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Για το Συνέδριο της Προαγωγής 
και Αγωγής Υγείας

Στις 25-26 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 7ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, με θέμα 
«Ενδυνάμωση των Ευάλωτων Πληθυσμών - Ο ρόλος της 
Προαγωγής Υγείας». Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παι-
δείας και της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, έλαβαν χώρα δέκα 
στρογγυλά τραπέζια, πραγματοποιήθηκαν τριάντα προφο-
ρικές ανακοινώσεις και αναρτήθηκαν πενήντα πόστερς.

Η θεματολογία του συνεδρίου εστιάστηκε στους ευάλωτους 
πληθυσμούς και κυρίως στα παιδιά, τους ηλικιωμένους και 
τους μετανάστες-πρόσφυγες. Αναδείχθηκαν οι νέες απειλές 
για την υγεία που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την οικο-
νομική κρίση, με την αύξηση του επιπολασμού των χρόνιων 
νοσημάτων και των ψυχικών διαταραχών και παρουσιάστη-
καν ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση 
των απειλών αυτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρωτοβουλίες που προέρχο-
νται από την κοινότητα και τους θεσμούς της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρωτί-
στως από την ΠΦΥ, καθώς και από το σχολικό περιβάλλον.

Στο παρόν τεύχος, δημοσιεύονται περιλήψεις τεσσάρων εκ 
των επτά εργασιών που βραβεύτηκαν, καθώς και η σύνοψη 
ορισμένων εκ των στρογγυλών τραπεζιών.

  Γιάννης Τούντας

  Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής  
  Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
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Ασφαλές διαδίκτυο και για τα παιδιά των προσφύγων: 
Η ευαλωτότητα και η αναγκαιότητα

Μαρία Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής 

Η ασφάλεια στο διαδίκτυο αποτελεί 
αναφαίρετο δικαίωμα όλων των παι-
διών. Ιδιαίτερα για τα προσφυγόπουλα 
αποτελεί ζήτημα μέγιστης προτεραιότη-
τας. Η κατάχρηση του διαδικτύου είναι 
προβλεπόμενη και δικαιολογημένη για 
τα παιδιά αυτά, που μεγαλώνουν σε 
νέες συνθήκες ζωής, πέρασαν ένα κα-
θεστώς καταστροφής, ολέθρου και δι-
ωγμού και βίωσαν τραγικές καταστάσεις 
επικινδυνότητας, φόβου, ανασφάλειας, 
αβεβαιότητας, σωματικού και ψυχικού 
πόνου, ελλείψεων, αλλαγών και  παντός 
είδους απωλειών. Έτσι η προσκόλληση 
σε συσκευές χρήσης διαδικτύου είναι 
παρηγοριά και διέξοδος για τα παιδιά 
αυτά, που θέλουν να ξεφύγουν από μια 
δυσάρεστη πραγματικότητα. Η ιδιαιτε-
ρότητα της ζωής τους, μαζί με την έλ-
λειψη γνώσεων για τους κανόνες διαδι-
κτυακής ασφάλειας, τα καθιστά ευάλωτα 
στους κινδύνους που ελλοχεύουν στο 
διαδίκτυο. Αποτελεί μέγιστη αναγκαι-
ότητα η προστασία και η ενδυνάμωση 
των παιδιών-προσφύγων σε θέματα 
ασφαλούς διαδικτυακής πλοήγησης.

Η παρούσα παρέμβαση αναφέρεται 
στην υλοποίηση επιμορφωτικών 
συναντήσεων, για θέματα Ασφαλούς 
Διαδικτύου, σε παιδιά και γονείς 
προσφύγων. 

Στόχοι:

Κατάκτηση γνώσεων για τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο, 
εκμάθηση των κανόνων ασφαλείας, 
ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις 
από την αλόγιστη χρήση, καλλιέργεια 
του αυτοελέγχου, ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, 
βελτίωση της επικοινωνίας με τους 
γονείς, δημιουργική αξιοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου, διεύρυνση 
φιλικών σχέσεων, μεταλαμπάδευση των 
γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών. 
Στόχοι ήταν η κατάκτηση γνώσεων 
για τους κινδύνους που ελλοχεύουν 
στο διαδίκτυο, η εκμάθηση κανόνων 
ασφαλείας, η ευαισθητοποίηση για τις 
επιπτώσεις από την αλόγιστη χρήση, 
η καλλιέργεια του αυτοελέγχου, 
η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η 
ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, βελτίωση 
της επικοινωνίας με τους γονείς, η 
δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου, η διεύρυνση φιλικών σχέσεων 
και η μεταλαμπάδευση των γνώσεων, 
στάσεων και συμπεριφορών.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν 
σε χώρο φιλοξενίας τους, στη 
Θεσσαλονίκη, το καλοκαίρι του 2017. 
Το αίτημα για τις συναντήσεις έγινε 
από το εξειδικευμένο προσωπικό 
της δομής (κοινωνικοί λειτουργοί, 
ψυχολόγοι,  παιδαγωγοί ),  που 
παρατήρησε υπερβολική χρήση 
συσκευών  διαδικτύου από τα παιδιά 
και τους εφήβους. Ο Συμβουλευτικός 
Σταθμός Νέων Χαλκιδικής, αν και 
μονοπρόσωπη δομή, αποδέχθηκε 
με χαρά το αίτημα για αρωγή.  Στις 
συναντήσεις παραβρέθηκαν οι γονείς 
-ήταν μόνο μητέρες- και τα παιδιά, 
ηλικίας τάξεων Δημοτικού και έφηβοι, 
καθώς και  το προσωπικό που εργάζεται 
στη δομή. Υπήρχαν δύο διερμηνείς 
που έκαναν παράλληλη μετάφραση 
στην αραβική γλώσσα και στα φαρσί 
(περσική γλώσσα).  Οι συναντήσεις 
είχαν χαρακτήρα διαδραστικής-
βιωματικής παρουσίασης, με ασκήσεις 
γνωριμίας, τεχνικές προβληματισμού, 
εκμαίευση απόψεων, ουσιαστικό 
διάλογο, προσωπικές αναφορές και 
ατομική συμβουλευτική. 

Συγκεκριμένα: 

• Αναφέρθηκαν οι δυνατότητες και 
τα οφέλη του διαδικτύου, αλλά και 
οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι, όπως: Δια-
δικτυακή αποπλάνηση, διαδικτυακός 
εκφοβισμός, διαδικτυακή εξάρτηση 
και δημοσιοποίηση προσωπικών 
δεδομένων. 

• Δόθηκε έμφαση στην τρισυπόστατη 
έννοια της υγείας -σωματική, ψυχική, 
κοινωνική- και στον τυχόν κλονισμό 
της από την πολύωρη καθημερινή 
χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. 

• Αναλύθηκαν οι επιπτώσεις της κατά-
χρησης και τα ανησυχητικά συμπτώ-
ματα που μπορεί  να εκδηλώσει ένα 
παιδί. 

• Δόθηκε ο μέγιστος  καθημερινός 
επιτρεπτός χρόνος χρήσης οθόνης. 

• Τονίσθηκε η αναγκαιότητα των ορί-
ων και η αποδοχή μιας οικογενειακής 
συμφωνίας. 

• Εξηγήθηκε η έννοια του μέτρου και 
του αυτοελέγχου στα παιδιά, η θετική 
ενίσχυση και η επιβράβευση. 

• Δόθηκαν τηλεφωνικές γραμμές βο-
ήθειας και διευθύνσεις ιστοσελίδων. 

• Διανεμήθηκαν έντυπα με χρήσιμες 
συμβουλές. 

• Κατατέθηκαν προτάσεις δημιουρ-
γικής αξιοποίησης του ελεύθερου 
χρόνου των παιδιών. 

Τα παιδιά, οι έφηβοι, οι μητέρες και 
το προσωπικό έδειξαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Τα παιδιά εξέφρασαν 
προβληματισμούς, κατέθεσαν πολλές 
ερωτήσεις και δέχθηκαν με προσοχή 
τις κατάλληλες απαντήσεις. Σημαντικό 
είναι ότι οι έφηβοι εξομολογήθηκαν 
προσωπικές περιπτώσεις διαδικτυακής 
παρενόχλησης και ενημερώθηκαν για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Οι μητέρες  εξέφρασαν 
μεγάλη ανησυχία για την κατάχρηση 
του διαδικτύου από τα παιδιά τους και 
ζήτησαν συμβουλές για την αποφυγή 
εντάσεων. Κατανόησαν τον ρόλο τους 
στην εκδήλωση συνεχούς υποστήριξης 
στα παιδιά τους. Αποδέχθηκαν την 
ανάγκη ενδυνάμωσης της αυτοεικόνας 
των παιδιών αλλά και την ανάγκη 
ενίσχυσης πραγματικών σχέσεων και 
όχι εικονικών. Στην κατεύθυνση αυτή 
είναι απαραίτητη η καλή γειτνίαση των 
προσφύγων με τους κατοίκους της 
περιοχής και η γνωριμία, επικοινωνία 
και φιλία των παιδιών μεταξύ τους. Στο 
τέλος των συναντήσεων τα παιδιά, που 
όλα πηγαίνουν σε ελληνικά  σχολεία, 
ανώνυμα και εθελοντικά έγραψαν 
κάποιες σκέψεις για όλα αυτά που 
έμαθαν για το ασφαλές διαδίκτυο ή και 
ζωγράφισαν κάτι που τους εξέφραζε. 

Τα προβλήματα των παιδιών σε σχέση 
με  το ασφαλές διαδίκτυο είναι τα 
ίδια, σε όποια χώρα κι αν βρίσκονται, 
όποια γλώσσα κι αν μιλάνε. Μέσα στο 
πνεύμα της κοινωνικής αλληλεγγύης 
έχουμε υποχρέωση, ως φορέας 
της Εκπαίδευσης, να στηρίξουμε τα 
προσφυγόπουλα. Σε όποια θέματα 
μπορούμε. Και στο συγκεκριμένο του 
Ασφαλούς Διαδικτύου. Για να μην 
αφήσουμε κανένα παιδί να κινδυνεύσει 
στο διαδίκτυο.  
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Όλα τα θεωρητικά μοντέλα για την 
διατροφική συμπεριφορά των παιδιών 
επισημαίνουν τον ρόλο των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και του μάρκετινγκ  στην 
διαμόρφωση αντιλήψεων και στάσεων σε 
θέματα διατροφής. Σκοπός της εργασίας 
ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των 
διαφημίσεων ζαχαρούχων τροφίμων 
στην πρόθεση κατανάλωσης τροφίμων 
στα παιδιά και η συσχέτιση με τους δείκτες 
τερηδόνας, οδοντικής διάβρωσης και μάζας 
σώματος, καθώς και με συμπεριφορικούς 
και κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες. 

Υλικό - Μέθοδοι: 

Α κ ο λ ο υ θ ή θ η κ ε  σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 
τυχαιοποιημένης μελέτες παρέμβασης 
με έλεγχο εντός του υποκειμένου. 
Δείγμα 183 παιδιών ηλικίας 11-12 ετών 
που προέκυψε, με στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία από 7 σχολεία της Αθήνας 
εκτέθηκαν σε δύο διαφορετικές περιστάσεις 
(με μεσοδιάστημα 3 εβδομάδων) σε 
διαφημίσεις ζαχαρούχων τροφίμων και 
σε διαφημίσεις άσχετες με τρόφιμα. Οι 
διαφημίσεις ήταν ενσωματωμένες σε 
ταινία κινουμένων σχεδίων διάρκειας 20 
λεπτών, η οποία προβλήθηκε σε αίθουσα 
του σχολείου (9.00-9.30 π.μ.). Στη συνέχεια 
τα παιδιά κλήθηκαν να επιλέξουν με τη 
βοήθεια φωτογραφιών τρόφιμα που θα 
επιθυμούσαν να καταναλώσουν άμεσα. 
Υπήρχαν ίσες δυνατότητες υγιεινών 
(κουλούρι με σουσάμι, μήλο, ξηροί καρποί, 
τοστ με τυρί) και μη υγιεινών (σοκολάτα, 
κρουασάν με σοκολάτα, μπισκότα γεμιστά, 
τυποποιημένος φρουτοχυμός) επιλογών.

Οι κλινικές μετρήσεις περιελάμβαναν 
τον δείκτη τερηδόνας DMFT, τον δείκτη 
οδοντικής διάβρωσης BEWE και τον δείκτης 
μάζας σώματος. Το κάθε παιδί συμπλήρωσε 
το ερωτηματολόγιο Dutch Eating Behavior 
Questionnaire for children (DEBQ-C) για 
την εκτίμηση της εξωτερικότητας στην 
λήψη τροφής. Επίσης, οι γονείς του κάθε 
παιδιού συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο 
που αφορούσε συνήθειες διατροφής, 
παρακολούθησης τηλεόρασης και φυσικής 
δραστηριότητας του παιδιού, καθώς και 
δημογραφικούς παράγοντες. 

Χρησιμοποιήθηκε μεικτό μοντέλο γραμμικής 
παλινδρόμησης για επαναλαμβανόμενες 
/ εξαρτημένες παρατηρήσεις για την 
στατιστική διερεύνηση των διαφορών των 
διατροφικών επιλογών των παιδιών μεταξύ 
των δύο πειραματικών συνθηκών, καθώς 
και της συσχέτισής τους με τους υπόλοιπους 
εξεταζόμενους παράγοντες.

Αποτελέσματα : 

Ανεξάρτητα από την πειραματική συνθήκη 

• Τα κορίτσια επέλεξαν λιγότερα 
τρόφιμα από τα αγόρια. 

• Τα παιδιά με υψηλότερους δείκτες 
τερηδόνας επέλεξαν περισσότερα 
ανθυγιεινά (ζαχαρούχα) τρόφιμα 
σε σύγκριση με τα παιδιά με 
χαμηλότερους δείκτες. 

• Τα παχύσαρκα παιδιά επέλεξαν 
περισσότερα υγιε ινά τρόφιμα 
σε σύγκριση με τα υπέρβαρα και 
κανονικού βάρους. 

Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές στην συμπεριφορά των παιδιών 
ανάμεσα στις  δύο πειραματικές συνθήκες. 
Πιο συγκεκριμένα :

• Τα παιδιά επέλεξαν μικρότερο 
αριθμό υγιεινών τροφίμων μετά 
από την έκθεση σε διαφημίσεις 
ζαχαρούχων τροφίμων, σε σύγκριση 
με όσα επέλεξαν όταν εκτέθηκαν σε 
διαφημίσεις άσχετες με τρόφιμα. 

• Τα παιδιά με υψηλότερους δείκτες 
τερηδόνας επέλεξαν μεγαλύτερο 
ποσοστό ανθυγιεινών τροφίμων, 
και τα παιδιά που παρακολουθούν 
περισσότερη τηλεόραση επέλεξαν 
περισσότερα τρόφιμα μετά από την 
έκθεση σε διαφημίσεις τροφίμων. 

Συζήτηση-Συμπεράσματα :

Οι διαφημίσεις γλυκών απέτρεψαν 
βραχυπρόθεσμα τα παιδιά από την 
επιλογή υγιεινών τροφίμων. Παρόμοια 
αποτελέσματα είχαν και προηγούμενοι 
ερευνητές (Halford και συν.2004). Πιθανόν 
η έκθεση των παιδιών στην εικόνα των 
ζαχαρούχων τροφίμων, με τον ελκυστικό 
μάλιστα τρόπο που παρουσιάζονται αυτά 
στις τηλεοπτικές διαφημίσεις, επικεντρώνει 
την προσοχή των παιδιών προς τα 
προϊόντα της ίδιας γευστικής ομάδας  και 
τα αποπροσανατολίζει από τα τρόφιμα 
διαφορετικής γευστικής ομάδας. 

Ο χρόνος ενασχόλησης των παιδιών με 
την τηλεόραση επηρέασε την ανταπόκρισή 
τους στις διαφημίσεις τροφίμων. Τα παιδιά 
που έβλεπαν περισσότερη τηλεόραση 
επέλεξαν μεγαλύτερο αριθμό τροφίμων, 
μετά την έκθεση σε διαφημίσεις τροφίμων. 
Επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα 
προηγούμενων ερευνών, που δείχνουν ότι 
τα παιδιά που παρακολουθούν περισσότερη 
τηλεόραση πιθανόν να είναι πιο ευαίσθητοι 
αποδέκτες μηνυμάτων που αφορούν την 
διατροφή, τόσο την υγιεινή όσο και την 
ανθυγιεινή. Το χαρακτηριστικό αυτό, αν 
ισχύει, σημαίνει ότι ο περιορισμός των 
τηλεοπτικών διαφημίσεων των ανθυγιεινών 
τροφίμων, ή και η προσθήκη διαφημιστικών 
μηνυμάτων για υγιεινή διατροφή μπορεί να 
ωφελήσει πολλαπλά τα παιδιά που βλέπουν 
περισσότερη τηλεόραση.

Ο δείκτης τερηδόνας  DMFT επηρέασε 
την ανταπόκριση των παιδιών στις 

διαφημίσεις τροφίμων. Φαίνεται ότι τα 
παιδιά που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία 
τερηδόνας εμφανίζουν βραχυπρόθεσμα 
μεγαλύτερη προτίμηση προς τα ζαχαρούχα 
τρόφιμα μετά από έκθεση σε διαφημίσεις 
αντίστοιχων προϊόντων. Δεδομένου ότι τα 
παιδιά με αυξημένο δείκτη DMFT έχουν 
υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης νέων τερηδόνων, 
ο περιορισμός της έκθεσης τους σε 
τηλεοπτικές διαφημίσεις τερηδονογόνων 
τροφίμων θα μπορούσε να τα ωφελήσει 
πολλαπλά σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. 

Τα συ μ περάσματά μας ε γε ίρουν 
προβληματισμούς σχετικά με την ηθική και 
κοινωνική ευθύνη της πολιτείας απέναντι 
στην υπέρμετρη και με αθέμιτα μέσα έκθεση 
των παιδιών σε διαφημιστικά μηνύματα 
που προβάλλουν λανθασμένα πρότυπα 
διατροφής. 

Εικόνα 1. Στικτόγραμμα και γραμμές 
παλινδρόμησης του ποσοστού των 
επιλεχθέντων ανθυγιεινών τροφίμων 
σε σχέση με τον δείκτη DMFT, μετά από 
προβολή διαφημίσεων τροφίμων και 
παιχνιδιών.

Εικόνα 2. Στικτόγραμμα και γραμμές 
παλινδρόμησης του αριθμού των 
επιλεχθέντων τροφίμων σε σχέση 
με τον χρόνο τηλεθέασης, μετά από 
προβολή διαφημίσεων τροφίμων και 
παιχνιδιών.

Η επίδραση των τηλεοπτικών διαφημίσεων τροφίμων στις διατροφικές 
επιλογές των παιδιών

Ταρσίτσα Γάτου, Οδοντίατρος Δημ. Υγείας ΕΣΥ Επιμ. Α’, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πειραιά, Περιφέρεια 
Αττικής
Αργυρώ Πολυχρονοπούλου, Καθηγήτρια, Εργαστήριο Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών
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Η δημιουργία μιας συναισθηματικής σχέσης 
ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας και 
τον ασθενή αποτελεί ένα από τα κυριότερα 
συστατικά για την αποτελεσματική μεταξύ 
τους επικοινωνία, η οποία με τη σειρά της 
συμβάλλει στην ικανοποίηση του ασθενούς 
και στην επιτυχία της θεραπευτικής του 
αντιμετώπισης (Βενιού & Τεντολούρης, 
2013). 

Παράμετρος της αποτελεσματικής 
επικοινωνίας αποτελεί η ανάπτυξη της 
ενσυναίσθησης στη σχέση θεραπευτή-
θεραπευόμενου. Το θέμα της 
ενσυναίσθησης στον τομέα της Υγείας 
έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια το 
ενδιαφέρον των ψυχολόγων και άλλων 
κοινωνικών επιστημόνων. Ένας σημαντικός 
αριθμός ερευνών στο χώρο της ψυχολογίας 
της υγείας έχει αναδείξει την αξία του 
συναισθήματος στη σχέση ασθενούς-
επαγγελματία υγείας, υποστηρίζοντας τα 
οφέλη τόσο για τον ασθενή όσο και για 
τον επαγγελματία υγείας (Ηοjat, 2007).

O Carl Rogers (1975) όρισε την 
ενσυναίσθηση ως την ικανότητα του 
θεραπευτή να συναισθάνεται και να 
κατανοεί τον ιδιαίτερο κόσμο του ασθενούς 
σαν να πρόκειται για τον δικό του κόσμο, 
χωρίς ποτέ να ξεχάσει τον όρο «σαν», 
προκειμένου να αποφευχθεί η ταύτιση. Για 
τον Rogers (1980), η ενσυναίσθηση είναι 
ένας τρόπος ύπαρξης (empathy is a way 
of being).

Βιβλιογραφικά συναντάμε διάφορους 
τύπους ενσυναίσθησης. Στην παρούσα 
μελέτη εστιάσαμε: α) στην κλινική 
ενσυναίσθηση (clinical empathy) και β) στη 
σύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση (empathic 
concern). Η κλινική ενσυναίσθηση 
είναι μια διαπροσωπική δεξιότητα που 
αποτελεί βασικό στοιχείο του ρόλου 
των επαγγελματιών υγείας. Η λειτουργία 
της ενσυναίσθησης στη νοσηλευτική και 
στην ιατρική έγκειται στην κατανόηση του 
πώς αισθάνεται ο ασθενής και όχι στην 
απλή παρατήρηση της συναισθηματικής 
του κατάστασης από την πλευρά του 

επαγγελματία υγείας (Kerasidou & Horn, 
2016). Η σύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση 
περιλαμβάνει τα συναισθήματα που 
αναπτύσσει ένα άτομο για τα άλλα άτομα, 
όπως είναι το ενδιαφέρον, η στοργή, η 
συναισθηματική ζεστασιά και η συμπάθεια. 
Επίσης, η αυταπάρνηση και ο αλτρουισμός 
έχουν συνδεθεί από κάποιους ερευνητές 
με αυτή την συναισθηματική ευαισθησία 
(Davis, 1980  ̇Ηojat, 2007).

Σκοπός:

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν 
διττός: από τη μία η μέτρηση της κλινικής 
ενσυναίσθησης και της σύμφωνης 
θυμικής ενσυναίσθησης των ιατρών 
και των νοσηλευτών του Ωνάσειου 
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ) και 
από την άλλη η αποτύπωση των αναγκών 
των ίδιων των ασθενών του ΩΚΚ όσον 
αφορά στη θεραπευτική σχέση και 
επικοινωνία. 

Υλικό – μεθοδολογία:

Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 165 
γιατροί και νοσηλευτές, καθώς και 10 
καρδιολογικοί και καρδιοχειρουργικοί 
ασθενείς του ΩΚΚ. Χρησιμοποιήθηκαν 
μικτές μέθοδοι (mixed methods), ενώ 
εργαλεία για τη συλλογή των δεδομένων 
αποτέλεσαν: 

1)ένα αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολό-
γιο για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και 

2) σε βάθος ημι-δομημένες συνεντεύξεις 
για τους ασθενείς. 

Το ερωτηματολόγιο για το ιατρονοσηλευτι-
κό προσωπικό απαρτιζόταν από τρία μέρη: 

α) 20 δηλώσεις από το Jefferson Scale of 
Empathy για τη μέτρηση της κλινικής ενσυ-
ναίσθησης, 

β) 16 δηλώσεις από το Toronto Empathy 
Questionnaire για τη μέτρηση της σύμφω-
νης θυμικής ενσυναίσθησης και 

γ) ερωτήσεις που αποτύπωναν τα κοινω-
νικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά του 
δείγματος.

Ο οδηγός συνέντευξης για τους ασθενείς 
αποτελούνταν από πέντε θεματικούς 
άξονες: 

α) η εμπειρία της ασθένειας, 

β) θετικές εμπειρίες συνεργασίας με επαγ-
γελματίες υγείας, 

γ) τα χαρακτηριστικά επαγγελματιών υγείας 
που αποτέλεσαν θετική εμπειρία, 

δ) αρνητικές εμπειρίες συνεργασίας με τους 
επαγγελματίες υγείας, 

ε) προτάσεις βελτίωσης της σχέσης ασθε-
νούς-επαγγελματία υγείας. Για την ανάλυση 
των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιή-
θηκε το στατιστικό πακέτο για τις κοινωνι-
κές επιστήμες IBM SPSS, ενώ τα ποιοτικά 
δεδομένα αναλύθηκαν βάσει της εμπειρικά 
θεμελιωμένης θεωρίας (grounded theory). 

Αποτελέσματα:

Ο παράγοντας που βρέθηκε να 
διαδραματίζει στατιστικά σημαντικό ρόλο 
ως προς τον βαθμό ενσυναίσθησης ήταν 
το φύλο, καθώς οι γυναίκες είχαν καλύτερα 
αποτελέσματα κλινικής και σύμφωνης 
θυμικής ενσυναίσθησης σε σχέση με τους 
άνδρες. Επίσης, παρατηρήθηκε θετική 
συσχέτιση μεταξύ κλινικής και σύμφωνης 
θυμικής ενσυναίσθησης. Δηλαδή, η υψηλή 
βαθμολογία στην κλινική ενσυναίσθηση 
φάνηκε να σχετίζεται με υψηλή βαθμολογία 
στη σύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση. 
Όσον αφορά στην ποιοτική αποτύπωση 
της ενσυναίσθησης μέσα από το λόγο των 
ασθενών, γίνεται φανερή η ανάγκη τους για 
μια ουσιαστική, αληθινή και ειλικρινή σχέση 
με τον θεραπευτή-φροντιστή τους, η οποία 
να εμπεριέχει τις έννοιες του σεβασμού, 
της κατανόησης και του αλτρουισμού. Οι 
ασθενείς δήλωσαν ότι χρειάζονται έναν 
επαγγελματία υγείας που να καταλαβαίνει 
την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκονται, 
να τους φροντίζει, να είναι σωστά 
ενημερωμένος και να χρησιμοποιεί μια 
ολιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας 
υπόψη τόσο τους βιολογικούς όσο και 
τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες της 
ασθένειας. 

Συζήτηση:

Σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα, 
κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση των 
επαγγελματιών υγείας σε θέματα κλινικής και 
σύμφωνης θυμικής ενσυναίσθησης μέσω 
βιωματικών εργαστηρίων. Επίσης, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική η παροχή εποπτείας 
από ψυχολόγο υγείας σε ατομικό ή ομαδικό 
επίπεδο, προκειμένου οι επαγγελματίες 
υγείας να αναλύουν και να κατανοούν τα 
συναισθήματα τα οποία «γεννιούνται» 
κατά την άσκηση του κλινικού έργου και να 
μπορούν να θεμελιώσουν μια ουσιαστική 
θεραπευτική συμμαχία.

Η επικοινωνία του Καρδιοχειρουργικού ασθενούς με το ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: 

O ρόλος της ενσυναίσθησης
Νικολέτα Ματούλα, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου, Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας της Υγείας, Καθηγητής-Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο
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Τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν 
θεμέλιο λίθο της ανθρωπότητας, 
διασφαλίζοντας την προστασία του 
ατόμου σε κάθε χρονική περίοδο της 
ζωής του, πόσο μάλλον στην τόσο 
καθοριστική περιγεννητική περίοδο. 

Η προώθηση φροντίδας υγείας 
προσαρμοσμένης στην τήρηση των 
περιγεννητικών δικαιωμάτων  αποτελεί 
νευραλγικό δείκτη ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η 
ανάδειξη του βαθμού ικανοποίησης των 
δικαιωμάτων αυτών κατά την άσκησης 
περιγεννητικής φροντίδας στην Ελλάδα 
από τις ίδιες τις γυναίκες αποτελούν το 
σκοπό της παρούσας μελέτης.

Μεθοδολογία:

Διαδικτυακή αναδρομική μελέτη με 
χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου, 
απευθυνόμενο σε μητέρες που 
γέννησαν κατά τα έτη 2016-2017 το 
πρώτο τους παιδί στην Ελλάδα. Το 
δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 1005 
γυναίκες που συμμετείχαν σε ομάδες 
κοινωνικής δικτύωσης.

Αποτελέσματα:

Σύμφωνα με τα ευρήματα που αφορούν 
τα δημογραφικά δεδομένα, οι 
περισσότερες γυναίκες που συμμετείχαν 
στην έρευνα και γέννησαν το πρώτο 
τους παιδί στην Ελλάδα κατά τα χρονικά 
έτη 2016- 2017 είναι μεταξύ 26 και 36 
ετών, απόφοιτες πανεπιστημίου και 
έγγαμες.

Μελετώντας τα ευρήματα της έρευνας, 
περισσότερες αυτών γέννησαν 
με καισαρική τομή (45,2%) με 
αμέσως επόμενο σε συχνότητα τον 
κολπικό τοκετό  (39,4%), στις 40 
συμπληρωμένες εβδομάδες κύησης. 
Είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν να 
γεννήσουν με φυσιολογικό τοκετό 
και την ελευθερία να διαλέξουν τον 
επαγγελματία υγείας που επιθυμούν- 
η συχνότερη επιλογή ήταν αυτή του 
μαιευτήρα- γυναικολόγου(9/10). 
Όσον αφορά στον τόπο τοκετού, η 
πλειοψηφία επέλεξε ιδιωτική κλινική 
(63,18%) ενώ μόλις το 0,69% γέννησαν 
στο σπίτι. 

Κατά την εγκυμοσύνη και τη λοχεία 
κύριοι υποστηρικτές των περισσοτέρων 
φαίνεται να είναι οι σύζυγοι/ σύντροφοι. 
Αποτελεί θετικό εύρημα ότι στους 
τοκετούς των περισσοτέρων γυναικών 
επιτράπηκε να είναι παρόν κάποιο 

οικείο πρόσωπο (60,1%),  ωστόσο 
μάλλον αυτή η επιλογή αφορά κυρίως 
τον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών. 

Το πλάνο τοκετού δεν περιλήφθηκε 
στο πλαίσια φροντίδας των γυναικών 
ενώ δεν τους επιτράπηκε και η κίνηση, 
το περπάτημα, η αλλαγή θέσεων, η 
πόση νερού, η χρήση της τουαλέτας 
και το μπάνιο. Επίσης, η πλειοψηφία 
υποβλήθηκε σε ευπρεπισμό και 
υποκλυσμό(80%).

Όσον αφορά σ τις  μεθόδους 
ανακούφισης του πόνου, η συχνότερη 
μη φαρμακευτική μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν η χρήση τεχνικών 
χαλάρωσης με αναπνοές. Συχνότατη 
ήταν η εφαρμογή και φαρμακευτικών 
μεθόδων με επικρατέστερη  την 
επισκληρίδιο αναισθησία.

Η εκτέλεση περινεοτομής διεξήχθη 
στο 34,72% των περιπτώσεων παρά 
το γεγονός ότι οι περισσότερες 
επίτοκες δεν είχαν ενημερωθεί για 
την πιθανότητα ανάγκης εκτέλεσης 
της(58,2%).

Το 50,44% υποβλήθηκαν και σε 
πρόκληση τοκετού με συχνότερο 
μέσο την έγχυση ορού (οξυτοκίνης), 
όπως οι ίδιες δήλωσαν,  ενώ οι 
περισσότερες γυναίκες δήλωσαν 
πως έγιναν παρεμβάσεις από τους 
επαγγελματίες υγείας στον τοκετό 
τους. Ιδιαίτερα διαδεδομένη φάνηκε 
η χρήση της τεχνικής Kristeller και η 
ψυχολογική πίεση τη στιγμή που όπως 
τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας ως βασική αρχή της μαιευτικής 
φροντίδας κατά τον τοκετό, πρέπει 
να υπάρχει σοβαρός λόγος για να 
διαταραχθεί η φυσιολογική πορεία 
αυτού. Σε συντριπτική πλειοψηφία 
του δείγματος δε δόθηκε η επιλογή 
της καθυστερημένης απολίνωσης του 
ομφαλίου λώρου, ενώ η επαφή που 
τους επιτράπηκε με το μωρό τους ήταν 
ιδιαίτερα περιορισμένη, μη προάγοντας 
έτσι την ανάπτυξη του δεσμού και 
την επιτυχή εδραίωση του μητρικού 
θηλασμού.

Οι γυναίκες στη μελέτη θεώρησαν 
πως ενημερώνονταν επαρκώς, οι 
επαγγελματίες υγείας ζητούσαν τη 
συγκατάθεσή τους στον επιθυμητό 
βαθμό και τηρήθηκε το δικαίωμά τους 
στην ιδιωτικότητα. Στην πλειοψηφία δεν 
ένιωσαν πως χρειάζεται να διεκδικήσουν 
κάποιο δικαίωμά τους, χωρίς όμως 

αυτό να σημαίνει πως ο αριθμός των 
υπολοίπων που δεν τοποθετήθηκαν 
στο ίδιο μήκος κύματος είναι αμελητέος 
(35%). Έμειναν ικανοποιημένες από τη 
φροντίδα που έλαβαν τονίζοντας ότι αν 
αυτή ήταν καλύτερη θα συντελούσε σε 
θετικότερη εμπειρία και επίπεδο υγείας. 
Καταλήγοντας, το 57% του δείγματος 
εξέφρασε την άποψη ότι θα ήθελε 
να αλλάξει κάτι από την εμπειρία που 
έζησε σε νέα περίπτωση εγκυμοσύνης 
και τοκετού, γεγονός που μέσω των 
απαντήσεων των γυναικών δείχνει 
την επιθυμία τους για τοκετό χωρίς 
αναίτιες παρεμβάσεις καθώς και πιθανή 
επανάληψη της  εμπειρίας τους  με 
διαφορετικό επαγγελματία υγείας από 
αυτόν που είχαν στον προηγούμενό 
τους τοκετό.

Συμπεράσματα - Προτάσεις: 

Προκειμένου να προωθηθούν και να 
γίνουν ευρέως γνωστά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που αφορούν την 
περιγεννητική περίοδο, χρειάζεται: 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
λειτουργών υγείας και των αποδεκτών 
των υπηρεσιών υγείας, αγωγή υγείας 
στην κοινότητα, αναδιοργάνωση 
της Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας 
Υγείας, υιοθέτηση υποστηρικτικής 
οργανωτικής κουλτούρας στην τήρηση 
των περιγεννητικών δικαιωμάτων στα 
μαιευτήρια και σύσταση μηχανισμών 
αξιολόγησης της. Τέλος απαιτείται, 
π ροαγωγ ή αν θ ρω π οκε ν τρ ικ ής 
φροντίδας υγείας - έγγραφης 
ενημερωμένης συγκατάθεσης των 
γυναικών, καθιέρωση του πλάνου 
τοκετού και αποδοχή της τελικής 
επιθυμίας της γυναίκας για τον τρόπο 
τοκετού και τις διαθέσιμες επιλογές της, 
μετά από ενημερωμένη πληροφόρηση 
και σύσταση τμημάτων υπό την ηγεσία 
μαιών (midwifery led units) για τις 
χαμηλού κινδύνου κυήσεις,  εντός των 
δομών υγείας.

Έρευνα για την ικανοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στα πλαίσια άσκησης της περιγεννητικής φροντίδας

Ξανθή Κερασιώτη, Απόφοιτος Μαιευτικής, Τμήμα Μαιευτικής, ΣΕΥΠ, ΑΤΕΙΘ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ιατρικής, Παθολογία της 
Κύησης, ΕΚΠΑ
Μαρία Μπουρουτζόγλου,Μαία, Καθηγήτρια εφαρμογών, Τμήμα Μαιευτικής, ΣΕΥΠ, ΑΤΕΙΘ
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Ανήλικοι πρόσφυγες: Οι δράσεις της Ομάδας Τραύματος του ΙΕΘΣ

Α. Καλαντζή – Αζίζι, Θ. Αναστασίου, Δ. Στριγγάρη, Α. Βλασσοπούλου, Χ. Βαρβέρη
Ομάδα Τραύματος, ΙΕΘΣ, ΕΓΣΣ

Το ψυχολογικό τραύμα παιδιών και 
εφήβων που οφείλεται σε πολέμους 
προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον των 
ειδικών, κυρίως κατά τα τελευταία 
χρόνια όπου το 50% των προσφύγων 
αποτελείται από αυτόν τον πληθυσμό. 
Είναι ευρέως γνωστό ότι ένα μεγάλο 
ποσοστό εξ αυτών υποφέρουν από 
ψυχικές διαταραχές (Vostanis P. 
2016, Hebebrand J. et al 2016), όπως 
μετατραυματική διαταραχή στρες, 
κατάθλιψη και σοβαρές αγχώδεις 
διαταραχές. Το Τμήμα Θεραπειών 
Παιδιών και Εφήβων και συγκεκριμένα 
η Ομάδα Τραύματος, θέλοντας να 
συνδράμει σε θέματα ψυχικής υγείας 
ανήλικων μεταναστών, δρομολόγησε 
μια σειρά δράσεων. 

Η πρώτη δράση αφορά ένα on-line 
προληπτικό εγχειρίδιο: «Το παιδί 
και η απελευθέρωσή του από τον 
πολύ μεγάλο φόβο», το οποίο 
είναι ένα εικονογραφημένο βιβλίο 
ψυχοεκπαίδευσης και αυτοβοήθειας 
για γονείς και παιδιά που εκτοπίστηκαν 
από τη χώρα τους λόγω πολέμου και 
χρησιμοποιείται πλέον από όσους 
φροντίζουν παιδιά πρόσφυγες αλλά 
και εκπαιδευτικούς. Είναι διαθέσιμο 
έως τώρα σε 10 γλώσσες (www.
susannestein.de). Αυτό το πρόγραμμα 
μεταφράστηκε και εφαρμόστηκε σε ένα 
μικρό δείγμα παιδιών/ εφήβων (N=6) 
Αφγανικής καταγωγής, το καλοκαίρι 
του 2016 (καταυλισμός προσφύγων 
Αγ. Ανδρέα, Νέα Μάκρη) (Kalantzi – 
Azizi & Th. Anastasiou 2017). Από 
την αξιολόγηση των ευρημάτων 
συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν ενδείξεις 
για τον προληπτικό χαρακτήρα 
του υλικού. Ήδη έχουν ξεκινήσει 
εκπαιδευτικά εργαστήρια σε φορείς/ 
δομές προσφύγων με στόχο να γίνει 
αυτό το on-line πρόγραμμα ευρύτερα 
γνωστό (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, 
ΜΚΟ Βαβέλ, Κέντρο Πρόληψης 
«Αθηνά» του Δήμου Αθηναίων κ.α.) 
όπως και παρουσιάσεις σε συνέδρια, 
πανεπιστήμια κ.α.

Η δεύτερη δράση αφορά τη μετάφραση 
ενός αυστριακού παραμυθιού «Το 
μικρό Εγώ είμαι Εγώ» της Mira Lobe, 
το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα 
από τις εκδόσεις Τόπος και ΙΕΘΣ 
σε τετράγλωσση μορφή (ελληνικά, 
γερμανικά, φαρσί και αραβικά)."Το 
μικρό ΕΓΩ είμαι ΕΓΩ" απευθύνεται 
σε όλα τα παιδιά προσχολικής και 
πρωτοσχολικής ηλικίας, διευκολύνοντας 
τις διεργασίες διαμόρφωσης της 
εικόνας του εαυτού (ταυτότητα) και 
της αυτοπεποίθησης. Εκτός αυτού 
υποστηρίζει διαδικασίες ένταξης/
προσαρμογής παιδιών προσφύγων 
στο κοινό νηπιαγωγείο και στις πρώτες 
τάξεις του δημοτικού. Παράλληλα, 
π ροάγε ι  την πολυ πολιτ ισμ ική 
ενσυναίσθηση και αναγνώριση/
αποδοχή της διαφορετικότητας για όλα 
τα παιδιά αυτών των ηλικιών.

Η τρίτη δράση αφορά τη βιβλιογραφική 
ενημέρωση σχετικά με γνωσιο-
συμπεριφοριστικά προγράμματα 
που στοχεύουν στη διευκόλυνση των 
διαδικασιών συμπερίληψης παιδιών/ 
εφήβων προσφύγων στο κοινό 
σχολείο. Με αφορμή τη μελέτη της 
έρευνας των Tyrer & Fazel (2014), έγιναν 
ορατές κάποιες από τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά πρόσφυγες 
πριν και μετά την άφιξή τους στη 
χώρα υποδοχής και κατ’ επέκταση 
η συμβολή αυτών στην ανάπτυξη 
σοβαρών ψυχολογικών δυσκολιών.
Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
των παρεμβάσεων της ΓΣΘ σε αυτό 
τον πληθυσμό, δίνουν το έναυσμα 
για μια λεπτομερέστερη αναζήτηση 
ΓΣ προγραμμάτων πρόληψης και 
ενίσχυσης των διεργασιών ένταξης 
σε παιδιά και έφηβους πρόσφυγες 
στο σχολείο. Το ομαδικό πρόγραμμα 
«Friends» των Barrett et al. (2000), 
που στοχεύει στην πρωτογενή 
πρόληψη των αγχωδών διαταραχών 
και το οποίο εφαρμόστηκε σε παιδιά 
πρόσφυγες στην Αυστραλία, θεωρείται 
ένα παράδειγμα αποτελεσματικής 
παρέμβασης. Το ψυχοεκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Τα Φιλαράκια» (2009) 
που είναι βασισμένο στις αρχές 
και τεχνικές του προγράμματος 
«Friends» για προβλήματα άγχους, 
εφαρμόστηκε στην Ελλάδα το 
2013 από 23 εκπαιδευτικούς και 
σχολικούς ψυχολόγους πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, από το Κέντρο Ημέρας 
«Βαβέλ». Επίσης, προγράμματα που 
εφαρμόστηκαν σε πληθυσμό παιδιών-
μαθητών σχολείων που είχαν βιώσει 
περιστατικά βίας και τραυματικών 
εμπειριών, μπορούν να χρησιμεύσουν 
για το σχεδιασμό προγραμμάτων 
για παιδιά και έφηβους πρόσφυγες. 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι η Γνωσιο-συμπεριφοριστική 
Παρέμβαση για το τραύμα στα 
σχολεία (Cognitive Behavioral 
Intervention for Trauma in Schools, 
CBITS) των Stein & Kataoka (2003), 
για παιδιά ευάλωτα στην ανάπτυξη 
διαταραχής μετατραυματικού στρες 
και κατάθλιψης. Η Ομάδα Τραύματος 
διαμόρφωσε ένα ψυχοκοινωνικό 
υποστηρικτικό πρόγραμμα για παιδιά 
πρόσφυγες, βασισμένο στις αρχές και 
τη δομή των παραπάνω προγραμμάτων 
και ευελπιστεί στη δυνατότητα 
υλοποίησης του στο σχολείο.

Η τελευταία δράση αφορά στην 
Εστιασμένη στο Τραύμα γνωσιο-
συμπεριφοριστική θεραπεία (TF-
CBT: Trauma-focused CBT) (Cohen 
et al, 2006) που έχει προσαρμοστεί 
στις ιδιαίτερες ψυχολογικές ανάγκες 
ασυνόδευτων έφηβων προσφύγων 
με διάγ νωση μετατραυματικού 
σ τ ρε ς  (U nte r h i t ze n b e rge r  & 
Rosner,  2016). Πρόκειται  γ ια 
ολοκληρωμένο θεραπευτικό μοντέλο, 
12-18 συνεδριών. Στα πλαίσια των 
διπλωματικών εργασιών του ΙΕΘΣ, 
ξεκίνησε η εμπειρική τεκμηρίωση 
και πιλοτική εφαρμογή αυτού του 
θεραπευτικού προγράμματος σε 
ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες 
με διάγνωση ΜΔΣ, στη ΜΚΟ Praksis 
και σε συνεργασία με το Καθολικό Παν/
μιο Eichstätt-Ingolstadt της Γερμανίας. 
Λαμβάνοντας υπόψη το κενό στην 
επιλογή και χρήση συγκεκριμένων 
θεραπευτικών προγραμμάτων στην 
Ελλάδα, ευελπιστούμε το ΙΕΘΣ να 
παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένη 
γνώση σε σύντομο χρονικό διάστημα 
ώστε να μπορέσουν να εκπαιδευτούν 
κατάλληλα ψυχοθεραπευτές που 
δουλεύουν με ψυχικά βεβαρημένους 
νεαρούς πρόσφυγες.

(e-mail επικοινωνίας: 
theodanastasiou@gmail.com)
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Σε ολόκληρο τον κόσμο 1 στα 10 μωρά 
γεννιέται πρόωρα, προτού δηλαδή 
συμπληρωθούν οι 37 εβδομάδες 
κύησης. Αυτό σημαίνει 15.000.000 
στον κόσμο. Από αυτά τα 500.000 
γεννιούνται στην Ευρώπη- 1.370 
μωρά την ημέρα. Τα πρόωρα νεογνά 
είναι η μεγαλύτερη ομάδα παιδιατρικών 
ασθενών στην Ευρώπη και το ποσοστό 
επιβίωσής τους διαφέρει όχι μόνο από 
χώρα σε χώρα αλλά και από νοσοκομείο 
σε νοσοκομείο. Παρότι α) η πρόωρη 
γέννηση είναι η μόνη, βασική αιτία που 
συνδέεται με την παιδική θνητότητα και 
νοσηρότητα τόσο στις αναπτυγμένες 
όσο και στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, β) έχουν ταυτοποιηθεί ένας 
αριθμός παραγόντων κινδύνου οι 
οποίοι είναι πιθανό να αυξήσουν τις 
πιθανότητες πρόωρου τοκετού και γ)
πολλές παθήσεις της ενήλικης ζωής 
συνδέονται με την πρόωρη γέννηση, 
λίγες χώρες προσφέρουν ενημέρωση 
και καθοδήγηση στους γονείς σχετικά 
με τους παράγοντες κινδύνου, τα 
προειδοποιητικά σημεία ή τις αλλαγές 
του τρόπου ζωής τους ώστε να 
προλάβουν ένα πρόωρο τοκετό. 

Επίσης, μέχρι στιγμής, παρότι είναι 
γνωστό ότι οι μακροχρόνιες συνέπειες 
της πρόωρης γέννησης στην υγεία  
μπορούν να προληφθούν με βελτίωση 
της νεογνικής φροντίδας, μόνο η 
Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
έχουν αναπτύξει εθνικές πολιτικές για 
τη βελτίωση της υγείας των νεογνών, 
και μόνο η Σουηδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο έχουν προγράμματα για 
την αξιολόγηση της ποιότητας της 
υγειονομικής περίθαλψης των νεογνών. 
Στις περισσότερες χώρες, η προσέγγιση 
της πολιτικής υγείας νεογνών είναι 
κατακερματισμένη και ασυντόνιστη. 

To 2008 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
για τη Φροντίδα των Νεογέννητων 
Βρεφών (European Foundation 
for the Care of Newborn Infants - 
EFCNI), ο πρώτος πανευρωπαϊκός 
οργανισμός για την εκπροσώπηση των 
συμφερόντων των πρόωρων βρεφών 

και των οικογενειών τους. Το EFCNI δρα 
συντονισμένα με ένα δίκτυο εθνικών 
οργανώσεων από όλη την Ευρώπη, στο 
οποίο συμμετέχει και το «Ηλιτόμηνον» 
(www.ilitominon.gr), και διεκδικεί  από 
την Ε.Ε. τη θέσπιση ενιαίων εθνικών 
κατευθυντήριων οδηγιών με τις οποίες 
να διασφαλίζεται η παροχή κατάλληλης 
φροντίδας σε όλες τις εγκύους, τα 
νεογνά και τα πρόωρα βρέφη. 

To δίκτυο οργανώσεων του EFCNI 
με συνεχείς παρεμβάσεις τόσο 
σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο ζητά από τις κυβερνήσεις 
των κρατών μελών της Ε.Ε. να 
αναλάβουν συντονισμένες δράσεις 
αναγ νωρίζον τας την παροχής 
φροντίδας για την έγκυο μητέρα και το 
νεογνό  ως κορυφαία προτεραιότητα 
της δημόσιας υγείας. Τονίζουν δε, 
την άμεση ανάγκη να υπάρξουν α) 
στοχευμένες εθνικές στρατηγικές για 
την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην 
εγκυμοσύνη,β)συνεχής εκπαίδευση 
και κατάρτιση για όλους τους 
επαγγελματίες υγείας, γ)εναρμονισμένα 
και συγκρίσιμα Ευρωπαϊκά δεδομένα, 
δ)πρόσβαση των γονέων σε πλήρη 
πληροφόρηση, συμβουλευτική, 
εκπαίδευση σχετικά με θέματα που 
αφορούν πριν από τη σύλληψη, την 
εγκυμοσύνη, την προωρότητα και 
τη φροντίδα των νεογέννητων και ε) 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης του 
κοινού γύρω από την υγιή εγκυμοσύνη, 
την αυξανόμενη συχνότητα της 
προωρότητας και τους σχετικούς 
κινδύνους.

Σημαντικό βήμα για την ανάδειξη των 
πρόωρων γεννήσεων ως θέμα της 
δημόσιας υγείας έγινε στο πλαίσιο 
του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Προαγωγής & Αγωγής Υγείας, καθώς 
μέχρι σήμερα στη χώρα μας οι πρόωρες 
γεννήσεις ήταν θέμα συζήτησης μόνο 
στα Συνέδρια των επιστημόνων υγείας 
με αντικείμενο τη νεογνολογία και τη 
μαιευτική. Στην Στρογγυλή Τράπεζα 
του Συνεδρίου με θέμα «Πρόληψη των 
πρόωρων γεννήσεων», αναπτύχθηκαν 

θέματα όπως οι στρατηγικές για την 
πρόληψη των πρόωρων γεννήσεων 
(Γεώργιος Δασκαλάκης, Μαιευτήρας- 
Γυναικολόγος, Αναπλ. Καθηγητής 
Παν. Αθηνών), ο ρόλος των μαιών 
στην προγεννητική φροντίδα για 
τη μείωση των πρόωρων τοκετών 
(Βικτωρία Βιβιλάκη, μαία, ΣΕΜΜΑ), 
η ψυχική υγεία της μητέρας και η 
σχέση της με τον πρόωρο τοκετό 
(Στάθης Παπαχρήστου,ψυχολόγος, 
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ) και ο ρόλος των 
οργανώσεων γονέων στην προαγωγή 
της περιγεννητικής υγείας και τη 
μείωση των πρόωρων γεννήσεων 
(Ελένη Βαβουράκη, πρόεδρος του 
Ηλιτόμηνου). 

Αυτό το πρώτο βήμα πρέπει να έχει 
συνέχεια, γιατί οι πρόωρες γεννήσεις 
μας αφορούν όλους καθώς είναι πλέον 
επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι όσα 
συμβαίνουν κατά την περιγεννητική 
περίοδο καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό 
την εξέλιξη του ατόμου.  Το 2018 θα 
δημοσιοποιηθούν από το EFCNI και τα 
πρότυπα φροντίδας υγείας των νεογνών 
[Standards of Care for Newborn 
Health, http://newborn-health-
standards.org/ ], αποτέλεσμα  μιας 
μεγάλης διεπιστημονικής συνεργασίας 
με συμμετέχοντες από 35 κράτη. 
Η ανάπτυξη και η δημοσίευση των 
προτύπων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 
προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης 
της θεραπείας και της φροντίδας των 
πρόωρων και άρρωστων νεογνών σε 
όλη την Ευρώπη, η οποία, όπως και η 
πρόληψη των πρόωρων γεννήσεων, 
απαιτεί συντονισμένη δράση πολλών 
φορέων, ώστε στο μέλλον ένα υγιές 
ξεκίνημα στη ζωή για τα παιδιά και τις 
οικογένειες να μην να εξαρτάται πλέον 
από τον τόπο γέννησής τους.

Πρόωρες γεννήσεις, ένα σημαντικό θέμα της δημόσιας υγείας

Ελένη Βαβουράκη, Πρόεδρος του Ηλιτόμηνου, Μέλος του Parent Advisory Board του EFCNI και της Chair Committee του 
προγράμματος Standards of Care for Newborn Health
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Τρέχουσες ευρωπαϊκές απόψεις & πρακτικές για την ενδυνάμωση των 
χρόνιων ασθενών

Θεόδωρος  Βοντετσιάνος, Πνευμονολόγος, Ελληνική Εταιρεία Καινοτομίας για την Ενεργό & Υγιή Γήρανση 
Χριστίνα  Δημητρακάκη, Ψυχολόγος, Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής

O Δυτικός κόσμος έχει αποδυθεί σε 
τεράστιες προσπάθειες τα τελευταία 
χρόνια για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
ριζικά καινοτόμων και εναλλακτικών 
μοντέλων αντιμετώπισης των χρόνιων 
ασθενών, με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών με παράλληλη όμως 
συγκράτηση του κόστους παροχής τους 
(more with less). 

Σ’ αυτό φιλοδοξεί να απαντήσει η 
μεγάλη Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
European Innovation Partnership on 
Active and Healthy Ageing -EIP on 
AHA (https://ec.europa.eu/eip/ageing/
home_en),  που έχει κύριο στόχο να 
γεφυρώσει τις λειτουργίες των τομέων 
υγείας και κοινωνικής φροντίδας και να 
προάγει το συντονισμό των δράσεων 
τους (δημόσιο, ακαδημαϊκό και ιδιωτικό 
τομέα παροχής φροντίδας, τοπική 
αυτοδιοίκηση, φορείς ασφάλισης, 
επαγγελματικές οργανώσεις, ενώσεις 
ασθενών, ΜΚΟ από τη κοινωνία των 
πολιτών κ.α), τόσο σε οριζόντιο, όσο 
και σε κάθετο επίπεδο. Ενδιάμεσοι 
στόχοι είναι: 

• η μετάβαση του μοντέλου αντιμε-
τώπισης από θεραπευτικό σε προλη-
πτικό, πρωτογενές και δευτερογενές 
(shift from reactive to proactive 
model),

• ο “ασθενοκεντρικός” σχεδιασμός 
και παροχή των υπηρεσιών με ενεργό 
συμμετοχή του ιδίου του πάσχοντα 
και των οικείων του, ύστερα από 
επαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση, εν-
δυνάμωση και τροποποίηση της συ-
μπεριφοράς του στη νόσο και στο 
δίκτυο φροντίδας του (shift from 
service/hospital centered to patient/
citizen centered care),

• η εκτεταμένη μεταφορά υπηρεσι-
ών από τα νοσοκομεία και «οίκους 
φροντίδας» στην οικία, στη γειτονιά 
του πάσχοντα, η οπουδήποτε αλ-
λού αυτός βρίσκεται ή μετακινείται 
(shift from intuitional to home and 

community based care) 

Στο Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο 
“Τρέχουσες ευρωπαϊκές απόψεις & 
πρακτικές για την ενδυνάμωση των 
χρόνιων ασθενών” στο πλαίσιο του 7ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Προαγωγής 
& Αγωγής Υγείας, παρουσιάστηκαν 
από τον πνευμονολόγο Θεόδωρο 
Βοντετσιάνο (e-Ηealth Unit, ΓΝΝΘ 
Η Σωτηρία) οι στόχοι της Ελληνικής 
Εταιρείας Καινοτομίας για την 
Ενεργό & Υγιή Γήρανση που αποτελεί 
το ελληνικό τμήμα της παραπάνω 
Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας (www.
eiponaha.gr) και δημιουργήθηκε 
πρόσφατα με τη φιλοδοξία να 
κινητοποιήσει ευρύτερους φορείς 
της κοινωνίας μας στην εφαρμογή 
βέλτιστων πρακτικών καθώς και την 
ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φορέων 
από ποικίλους τομείς της Κοινωνίας 
και της Οικονομίας, προωθώντας την 
απαραίτητη κατάργηση/άμβλυνση 
των πολλαπλών κατεστημένων και 
στεγανών.

Η κα Χριστίνα Δημητρακάκη (ΙΚΠΙ) 
αναφέρθηκε στην Κοινή Ευρωπαϊκή 
Δράση για τα Χρόνια Νοσήματα και 
την Προαγωγή της Υγιούς Γήρανσης 
σε όλο τον Κύκλο της Ζωής (Joint 
Action on Chronic Diseases and 
Promoting Healthy Ageing across the 
Life Cycle: JA-CHRODIS, 2014-2017)  
στην οποία συμμετείχαν 25 ευρωπαϊκές 
χώρες και είχε ως στόχο την αποτύπωση 
των αποτελεσματικών και αποδοτικών 
τρόπων πρόληψης και διαχείρισης 
των χρόνιων παθήσεων. Πρόκειται 
για καλές πρακτικές που εστιάζονται 
ιδιαίτερα στην προαγωγή της υγείας, 
την πρωτογενή πρόληψη των χρόνιων 
παθήσεων, την πολυνοσηρότητα και 
τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Οι 
πληροφορίες είναι σήμερα διαθέσιμες 
στους σχεδιαστές πολιτικών υγείας 
και κοινωνικής φροντίδας, τους 
επαγγελματίες υγείας, τους διοικητικούς 
του χώρου, ως και το ευρύ κοινό και 
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 
μέσα από τον ιστοχώρο http://chrodis.
eu/.

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου, ο κος 
Θεόδωρος Κατσάρας, νοσηλευτής 
(e-Ηealth Unit, ΓΝΝΘ Η Σωτηρία) 
εστίασε στην προσπάθεια ανάπτυξης 
ενός ολοκληρωμένου μοντέλου 

φροντίδας για ασθενείς με πολλαπλές 
νοσηρότητες (Multimorbidity Care 
Model: MCM) σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Το MCM στοχεύει να 
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο 
αναφοράς κατά τον σχεδιασμό 
και την οργάνωση συστημάτων 
ολοκληρωμένης κοινωνικής φροντίδας 
και φροντίδας υγείας. Η ομάδα του JA-
CHRODIS επέλεξε 16 συστατικά ως τα 
πλέον σημαντικά για την δόμηση ενός 
MCM. Τα συστατικά αυτά αφορούσαν 
στον σχεδιασμό ενός συστήματος 
μεταφοράς των υπηρεσιών υγείας 
πλησιέστερα στον ασθενή, την 
υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, 
στην υποστήριξη της αυτοδιαχείρισης 
του ασθενούς,  σ το σύσ τημα 
διαχείρισης της κλινικής πληροφορίας 
και στην αξιοποίηση των διατιθέμενων 
πόρων.

Τη συζήτηση έκλεισε η κα Δήμητρα 
Γεννηματά, φαρμακοποιός (e-Ηealth 
Unit, ΓΝΝΘ Η Σωτηρία) με την 
παρουσίαση του ευρωπαϊκού 
π ρ ογρ ά μ μ α το ς  S I M PAT H Y  - 
Stimulating Innovation Management 
of Polypharmacy and Adherence 
in The Elder ly,   2015-2017 
(Ενθαρρύνοντας την Καινοτομία στη 
Διαχείριση της Πολυφαρμακίας και 
της Συμμόρφωσης στη Θεραπευτική 
Αγωγή των Ηλικιωμένων), τονίζοντας 
ότι η σύνθεση  της «ομάδας φροντίδας» 
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει  
πολλαπλούς συντελεστές: ασθενείς, 
φροντιστές, κοινοτικές υπηρεσίες, 
ΜΚΟ, υγειονομικούς, διαμορφωτές 
πολιτικών υγείας κι άλλους σχετικούς 
εταίρους.   Η βελτιστοποίηση της 
θεραπείας, με την μείωση της μη 
κατάλληλης πολυφαρμακίας, μέσα από 
την συνεργασία όλων, αναμένεται να 
οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση της 
χρόνιας νόσου, μείωση των εισαγωγών 
σε νοσηλευτικά ιδρύματα, βελτίωση 
της ποιότητας ζωής και περισσότερο 
ασφαλή και βιώσιμα συστήματα υγείας 
στην Ε.Ε. Περισσότερες  πληροφορίες 
σ τον επ ίσημο ισ τοχώρο του 
προγράμματος www.simpathy.eu. 
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Η ευάλωτη ομάδα γυναικών με καρκίνο του μαστού – ανάγκες και 
προγράμματα

Μαργαρίτα Χρυσάνθου Πιτερού, Βιολόγος, Εθελόντρια στο Άλμα Ζωής

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την 
κακοήθεια με τη μεγαλύτερη επίπτωση 
στο γυναικείο πληθυσμό διεθνώς καθώς 
και την δεύτερη κύρια αιτία θανάτου 
από καρκίνο στις γυναίκες. Αποτελεί 
σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας 
και, δεδομένης της υψηλής ανεργίας και 
της ζοφερής οικονομικής πρόβλεψης 
στη χώρα μας, το οικονομικό βάρος 
αντιμετώπισής του είναι μεγάλο και 
απαιτείται κατανομή πόρων με βάση 
τα επιστημονικά δεδομένα αλλά και τη 
διαθεσιμότητα των πόρων.

Το περιεχόμενο του τραπεζιού 
που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο 
του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Προαγωγής και Αγωγής Υγείας και 
οργανώθηκε από τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο μαστού 
ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ, αποτέλεσαν ομιλίες 
από τρεις διαφορετικούς φορείς που 
προσεγγίζουν τον καρκίνο του μαστού 
η κάθε μια με τον δικό της τρόπο και 
συγκεκριμένα το Τμήμα Μαστού του 
Π.Γ.Ν.Μ. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, την 
Επιστημονική Μαστολογική Εταιρία-
Ίαση-Στήριξη  (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) και το ΑΛΜΑ 
ΖΩΗΣ.

Ο κύριος Ιωάν νης Φλέσσας, 
Χειρουργός Μαστού, παρουσίασε 
την εμπειρία του Κέντρου Μαστού 
του Π.Γ.Ν.Μ.  ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.  
Στο  Κέντρο αυτό εξετάζονται 12.000 
γυναίκες ετησίως και υπολογίζεται ότι 
το 40% αυτών ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι 
άνεργες, ανασφάλιστες, μετανάστριες, 
πρόσφυγες, πολλές φορές χωρίς 
παρουσία μεταφραστή και χωρίς 
γνώση κοινής γλώσσας επικοινωνίας. 
Ειδικότερα για τις περιπτώσεις 
αυτές,  πρόσθετα προβλήματα 
καθυστέρησης της  συνιστώμενης 
θεραπείας προκύπτουν, όπως είναι η 
αδυναμία ή καθυστέρηση λήψης της 
ακτινοθεραπείας, της χορηγούμενης 
ογ κολογ ικ ή ς  θ ε ρ α π ε ία ς ,  τ η ς 
πραγματοποίησης των απαιτούμενων 
απεικονιστικών και εργαστηριακών 
εξετάσεων, καθώς επίσης και της 
τελικά εφαρμοζόμενης χειρουργικής 
θεραπείας. Στην πράξη η αντιμετώπιση 
των προβλημάτων αυτών από τις 
υπάρχουσες κοινωνικές δομές είναι 
πολύ δύσκολη και κρίνεται απαραίτητη  
η συμβολή των εθε λον τικών 
οργανώσεων και φορέων.

Η κυρία Παναγιώτα Ντασίου, 

Χειρουργός Μαστού, Επιμελήτρια  
Κλινικής Μαστού του νοσοκομείου 
ΡΕΑ, παρουσίασε το πρόγραμμα της 
Επιστημονικής Μαστολογικής Εταιρίας-
Ίασης-Στήριξης  (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) η οποία 
ιδρύθηκε το 2011 και είναι ο μοναδικός 
μη κερδοσκοπικός φορέας στην Ελλάδα 
ο οποίος, όχι μόνον παρέχει υπηρεσίες 
πρόληψης, αλλά κυρίως αντιμετωπίζει 
τη νόσο και υποστηρίζει την θεραπεία 
ασθενών με καρκίνο του μαστού οι 
οποίοι ανήκουν σε οικονομικά και 
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. 
Συγκεκριμένα προσφέρει: 
Περίθαλψη και στήριξη (ιατρική, 
χειρουργική, νοσηλευτική, ψυχολογική) 
ανασφάλιστων, αδύναμων οικονομικά 
γυναικών σε όλες τις βαθμίδες 
υγειονομικής περίθαλψης, δωρεάν 
κλινικές εξετάσεις και την αφύπνιση του 
πληθυσμού σε θέματα πρόληψης και 
έγκαιρης διάγνωσης, με εξορμήσεις σε 
όλη την Ελλάδα και δη σε δυσπρόσιτα 
μέρη, εκπαίδευση και στήριξη νέων 
επιστημόνων σε θέματα μαστού, 
καθώς και ενίσχυση της επιστημονικής 
έρευνας. 

Η κυρία Ελευθερία Κούρεντα, 
Αν τιπρόεδρος Δ.Σ. Συλ λόγου 
ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ, παρουσίασε το έργο 
και τις δράσεις του Πανελληνίου 
Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο 
Μαστού «Άλμα Ζωής» και πως αυτά 
έχουν προσαρμοστεί  στις  ανάγκες 
των ευάλωτων ομάδων γυναικών. 
Πρόκειται για μη Κερδοσκοπικό 
Σωματείο που ιδρύθηκε το 1988 από 
γυναίκες που είχαν βιώσει προσωπικά 
την ασθένεια. Σκοπός του είναι η 
ενημέρωση και στήριξη των ασθενών 
και των οικογενειών τους σχετικά 
με την θεραπεία του καρκίνου του 
μαστού, την πρόληψη έγκαιρη – 
διάγνωση καθώς και όλα τα θέματα 
που σχετίζονται ή απορρέουν από 
αυτόν. Το Άλμα Ζωής μεριμνά για τις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες γυναικών 
(οικονομικά, οικογενειακά, εργασιακά, 
ηλικιακά) μέσω της δωρεάν παροχής 
προγραμμάτων και της ενδυνάμωσης 
των ασθενών και των οικογενειών τους 
μέσω ενημέρωσης και εκπαίδευσης. 
Υλοποιεί ειδικά προγράμματα και 
εκστρατείες ενημέρωσης με σκοπό: 
την παροχή ποιοτικής ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης χωρίς κόστος για 
την ασθενή, την χρηματοδότηση 
της διενέργειας ακριβών ιατρικών 
εξετάσεων, την παροχή έγκυρων 
πληροφοριών σχετικά με τις κοινωνικές 

παροχές και τα εργασιακά δικαιώματα, 
την ενδυνάμωση των ασθενών και των 
οικογενειών τους στην διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων τους, και την υλοποίηση 
ποιοτικού και αποτελεσματικού 
προγράμματος συνηγορίας ασθενών.

Τέλος, η κυρία Μαργαρίτα Χρυσάνθου 
Πιτερού, Βιολόγος και Εθελόντρια στο 
Άλμα Ζωής, ανέλυσε το πρόγραμμα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης γυναικών 
με καρκίνο μαστού από ομότιμες 
εκπαιδευμένες εθελόντριες και την 
εφαρμογή του στο νοσοκομείο. Το 
πρόγραμμα εφαρμόζεται στο Άλμα 
Ζωής από το 1988 και βασίζεται 
στο διεθνές πρόγραμμα Reach to 
Recovery.  Στηρίζεται στην πρόσωπο 
με πρόσωπο επικοινωνία της ασθενούς 
με εκπαιδευμένη εθελόντρια που προ 
ετών είχε την ίδια εμπειρία. Οι ασθενείς 
ωφελούνται σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο 
μέσω ανταλλαγής κοινών εμπειριών 
και συναισθημάτων, βιωματικής 
ενσυναίσθησης και παροχής πρακτικών 
συμβουλών για τη διαχείρηση της 
ασθένειας και των θεραπειών της. Μια 
πιλοτική προσπάθεια αξιολόγησης του 
προγράμματος σε δείγμα ελληνίδων 
ασθενών στην Αθήνα ανέδειξε ότι 
είναι ικανό να μειώσει το επίπεδο 
του άγχους και να τους μεταδώσει 
την έννοια της  θετικής ανοδικής 
σύγκρισης προς την εθελόντρια 
καθώς και της  χρήσιμης κοινωνικής 
υποστήριξης. Η πρώιμη μετεγχειρητική 
περίοδος φαίνεται ότι είναι η πλέον 
κατάλληλη για την παρέμβαση ενώ 
η ομοιότητα ασθενών/εθελοντριών 
σε κοινωνικο-εκπαιδευτικό επίπεδο 
διασφαλίζει την καλύτερη επικοινωνία. 
Σήμερα, το πρόγραμμα εφαρμόζεται 
στα κέντρα μαστού τεσσάρων 
κεντρικών νοσοκομείων της Αθήνας. 
Η διατήρηση αλλά και η επέκταση 
του προγράμματος στοχεύουν στην 
ενδυνάμωση περισσοτέρων γυναικών 
απέναντι στην ασθένεια, ενισχύοντας 
την ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή 
και την αισιοδοξία τους για το μέλλον.
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Σεξουαλική υγεία – Διαφυλικές σχέσεις: O ρόλος του εκπαιδευτικού 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής

Ιωάννα Τούπου, Εκπαιδευτικος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τελειόφοιτη του Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας»

Η σεξουαλική υγεία έχει μεγάλη σημασία 
για την συναισθηματική, φυσική υγεία 
και ευημερία των ατόμων ξεχωριστά, 
των ερωτικών συντρόφων, των 
οικογενειών αλλά και για την οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη των διάφορων 
κοινοτήτων και χωρών. Σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας(Π.Ο.Υ.), 
η ικανότητα των ατόμων να επιτύχουν 
τη σεξουαλική ευημερία εξαρτάται από 
την πρόσβαση τους σε ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση και πρόσβαση σε 
υπηρεσίες σεξουαλικής υγειονομικής 
περίθαλψης.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η 
κατανόηση του όρου «Σεξουαλική 
υγεία» αναπτύχθηκε με ενδιαφέροντες 
τρόπους επηρεαζόμενη από ιστορικά 
και κοινωνικά γεγονότα με αποτέλεσμα 
να αναπτυχθούν διάφοροι ορισμοί 
για αυτή την έννοια. Τη δυσκολία για 
την υιοθέτηση ενός κοινά αποδεκτού 
ορισμού για τη σεξουαλική υγεία 
επισήμανε  το 1986 και ο  Π.Ο.Υ.

Το 2002, ο Π.Ο.Υ.  πραγματοποίησε 
το συνέδριο «Προκλήσεις στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία: 
Τεχνική διαβούλευση σχετικά με τη 
σεξουαλική υγεία προγράμματος 
και επαναδιατύπωσε τον ορισμό. 
Σύμφωνα με τον πρόσφατο ορισμό 
του  Π.Ο.Υ., η σεξουαλική υγεία 
είναι μία κατάσταση σωματικής, 
συναισθηματικής, πνευματικής και 
κοινωνικής ευεξίας που συνδέεται με 
τη σεξουαλικότητα, δεν είναι απλά 
η απουσία νόσου, δυσλειτουργίας 
ή αναπηρίας. Η σεξουαλική υγεία 
απαιτεί μία θετική και με σεβασμό 
προσέγγιση της σεξουαλικότητας και 
των σεξουαλικών σχέσεων καθώς 
επίσης την δυνατότητα να έχει κάποιος 
απολαυστικές και ασφαλείς σεξουαλικές 
εμπειρίες, ελεύθερες από εξαναγκασμό, 
διακρίσεις ή βία. Για να αποκτηθεί και 
να διατηρηθεί η σεξουαλική υγεία 
θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και 
να προστατεύονται τα σεξουαλικά 
δικαιώματα όλων των ανθρώπων. 
Ο ορισμός αυτός, υπογραμμίζει 
την ανάγκη για μια θετική ολιστική 
προσέγγιση και για πρώτη φορά 
αναφέρει τα σεξουαλικά δικαιώματα 
στη σεξουαλική υγεία.

Ωστόσο, παρά την θεμελιώδη 
σημασία της σεξουαλικής υγείας στο 
άτομο, η κακή υγεία που σχετίζεται 
με τη σεξουαλικότητα, συνεχίζει να 

επιβαρύνει τον κόσμο σε παγκόσμιο 
επίπεδο και έχει να κάνει με : 

• Θνησιμότητα και νοσηρότητα 
που συνδέονται με τον HIV και 
άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα (Σ.Μ.Ν.)

• Θνησιμότητα και νοσηρότητα 
που σχετίζονται με την απουσία 
πρόσβασης στην αντισύλληψη και 
στις ασφαλείς υπηρεσίες αμβλώσεων

• Στυτική δυσλειτουργία

• Σεξουαλική βία

• Διάφορα είδη καρκίνου που 
συνδέονται με την σεξουαλική υγεία

Ιδιαίτερα για τους έφηβους, οι αρνητικές 
συνέπιες της σεξουαλικής επαφής έχουν 
να κάνουν με  άμβλωση, ανεπιθύμητη 
εγκυμοσύνη, Σ.Μ.Ν.  και αρνητικές 
ψυχολογικές συνέπιες.

Η σημερινή γενιά των νέων, είναι 
η μεγαλύτερη στην ιστορία της 
ανθρωπότητας. Σχεδόν οι μισοί από 
τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι κάτω 
των 25 ετών. Οι έφηβοι και οι νέοι 
ωστόσο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι σε σεξουαλικές αρρώστιες 
παγκοσμίως και αυτό οφείλεται τόσο 
σε βιολογικούς όσο και σε κοινωνικούς 
παράγοντες.

Η Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 
έχει  περίπλοκο χαρακτήρα διότι οι 
παράγοντες που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη είναι πολλοί. Για αυτό το 
λόγο είναι αναγκαία μία πολυτομεακή 
προσέγγιση. Ένα συστατικό των 
ε π ι τ υ χ η μ έ νων  π ρ ογρ α μ μ ά των 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι 
συχνά η ποικιλία δράσεων που γίνονται  
ταυτόχρονα και προσφέρονται με 
ολοκληρωμένο τρόπο. Η ανάγκη 
επομένως για συμπληρωματικά μέτρα 
κρίνεται καθοριστικής σημασίας και 
στους 5 τομείς:  Νόμοι, πολιτικές και 
ανθρώπινα δικαιώματα, εκπαίδευση, 
κοινωνία και κουλτούρα , οικονομία 
και συστήματα υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, το σχολείο αποτελεί 
ένα από τα πιο κατάλληλα πλαίσια 
για τη διδασκαλία της Σεξουαλικής 
Αγωγής. Στο πλαίσιο του σχολείου 
οι καθοριστικοί παράγοντες για μια 
επιτυχημένη σεξουαλική παρέμβαση  
χωρίζονται σε αυτούς που εξαρτώνται 

με το πλαίσιο και σε αυτούς που 
εξαρτώνται με το περιεχόμενο.Η 
πρώτη κατηγορία εμπλέκει την ευρύτερη 
κοινότητα, το σχολικό πλαίσιο και τους 
συμμετέχοντες. Η δεύτερη κατηγορία 
έχει να κάνει πιο συγκεκριμένα με την 
ανάπτυξη-σχεδιασμό της παρέμβασης 
και των υποκείμενων στόχων της.

Ωστόσο, αν και η Σεξουαλική Αγωγή 
κρίνεται κατάλληλη και καθοριστικής 
σημασίας, πολλά είναι τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Αν 
και στη πλειοψηφια τους πιστεύουν 
ότι το δημοτικό σχολείο είναι 
κατάλληλος χώρος για να ξεκινήσει 
μια πιο συστηματική προσέγγιση και 
διδασκαλία θεμάτων σεξουαλικής  
αγωγής, στη πράξη κατί τέτοιο φαίνεται 
να τους δυσκολεύει αρκετά.

Πιο συγκεκριμένα για τους δασκάλους, 
τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στο 
δημοτικό σχολείο για τη διδασκαλία 
της σεξουαλικής υγείας  είναι: 
Εμπόδια μέσα στο σχολείο: απουσία 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ασαφείς 
πολιτικές από το υπουργείο, έλλειψη 
κατάλληλου υλικού από το υπουργείο 
και έλλειψη χρόνου διδασκαλίας από 
το πρόγραμμα σπουδών.
Εμπόδια έξω από το σχολείο: 
κοινωνικές προκαταλήψεις, αντιρρήσεις 
της οικογένειας, πολιτιστικο-κοινωνικές 
πιέσεις.

Αντίθετα, από τους πιο σημαντικούς 
παράγοντες  για την πετυχημένη  
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των 
μαθητών τους, φαίνεται να είναι η 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Συμπερασματικά, το σχολείο αποτελεί 
ένα από τα πιο κατάλληλα πλαίσια 
διδασκαλίας σεξουαλικής αγωγής και 
επομένως ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
κρίνεται  καθορισ τικός γ ια τη 
πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, 
την προαγωγή της υγείας τους και τη 
δημιουργία υγειών σχέσεων
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Νέα από την Ευρώπη 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΙ ΠΟΥ: ΤΟ ΗΜΙΣΥ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ 
ΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΚΡΑΙΑ 
ΦΤΩΧΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ

13 Δεκεμβρίου 2017 | ΤΟΚΙΟ - Τουλάχιστον το ήμισυ του 
παγκόσμιου πληθυσμού δεν μπορεί να αποκτήσει βασικές 
υπηρεσίες υγείας, σύμφωνα με νέα έκθεση της Παγκόσμιας 
Τράπεζας και του ΠΟΥ. Και κάθε χρόνο, μεγάλος αριθμός 
νοικοκυριών ωθούνται στη φτώχεια επειδή πρέπει να 
πληρώσουν για υγειονομική περίθαλψη από τις δικές τους 
τσέπες.
Επί του παρόντος, 800 εκατομμύρια άνθρωποι δαπανούν 
τουλάχιστον το 10 τοις εκατό του οικογενειακού 
προϋπολογισμού για έξοδα υγείας για τους ίδιους ή ένα 
άρρωστο παιδί ή άλλο μέλος της οικογένειας. Για σχεδόν 
100 εκατομμύρια άτομα, αυτές οι δαπάνες είναι αρκετά 
υψηλές ώστε να τους ωθήσουν σε ακραία φτώχεια, 
αναγκάζοντάς τους να επιβιώσουν με μόλις 1,90$  ή 
λιγότερο την ημέρα. Τα ευρήματα, που κυκλοφόρησαν 
σήμερα στο περιοδικό Tracking Universal Health Coverage: 
2017 Global Monitoring Report, δημοσιεύθηκαν 
ταυτόχρονα στην Lancet Global Health.
"Είναι εντελώς απαράδεκτο το γεγονός ότι ο μισός κόσμος 
εξακολουθεί να μην έχει κάλυψη για τις πιο σημαντικές 
υπηρεσίες υγείας", δήλωσε ο Δρ Τέντρος Αντχανόμ 
Γκεμπρεγέσους, Γενικός Διευθυντής του Π.Ο.Υ. "Υπάρχει 
λύση: η καθολική υγειονομική κάλυψη (universal health 
coverage / UHC) επιτρέπει σε όλους να αποκτήσουν τις 
υγειονομικές υπηρεσίες που χρειάζονται, όποτε και όπου 
τις χρειάζονται, χωρίς να αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες".
"Η έκθεση καθιστά σαφές ότι αν είμαστε σοβαροί - όχι 
μόνο για καλύτερα αποτελέσματα στην υγεία, αλλά και 
για τον τερματισμό της φτώχειας - πρέπει να επεκτείνουμε 
επειγόντως τις προσπάθειές μας για παγκόσμια κάλυψη 
υγείας", δήλωσε ο Πρόεδρος της Ομάδας Παγκόσμιας 
Τράπεζας Δρ Τζιμ Γιονγκ Κιμ. "Οι επενδύσεις στην υγεία 
και γενικότερα οι επενδύσεις σε ανθρώπους, έχουν μεγάλη 
σημασία για την οικοδόμηση ανθρώπινου κεφαλαίου και για 

την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 
ανάπτυξης. Αλλά το σύστημα είναι σπασμένο: χρειαζόμαστε 
μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 
διαθέτουμε τους πόρους για την υγεία και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, ειδικά σε επίπεδο χώρας. Εργαζόμαστε σε πολλά 
μέτωπα για να βοηθήσουμε τις χώρες να δαπανούν όλο και 
πιο αποτελεσματικά στους ανθρώπους και να αυξήσουν την 
πρόοδό τους προς την καθολική κάλυψη της υγείας".
Υπάρχουν κάποια καλά νέα: Η έκθεση δείχνει ότι ο 
21ος αιώνας έχει σημειώσει αύξηση στον αριθμό των 
ατόμων που μπορούν να αποκτήσουν ορισμένες βασικές 
υπηρεσίες υγείας, όπως η ανοσοποίηση και ο οικογενειακός 
προγραμματισμός, καθώς και η αντιρετροϊκή θεραπεία για 
τα άτομα που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV και η χρήση 
εντομοκτόνων για την πρόληψη της ελονοσίας. Επιπλέον, 
λιγότεροι άνθρωποι βρίσκονται πλέον σε ακραία φτώχεια 
από ό,τι στις αρχές του αιώνα.
Ωστόσο, η πρόοδος είναι πολύ άνιση.
Υπάρχουν μεγάλα κενά στη διαθεσιμότητα υπηρεσιών 
υγείας στην Υποσαχάρια Αφρική και στη Νότια Ασία. 
Σε άλλες περιοχές, οι βασικές υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης, όπως ο οικογενειακός προγραμματισμός 
και η ανοσοποίηση των βρεφών γίνονται ολοένα και 
πιο διαθέσιμες, αλλά η έλλειψη οικονομικής προστασίας 
συνεπάγεται αύξηση των οικονομικών δυσκολιών για τις 
οικογένειες, καθώς πληρώνουν για τις υπηρεσίες αυτές από 
τις δικές τους τσέπες. Πρόκειται μάλιστα για μια πρόκληση 
σε πλουσιότερες περιοχές, όπως η Ανατολική Ασία, η 
Λατινική Αμερική και η Ευρώπη, όπου ένας αυξανόμενος 
αριθμός ανθρώπων δαπανούν τουλάχιστον το 10% των 
οικογενειακών προϋπολογισμών τους για υψηλές δαπάνες 
υγείας. Οι ανισότητες στις υπηρεσίες υγείας φαίνονται 
όχι μόνο μεταξύ των χωρών, αλλά και εντός των ίδιων 
των χωρών: οι εθνικοί μέσοι όροι μπορούν να καλύψουν 
τα χαμηλά επίπεδα κάλυψης των υπηρεσιών υγείας στις 
μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες. 
"Οι εμπειρίες του παρελθόντος μας έδειξαν ότι ο 
σχεδιασμός ενός ισχυρού μηχανισμού χρηματοδότησης 
της υγείας που προστατεύει κάθε ευάλωτο άτομο από 
οικονομικές δυσκολίες, καθώς και η ανάπτυξη υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης και υγειονομικού δυναμικού, 
συμπεριλαμβανομένων και των ιατρών, για την παροχή 
των αναγκαίων υγειονομικών υπηρεσιών στον τόπο όπου 
ζουν οι άνθρωποι, είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη 
«της Υγείας για όλους», " δήλωσε ο κ. Kατσουνόμπου 
Κάτο, Υπουργός Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας της 
Ιαπωνίας. "Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτές οι επενδύσεις 
πρώιμου σταδίου για την καθολική υγειονομική κάλυψη 

από ολόκληρη την κυβέρνηση, ήταν ένας σημαντικός 
παράγοντας που επέτρεψε την ταχεία οικονομική ανάπτυξη 
της Ιαπωνίας αργότερα".
"Χωρίς την υγειονομική περίθαλψη, πώς μπορούν τα 
παιδιά να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους; Και 
χωρίς έναν υγιή, παραγωγικό πληθυσμό, πώς μπορούν 
οι κοινωνίες να υλοποιήσουν τις προσδοκίες τους;" 
δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της UNICEF Άνθονι 
Λέικ. "Η καθολική κάλυψη υγείας μπορεί να συμβάλει στην 
ισορροπία των παιγνίων για τα παιδιά σήμερα, με τη σειρά 
τους βοηθώντας τα να σπάσουν τους κύκλους μεταξύ 
γενεών της φτώχειας και της κακής υγείας αύριο."
Σημείωση συντακτών
Η Παγκόσμια Έκθεση Παρακολούθησης της καθολικής 
υγειονομικής κάλυψης (UHC) από την Παγκόσμια Τράπεζας 
και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που εκδίδεται τακτικά, 
μετρά την αναλογία του πληθυσμού που μπορεί να έχει 
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και το ποσοστό 
του πληθυσμού που καταναλώνει μεγάλο μέρος του 
εισοδήματος του νοικοκυριού σε δαπάνες υγείας. Αξιολογεί 
επίσης το συνολικό επίπεδο και το βαθμό στον οποίο 

η UHC είναι δίκαιη - προσφέροντας κάλυψη υπηρεσιών 
και οικονομική προστασία σε όλους τους ανθρώπους 
μέσα σε ένα πληθυσμό, όπως οι φτωχοί ή εκείνοι που 
ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Η έκθεση 
χρησιμοποιεί 16 βασικές υπηρεσίες υγείας ως δείκτες του 
επιπέδου και της ισότητας της κάλυψης σε κάθε χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε:
Simeon Bennett
Π.Ο.Υ.
Communications Officer
Κινητό: +41-79-472-7429
Email: simeonb@who.int

Anugraha (Anu) Palan
Παγκόσμια Τράπεζα 
Κινητό: +1-240-565-4078
Email: apalan@worldbank.org
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Βιβλιογραφία 

HOW SCHOOLS CAN PROMOTE HEALTHY 
DEVELOPMENT FOR NEWLY ARRIVED 
IMMIGRANT AND REFUGEE ADOLESCENTS: 
RESEARCH PRIORITIES 
J Sch Health. 
Feb 87(2)
P.p.121-132, 2017
McNeey C.A., Morland L., Doty S.B., Meschke L.L., Awad S., 
Husain A., Nashwan A.

Background: The US education system must find creative 
and effective ways to foster the healthy development 
of the approximately 2 million newly arrived immigrant 
and refugee adolescents, many of whom contend with 
language barriers, limited prior education, trauma, 
and discrimination. We identify research priorities for 
promoting the school success of these youth. Methods: 
The study used the 4-phase priority-setting method of 
the Child Health and Nutrition Research Initiative. In the 
final stage, 132 researchers, service providers, educators, 
and policymakers based in the United States were asked 
to rate the importance of 36 research options. Results: 
The highest priority research options (range 1 to 5) were: 
evaluating newcomer programs (mean = 4.44, SD = 0.55), 
identifying how family and community stressors affect 
newly arrived immigrant and refugee adolescents' 
functioning in school (mean = 4.40, SD = 0.56), identifying 
teachers' major stressors in working with this population 
(mean = 4.36, SD = 0.72), and identifying how to engage 
immigrant and refugee families in their children's 
education (mean = 4.35, SD = 0.62). Conclusion: These 
research priorities emphasize the generation of practical 
knowledge that could translate to immediate, tangible 
benefits for schools. Funders, schools, and researchers 
can use these research priorities to guide research for the 
highest benefit of schools and the newly arrived immigrant 
and refugee adolescents they serve.

PROMOTING EMPATHY AMONG MEDICAL 
STUDENTS: A TWO-SITE RANDOMIZED 
CONTROLLED STUDY
J Psychosom Res. 
Dec 103 
P.p. 102-107, 2017
Buffel du Vaure C., Lemogne C., Bunge L., Catu-Pinault A., 
Hoertel N., Ghasarossian C., Vincens ME., Galam E., Jaury P.

Objective: To assess the effects of Balint groups on 
empathy measured by the Consultation And Relational 
Empathy Measure (CARE) scale rated by standardized 
patients during objective structured clinical examination 
and self-rated Jefferson's School Empathy Scale - Medical 
Student (JSPE-MS©) among fourth-year medical students. 
Methods:A two-site randomized controlled trial were 
planned, from October 2015 to December 2015 at 
Paris Diderot and Paris Descartes University, France. 
Eligible students were fourth-year students who gave 
their consent to participate. Participants were allocated 
in equal proportion to the intervention group or to the 
control group. Participants in the intervention group 
received a training of 7 sessions of 1.5-hour Balint groups, 
over 3months. The main outcomes were CARE and the 
JSPE-MS© scores at follow-up. Results: Data from 299 
out of 352 randomized participants were analyzed: 155 
in the intervention group and 144 in the control group, 
with no differences in baseline measures. There was no 
significant difference in CARE score at follow-up between 

the two groups (P=0.49). The intervention group displayed 
significantly higher JSPE-MS© score at follow-up than the 
control group [Mean (SD): 111.9 (10.6) versus 107.7 (12.7), 
P=0.002]. The JSPE-MS© score increased from baseline to 
follow-up in the intervention group, whereas it decreased 
in the control group [1.5 (9.1) versus -1.8 (10.8), P=0.006]. 
Conclusion: Balint groups may contribute to promote 
clinical empathy among medical students.

VISUAL ATTENTION TO ALCOHOL CUES 
AND RESPONSIBLE DRINKING STATEMENTS 
WITHIN ALCOHOL ADVERTISEMENTS AND 
PUBLIC HEALTH CAMPAIGNS: RELATIONSHIPS 
WITH DRINKING INTENTIONS AND ALCOHOL 
CONSUMPTION IN THE LABORATORY
Psychol Addict Behav. 
2017 Jun;31(4):
P.p. 435-446, 2017
Kersbergen I., Field M.

Both alcohol advertising and public health campaigns 
increase alcohol consumption in the short term, and 
this may be attributable to attentional capture by 
alcohol-related cues in both types of media. The present 
studies investigated the association between (a) visual 
attention to alcohol cues and responsible drinking 
statements in alcohol advertising and public health 
campaigns, and (b) next-week drinking intentions (Study 
1) and drinking behavior in the lab (Study 2). In Study 1, 
90 male participants viewed 1 of 3 TV alcohol adverts 
(conventional advert; advert that emphasized responsible 
drinking; or public health campaign; between-subjects 
manipulation) while their visual attention to alcohol cues 
and responsible drinking statements was recorded, before 
reporting their drinking intentions. Study 2 used a within-
subjects design in which 62 participants (27% male) 
viewed alcohol and soda advertisements while their 
attention to alcohol/soda cues and responsible drinking 
statements was recorded, before completing a bogus 
taste test with different alcoholic and nonalcoholic 
drinks. In both studies, alcohol cues attracted more 
attention than responsible drinking statements, except 
when viewing a public health TV campaign. Attention 
to responsible drinking statements was not associated 
with intentions to drink alcohol over the next week 
(Study 1) or alcohol consumption in the lab (Study 2). 
However, attention to alcohol portrayal cues within 
alcohol advertisements was associated with ad lib 
alcohol consumption in Study 2, although attention to 
other types of alcohol cues (brand logos, glassware, and 
packaging) was not associated. Future studies should 
investigate how responsible drinking statements might be 
improved to attract more attention.
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Νέες Εκδόσεις

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (2η έκδοση)

Οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας - Δικαιώματα του χρήστη - 
Δημόσια υγεία
Π. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη 
Εκδοτικός οίκος: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΘΗΝΑ, 2017
ISBN: 978-960-622-284-9
Το παρόν σύγγραμμα πραγματεύεται το Δημόσιο Δίκαιο της Υγείας, ως κλάδο του διοικητικού δικαίου που διέπει την 
υγειοπροστατευτική δραστηριότητα και προστατεύει την αξία της ζωής και την υγεία του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια, 
το δίκαιο της υγείας και άλλοι κλάδοι του ειδικού διοικητικού δικαίου, όπως το δίκαιο του περιβάλλοντος, σημειώνουν 
μεγάλη ανάπτυξη, κυρίως υπό την επίδραση του διεθνούς και του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, της αλματώδους ανά-
πτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας και των παγκόσμιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον, τα οποία απαιτούν συντονισμένη δράση των κρατών. Η νομοθεσία, η νομολογία και η βιβλιογραφία καθη-
μερινά εμπλουτίζονται και δίδεται έμφαση στα θέματα βιοηθικής, στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην οργάνω-
ση και τη λειτουργία υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για το σύνολο του πληθυσμού. Τα θέματα αυτά απασχολούν 
και την Ελλάδα, που καλείται να ανταποκριθεί σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες και αρχές του δικαίου, σε ελάχιστα 
όρια προστασίας, προδιαγραφές υψηλής ποιότητας και δράσεις.
Η πρώτη έκδοση του δημοσίου δικαίου της υγείας εστίαζε στην οριοθέτηση του δημοσίου δικαίου της, στην οργάνωση 
των υπηρεσιών υγείας και στα θεμελιώδη δικαιώματα του χρήστη των υπηρεσιών υγείας με βάση τις αρχές λειτουργίας 
της δημόσιας υπηρεσίας υγείας και τις αξίες της αυτονομίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
Η παρούσα β΄ ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που έχουν επέλθει στην 
περίοδο που μεσολάβησε από την πρώτη έκδοση (2009) μέχρι και σήμερα (2017). Σημαντικές εξελίξεις είναι η αναδι-
οργάνωση των συστημάτων υγείας της Γαλλίας και του Ην. Βασιλείου, που έχουν αποτελέσει πρότυπα για το ελληνικό 
σύστημα, η συμπλήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την οργάνωση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας, η έκδοση του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η από 
την έναρξη της ισχύος του Κανονισμού (25.5.2018) κατάργηση της Οδηγίας 96/46/ΕΚ (που ενσωματώθηκε με τον ν. 
2472/1997) και η έκδοση της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ για την απόδοση των δαπανών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομεια-
κής περίθαλψης στην ΕΕ που εφαρμόζεται παράλληλα με τον Κανονισμό 883/2004 και έχει μεταφερθεί στην ελληνική 
έννομη τάξη με τον ν. 4213/2013.
Το έργο έχει εμπλουτισθεί με τέταρτο μέρος που εξετάζει τη δημόσια υγεία, δηλαδή τις ρυθμίσεις της εξουσιαστικής 
διοίκησης που έχουν σκοπό να προλάβουν και να περιορίσουν προσβολές της υγειονομικής ασφάλειας. Η δημόσια 
υγεία αξιολογεί τους κινδύνους για την υγεία του πληθυσμού ή μιας ομάδας ανθρώπων, αναπτύσσει στρατηγικές για την 
πρόληψη των κινδύνων και ελέγχει τα αποτελέσματά τους. Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται η πρωτοβάθμια πρόληψη, ήτοι 
η καταπολέμηση της επέλευσης ατυχημάτων και της εμφάνισης ασθενειών με τη λήψη μέτρων που εξουδετερώνουν τα 
αίτιά τους καθώς και η δευτεροβάθμια πρόληψη, δηλαδή η παρέμβαση σε αρχικό στάδιο προκειμένου να αποτραπεί η εμ-
φάνιση των πρώτων κλινικών και βιολογικών συμπτωμάτων των ασθενειών. Η δημόσια υγεία στηρίζεται στην ευρωπαϊκή 
και διεθνή συνεργασία, στη συνεργασία του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, στις αρχές της πρόληψης και της προφύ-
λαξης και στην ενεργοποίηση όλων των επαγγελματιών υγείας και της κοινωνίας στην αντιμετώπιση των υγειονομικών 
κινδύνων. Οι επιτυχίες της δημόσιας υγείας καταγράφονται από τα επιδημιολογικά δεδομένα, την αύξηση του προσδόκι-
μου ζωής και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ένα εγχειρίδιο για επαγγελματίες
Bor Robert, Evans Amanda, Gill Sheila, Miller Riva, 
Συλλογικό έργο
Επιστημονική επιμέλεια: Μαρία Λουμάκου και Αναγνωστόπουλος Φώτης
Εκδότης: Πεδίο
Αθήνα, 2017
ISBN: 9789605467470
Οι χώροι υγείας διαφέρουν σημαντικά από άλλα περιβάλλοντα συμβουλευτικής, απαιτώντας από τους νεοεισερχόμε-
νους να εξοικειωθούν με νέα τελετουργικά, πρακτικές και κουλτούρες. Το βιβλίο αυτό βοηθά τους εκπαιδευόμενους αλλά 
και τους ειδικευμένους επαγγελματίες να αντιδρούν θετικά και με αυτοπεποίθηση στις κάθε είδους καταστάσεις που θα 
αντιμετωπίσουν στους χώρους υγείας. Πρακτικό, εύληπτο και ελκυστικό, το βιβλίο διερευνά τους τρόπους με τους οποί-
ους οι διάφοροι χώροι υγείας -νοσοκομείο, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, άλλο εξειδικευμένο ή κοινοτικό πλαίσιο- 
επηρεάζουν τον ρόλο του συμβούλου και διαμορφώνουν τη θεραπευτική διαδικασία. Οι συγγραφείς μεταφέρουν τη 
μεγάλη εμπειρία τους και δίνουν δοκιμασμένες συμβουλές για μια ποικιλία πρακτικών θεμάτων συμβουλευτικής: από την 
εμπιστευτικότητα και την ανακοίνωση δυσάρεστων ειδήσεων έως την κριτική σχετικά με τον ρυθμό και τη διάρκεια των 
συνεδριών. Μια εξαιρετική πηγή βοήθειας και ιδεών για τους πολυάσχολους επαγγελματίες και ένα βασικό εγχειρίδιο για 
τους νέους θεραπευτές και εκπαιδευόμενους.
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Προσεχή Συνέδρια 

▶ 13o ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ που 
οργανώνει ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική 
Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας, 
με τίτλο «Συμπληρωματικότητα και συνέργειες στη φροντίδα 
υγείας: η υπέρβαση της “κατακερματισμένης” ιατρικής 
περίθαλψης» 

12-14 Δεκεμβρίου 2017, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

Οργ./ Πληρ.: Mindwork Business Solutions 
Τηλέφωνο : 2106231305 
Email : info@healthpolicycongress.gr 
Website : www.healthpolicycongress.gr 

▶ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: HPV-λοίμωξη και σχετιζόμενες 8ο παθήσεις της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV)

23-25 Φεβρουαρίου 2018, Makedonia Palace Hotel - Θεσσαλονίκη 

Οργ./ Πληρ.: MDcongress 
Τηλ.: 210 6074200 
Φαξ:  210 6074222
Email : md@mdcongress.gr 
Website: http://www.8hpv.mdcongress.gr/index_103.asp?

▶ 56Ο 17th WORLD CONFERENCE ON TOBACCO OR 
HEALTH UNITING THE WORLD FOR A TOBACCO-FREE 
GENERATION

7-9 March 2018, Cape Town, South Africa

Οργ./ Πληρ.: WCTOH Secretariat
Τηλ.:  +33 1 44 32 03 60
Φαξ:  +33 1 43 29 90 87
E-mail: secretariat@wctoh.org
Website: http://wctoh.org/

▶ 2nd WORLD CONGRESS ON PUBLIC HEALTH AND HEALTH 
CARE MANAGEMENT. “Global Gathering to Improve Patient 
Safety & Quality Care Management”

March 19-20, 2018, Heathrow Hotel, London, UK 

Τηλ.: +91-779-979-0001 
E-mail: public_health@scientificfederation.com
http://scientificfederation.com/public-health-2018/index.php

▶ 12Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. «Ενιαία Υγεία: Άνθρωπος, ζώα, 
περιβάλλον»

19 – 23 Μαρτίου 2018, Royal Olympic - Αθήνα 

Οργ./ Πληρ.: FREE SPIRIT 
Τηλ.: 210 6048260 
Φαξ:   210  6047457
E-mail: lparissi@free-spirit.gr
Website: www.publichealth2018.gr

▶ SOPHE 69th ANNUAL CONFERENCE IN IGNITING CHANGE 
AND INNOVATION: the Impact of Health Education

4-6 April, 2018 Hyatt Regency, Columbus, Ohio 

Οργ./ Πληρ.: Society for Public Health Education

Τηλ.:  + 202.408.9804
Φαξ:   + 202.408.9815
E-mail: info@sophe.org
Website:https://www.sophe.org/professional-development/
sopheannual-conference/2018-annual-conference/

▶ 44ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

9-12 Μαΐου 2018, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα.

Οργ./ Πληρ.:  ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210-7211845, 210-7243161
Φαξ:  210 7215082
E-mail: iea@mednet.gr, mednet@mednet.gr
Website:http://www.mednet.gr/page/?url=app/index.php/    
happenings/view/19

▶ 56Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΠΟΥ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

25-27 Μαΐου 2018, Αthos Palace, Χαλκιδική

Οργ./ Πληρ.: Everest Travel & Congresses
Τηλ.: 210 3249242
Φαξ:  210 3242395
E-mail: conference@everesttravel.gr
Website: http://www.ped-congress.gr/xairetismos/

▶ EuHEA 2018 CONFERENCE. “Shaping the Future: the Role of 
Health Economics”.

11-14 July in Maastricht, The Netherlands.

Οργ./ Πληρ.:  European Health Economics Association
Τηλ.: +41 61 267 3226
E-mail: info@euhea.eu
Website: www.euhea.eu, www.euhea2016.eu

▶ 9th EDITION OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
PREVENTIVE MEDICINE & PUBLIC HEALTH. “Science-based 
solutions for addressing global pervasive & preventable health 
issues”

16-17 July 2018, Event Location, London, UK

Οργ./ Πληρ.:  EuroSciCon Ltd 
Τηλ.: (+44) 020 3807 3712
E-mail: preventivemedicine@eurosciconconferences.com 
http://preventivemedicine.euroscicon.com/ 

▶ 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PUBLIC HEALTH 
2018 (ICOPH 2018). “Promoting Quality and Safety in 
Health Care towards Healthy Communities”

19 – 21 July 2018, Bangkok, Thailand

Οργ./ Πληρ.:  ICOPH 2018, Conference Secretariat
Τηλ.: +94 113 132 828 
Φαξ: +94 112 835 571
E-mail: info@publichealthconference.co
Website: https://publichealthconference.co/
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤO 
“ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ” 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 1 ½ έτους, το οποίο οδηγεί στην 
απονοµή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στο “Σχεδιασµό και 
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας”. 
 
Το Πρόγραµµα στοχεύει  στην κατάρτιση στελεχών που θα είναι ικανά να αναλάβουν 
θέσεις διοίκησης στις µονάδες υγείας του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και στο να 
αποτελέσει πυρήνα για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριµένου γνωστικού 
πεδίου, συµβάλλοντας στη µεταφορά και ανάπτυξη της θεωρητικής τεχνογνωσίας 
αλλά και της πρακτικής εµπειρίας. 
 
Το Πρόγραµµα αρχίζει τον Φεβρουάριο 2018 και περιλαµβάνει τρία (3) διδακτικά 
εξάµηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ. 
 
Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονοµή του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, εφόσον 
ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των 
µαθηµάτων, οι οποίοι είναι: Πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ της 
ηµεδαπής και Πτυχιούχοι  αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, 
(σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08) τµηµάτων των επιστηµών υγείας 
και επιστηµών διοίκησης και οικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα, γίνονται δεκτοί, µετά 
από επιλογή, πτυχιούχοι Τµηµάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής, 
Νοσηλευτικής και άλλων επιστηµών υγείας, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων 
Διοικητικών, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών και επιστηµών µε συναφή 
αντικείµενα. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών αντικειµένων.  
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιµώνται τα στοιχεία της 
παρ. 1.α) άρθ. 4 του ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από 
τα αρµόδια όργανα, όπως ο νόµος ορίζει (παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/08).  
 
Ο αριθµός των εισακτέων θα είναι τριάντα (30) κατ’ ανώτατο όριο. 
 
Για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται 
καταβολή διδάκτρων, η οποία ανέρχεται σε €1.000 ανά εξάµηνο, τα οποία 
καταβάλλονται κατά την εγγραφή του υποψηφίου σε κάθε εξάµηνο. Τα µαθήµατα 
του ΠΜΣ θα πραγµατοποιούνται απογευµατινές ώρες, ώστε να είναι εφικτή η 
παρακολούθησή του και από υποψηφίους που εργάζονται. 
 
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµιστούν: 

� Στη Γραµµατεία του ΠΜΣ (κα Ιωάννα Τούπου 210-746-2104 
secr.hsmp@gmail.com )  

 
 
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 
Καθ. Γιάννης Τούντας 
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Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα επιστηµονικά πεδία 
της ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Ιατρική	  Σχολή	  ΕΚΠΑ,	  
Τµήµα	  Ψυχολογίας	  ΕΚΠΑ	  

&	  Τµήµα	  Δηµόσιας	  και	  Κοινοτικής	  Υγείας	  ΤΕΙ	  Αθήνας	  
 
 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2020 
 
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία µε το Τµήµα Ψυχολογίας του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και σε σύµπραξη µε το Τµήµα Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθηνών 
ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον επόµενο κύκλο σπουδών 2018-2020. Το 
πρόγραµµα οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης στην Προαγωγή και Αγωγή 
Υγείας.  
 
Το πρόγραµµα αρχίζει τον Σεπτέµβριο του 2018,  είναι διετές (4 διδακτικά εξάµηνα) µε απογευµατινές 
παρακολουθήσεις τριών ηµερών ανά εβδοµάδα.  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων, πτυχιούχοι των ΑΕΙ 
πανεπιστήµια της ηµεδαπής ή αντιστοίχων τµηµάτων της αλλοδαπής των παρακάτω τµηµάτων: Ιατρικής, 
Οδοντιατρικής, ΦΠΨ, Παιδαγωγικών, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, ΜΜΕ, Νοσηλευτικής, και ΤΕΙ των 
παρακάτω τµηµάτων: Επισκεπτών-τριών Υγείας, Δηµόσιας Υγιεινής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής 
Εργασίας, Μαιευτικής, Βρεφονηπιοκοµίας, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών τµηµάτων 
πανεπιστηµίων και ΤΕΙ.  Για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων το ΠΜΣ επιβάλει δίδακτρα που 
ανέρχονται στο ποσό των 800 ανά εξάµηνο.  
 
Το ΠΜΣ ανταποκρίνεται στις εκφρασµένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό, για εξειδίκευση στην προαγωγή υγείας. Οι απόφοιτοι µας, µε τις ερευνητικές και 
επαγγελµατικές δεξιότητες που  αποκτούν, είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον 
τοµέα της έρευνας, του σχεδιασµού, εφαρµογής και αξιολόγησης προγραµµάτων προαγωγής υγείας, µε 
δυνατότητες απασχόλησης στον τοµέα της υγείας και της  εκπαίδευσης, στελέχωσης µη-κυβερνητικών 
οργανισµών και ιδιωτικών φορέων. Τo ΠΜΣ αποτελεί µέλος του European Masters in Health Promotion/ 
EUMAHP. Η διαµόρφωση των στόχων και του περιεχοµένου βασίζεται στις αρχές και τους άξονες του 
Δικτύου των συνεργαζόµενων Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων.  

 

Πληροφορίες για αιτήσεις: 

Οι ενδιαφερόµενοι αφού ενηµερωθούν για τους στόχους, το αντικείµενο, τη δοµή και τη λειτουργία του 
ΠΜΣ στην ιστοσελίδα http://healthpromotion.med.uoa.gr θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά από τις 1/2/2018 έως τις 1/6/2018 στη διεύθυνση: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 25 (2ος όροφος) 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

11:00 πµ - 14:00 µµ καθηµερινά 

e-mail: chsr@med.uoa.gr 

ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ



Αναζητούµε συνεχώς νέες θεραπείες, γιατί έχουµε έναν σκοπό. 
Θέλουµε οι ανακαλύψεις µας να προσφέρουν περισσότερη και 
καλύτερη ζωή σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους 
παγκοσµίως.

Στην MSD πρωτοπορούµε στην έρευνα γιατί χρειαζόµαστε 
ακόµα θεραπείες για τον καρκίνο, τη νόσο Αλτσχάιµερ, 
τον ιό HIV και τόσες άλλες παθήσεις που ταλαιπωρούν 
ανθρώπους και ζώα σε όλο τον κόσµο. 

Στοχεύουµε τις πιο δύσκολες ασθένειες, 
γιατί θέλουµε να βοηθήσουµε τους ανθρώπους 
να απαλλαγούν από αυτές, ώστε να µπορούν 
να δηµιουργούν, να απολαµβάνουν 
και να ζουν µια καλύτερη ζωή.

MSD. Inventing for Life.

ΣΤΗΝ MSD ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΖΩΗ

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ 
ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Για να µάθετε περισσότερα για τις επιστηµονικές 
µας ανακαλύψεις  επισκεφθείτε το msd.gr ή 
ακολουθήστε µας στο Twitter.

Copyright © 2017 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc. Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved. 
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