παιδικό καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια
Η νέα έκθεση του ΠΟΥ για τις Aνισότητες στον παιδικό καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ παρουσιάζει
για πρώτη φορά την κλίμακα των ανισοτήτων του παιδικού καρκίνου στην
Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και εξετάζει τα
πρότυπα που εμφανίζονται σε εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο γύρω από τη
νόσο.
Αναλύοντας πώς το ποσοστό πενταετούς συνολικής επιβίωσης για τα παιδιά
με καρκίνο έχει αυξηθεί από 30% από
τη δεκαετία του 1960 σε πάνω από 80 %
τον τελευταίο καιρό, η έκθεση αποδίδει
αυτή την επιτυχία σε διαφορετικούς παράγοντες, όπως καλύτερα φάρμακα, διαγνωστικά και πρόσβαση στη φροντίδα.
Πέρυσι στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του
ΠΟΥ, 4,8 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο και 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από τη νόσο.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, καθημερινά περισσότερα από 1.000 παιδιά
ανακαλύπτουν ότι έχουν καρκίνο.
«Το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται από 9 % σε ορισμένες χώρες της
Περιφέρειας έως 57% σε άλλες. Αυτή
η έντονη διαφορά αντιπροσωπεύει μια
μυριάδα ανισοτήτων μεταξύ αυτού του
ευάλωτου πληθυσμού μας…τις οποίες
πρέπει επειγόντως να αντιμετωπίσουμε», προσθέτει η Marilys Corbex, Τεχνική Υπεύθυνη στον ΠΟΥ Ευρώπη.
Υπογραμμίζοντας ότι τα ποσοστά επιβίωσης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ
χωρών υψηλότερου και χαμηλότερου
εισοδήματος, η κα. Corbex σημειώνει
επίσης ότι «μπορούν επίσης να διαφέρουν πολύ στην ίδια χώρα μεταξύ κοινωνικοοικονομικών ομάδων ή ακόμα
και ανάλογα με το φύλο».
Η έκθεση εξετάζει τους διαφορετικούς
τρόπους με τους οποίους τα παιδιά
που εμφανίζουν καρκίνο και οι οι-
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κογένειες τους επηρεάζονται από τις
ανισότητες: ανισότητες μεταξύ των χωρών, μεταξύ του διαθέσιμου επίπεδου
φροντίδας, μεταξύ κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, φύλου και ηλικιών
καθώς και μεταξύ αστικού ή αγροτικού
περιβάλλοντος.
Η έκθεση εξετάζει επίσης τον παιδικό
καρκίνο ως αιτία ανισοτήτων, για παράδειγμα, πώς μια διάγνωση καρκίνου σε
νεαρή ηλικία μπορεί να δημιουργήσει ή
να επιδεινώσει τις ανισότητες και πώς οι
δυσκολίες για τους επιζώντες μπορούν
να συνεχιστούν στην ενήλικη ζωή, επηρεάζοντας μακροπρόθεσμα την υγεία,
την ευημερία τους και τις ευκαιρίες απασχόλησης.
Μερικές από τις ανισότητες που σημειώθηκαν περιλαμβάνουν την έλλειψη
φαρμάκων στις κλινικές, την καθυστερημένη ή ανακριβή διάγνωση λόγω έλλειψης ενημέρωσης για τον καρκίνο της
παιδικής ηλικίας και γνώσης των τυποποιημένων πρωτοκόλλων θεραπείας του
καρκίνου, καθώς και την έλλειψη παιδιατρικών εγκαταστάσεων.
Αν και αναγνωρίζει ότι οι χώρες εργάζονται από διαφορετικά σημεία εκκίνησης
και ότι θα ισχύουν διαφορετικοί παράγοντες, ο ΠΟΥ είπε ότι οι συστάσεις του
στοχεύουν στη μείωση των ανισοτήτων
όσο το δυνατόν περισσότερο.
Περιλαμβάνουν επενδύσεις στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, εξασφάλιση
δωρεάν διάγνωσης και θεραπείας για
την αποφυγή «καταστροφικών» δαπανών για τις οικογένειες, χρηματοδότηση
επαγγελματικής κατάρτισης γιατρών και
νοσηλευτών
για να δια σφαλιστεί η
ευαισθητοποίηση και η
χρήση παιδι-
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ατρικών τυποποιημένων πρωτοκόλλων
θεραπείας για τον καρκίνο, υποστήριξη
των επιζώντων μέσω Σχεδίων Υποστήριξης Φροντίδας για την αντιμετώπιση
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και παροχή οικονομικής και κοινωνικής στήριξης στις οικογένειες.
Μείωση των ανισοτήτων στον παιδικό
καρκίνο μεταξύ των χωρών
Προτείνεται οι χώρες:
να στοχεύσουν στην παροχή Καθολικής Φροντίδας Υγείας (UHC) σε εθνικό
επίπεδο για όλους τους καρκίνους στα
παιδιά και, ει δυνατόν, στους νέους,
είτε στο πλαίσιο ενός εθνικού συστήματος υπηρεσιών υγείας είτε βάσει ενός
εθνικού μοντέλου κοινωνικής ασφάλισης υγείας. Καθώς ο παιδικός καρκίνος
είναι σπάνιος και οι θεραπείες σχετικά
φθηνές, οι απαιτούμενοι πόροι είναι
ελάχιστοι.
• να ελαχιστοποιήσουν των δαπανών
των οικογενειών από την τσέπη τους
για τη χρηματοδότηση της θεραπείας
για τον παιδικό καρκίνο.
• να υποστηρίξουν την καθολική πρόσβαση σε προληπτικά μέτρα δημόσιας υγείας για τον καρκίνο που ξεκινούν από την παιδική ηλικία, όπως
ο εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας
Β και του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων.
• να αποφεύγουν τις υπερβολικές μαζικές εξετάσεις προσυμπτωματικού
ελέγχου για παιδιά και ενήλικες, όπως
υπερηχογράφημα θυρεοειδούς, κοιλίας και νεφρών, που φέρουν την πιθανή βλάβη της υπερδιάγνωσης – οι
πόροι που θα ελευθερωθούν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω υποστήριξη και βελτίωση άλλων βασικών περιοχών της έγκαιρης
ανίχνευσης
και θεραπείας
του παιδικού
καρκίνου.
•
να εξε-
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•

•
•
•

•

•

ρευνήσουν τα αίτια της καθυστερημένης διάγνωσης του παιδικού καρκίνου
παρακολουθώντας τις καθυστερήσεις
μεταξύ των πρώτων συμπτωμάτων,
της πρώτης επαφής με το σύστημα
φροντίδας, της αποτελεσματικής διάγνωσης και της έναρξης της θεραπείας και προσδιορίζοντας τις αιτίες
καθυστερήσεων, οι οποίες μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με το φύλο, την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση και
τη γεωγραφική τοποθεσία.
να διασφαλίσουν ότι τα πρωτόκολλα διάγνωσης και θεραπείας που
τεκμηριώνονται βάση της έρευνας
του παιδιατρικού καρκίνου και συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα
κοινοποιούνται ευρέως και χρησιμοποιούνται όπου είναι δυνατόν.
να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε
διεπιστημονική θεραπεία και φροντίδα.
να διασφαλίσουν ότι η ποιότητα της
περίθαλψης παρακολουθείται και αξιολογείται.
να διασφαλίσουν ότι τα φάρμακα
που περιλαμβάνονται στη λίστα βασικών φαρμάκων για παιδιά (EMLC)
καθίστανται διαθέσιμα και προσβάσιμα σε όλους τους ασθενείς μαζί με
το κατάλληλο επίπεδο τεχνολογίας
ακτινοθεραπείας, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της WHO &
IAEA, 2021.
να επανεξετάσουν το ευρωπαϊκό
ρυθμιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων αναγκών
παιδιών και εφήβων με καρκίνο και
να ευθυγραμμίσουν την ταχύτητα και
την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης φαρμάκων για αυτήν την ομάδα
με τον ρυθμό καινοτομίας που παρατηρείται στον τομέα φροντίδας των
ενηλίκων (για παράδειγμα, Παιδιατρικός κανονισμός της ΕΕ για τα ορφανά
φάρµακα.).
να ενισχύσουν τη σημασία της πρόσβασης σε βασικά φάρμακα (συ-
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•

•

•
•

•

•

μπεριλαμβανομένων φαρμάκων και
συμπληρωμάτων διατροφής για τη
θεραπεία των παρενεργειών της χημειοθεραπείας) για παιδιατρικές κακοήθειες στα εθνικά σχέδια για τον
καρκίνο ή σε ισοδύναμα όργανα που
καθοδηγούν τη φροντίδα του καρκίνου σε εθνικό επίπεδο.
να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ εγκαταστάσεων σε
διάφορες χώρες όπου είναι εφικτό
και κατάλληλο, ιδιαίτερα για περίπλοκες και σπάνιες περιπτώσεις.
να παρέχουν κοινωνική, ψυχολογική και εκπαιδευτική υποστήριξη στις
πληγείσες οικογένειες και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων για την παροχή
τους.
να εφαρμόσουν το δικαίωμα της
γονικής άδειας για τους φροντιστές
ενός παιδιού με καρκίνο.
να προωθήσουν την ενσωμάτωσης
θεμάτων για τον καρκίνο παιδικής
ηλικίας στην ιατρική εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης
σχετικών κατευθυντήριων γραμμών
για την επιτήρηση και την παροχή
φροντίδας.
να διασφαλίσουν τη δημιουργίας μητρώων καρκίνου με βάση τον πληθυσμό και της χρήσης διεθνώς συμφωνημένων συστημάτων ταξινόμησης,
ενσωματώνοντας πληροφορίες για
τα αποτελέσματα και δεδομένα σταδιοποίησης για παιδικούς καρκίνους
με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Toronto Childhood Cancer
Stage και να δημοσιεύουν τακτικά
τον αριθμό των περιπτώσεων παιδικού και εφηβικού καρκίνου σε κάθε
χώρα της Περιφέρειας· και
να διασφαλίσουν τη λήψη μέτρων
εντός της κοινότητας του παιδικού
καρκίνου για την ανάπτυξη δεικτών
που θα βοηθήσουν τις χώρες να
εφαρμόσουν συστάσεις για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών και μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών ομάδων εντός των χωρών.
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Μείωση των ανισοτήτων στον παιδικό
καρκίνο εντός των χωρών
Προτείνεται οι χώρες:
• να παρέχουν στέγαση για τις οικογένειες παιδιών με καρκίνο που διαμένουν στο νοσοκομείο ως μέρος
των πακέτων παροχών που εγγυάται
το κράτος.
• να υποστηρίξουν τις οικογένειες να
κατανοήσουν τα δικαιώματά τους
στη θεραπεία και τη σημασία αυτών
των δικαιωμάτων και να τους παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο πλοήγησης στα συστήματα
υγειονομικής περίθαλψης ώστε να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μη βέλτιστης θεραπείας λόγω ασυμμετρίας
πληροφοριών.
• ιδανικά, κάθε ασθενής και οικογένεια
να έχει τον λεγόμενο «πλοηγό» – μια
νοσηλεύτρια ή κοινωνικό λειτουργό που είναι το επίκεντρό τους και
τους καθοδηγεί στη διάγνωση, στη
θεραπεία και στην αποκατάσταση και
μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις
τους ανά πάσα στιγμή
• να καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι οι περιθωριοποιημένες ομάδες έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες καρκίνου παιδικής ηλικίας τόσο
εύκολα όσο και ο υπόλοιπος πληθυσμός – οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να επεκταθούν και σε μετανάστες
χωρίς έγγραφα.
• να ενθαρρύνουν τους επαγγελματίες
υγείας για μεγαλύτερη συνεργασία
μεταξύ των υπηρεσιών υγείας εντός
των χωρών, αυξάνοντας ιδίως τη διεπιστημονική συνεργασία, και διασφαλίζοντας ότι αναζητείται βοήθεια
σε δύσκολες περιπτώσεις.
• βελτίωση
της ποσότητας και
της ποιότη-
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σε άλλες χρηματοοικονομικές υπητας των διαθέσιμων επιδημιολογικών
δεδομένων του παιδικού καρκίνου
ρεσίες (η άρνηση πρόσβασης των
μεταξύ των ομάδων μεταναστών και
επιζησάντων του καρκίνου, σε υποπροσφύγων.
θήκες, δάνεια ή ασφάλειες ζωής είναι
από τα πιο σοβαρά προβλήματα που
• εξασφάλιση της πρώιμης πρόσβασης
αντιμετωπίζουν).
σε κλινικές δοκιμές για παιδιά με κακή
πρόγνωση ως πρότυπο φροντίδας. • να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών σωματικής υγείας για ενήλικες και
• αναγνώριση κέντρων παραπομπής για
παιδιά επιζώντες καρκίνου παιδικής
τις πιο περίπλοκες θεραπείες. Οι λιηλικίας και την υποστήριξη των ίδιων
γότερο πολύπλοκες θεραπείες μπορεί
και των οικογενειών τους ώστε να
να χορηγούνται πιο κοντά στο σπίτι ή
διαχειριστούν τυχόν ψυχολογικές,
σε λιγότερο εξελιγμένα νοσοκομεία,
ψυχικές, ψυχοκοινωνικές ή κοινωνιέτσι ώστε οι ασθενείς να έχουν το
κοοικονομικές συνέπειες της ασθέκαλύτερο δυνατό και από τους δύο
νειας και της θεραπείας τους.
κόσμους – οι ασθενείς θα πρέπει να
έχουν πρόσβαση στην τεχνογνω- • να εξασφαλίσουν εκπαιδευτικές εγκασία και την τεχνολογία που συχνά
ταστάσεις και υποστήριξη για του
είναι διαθέσιμη μόνο σε μεγαλύτερα
ασθενείς με καρκίνο παιδικής ηλικίας
κέντρα για το περίπλοκο μέρος της
που βρίσκονται στο νοσοκομείο και
θεραπείας (συνήθως ένα μικρότερο
για όσα παιδιά και έφηβους λαμβάμέρος του συνολικού πλάνου θερανουν φροντίδα εκτός νοσοκομείου
αλλά είναι πολύ άρρωστα για να πάνε
πείας) και να λαμβάνουν υπηρεσίες
στο σχολείο.
πιο κοντά στο σπίτι για το λιγότερο
περίπλοκο κομμάτι της θεραπείας.
• να διασφαλίσουν τη διαχρονική παρακολούθηση των νέων θεραπειών
κατά του παιδικού καρκίνου για τους
Μείωση των ανισοτήτων που αντιμενέους.
τωπίζουν οι επιζώντες του παιδικού
• να διασφαλίσουν τη συλλογή δεδοκαρκίνου
μένων για τα μακροπρόθεσμα αποτεΠροτείνεται οι χώρες:
λέσματα σε εθνικά μητρώα καρκίνου
• να υποστηρίξουν τους επιζώντες από
ή άλλα σχετικά μητρώα (σύμφωνα
καρκίνο της παιδικής ηλικίας για την
με το τοπικό πλαίσιο), με κατάλληεπίτευξη ομαλής μετάβασης μεταξύ
λες διαδικασίες συναίνεσης για την
των υπηρεσιών υγειονομικής φροπροώθηση της έρευνας πάνω στη μαντίδας παιδιών και ενηλίκων, με την
κροπρόθεσμη κατάσταση της υγείας
υποστήριξη της εύκολης πρόσβασης
των επιζώντων από καρκίνο της παισε ψηφιακούς ιατρικούς φακέλους
δικής ηλικίας. και να ενδυναμώσουν
χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις όπως
τους επιζώντες με υποστήριξη για
τα συστήματα διαβατηρίων ασθενών.
τη διατροφή, τον ύπνο, τη σωματική δραστηριότητα και τη διαχείριση
• να εξετάσουν τα οφέλη της νομοθετου στρες ως πυλώνες ευημερίας για
σίας ‘Δικαίωμα στη Λήθη’ (The Right
αυτούς και τις οικογένειές τους
to be Forgotten) για τους επιζώντες
από καρκίνο της παιδικής ηλικίας, Πηγή: Childhood cancer inequalities in the
ώστε να κα- WHO European Region. Copenhagen: WHO,
ταστεί δυνατή Regional Office for Europe; 2022. Licence:
η ε υ κ ο λ ό τ ε - CC BY-NC-SA 3.0 IGO
ρη πρόσβαση
στην ασφάλιση υγείας και
14
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Πρόγραμμα Υποστήριξης Μεταξύ Ομοτίμων στην Κλειστή
Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου
Νέλλη Γεωργίου, Ψυχολόγος
Φίλιππος Μπαρμπαρέσος, Ψυχολόγος
Mahdi Hosseini, Ψυχοκοινωνικός Φροντιστής στην Κοινότητα (CPW)
Steve Ebeke Dang, Ψυχοκοινωνικός Φροντιστής στην Κοινότητα (CPW)
Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου, Project Manager
Φωτεινή Κούρκουλα, Project Coordinator
Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), σε συνεργασία με την
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες, υλοποιεί από τον Αύγουστο
του 2021 ένα πιλοτικό πρόγραμμα ψυχικής υγείας στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ) στη
Σάμο. Το πρόγραμμα «Samos Peer-Support
Pilot Project» (SPSP) έχει ως επίκεντρο την κοινότητα και βασίζεται στη φιλοσοφία της «υποστήριξης μεταξύ ομοτίμων» (peer support).
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ομάδα της
ΕΠΑΨΥ, η οποία αποτελείται από δύο ψυχολόγους και δύο άτομα με προσφυγική εμπειρία
που ανήκουν στο Προσωπικό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Κοινότητα (Community
Psychosocial Workforce). Το Προσωπικό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Κοινότητα
αποτελείται από πρόσφυγες που έχουν εκπαιδευτεί σε διάφορες δεξιότητες και εξειδικευμένα
εργαλεία παρέμβασης, όπως Πρώτες Βοήθειες
Ψυχικής Υγείας (Psychological First Aid), Διαχείριση Προβλημάτων Συν (Problem Management
Plus) και Ομάδες Αυτοβοήθειας (Self-Help
Groups), προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε άλλους
πρόσφυγες στη μητρική τους γλώσσα.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στάδια υλοποίησης του SPSP. Η παρέμβαση ξεκινά με την
εκπαίδευση εφήβων και νέων ενηλίκων (16-26
ετών) οι οποίοι διαμένουν εντός της ΚΕΔ. Οι
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαιδεύονται
σε τρεις ενότητες, που αφορούν βασικές ψυχολογικές αρχές. Στην πρώτη ενότητα εκπαιδεύονται και εξασκούνται, τόσο με θεωρητικό όσο
και με βιωματικό τρόπο, στις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, ευαισθητοποιούνται στο να δείχνουν σεβασμό στα
διαφορετικά χαρακτηριστικά των συνομιλητών
τους, μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις, πώς
να δείχνουν ενσυναίσθηση προς τους άλλους
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και να επικυρώνουν τα συναισθήματά τους, πώς
να αποκωδικοποιούν στοιχεία της μη λεκτικής
συμπεριφοράς τους και πώς να αποφεύγουν
να δίνουν άμεσες συμβουλές, προσπαθώντας
να βοηθήσουν τον συνομιλητή τους να βρει ο
ίδιος τις λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει και στη συνολική
συνθήκη που βιώνει. Στο δεύτερο εκπαιδευτικό
πακέτο οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στις
Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας. Μαθαίνουν
πώς να βοηθούν τους ανθρώπους σε καταστάσεις κρίσεων. Για τον λόγο αυτόν εξασκούνται
στο πώς να προετοιμάζονται πριν από την είσοδό τους στο σημείο δράσης, να εκτιμούν
την ασφάλεια της συνθήκης, να αναγνωρίζουν
σημάδια ευαλωτότητας και να προτεραιοποιούν
τις ανάγκες των ωφελουμένων, αλλά και να χρησιμοποιούν όλες τις επικοινωνιακές δεξιότητες
που διδάχτηκαν στο προηγούμενο εκπαιδευτικό πακέτο, προκειμένου να προσφέρουν ανθρωπιστική, υποστηρικτική και μη παρεμβατική
βοήθεια. Στο τρίτο και τελευταίο εκπαιδευτικό
πακέτο οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στα
βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουν προκειμένου να οργανώσουν μια ομάδα αυτοβοήθειας, καθώς και στις δεξιότητες που απαιτείται
να διαθέτουν οι ίδιοι προκειμένου να μπορούν
να συντονίζουν/διευκολύνουν αποτελεσματικά
τη συζήτηση, παρέχοντας στα μέλη της ομάδας
ένα ασφαλές πλαίσιο έκφρασης, αναζήτησης και
λήψης υποστήριξης. Οι εκπαιδεύσεις είναι διαθέσιμες στα αγγλικά, στα αραβικά, στα γαλλικά
και στα φαρσί και πραγματοποιούνται από το
Προσωπικό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην
Κοινότητα με την εποπτεία των ψυχολόγων του
προγράμματος.
Μετά το πέρας
της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες είναι σε
θέση να λειτουρ-
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γούν ως συντονιστές ομάδων αυτοβοήθειας
στη γλωσσική κοινότητά τους. Στο πλαίσιο της
ενδυνάμωσής τους ως μελών αυτοδιοικούμενης
ομάδας, αναλαμβάνουν οι ίδιοι όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία και την έναρξη
της ομάδας αυτοβοήθειας, με την υποστήριξη της επιστημονικής ομάδας, όποτε κρίνεται
απολύτως απαραίτητο. Τα μέλη των ομάδων
συναντιούνται δύο φορές την εβδομάδα και
συζητούν όλα τα θέματα που τους απασχολούν.
Παράλληλα, σε εβδομαδιαία βάση παρέχεται
στους συντονιστές ομαδική εποπτεία από επαγγελματία κλινικό επόπτη, κατά τη διάρκεια της
οποίας υποστηρίζονται στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της
ομάδας αυτοβοήθειας.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της
ψυχικής ανθεκτικότητας των συμμετεχόντων,
καθώς τα μέλη των ομάδων μοιράζονται τις
βιωμένες εμπειρίες τους, προσφέρουν και
λαμβάνουν υποστήριξη και χρησιμοποιούν τα
μέσα που κατέχει ήδη η κοινότητα. Σύμφωνα
με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, πολύ λίγοι
άνθρωποι έχουν ανάγκη εξειδικευμένης βοήθειας ψυχικής υγείας, όταν είναι διαθέσιμο ένα
ισχυρό υποστηρικτικό δίκτυο στην κοινότητα
(Bronstein & Montgomery, 2011 Nuwayhid et
al., 2011 Somasundaram, 2010). Πρόκειται για
ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο να δράσει
συμπληρωματικά στις εξειδικευμένες υπηρεσίες
που στελεχώνονται από επαγγελματίες ψυχικής
υγείας και να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες,
προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν
βοήθεια τόσο στα μέλη των ομάδων όσο και
στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητάς τους.
Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αξιολογείται μέσω ψυχομετρικού εργαλείου μέτρησης της ψυχικής ανθεκτικότητας των ωφελουμένων, τόσο των εκπαιδευόμενων συντονιστών
όσο και των μελών των ομάδων αυτοβοήθειας, το οποίο χορηγείται κατά την έναρξη της
παρέμβασης και μετά τη λήξη της εκπαίδευσης
ή την πάροδο ικανού διαστήματος συμμετοχής σε ομάδα αυτοβοήθειας. Το εργαλείο που
επιλέχθηκε για την αξιολόγηση είναι το Child
and Youth Resilience Measure Revised/CYRMR (Jefferies et al.,
2019), λόγω των
καλών ψυχομετρικών ιδιοτήτων
του, της τεκμηριωμένης πρότερης
χρήσης του σε
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προσφυγικούς πληθυσμούς, της πολιτισμικής
προσαρμοστικότητάς του και της ανταπόκρισής του στο ηλικιακό εύρος της συγκεκριμένης
παρέμβασης. Το CYRM-R είναι αυτοσυμπληρούμενο και αποτελείται από 17 ερωτήσεις,
βαθμολογούμενες σε πενταβάθμια κλίμακα
Likert. Ακολουθώντας τις οδηγίες των κατασκευαστών και προκειμένου το περιεχόμενο
των ερωτήσεων να προσαρμοστεί πολιτισμικά
στο δεδομένο πλαίσιο, διενεργήθηκαν ομάδες
εστίασης (focus groups) με μέλη των διακριτών
πολιτισμικών κοινοτήτων που διαμένουν στην
ΚΕΔ.
Η αξιολόγηση θα μας βοηθήσει να διερευνήσουμε εάν το συγκεκριμένο είδος παρέμβασης
είναι αποτελεσματικό στις ιδιάζουσες συνθήκες
μιας ΚΕΔ και εάν μπορεί να καλύψει το κενό
που δημιουργεί η έλλειψη επαγγελματικής/θεσμικής παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας σε
αυτόν τον χώρο. Ο γεφυροποιός ρόλος των
προσφύγων που αναλαμβάνουν την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ομοεθνών τους μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες ενδυνάμωσης των
προσφυγικών κοινοτήτων αλλά και ρύθμισης
των εντάσεων (Abrahamsson, Andersson, &
Springett, 2009) εντός της ΚΕΔ.
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«Εργαστήρι Δεξιοτήτων»
Γεωργία Μπόκου, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας
Νικολέττα Μαντζιάρα, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας, M.Sc., M.Sc.
Τη σχολική χρονιά 2021-2022, στο 111ο
Δημοτικό Σχολείο Αθηνών εκπονήθηκαν
με τα παιδιά της Τρίτης Τάξης του Δημοτικού Σχολείου στα πλαίσια του νέου
Μαθήματος Εργαστήρι Δεξιοτήτων τέσσερα μικρά Προγράμματα (συνεργασία
δύο εκπαιδευτικών). Στο σύνολό τους τα
Προγράμματα αποσκοπούσαν στο να
προσεγγίσουν οι μικροί μαθητές με βιωματικό τρόπο, ζητήματα, όπως η διαφορετικότητα, η συλλογικότητα, η συνεργασία,
η ατομική υγιεινή συμβάλλοντας έτσι στην
ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους.
Κύριο Μέρος
(1) Η ιστορία του τόπου μου – Ιστορικοί
χώροι και Κτίρια
Αρχικά, οι μαθητές κι οι μαθήτριες της Τρίτης Τάξης χωρίστηκαν σε τέσσερις ανομοιογενείς Ομάδες. Έτσι, τα παιδιά είδαν
έγχρωμες φωτογραφίες από έξι Ιστορικά
Μνημεία της Αττικής (Internet) με λίγα λόγια από κάτω για το καθένα και Ομαδικά
ζωγράφισαν ένα από αυτά τα μνημεία και
από κάτω έγραψαν δύο λόγια από αυτά
που κουβεντιάσαμε (Καλλιμάρμαρο, Ηρώδειο, Σούνιο, Ακρόπολη, Ρωμαική Αγορά,
Λόφος της Πνύκας). Το ίδιο κάναμε και
για δέκα Ιστορικά Μνημεία της Ελλάδας
(Παρθενώνας, Ολυμπία, Επίδαυρος, Βεργίνα, Δελφοί, Κνωσσός, Μυκήνες, Δήλος,
Σούνιο, Δωδώνη).
(2) Ανθρώπινα Δικαιώματα – Δικαιώματα
των παιδιών
Στην αρχή, διαβάσαμε στα παιδιά τη Διεθνή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Παιδιών (1959) και τα Δικαιώματα των Παιδιών
με βάση μία Αφίσα της Unicef (2005) και
κουβεντιάσαμε για αυτά. Στη συνέχεια, τα
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παιδιά έγραψαν Ομαδικά όσα Δικαιώματα
των Παιδιών θυμόντουσαν και ζωγράφισαν ένα από αυτά. Ζωγράφισαν Ατομικά
και τον εαυτό τους και έβαλαν και Τίτλο.
Απάντησαν, επίσης Ατομικά στα εξής: (α)
προσωπικά χαρακτηριστικά σώματος ή
χαρακτήρα, (β) δεξιότητες για επιτεύγματα
που έχω καταφέρει και (γ) τι θα ήθελα να
κάνω, αλλά δεν μπορώ ακόμα (Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού, 2003). Μετά,
έγραψαν σε Ζευγάρια τρεις Ομοιότητες
και τρεις Διαφορές που έχουν. Δώσαμε
ακόμα σε κάθε παιδί από ένα μανταρίνι
και έγραψαν μία ιστορία σχετικά με το
πόσο χρονών είναι , αν είναι λυπημένο ή
χαρούμενο, ή πώς «πήρε» το σχήμα του
(Teaching Human Rights, 2004). Διαβάσαμε και το Παραμύθι «το Κάτι Άλλο»,
που αναφέρεται στη Διαφορετικότητα και
οι μαθητές κι οι μαθήτριές μας έγραψαν
Ομαδικά για ποια Δικαιώματα μας μιλάει
αυτό το Παραμύθι και ζωγράφισαν ό,τι
τους άρεσε περισσότερο. Κουβεντιάσαμε
και για τη διαφορά ανάμεσα στο φύλο
και στο γένος, για την ισότητα αντρών
και γυναικών και για τα παιδιά που εργάζονται. Έτσι, αφού μιλήσαμε πάλι για την
Unicef, τα παιδιά έγραψαν Ομαδικά ποια
Δικαιώματα στερούνται τα παιδιά άλλων
χωρών. Τελειώσαμε με ένα Παιχνίδι Ρόλων ανάμεσα σε Ζευγάρια που αφορούσε
ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα πρόκειται να
ψηφίσουν για πρώτη φορά.
(3) Ξεχασμένα Επαγγέλματα – Σύγχρονα
Επαγγέλματα
Αρχικά, οι μαθητές κι οι μαθήτριες του
Γ΄2 είδαν ένα
video με είκοσι Ξεχασμένα
Επαγγέλματα.
Μετά, κολλήσαμε στον πί-
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νακα της Τάξης ασπρόμαυρες φωτογραφίες (Internet) με εικόνες από τα Ξεχασμένα
Επαγγέλματα με τα οποία ασχοληθήκαμε
και τα παιδιά έγραψαν Ομαδικά όσα περισσότερα Ξεχασμένα Επαγγέλματα θυμόντουσαν και ζωγράφισαν ένα από αυτά.
Έπαιξαν και κρεμάλα στον πίνακα με δεκαέξι Ξεχασμένα Επαγγέλματα και Ομαδικά
έβαλαν σε αλφαβητική σειρά δεκαπέντε
Ξεχασμένα Επαγγέλματα. Πήραν Ατομικά,
επίσης, μία Συνέντευξη από τον παππού
ή τη γιαγιά για τα Ξεχασμένα Επαγγέλματα με τις δικές τους ερωτήσεις και έπαιξαν Ομαδικά ένα Quiz, που βρήκαμε στο
Internet. Προχωρήσαμε στα Σύγχρονα
Επαγγέλματα. Έτσι, τα παιδιά είδαν πάλι
τρία video (Σύγχρονα Επαγγέλματα που
συναντάει κανείς σε ένα σχολείο, Επαγγέλματα που υπήρχαν πριν από είκοσι
χρόνια και δέκα Επαγγέλματα του Μέλλοντος). Μετά, τα παιδιά έγραψαν Ομαδικά
όσα περισσότερα Σύγχρονα Επαγγέλματα
θυμόντουσαν και ζωγράφισαν ένα από
αυτά. Έγραψαν, επίσης, Ατομικά και ζωγράφισαν ποιο Επάγγελμα θα ήθελαν να
κάνουν όταν μεγαλώσουν και γιατί τους
αρέσει αυτό το Επάγγελμα.
(4) Εγώ και το σώμα μου
Στην αρχή, μιλήσαμε με τους μαθητές και
τις μαθήτριες του Γ΄2 για τους έξι Κανόνες
της Ατομικής Υγιεινής (δηλαδή βουρτσίζουμε τα δόντια δύο φορές την ημέρα,
συχνό πλύσιμο χεριών, συχνή χρήση
χαρτομάντιλων, καθαρά εσώρουχα καθημερινά, τακτικά ντους και μπανιέρα και
τακτικό κόψιμο νυχιών). Μιλήσαμε και για
το «Ασφαλές» και «Μη Ασφαλές» Άγγιγμα
(βασιζόμενα σε δύο άρθρα). Τελειώσαμε
την Ενότητα, κάνοντας μία συζήτηση με
τα παιδιά για το Θέμα «Όχι, στην σεξουαλική παρενόχληση» και διευκρινίσαμε
τ η δια φ ο ρ ά
ανάμεσα στο
Κοινωνικό και
σ το Ερωτικό
Άγγιγμα (Ρα-
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σιδάκη, 2017).
Αξιολόγηση:
Στο τέλος κάθε Προγράμματος δόθηκε
στα παιδιά μία Φόρμα Αξιολόγησης (Parry
& Νομικού, 2014). Σύμφωνα με αυτήν,
έπρεπε να απαντηθούν οι εξής ερωτήσεις:
(α) Συνολικά, οι δραστηριότητες του Προγράμματος σου άρεσαν; Χρωμάτισε ή κύκλωσε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα.
(β) Τι σου έκανε περισσότερο εντύπωση;
Τι νέο έμαθες που σου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον;
(γ) Ποια δραστηριότητα σου άρεσε περισσότερο και ποια λιγότερο και γιατί;
Συμπέρασμα
Οι αρχικοί στόχοι των Προγραμμάτων
επιτεύχθηκαν και οι μαθητές κι οι μαθήτριές μας χάρηκαν, ένα συναίσθημα που
νιώθουμε κι εμείς κάθε φορά που συνεργαζόμαστε με παιδιά.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Διευθυντή μας Κο Μπανάκο και τον καθηγητή
Πληροφορικής Κο Στραντζιά.
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Πρόληψη των τροχαίων - στοχεύοντας στην ταχύτητα και
άλλους βασικούς τομείς
Εκτιμάται ότι 1,35 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από
τραυματισμούς σε τροχαία ατυχήματα και
περισσότεροι από 50 εκατομμύρια τραυματίζονται ή αποκτούν αναπηρία. Μια
νέα σειρά δημοσιεύσεων στο περιοδικό
The Lancet τονίζει τις προκλήσεις και τις
ευκαιρίες για αυτήν τη δεύτερη δεκαετία
δράσης για την οδική ασφάλεια (20212030 a Second Decade of Action for
Road Safety 2021 – 2030, with a goal
to reduce deaths and injuries by 50% by
2030) με την ελπίδα ότι αυτή θα είναι μια
δεκαετία εφαρμογής που θα οδηγήσει σε
σημαντική μείωση του κινδύνου και της
παγκόσμιας επιβάρυνσης για την υγεία
από τα τροχαία ατυχήματα.
Η δημοσίευση ήρθε τη στιγμή που η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών
εγκαινίασε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου για την παγκόσμια οδική ασφάλεια
από τις 30 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου στη
Νέα Υόρκη. Η δημοσίευση προσφέρει μια
ολοκληρωμένη ανάλυση αυτής της αυξανόμενης απειλής για τη δημόσια υγεία.
«Ο αριθμός των νεκρών από τροχαία
τραυματισμούς σε όλο τον κόσμο είναι
πολύ υψηλός», δήλωσε ο Adnan Hyder,
καθηγητής παγκόσμιας υγείας στη Σχολή
Δημόσιας Υγείας του Ινστιτούτου Milken
του Παν/μίου George Washington. «Παρά
τον στόχο των Ηνωμένων Εθνών να μειώσει αυτό το βαρύ φορτίο, οι άνθρωποι
παντού εξακολουθούν να διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο τραυματισμού και θανάτου,
εκτός εάν αλλάξουν οι τρέχουσες στρατηγικές οδικής κυκλοφορίας και τεθούν σε
εφαρμογή μέτρα προστασίας».
Έως και 540.000 ζωές θα μπορούσαν να
σωθούν σε όλο τον κόσμο από τα τροχαία στοχεύοντας την ταχύτητα και άλλους
βασικούς τομείς.
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Ο Hyder είναι ο κύριος συγγραφέας ενός
αναλυτικού σχολιασμού που εξετάζει γεγονότα που συνέβησαν από το 1999 έως
σήμερα και περιγράφει δέκα προκλήσεις
που παρέχουν την ευκαιρία να σημειωθεί
ταχύτερη πρόοδος στην οδική ασφάλεια.
Οι δύο άλλες εργασίες της σειράς ασχολούνται με το ζήτημα της οδικής ασφάλειας σε όλο τον κόσμο. Στο πρώτο, ο
Junaid Razzak του Ιατρικού Κέντρου Weill
Cornell και οι συνάδελφοί του εξέτασαν
τη φροντίδα τραυμάτων από τραυματισμούς στο δρόμο. Διαπίστωσαν ότι παγκοσμίως περίπου 200.000 ζωές ετησίως θα μπορούσαν να σωθούν με την
εφαρμογή ενός πλήρους συστήματος
τραύματος με 100% κάλυψη. Τμηματικές
βελτιώσεις του συστήματος, όπως η δημιουργία κέντρων τραύματος (>145 000
ζωές σώθηκαν) και η ίδρυση και η βελτίωση ομάδων τραύματος (>115 000) ήταν
επίσης αποτελεσματικές. Οι ιατρικές υπηρεσίες επείγουσας φροντίδας είχαν ένα
ευρύ φάσμα επιπτώσεων στη θνησιμότητα, από την αύξηση της θνησιμότητας έως
τη διάσωση ζωών (>200 000 παραπάνω
θάνατοι έως >200 000 ζωές που σώζονται
ετησίως). Για τις κλινικές παρεμβάσεις, η
αρχική αντιμετώπιση με αναζωογόνηση
του βαρέως πολυτραυματία -Damage
Control Resuscitation/ DCR (>60 000
ζωές σώζονται ετησίως) και η ίδρυση
επεμβατικής ακτινολογίας (>50 000 ζωές
σώζονται ετησίως) ήταν οι πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις.
Στη δεύτερη εργασία, οι Hyder, Nino
Paichadze από το GW, Andres VecinoOrtiz από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins
και οι συνεργάτες τους μελέτησαν τέσσερις παράγοντες κινδύνου για την οδική
ασφάλεια - ταχύτητα, οδήγηση υπό την
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επήρεια αλκοόλ, χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας. Διαπίστωσαν ότι η πλήρης
εφαρμογή ήδη αποδεδειγμένων παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας που στοχεύουν
σε αυτούς τους τέσσερις κύριους τομείς
θα μπορούσε να σώσει έως και 540.000
ζωές σε όλο τον κόσμο..
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνολικά περίπου 43.000 ζωές θα μπορούσαν να
σωθούν εστιάζοντας σε αυτούς τους
τέσσερις τομείς οδικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από
22.000 ζωών που σώθηκαν με τον περιορισμό της ταχύτητας και περισσότερες
από 5100 ζωές με παρεμβάσεις για την
οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Άλλες
14.000 και 2400 ζωές θα μπορούσαν να
σωθούν με καλύτερη χρήση των ζωνών
ασφαλείας και των κρανών, αντίστοιχα.
Στο αναλυτικό σχολιασμό του, ο Hyder
και οι συνεργάτες του περιγράφουν μερικές από τις παγίδες που πρέπει να ξεπεραστούν για να γίνουν ασφαλέστεροι
οι δρόμοι. Επισημαίνουν ότι η οδική
ασφάλεια περιλαμβάνει πολλούς τομείς,
όπως οι υπηρεσίες υγείας, οι μεταφορές
και άλλοι τομείς. και προτείνει την αντιμετώπιση των εμπορικών καθοριστικών
παραγόντων της οδικής ασφάλειας. Για
την αντιμετώπιση της οδικής ασφάλειας,
οι ρόλοι κάθε τομέα πρέπει να είναι σαφείς και ένας τομέας πρέπει να αναλάβει
την ηγεσία στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής, είπε ο Hyder. Τέλος, οι συγγραφείς
συνιστούν να αναδιαμορφωθεί η οδική
ασφάλεια, ώστε το θέμα να έχει απήχηση
στο κοινό και στους πολιτικούς ηγέτες.
Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρχει η πολιτική
βούληση να διατεθούν αρκετοί πόροι σε
αυτό το πρόβλημα για την αντιμετώπισή
του.
Φυσικά οποιοδήποτε όραμα για την
αντιμετώπιση
των τροχαίων
πρέπει επίσης
να αν ταποκρίνεται στο
ταχέως μεταβαλ λόμενο
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κλίμα του πλανήτη. Η αποθάρρυνση της
ιδιοκτησίας ιδιωτικών οχημάτων και, αντ'
αυτού, η παροχή κινήτρων για τη χρήση
πιο βιώσιμων δημόσιων μεταφορών καθώς και πιο ενεργητικών μετακινήσεων
(όπως το ποδήλατο) έχει τη δυνατότητα
να αποφέρει οφέλη σε πολλά μέτωπα.
Λιγότερα οχήματα όλων των τύπων θα
οδηγήσουν σε λιγότερους τραυματισμούς. Όμως, η απότομη αύξηση της
χρήσης οχημάτων και δρόμων, ιδιαίτερα
τις δύο τελευταίες δεκαετίες, συνέβαλε
επίσης στην αύξηση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και της ηχορύπανσης, καθώς και
στην απώλεια της βιοποικιλότητας μέσω
της αστικής καταπάτησης. Η μείωση της
παγκόσμιας εξάρτησης από τις οδικές μεταφορές θα αποφέρει πρόσθετα οφέλη
για την υγεία καθώς μειώνονται επίσης οι
ασθένειες που σχετίζονται με τον αέρα
κακής ποιότητας και τον καθιστικό τρόπο
ζωής - συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων, των αναπνευστικών ασθενειών, του
διαβήτη, των καρδιαγγειακών παθήσεων
και της κατάθλιψης. Μια κίνηση προς πιο
βιώσιμες μορφές μεταφοράς με λιγότερες εκπομπές άνθρακα θα βοηθούσε στην
αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στην υγεία.
Πηγή: George Washington University
https://mediarelations.gwu.edu/newresearch-540000-lives-could-be-savedworldwide-targeting-speed-and-othermain-areas
Άρθρα: https://www.thelancet.com/series/
road-safety
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Η 7η έκδοση του παγκόσμιου Άτλαντα για τον Καπνό

Με 1,1 δισεκατομμύριο καπνιστές στον
κόσμο και 200 εκατομμύρια περισσότερους που χρησιμοποιούν άλλα προϊόντα
καπνού, η χρήση καπνού παραμένει μια
παγκόσμια επιδημία. Η παγκόσμια πρόοδος απειλείται από τα αυξανόμενα ποσοστά καπνίσματος στα παιδιά ηλικίας 13
έως 15 ετών σε πολλές χώρες και από τις
τακτικές της καπνοβιομηχανίας, όπως η
στόχευση φτωχότερων χωρών με αδύναμο ρυθμιστικό περιβάλλον και η ώθηση
νέων προϊόντων σε προηγουμένως αναξιοποίητες αγορές.
Η 7η έκδοση του Άτλαντα για τον Καπνό, που κυκλοφόρησε από τη Vital
Strategies και την ομάδα Tobacconomics
στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο (UIC), διαπιστώνει ότι, αν και περισσότεροι άνθρωποι γενικά προστατεύονται
από αποτελεσματικές ρυθμιστικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των φόρων καπνού, των δημόσιων χώρωντους
χωρίς καπνό , περιορισμούς πρόσβασης
και την ενημέρωση, αυτές οι προσπάθειες
πρέπει να ισχυροποιηθούν για να αντιμετωπίσουν έναν κλάδο του οποίου τα
μικτά κέρδη ανήλθαν σε τουλάχιστον 60
δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020.
Εν τω μεταξύ, η καπνοβιομηχανία εκμεταλλεύτηκε πλήρως την πανδημία
COVID-19: ενώ οι χώρες έστρεψαν την
προσοχή τους στην κρίση, η καπνοβιομηχανία άδραξε την ευκαιρία να αυξήσει
τα μερίδια αγοράς, να προσελκύσει νέους
πελάτες, να διατηρήσει τους καπνιστές και
να προωθήσει την εταιρική της φήμη.
«Τώρα στην 20η χρονιά του, ο Άτλας για
τον Καπνό είναι ένα προειδοποιητικό κάλεσμα προς όλους όσους ενδιαφέρονται
για την παγκόσμια υγεία και την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο Jeffrey Drope,
Καθηγητής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο. «Αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι ο έλεγχος του καπνού
λειτουργεί: για πρώτη φορά στην ιστορία,
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τα παγκόσμια ποσοστά καπνίσματος μειώθηκαν στο 19,6% το 2019 από 22,6%
το 2007. Αλλά η άνιση και αναιμική εφαρμογή των μέτρων ελέγχου του καπνού
σημαίνει ότι οι πλουσιότερες χώρες βλέπουν τα οικονομικά οφέλη και τα οφέλη
για την υγεία από τον ισχυρό έλεγχο του
καπνού, ενώ η βιομηχανία εξακολουθεί
να κυνηγά τις αναδυόμενες οικονομίες με
τρόπους που θα βλάπτουν για μια γενιά
ή περισσότερες. Η καπνοβιομηχανία είναι ένα λείψανο του οποίου η ανάπτυξη
της επιχείρησης εξακολουθεί να εξαρτάται
από την αγκίστρωση των παιδιών σε ένα
από τα πιο εθιστικά και επιβλαβή καταναλωτικά προϊόντα που έχουν εφευρεθεί
ποτέ. Απαιτείται μια επείγουσα και διαρκής προσπάθεια για να ρυθμιστεί επιθετικά αυτή η επιβλαβής βιομηχανία και τα
προϊόντα της για να επιταχυνθεί το τέλος
του τσιγάρου ως μαζικού καταναλωτικού
προϊόντος, ώστε να σωθούν εκατοντάδες
εκατομμύρια ζωές και να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη».
Ο άτλαντας προσδιορίζει το καταστροφικό κόστος για την υγεία και το οικονομικό
κόστος της παγκόσμιας χρήσης καπνού:
Μόνο το 2019, η χρήση καπνού προκάλεσε περισσότερους από 8,67 εκατομμύρια
θανάτους παγκοσμίως (6,53 εκατομμύρια
άνδρες, 2,14 εκατομμύρια γυναίκες) και
περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε
οικονομική ζημιά. Οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονταν στο κάπνισμα, αλλά 1,3
εκατομμύρια πέθαναν από την έκθεση στο
παθητικό κάπνισμα. Το 2019, σχεδόν οι
μισοί από τους θανάτους που σχετίζονται
με το κάπνισμα σημειώθηκαν σε χώρες με
υψηλές βαθμολογίες στον Δείκτη Ανθρώπ ιν η ς Ανά πτυξης/HDI.
Ωστόσο, οι
θάνατοι από
ασθένειες
π ο υ σ χε τίζονται με το
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κάπνισμα αναμένεται να αυξηθούν τα
επόμενα χρόνια σε χώρες με χαμηλότερο
δείκτη HDI, καθώς οι σημερινοί καπνιστές
αρρωσταίνουν και πεθαίνουν.
Η χρήση καπνού στους νέους (κορίτσια ή/
και αγόρια) έχει αυξηθεί σε 63 από τις 135
χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, και
τώρα περισσότεροι από 50 εκατομμύρια
νέοι ηλικίας 13 έως 15 ετών καπνίζουν
τσιγάρα ή χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού χωρίς καπνό. Επί του παρόντος, οι
χώρες με τον υψηλότερο επιπολασμό της
χρήσης καπνού στους νέους έχουν γενικά
χαμηλότερο δείκτη HDI. Σε αρκετές από
αυτές τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης
της Αϊτής και της Μαυριτανίας, η χρήση
καπνού μεταξύ των εφήβων κοριτσιών είναι πλέον πιο συχνή από ό,τι μεταξύ των
ενήλικων γυναικών, γεγονός που δείχνει
ότι η ιστορικά χαμηλότερη χρήση καπνού
μεταξύ των γυναικών παγκοσμίως μπορεί
να μην συνεχιστεί στο εγγύς μέλλον.
«Στον απόηχο του COVID-19, οι χώρες
δίνουν εκ νέου προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και επενδύουν σε στρατηγικές
για τη στήριξη της υγείας και της οικονομικής ανάπτυξης», δήλωσε η Nandita
Murukutla, Αντιπρόεδρος Έρευνας στη
Vital Strategies. «Για τις χώρες που θέλουν να ανακάμψουν, ο έλεγχος του καπνού πρέπει να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα τους. Ειδικότερα, οι φόροι καπνού
αποτελούν τριπλή νίκη για την υγεία, μειώνοντας τα ποσοστά καπνίσματος, αποτρέποντας τη μύηση μεταξύ των νέων και
δημιουργώντας έσοδα που μπορούν να
καλύψουν άλλες παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας. Οι προειδοποιήσεις στα
πακέτα και η απλή συσκευασία είναι αποδεδειγμένες παρεμβάσεις υψηλών επιδράσεων και χαμηλού κόστους. Επιπλέον, οι
καμπάνιες στα μέσα ενημέρωσης μπορούν
να αναδιαμορφώσουν τους κοινωνικούς
κανόνες και να οδηγήσουν εκατομμύρια
σ τη διακοπή
με εξαιρετικά
χα μ η λό κό στος. Σχεδόν
κάθε χώρα
σ τον κόσμο
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έχει κάνει ανεπαρκή επένδυση στα μέσα
ενημέρωσης».
Ο Άτλαντας για το καπνό, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2002, χρησιμοποιεί γραφικά και οπτικοποίηση δεδομένων για να περιγράψει την κλίμακα της
επιδημίας του καπνού και να ζωντανέψει
τα πιο πρόσφατα δεδομένα που έχουν
αξιολογηθεί από ομοτίμους. Η έκθεση
παρακολουθεί πού έχει σημειωθεί πρόοδος στον έλεγχο του καπνού και περιγράφει λεπτομερώς τα πιο πρόσφατα
προϊόντα και τακτικές που εφαρμόζει η
καπνοβιομηχανία για να αυξήσει τα κέρδη
της και να καθυστερήσει ή να εκτροχιάσει
τις προσπάθειες ελέγχου του καπνού. Η
7η έκδοση του, περιλαμβάνει νέα κεφάλαια σχετικά με: COVID-19; αντι-μάρκετινγκ, και τη φυλή, την εθνικότητα και την
ισότητα - το τελευταίο συντάχθηκε από
κοινού με το Αφροαμερικανικό Ηγετικό
Συμβούλιο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος.
Στόχευση των Μαύρων Αμερικανών
από την Καπνοβιομηχανία Για δεκαετίες, η καπνοβιομηχανία στοχεύει σκόπιμα
τους μαύρους στις Ηνωμένες Πολιτείες με
τσιγάρα μενθόλης, χρησιμοποιώντας επιθετικές προσπάθειες μάρκετινγκ. Επί του
παρόντος, περισσότερο από το 85% των
μαύρων καπνιστών ηλικίας 12 ετών και
άνω χρησιμοποιούν τσιγάρα μενθόλης
σε σύγκριση με το 29% για τους λευκούς
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως αποτέλεσμα,
η χρήση καπνού έχει γίνει ένας σημαντικός φορέας θανάτου και ασθενειών στις
κοινότητες των μαύρων στις ΗΠΑ, αφαιρώντας 45.000 ζωές ετησίως. Αν και οι
μαύροι καπνίζουν σε παρόμοια ποσοστά
με τους λευκούς, έχουν υψηλότερα σχετιζόμενα ποσοστά θανάτου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου. Μια πρόσφατη
μελέτη προσομοίωσης υποστηρίζει ότι
η απαγόρευση των προϊόντων μενθόλης
από το 2021 έως το 2060 θα μπορούσε
να μειώσει αθροιστικά τους θανάτους που
αποδίδονται στο κάπνισμα και το άτμισμα
«κατά 5% (650.000 συνολικά) και να μειώσει τα χαμένα χρόνια ζωής κατά 8,8%
(11,3 εκατομμύρια). Το προτεινόμενο σχέ-
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διο από τον Οργανισμό Τροφίμων και
Φαρμάκων των ΗΠΑ για την απαγόρευση
της πώλησης τσιγάρων μενθόλης είναι ένα
καθυστερημένο βήμα προς τα εμπρός.
«Για δεκαετίες, η καπνοβιομηχανία έχει
στοχεύσει τις κοινότητες των Μαύρων
με τσιγάρα μενθόλης, τα οποία είναι πιο
εύκολο να ξεκινήσουν, πιο δύσκολο να
διακόψουν και πιο θανατηφόρα από τα
συμβατικά τσιγάρα. Οι καπνοβιομηχανίες οικειοποιήθηκαν χωρίς ντροπή το
#BlackLivesMatter για να πουλήσουν τα
προϊόντα τους, ενώ ταυτόχρονα αντιτάχθηκαν σε πολιτικές που θα προστατεύουν πραγματικά την υγεία και τις ζωές των
μαύρων», δήλωσε ο Phillip S. Gardiner,
Συμπρόεδρος του Συμβουλίου Ηγεσίας
του Αφροαμερικανού Ελέγχου Καπνού.
«Ο εκμετάλλευση της φυλετικής ταυτότητας από τη βιομηχανία και η μειωμένη
προστασία για τις περιθωριοποιημένες
κοινότητες σε όλο τον κόσμο βαθαίνουν
τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Στις
ΗΠΑ, το σχέδιο του FDA για την απαγόρευση των τσιγάρων με μενθόλη θα έσωζε εκατομμύρια ζωές Μαύρων και πρέπει
να εφαρμοστεί επειγόντως. Οι άλλες χώρες θα πρέπει να συλλέξουν δεδομένα για
να αξιολογήσουν πώς η ρατσιστική και
μεροληπτική στόχευση από τη βιομηχανία
καπνού διαμορφώνει τις ανισότητες στην
υγεία και να κινηθούν για την αντιμετώπισή τους».
Μη εύφλεκτα και νέα προϊόντα. Την τελευταία δεκαετία, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα
και τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού
έχουν γίνει ολοένα και πιο δημοφιλή σε
πολλές χώρες —ιδιαίτερα μεταξύ των
νέων και των μη καπνιστών— με ταχεία
ανάπτυξη σε όλο το φάσμα των προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία
κερδίζουν μερίδιο αγοράς σε ορισμένες
χώρες. Οι δραματικές αυξήσεις στη μύηση μεταξύ των νέων, οι ισχυρές ενδείξεις επιθετικού βιομηχανικού μάρκετινγκ
αυτών των προϊόντων σε νέους και μη
καπνιστές και η χρήση γεύσεων ‘φιλικών’
προς τα παιδιά (π.χ. φρούτα, καραμέλες,
μέντα) —συχνά σε περιβάλλοντα όπου
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το κάπνισμα στους νέους μειώνονταν—
έχουν προκαλέσει τεράστια ανησυχία και
διαμάχη. Στις ΗΠΑ, η χρήση από τους
νέους κορυφώθηκε λίγο πριν από την
πανδημία COVID-19 στο 27% μεταξύ των
μαθητών γυμνασίου (αυτοί που ανέφεραν
οποιαδήποτε χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου τις προηγούμενες 30 ημέρες).
Νέες αγορές στην Αφρική. Η χαμηλότερη επιβάρυνση που σχετίζεται με τον
καπνό στην Αφρική αντικατοπτρίζει την
ιστορικά χαμηλότερη επικράτηση του καπνίσματος. Ωστόσο, με την αύξηση της
προσβασιμότητας των προϊόντων καπνού
και το επιθετικό μάρκετινγκ της καπνοβιομηχανίας στην Αφρική, η επικράτηση του
καπνίσματος έχει ήδη αρχίσει να αυξάνεται ή είναι πιθανό να αυξηθεί σημαντικά
στο μέλλον. Με τους ταχέως αυξανόμενους πληθυσμούς της και το αυξανόμενο
προσδόκιμο ζωής, η αύξηση του αριθμού
των καπνιστών σε συνδυασμό με περισσότερα χρόνια ζωής με ασθένειες που
σχετίζονται με το κάπνισμα είναι πιθανό
να κάνει την Αφρική να υποφέρει περισσότερο από μελλοντικούς θανάτους και
ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα.
Λύσεις Ελέγχου του Καπνού
Παρά τις προσπάθειες της καπνοβιομηχανίας να εμποδίσει την πρόοδο, η κυβερνητική υιοθέτηση αποδεδειγμένων και
καινοτόμων μέτρων ελέγχου του καπνού
είχε ως αποτέλεσμα τη χαμηλότερη επικράτηση της χρήσης καπνού για ενήλικες
μέχρι σήμερα.
Φόροι: Υπολογίζεται ότι η αύξηση της
τιμής του καπνού κατά 50% παγκοσμίως μέσω υψηλότερων φόρων θα σώσει
περισσότερες από 27 εκατομμύρια ζωές
και θα δημιουργήσει 3 τρισεκατομμύρια
δολάρια επιπλέον φορολογικά έσοδα
τα επόμενα 50
χρόνια.
Από το 2010, η
Νέα Ζηλανδία
αυξάνει κάθε
χρόνο τον ειδι-
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κό φόρο κατανάλωσης στα τσιγάρα κατά
τουλάχιστον 10% συν τον πληθωρισμό.
Τα αποτελέσματα: η φορολογική πολιτική
έχει μειώσει το κάπνισμα σε κάθε κοινωνικοοικονομική και δημογραφική ομάδα, με
ιδιαίτερα μεγάλη μείωση του καπνίσματος
στους νέους.
Αντι-μάρκετινγκ: Οι χώρες θα πρέπει να
καταβάλουν προληπτικές προσπάθειες για
να ενημερώσουν τους καταναλωτές σχετικά με τις βλάβες της χρήσης καπνού και
τη μακρά ιστορία ανήθικης συμπεριφοράς
από τη βιομηχανία καπνού.
Οι νόμοι που απαιτούν τη συσκευασία
του καπνού να περιλαμβάνει προειδοποιήσεις με εικόνες για την υγεία είναι
ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας. Στην
Κένυα, οι ετικέτες συσκευασιών με εικόνες
βρέθηκαν να είναι πιο πιθανό να πείσουν
τους καπνιστές να παραιτηθούν από το
κάπνισμα σε σχέση με τις ετικέτες που περιείχαν προειδοποιήσεις μόνο με κείμενο.
Σε σύγκριση με τις παλιές προειδοποιήσεις κειμένου, στην Κένυα, οι γραφικές
προειδοποιητικές ετικέτες ήταν 30% έως
40% πιο αποτελεσματικές όσον αφορά
το ότι οι άνθρωποι παρατήρησαν τα μηνύματα ή/και ήθελαν να τα παρατήσουν
εξαιτίας τους.
Εκστρατείες μέσων μαζικής ενημέρωσης: Οι συνεχείς εκστρατείες μεγάλης
κλίμακας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
έχουν αποδειχθεί ότι οδηγούν αποτελεσματικά εκατομμύρια στη διακοπή του
καπνίσματος, αποτρέπουν την έναρξη του
καπνίσματος, μεταβάλλουν τους κοινωνικούς κανόνες για τη χρήση καπνού και
δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί
την αλλαγή πολιτικής.
Οι εκστρατείες μέσων ενημέρωσης μειώνουν την επικράτηση της χρήσης καπνού
είτε ως μεμονωμένες παρεμβάσεις είτε,
όταν ενσωματώνονται με άλλες παρεμβάσεις, όπως φόροι ή οι προειδοποιητικές ετικέτες συσκευασιών με εικόνες.
Είναι επίσης οικονομικά αποδοτικές. Μια
εκστρατεία μέσων μαζικής ενημέρωσης
για τον έλεγχο του καπνού που διεξήχθη
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στην Ινδία, για παράδειγμα, απέδωσε
περισσότερες από 17 εκατομμύρια πρόσθετες προσπάθειες διακοπής με κόστος
μόλις 0,06 USD ανά προσπάθεια.
Πηγή: Drope J, Hamill S, Chaloupka F, Guerrero
C, Lee HM, Mirza M, Mouton A, Murukutla N,
Ngo A, Perl R, Rodriguez-Iglesias G, Schluger
N, Siu E, Vulovic V. The Tobacco Atlas. 2022.
New York: Vital Strategies and Tobacconomics.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Μελέτη διαπιστώνει χαμηλότερο οξειδωτικό στρες σε παιδιά που ζουν κοντά
σε χώρους πρασίνου
Μια μελέτη του Ινστιτούτου Παγκόσμιας
Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal), ένα κέντρο που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα
«la Caixa», ανέλυσε, για πρώτη φορά, τη
σχέση μεταξύ της έκθεσης σε διαφορετικούς χώρους πρασίνου και του οξειδωτικού στρες των παιδιών. Η μελέτη κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι η μεγαλύτερη έκθεση
στη βλάστηση σχετίζεται με χαμηλότερα
επίπεδα οξειδωτικού στρες και ότι αυτή η
συσχέτιση παρατηρείται ανεξάρτητα από
τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών.
Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για πολλές
βιοχημικές αντιδράσεις που μας κρατούν
ζωντανούς, αλλά η διαδικασία οξείδωσής του δημιουργεί επιβλαβείς αντιδραστικές ουσίες που το σώμα δεν μπορεί
πάντα να εξουδετερώσει γρήγορα ή που
προκαλούν βλάβες που το σώμα δεν είναι σε θέση να επιδιορθώσει. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα αυτό που είναι γνωστό
ως οξειδωτικό στρες, το οποίο προκαλεί
γήρανση ή ακόμα και ασθένεια.
Μέχρι σήμερα, διάφορες μελέτες έχουν
δείξει ότι η ύπαρξη χώρων πρασίνου κοντά στο σπίτι έχει θετική επίδραση στην
υγεία, ειδικά επειδή το πράσινο βελτιώνει
την ψυχική υγεία και ενθαρρύνει τη σωματική άσκηση, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο υπέρβαρου ή παχυσαρκίας. Όμως
λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στις άμεσες
επιπτώσεις της βλάστησης σε βιολογικές
διεργασίες, όπως η φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κατανόηση του ρόλου που
μπορούν να παίξουν οι χώροι πρασίνου
σε αναπνευστικές και αλλεργικές ασθένειες.
Η μελέτη ανέλυσε περισσότερα από 300
παιδιά στην Ιταλία. Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν οι χώροι πρασίνου μπορεί
να σχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα
οξειδωτικού στρες στα παιδιά, καθώς
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και εάν η σωματική δραστηριότητα παίζει ρόλο σε αυτή την πιθανή συσχέτιση,
οι ερευνητές ανέλυσαν 323 υγιή παιδιά
ηλικίας 8-11 ετών από πέντε δημοτικά
σχολεία στο Άστι. μια μικρή πόλη στη
βορειοδυτική Ιταλία.
Οι γονείς συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το πόσο συχνά τα παιδιά
τους ασχολούνταν με σωματική δραστηριότητα. Το οξειδωτικό στρες προσδιορίστηκε ποσοτικά στα ούρα με μέτρηση της
συγκέντρωσης της ένωσης ισοπροστάνη.
Το πράσινο περιβάλλον των κατοικιών και
των σχολείων ορίστηκε σύμφωνα με τον
Normalised Difference Vegetation Index/
Δείκτης Βλάστησης Κανονικοποιημένης
Διαφοράς (NDVI) και εκτιμήθηκε επίσης
το ποσοστό βλάστησης. Μετρήθηκε η
έκθεση πολλαπλών τοποθεσιών γύρω
από τα σπίτια και τα σχολεία των παιδιών,
σταθμισμένα για τον χρόνο που περνούν
τα παιδιά σε κάθε τοποθεσία.
Πιθανές εξηγήσεις. Αρκετοί βιολογικοί μηχανισμοί θα μπορούσαν να εξηγήσουν
αυτή την άμεση σχέση μεταξύ του πράσινου χώρου και του οξειδωτικού στρες
στα παιδιά. Πρώτον, «η αυξημένη έκθεση
σε αυτές τις περιοχές μπορεί να συμβάλει
στην ανοσολογική ανάπτυξη των παιδιών
φέρνοντάς τα σε επαφή με οργανισμούς
που αποικίζουν το φυσικό περιβάλλον»,
σχολίασε η Judith Garcia-Aymerich, ερευνήτρια και επικεφαλής του προγράμματος
για τις μη μεταδοτικές ασθένειες και το περιβάλλον στο ISGlobal. Δεύτερον, η επαφή με χώρους πρασίνου μπορεί να αυξήσει τη σύνθεση της βιταμίνης D λόγω της
υπεριώδους ακτινοβολίας από το ηλιακό
φως. Η βιταμίνη D δρα ως αντιοξειδωτικό
που αποτρέπει τις αρνητικές επιπτώσεις
του οξειδωτικού στρες και της φλεγμονής.
Τέλος, η βλάστηση βελτιώνει την ποιότητα
του αέρα στις αστικές περιοχές.
Δεν βρέθηκε αποτέλεσμα για τη σωματική
δραστηριότητα. Αν και η εγγύτητα στον
χώρο πρασίνου έχει συσχετιστεί με αυ-
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ξημένη σωματική δραστηριότητα, η οποία
με τη σειρά της επηρεάζει το οξειδωτικό
στρες, η μελέτη δεν βρήκε στοιχεία ότι η
άσκηση εμπλέκεται στη συσχέτιση μεταξύ
πρασίνου και οξειδωτικού στρες.
Η Garcia-Aymerich κατέληξε: «Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία του υπερβολικού
οξειδωτικού στρες είναι άγνωστες, επομένως πρέπει να διεξαγάγουμε περαιτέρω
έρευνα και να υποστηρίξουμε στρατηγικές
για την πόλη και τη δημόσια υγεία που
ευνοούν το πράσινο».
Πηγή: Barcelona Institute for Global
Health (ISGlobal). https://www.isglobal.
org/en/-/study-finds-lower-oxidativestress-in-children-who-live-and-studynear-green-spaces
Άρθρο: Giulia Squillacioti, Anne-Elie
Carsin, Valeria Bellisario, Roberto
Bono, Judith Garcia-Aymerich. Multisite
greenness exposure and oxidative stress in
children. The potential mediating role of
physical activity. Environmental Research,
2022; 209: 112857 DOI: 10.1016/j.
envres.2022.112857
Τα υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας
Τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών στο αίμα τους μπορεί να έχουν
λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν
άνοια, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το Μάιο στο διαδικτυακό
τεύχος του Neurology®, του ιατρικού
περιοδικού της Αμερικανικής Ακαδημίας
Νευρολογίας.
Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα με τα
υψηλότερα επίπεδα των αντιοξειδωτικών
λουτεΐνη και ζεαξανθίνη και βήτα-κρυπτοξανθίνη στο αίμα τους είχαν λιγότερες
πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια δεκαετίες αργότερα σε σχέση με τα άτομα με
χαμηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών. Η
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λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη βρίσκονται σε
πράσινα, φυλλώδη λαχανικά όπως το λάχανο, το σπανάκι, το μπρόκολο και τα μπιζέλια. Η βήτα-κρυπτοξανθίνη βρίσκεται σε
φρούτα όπως τα πορτοκάλια, τη παπάγια,
τα μανταρίνια και τους λωτούς.
Η διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας
των ανθρώπων είναι μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία», δήλωσε η
συγγραφέας της μελέτης May A. Beydoun,
του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας για τη Γήρανση στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ. «Τα
αντιοξειδωτικά μπορούν να βοηθήσουν
στην προστασία του εγκεφάλου από το
οξειδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να
προκαλέσει κυτταρική βλάβη. Απαιτούνται
βέβαια περαιτέρω μελέτες για να ελεγχθεί
εάν η προσθήκη αυτών των αντιοξειδωτικών μπορεί να βοηθήσει στην προστασία
του εγκεφάλου από την άνοια».
Στη μελέτη συμμετείχαν 7.283 άτομα που
ήταν τουλάχιστον 45 ετών στην αρχή της
μελέτης. Συμμετείχαν σε σωματική εξέταση, συνέντευξη και εξετάσεις αίματος για
τα επίπεδα αντιοξειδωτικών στην αρχή της
μελέτης. Στη συνέχεια παρακολουθήθηκαν για 16 χρόνια κατά μέσο όρο για να
δουν ποιος εμφάνισε άνοια.
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις
ομάδες με βάση τα επίπεδα των αντιοξειδωτικών τους στο αίμα. Τα άτομα με τις
υψηλότερες ποσότητες λουτεΐνης και ζεαξανθίνης είχαν λιγότερες πιθανότητες να
αναπτύξουν άνοια σε σχέση με τα άτομα
με χαμηλότερα επίπεδα.
«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επίδραση αυτών των αντιοξειδωτικών στον
κίνδυνο άνοιας μειώθηκε κάπως όταν λάβαμε υπόψη άλλους παράγοντες όπως η
εκπαίδευση, το εισόδημα και η φυσική
δραστηριότητα, επομένως είναι πιθανό
αυτοί οι παράγοντες να βοηθήσουν στην
εξήγηση της σχέσης μεταξύ των επιπέδων αντιοξειδωτικών και άνοια» είπε η
Beydoun.
Ένας περιορισμός της μελέτης είναι ότι τα
επίπεδα αντιοξειδωτικών βασίστηκαν σε
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μία μέτρηση των επιπέδων στο αίμα και
μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν τα επίπεδα των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια
της ζωής τους.
Η μελέτη υποστηρίχθηκε από το Εθνικό
Ινστιτούτο για τη Γήρανση, μέλος των
Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ.
Πηγή: American Academy of Neurology
Άρθρο: May A. Beydoun, Hind A
Beydoun, Marie T. Fanelli-Kuczmarski,
Jordan Weiss, Sharmin Hossain, Jose
Atilio Canas, Michele Kim Evans, Alan
B. Zonderman. Association of Serum
Antioxidant Vitamins and Carotenoids
With Incid e nt Alzh ei m er Disease
and All-Cause Dementia Among US
Adults. Neurology, 2022; 10.1212/
W N L . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 028 9 D O I:
10.1212/WNL.0000000000200289
Πολλές διαγνώσεις καρκίνου γίνονται
μετά από εισαγωγή στα επείγοντα
Ένα υψηλό ποσοστό διαγνώσεων καρκίνου, προκύπτει μετά από εισαγωγές στα
επείγοντα τμήματα των νοσοκομείων και
σχετίζεται με μεγαλύτερη θνησιμότητα,
σε σύγκριση με τους καρκίνους που ανιχνεύτηκαν σε περιπτώσεις μη επείγουσας
φροντίδας. Αυτό ήταν το κύριο εύρημα
μιας μελέτης διεθνούς ομάδας ερευνητών.
Ευρήματα δείχνουν ότι πολλοί ασθενείς
με καρκίνο διαγιγνώσκονται για πρώτη
φορά στα τμήματα επειγόντων των νοσοκομείων και οι περιπτώσεις αυτές σχετίζονται με κατώτερα κλινικά αποτελέσματα
και αποτελέσματα υγείας που δηλώνουν
οι ίδιοι οι ασθενείς. Επιπλέον, μια αμερικανική μελέτη διαπίστωσε ότι μεταξύ των
ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου
σταδίου IV, το 34,6% παρουσιάστηκε ως
επείγον περιστατικό.
Οι λόγοι για το υψηλό επίπεδο των διαγνώσεων καρκίνου ως επείγοντα περιστατικά είναι περίπλοκοι και σχετίζονται
με πολλούς διαφορετικούς και αλληλεπι27

δρώντες παράγοντες. Για παράδειγμα, οι
ασθενείς μπορεί να μην παρουσιάσουν
καθόλου συμπτώματα ή να εμφανίσουν
ελάχιστα συμπτώματα πριν από απειλητικές επιπλοκές που απαιτούν επείγουσα
ιατρική ή χειρουργική φροντίδα. Δεύτερον, παράγοντες που σχετίζονται με τον
ασθενή, π.χ., γνώσεις, πεποιθήσεις και
στάσεις, μπορεί επίσης να οδηγήσουν την
πρώτη διάγνωση να γίνει στα επείγοντα
και τρίτον, θα μπορούσαν να υπάρχουν
διάφορα προβλήματα στο σύστημα υγείας που έχουν εμποδίσει τα προηγούμενα
στάδια φροντίδας.
Για την παρούσα μελέτη, η οποία αποτέλεσε μέρος της International Cancer
Benchmarking Partnership, οι ερευνητές στόχευσαν να εντοπίσουν παράγοντες πρόβλεψης και τις συνέπειες των
διαγνώσεων που γίνονται στα τμήματα
των επειγόντων περιστατικών για οκτώ
καρκίνους: στομάχου, παχέος εντέρου,
ορθού, ήπατος, παγκρέατος, πνεύμονα
και ωοθηκικός. Οι χώρες για τις οποίες
συλλέχθηκαν δεδομένα περιελάμβαναν
την Αυστραλία, Καναδά, Δανία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο,
λαμβάνοντας δεδομένα ασθενών από 14
περιοχές των χωρών αυτών.
Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν συνολικά 857.068 ασθενείς, με τουλάχιστον
έναν από τους οκτώ παραπάνω καρκίνους. Μεταξύ των διάφορων περιοχών
μελέτης, το ποσοστό των διαγνώσεων
καρκίνου που έγιναν στα επείγοντα, κυμάνθηκε από 24% έως 42,5%. Ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος ήταν ο καρκίνος του παγκρέατος, με μέσο όρο 46,1%
(κυμαινόταν από 34,1% έως 60,4%). Ο
λιγότερο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος
ήταν ο καρκίνος του ορθού, με μέσο όρο
12,1% (κυμαινόταν από 9,1% έως 19,8%).
Βασισμένοι στα μητρώα καρκίνου που
είναι συνδεδεμένα με τα δεδομένα εισαγωγών στα επείγοντα νοσοκομείων, ως
‘επείγουσα διάγνωση’ ορίστηκε η διάγνωση καρκίνου εντός 30 ημερών από
την επείγουσα εισαγωγή στο νοσοκομείο.
Αυτός ο ορισμός απαιτεί να έχει πραγμα-
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τοποιηθεί εισαγωγή και όχι απλώς παρακολούθηση σε τμήμα επειγόντων περιστατικών.
Ο καρκίνος του παγκρέατος, ο οποίος είχε
το υψηλότερο ποσοστό στα επείγοντα
περιστατικά σταθερά σε όλες τις χώρες
μελέτης, εμφανίζεται συχνά με συμπτώματα χαμηλής προγνωστικής αξίας για καρκίνο, όπως πόνο στην κοιλιά ή στην πλάτη.
Ομοίως, πολλοί ασθενείς με καρκίνο του
πνεύμονα, του παχέος εντέρου και των
ωοθηκών παρουσιάζουν μη ειδικά συμπτώματα, για παράδειγμα, βήχα, κοιλιακό
άλγος ή φούσκωμα, και αυτοί οι καρκίνοι
σχετίζονται με υψηλά ποσοστά πολλαπλών προδιαγνωστικών επισκέψεων σε
επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Αντίθετα, ο καρκίνος του οισοφάγου και
του ορθού, ο οποίος είχε τα χαμηλότερα
ποσοστά επείγουσας περίθαλψης σταθερά σε όλες τις χώρες μελέτης, έχουν
συνήθως ξεκάθαρα συμπτώματα που παραπέμπουν σε κίνδυνο για καρκίνο, όπως
δυσφαγία και αιμορραγία από το ορθό.
Η διάγνωση του καρκίνου στα επείγοντα
είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο με συνεισφορές από παράγοντες που σχετίζονται
με τον όγκο, τον ασθενή και το σύστημα
υγειονομικής φροντίδας.
Σε ορισμένους ασθενείς, η διάγνωση στα
επείγοντα προκύπτει από την ταχέως εξελισσόμενη νόσο (κατά καιρούς με λίγα ή
καθόλου πρόδρομα συμπτώματα) που παρουσιάζεται με επιπλοκές όπως αιμορραγία ή γαστρεντερική απόφραξη και απαιτεί
επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, η επείγουσα εισαγωγή μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν μπορεί να
προληφθεί και πράγματι αντιπροσωπεύει
τη βέλτιστη δυνατή φροντίδα.
Ωστόσο, σε άλλους ασθενείς, η επείγουσα εισαγωγή μπορεί να αντανακλά την
εξέλιξη της νόσου λόγω καθυστερημένης αναζήτησης βοήθειας ή παρατεταμένων διαγνωστικών διαστημάτων μετά την
πρώτη παρουσίαση συμπτωμάτων. Ως εκ
τούτου, τουλάχιστον ορισμένες επείγου28

σες διαγνώσεις θα μπορούσαν να προληφθούν μέσω παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία ή στο σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης. Επιπλέον, για τον καρκίνο
του παχέος εντέρου και του πνεύμονα,
η αυξημένη συμμετοχή σε προγράμματα
προσυμπτωματικού ελέγχου μπορεί να
οδηγήσει σε μείωση των διαγνώσεων στα
επείγοντα.
Γενικά οι προσεγγίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την αύξηση της
συμμετοχής στον πληθυσμιακό προσυμπτωματικό έλεγχο (π.χ. για καρκίνο του
παχέος εντέρου), εκστρατείες ευαισθητοποίησης δημόσιας υγείας για την υποστήριξη της άμεσης αναζήτηση βοήθειας για
πιθανά συμπτώματα καρκίνου (που είναι
ιδιαίτερα ανησυχητικά)· και παρεμβάσεις
στο σύστημα υγείας για την αύξηση της
ικανότητας των διαγνωστικών υπηρεσιών και την επιτάχυνση της διάγνωσης του
καρκίνου (όπως κατευθυντήριες οδηγίες
για γρήγορη παραπομπή ασθενών που
παρουσιάζουν πιθανά συμπτώματα καρκίνου και καθοδήγηση για διαγνωστική
φροντίδα και υπηρεσίες για ασθενείς με
μη ειδικά συμπτώματα).
Πηγή: Hospital Healthcare Europe
(Rod Tucker, April 2022) https://
h os pital h ealth ca re.co m /cli n ical/
oncology/many-cancer-diagnoses-madeafter-emergency-care-visit/
Άρθρο: Mcphail S et al. Risk factors and
prognostic implications of diagnosis of
cancer within 30 days after an emergency
h o s p i t a l a d m i s s i o n (e m e r g e n c y
presentation): an International Cancer
B e n ch m a rki n g P a r tn e rs h i p (IC B P)
population-based study Lancet Oncol
2022
Μετάφραση/προσαρμογή κειμένου: Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Επισκέπτρια Υγείας, MSc Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, ΕΚΠΑ

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ

Η μουσική ως φάρμακο
Η χρήση μουσικών παρεμβάσεων φαίνεται να σχετίζεται με κλινικά σημαντικές
βελτιώσεις στην ψυχική υγεία και με μια μικρότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής που
σχετίζεται με τη σωματική υγεία. Ωστόσο, παραμένει ασαφές το συγκεκριμένο
είδος μουσικής παρέμβασης που παρέχει
το μεγαλύτερο όφελος. Αυτό ήταν το συμπέρασμα από μια μεταανάλυση μελετών
από ερευνητές του Ινστιτούτου Μουσικής
Φυσιολογίας και Ιατρικής Μουσικών, του
Πανεπιστήμιου Μουσικής του Ανόβερου.
Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων και μη τυχαιοποιημένων μελετών οποιασδήποτε μουσικής
παρέμβασης και εντόπισαν 26 επιλέξιμες
μελέτες που διεξήχθησαν σε 13 χώρες
με σχεδόν 800 συνολικά συμμετέχοντες.
Όλες οι μελέτες χρησιμοποίησαν μετρήσεις σωματικής, ψυχικής ή και των δύο
στοιχείων του SF-36, ενός έγκυρου εργαλείου ποιότητας ζωής που σχετίζεται
με την υγεία (HRQOL).
Οι μελέτες αφορούσαν κυρίως κλινικούς
πληθυσμούς (π.χ. ασθενείς με χρόνιο
πόνο, καρδιαγγειακή νόσο ή καρκίνο). Οι
παρεμβάσεις ήταν η ακρόαση μουσικής
(10 μελέτες), η μουσικοθεραπεία (7), το
τραγούδι (8) και η γκόσπελ μουσική (1). Η
μουσικοθεραπεία ορίστηκε ως η δομημένη χρήση μουσικών παρεμβάσεων μέσα
σε μια θεραπευτική επαγγελματική σχέση. Χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τύποι
ομάδων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης
της συνήθους φροντίδας και του διαλογισμού. Οι παρεμβάσεις χορηγήθηκαν
από 1 έως 7 φορές την εβδομάδα και η
διάρκειά τους ήταν 6 έως 12 εβδομάδες.
Σημειώθηκαν σημαντικές θετικές αλλαγές
τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική
βαθμολογία της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία για τους συμμετέχοντες που έλαβαν μουσικές παρεμβάσεις
σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες της
ομάδας ελέγχου. Το μέγεθος της αλλαγής
γενικά δεν διέφερε ανάλογα με τον τύπο
της παρέμβασης.
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Οι συμπεριλαμβανόμενες μελέτες πραγματοποιήθηκαν στην Αυστραλία, Βραζιλία, Κίνα (ΕΔΠ Χονγκ Κονγκ), Γερμανία,
Ινδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία,
Ταϊλάνδη, Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο
και τις ΗΠΑ. Οι συμπεριλαμβανόμενες μελέτες αποτελούνταν από 22 έρευνες κλινικών πληθυσμών και 4 υγιών πληθυσμών.
Η συμμετοχή σε μια ευρέως ανταποδοτική δραστηριότητα και τα οφέλη αυτής
κατέχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μελλοντικές μελέτες και πολιτικές υγείας. Ενώ
οι προκλήσεις συμμετοχής και διατήρησης
της συμμετοχής παραμένουν σε άλλες μη
φαρμακευτικές/ιατρικές παρεμβάσεις (πχ.
απώλεια βάρους, άσκηση), η μουσική κατατάσσεται αξιόπιστα ως μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις της ζωής. Ως εκ
τούτου, οι μουσικές παρεμβάσεις μπορεί
να αποτελέσουν μια πιο ελκυστική και
αποτελεσματική μη φαρμακευτική εναλλακτική λύση σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις για την υγεία. Απαιτείται βέβαια περαιτέρω μελέτη για τη διερεύνηση αυτής
της υπόθεσης και την αποσαφήνιση της
συγκεκριμένης χρησιμότητας της μουσικής έναντι άλλων καθιερωμένων παρεμβάσεων. Χρειάζεται επίσης έρευνα για να
αποσαφηνιστούν οι βέλτιστες μουσικές
παρεμβάσεις και δόσεις αυτών των παρεμβάσεων για χρήση σε συγκεκριμένα κλινικά σενάρια και σενάρια δημόσιας υγείας.
Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μουσικές παρεμβάσεις έχουν
πλεονεκτήματα παρόμοιου μεγέθους («αν
και σε πιο χαμηλό επίπεδο») με πολλές
άλλες παρεμβάσεις, τόσο φαρμακευτικές
όσο και μη φαρμακευτικές. Τουλάχιστον,
οι κλινικοί γιατροί μπορούν να υποστηρίξουν μια σειρά μουσικών παρεμβάσεων
τις οποίες οι ασθενείς μπορεί να αναζητήσουν ή να τους είναι διαθέσιμες μέσω της
σύνδεσης υπηρεσιών υγείας με σχετικές
υπηρεσίες στην κοινότητα.
Η ακρόαση και η δημιουργία μουσικής
(πχ. τραγουδώντας ή παίζοντας όργανα) υποστηρίζεται όλο και περισσότερο
ερευνητικά, συμπεριλαμβανομένης της
πρόσφατης έκθεσης του Παγκόσμιου

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ

Οργανισμού Υγείας, ως μέσο βελτίωσης
της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την
υγεία του γενικού πληθυσμού και διαφόρων κλινικών πληθυσμών.
Π ηγή: h tt p s://w w w.jw atch .o rg /
na54777/2022/03/24/music-medicine
McCrary JM et al. Association of music
interventions with health-related quality
of life: A systematic review and metaanalysis. JAMA Netw Open 2022 Mar 22;
5:e223236
Μετάφραση/προσαρμογή κειμένου: Σοφία
Βιτσαξάκη, Ψυχολόγος, MSc Προαγωγή &
Αγωγή Υγείας, ΕΚΠΑ
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Προσεχή Συνέδρια
▶ Virtual International Conference on ▶ Public Health in East and Southeast Europe:
Environment & Human Health: Challenges
Growth, Inequality and the State
& Opportunities in the 21st Century
13 Oct 2022 - 15 Oct 2022 / Regensburg,
Germany
18 Aug 2022 - 19 Aug 2022 / Online event
Organiser: Leibniz Institute for East and
Organiser: School of continuing education,
Southeast European Studies (IOS)
Hong Kong Baptist University
▶ 22nd International Association for
▶ 31st edition of the SSPH+ Lugano Summer
Adolescent Health (IAAH) European
School in Public Health Policy, Economics,
Regional Conference
and Management
15th-7th, 2022 Athens, Greece on October.
22 Aug 2022 - 27 Aug 2022 / Italy and online Greek/Hellenic Society for Adolescent
Organiser: SSPH+
Medicine (GSAM)
▶ European Forum for Primary Care: ▶ 6th Eastern-European Conference of
Integrated community care - a new
Mental Health & 3rd International Public
opportunity for primary care
Mental Health Conference
25 Sep 2022 - 27 Sep 2022 / Ghent, Belgium 13 Oct 2022 - 15 Oct 2022 / Hybrid, Zagreb,
Organiser: European Forum for Primary Care
Croatia
Organiser: EUPHA Public mental health
▶ Migration and Health: a world on the
section, ao
move
▶ The European conference on law
26 Sep 2022 - 30 Sep 2022 / Brescia, Italy
enforcement & public health
Organiser: ESCMID
21 May 2023 - 24 May 2023 / Umea, Sweden
Organiser: LEPH
▶ European Health Forum Gastein
26 Sep 2022 - 29 Sep 2022 / bad hofgastein,
Austria
Organiser: Gastein
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Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»
για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
αιτήσεις έως 25/08/2022
Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν
και λειτουργούν από το 2004 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής
Υγείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου 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 τριών ημερών ανά εβδομάδα.
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,
Διατροφής, Παιδαγωγικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νοσηλευτικής,
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.
«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» 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:
• 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, εφόσον
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 Π.Μ.Σ. 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
Π.Μ.Σ από τον Καθηγητή ή/και Προϊστάμενο που τις συντάσσει.
• Δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά (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 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2022.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως 25/08/2022 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 ηλεκτρονική διεύθυνση.
Με εκτίμηση,
Η ΕΔΕ ΤΟΥ ΠΜΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ & ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

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
8. çöîíñô÷(ôî) çêîç÷ ïùïðôúôöîç÷
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

