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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το θέμα της ενεργειακής φτώχιας - όταν το νοικοκυριό δεν μπορεί να 
αντέξει οικονομικά να θερμάνει επαρκώς το σπίτι του ή να καλύψει τις 
βασικές ενεργειακές του ανάγκες – ως θέμα δημόσιας υγείας δε συζητεί-
ται συχνά στη χώρα μας παρότι αναμένεται να πιάσει και αυτό επίπεδα 
επιδημίας. Η ενεργειακή φτώχεια οφείλεται σε τρεις κύριους παράγο-
ντες: το εισόδημα των νοικοκυριών, το τρέχον κόστος ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση ενός σπιτιού.  Και η απελευθέρωση της αγοράς, 
που ακούγονταν ως αντίδοτο στις υψηλές τιμές, είχε ακριβώς το αντίθε-
το αποτέλεσμα. Τα κρύα σπίτια επιδεινώνουν τις ανισότητες στην υγεία. 
Μπορούν να προκαλέσουν και να επιδεινώσουν αναπνευστικές παθή-
σεις και καρδιαγγειακές παθήσεις, κακή ψυχική υγεία, άνοια, υποθερμία 
και προβλήματα με την παιδική ανάπτυξη. Τα κρύα, και τα κακώς θερμαι-
νόμενα σπίτια επηρεάζουν την αύξηση βάρους των βρεφών και αυξά-
νουν τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων άσθματος στα 
παιδιά. Οι έφηβοι που ζουν σε κρύα σπίτια έχουν πέντε φορές περισσό-
τερες πιθανότητες να αναπτύξουν πολλαπλά προβλήματα ψυχικής υγείας 
από ό,τι οι έφηβοι που ζουν σε ζεστά σπίτια. Οι έμμεσες συνέπειες είναι 
επίσης ανησυχητικές. Το να μεγαλώνει ένα παιδί σε ένα κρύο σπίτι είναι 
πιθανό να έχει αρνητική επίδραση στα εκπαιδευτικά του επιτεύγματα. Τα 
παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να μπορούν να κάνουν τα μαθήματα τους, 
με αποτέλεσμα να μένουν πίσω στο σχολείο.  Και καμιά οικογένεια δεν 
πρέπει να αναγκαστεί να επιλέξει μεταξύ «θέρμανσης ή φαγητού». Ορι-
σμένες ομάδες είναι πιο πιθανό να βιώσουν τις επιπτώσεις στην υγεία 
της ενεργειακής φτώχειας – εκτός από τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας 
και τα παιδιά, είναι και τα νοικοκυριά όπου ζουν άτομα που ζουν με χρό-
νιες ασθένειες και αναπηρίες. Για τους πιο ευάλωτους, ένα κρύο και υγρό 
περιβάλλον μπορεί να είναι θανατηφόρο.

Οι ειδικοί στην υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό ήδη προειδοποι-
ούν ότι τα αυξανόμενα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας θα προκαλέσουν 
μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, προκαλώντας 
και επιδεινώνοντας σωματικές και ψυχικές ασθένειες σε ολόκληρο τον 
πληθυσμό και επιβαρύνοντας περαιτέρω τις ήδη ζορισμένες υπηρεσί-
ες υγείας. Η πρόληψη της παιδικής φτώχειας, και επομένως η πρόληψη 
ασθενειών που αποκτήθηκαν στην παιδική ηλικία, είναι ένας από τους 
πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης της ζήτησης στο σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης. Οι τοπικές αρχές και η δημόσια υγεία βρίσκο-
νται σε καλή θέση για να αντιμετωπίσουν ζητήματα που σχετίζονται με 
την ενεργειακή φτώχεια, αλλά η μείωση της απαιτεί σοβαρή εθνική δρά-
ση και πόρους.

Γιάννης Τούντας
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Στη σύγχρονη εποχή οι καρδιακές παθήσεις 
είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις γυναίκες , 
ανεξάρτητα από την ηλικία, τη φυλή και την 
εθνικότητα, αν και ο επιπολασμός τους αυξά-
νεται κυρίως μετά την εμμηνόπαυση. Για αρ-
κετές δεκαετίες υπήρξε η γενική πεποίθηση 
ότι οι γυναίκες δεν θα έπρεπε να εμφανίζουν 
στεφανιαία νόσο και μόνο κατ 'εξαίρεση, 
υπήρχαν γυναίκες που μπορούν να υποστούν 
καρδιακή ανακοπή. Οι σύγχρονες γυναίκες 
έχουν επαγγελματικές ευθύνες, καταναλώνουν 
περίσσεια λίπους, υδατανθράκων και καπνού, 
δεν ασκούνται τακτικά και δεν έχουν αρκε-
τό χρόνο για ανάπαυση. Αυτή η κατάσταση 
οδηγεί σε αύξηση του βάρους, δυσλιπιδαιμία, 
αρτηριακή υπέρταση και διαβήτη. Τα ποσοστά 
θανάτου μετά από έμφραγμα του μυοκαρδί-
ου και η επαναιμάτωση λόγω αποφρακτικής 
στεφανιαίας νόσου είναι δύο φορές υψηλό-
τερα στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. Ως 
επί το πλείστων, τα δύο τρίτα των γυναικών 
που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή  δεν 
αναρρώνουν ποτέ πλήρως. Το 2006, 315.000 
Αμερικανίδες πέθαναν από καρδιακή νόσο, σε 
αντίθεση με τους  θανάτους από εγκεφαλικό 
επεισόδιο  που ανέρχονταν στους 82.000  
και από καρκίνο του μαστού που ανέρχονταν 
στους 41.000. Στην Ελλάδα οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις είναι πλέον η κύρια αιτία θανάτου 
στις γυναίκες μετα την εμμηνόπαυση και ευθύ-
νονται για το 55% του συνόλου των θανάτων. 

Πόνος στο στήθος στις γυναίκες 

Ο πόνος στο στήθος έχει επανειλημμένα 
υποτιμηθεί στις γυναίκες λόγω των απογοη-
τευτικών αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων 
αυτού του συμπτώματος στο παρελθόν. Στη 

μελέτη  CASS το 30% 
των γυναικών με τυπι-
κή στηθάγχη και  το 
64% αυτών  με άτυπη 
στηθάγχη είχαν φυσι-
ολογικές στεφανιαίες 
αρτηρίες, αλλά αυτό 

παρατηρήθηκε μόνο στο7% και 34% των αν-
δρών, αντιστοίχως. Το Σύνδρομο Χ  που ορί-
σθηκε  ως τα  συμπτώματα και τα σημάδια 
της μυοκαρδιακής ισχαιμίας σε φυσιολογική 
στεφανιαία αγγειογραφία,  κυριαρχεί στις γυ-
ναίκες, αλλά το σύνδρομο αυτό μπορεί να 
αντιπροσωπεύει μικροαγγειακή νόσο ή δυ-
σλειτουργία του ενδοθηλίου, τα οποία είναι 
πιο συχνά εμφανιζόμενα στις γυναίκες. Πρό-
σφατα, τα δεδομένα από το WISE (Women's 
Ischemia Syndrome Evaluation) και  το WTH 
(Women Take Heart) έδειξαν ότι τα ποσοστά 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων  ήταν υψηλότερα 
για τις γυναίκες που εμφάνιζαν συμπτώματα μη 
αποφρακτικής  στεφανιαίας νόσου σε σύγκρι-
ση με εκείνες που εμφάνιζαν φυσιολογικά στε-
φανιαία αγγεία. Από την άλλη πλευρά, γυναί-
κες συμπτωματικές με φυσιολογικά στεφανιαία 
αγγεία  είχαν σχεδόν τρεις φορές υψηλότερα 
ποσοστά συμβαμάτων  σε σύγκριση με τις 
ασυμπτωματικές.  Αυτά τα στοιχεία δείχνουν 
ότι στις γυναίκες, όπως  και στους άνδρες,  
ο πόνος στο στήθος συμβατός με στηθάγχη 
αξίζει προσεκτικής εκτίμησης.

Σιωπηρή ισχαιμία του μυοκαρδίου στις γυ-
ναίκες

Η σιωπηρή ισχαιμία είναι αντικειμενική απόδει-
ξη ισχαιμίας του μυοκαρδίου με  απουσία στη-
θάγχης ή ισοδύναμα στηθάγχης και θεωρεί-
ται πιο διαδεδομένη στους άνδρες παρά στις 
γυναίκες. Στην μελέτη ACIP (Asymptomatic 
Cardiac Ischemia Pilot), η διάγνωση της σιω-
πηρής ισχαιμίας ήταν δύσκολη στις γυναίκες 
επειδή η δοκιμασία κοπώσεως απέτυχε να 
αποδείξει ισχαιμία στις καθημερινές δραστη-
ριότητες και οι γυναίκες με θετική δοκιμασία 
κόπωσης δεν είχαν σημαντικές αποφρακτικές 
βλάβες στη στεφανιογραφία. Για το λόγο αυτό, 
οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόνο το 25% του 
υπό μελέτη πληθυσμού. Οι ασθενείς και των 
δύο φύλων με σιωπηρή ισχαιμία του μυοκαρ-
δίου συνήθως έχουν σοβαρή και εκτεταμένη  
στεφανιαία νόσο και δυσμενή πρόγνωση. 

Στεφανιαία νόσος στις γυναίκες

Τσούγκος Ηλίας, Διευθυντής ΣΤ’ Καρδιολογικής κλινικής Νοσοκομείο Υγεία
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Ωστόσο, εντελώς ασυμπτωματικές γυναίκες 
εξακολουθούν να θεωρούνται  χαμηλού κιν-
δύνου για στεφανιαία νόσο εκτός εάν έχουν 
διαβήτη ή περιφερική αρτηριακή νόσο.

Γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φύ-
λων στα αποτελέσματα των  στεφανιαίων 
καρδιακών νόσων ;

Οι γυναίκες διαφέρουν από τους άνδρες σε 
διάφορες πτυχές: α) σε μοριακό επίπεδο, μπο-
ρεί να προκύψουν ασθένειες που σχετίζονται 
με το φύλο β) σε ορμονικές διαφορές που 
προκαλούν διαφορετική εκδήλωση της ασθέ-
νειας γ) διαφορετική ανταπόκριση σε  φαρμα-
κολογικούς παράγοντες, λόγω φαρμακοκινη-
τικών μηχανισμών, π.χ. διαφορετικός ρυθμός 
μεταβολισμού, παρενέργειες και κίνδυνοι δ) το 
επίπεδο της δυλειτουργίας  μπορεί να εξαρ-
τηθεί από την έκφραση της νόσου ανάλογα 
με το φύλο. 

Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης για  
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Προηγούμενες  επιδημιολογικές μελέτες έδει-
ξαν ότι η θεραπεία ορμονικής υποκατάστα-
σης μπορεί να μειώσει τη νοσηρότητα και τη 
θνησιμότητα από στεφανιαία καρδιακή νόσο 
στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Ωστό-
σο, η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου 
του ενδομητρίου, του καρκίνου του μαστού,  
του εγκεφαλικού επεισοδίου και της φλεβικής 
θρομβοεμβολής αυξήθηκε σε όλες τις μελέτες 
ιδιαίτερα στις γυναίκες οι οποίες έλαβαν υπο-
κατάσταση για πάνω από πέντε χρόνια. 

Στην μελέτη, Women's Health Initiative 
(WHI), συμμετείχαν 27.347 μετεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες με μέση παρακολουθήση τα 
εννέα έτη. Συμμετείχαν γυναίκες ηλικίας 50 
έως 79 ετών, με ή χωρίς στεφανιαία νόσο,  με 
ή χωρίς υστερεκτομή. Χωρίστηκαν τυχαία σε 
εικονικό φάρμακο ή θεραπεία υποκατάστασης 
με οιστρογόνα. Η  μελέτη διακόπηκε επειδή η 
ορμονοθεραπεία σχετίστηκε με αύξηση κατά 
29% των  στεφανιαίων επεισοδίων, αύξηση 

κατά 26% του καρκίνου του μαστού, αύξηση 
κατά  41% των εγκεφαλικών επεισοδίων και 
διπλάσια αύξηση σε θροεμβολές. Τα απογο-
ητευτικά αποτελέσματα του WHI οδήγησαν  
τους ερευνητές σε μια δευτερεύουσα ανάλυση 
των δεδομένων τους. Μελετήθηκε η ορμονική 
θεραπεία και ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νό-
σου σύμφωνα  με την ηλικία και τα έτη μετά την 
εμμηνόπαυση. Κατέληξαν ότι ο αριθμός συμ-
βαμάτων αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας. 
Δεν υπήρξε σημαντική αύξηση του κινδύνου 
για  στεφανιαία νόσο  που οφείλεται σε ορμο-
νική θεραπεία , και θάνατο στις ηλικίες 50-59 
ετών. Και τέλος ο κίνδυνος εγκεφαλικού επει-
σοδίου ήταν αυξημένος σε όλες τις ηλικίες. 

Συμπερασματικά, γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες 
που έχουν στεφανιαία νόσο πεθαίνουν δύο 
φορές πιο συχνά  απο ότι  οι άνδρες μετά 
από έμφραγμα του μυοκαρδίου και  διαδι-
κασίες επαναιμάτωσης. Θα πρέπει να γίνεται 
σύσταση κυρίως στις γυναίκες μετά την εμμη-
νόπαυση αντιμετώπισης των παραδοσιακών 
παραγόντων κινδύνου όπως των επιπέδων της 
αρτηριακής πίεσης, της γλυκόζης, των λιπιδίων 
και παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, συμπερι-
λαμβανομένης της διακοπής του καπνίσματος, 
της αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και 
τον έλεγχο του  σωματικού βάρους. 

Η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης αντεν-
δείκνυται για την πρόληψη της καρδιαγγειακής 
νόσου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Οι 
γυναίκες αξίζουν προσεκτικής αξιολόγησης 
για στεφανιαία συμπτώματα, ακόμη και αν κά-
ποιες διαγνωστικές μέθοδοι είναι λιγότερο 
ακριβείς στις γυναίκες παρά στους άνδρες.
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Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκ-
προσωπούνται στην έρευνα για τις καρ-
διακές παθήσεις και απαιτούνται εκτετα-
μένες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 
μελετάται, διδάσκεται και αντιμετωπίζε-
ται η υγεία της καρδιάς των γυναικών, 
αναφέρει νέα έκθεση της Αμερικανι-
κής Καρδιολογικής Εταιρείας. Η έκθε-
ση, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
Circulation, επιδιώκει να αναδείξει προ-
βλήματα που κυμαίνονται από τον τρόπο 
που διεξάγεται η βασική έρευνα μέχρι 
τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες λαμ-
βάνουν φροντίδα.

«Χάνουμε έδαφος σε βασικούς δείκτες 
της καρδιαγγειακής υγείας μεταξύ των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του 
ελέγχου της αρτηριακής πίεσης, της δι-
αχείρισης βάρους και του διαβήτη», δή-
λωσε η συν-συγγραφέας Δρ. Véronique 
L. Roger στο δελτίο τύπου. Ορισμένοι 
παράγοντες κινδύνου καρδιακής νόσου 
είναι συγκεκριμένοι για τις γυναίκες. Για 
παράδειγμα, οι κίνδυνοι είναι υψηλότε-
ροι για τις γυναίκες που ξεκινούν τον 
εμμηνορροϊκό τους κύκλο σε ηλικία μι-
κρότερη των 11 ετών ή εισέρχονται στην 
εμμηνόπαυση σε ηλικία μικρότερη των 
40 ετών. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν 
επίσης κινδύνους που σχετίζονται με 
υψηλή αρτηριακή πίεση ή διαβήτη κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και 
από τη χρήση αντισυλληπτικών χαπιών 

και τη θεραπεία ορ-
μονικής υποκατά-
στασης. 

Η κατάθλιψη και το 
άγχος ενέχουν αυ-

ξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου 
και οι δυσμενείς καρδιαγγειακές εκβά-
σεις σε αυτό το πλαίσιο είναι συχνότε-
ρες στις γυναίκες παρά στους άνδρες, 
ιδίως σε μικρότερες ηλικίες. Επιπλέον, 
μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου 
και εγκεφαλικό επεισόδιο, οι γυναίκες 
εμφανίζουν συχνότερα κατάθλιψη από 
τους άνδρες. Ως εκ τούτου, η βελτιστο-
ποίηση της ψυχικής υγείας είναι ιδιαίτερα 
σημαντική στη φροντίδα των γυναικών 
με καρδιαγγειακή νόσο.

Πρόσθετοι παράγοντες που σχετίζο-
νται με το φύλο και πρέπει να ληφθούν 
υπόψη περιλαμβάνουν τις θεραπείες για 
καρκίνους που είναι πιο διαδεδομένοι 
στις γυναίκες (μαστού, μήτρας, ωοθη-
κών). Οι γυναίκες επηρεάζονται επίσης 
δυσανάλογα από φλεγμονώδεις και αυ-
τοάνοσες διαταραχές όπως ο λύκος, η 
ρευματοειδής αρθρίτιδα και το σκληρό-
δερμα, που σχετίζονται με αυξημένο κίν-
δυνο καρδιακής φλεγμονής, καρδιακών 
και βαλβιδικών παθήσεων και καρδιακών 
προσβολών. 

Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκες εξακολου-
θούν να υποεκπροσωπούνται στην 
έρευνα, οδηγώντας σε κενά στη γνώση 
και στην κατανόηση του τρόπου με τον 
οποίο οι καρδιακές παθήσεις επηρεά-
ζουν τις γυναίκες. Η χρήση δεδομένων 
ειδικά για γυναίκες θα μπορούσε να 
βελτιώσει τη διάγνωση και τη θεραπεία. 
Ωστόσο, σχεδόν 7 στους 10 μεταπτυ-
χιακούς ασκούμενους ιατρικής ανέφε-
ραν ελάχιστη έως καθόλου εκπαίδευση 
σχετικά με ιατρικές έννοιες με βάση το 
φύλο. Μόνο το 22% των γιατρών και 

Κενά στην έρευνα και την φροντίδα για τις καρδιακές παθήσεις 
των γυναικών
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το 42% των καρδιολόγων δήλωσαν ότι 
ένιωθαν έτοιμοι να αξιολογήσουν επαρ-
κώς τις καρδιακές παθήσεις ειδικά για τις 
γυναίκες. "Πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
επειγόντως τα μεγάλα κενά στη γνώση 
και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης 
για να μειώσουμε τις ανισότητες με βάση 
το φύλο και να επιτύχουμε ισοτιμία", δή-
λωσε η συν-συγγραφέας της έκθεσης Δρ 
Nanette K. Wenger.

Η έκθεση ανέφερε ότι τα επίπεδα καρ-
διαγγειακής υγείας μεταξύ των εγκύ-
ων γυναικών στις ΗΠΑ, ήταν ιδιαίτερα 
ανησυχητικά. Τα καρδιακά προβλήματα 
μπορεί να οδηγήσουν σε προκλήσεις 
εγκυμοσύνης για τη μητέρα και κινδύ-
νους για την υγεία ή επιπλοκές για αυτήν 
και τα παιδιά της. Η επίλυση αυτού θα 
χρειαστεί συνεργασία από ειδικούς σε 
διάφορους τομείς. «Συνιστούμε καρ-
διολόγους, γιατρούς πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης και μαιευτήρες και γυναι-
κολόγους να συνεργαστούν για να πο-
σοτικοποιήσουν και να μειώσουν τους 
κινδύνους καρδιαγγειακών παθήσεων σε 
όλη τη ζωή μιας γυναίκας».

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της 
AHA, οι καρδιακές παθήσεις είναι η κύ-
ρια αιτία θανάτου για άνδρες και γυναί-
κες στις ΗΠΑ και το 44% των γυναικών 
ηλικίας 20 ετών και άνω μεταξύ 2015 και 
2018 είχαν κάποια μορφή καρδιαγγεια-
κής νόσου, συμπεριλαμβανομένης της 
υψηλής αρτηριακής πίεσης. Αλλά η ευαι-
σθητοποίηση των γυναικών, η οποία αυ-
ξήθηκε πριν από το 2009, διολισθαίνει. 
Το 2019, μόνο το 44% των γυναικών κα-
τάλαβαν ότι οι καρδιακές παθήσεις ήταν 
η κύρια αιτία θανάτου των γυναικών.

Η έκθεση προτείνει διάφορες ενέργειες, 
όπως:

• δρομολόγηση νέων, πολιτιστικά ευαί-
σθητων εκστρατειών ευαισθητοποί-
ησης για την υγεία της καρδιάς που 
τονίζουν τα οφέλη της πρόληψης και 
της εκπαίδευσης.

• Συμμετοχή των κοινοτήτων για τη 
βελτιστοποίηση της καρδιαγγειακής 
υγείας σε όλη τη διάρκεια της ζωής: 
παραδείγματα περιλαμβάνουν, αλλά 
δεν περιορίζονται σε, σχολικά προ-
γράμματα που περιλαμβάνουν γονείς 
και ενδυναμώνουν τις οικογένειες. 
συναντήσεις υποεκπροσωπούμενων 
ομάδων εντός των κοινοτήτων, συ-
νεργασίες με κοινότητες πίστης και 
άλλες ομάδες της κοινότητας. 

• Τα τμήματα και οι σχολές δημόσιας 
υγείας πρέπει να δεσμευθούν στην 
πρόληψη και να υποστηριχθούν για 
την προώθηση της ενοποίησης της 
δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης.

• Η υπεράσπιση της δημόσιας πολιτι-
κής και των νομοθετικών παρεμβάσε-
ων πρέπει να επικεντρωθεί στους κοι-
νωνικούς καθοριστικούς παράγοντες 
της υγείας, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόσβασης σε υγιεινά τρόφιμα 
και της επισιτιστικής ασφάλειας, των 
ασφαλών χώρων για φυσική δραστη-
ριότητα, του καθαρού εσωτερικού και 
εξωτερικού αέρα και της πρόσβασης 
σε φροντίδα υψηλής ποιότητας για 
πρόληψη και θεραπεία.

• διεξαγωγή περισσότερων ερευνητι-
κών μελετών που 
επικεντρώνονται 
σε γυναίκες, ει-
δικά σε γυναίκες 
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κώ ν 
φυλετικών και 
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εθνοτικών περιβαλλόντων, και σε μι-
κρότερες ηλικίες. Μια σύνοψη έρευ-
νας επικεντρωμένης στις γυναίκες και 
την καρδιαγγειακή νόσο δημοσιεύτη-
κε το 2022 (βλέπε πηγές).  

• συλλογή και ανάλυση δεδομένων 
για την παροχή αποτελεσματικότερης 
υγειονομικής περίθαλψης.  

Η ασφαλιστική κάλυψη υγείας και το κό-
στος από την τσέπη είναι οι δύο πιο ση-
μαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το 
εάν οι άνθρωποι λαμβάνουν υγειονομι-
κή περίθαλψη, αναφέρεται στην έκθεση. 
Η καθυστερημένη φροντίδα μπορεί να 
καθυστερήσει τη διάγνωση παθήσεων 
και να περιορίσει το παράθυρο όταν οι 
προληπτικές ενέργειες για την υγεία είναι 
πιο αποτελεσματικές. Η καθυστέρηση 
μπορεί επίσης να επηρεάσει την ανάρρω-
ση μετά από ένα οξύ συμβάν και τη μα-
κροπρόθεσμη ποιότητα ζωής. Οι βαθύ-
τεροι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες 
καθυστερούν τη φροντίδα παραμένουν 
ελάχιστα κατανοητοί. Το ποσοστό των 
γυναικών που ανέφεραν καθυστερημένη 
ιατρική, συνταγογραφούμενη και οδο-
ντιατρική περίθαλψη λόγω κόστους δεν 
έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 30 
χρόνια. Σε σύγκριση με τους άνδρες, οι 
εθνικές τάσεις στις ΗΠΑ τα τελευταία 30 
χρόνια δείχνουν υψηλότερο ποσοστό 
γυναικών που ανέφεραν καθυστέρηση 
στην περίθαλψη λόγω  κόστους.

Πηγή American Heart Association https://
www.heart.org/en/
news/2022/05/09/
re p o r t- ca l l s- o ut-
g a ps- i n -wo m e ns-
h e a r t - d i s e a s e -

research-care

Άρθρα: 

Call to Action for Cardiovascular Disease 
in Women: Epidemiology, Awareness, 
Access, and Delivery of Equitable Health 
Care: A Presidential Advisory From the 
American Heart Association Nanette 
K. Wenger, MD, FAHA, Chair, Donald 
M. Lloyd-Jones,  MD, ScM, FAHA, 
Vice Chair,  Mitchell S.V. Elkind,  MD, 
MS, FAHA,  Gregg C. Fonarow,  MD, 
FAHA, John J. Warner, MD, FAHA, Heather 
M. Alger, PhD, MPH, Susan Cheng, MD, 
FAHA,  Cla i re Kinzy,  Jennifer  L . 
Hall,   PhD, FAHA,  Véronique L. 
Roger, MD, MPH, FAHA, on behalf of 
the American Heart Association https://
www.ahajournals.org /doi /10.1161/
CIR.0000000000001071

A Scientific Imperative as Seen Through 
a Sharpened Lens: Sex, Gender, and the 
Cardiovascular Condition

Natalie A. Bello,  C. Noel Bairey 
Merz,  Susan Cheng https://www.
a h a j o u r n a l s . o r g / d o i / 1 0 .1161 /
CIRCRESAHA.122.320825
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Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε 
τον Αύγουστο του 2022 στο περιοδικό The 
Lancet βάσει της μελέτη 2019 Global Burden 
of Diseases, Injuries and Risk Factors (GBD):

• Η ανάλυση της επίδρασης 34 παραγόντων 
κινδύνου στους θανάτους και την κακή υγεία 
από 23 τύπους καρκίνου δείχνει ότι αντιπρο-
σωπεύουν 4,45 εκατομμύρια θανάτους από 
καρκίνο παγκοσμίως για το 2019 (44,4% όλων 
των θανάτων από καρκίνο), και για τα δύο 
φύλα, με το κάπνισμα, τη χρήση αλκοόλ και 
το δείκτη υψηλής μάζας σώματος (ΔΜΣ/BMI) 
ως  κύριες αιτίες.

• Οι μισοί από τους θανάτους ανδρών από 
καρκίνο το 2019 (50,6%, 2,88 εκατομμύρια) 
οφείλονταν σε εκτιμώμενους παράγοντες κιν-
δύνου, σε σύγκριση με πάνω από το ένα τρίτο 
όλων των θανάτων από καρκίνο των γυναικών 
(36,3%, 1,58 εκατομμύρια).

• Οι άνδρες είχαν περισσότερα χαμένα χρό-
νια λόγω θανάτου και αναπηρίας εξαιτίας πε-
ριβαλλοντικών και επαγγελματικών κινδύνων 
και κινδύνων συμπεριφοράς σε σύγκριση με 
τις γυναίκες.

• Οι παγκόσμιοι θάνατοι από καρκίνο λόγω 
παραγόντων κινδύνου αυξήθηκαν κατά πε-
ρίπου 20,4% από το 2010 έως το 2019 και 
διέφεραν σημαντικά με βάση το επίπεδο ανά-
πτυξης των χωρών.

• Οι συγγραφείς ζητούν σημαντικές επενδύ-
σεις σε στρατηγικές μείωσης του κινδύνου 
ενισχύοντας παράλληλα τα συστήματα υγεί-
ας για έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική 
θεραπεία.

Η νέα μελέτη είναι η πρώτη που εκτιμά πώς μια 
ολοκληρωμένη λίστα παραγόντων κινδύνου 
συμβάλλει στους θανάτους από καρκίνο και 
στην κακή υγεία σε παγκόσμιο, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο, σε όλες τις ηλικιακές ομά-
δες, και για τα δύο φύλα και με την πάροδο του 
χρόνου. Παρά το γεγονός ότι είναι η δεύτερη 
κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως μετά την καρ-

διαγγειακή νόσο, μέχρι σήμερα οι περισσότε-
ρες μελέτες για την επιβάρυνση του καρκίνου 
έχουν αναλύσει μεμονωμένους παράγοντες 
κινδύνου παγκοσμίως ή πολλαπλούς παράγο-
ντες κινδύνου σε επιλεγμένες χώρες. «Αυτή 
η μελέτη δείχνει ότι η επιβάρυνση του καρκί-
νου παραμένει μια σημαντική πρόκληση για 
τη δημόσια υγεία που αυξάνεται σε μέγεθος 
σε όλο τον κόσμο. Το κάπνισμα εξακολουθεί 
να είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου για 
τον καρκίνο παγκοσμίως, με τους άλλους ση-
μαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην 
επιβάρυνση του καρκίνου να ποικίλλουν», δή-
λωσε ο Δρ. Christopher Murray, Διευθυντής 
του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης 
Υγείας (IHME) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου της Ουάσιγκτον και συγγραφέας της 
μελέτης. «Τα ευρήματά μας μπορούν να βοη-
θήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
και τους ερευνητές να εντοπίσουν βασικούς 
παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να 
στοχευθούν στις προσπάθειες μείωσης των 
θανάτων και της κακής υγείας από καρκίνο σε 
περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο».

Χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από τη με-
λέτη GBD 2019, οι συγγραφείς διερεύνησαν 
πώς 34 συμπεριφορικοί, μεταβολικοί,  περι-
βαλλοντικοί και επαγγελματικοί παράγοντες 
κινδύνου συνέβαλαν σε θανάτους και κακή 
υγεία λόγω 23 τύπων καρκίνου το 2019. Αλ-
λαγές στην επιβάρυνση του καρκίνου μεταξύ 
2010 και 2019 αξιολογήθηκαν επίσης με βάσει 
τους παράγοντες κινδύνου. Οι εκτιμήσεις της 
επιβάρυνσης του καρκίνου βασίστηκαν στη 
θνησιμότητα και στα προσαρμοσμένα με ανα-
πηρία έτη ζωής (DALYs), ένα μέτρο των ετών 
ζωής που χάθηκαν λόγω θανάτου και των ετών 
ζωής με αναπηρία.

Εκτός από τους 4,45 
εκατομμύρια θανάτους 
από καρκίνο, που απο-
τε λούσαν το 44,4% 
όλων των θανάτων 
από καρκίνο το 2019, 

Σχεδόν οι μισοί παγκόσμιοι θάνατοι από καρκίνο οφείλονται 
σε παράγοντες κινδύνου, με το κάπνισμα, τη χρήση αλκοόλ και 

τον υψηλό ΔΜΣ τους πιο σημαντικούς
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οι παράγοντες κινδύνου που συμπεριλήφθη-
καν στην ανάλυση αντιπροσώπευαν 105 εκα-
τομμύρια DALYs από καρκίνο παγκοσμίως και 
για τα δύο φύλα το 2019, το 42,0% όλων των 
DALYs το ίδιο έτος. 

Παράγοντες κινδύνου συμπεριφοράς (όπως η 
χρήση καπνού, η χρήση αλκοόλ, το μη ασφα-
λές σεξ και οι διατροφικοί κίνδυνοι) ήταν 
υπεύθυνοι για τη συντριπτική πλειονότητα της 
επιβάρυνσης από καρκίνο παγκοσμίως, αντι-
προσωπεύοντας 3,7 εκατομμύρια θανάτους 
και 87,8 εκατομμύρια DALYs το 2019. Σχεδόν 
2,88 εκατομμύρια θάνατοι στους άνδρες (50,6 
% όλων των θανάτων από καρκίνο ανδρών) 
θα μπορούσαν να αποδοθούν στους παράγο-
ντες κινδύνου που μελετήθηκαν, σε σύγκριση 
με 1,58 εκατομμύρια θανάτους στις γυναίκες 
(36,3% όλων των θανάτων από καρκίνο των 
γυναικών). 

Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου παγκοσμίως 
για θανάτους από καρκίνο και κακή υγεία και 
για τα δύο φύλα ήταν το κάπνισμα, ακολου-
θούμενο από τη χρήση αλκοόλ και τον υψηλό 
ΔΜΣ.

Η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο για άνδρες 
και γυναίκες παγκοσμίως ήταν ο καρκίνος της 
τραχείας, των βρόγχων και του πνεύμονα, που 
αντιπροσώπευαν το 36,9% όλων των θανάτων 
από καρκίνο που αποδίδονται σε παράγοντες 
κινδύνου. Ακολούθησαν ο καρκίνος του πα-
χέος εντέρου και του ορθού (13,3%), ο καρκί-
νος του οισοφάγου (9,7%) και ο καρκίνος του 
στομάχου (6,6%) στους άνδρες και ο καρκίνος 
του τραχήλου της μήτρας (17,9%), ο καρκίνος 
του παχέος εντέρου και του ορθού (15,8%) και 
ο καρκίνος του μαστού (11%) στις γυναίκες.

Οι ερευνητές βρήκαν διαφορές μεταξύ αν-
δρών και γυναικών σε δύο μεγάλες κατηγο-
ρίες: τους κινδύνους συμπεριφοράς και τους 
περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς κιν-
δύνους. Με τους κινδύνους συμπεριφοράς, 
οι άνδρες (33,2%) είχαν σχεδόν τετραπλάσια 
DALYs λόγω καρκίνου που αποδίδονται στο 

κάπνισμα από τις γυναί-
κες (8,9%). Όσον αφο-
ρά τη χρήση αλκοόλ, οι 
άνδρες (7,4%) είχαν πε-
ρισσότερα από τριπλά-
σια DALYs λόγω καρκί-

νου από τις γυναίκες (2,3%).  Τα υψηλότερα 
DALYs λόγω καρκίνου στους άνδρες μπορεί να 
οφείλονται στο γεγονός ότι οι άνδρες είναι 
πιο πιθανό να καπνίζουν και να πίνουν από 
τις γυναίκες.

Κατά την εξέταση των περιβαλλοντικών και 
επαγγελματικών κινδύνων, οι ερευνητές δια-
πίστωσαν ότι τα DALYs που αποδίδονται στον 
καρκίνο ήταν τρεις φορές υψηλότερες μεταξύ 
των ανδρών (3,9%) από τις γυναίκες (1,3%), 
υποδηλώνοντας ότι οι άνδρες μπορεί να είναι 
πιο πιθανό από τις γυναίκες να εργάζονται 
σε μέρη με υψηλότερο κίνδυνο εκτίθενται 
σε καρκινογόνες ουσίες. Η κακή υγεία που 
αποδίδεται σε περιβαλλοντικούς και επαγγελ-
ματικούς, συμπεριφορικούς και μεταβολικούς 
παράγοντες κινδύνου αυξανόταν με την ηλικία, 
κορυφώνοντας τη δεκαετία των 70 ανάλογα με 
τον κοινωνικοδημογραφικό δείκτη των χωρών 
- με τις χώρες που βρίσκονται στο υψηλότερο 
εισοδηματικό άκρο ανάπτυξης να τείνουν να 
κορυφώνονται σε μεταγενέστερες ηλικίες.

Το 2019, οι θάνατοι από καρκίνο (25,4%) και 
οι θάνατοι από καρκίνο που αποδίδονται σε 
κίνδυνο (26,5%) συνέβησαν παγκοσμίως δυ-
σανάλογα σε χώρες με υψηλό Δείκτη Ανθρώ-
πινης Ανάπτυξης (SDI), αν και αυτές οι χώρες 
αντιστοιχούσαν μόνο στο 13,1% του παγκό-
σμιου πληθυσμού. Οι πέντε περιοχές με τα 
μεγαλύτερα ποσοστά θανάτου από καρκίνο 
λόγω παραγόντων κινδύνου ήταν η Κεντρική 
Ευρώπη (82,0 θάνατοι ανά 100.000 πληθυ-
σμού), η Ανατολική Ασία (69,8 ανά 100.000), 
η Βόρεια Αμερική (66.0 ανά 100.000), η Νότια 
Λατινική Αμερική (64,2 ανά 100.000 ) και η 
Δυτική Ευρώπη (63,8 ανά 100.000). 

Τα πρότυπα θανάτων από καρκίνο και η κακή 
υγεία λόγω περιβαλλοντικών και επαγγελμα-
τικών, συμπεριφορικών και μεταβολικών κιν-
δύνων διέφεραν σε όλο τον κόσμο, με το μη 
ασφαλές σεξ να αποτελεί κύριο παράγοντα 
κινδύνου για κακή υγεία σε τοποθεσίες στο 
χαμηλότερο άκρο του φάσματος του SDI. 

Μεταξύ 2010 και 2019, οι θάνατοι από καρκίνο 
λόγω παραγόντων κινδύνου αυξήθηκαν κατά 
20,4% παγκοσμίως, αυξάνοντας από 3,7 εκα-
τομμύρια σε 4,45 εκατομμύρια. Η κακή υγεία 
λόγω καρκίνου αυξήθηκε κατά 16,8% την ίδια 
περίοδο, αυξάνοντας από 89,9 εκατομμύρια 
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σε 105 εκατομμύρια DALYs. Οι μεταβολικοί 
κίνδυνοι αντιπροσώπευαν τη μεγαλύτερη πο-
σοστιαία αύξηση στους θανάτους από καρκίνο 
και στην κακή υγεία, με τους θανάτους να αυ-
ξάνονται κατά 34,7% (από 643.000 θανάτους 
το 2010 σε 865.000 το 2019) και τα DALYs 
κατά 33,3% (από 14,6 το 2010 σε 19.4 εκα-
τομμύρια το 2019).

«Οι προσπάθειες πολιτικής για τη μείωση της 
έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου καρκίνου 
σε επίπεδο πληθυσμού είναι σημαντικές και 
θα πρέπει να αποτελούν μέρος ολοκληρωμέ-
νων στρατηγικών ελέγχου του καρκίνου που 
υποστηρίζουν επίσης την έγκαιρη διάγνωση 
και την αποτελεσματική θεραπεία», δήλωσε η 
Δρ. Lisa Force του Health Metrics Sciences, 
IHME. Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ορισμέ-
νους περιορισμούς στη μελέτη τους που είναι 
κυρίως εγγενείς στις πηγές δεδομένων και στη 
διαθέσιμη γνώση. Λόγω έλλειψης στοιχείων, 
υπάρχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα σχετικά με 
τις εκτιμήσεις για χώρες με χαμηλότερο SDI 
σε σύγκριση με χώρες με υψηλότερο SDI. Η 
διεύρυνση της διαθεσιμότητας δεδομένων 
σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και την 
επιβάρυνση του καρκίνου είναι ζωτικής ση-
μασίας για την παροχή πληροφοριών για την 
τοποθεσία και τη βελτίωση των εκτιμήσεων. 
Οι παράγοντες κινδύνου που περιλαμβάνονται 
στη μελέτη βασίζονται στην τρέχουσα γνώση, 
αλλά καθώς η γνώση διευρύνεται, μπορεί να 
χρειαστεί να συμπεριληφθούν πρόσθετοι πα-
ράγοντες κινδύνου σε μελλοντικές μελέτες. Τα 
αποτελέσματα από τη μελέτη GBD 2019 εκτι-
μήθηκαν πριν από την πανδημία COVID-19, 
και ως εκ τούτου η αξιολόγηση του αντίκτυπού 
της στην επιβάρυνση του καρκίνου είναι ένας 
σημαντικός τομέας για μελλοντική έρευνα.

Η καθηγήτρια Diana Sarfati και ο Δρ Jason 
Gurney από το Πανεπιστήμιο του Otago, 
Νέα Ζηλανδία, λένε: «Η πρωτογενής πρόλη-
ψη του καρκίνου μέσω του μετριασμού των 
τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου εί-
ναι η καλύτερη μας ελπίδα για τη μείωση της 
μελλοντικής επιβάρυνσης του καρκίνου.  Η 
μείωση αυτής της επιβάρυνσης θα βελτιώσει 
την υγεία και την ευημερία και θα μετριάσει τις 
σύνθετες επιπτώσεις στον άνθρωπο και την 
πίεση στους δημοσιονομικούς πόρους στον 
τομέα της υγείας». Σχετικά με τις σχέσεις με-
ταξύ του κινδύνου καρκίνου και της φτώχειας, 

λένε: «Δεν είναι τυχαίο ότι συμπεριφορές που 
σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου 
διαμορφώνονται σύμφωνα με τη φτώχεια, ιδι-
αίτερα εντός των χωρών. Η φτώχεια επηρεάζει 
τα περιβάλλοντα στα οποία ζουν οι άνθρωποι 
και αυτά τα περιβάλλοντα διαμορφώνουν τις 
αποφάσεις για τον τρόπο ζωής που μπορούν 
να ακολουθήσουν οι άνθρωποι. Η δράση για 
την πρόληψη του καρκίνου απαιτεί συντονι-
σμένη προσπάθεια εντός και εκτός του τομέα 
της υγείας. Αυτή η δράση περιλαμβάνει συγκε-
κριμένες πολιτικές που επικεντρώνονται στη 
μείωση της έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου 
που προκαλούν καρκίνο, όπως ο καπνός και το 
αλκοόλ, και την πρόσβαση σε εμβολιασμούς 
που αποτρέπουν τις καρκινογόνες λοιμώξεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ηπατίτιδας Β και 
του HPV.»

Πηγή:  G B D 2019 Ca nce r  Risk  Factor 
Collaborators. The global burden of cancer 
attributable to risk factors,  2010 –19: a 
systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2019. The Lancet. 18 August 
2022

The GBD 2019 study provides comprehensive 
global health estimates that are comparable 
for causes of death, d isability, and their 
associated risk factors. The study estimates 
mortality, incidence, prevalence, years of life 
lost (YLLs), years lived with disability (YLDs), 
and disability-adjusted life years (DALYs) for 
369 causes of death and disability, 87 risk 
factors and groups of risk factors at the global 
level, regionally, and for 204 countries and 
territories.
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει 
ότι 1 στα 160 άτομα βρίσκεται στο φάσμα του 
αυτισμού. Παρ’ ότι οι άνθρωποι με Διαταρα-
χές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη ευπάθεια σε χρόνιες παθήσεις και 
νοσήματα, δεν έχουν την ίδια δυνατότητα πρό-
σβασης σε υπηρεσίες υγείας όπως τα άτομα τυ-
πικής ανάπτυξης, λόγω τόσο θεσμικών όσο και 
συστημικών εμποδίων. Ο αποκλεισμός αυτού 
του πληθυσμού από την εξάσκηση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων αποτελεί δυσάρεστη πραγματικό-
τητα που απαιτεί πρωτοβουλίες οι οποίες θα 
συνεισφέρουν στην προάσπιση της ισότιμης 
πρόσβασης στην παροχή υπηρεσιών υγείας για 
όλα τα άτομα. 

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκε έρευνα σε 
πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Βέλ-
γιο, Γαλλία, Ισπανία, Σουηδία), με σκοπό τον 
προσδιορισμό των αναγκών των ατόμων με 
ΔΑΦ και των οικογενειών τους, τη διερεύνη-
ση των εκπαιδευτικών κενών και αναγκών των 
επαγγελματιών υγείας και τελικώς την πρόταση 
νέων μεθόδων προσέγγισης και παρέμβασης 
στην συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. Στις 
συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν για την 
έρευνα έλαβαν μέρος 100 άτομα, μεταξύ αυτών 
επαγγελματίες υγείας, φροντιστές ατόμων με 
ΔΑΦ και εκπαιδευτές ενηλίκων από τον χώρο 
της υγείας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 
η πλειοψηφία του ιατρικού και νοσηλευτι-
κού προσωπικού δεν έχει λάβει εκπαίδευση 
γύρω από τη φύση και τα χαρακτηριστικά 
του αυτισμού, γεγονός που δυσκολεύει τη 
συνεργασία του με αυτήν την ομάδα στόχου. 
Λόγω του περιορισμένου ή και μηδαμινού εκ-
παιδευτικού τους υπόβαθρου, οι επαγγελματί-

ες υγείας φαίνονται να 
αισθάνονται ανεπαρ-
κείς στις παρεμβά-
σεις τους στα άτομα 
με ΔΑΦ, καθιστώντας 

τους απρόθυμους να τα συμπεριλάβουν στις 
υπηρεσίες τους. Επιπλέον, η μη εξοικείωση τους 
με τις ΔΑΦ προκαλεί τη δημιουργία μύθων και 
προκαταλήψεων σχετικά με αυτές, οδηγώντας 
με τη σειρά της στην περαιτέρω απομάκρυνση 
από τον πληθυσμό αυτό, έχοντας ως απόρροια 
έναν φαύλο κύκλο άγνοιας- αποστασιοποίη-
σης.

Επιπροσθέτως, διαφάνηκε η αδυναμία του 
συστήματος υγείας να καλύψει τις διαρκώς 
αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο της πανδημίας, καθώς οι μο-
νάδες υπηρεσιών υγείας δεν είναι στελεχωμένες 
με επαρκή αριθμό επαγγελματιών, ικανών να 
ανταποκριθούν στην αύξηση των περιστατικών. 
Ως αποτέλεσμα, ακόμη και στο ελάχιστο εξει-
δικευμένο προσωπικό που δυνητικά θα μπο-
ρούσε να διαχειριστεί κατάλληλα ασθενείς με 
ΔΑΦ δεν επιτρέπεται χρονικά και πρακτικά να 
εστιάσουν την προσοχή τους στους συγκεκρι-
μένους ανθρώπους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω ευρήματα, 
δεν προκαλεί έκπληξη η ανησυχία και η ανα-
στάτωση που βιώνουν τα ίδια τα άτομα με 
ΔΑΦ και οι φροντιστές τους όταν πρόκειται να 
επισκεφθούν τον οποιονδήποτε φορέα υγεί-
ας, είτε σε ιδιωτικό είτε σε δημόσιο επίπεδο. 
Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός αυτός τονίζει τη 
δυσκολία συνεργασίας με τους επαγγελματίες 
υγείας και την ανεπαρκή προσέγγιση τους στα 
άτομα που είναι στο φάσμα, γεγονός που τους 
αποθαρρύνει και για τις επόμενες επισκέψεις σε 
ιατρικές και νοσηλευτικές δομές. 

Ανάγκη εκπαίδευσης των επαγγελματιών 
υγείας
Αναλύοντας τις προκλήσεις που προέκυψαν από 
την έρευνα, αναδύεται η ανάγκη επιμόρφωσης 
και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, 
προκειμένου να εξοικειωθούν με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του φάσματος και να κατορ-
θώσουν να συμπεριλάβουν τον συγκεκριμένο 

Παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού 
Φάσματος: Διερευνώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

επαγγελματιών υγείας

Στέλλα Βαγενά, Ψυχολόγος M.Sc., Project officer, KMOP – Social Action & Innovation Centre
Εύα Σαλματάνη, Κοινωνιολόγος M.Sc., Υπ. διαχείρισης δράσης Healthcare4ASD, KMOP – Education 
& Innovation Hub
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πληθυσμό στις υπηρεσίες τους. Η επένδυση 
στο θεωρητικό υπόβαθρο αλλά πρωτίστως η 
πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή συγκεκριμέ-
νων προσεγγίσεων θα μπορούσε να διαδρα-
ματίσει αποφασιστικό ρόλο στην ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησης του ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού κατά την συνεργασία του με τον 
πληθυσμό αυτόν. Αξίζει να αναφερθεί ως πρό-
κληση -και ως εκ τούτου πεδίο εκπαίδευσης- το 
γεγονός ότι ο αυτισμός αφορά ένα ευρύ φάσμα 
κλινικών γνωρισμάτων, απαιτώντας εξατομικευ-
μένες παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στις ιδι-
αίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου. Για τον λόγο 
αυτόν, η επιμόρφωση των επαγγελματιών σε 
συγκεκριμένα οπτικοποιημένα επικοινωνιακά 
εργαλεία και η εφαρμογή ειδικών κατευθυντήρι-
ων γραμμών, κρίνεται απαραίτητη για την ενερ-
γό συμμετοχή και εμπλοκή των ατόμων με ΔΑΦ 
στις υπηρεσίες υγείας.

Επόμενο βήμα στην εξέλιξη αυτού του στό-
χου, αποτελεί η δημιουργία εξειδικευμένου 
επιμορφωτικού υλικού μέσω του οποίου 
θα υλοποιηθεί η εκπαίδευση της κοινότητας 
των επαγγελματιών υγείας. Σκοπό αποτελεί η 
ευαισθητοποίηση τους και η εφαρμογή ήδη 
υπαρχουσών αποτελεσματικών πρακτικών, η 
ενθάρρυνση τους στην υιοθέτηση νέων κα-
τευθυντήριων γραμμών στις παροχές τους, 
καθώς επίσης και η πρακτική εξάσκηση τους σε 
επικαιροποιημένα επικοινωνιακά εργαλεία. Πιο 
συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες υγείας θα εκ-
παιδευτούν στην βήμα-βήμα προσέγγιση ενός 
ατόμου που βρίσκεται στο φάσμα – από την 
πρώτη επαφή μέχρι και τη λύση της συνεργασί-
ας – στην κατάλληλη προετοιμασία του χώρου 
πριν την προσέλευση του ατόμου, στον τρόπο 
προσέγγισης του οικογενειακού του πλαισίου, 
καθώς επίσης και σε ειδικές επικοινωνιακές τε-
χνικές κατάλληλα διαμορφωμένες γι’ αυτόν τον 
πληθυσμό.

Εάν είστε επαγγελματίας υγείας και σας ενδιαφέ-
ρει να εκπαιδευτείτε σε θέματα που σχετίζονται 
με τον αυτισμό, μη διστάσετε να επικοινωνήσε-
τε μαζί μας.

Η έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊ-
κής δράσης Erasmus+ Healthcare4ASD: Updating 
healthcare professionals VET for working with 
people with ASD, η οποία υλοποιείται στην Ελ-
λάδα από το KMOP – Education & Innovation 
Hub. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε 
μαζί μας στα email healthcareasd-project@kmop.
org/ Salmatani.e@kmop.org.
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Η ομάδα Τραύματος του Τμήματος Παιδιών και 
Εφήβων του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας 
της Συμπεριφοράς (ibrt@ibrt.gr) αναγνώρισε την 
ανάγκη ψυχοκοινωνικής στήριξης των παιδιών 
κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και 
άμεσα ανέλαβε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει 
μία παρέμβαση με στόχο την ενίσχυση της ψυ-
χικής ανθεκτικότητας των παιδιών προσχολικής 
και σχολικής ηλικίας. 

Τον Μάρτιο του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας ανακήρυξε τη νόσο COVID-19 ως 
πανδημία και οι περισσότερες χώρες παγκοσμίως 
οδηγήθηκαν στη λήψη αυστηρών περιοριστικών 
μέτρων με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς 
του ιού. Αυτό είχε αποτέλεσμα πάνω από 1,6 
δισεκατομμύρια παιδιά να βιώσουν καθοριστικές 
αλλαγές στην καθημερινή τους ζωή αναδεικνύ-
οντας την πανδημία ως ένα πρωτόγνωρο, οξύ 
αλλά και παρατεταμένο ψυχοπιεστικό γεγονός 
στη ζωή των ανθρώπων. Η πανδημία θα μπο-
ρούσε λοιπόν, να θεωρηθεί όχι μόνο ως μία υγει-
ονομική κρίση αλλά και ως μία ψυχοκοινωνική 
κρίση. Η «κρίση» είναι μία ξαφνική, προσωρινή, 
κατάσταση την οποία το άτομο την αντιλαμβάνε-
ται ως απειλητική και επικίνδυνη για τη ζωή του. 
Το άτομο αποσταθεροποιείται, βιώνει έντονο 
στρες καθώς δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει 
τις συνηθισμένες στρατηγικές διαχείρισης προ-
βλημάτων. Κάθε στρεσογόνο γεγονός όμως, δεν 
συνεπάγεται κρίση. Το αν θα βιωθεί ως κρίση 
εξαρτάται από τις προσωπικές και κοινωνικές 
συνθήκες του ατόμου. Η δυσφορία από ένα 
γεγονός μπορεί να οδηγήσει και σε προσαρ-
μοστική απάντηση και η κρίση να  μετατραπεί 
σε ευκαιρία ανάπτυξης καινούργιων δεξιοτήτων 
επίλυσης προβλημάτων. Έχοντας υπόψη αυτόν 

τον προσαρμοστικό χα-
ρακτήρα αντιμετώπισης 
της κρίσης, η παρέμβα-
ση στην κρίση μπορεί να 
ορισθεί ως άμεση παρο-
χή ψυχολογικής φροντί-

δας και υποστήριξης προκειμένου να διατηρηθεί 
και να βελτιωθεί το επίπεδο λειτουργικότητας του 
ατόμου. Με γνώμονα λοιπόν, την πρωτογενή 
πρόληψη στον  πληθυσμό των παιδιών, η ομάδα 
COVID του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας 
της Συμπεριφοράς, σχεδίασε και υλοποίησε μία 
καινοτόμο δράση συμβουλευτικής σε παιδιά με 
αυτοτελείς εικονογραφημένες ιστορίες σε επει-
σόδια με τίτλο «Ιολίνα και Κορονάκος». 

Οι ιστορίες «Ιολίνα και Κορονάκος» δημοσιεύ-
ονταν με τη μορφή pdf από την ιστοσελίδα του 
ΙΕΘΣ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΙΕΘΣ 
(www.ibrt.gr/edu/IK). Στόχος ήταν να έχουν πρό-
σβαση όσο περισσότερα παιδιά γίνεται, όπως 
και γονείς, εκπαιδευτικοί και όσοι ασχολούνται 
με τον πληθυσμό των παιδιών, χωρίς καμία οι-
κονομική επιβάρυνση. Η παρέμβαση ολοκληρώ-
θηκε σε 58 επεισόδια στο τέλος του Ιουνίου του 
2021. Τον Δεκέμβριο του 2020, οι ιστορίες άρχι-
σαν να δημοσιεύονται και σε μορφή βίντεο στο 
YouTube ώστε να απευθύνονται και σε παιδιά 
μικρότερης ηλικίας. Τον Σεπτέμβριο του 2020, 
κυκλοφόρησε το Ά μέρος των ιστοριών σε μορ-
φή e-book των εκδόσεων ΙΕΘΣ, δωρεάν, ενώ το 
Β΄ Μέρος εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2021. Ο 
Α΄ Τόμος περιλαμβάνει και δύο οδηγούς, έναν  
Οδηγό Χρήσης για Γονείς και ένα Οδηγός Χρή-
σης για Εκπαιδευτικούς.

Η παρέμβαση αυτή, αξιοποίησε την εμπειρία της 
συμβουλευτικής ομηλίκων (peer counseling) ως 
μέσον παροχής συναισθηματικής στήριξης στα 
παιδιά. Οι εικονογραφημένες ιστορίες παρουσι-
άζουν παιδιά/ήρωες τα οποία δρουν ως πρότυπα 
μίμησης, ως «εκπαιδευμένα παιδιά σύμβουλοι» 
τα οποία μεταδίδουν τη νέα μάθηση διαδικτυ-
ακά, διατυπώνοντας έτσι μία καινοτόμο μορφή 
συμβουλευτικής στήριξης ομηλίκων. Στα παιδιά 
- αναγνώστες ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί 
αυτορρύθμισης και αυτοδιαχείρισης με σκοπό 
την ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας. Η 
αξιοποίηση του διαδικτύου με την ανάρτηση των 
ιστοριών σε επεισόδια, και αντίστοιχα βίντεο με 

Στηρίζοντας τα Παιδιά την Εποχή της Πανδημίας: Οι Ιστορίες 
της Ιολίνας και του Κορoνάκου

Α. Καλαντζή Αζίζι, ομοτ. Καθ. Κλινικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
Α. Παναγιωτοπούλου, ψυχολόγος CBT & ACT
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, Τμήμα Παιδιών & Εφήβων



15

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ 

μουσική και διαλόγους όπως και η χρήση του δι-
αδραστικού email εξασφαλίζει μάλιστα, την όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη διάχυση των μηνυμάτων 
των «συμβούλων» στην ευρύτερη κοινότητα.

Η χρήση των ιστοριών στην παρούσα παρέμ-
βαση στην «κρίση» επιλέχθηκε διότι οι ιστορί-
ες αποτελούσαν πάντα για τον άνθρωπο ένα 
ευφάνταστο μέσο επικοινωνίας, ενημέρωσης, 
μάθησης νέας γνώσης και εκμάθησης δεξιοτήτων 
απαραίτητων για την επιβίωση αλλά και για την 
κατανόηση του κόσμου. Οι ιστορίες χρησιμοποι-
ούνται σαν ένα θεραπευτικό εργαλείο σχεδόν σε 
όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και ιδιαίτερα 
στη θεραπεία τραύματος. Σε μία περίοδο κρίσης, 
όπως αυτής της υγειονομικής κρίσης που διανύ-
ουμε υπάρχει αυξημένη ανάγκη για επικοινωνία, 
συνεπώς η αφήγηση ιστοριών μπορεί  βοηθήσει 
το παιδί να διερευνήσει τα συναισθήματά του, να 
τα επεξεργαστεί αλλά και να τα εκφράσει. Βοηθά 
τα παιδιά να είναι προετοιμασμένα, τους δίνει ένα 
«χάρτη» διαχείρισης ώστε να μπορούν να εφαρ-
μόσουν νέες δεξιότητες και να οδηγηθούν στην 
επούλωση του τραύματος. Κατ’ αυτόν τον τρό-
πο, οι ιστορίες μπορούν να συμβάλλουν στην 
ενσωμάτωσή του φαινομένου στην προσωπική 
ιστορία του κάθε παιδιού  και ενδεχομένως στην 
ωρίμανσή του. 

Συμπερασματικά, οι ιστορίες, μέσα από τα πρό-
τυπα- μοντέλα προς μίμηση- που προσφέρουν, 
αποτελούν ένα παράδειγμα θετικής ψυχολογικής 
προσαρμογής στην εκάστοτε συνθήκη. Καθώς 
λοιπόν, το παιδί ταυτίζεται με τον ήρωα, μαθαί-
νει να υιοθετεί αντισταθμιστικές στρατηγικές, να 
δίνει ρεαλιστικές διαστάσεις στο πρόβλημα, αλλά 
και αποκτά αίσθηση επίτευξης, και αυτο - αποτε-
λεσματικότητας συνεπώς ενισχύεται η ψυχική του 
ανθεκτικότητα, η ικανότητά του να ανταπεξέλθει 
αποτελεσματικά στις αντιξοότητες. 

Ο στοχευμένος τρόπος δόμησης των επεισο-
δίων συμβάλλει ευρύτερα στην ενίσχυση της 
συναισθηματικής νοημοσύνης και της ψυχικής 
ανθεκτικότητας των παιδιών. Θεμελιώδης αρχή 
της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η ενσυ-
ναίσθηση. Η δομή των επεισοδίων διαπνέεται 
από αυτές τις αρχές. Οι ήρωες, δύο αδέλφια, και 
η οικογένειά τους αντιμετωπίζουν την πανδημία, 
τα περιοριστικά μέτρα αλλά και τις συνέπειες που 
έχουν αυτά τα δύο στην ψυχική τους υγεία. Αρχι-
κά, διατυπώνεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζει 

ο εκάστοτε ήρωας. Στη συνέχεια οι σημαντικοί 
άλλοι, μέσα σε ένα κλίμα ενσυναίσθησης, ανα-
γνωρίζουν τα συναισθήματα του ήρωα, χωρίς 
κριτική διάθεση, με αποδοχή και κατανόηση. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο «χτίζεται» ένα κλίμα εμπι-
στοσύνης και ασφάλειας μέσα στην οικογένεια 
με αποτέλεσμα ο ήρωας που αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα να αποκτήσει επίγνωση των συναι-
σθημάτων του και να οδηγηθεί μόνος του στην 
αυτορρύθμιση ή με τη βοήθεια ενός συνομηλί-
κου του. Στις ιστορίες τα ίδια τα παιδιά βρίσκουν 
τη λύση αξιοποιώντας τις εγγενείς δυνάμεις τους. 
Η ολοκλήρωση κάθε επεισοδίου έρχεται κάθε 
φορά με την ανάδειξη άλλων δεξιοτήτων ή αξιών 
όπως η χρήση χιούμορ, η οργάνωση, το παιχνί-
δι, η επιστράτευση της φαντασίας, οι δεξιότητες 
επικοινωνίας, η προσφορά, η ευελιξία, η αποδο-
χή, η αυτορρύθμιση κ.α. Επιπλέον, τα επεισόδια 
κλείνουν με ένα σχέδιο δράσης που γράφουν 
οι ήρωες, συνοψίζοντας έτσι τις δεξιότητες που 
τους βοήθησαν μέχρι τώρα. Κατ΄ αυτόν τον τρό-
πο το σχέδιο δράσης λειτουργεί υπενθυμιστικά 
σε ήρωες και αναγνώστες για την αυτοαποτε-
λεσματικότητά τους και ολοκληρώνεται με ένα 
ερώτημα ανατροφοδότησης των ηρώων προς 
τα παιδιά. Σε αυτό το σημείο οι αναγνώστες κα-
λούνταν να επεξεργαστούν την αφήγηση βάζο-
ντας τον εαυτό τους στη θέση του ήρωα και τους 
δινόταν η δυνατότητα να απαντήσουν μέσω του 
email iolinakoronakos@gmail.com. 

Είναι γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να γνωρίζουμε 
με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο πόσο απο-
τελεσματικές μπορεί να είναι οι ψυχοκοινωνικές 
παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια «κρίσεων». Αυτό 
που γνωρίζουμε είναι ότι όσο πιο πολύ διαρκεί 
μία κρίση τόσο πιο επιτακτική προβάλλει η ανά-
γκη συνέχισης της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 
Η πανδημία συνεχίζεται ακόμη και σήμερα και 
νεότερες έρευνες καταδεικνύουν την περαιτέρω 
αύξηση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Παρά 
το γεγονός ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις 
επιπτώσεις μίας τόσος παρατεταμένης διάρκειας 
υγειονομική κρίση, αναμένονται αναβιώσεις/επα-
νεμφανίσεις ή εμφανίσεις νέων μορφών ψυχι-
κών δυσλειτουργιών, και 
όταν περάσει οριστικά 
η πανδημία COVID 19.  
Καθώς λοιπόν φαίνεται 
ότι υπάρχει ένας βαθμός 
ψυχικής ανθεκτικότητας 
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στον πληθυσμό, φαίνεται εξίσου σημαντικό να 
συνεχιστούν οι παρεμβάσεις στην κρίση αλλά και 
στην – μετά την κρίση- εποχή, με γνώμονα μία 
πολύ-επίπεδη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη 
το άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα και 
έχει στόχο την ψυχική ενδυνάμωση των παιδιών 
με ιδιαίτερη έμφαση σε παιδιά που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού . 

Οι ιστορίες της Ιολίνας και του Κορονάκου θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πρότυπο για 
συνέχιση. Λαμβάνοντας υπόψη τα έως τώρα 
ευρήματα αποτελεσματικότητας της δράσης 
προτείνεται η αξιοποίηση των ιστοριών στη 
μετά - COVID εποχή σε επίπεδο σχολείου, οι-
κογένειας και κοινότητας όπως και στην κλινι-
κή ψυχοθεραπευτική/συμβουλευτική πράξη. Οι 
ιστορίες μπορούν να αποτελέσουν υλικό στον 
τομέα Προαγωγής και Αγωγής Ψυχικής Υγείας 
στα πλαίσια του σχολείου, συμβάλλοντας στην 
ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών. 

Τα ευρήματα είναι προκαταρκτικά μεν, αλλά εν-
θαρρυντικά. Η θετική ανταπόκριση των ανα-
γνωστών (παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς), δείχνει 
ότι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, δηλαδή η 
ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μπορεί σε 
ένα βαθμό να έχει επιτευχθεί. Ευελπιστούμε ότι 
το υλικό αυτό δεν θα είναι χρήσιμο μόνο για 
το διάστημα που θα διαρκέσει η πανδημία αλλά 
θα συμβάλλει και αργότερα στη διαχείριση των 
αναμενόμενων μακροχρόνιων αρνητικών συνε-
πειών στην ψυχική υγεία των παιδιών. Το αν η 
χρήση ηρώων ιστοριών με τη συγκεκριμένη με-
θοδολογία, μπορεί να καθιερωθεί και ως μία νέα 
μορφή συμβουλευτικής ομηλίκων σε άλλες μορ-
φές ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των παιδιών 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας- και όχι μόνο- 
είναι ένα θέμα όμως μελλοντικής τεκμηριωμένης 
έρευνας. Οι πρώτες διαπιστώσεις καταδεικνύουν 
την θετική υποδοχή του καινοτόμου «εργαλεί-
ου ψυχοκοινωνικής στήριξης». Οι εκπαιδευτικοί 
υπογραμμίζουν την διευκόλυνση του ψυχοπαιδα-
γωγικού τους έργου. Τα παιδιά-αναγνώστες φαί-
νεται να ενεργοποιούν διεργασίες επεξεργασίας 
αρνητικών βιωμάτων και αποφόρτισης ψυχοπιε-

στικών καταστάσεων. 
H χρησιμότητα των 
ιστοριών όσο διαρ-
κεί η πανδημία αλλά 
και ως μέσο υποστή-

ριξης στις αναμενόμενες ψυχοκοινωνικές long 
covid επιπτώσεις, πιστεύουμε να είναι σημαντική 
(βλ. Εγκύκλιο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, 2022 ).
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Η διαδικτυακή έρευνα Διαβίωση, Εργασία 
και COVID-19 (Living, Work and COVID-19) 
του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίω-
ση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
(Eurofound) υπογραμμίζει το βαρύ τίμημα της 
πανδημίας και ρίχνει φως σε μια νέα αβέβαιη 
πραγματικότητα που προκλήθηκε από τον 
πόλεμο στην Ουκρανία, τον υψηλό πληθω-
ρισμό και τις απότομες αυξήσεις στο κόστος 
ζωής.

Στο ενημερωτικό του δελτίο, το Eurofound 
παρουσιάζει μια επιλογή με τα κύρια ευρή-
ματα που προέκυψαν από τους γύρους της 
ηλεκτρονικής έρευνας την άνοιξη του 2020, 
την άνοιξη 2021 και την άνοιξη του 2022 
και παρέχει μια εικόνα του τρόπου με τον 
οποίο εξελίχθηκε η κοινωνική και οικονομική 
κατάσταση των Ευρωπαίων κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας.

Από άποψη μεθοδολογίας, η ηλεκτρονική 
έρευνα Living, Work and COVID-19 είναι 
ανοιχτή σε οποιονδήποτε ηλικίας 18 ετών 
και άνω με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ανα-
γνωρίζοντας ότι η μεθοδολογία δειγματο-
ληψίας είναι μη πιθανολογική, τα δεδομένα 
σταθμίζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν το 
δημογραφικό προφίλ του δείγματος ως προς 
την ηλικία, το φύλο, την περιοχή και την εκ-
παίδευση κάθε κράτους μέλους και για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Ως εκ τούτου, 
η έρευνα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για 
τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στις 
ζωές των ανθρώπων, επιτρέποντας συγκρί-
σεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων ερωτη-
θέντων και, κυρίως, μεταξύ διαφορετικών 
γύρων. Παρακάτω παρουσιάζονται επιλεγμέ-
να αποτελέσματα του ενημερωτικού δελτίου 
σχετικά με την υγεία.  

Σχεδόν ένας στους πέ-
ντε ερωτηθέντες έχει 
ανεκπλήρωτες ανάγκες 
υγειονομικής περίθαλ-
ψης

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν στοι-
χεία για τον ακραίο αντίκτυπο του COVID-19 
στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Την 
άνοιξη του 2022, σχεδόν το ένα πέμπτο των 
ερωτηθέντων (18%) αναφέρουν ότι έχουν 
ένα ιατρικό πρόβλημα για το οποίο δεν 
έχουν λάβει ακόμη θεραπεία. Κατά μέσο όρο, 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην 
ΕΕ την άνοιξη του 2022 δεν κατάφεραν να 
καλύψουν τo κενό που συσσωρεύτηκε κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, με τις μη-ικανο-
ποιούμενες ανάγκες να παραμένουν τόσο 
υψηλές όσο την άνοιξη του 2021. 

Ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική από 
τη χώρα στη χώρα, με εμφανείς βελτιώσεις 
μεταξύ των ερωτηθέντων σε ορισμένα κρά-
τη μέλη της ΕΕ (για παράδειγμα, Ουγγαρία, 
Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία), ενώ 
οι ανεκπλήρωτες ανάγκες υγειονομικής περί-
θαλψης αυξήθηκαν μεταξύ των ερωτηθέντων 
σε άλλες χώρες (για παράδειγμα, Αυστρία, 
Φινλανδία, Γερμανία, Ολλανδία και Σουηδία). 
Οι τρεις χώρες όπου οι ερωτηθέντες ανέφε-
ραν το υψηλότερο επίπεδο ανεκπλήρωτων 
αναγκών το 2022 είναι η Λετονία (31%), η 
Πολωνία και η Λιθουανία (και οι δύο 30%)

Στην έρευνα, τα προβλήματα στην υγειονομι-
κή φροντίδα  είναι υψηλότερα για τη νοσοκο-
μειακή και την εξειδικευμένη περίθαλψη (43% 
το 2022), ακολουθούμενη από την οδοντια-
τρική φροντίδα (28%) και τη φροντίδα ψυχι-
κής υγείας (23%) . Σε σύγκριση με την άνοιξη 
του 2021 , αναφέρονται λιγότερα προβλήμα-
τα για προληπτικούς ελέγχους και εξετάσεις. 
Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί στην φροντίδα 
της ψυχικής υγείας και σε άλλα θέματα υγει-
ονομικής περίθαλψης

Οι ανικανοποίητες ανάγκες ψυχικής υγεί-
ας αυξάνονται μεταξύ των γυναικών που 
ερωτήθηκαν

Τα δεδομένα από την πέμπτη ηλεκτρονική 
έρευνα δείχνουν ότι σχεδόν μία στις τέσσερις 
γυναίκες (24%) την άνοιξη του 2022 ανέφερε 

O πέμπτος γύρος της διαδικτυακής  έρευνας ‘Διαβίωση, 
Εργασία και COVID-19: Ζώντας σε μια νέα εποχή 

αβεβαιότητας’ 
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ανεκπλήρωτες ανάγκες ψυχικής υγείας, από 
μία στις πέντε (21%) την άνοιξη του 2021. Το 
πρόβλημα είναι λιγότερο διαδεδομένο στους 
άνδρες, τόσο για το 2021 (18%) όσο και για 
το 2022 (19%). 

Όσον αφορά το ηλικιακό προφίλ, ο ανησυ-
χητικά υψηλός αριθμός των ερωτηθέντων 
στη νεότερη ηλικιακή ομάδα που ανέφεραν 
ανεκπλήρωτες ανάγκες ψυχικής υγείας την 
άνοιξη του 2021 έχει μειωθεί, αν και παραμέ-
νει πολύ υψηλός (από 62% σε 49% το 2022).

Το χάσμα μεταξύ των ερωτηθέντων με και 
χωρίς αναπηρία έχει επίσης μειωθεί. Ωστό-
σο, οι ερωτηθέντες με αναπηρία (25%· από 
την άνοιξη του 2021) συνεχίζουν να αναφέ-
ρουν ανεκπλήρωτες ανάγκες στον τομέα της 
ψυχικής υγείας πολύ πιο συχνά από εκείνους 
που δεν έχουν αναπηρία.

Οι ερωτηθέντες που δηλώνουν διστακτι-
κοί ως προς τον εμβολιασμό έχουν χαμη-
λότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και 
το χάσμα αυξάνεται

Τα εμβόλια κατά του COVID-19 έγιναν δι-
αθέσιμα στις αρχές του 2021. Πάνω από 
ένα χρόνο αργότερα, περισσότερο από το 
80% των ερωτηθέντων στην ΕΕ ανέφεραν 
ότι έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID-19. 
Παρά τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το 2021 κάποιοι 
άρχισαν να εκφράζουν την ανησυχία τους 
σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων και τη 
δυσαρέσκεια τους με τις πολιτικές εμβολια-
σμού που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις τους. 

Γενικά, οι ερωτηθέντες που διστάζουν να 
εμβολιαστούν έχουν πολύ μικρότερη εμπι-
στοσύνη στα θεσμικά όργανα από αυτούς 
που έχουν εμβολιαστεί. Βλέπουμε επίσης εν-
διαφέρουσες τάσεις μεταξύ της άνοιξης του 
2021 και της άνοιξης του 2022. Όταν ρωτή-
θηκαν αν ήταν ικανοποιημένοι με τον τρόπο 
που λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα τους 
την άνοιξη του 2022, το 75% των μη εμβολι-
ασμένων ερωτηθέντων είχε χαμηλή ή πολύ 
χαμηλή ικανοποίηση. Το ποσοστό ήταν πολύ 
χαμηλότερο (34%) μεταξύ των εμβολιασμέ-
νων. 

Ενώ οι λόγοι της διστακτικότητας απέναντι 

στον εμβολιασμό είναι περίπλοκοι και συ-
ζητούνται καλά στη βιβλιογραφία, τα απο-
τελέσματα της έρευνας υπογραμμίζουν την 
έντονη σημασία των πηγών ειδήσεων. Ο δι-
αχωρισμός μεταξύ των παραδοσιακών μέ-
σων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
είναι πολύπλευρος και καλά τεκμηριωμένος. 
Τα παραδοσιακά μέσα είναι πιο πιθανό να 
βασίζονται σε επίσημες επιστημονικές πη-
γές, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εί-
ναι πιο επιρρεπή στην παραπληροφόρηση. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι 
μόνο το 11% όσων ενημερώνονται κυρίως 
από παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είναι 
διστακτικοί στο εμβόλιο. Αντίθετα, το πο-
σοστό αυξάνεται στο 32% μεταξύ των ερω-
τηθέντων που ενημερώνονται κυρίως από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο 37% 
μεταξύ εκείνων που δεν παρακολούθησαν 
καθόλου τις ειδήσεις. 

Τα τελευταία χρόνια, άνθρωποι που αντιτί-
θενται στα εμβόλια και τις πολιτικές εμβολια-
σμού διαφόρων ειδών έγιναν πρωτοσέλιδα 
για τις διαδηλώσεις και τον επίμονο διαδι-
κτυακό ακτιβισμό τους. Αυτή η συμπεριφορά 
αποτυπώνεται στον εαρινό γύρο της έρευνας 
του 2022 μέσω των ερωτήσεών της σχετικά 
με την πολιτική συμμετοχή και εμπλοκή. Τα 
ευρήματα αποκαλύπτουν μια αξιοσημείωτη 
πολιτική δέσμευση μεταξύ των μη εμβολια-
σμένων σε σύγκριση με τους εμβολιασμέ-
νους ερωτηθέντες.

Τα 10 κορυφαία γενικά ευρήματα της 
έρευνας:

• Παρά την άρση των περισσότερων πε-
ριορισμών COVID-19 σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ έως την άνοιξη του 2022, 
τα επίπεδα ψυχικής ευεξίας παραμένουν 
χαμηλότερα από ό,τι ήταν στην αρχή της 
πανδημίας. Αυτό θα μπορούσε να αποδο-
θεί στον πόλεμο στην Ουκρανία για τον 
οποίο το 76% των ερωτηθέντων εξέφρα-
σε υψηλή ή πολύ 
μεγάλη ανησυχία.

• Η επιστροφή στον 
χώρο εργασίας συ-
νεχίστηκε σε ολό-
κληρη την ΕΕ κα-
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θώς οι περιορισμοί στη δημόσια υγεία 
άρθηκαν και, έως την άνοιξη του 2022, 
τα ευρήματα δείχνουν ότι πολύ λίγοι ερω-
τηθέντες εξακολουθούσαν να εργάζονται 
αποκλειστικά από το σπίτι. Ωστόσο, οι 
ερωτηθέντες εκφράζουν μια σαφή προ-
τίμηση για τηλεργασία, υπονοώντας ότι η 
επιστροφή δεν ήταν εντελώς εθελοντική.

• Το 2022 προέκυψε μια σαφέστερη ισορ-
ροπία μεταξύ επαγγελματικής και προ-
σωπικής ζωής, με λιγότερα άτομα να 
εργάζονται στον ελεύθερο χρόνο τους. 
Ωστόσο, όσον αφορά τη ζωή στο σπίτι, 
οι εργαζόμενοι ανέφεραν λιγότερο χρό-
νο με την οικογένεια.

• Εξακολουθούν να υπάρχουν εκτεταμέ-
νες ανεκπλήρωτες ανάγκες υγειονομι-
κής περίθαλψης στην ΕΕ, επηρεάζοντας 
σχεδόν έναν στους πέντε ερωτηθέντες 
(18%): η καθυστέρηση στην περίθαλψη 
είναι μεγαλύτερη για νοσοκομειακή και 
εξειδικευμένη περίθαλψη. Οι ανεκπλήρω-
τες ανάγκες ψυχικής υγείας έχουν αυξηθεί 
από την άνοιξη του 2021, ειδικά για τις 
γυναίκες, όπου σχεδόν το ένα τέταρτο 
(24%) ανέφερε ανεκπλήρωτες ανάγκες 
ψυχικής υγείας. 

• Με το αυξανόμενο κόστος ζωής, σημα-
ντικός αριθμός οικονομικά ευάλωτων νοι-
κοκυριών κινδυνεύει από ενεργειακή φτώ-
χεια. Το 28% των ερωτηθέντων αναφέρει 
ότι ζει σε ένα νοικοκυριό με δυσκολία να 
τα βγάλει πέρα και καθυστερεί με τους 
λογαριασμούς κοινής ωφελείας, ενώ το 
45% αυτής της ομάδας ανησυχεί ότι δεν 
θα μπορέσει να πληρώσει τους λογαρια-
σμούς κοινής ωφελείας τους επόμενους 
τρεις μήνες. 

• Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η εμπι-
στοσύνη σε όλα τα θεσμικά ιδρύματα 
μειώνεται σταθερά μεταξύ των ερωτη-
θέντων στην έρευνα. Παράγοντες όπως 

ο πόλεμος στην Ου-
κρανία και η άνοδος 
του πληθωρισμού και 
του κόστους ενέργει-
ας φαίνεται να επι-
δεινώνουν αυτήν την 

τάση. Σε ορισμένες χώρες όπως η Φιν-
λανδία, η Δανία, η Σουηδία, η Αυστρία και 
η Ολλανδία, οι ερωτηθέντες αναφέρουν 
τα χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης 
την άνοιξη του 2022 σε σύγκριση με την 
άνοιξη του 2020. 

• Οι άνεργοι ερωτηθέντες ανέφεραν στα-
θερά χαμηλότερη εμπιστοσύνη στην κυ-
βέρνηση και στην ΕΕ σε σύγκριση με τις 
άλλες ομάδες , και η εμπιστοσύνη είναι 
επίσης χαμηλότερη μεταξύ των ερωτηθέ-
ντων που ζουν σε νοικοκυριά που έχουν 
δυσκολίες να τα βγάλουν πέρα. Οι ερωτη-
θέντες σε οικονομικά πιο ασφαλείς θέσεις 
δηλώνουν όλο και λιγότερη εμπιστοσύνη 
στην κυβέρνηση, αντανακλώντας μια πιο 
διαδεδομένη δυσαρέσκεια μεταξύ του 
εκλογικού σώματος.

• Γενικά, οι ερωτηθέντες που διστάζουν 
τα εμβόλια έχουν πολύ μικρότερη εμπι-
στοσύνη στους θεσμούς από αυτούς που 
έχουν εμβολιαστεί, και αυτό το χάσμα 
έχει διευρυνθεί από το 2021. Ο δισταγ-
μός στον εμβολιασμό είναι πολύ υψη-
λότερος μεταξύ των ερωτηθέντων που 
έχουν χαμηλή εμπιστοσύνη στα θεσμούς, 
που λαμβάνουν τα νέα τους κυρίως από 
τα κοινωνικά ΜΜΕ ή που δεν παρακολου-
θούν καθόλου τις ειδήσεις. Οι άνθρωποι 
που διστάζουν να εμβολιαστούν φαίνεται 
να είναι μια αναδυόμενη ομάδα πολιτών 
που ασχολούνται έντονα με τα πολιτικά. 
Τα ευρήματα δείχνουν ότι όταν τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης είναι η προτιμώμε-
νη πηγή ειδήσεων, η εμπιστοσύνη πέφτει 
κατακόρυφα, με τη μεγαλύτερη διαφορά 
στην εμπιστοσύνη να είναι εμφανής στα 
μέσα ενημέρωσης και στην εμπιστοσύνη 
στην ιατρική ενημέρωση από την κυβέρ-
νηση. 

Πηγή: Eurofound (2022), Fifth round of the 
Living, working and COVID-19 e-survey: 
Living in a new era of uncertainty, Publications 
Office of the European Union, Luxembourg.
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Η Παγκόσμια Έκθεση Alzheimer 2022 προ-
σφέρει ίσως την πιο ολοκληρωμένη διερεύ-
νηση της υποστήριξης στην άνοια σε ολό-
κληρο τον κόσμο μέχρι σήμερα. Ο αριθμός 
των ανθρώπων που ζουν με άνοια – εκτιμάται 
σε 55 εκατομμύρια για το 2019 – αναμένε-
ται να αυξηθεί σε 139 εκατομμύρια το 2050, 
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η διάγνωση είναι το πρώτο επίπονο βήμα 
στο ταξίδι. Η ολοκληρωμένη θεραπεία, φρο-
ντίδα και υποστήριξη είναι οι πυλώνες των 
αποτελεσματικών μοντέλων μετά τη διάγνω-
ση. Η υποστήριξη μετά τη διάγνωση – ένας 
γενικός όρος που περιλαμβάνει την ποικιλία 
των επίσημων και ανεπίσημων υπηρεσιών 
που στοχεύουν στην προαγωγή της σωμα-
τικής, κοινωνικής και ψυχολογικής υγείας 
των ατόμων με άνοια και των φροντιστών 
τους– είναι συχνά ένα τρομακτικό πεδίο για 
πλοήγηση, ιδιαίτερα όταν τα συστήματα που 
προορίζονται να παρέχουν αυτήν την υπο-
στήριξη είναι μπερδεμένα, περιορισμένα ή 
εντελώς ανύπαρκτα, ανάλογα με το πού ζει 
κάποιος.

Για αυτήν την έκθεση, πραγματοποιήθηκαν 
τρεις έρευνες που στόχευαν συγκεκριμένες 
ομάδες σχετικά με το ταξίδι μετά τη διάγνω-
ση της άνοιας – άτυποι φροντιστές, επαγ-
γελματίες φροντιστές και άτομα που ζουν 
με άνοια. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν 
ταυτόχρονα μεταξύ Μάιο και Ιούλιο 2022. 
Λήφθηκαν ποσοτικές και ποιοτικές απαντή-
σεις από 1.669 άτυπους φροντιστές σε 68 
χώρες, 893 επαγγελματίες φροντιστές σε 69 
χώρες και 365 άτομα με άνοια από 41 χώρες.

Από τα άτομα με διάγνωση άνοιας που απά-
ντησαν στην έρευνα, το 62% ήταν  γυναίκες 
και το 37% άνδρες. Οι ερωτηθέντες ήταν 
κατά μέσο όρο ηλικίας 70 ± 12 ετών, με το 
28% να προέρχεται από χώρες χαμηλότερου 
εισοδήματος. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς 
που απάντησαν (49%) ανέφεραν ότι βρίσκο-
νταν στα μεσαία/μέτρια στάδια άνοιας, με 
ελαφρώς λιγότερους (39%) να δηλώνουν 
επίπεδα πρώιμου/ήπιου σταδίου. Το 8% των 
ερωτηθέντων αναγνώρισε ότι είχε προχωρη-

μένη άνοια, ενώ περίπου το 4% δήλωσε ότι 
δεν γνώριζε το στάδιο της ασθένειάς τους. 
Οι ερωτηθέντες με άνοια κατανεμήθηκαν 
σχεδόν ομοιόμορφα μεταξύ αυτών που ολο-
κλήρωσαν την έρευνα μόνοι τους (56%) και 
με τη βοήθεια άλλου ατόμου (44%). 

Η συντριπτική πλειονότητα των άτυπων φρο-
ντιστών ήταν γυναίκες (82%), το 17% άνδρες 
και το 1% προσδιορίστηκε ως μη δυαδικό ή 
προτιμούσε να μην πει. Η μέση ηλικία και η 
τυπική απόκλιση αυτών των άτυπων φρο-
ντιστών ήταν 58 ± 12 έτη, ενώ το 32% των 
ερωτηθέντων προέρχονταν από χώρα με χα-
μηλότερο εισόδημα. Συνολικά, το 40% των 
φροντιστών που απάντησαν στην έρευνα 
ανέφεραν ότι φρόντιζαν το αγαπημένο τους 
πρόσωπο με πλήρη απασχόληση, ενώ το 
31% απάντησε ότι ήταν φροντιστές μερικής 
απασχόλησης και δεν ζούσαν με το αγαπημέ-
νο τους πρόσωπο. Το 23% των φροντιστών 
δήλωσαν ότι λαμβάνουν βοήθεια στο ρόλο 
της φροντίδας τους και επομένως θεωρούν 
τους εαυτούς τους φροντιστές μερικής απα-
σχόλησης. 

Όσον αφορά την έρευνα που απευθύνεται 
σε επαγγελματίες φροντιστές, το 78% των 
ερωτηθέντων ήταν γυναίκες, το 21%  άνδρες, 
το 0,6% μη δυαδικό και το 0,4% προτίμησαν 
να μην πουν. Ήταν κατά μέσο όρο νεότεροι 
από τους άτυπους φροντιστές, με μέσο όρο 
ηλικίας 47 ετών και τυπική απόκλιση 13 ετών.  
Το 33% των ερωτηθέντων προέρχονταν από 
χώρες με χαμηλότερο εισόδημα.

Το κύριο επαναλαμβανόμενο εύρημα σε 
όλη την έκθεση είναι η σημασία της προσω-
ποκεντρικής φροντίδας. Κάθε άτομο αξίζει 
φροντίδα και υποστήριξη που ανταποκρίνε-
ται στις μοναδικές του ανάγκες και παρέχει 
πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες την 
κατάλληλη στιγμή, ώστε να μπορεί να κά-
νει επιλογές για ολόκληρη την πορεία της 
φροντίδας του. Βλέπουμε ξανά και ξανά στην 
έκθεση ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει 
αυτό είναι μέσω ενός 
πλάνου φροντίδας που 
περιγράφει το είδος 
της υποστήριξης που 

Η Παγκόσμια Έκθεση Alzheimer 2022



22

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ 

χρειάζεται ένα άτομο, το πώς θα παρέχεται 
αυτή η υποστήριξη και από ποιον. Ένα τέτοιο 
απλό σχέδιο φροντίδας μπορεί να βοηθήσει 
στη χαρτογράφηση ενός πολύ περίπλοκου 
ταξιδιού.

Ένα εξίσου σημαντικό θέμα είναι η υποστή-
ριξη για όσους φροντίζουν άτομα που ζουν 
με άνοια, είτε είναι οικογένεια είτε φίλοι. Η 
παροχή βασικής εκπαίδευσης για την άνοια 
και η βοήθεια στο να αναπτύξουν μια «εργα-
λειοθήκη» γνώσεων και πρακτικών συμβου-
λών για την καλύτερη κατανόηση και αντιμε-
τώπιση των μελλοντικών αλλαγών αποτελεί 
αντικείμενο συζήτησης σε όλα τα άρθρα αυ-
τής της έκθεσης. Παρομοίως, αναγνωρίζεται 
ότι οι φροντιστές, πολλοί από τους οποίους 
είναι γυναίκες, χρειάζονται υποστήριξη για 
να αντιμετωπίσουν τις μοναδικές πιέσεις που 
συνοδεύουν τον εξελισσόμενο ρόλο τους.

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης τον εξελισσό-
μενο ρόλο των επαγγελματιών υγείας  καθώς 
υποστηρίζουν τις οικογένειες σε όλο το τα-
ξίδι της άνοιας. Τα μοντέλα φροντίδας μετά 
τη διάγνωση που διερευνώνται στην έκθεση 
περιγράφουν τη σημασία του να υπάρχει ένα 
άτομο – ένας βασικός επαγγελματίας ή ‘πλο-
ηγός’ – που μπορεί να εργαστεί μαζί με το 
άτομο που ζει με άνοια και την οικογένειά 
του και να τους βοηθήσει να περιηγηθούν 
σε περίπλοκα μονοπάτια φροντίδας, συνδέ-
οντάς τα με τη σωστή βοήθεια την κατάλληλη 
στιγμή. Τα μοντέλα που περιγράφονται στην 
έκθεση δείχνουν πώς αυτός ο επαγγελματι-
κός ρόλος μπορεί να εξελιχθεί με την πάροδο 
του χρόνου, από ένα κοινωνικό λειτουργό 
στην κοινότητα, στο νοσηλευτή και κατόπιν 
από ένα πιο εξειδικευμένο επαγγελματία πα-
ρηγορητικής φροντίδας. 

Αυτές οι τρεις ομάδες – άτομα που ζουν με 
άνοια, οικογενειακοί φροντιστές και επαγ-
γελματίες υγείας και μακροχρόνιας φροντί-
δας – σχηματίζουν μια σημαντική τριαδική 
σχέση φροντίδας που απαιτεί ισορροπία για 
να ευδοκιμήσει. Ένα ισχυρό μοντέλο φροντί-
δας μετά τη διάγνωση μπορεί να προσφέρει 

το σταθερό πλαίσιο 
για να ενισχύσει και 
να επιτρέψει σε αυτή 
τη σχέση να ανθίσει, 
φέρνοντας τα καλύ-
τερα αποτελέσματα 
υγείας. 

Τέλος, η σημασία και η ανάγκη για αυξημένη 
εκπαίδευση και κατάρτιση για την άνοια για 
όλους, αλλά ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες 
υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, εμπε-
ριέχεται και σε όλα σχεδόν τα άρθρα της έκ-
θεσης. Η έκθεση είναι γεμάτη από παραδείγ-
ματα καλής πρακτικής για να διασφαλιστεί ότι 
θα τους δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξουν 
τις ικανότητές τους και να ενημερώσουν την 
πρακτική τους.

Καλά εκπαιδευμένη υγειονομική περίθαλ-
ψη και μακροχρόνια φροντίδα επαγγελ-
ματίες
Το 79% των επαγγελματιών φροντιστών που 
ανταποκρίθηκαν στην έρευνα ανέφεραν ότι 
είχαν λάβει ειδική εκπαίδευση για την υπο-
στήριξη ατόμων που ζουν με άνοια, με το 
21% να δηλώνει ότι δεν είχε λάβει. Οι τρεις 
κορυφαίοι τομείς εκπαίδευσης ήταν η κατανό-
ηση της άνοιας, οι διαφορετικοί τύποι άνοι-
ας και πώς εξελίσσεται η άνοια/διαφορετικά 
στάδια άνοιας και τι να περιμένουν. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται 
να έχουν επηρεαστεί από την αυτοεπιλογή 
στη συμμετοχή– επαγγελματίες υγείας με 
έντονο ενδιαφέρον ή/και εκπαίδευση στην 
άνοια ήταν πιο πιθανό να είχαν επιλέξει να 
απαντήσουν στην έρευνα.    

Προσωποκεντρική, ευαίσθητη στο φύλο 
και πολιτισμικά κατάλληλη φροντίδα
Το 64% των ανθρώπων που ζουν με άνοια 
ανέφεραν ότι δεν είχαν ένα εξατομικευμένο 
πλάνο φροντίδας, με το 36% να αναφέρει 
ότι είχε. Από αυτούς που είχαν κάποιο πλά-
νο φροντίδας, το 47% των ατόμων, κυρίως 
από  χώρες χαμηλότερου εισοδήματος, είπαν 
ότι δεν τους ζητήθηκε η γνώμη τους ή οι 
προτιμήσεις τους κατά την ανάπτυξή του. Σε 
χώρες με υψηλότερο εισόδημα, το 71% των 
ερωτηθέντων ατόμων με άνοια είχαν πλάνο 
φροντίδας και είχε ζητηθεί η γνώμη για την 
ανάπτυξή του. Το 15% είπε ότι δεν γνώριζε. 
Εβδομήντα επτά τοις εκατό των φροντιστών 
(82% σε χώρες με υψηλότερα εισοδήματα 
και 65% σε χώρες με χαμηλότερο εισόδη-
μα) δήλωσαν ότι είχε ζητηθεί η γνώμη τους 
στο πρόγραμμα φροντίδας του αγαπημένου 
τους προσώπου, ενώ το 23% (18% σε χώρες 
υψηλού εισοδήματος και 35% σε χώρες με 
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χαμηλότερο εισόδημα) δήλωσαν πως δεν 
είχε ζητηθεί η γνώμη τους.

Ομοίως, το 75% των επαγγελματιών (72% σε 
χώρες υψηλότερου εισοδήματος και 82% σε 
χώρες με χαμηλότερο εισόδημα) δήλωσαν 
ότι περιλαμβάνουν τακτικά είτε τον φροντι-
στή ή/και το άτομο που ζει με άνοια στην 
ανάπτυξη του πλάνου φροντίδας. Είκοσι ένα 
τοις εκατό (23% σε χώρες υψηλότερου εισο-
δήματος και 16% σε χώρες με χαμηλότερο 
εισόδημα) ανέφεραν ότι μερικές φορές συμ-
βουλεύονται  τον φροντιστή ή/και το άτομο 
που ζει με άνοια, ενώ περίπου το 4% δεν 
τους  συμβουλεύεται καθόλου.

Στρες και άγχος
Τα άτομα που ζουν με άνοια απάντησαν σε 
ερώτηση για το πόσο συχνά νιώθουν στρες 
ή άγχος για τη διάγνωση άνοιας: το 46% είπε 
ότι ένιωθαν άγχος ή άγχος «κάποια στιγμή», 
ενώ το 34% είπε είτε «συχνά» ή «συνεχώς».

Οι άτυποι φροντιστές που απάντησαν στην 
έρευνά μας ανέφεραν ότι το άγχος ήταν ένας 
πολύ κοινός παράγοντας κατά την προσπά-
θεια να ανταπεξέλθουν στις ευθύνες φροντί-
δας τους: το 54% από αυτούς είπε ότι ένιω-
θαν άγχος είτε συχνά είτε συνεχώς, το 39% 
είπε ότι ένιωθε άγχος κάποιες φορές, ενώ 
μόνο το 8% των άτυπων φροντιστών είπε ότι 
σπάνια ή ποτέ δεν ένιωθαν άγχος.

Το άγχος ήταν επίσης ένας κοινός παράγο-
ντας για τους επαγγελματίες μακροχρόνιας 
φροντίδας που απάντησαν στο ερωτηματο-
λόγιο. Σχεδόν οι μισοί (49%) δήλωσαν ότι 
ένιωθαν πιεσμένοι, ενώ το 37% δήλωσε ότι 
αισθάνεται άγχος συχνά ή συνεχώς. Πάνω 
από το ήμισυ (54%) απάντησαν ότι η πίεση 
που νοιώθουν επηρεάζει την ικανότητά τους 
στην εργασία τους κάποιες φορές, ενώ το 
25% είπε ότι επηρέασε την εργασία τους συ-
χνά (20%) ή πάντα (4%). Όταν ρωτήθηκαν αν 
τους δίνεται επαρκής χρόνο με τους ασθενείς 
τους, το 59% των επαγγελματιών φροντι-
στών  είπαν καθόλου (22%) ή κάπως επαρ-
κής (37%). Μόνο το 25% των επαγγελματιών 
θεώρησαν ότι είχαν επαρκή χρόνο. Τέλος, 
σχεδόν οι μισοί (47%) των επαγγελματιών 
νιώθουν ότι δεν αποζημιώνονται επαρκώς 
για το έργο που παρέχουν.

Υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας 
Μόνο το 4% των ανθρώπων που ζουν με 
άνοια και το 8% των φροντιστών ανέφερε 
ότι είχε πρόσβαση σε υπηρεσίες ανακουφι-
στικής φροντίδας. Η πλειοψηφία των άτυπων 
φροντιστών – το 70% – απάντησε «όχι» όταν 
ρωτήθηκε αν τους είχε προσφερθεί επαγ-
γελματική υποστήριξη για τους ίδιους. Εδώ 
υπήρχε ένα αξιοσημείωτο χάσμα στις απα-
ντήσεις μεταξύ των ερωτηθέντων από χώρες 
χαμηλότερου και υψηλότερου εισοδήματος, 
με μόνο το 22% των άτυπων φροντιστών σε 
χώρες χαμηλότερου εισοδήματος να λένε 
ότι τους προσφέρθηκε επαγγελματική υπο-
στήριξη, σε σύγκριση με το 33% στις χώρες 
υψηλότερου εισοδήματος.

Εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες και 
εκπαίδευση για τους άτυπους φροντιστές
Όταν ρωτήθηκαν εάν θεωρούσαν την  εκπαί-
δευση για την άνοια σημαντικό, το 94% των 
άτυπων φροντιστών ανέφερε ότι ήταν εξαι-
ρετικά σημαντικό ή σημαντικό. Συνολικά, το 
77% των μη-αμειβόμενων φροντιστών έχει 
λάβει μέρος σε εκπαίδευση. Η κατανόηση της 
άνοιας, η επικοινωνία με κάποιο άτομο που 
ζει με άνοια και η συμπεριφορά και τα ψυχο-
λογικά συμπτώματα της άνοιας αναφέρθηκαν 
ως τα πιο ωφέλιμα μιας εκπαίδευσης.

Πηγή: Gauthier S, Webster C, Servaes 
S, Morais JA, Rosa-Neto P. 2022. World 
Alzheimer Report 2022: Life after diagnosis: 
Navigating treatment, care and support. 
London, England: Alzheimer’s Disease 
International
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Οι επιστήμονες που μελετούν τις συ-
μπεριφορές υγείας έχουν εστιάσει σε 
κοινωνιογνωστικούς παράγοντες, ενώ 
ο ρόλος των συναισθημάτων στην 
υγεία, αλλά και στην προαγωγή της 
υγείας, αποτελεί ένα πεδίο το οποίο δεν 
έχει μελετηθεί επαρκώς. Ωστόσο, τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή 
της κοινωνικής έρευνας στη μελέτη των 
συναισθημάτων και της σχέσης τους με 
την υγεία και την ασθένεια.
Η Κοινωνιολογία των Συναισθημάτων 
(Sociology of Emotions) είναι ένας κλά-
δος της Κοινωνιολογίας που επιχειρεί να 
ερμηνεύσει τη σχέση μεταξύ κοινωνικών 
κανόνων, κοινωνικών ρόλων και συναι-
σθημάτων. Οι κυριότερες θεωρίες που 
έχουν αναπτυχθεί είναι: α) η Θεωρία 
του Kemper (Kemper Theory), σύμφωνα 
με την οποία διαφορετικά συναισθή-
ματα κάνουν την εμφάνισή τους καθώς 
επιτυγχάνεται αλλαγή στην κοινωνική 
θέση και στην αντίστοιχη εξουσία που 
κατέχει το άτομο, β) η Θεωρία Συναι-
σθηματικού Ελέγχου (Affect Control 
Theory), η οποία προτείνει ότι τα άτο-
μα διατηρούν συναισθηματικά νοήματα 
μέσω των πράξεων και των ερμηνειών 
των γεγονότων και η δραστηριότητα 
των κοινωνικών θεσμών πραγματοποι-
είται μέσα από συναισθηματικά νοή-
ματα που είναι πολιτισμικά διαμορφω-
μένα, και γ) η Θεωρία της Hochschild 
(Hochschild Theory), κατά την οποία 
ο τρόπος διαχείρισης των συναισθη-
μάτων περιλαμβάνει βαθιά δράση, συ-
ναισθήματα που γεννιούνται από τον 
εαυτό και συναισθηματικές αντιδράσεις. 
Η κοινωνιολογική μελέτη των συναι-
σθημάτων στο πλαίσιο της υγείας και 
της ασθένειας εστιάζεται σε τρεις βα-
σικές κατηγορίες: α) στη συναισθη-

ματική κοινωνικοποίηση (emotional 
socialization) στο πλαίσιο της ιατρικής 
εκπαίδευσης και στην έκφραση των συ-
ναισθημάτων κατά την κλινική πρακτι-
κή, β) στη συσχέτιση συναισθημάτων 
και αρνητικών στάσεων απέναντι στους 
ασθενείς, καθώς και στον συναισθημα-
τικό αντίκτυπο του στίγματος, και γ) στη 
χρήση των συναισθημάτων για την υιο-
θέτηση ή τροποποίηση συμπεριφορών 
υγείας στο πλαίσιο των επικοινωνιακών 
παρεμβάσεων προαγωγής της υγείας. 
Παρακάτω αναφέρονται κάποια στοι-
χεία της κοινωνιολογικής έρευνας που 
σχετίζονται με τα συναισθήματα στο 
πεδίο της υγείας, της ασθένειας και της 
ιατρικής, προκειμένου να σκιαγραφηθεί 
η βασική προβληματική της κάθε κατη-
γορίας. 
Οι πρώτες μελέτες της Ιατρικής Κοινω-
νιολογίας (Medical Sociology) ήταν 
ιδιαιτέρως διαφωτιστικές ως προς την 
κατανόηση των συναισθημάτων, της 
συναισθηματικής κοινωνικοποίησης και 
της ενσυναίσθησης στο πλαίσιο της ια-
τρικής εκπαίδευσης. Στο κλασικό έργο 
Boys in White (Αγόρια στα λευκά) των 
Becker και συνεργατών (1961), οι φοι-
τητές της Ιατρικής Σχολής διαμόρφωναν 
συλλογικά το νόημα της εκπαιδευτικής 
εμπειρίας και μέσω αυτής της διαμοιρα-
σμένης βιωμένης εμπειρίας (shared lived 
experience) μάθαιναν να «παίζουν το 
ρόλο τους» ως γιατροί. Για παράδειγμα, 
μάθαιναν να συγκρατούν το άγχος τους 
για την επαφή με τον ασθενή όχι για 
να καθησυχάσουν τους ασθενείς αλλά 
για να εντυπωσιάσουν τους προϊστα-
μένους τους. Πρόσφατα, η έρευνα των 
Papathanasiou και Stylianidis (2022a) 
αναφορικά με την Κοινωνιολογία των 
Συναισθημάτων στην ψυχιατρική πρα-
κτική φανέρωσε πώς οι ειδικευόμενοι 

Ο ρόλος των συναισθημάτων στην προαγωγή της υγείας από 
κοινωνιολογική σκοπιά

Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου, Δρ. Κοινωνικής Ψυχολογίας της Υγείας – Κοινωνιολόγος Υγείας MSc 
– Διδάσκων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
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ψυχίατροι μαθαίνουν να αντιπαθούν 
και να «επιτελούν» (perform) τα αρνη-
τικά συναισθήματά τους μέσα από μια 
κοινωνικοποιητική διαδικασία, η οποία 
περιλαμβάνει ιεραρχία, άνισες επαγγελ-
ματικές σχέσεις και συμμόρφωση. 
Από την άλλη, στο πλαίσιο της Κοινω-
νιολογίας της Υγείας και της Ασθένει-
ας (Sociology of Health and Illness) 
έχει μελετηθεί το πώς τα συναισθήμα-
τα σχετίζονται με στιγματικές συμπερι-
φορές απέναντι στους ασθενείς, αλλά 
και με την ποιότητα ζωής των ασθε-
νών. H έρευνα των Papathanasiou και 
Stylianidis (2022b) καταδεικνύει τον 
ρόλο του βασικού συναισθήματος της 
αηδίας στις αρνητικές στάσεις απένα-
ντι στους ασθενείς με μεταιχμιακή δι-
αταραχή προσωπικότητας (borderline 
personality d isorder).  Συγκεκριμέ-
να, τόσο η τάση για αηδία (disgust 
propensity) όσο και η ευαισθησία στην 
αηδία (disgust sensitivity) που εκδήλω-
ναν επαγγελματίες ψυχικής υγείας σχε-
τίζονταν με ισχυρές αρνητικές στάσεις 
απέναντι σε αυτή την ομάδα ασθενών. 
Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ στίγμα-
τος και συναισθήματος, η έρευνα των 
Wei et al. (2016) κατέδειξε ότι το βί-
ωμα του στίγματος που συνδέεται με 
την HIV λοίμωξη παρουσίαζε ισχυρή 
συσχέτιση με αρνητικά συναισθήματα 
παιδιών που είχαν προσβληθεί από τον 
ιό. Επίσης, σε πρόσφατη συστηματική 
βιβλιογραφική ανασκόπηση και μετα-
ανάλυση (Armoon et al., 2022) φάνηκε 
ότι το στίγμα που βιώνουν τα άτομα που 
ζουν με τον HIV μπορεί να προκαλέσει 
συναισθηματική δυσφορία, καθώς και 
το συναίσθημα της ντροπής.
Τέλος, στο πλαίσιο της Κοινωνιολο-
γίας της Επικοινωνίας για την Υγεία 
(Sociology of Health Communication) 
έχει μελετηθεί το πώς τα συναισθήμα-
τα σχετίζονται με τις συμπεριφορές 
υγείας και τα μηνύματα των εκστρατει-
ών δημόσιας υγείας. Για την ανάπτυξη 
ενός μηνύματος προαγωγής της υγείας 

χρησιμοποιούνται επικοινωνιακές εκ-
κλήσεις, οι οποίες ταξινομούνται σε 
δύο βασικές κατηγορίες: πληροφορια-
κή/λογική (informational/rational) και 
συναισθηματική (emotional) έκκληση. 
Οι συναισθηματικές εκκλήσεις προ-
σπαθούν να προκαλέσουν αρνητικά ή 
θετικά συναισθήματα, παρακινώντας τα 
άτομα να υιοθετήσουν ή να τροποποι-
ήσουν συμπεριφορές που σχετίζονται 
με την υγεία. Ένα από τα βασικά συναι-
σθήματα που χρησιμοποιούνται για την 
υιοθέτηση/τροποποίηση μιας συμπερι-
φοράς υγείας είναι ο φόβος. Οι εκκλή-
σεις φόβου, γνωστές και ως τακτικές 
τρόμου, έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως 
για την προώθηση επιθυμητών προλη-
πτικών συμπεριφορών. Ωστόσο, οι κοι-
νωνικοί επιστήμονες που μελετούν τα 
συναισθήματα διατηρούν επιφυλάξεις 
ως προς την αποτελεσματικότητα της 
χρήσης του φόβου, για αυτό και προ-
τρέπουν όσους σχεδιάζουν καμπάνιες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
θέματα δημόσιας υγείας να είναι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικοί στη χρήση του συγκε-
κριμένου συναισθήματος (για το πώς 
οι εκκλήσεις φόβου στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19 
μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην 
παγκόσμια κοινότητα βλ. Stolow et 
al., 2020). Ένα άλλο συναίσθημα του 
οποίου γίνεται χρήση για την υιοθέτηση 
επιθυμητής συμπεριφοράς υγείας είναι 
η ενοχή. Σύμφωνα με τα εμπειρικά δε-
δομένα, οι εκκλήσεις «ενοχής-θυμού» 
είναι πιθανό να αποτύχουν, ενώ οι εκ-
κλήσεις «ενοχής-ανακούφισης» μπορεί 
να έχουν μεγαλύτερη θετική επίδραση 
από ό,τι μόνο η έκκληση ενοχής. Ωστό-
σο, ο ρόλος των θετικών συναισθημά-
των, όπως η ανακούφιση ή η ελπίδα, σε 
αυτό το πλαίσιο παραμένει ανεξερεύνη-
τος (Nabi, 2015).
Δεδομένης της καί-
ριας σημασίας των 
σ υ ν α ι σ θ η μ ά τ ω ν 
τόσο στη διαμόρ-
φωση της ατομικής 
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συμπεριφοράς όσο και στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση, προτείνεται η δημιουρ-
γία μιας Κοινωνιολογίας των Συναισθη-
μάτων Εφαρμοσμένης στο Πεδίο της 
Υγείας και της Ιατρικής (Sociology of 
Emotions Applied in the Field of Health 
and Medicine), με σκοπό τη σε βάθος 
μελέτη των συναισθημάτων, όπως αυτά 
διαμορφώνονται στο πλαίσιο της υγεί-
ας και όπως με τη σειρά τους διαμορ-
φώνουν το ίδιο το πλαίσιο.
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Με ποιον τρόπο ένας επαγγελματίας ψυχι-
κής υγείας συμβάλλει στην προαγωγή της 
στη σημερινή κοινωνία;

Σε μια πραγματικότητα τόσο πολύπλοκη, ρευ-
στή και απαιτητική όπως η σημερινή, ο ρόλος 
ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας είναι πο-
λυδιάστατος. Ο ρόλος του είναι κατά βάση 
υποστηρικτικός, αφού καλείται να προσφέρει 
(υπο)στήριξη σε άτομα, οικογένειες ή άλλες 
ομάδες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
πολυποίκιλων προσωπικών δυσκολιών ή ζη-
τημάτων. Συμβάλλει όμως και στην πρόληψη 
που συνίσταται στην έγκαιρη αντιμετώπιση 
κρίσεων ατομικών, επαγγελματικών ή κοινω-
νικών που ενδεχομένως θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν μελλοντικά ακόμα και στον κλονι-
σμό της ψυχικής υγείας ενός ατόμου. Επίσης, 
η πρόληψη μπορεί να έγκειται και στην παρα-
πομπή του θεραπευόμενου σε έναν εξειδικευ-
μένο ψυχίατρο στις περιπτώσεις εκείνες που 
υφίσταται μια μορφή ψυχοπαθολογίας που 
χρήζει φαρμακευτικής αγωγής. Οι παραπάνω 
παρεμβάσεις του ειδικού ψυχικής υγείας έχουν 
συνακόλουθα και κοινωνικό αντίκτυπο αφού 
αποτελούμε αναντίρρητα μέλη μιας ευρύτερης 
κοινότητας που λέγεται κοινωνία με την έννοια 
ότι όσο πιο «υγιή» τα μέλη της, τόσο πιο υγιής 
και η ίδια ως ένας ζωντανός οργανισμός.

Θεωρείτε ότι στις μέρες μας, εξακολουθεί 
να υπάρχει το στίγμα που συνοδεύει την 
ψυχική υγεία και αν ναι έχουν γίνει αξιό-
λογες προσπάθειες για να τα εξαλειφθεί;

Είναι αλήθεια ότι ακόμα και σήμερα δεν μι-
λάμε το ίδιο εύκολα ή άνετα για την ψυχική 
μας υγεία όπως για την σωματική. Αυτό κα-
ταδεικνύει ότι πληροφορίες γύρω από την 
ψυχική μας υγεία δεν κοινοποιούνται εύκολα 
στο ευρύτερο περιβάλλον μας. Αντίθετα, απο-
κρύπτονται επιμελώς σε συμμόρφωση ενός 
ταμπού που υπαγορεύει μια συστολή γύρω 
από αυτήν. Ωστόσο, φαίνεται ότι κατά την 
τελευταία δεκαετία, προκαταλήψεις της ψυχι-
κής ασθένειας έχουν μειωθεί σε σημαντικό 

βαθμό, αφού τόσο σε ιδιωτικές συζητήσεις 
όσο και στον δημόσιο λόγο, μιλάμε όλο και 
περισσότερο πιο ανοιχτά για αυτήν. Συνεπώς, 
όλο και περισσότεροι άνθρωποι περνούν το 
κατώφλι του γραφείου ενός επαγγελματία ψυ-
χικής υγείας άλλοτε αποφασιστικά και άλλοτε 
έστω διερευνητικά. Αξιόλογες είναι και οι ενη-
μερωτικές δράσεις της Πολιτείας που γίνονται 
όλο και συχνότερα. Παράλληλα πολλαπλασιά-
ζονται και οι ιδιωτικοί φορείς ή οργανισμοί με 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης του κοινού γύρω 
από διάφορα θέματα ψυχικής υγείας. Επίσης, 
καταλυτικό ρόλο φαίνεται να παίζει και ο αυ-
ξανόμενος αριθμός τηλεφωνικών γραμμών 
ενημέρωσης που αποτελούν έναν προθάλαμο 
για την πρόσβαση σε δομές ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σειρά εγκλη-
μάτων που προβάλλονται με τρόπο που 
ταυτίζεται το έγκλημα με την ψυχική ασθέ-
νεια, ποιά η τοποθέτηση σας;

Θα έλεγα πως οι ισχυρισμοί ότι «ο εγκλημα-
τίας είναι και ψυχικά ασθενής» ή ότι «ο ψυχικά 
ασθενής είναι και εγκληματίας», είναι απλου-
στευμένοι αφού δημιουργούν την εντύπωση 
μιας αιτιακής σχέσης ανάμεσα στο έγκλημα και 
την ψυχική ασθένεια μιας και δεν έχει αποδει-
χτεί επιστημονικά μια τέτοια αναγκαία συσχέ-
τιση. Από την άλλη, σημαντικό ρόλο φαίνεται 
να παίζει η προβολή κάποιων ειδεχθών εγκλη-
μάτων από τα ΜΜΕ, τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης και ευρύτερα από το διαδίκτυο, με τη 
χρήση εντυπωσιοθηρικών λέξεων, φράσεων 
ή χαρακτηρισμών του δράστη (λ.χ. «παρανο-
ϊκός κ.α) που παραπέμπουν αβασάνιστα στο 
προφίλ ενός πάσχοντος ψυχικά ατόμου ακόμα 
και αν αυτό δεν ισχύει. Είναι αξιοσημείωτο, 
ότι η παραπάνω πρακτι-
κή νομικά δημιουργεί 
ένα ευνοϊκό κλίμα για 
τον δράστη που σπεύ-
δει να το εκμεταλλευτεί 
ζ ητών τας  ψυχιατρική 

Ράδιο "Ψυχόραμα"   

Συνέντευξη του Μάριου Γκόλια στην Τραϊανα Αθανασιάδου  



28

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ 

πραγματογνωμοσύνη επιδιώκοντας να τύχει 
μιας καλύτερης ποινικής μεταχείρισης λόγω 
μειωμένου καταλογισμού.

Έχετε δημιουργήσει έναν διαδικτυακό ρα-
διοφωνικό σταθμό με την ονομασία «Ράδιο 
«Ψυχόραμα». Πείτε, μας λίγα λόγια αυτόν. 
Τι σας ώθησε στην δημιουργία του;

Το «Ράδιο Ψυχόραμα» είναι ένα διαδικτυακό 
ραδιόφωνο (www.psychoramaradio.gr), που 
μετράει μόλις έναν χρόνο λειτουργίας. Έχουμε 
την χαρά μέσα από τις ραδιοφωνικές εκπομπές 
μας να μιλάμε ζωντανά με τους ακροατές μας 
για «θέματα ψυχής», να μοιραζόμαστε σκέ-
ψεις, συναισθήματα, προβληματισμούς αλλά 
και προσωπικές εμπειρίες επειδή όπως χαρα-
κτηριστικά λέει και ένα μότο του σταθμού μας 
«η πιο δυνατή φωνή είναι η φωνή της ψυχής 
μας»!

Ποιοι είναι οι στόχοι του;

Το «Ράδιο Ψυχόραμα», όπως προδίδει και η 
ονομασία του, φιλοδοξεί να γίνει μια “ομπρέ-
λα φιλοξενίας” κυρίως θεμάτων ψυχικής υγεί-
ας, αυτογνωσίας και διαπροσωπικών σχέσεων. 
Οι στόχοι του είναι η προβολή, η ενημέρωση 
και κυρίως ο προβληματισμός και η ευαισθη-
τοποίηση πάνω σε θέμα ψυχικής υγείας αλλά 
και η προβολή κάθε μορφής έκφρασης μέσα 
από μια ψυχολογική ματιά. Αναδεικνύουμε, 
θέματα ψυχής μέσω μικροφώνου, ενός μέ-
σου που επιτρέπει ταυτόχρονα την ζωντανή 
αλληλεπίδραση και βαθιά επικοινωνία με τους 
ακροατές. Επιδιώκουμε να δώσουμε ένα βήμα 
σε όλες τις «φωνές» εκείνες που θα ήθελαν να 
ακουστούν με κατανόηση και σεβασμό και να 
ανοίξουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα 
στις επιστήμες του ανθρώπου με την δημιουρ-
γία σεμιναρίων, ομιλιών, workshops κ.α.

Επίσης, επιθυμούμε να αναλάβουμε πρωτο-
βουλίες και συλλογικές δράσεις για την προ-
αγωγή της ψυχικής υγείας. Παρατηρούμε με 

χαρά ότι μέχρι τώρα 
το εγχείρημα μας έχει 
αγκαλιαστεί ένθερμα 
από τους ακροατές 
μας και θα ήθελα να 
πω εδώ ότι το Ράδιο 

Ψυχόραμα δεν είναι μια ατομική αλλά μια συλ-
λογική προσπάθεια η οποία πλαισιώνεται από 
εξαιρετικούς συνοδοιπόρους που μοιράζονται 
το ίδιο όραμα. Κλείνοντας να πω ότι στο Ρά-
διο Ψυχόραμα ακούμε με την ψυχή μας επειδή 
όπως λέει κι ένα άλλο μότο μας «με την ψυχή 
ακούς καλύτερα!».

Ο Μάριος Γκόλιας, μεγάλωσε στην Νυρεμβέργη 
Γερμανίας, σπούδασε Νομικά στο Εθνικό Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με πολλά 
χρόνια στην άσκηση της μάχιμης  δικηγορίας. 
Η ενασχόληση του κυρίως με υποθέσεις οικο-
γενειακού δικαίου τον οδήγησαν προοδευτικά 
στην αναγνώριση και την κατανόηση της αξίας 
που έχει η  Συμβουλευτική  και η  Ψυχοθερα-
πεία  στις ανθρώπινες σχέσεις και η συμβολή 
τους στην αντιμετώπιση διαφόρων προσωπικών 
δυσκολιών. Εκπαιδεύτηκε στην  Προσωποκε-
ντρική και Focusing Βιωματική Συμβουλευτική 
και Ψυχοθεραπεία, μια προσέγγιση που πιστεύ-
ει σθεναρά στο «δυναμικό» του ανθρώπου και 
στις «δυνατότητες» του που μπορούν να απο-
καλυφθούν και να ανθίσουν μέσα σε ένα κλί-
μα θεραπευτικής σχέσης που την χαρακτηρίζει 
ο σεβασμός, η κατανόηση και η αποδοχή. Αγα-
πημένο του μότο είναι: «ζωή είναι οι σχέσεις 
που έχουμε!».

Η Τραϊανα Αθανασιάδου  είναι ψυχολόγος, 
MSc Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, Ιατρική Σχο-
λή, ΕΚΠΑ
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Το κάπνισμα είναι πιο καταστροφικό για 
την καρδιά από ότι νομίζαμε ως τώρα

Οι καπνιστές έχουν πιο αδύναμη καρδιά από 
τους μη καπνιστές, σύμφωνα με έρευνα που 
παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) τον Αύγουστο 
2022. Η μελέτη διαπίστωσε ότι όσο περισ-
σότεροι κάπνιζαν, τόσο χειρότερη γινόταν η 
καρδιακή τους λειτουργία. Κάποια λειτουργία 
αποκαταστάθηκε όταν οι άνθρωποι έκοψαν 
το κάπνισμα.

“Είναι ευρέως γνωστό ότι το κάπνισμα προ-
καλεί φραγμένες αρτηρίες, οδηγώντας σε 
στεφανιαία νόσο και εγκεφαλικό”, δήλωσε η 
συγγραφέας της μελέτης Δρ. Eva Holt από το 
Herlev and Gentofte Hospital στην Κοπεγ-
χάγη. “Η μελέτη μας δείχνει ότι το κάπνισμα 
οδηγεί επίσης σε πιο αδύναμες καρδιές. Ση-
μαίνει ότι οι καπνιστές έχουν μικρότερο όγκο 
αίματος στον αριστερό καρδιακό θάλαμο και 
λιγότερη δύναμη να το διοχετεύουν προς το 
υπόλοιπο σώμα. Όσο περισσότερο το κάπνι-
σμα, τόσο χειρότερη η καρδιακή λειτουργία. Η 
καρδιά μπορεί να αναρρώσει σε κάποιο βαθμό 
με τη διακοπή του καπνίσματος, επομένως δεν 
είναι ποτέ αργά για τη διακοπή.”

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας, ο καπνός σκοτώνει περισσότερους από 
οκτώ εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. 
Το κάπνισμα ευθύνεται για το 50% όλων των 
θανάτων που μπορούν να αποφευχθούν 
στους καπνιστές, με τους μισούς από αυτούς 
να οφείλονται σε αθηροσκληρωτικά καρδι-
αγγειακά νοσήματα όπως το έμφραγμα και 
το εγκεφαλικό. Οι επιβλαβείς επιπτώσεις του 
καπνίσματος στις αρτηρίες και στις αρτηριακές 
παθήσεις όπως η καρδιακή προσβολή και το 
εγκεφαλικό είναι καλά τεκμηριωμένες. Μελέτες 
έχουν επίσης δείξει ότι το κάπνισμα σχετίζεται 
με υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, 
όπου ο καρδιακός μυς δεν αντλεί αίμα στο 
σώμα όπως θα έπρεπε, συνήθως επειδή είναι 
πολύ αδύναμος ή δύσκαμπτος. Αυτό σημαίνει 
ότι το σώμα δεν λαμβάνει το οξυγόνο και τα 
θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να λει-
τουργήσει κανονικά.

Η σχέση μεταξύ του καπνίσματος και της δο-
μής και λειτουργίας της καρδιάς δεν έχει εξετα-
στεί όμως πλήρως. Αυτή η μελέτη διερεύνησε 
εάν το κάπνισμα σχετίζεται με αλλαγές στη 
δομή και τη λειτουργία της καρδιάς σε άτομα 
χωρίς καρδιαγγειακή νόσο και την επίδραση 

της αλλαγής των συνηθειών καπνίσματος. Η 
μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από την 5η 
Μελέτη Καρδιάς στην πόλη της Κοπεγχάγης, 
η οποία διερεύνησε παράγοντες καρδιαγγει-
ακού κινδύνου και ασθένειες στο γενικό πλη-
θυσμό. Συνολικά εγγράφηκαν 3.874 συμμετέ-
χοντες ηλικίας 20 έως 99 ετών χωρίς καρδιακή 
νόσο. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο για 
τη λήψη πληροφοριών σχετικά με το ιστορι-
κό καπνίσματος και οι συμμετέχοντες υπο-
βλήθηκαν σε υπερηχογράφημα καρδιάς, το 
οποίο παρέχει πληροφορίες για τη δομή της 
και το πόσο καλά λειτουργεί. Οι ερευνητές 
συνέκριναν τις μετρήσεις υπερηχοκαρδιογρα-
φίας των σημερινών καπνιστών έναντι των 
μη καπνιστών μετά από προσαρμογή για ηλι-
κία, φύλο, δείκτη μάζας σώματος, υπέρταση, 
υψηλή χοληστερόλη, διαβήτη και πνευμονική 
λειτουργία.

Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 56 
έτη και το 43% ήταν γυναίκες. Σχεδόν ένας 
στους πέντε συμμετέχοντες ήταν σημερινοί 
καπνιστές (18,6%), ενώ το 40,9% ήταν πρώην 
καπνιστές και το 40,5% δεν είχε καπνίσει ποτέ. 
Σε σύγκριση με όσους δεν καπνίσαν ποτέ, 
οι σημερινοί καπνιστές είχαν πιο χοντρές, 
πιο αδύναμες και πιο βαριές καρδιές. Η Δρ 
Χολτ εξήγησε: “Διαπιστώσαμε ότι το κάπνι-
σμα συσχετίστηκε με επιδείνωση της δομής 
και της λειτουργίας του αριστερού καρδιακού 
θαλάμου – του πιο σημαντικού τμήματος της 
καρδιάς. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι σε διά-
στημα 10 ετών, όσοι συνέχισαν το κάπνισμα 
ανέπτυξαν πιο χοντρές, βαρύτερες και αδύ-
ναμες καρδιές που ήταν λιγότερο ικανές να 
αντλούν αίμα σε σύγκριση με εκείνους που 
δεν κάπνιζαν ποτέ και εκείνους που το έκο-
ψαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».
Και κατέληξε: «Η μελέτη μας δείχνει ότι το κά-
πνισμα όχι μόνο βλάπτει τα αιμοφόρα αγγεία 
αλλά βλάπτει και άμεσα την καρδιά. Τα καλά 
νέα είναι ότι ορισμένες από τις βλάβες είναι 
αναστρέψιμες με τη διακοπή»

Πηγή: European Society of Cardiology

https:/ /www.esca rd io.org /The- ESC/ P ress-
Office/Press-releases/Smoking-is-even-more-
d a m ag ing -to -the- hea r t-tha n - p reviously-
thought

The effects of smoking on cardiac structure and 
function in a general population  Presenter: 
Eva Holt (Herlev and Gentofte Hospital – 
Copenhagen, Denmark) presented at ESC 
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Περισσότεροι ενήλικοι μεγάλης ηλικίας θα 
πρέπει να ελέγχουν την αρτηριακή πίεση 
στο σπίτι

Μόνο το 48% των ατόμων ηλικίας 50 έως 80 
ετών που λαμβάνουν φάρμακα για την αρτη-
ριακή πίεση ή έχουν μια πάθηση που επηρεά-
ζεται από την υπέρταση ελέγχουν τακτικά την 
αρτηριακή τους πίεση στο σπίτι διαπιστώνει 
μια νέα μελέτη στις ΗΠΑ.

Κάπως υψηλότερος αριθμός – αλλά μόνο 62% 
– λέει ότι o πάροχος υγειονομικής περίθαλψης 
τους ενθάρρυνε να κάνουν τέτοιους ελέγχους. 
Οι συμμετέχοντες των οποίων οι πάροχοι 
είχαν συστήσει να ελέγχουν την αρτηριακή 
τους πίεση στο σπίτι, είχαν τρεισήμισι φορές 
περισσότερες πιθανότητες να το κάνουν από 
εκείνους που δεν θυμόντουσαν ότι είχαν λάβει 
μια τέτοια σύσταση.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της 
αναζήτησης των λόγων για τους οποίους οι 
ασθενείς με παράγοντες κινδύνου δεν ελέγ-
χουν την αρτηριακή τους πίεση και γιατί οι 
πάροχοι δεν συνιστούν τον έλεγχο – καθώς 
και την εύρεση τρόπων για να παρακινηθούν 
περισσότερα άτομα με αυτές τις παθήσεις υγεί-
ας να ελέγξουν το αίμα τους πίεση τακτικά. 
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να παίξει σημαντι-
κό ρόλο στο να βοηθήσει τους ασθενείς να 
ζήσουν περισσότερο και να διατηρήσουν την 
υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου, λένε οι 
συγγραφείς της μελέτης.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η τα-
κτική παρακολούθηση στο σπίτι μπορεί να βο-
ηθήσει στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και 
ότι ο καλύτερος έλεγχος μπορεί να σημαίνει 
μειωμένο κίνδυνο θανάτου, καρδιαγγειακών 
συμβάντων συμπεριλαμβανομένων των εγκε-
φαλικών επεισοδίων και των καρδιακών προ-
σβολών αλλά και της γνωστικής εξασθένησης 
και της άνοιας.

Τα ευρήματα δημοσιεύον ται  σ το  JAMA 
Network Open από μια ομάδα του Michigan 
Medicine. Τα δεδομένα προέρχονται από την 
Εθνική Δημοσκόπηση για την Υγιή Γήρανση 
και βασίζονται σε μια έκθεση που εκδόθη-
κε πέρυσι. Η δημοσκόπηση ρώτησε ενήλικες 
ηλικίας 50 έως 80 ετών σχετικά με τις χρόνιες 
παθήσεις της υγείας τους, την παρακολούθηση 
της αρτηριακής πίεσης εκτός των υπηρεσιών 

υγείας και τις αλληλεπιδράσεις με τους παρό-
χους υγείας σχετικά με την αρτηριακή πίεση. 
Τα δεδομένα στη νέα δημοσίευση προέρχο-
νται από 1.247 ερωτηθέντες που είπαν ότι 
είτε έπαιρναν φάρμακα για τον έλεγχο της 
αρτηριακής τους πίεσης είτε είχαν μια χρόνια 
πάθηση που απαιτεί έλεγχο της αρτηριακής 
πίεσης – συγκεκριμένα, ιστορικό εγκεφαλικού 
επεισοδίου, στεφανιαίας νόσου, καρδιακής 
ανεπάρκειας, διαβήτη, χρόνιας νεφρικής νό-
σου ή υπέρτασης. Από αυτούς, το 55% δή-
λωσε ότι διαθέτει πιεσόμετρο, αν και κάποιοι 
είπαν ότι δεν το χρησιμοποιούν ποτέ. Μεταξύ 
εκείνων που το χρησιμοποιούν, υπήρχε μεγά-
λη διακύμανση στο πόσο συχνά έλεγχαν την 
πίεσή τους — και μόνο περίπου οι μισοί είπαν 
ότι μοιράζονταν τις μετρήσεις τους με έναν 
πάροχο υγείας. Αλλά όσοι διαθέτουν οθόνη 
είχαν περισσότερες από 10 φορές περισσό-
τερες πιθανότητες να ελέγξουν την αρτηρια-
κή τους πίεση εκτός υγειονομικής περίθαλψης 
από εκείνους που δεν διαθέτουν.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η παρακο-
λούθηση της αρτηριακής πίεσης σχετίζεται με 
χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και είναι οικονο-
μικά αποδοτική.  Επίσης, ότι τα αποτελέσμα-
τα υποδηλώνουν ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
πρωτόκολλα για την εκπαίδευση των ασθενών 
σχετικά με τη σημασία της αυτοπαρακολούθη-
σης της αρτηριακής πίεσης και της κοινής χρή-
σης αναγνώσεων με τους κλινικούς γιατρούς.

Πηγή:  https://labblog.uofmhealth.org/lab-
notes/more-older-adults-should-be-checking-
blood-pressure-at-home 

M ella n ie  V.  S p r i n g e r,  P re et i  M a la n i , 
Erica Solway, Matthias Kirch, Dianne C. 
S inger,  Jeffrey T.  Kullgren,  Deborah A . 
Levine.  Prevalence and Frequency of Self-
measured Blood Pressure Monitoring in US 
Adults Aged 50-80 Years.  JAMA Network 
Open, 2022; 5 (9): e2231772 DOI: 10.1001/
jamanetworkopen.2022.31772
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ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ 

Προσεχή Συνέδρια 

▶  12th Global Forum Health Promotion
16 Nov 2022 / Geneva, Switzerland
Organiser:  Alliance for Health Promotion, 

WHO

▶  Introduction to Health Economics and 
HTA - 3-Day Certified University Course

30 Jan 2023 - 1 Feb 2023 / Online
Organiser: UMIT Tirol

▶  35th International Papillomavirus 
Conference

17 Apr 2023 - 21 Apr 2023 / Washington 
DC, USA

Organiser: International Papillomavirus 
Society

▶ First European Regional Conference on Law 
Enforcement and Public Health

21 May 2023 - 24 May 2023 / Umea, Sweden
Organiser: Global Law Enforcement and Pub-

lic Health Association and Umea University
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• Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 459 920-1

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη / πιθανολογούμενη

ανεπιθύμητη ενάεργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με

το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Χ.Τ.: 12,87 €, Λ.Τ: 17,73 €
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