
1ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο
Επισκεπτών 
Υγείας

1οΠανελλήνιο
Συνέδριο
Επισκεπτών 
Υγείας

9-10 
Οκτωβρίου 2014
ΜΕΓΑΡΟ 
ΔΙΕΘΝΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ
AΘΗΝΩΝ
[ΜΕΓΑΡΟ MΟΥΣΙΚΗΣ]

Οργάνωση: Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας Π.Σ.Ε.Υ.

ΥΠό την αιγιδα τόΥ 
ΥΠόΥργΕιόΥ ΥγΕιαΣ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χορηγούνται 16 μόρια 
Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης 
Επισκεπτών 
Υγείας (ΠΣΕΥ)

γραμματΕια - ΠληρόφόριΕΣ 
ΤΘ: 2816 | Άστρος | ΤΚ: 220 01 | Τ: 27550 22201 | F: 211 8 505006 | E: e-vip@otenet.gr 
www.e-vip.com.gr



2



1οΠανελλήνιο
Συνέδριο
Επισκεπτών 
Υγείας

3

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ένα όραμα ετών είναι πια γεγονός! Η πραγματοποίηση του 1ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου Επισκεπτών Υγείας δεν αποτελούσε μόνο απαίτηση εδώ και 

χρόνια των συναδέλφων μας αλλά και επιτακτική ανάγκη, καθώς ο κλάδος 

μας καλείται να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες για 

ποιοτικότερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες  φροντίδας υγείας. 

Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο Πρώτο μας Πανελλήνιο Συνέδριο, με την 

ελπίδα να συμβάλλουμε στην απόκτηση γνώσεων και καλών πρακτικών αλλά 

και στην ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και γνώσεων των συναδέλφων 

μας. Στόχος μας είναι, ειδικά τώρα στους δύσκολους καιρούς για τη χώρα 

μας, να συσπειρωθούμε και να προχωρήσουμε ενωμένοι προκειμένου να 

προστατευθεί και να προαχθεί το επάγγελμά μας.

Η δημιουργία ενός συλλογικού οργάνου για τους Επισκέπτες Υγείας υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Υγείας που θεσμοθετήθηκε και ενεργοποιήθηκε 

λίγο πριν από αυτή την πρώτη Πανελλήνια επιστημονική συνάντηση του 

κλάδου θα αποτελέσει ένα νέο ξεκίνημα για όλους μας.

Η ανταπόκριση των συναδέλφων για τη συμμετοχή τους με εισηγήσεις και 

ανακοινώσεις στο συνέδριο είναι πραγματικά συγκινητική. Ευχαριστούμε 

από καρδιάς την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που 

επιμελήθηκαν το πρόγραμμα και τη θεματολογία του Συνεδρίου. 

Η συμμετοχή σας στις εργασίες του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επισκεπτών 

Υγείας μας δίνει κουράγιο για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας.

    

 

Για την οργανωτική Επιτροπή

Βασιλεία Τυροβολά

Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠρόΕδρόΣ
Τυροβολά Βασιλεία

αντιΠρόΕδρόΣ
Σακουφάκη Μαρία

γΕνιΚόΣ γραμματΕαΣ ΕιδιΚόΣ γραμματΕαΣ
Κλώθος Εμμανουήλ, Δαμοράκη Μαρία

μΕλη
Αντωνιάδου Φωτεινή
Γιαννησοπούλου Ολγάνθη
Γκέτσιος Ιωάννης
Γκρόζου Άννα
Γολγάκη Κυριακή
Δασκάλου Κωνσταντίνος
Ζαρμακούπη Χριστίνα
Κανδύλη Καίτη
Καραβά Έφη
Κασάπα Χριστίνα
Λειβαδάρα Μαρίνα
Μαζιώτη Χριστίνα
Μέτσου Φλώρα
Μπαμπούρη Ντόρα
Μπασκάκη Στέλλα

Μπιρμπίλη Ευαγγελία
Μυλωνά Ευαγγελία
Οικονομίδη Όλγα
Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Παπαδοπούλου Νατάσσα
Παππά Μαρσίντα
Πετρίδου Ελένη
Πρίνου Ηλιάνα
Ράπτη Νίκη
Σπυροπούλου Σοφία
Χαρίσης Αλέξανδρος
Χριστοδούλου Θεοδώρα
Ψαροπούλου Έλενα
Ψυχογιού Μαρία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠρόΕδρόΣ
Λάγιου Αρετή

αντιΠρόΕδρόΣ
Σακελλάρη Ευανθία

μΕλη
Τσελίκα Αγλαΐα
Βεσκούκη Γεωργία
Χανιώτης Δημήτριος
Κωνσταντίνου Ελένη

Νοταρά Βενετία
Περηφάνου Δήμητρα 
Πράπας Χρήστος
Σωτηροπούλου Πηνελόπη
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09:00 - 09:45 Εγγραφές

09:40 - 09:50 ΧαιρΕτιΣμόΣ ΠρόΕδρόΥ Π.Σ.Ε.Υ.
 τυροβολά Β.

09:50 - 10:00 ΧαιρΕτιΣμόΣ  ΕΠιΣημΩν

10:00 - 10:30 Εναρκτήρια ομιλία: 
 ΕΠιΣΚΕΠτηΣ ΥγΕιαΣ. αναΘΕΩρΩνταΣ τό ΠαρΕλΘόν -   
 ΣΧΕδιαΖόνταΣ τό μΕλλόν.
 Προεδρείο: τυροβολά Β. 
 Εισηγήτρια: λάγιου α. 

10:30 - 12:00  ΕΚΠαιδΕΥΣη: διαδιΚαΣια «ΖΩηΣ» 
 αΠαραιτητη για την Πόιότητα τηΣ ΘΕραΠΕιαΣ, 
 τηΣ αντιμΕτΩΠιΣηΣ Και τηΣ ΠρόληΨηΣ 
 τΩν ΕΠιΠλόΚΩν τόΥ ΣαΚΧαρΩδη διαΒητη
 Συντονίστριες: τυροβολά Β., Περηφάνου δ.

Η επιτυχής ρύθμιση του Διαβητικού Ασθενή βασίζεται στην καλή συνεργασία 
των Επαγγελματιών Υγείας. ηρακλειανού Σ. 

Αγωγή και Προαγωγή Υγείας του Σακχαρώδη Διαβήτη, Κολυπέρα Β. 

Διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ποιος είναι ο ρόλος του Επισκέπτη 
Υγείας; λεπτοκαροπούλου Κ. 

Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη. Κύρογλου Σ. 

Κατ’ οίκον φροντίδα υγείας ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη. τασιοπούλου δ.

Είναι εύκολη η αλλαγή του τρόπου ζωής του Διαβητικού Ασθενή; Υπάρχουν 
«οδηγίες» για να επιτευχθεί; μαζιώτη Χ. 

Το Διαβητικό Παιδί στο σχολείο. Καραγιάννη Ε. 

Αυτοέλεγχος: Τηρεί ο εκπαιδευμένος ασθενής τις μετρήσεις σακχάρου 
αίματος και πώς τις αξιολογεί; γκρόζου α.

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πέμπτη 
9.10.2014
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12:00 - 13:00   ΨΥΧιΚη ΥγΕια  
 Συντονιστής: Πράπας Χ.

Η πρώτη συνέντευξη στην Παιδοψυχιατρική. ντρε Β. 

Η Υποδοχή νέων περιστατικών σε ένα Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής. 
Πικούλη Κ. 

Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στην πρώιμη διάγνωση άνοιας και 
κατάθλιψης. Βαγγελή Β. 

Διαχείριση Ψυχιατρικού Ασθενή στην Κοινότητα: Ο Επισκέπτης Υγείας 
ως σταθερός θεραπευτικός παράγων στην παρακολούθηση των ψυχικά 
πασχόντων. μπασκάκη Σ. 

13:00- 14:30 ΠρόΣταΣια τριτηΣ ηλιΚιαΣ
 Συντονιστής: δ. Χανιώτης

Γηριατρικά Σύνδρομα. Χανιώτης δ. 

Πρόληψη των πτώσεων. διονυσιώτης ι. 

Είδη ασκήσεων στις πτώσεις. Κωνσταντίνου α.

Εργονομική διαμόρφωση χώρου διαβίωσης των ηλικιωμένων για την 
αποφυγή πτώσεων. μπακατσή Σ.

Οστεοπόρωση και προγράμματα πρόληψης και βοήθειας στην κοινότητα. 
Σωτηροπούλου α. 

Πέμπτη 
9.10.2014

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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14:30 - 18:00 ΕλΕΥΘΕρΕΣ αναΚόινΩΣΕιΣ 1 (Εα1-Εα16)
 Προεδρείο: Κλώθος Ε., Βεσκούκη γ.  

18:00 - 19:00  η όμαδα ΠρόληΨηΣ Και ΠρόαγΩγηΣ ΥγΕιαΣ   
 Στό νόΣόΚόμΕιό
  Συντονίστρια: Κωνσταντίνου Ε. 

Νομοθετικό πλαίσιο με έμφαση στις αρμοδιότητες των Επισκεπτών Υγείας. 
Κωνσταντίνου Ε.

Εργατικά ατυχήματα επαγγελματιών Υγείας στο χώρο του νοσοκομείου και 
ο ρόλος της Ε.Υ. στην προαγωγή και αγωγή υγείας. μπουρνά Β.

Εργασία στα νοσοκομεία: Οι αθέατες πλευρές. αλεξόπουλος Ε.

19:00 - 20:00  η μΕταρρΥΘμιΣη Στην ΠρΩτόΒαΘμια φρόντιδα  
 ΥγΕιαΣ Στην Ελλαδα
 Συντονίστριες: Καραβά Ε., Περδικάκη Π.

Τελευταίες εξελίξεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στη χώρα μας- Ο 
ρόλος του Επισκέπτη Υγείας στην Π.Φ.Υ., Θεοδωράκης Π. 

Η θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη μεταρρύθμιση στην 
Π.Φ.Υ. στη χώρα μας - Ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας, Lerberghe W.

Πέμπτη 
9.10.2014

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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09:00 - 10:30  ΕΘνιΚό αρΧΕιό νΕόΠλαΣιΩν - 
 ό ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στην ΧαραΞη   
 αντιΚαρΚινιΚηΣ ΠόλιτιΚηΣ
 Συντονίστρια: Περηφάνου δ.

Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών. τζάλα Ε. 

Η εμπειρία ως καταγραφέας στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά 
“Ο Αγ. Παντελεήμων” από το 2012 έως σήμερα. Παππά M.

Εθνικό αρχείο Νεοπλασιών - Ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας στη χάραξη 
αντικαρκινικής πολιτικής. γκέτσιος γ.

Το Εθνικό αρχείο Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν.) και ο ρόλος του κλάδου των 
Επισκεπτών Υγείας ( Ε.Υ.) στην ανάπτυξη και την εδραίωση λειτουργίας του. 
δασκάλου Κ.

10:30 - 12:00  ΣτρόγγΥλό τραΠΕΖι μΕ ΘΕμα τιΣ ΕΞαρτηΣΕιΣ
 Συντονίστρια: Σακουφάκη  μ.

Οι εξαρτήσεις στην εποχή της κρίσης. μάτσα Κ.

Εξάρτηση και Μετανάστευση. ντάλλα μ. 

Εξάρτηση και Συννοσηρότητα. Χρηστίδη Σ.  

Εξάρτηση και Διαδίκτυο. Χρηστίδη Σ.  

Ο Επισκέπτης Υγείας στην αντιμετώπιση εξαρτήσεων ψυχοδραστικών 
ουσιών. Πράπας Χ.  

12:00 - 13:30   νΕότΕρα δΕδόμΕνα ΣτόΥΣ ΕμΒόλιαΣμόΥΣ  
 τΩν ΠαιδιΩν Και τΩν ΕνηλιΚΩν
    Συντονίστρια: Θεοδωρίδου μ. 

Η αξία και προσφορά των εμβολιασμών στη σύγχρονη εποχή. Καφετζής δ.

Τελευταίες εξελίξεις στον εμβολιασμό των παιδιών. Θεοδωρίδου μ.                         

Η αναγκαιότητα των εμβολιασμών στην ενήλικο ζωή. Χατζηγεωργίου δ.

Mε την ευγενική χορηγία της ΒΙΑΝΕΞ/SPMSD 

Παρασκευή
10.10.2014

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1οΠανελλήνιο
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13:30 - 14:10  ΥγιΕινη Και αΣφαλΕια τηΣ ΕργαΣιαΣ
 Συντονίστρια: Σωτηροπούλου Π.

Σύνδρομο αρρώστου κτιρίου: η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος. 
Σωτηροπούλου Π.

Η επαγγελματική εξουθένωση. Μονόδρομος ή επιλογή; μπακομήτρου φ.

Πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων εργαζομένων καθαριότητας σε 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. γιαννησοπούλου ό., τσοβίλη Ε.

14:10 - 16:30  ΕλΕΥΘΕρΕΣ αναΚόινΩΣΕιΣ 2 (Εα17-Εα32)
 Προεδρείο: νοταρά Β., δαμοράκη μ.

16:30 - 17:30 ΣΧόλιΚη ΥγΕια  
 Συντονίστριες: Βεσκούκη γ., Χριστάκη Ε. 

Τι είναι ο Μαζικός Μαθητικός Προληπτικός Έλεγχος για παθήσεις 
Σπονδυλικής Στήλης (School - Screening); Τι έχει να προσφέρει και γιατί 
πρέπει να εκπαιδεύονται οι Επισκέπτες Υγείας. γρίβας Θ. Β.

Ο ρόλος των Επισκεπτών Υγείας στο Μαζικό Μαθητικό Προληπτικό Έλεγχο 
και Σκολίωση - Πρόγραμμα στο Σχολείο.  μαζιώτη Χ.

17:30 - 18:30   ΚόινότιΚη ΥγΕια & τόΠιΚη αΥτόδιόιΚηΣη
 Συντονίστρια: νοταρά Β.

Παρουσίαση του Γραφείου Υγιών Πόλεων, τσαπατσάρη Ε.

Ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας στα ΚΑΠΗ, Παπαθανασίου Χ.

ΚΑΠΗ - Θεσμός Κοινωνικής και Υγειονομικής Φροντίδας στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, Παπαθανασίου Χ.

Κινητοποίηση & ευαισθητοποίηση Εθελοντών Αιμοδοτών, Σαμαρά Κ.

Παρασκευή
10.10.2014

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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18:30 - 19:30  ΠρόΣταΣια μητρότηταΣ ΠαιδιόΥ Και ΕφηΒόΥ
 Προεδρείο: τυροβολά Β.

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: Το έργο του Επισκέπτη Υγείας σε Κέντρο 
Ημέρας για το Παιδί. Σουλτάτου Π.

Ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας σε Σταθμό Προστασίας Μάνας Παιδιού & 
Εφήβου. όρφανού α.

Πρόγραμμα Πρόληψης Δυσλιπιδαιμιών σε παιδιά και εφήβους. Χριστάκη Ε.

Η πρώιμη ανίχνευση των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών (Δ.Α.Δ) στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Πρίνου η.

10:00 - 12:00  Workshop 1
 ΠρόΠτΥΧιαΚη ΕΚΠαιδΕΥΣη ΕΠιΣΚΕΠτΩν ΥγΕιαΣ
 Συντονίστρια: λάγιου α.
Με περιορισμένη συμμετοχή. Απαραίτητη η προεγγραφή

12:00 - 14:00  Workshop 2
 ΚόινότιΚη ΥγΕια. ΚαινότόμΕΣ ΠρόΣΕγγιΣΕιΣ
 Συντονίστρια: μαργαριτίδου Β.
Με περιορισμένη συμμετοχή. Απαραίτητη η προεγγραφή

14:10 - 16:00  αναρτημΕνΕΣ αναΚόινΩΣΕιΣ Ε-POSTER (P1-P25)
 Προεδρείο: Κλώθος Ε., Περηφάνου δ.

16:00 - 18:00  αναρτημΕνΕΣ αναΚόινΩΣΕιΣ Ε-POSTER (P26-P48)
 Προεδρείο: τυροβολά Β., Πράπας Χ.

18:00 - 19:30  αναρτημΕνΕΣ αναΚόινΩΣΕιΣ Ε-POSTER (P49-P71)
 Προεδρείο: δαμοράκη μ., Κωνσταντίνου Ε.

19:30 - 20:00   ΣΥμΠΕραΣματα ΣΥνΕδριόΥ - ΠαραλαΒη ΠιΣτόΠόιητιΚΩν

Παρασκευή
10.10.2014

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1οΠανελλήνιο

Συνέδριο
Επισκεπτών 
Υγείας
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Lerberghe W.   MD, DTM&H, PhD
  Former Director Health Systems, Policies and Workforce, WHO Geneva
  Senior advisor health system reform, WHO-EURO
  Head, WHO support to the Health System Reform Programme in Greece
αλεξόπουλος Ε.  Ιατρός Εργασίας Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Βαγγελή Β.   Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρο Ανοικτής Προστασίας του Δήμου Βύρωνα
Βεσκούκη γ.  Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
γιαννησοπούλου ό.  Επισκέπτρια Υγείας, Ιατρείο  Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας  Ε. Ι.    
  Παπαδόπουλος Α.Ε.
γκέτσιος γ.  Επισκέπτης Υγείας MSc., Γ.Ν.Α Σισμανόγλειο - Α.Φλέμιγκ, ΕΑΝ, Αττική
γκρόζου α.   Επισκέπτρια Υγείας, Διαβητολογικό Κέντρο Γ’ Παθολ. Τμήματος, Γ.Ν. Νίκαιας -  
  Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”
γρίβας Θ. Β.  Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Συντονιστής Διευθυντής Τμήματος Ορθοπαιδικής  
  και Τραυματολογίας, Γ.Ν.Π. “Τζάνειο”
δαμοράκη μ.  Επισκέπτρια Υγείας, Ειδική Γραμματέας Π.Σ.Ε.Υ.
δασκάλου Κ.   Επισκέπτης Υγείας Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
διονυσιώτης ι.   Φυσίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Επ.συν. Ά Ορθοπαιδικής   
  Πανεπιστημιακής Κλινικής, “Αττικόν”, Αθήνα
ηρακλειανού Σ.  Παθολόγος-Διαβητολόγος, Διευθύντρια Γ Παθολογικού τμήματος &   
  Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν.Π. “Τζάνειο”
Θεοδωράκης Π.  Γενικός Ιατρός, Διοικητής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών, Αντιπρόσωπος  
  ΠΟΥ για την Ψυχική Υγεία.
Θεοδωρίδου μ.  Ομότιμος Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμώξεων Πανεπιστημίου Αθηνών
Καραβά Ε.  MSc, Επισκέπτρια Υγείας,Υπάλληλος Υπουργείου Υγείας
Καραγιάννη Ε.   TE Επισκέπτρια Υγείας, Γ.Ν.Π. “Τζάνειο”
Καφετζής δ.  Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής
Κολυπέρα Β.   Επισκέπτρια Υγείας, Γ.Ν.Π. Πάτρας “Καραμανδάνειο”
Κύρογλου Σ.  Επισκέπτρια Υγείας, Διαβητολογικού Ιατρείου & Ιατρείο Διαβητικού ποδιού   
  Π.Γ.Ν. “Αλεξανδρούπολης”
Κλώθος Ε.    MSc, Επισκέπτης Υγείας, Γ. Ν. “Ά.Σάββας”, Γενικός  Γραμματέας Πανελλήνιου
   Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ)
Κωνσταντίνου Ε.  Επισκέπτρια Υγείας MSc, Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Δημόσιας Υγείας και  
  Κοινοτικής Υγείας Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Κωνσταντίνου α.  Φυσικοθεραπευτής, Κηφισιά.
λάγιου α.  Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Πρόληψης Κακοήθων Νεοπλασιών, Πρόεδρος  
  Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας  
  και Πρόνοιας ΤΕΙ Αθήνας
λεπτοκαροπούλου Κ. Επισκέπτρια Υγείας, Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. “Λαϊκό”
μαζιώτη Χ.  ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας, Γ.Ν.Ελευσίνας “Θριάσιο”, Διαβητολογικό Ιατρείο
μαργαριτίδου Β.  Επισκέπτρια Υγείας-Νοσηλεύτρια, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Διοικήτρια   
  Νοσοκομείου ΕΣΥ
μάτσα Κ.   π. Γεν. Δ/ντρια Ψυχίατρος, Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω, Ψ.Ν.Α.
μπακομήτρου φ.  Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”  
  Συνεργάτιδα Πανεπιστημίου Αθηνών
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μπακατσή Σ.  Εργοθεραπεύτρια, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Εργαστηριακός Συνεργάτης Τμήματος   
  Εργοθεραπείας  ΤΕΙ Αθηνών.
μπασκάκη Σ.  Υπεύθυνη Γραφείου Επισκεπτριών Υγείας Ψυχιατρικής Κλινικής ΓΝΝΠ  
  “Άγιος Παντελεήμων”
μπουρνά Β.  Επισκέπτρια Υγείας- ΠΜΣ Ιατρικής Αθηνών “Διεθνής Ιατρική & Διαχείριση   
  Κρίσεων Υγείας” - Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Νοσηλεύτρια Εργασίας)
νοταρά Β.  Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας,   
  Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας.
ντάλλα μ.  Ψυχολόγος, Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω, Ψ.Ν.Α.
ντρέ Β.  MSc Ψυχιατρική Νοσηλεύτρια, Επισκέπτρια Ψυχικής Υγείας, Πανεπιστημιακή  
  Παιδοψυχιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”
όρφανού α.    Επισκέπτρια Υγείας, MSc Πρότυπα και Συμπεριφορές Υγείας - Προαγωγή Υγείας
Παπαθανασίου Χ.  Επισκέπτρια Υγείας, Αθήνα
Παππά μ.  MSc Επισκέπτρια Υγείας, Αθήνα
Περδικάκη Π.   Γενική Ιατρός, Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών (ΕΚΟΓΕΝΙΑ)
Περηφάνου δ.  Καθηγήτρια Εφαρμογών, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα   
  Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
Πικούλη Κ.   Επισκέπτρια Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα   
  -Καισαριανής, Α΄Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Πράπας Χ.  Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΣΕΥΠ,  
  Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Πρίνου η.   Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρο Υγείας Θέρμης
Σακουφάκη μ.  Επισκέπτρια Υγείας, MSc, Περιβάλλον & Υγεία, Διεύθυνση Υγείας Περιφέρειας  
  Αττικής
Σαμαρά Κ.  Επισκέπτρια Υγείας MSC Public Health, Προϊσταμένη του τμήματος   
  Κοινωνικής Φροντίδας και Υγείας του Δήμου Αιγάλεω
Σουλτάτου Π.   MsC, PhD, Επισκέπτρια Υγείας. Aθήνα
Σωτηροπούλου α.  Επισκέπτρια Υγείας, MSc, Δημοτικά Πολυϊατρεία Κηφισιάς
Σωτηροπούλου Π.  Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
τασιοπούλου δ.  Επισκέπτρια Υγείας, Ιατρείο Διαβήτη & Παχυσαρκίας, Γ.Ν. Ν. Ιωνίας “Κωνσταντοπούλειο”
τζάλα Ε.   PhD, Υπεύθ. Τμήματος Εκπαίδευσης και Εθνικών Αρχείων, Υπεύθ. Γραφείου  
  Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και Σπανίων Νόσων, Κέντρο Ελέγχου και   
  Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
τσαπατσάρη Ε.  Κοινωνιολόγος, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, 
  Υπεύθυνη Γραφείου Υγιών Πόλεων Δ. Αθηναίων
τσοβίλη Ε.   Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Ιατρείο Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Ε.Ι.   
  Παπαδόπουλος Α.Ε.
τυροβολά Β.  Επισκέπτρια Υγείας, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας, “ΠΣΕΥ”
Χανιώτης δ.   Καρδιολόγος, Καθηγητής  ΤΕΙ Αθήνας
Χατζηγεωργίου δ. Ταξίαρχος (ΥΙ), Υποδιοικητής 251 Γ.Ν. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος 
Χρηστίδη Σ.  Ψυχίατρος, Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω, Ψ.Ν.Α.
Χριστάκη Ε.  Επισκέπτρια Υγείας,  Μsc Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, ΤΜΥ Λ. Αλεξάνδρας
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14:30 - 18:00   ΕλΕΥΘΕρΕΣ αναΚόινΩΣΕιΣ 1 (Εα1-Εα16)
 Προεδρείο: Κλώθος Ε., Βεσκούκη γ.  

ΕΑ1. μΕτρηΣη Και αναλΥΣη τηΣ ΥΠόΚΕιμΕνιΚηΣ ΠόιότηταΣ ΖΩηΣ 
ηλιΚιΩμΕνΩν ΧρηΣτΩν τόΥ ΚαΠη γαλατΣιόΥ
Μπαμπούρη Θ.1

1. Επισκέπτρια Υγείας, MSc Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ), ΚΕΕΛΠΝΟ

EA2. ό ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στην ΠόιότιΚη αναΒαΘμιΣη 
τόΥ ΕΘνιΚόΥ ΠρόγραμματόΣ ΠρόληΠτιΚόΎ ΕλΕγΧόΥ νΕόγνΩν
Ιακώβου Κ.1, Γκιργκινούδης Π.1, Πλατής Δ.1, Σούλπη Κ.1

1. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

EA3. διαδιΚτΥό Και μαΘητΕΣ: η ΣταΣη, η γνΩΣη Και η 
ΣΥμΠΕριφόρα τΩν μαΘητΩν  δημότιΚΩν ΣΧόλΕιΩν τηΣ ΠΕριόΧηΣ 
τόΥ δημόΥ ρηγα φΕραιόΥ μαγνηΣιαΣ
Κωτούλας Α.1, Χασιώτη Α.1

1. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου, Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας - 
Ψυχοθεραπευτής 
2. Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, Επισκέπτρια Υγείας 

EA4. ΕΠιΠόλαΣμόΣ ΠαιδιΚηΣ ΠαΧΥΣαρΚιαΣ μαΘητΩν 
ΠρΩτόΒαΘμιαΣ ΕΚΠαιδΕΥΣηΣ  δημόΥ ΚαρΠΕνηΣιόΥ 
Γκέτσιος Ι.1, Σταματοπούλου A.2, Τασιούλη Β.3, Βασιλάκου Τ.4 
1. Επισκέπτης Υγείας MSc Δημόσιας Υγείας, Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, 
Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ, Αθήνα
2. Επισκέπτρια Υγείας MSc Δημόσιας Υγείας, Γενικό Παναρκαδικό 
Νοσοκομείο Τρίπολης, Τρίπολη
3. Επισκέπτρια Υγείας, Κ.Υ. Σάμης - Γ.Ν. Κεφαλληνίας, Κεφαλονιά 
4. Τομέας Υγιεινής της Διατροφής και Βιοχημείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Υγείας, Αθήνα

EA5. ΠρόΣΕλΚΥΣη Και ΚινητόΠόιηΣη ΕΘΕλόντΩν αιμόδότΩν
Σαμαρά Κ.1

1. ΕΣΔΥ-ΤΕΙ Αθηνών

EA6. Πρόγραμμα ΠαρΕμΒαΣηΣ για τη διατρόφη ΣΕ μαΘητΕΣ 
δημότιΚόΥ ΣΧόλΕιόΥ  
Μπελίτση Β.1

1. Επισκέπτρια Υγείας MSc, Προαγωγής και Αγωγής Υγείας

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Πέμπτη 
9.10.2014
Α’ Αίθουσα

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ
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ΕΑ7. μόντΕλό αιμόδόΣιαΣ Στην ΕΚΠαιδΕΥΣη. όταν τό μΕραΚι 
ΥΠόΣΚΕλιΖΕι τα ΠρόΒληματα για δραΣη Και αΠότΕλΕΣμα
Λαμπακάκη Ε.1, Παπούλιας Π.2, Κόνσουλας Θ.2, Κριεμπάρδης Α.2,  
Παπαζήσιμου Ε.3 , Σπυράτος Σ.3,  Φουντουλάκη - Παπαρίζου Λ.1

1. Ν.Υ. Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Νίκαιας “Άγιος Παντελεήμων”
2. ΤΕΙ Αθήνας
3. 3ο-4ο Λύκειο Περιστερίου

EA8. διΕρΕΥνηΣη γνΩΣΕΩν, ΣταΣΕΩν Και διατρόφιΚΩν ΣΥνηΘΕιΩν 
διαΒητιΚΩν αΣΘΕνΩν Στό νόΣόΚόμΕιό τριΠόληΣ - Εφαρμόγη 
ΚαταλληληΣ διαιτητιΚηΣ ΠαρΕμΒαΣηΣ Και αΞιόλόγηΣη τηΣ 
ΠαρΕμΒαΣηΣ αΥτηΣ
Σταματοπούλου Α.1, Γκέτσιος Ι.2, Τασιούλη Β.3, Βασιλάκου Τ.4

1. Επισκέπτρια Υγείας, MSc στη Δημόσια Υγεία, Γενικό Παναρκαδικό 
Νοσοκομείο Τρίπολης (ΓΠΝ), Τρίπολη
2. Επισκέπτης Υγείας MSc, Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο 
- Αμαλία Φλέμιγκ, Αττική
3. Επισκέπτρια Υγείας, MSc Προαγωγής & Αγωγής Υγείας, Κέντρο Υγείας 
Σάμης, Κεφαλονιά
4. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Υγιεινής της Διατροφής & 
Βιοχημείας, Αθήνα

EA9. ΠαραΚόλόΥΘηΣη τηΣ ΘΕραΠΕΥτιΚηΣ ΣΥμμόρφΩΣηΣ ΧρόνιΩν 
ΣΧιΖόφρΕνΩν ΣτιΣ DEPOT ΚλινιΚΕΣ «ΨΥΧιατριΚηΣ ΚλινιΚηΣ 
γννΠ “ΆγιόΣ ΠαντΕλΕημΩν”- ΠανΕΠιΣτημιαΚηΣ ΨΥΧιατριΚηΣ 
ΚλινιΚηΣ γόνΚ “όι αγιόι αναργΥρόι”» ΥΠό ΘΕραΠΕια μΕ ΕνΕΣιμα 
αντιΨΥΧΩτιΚα μαΚραΣ διαρΚΕιαΣ δραΣηΣ (LAI)
Μπασκάκη Σ.1, Νυσταζάκη Μ.2, Σπυρόπουλος Ι.ς3, Σπινάρης Β.4, 
Αλεβιζόπουλος Γ.5

1. Επισκέπτρια Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικής Κλινικής - Υπεύθυνη Γραφείου 
Επισκεπτριών Υγείας ΓΝΝΠ “Άγιος Παντελεήμων”
2. Νοσηλεύτρια Π.Ε Ψυχικής Υγείας, Msc Ψυχικής Υγείας, Υποψ. Διδάκτωρ 
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΓΟΝΚ “Οι Άγιοι Ανάργυροι”
3. Συντονιστής Διευθυντής, Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΝΠ “Άγιος Παντελεήμων” 
4. Διευθυντής, Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΝΠ “Άγιος Παντελεήμων”
5. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής 
Κλινικής ΓΟΝΚ “Οι Άγιοι Aνάργυροι”

EA10. ΣτρΕΣ: η τρόφη, τό δηλητηριό, τό ΠιΠΕρι τηΣ ΖΩηΣ Ή τό φιλι 
τόΥ ΘανατόΥ;
Μπενετάτου Κ.1, Χρυσοβιτσάνου Χ.2

1. Eπισκέπτρια υγείας, ΜSc, Β΄ΠΠΚ Νοσοκομείο “Παν. & Αγλ. Κυριακού”
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Προϊσταμένη Κέντρου Ειδικών Νευρολογικών 
Νοσημάτων, Α’ Νευρολογική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο 
Νοσοκομείο

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ
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EA11. νΕα δΕδόμΕνα για τη διαγνΩΣη τηΣ ΠαιδιΚηΣ φΥματιΩΣηΣ- 
ό ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ
Μπενετάτου Κ.1, Μέτσου Φ.2

1. Επισκέπτρια Υγείας, Msc, ΄ΒΠΠΚ, Νοσοκ. Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”
2. Επισκέπτρια Υγείας, “Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων” Γ.Ν.Ν.Ιωνίας

EA12. η ΕΠιδραΣη τόΥ ΣτρΕΣ Στην ανΘρΩΠινη ΣΕΞόΥαλιΚότητα 
Μπενετάτου Κ.1, Βενετίκου Μ.2

1. Επισκέπτρια Υγείας, Msc,΄ΒΠΠΚ, Νοσοκ. Παίδων “Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ”
2. Ιατρός, PhD, Ενδοκρινολόγος, Καθηγήτρια Παθοφυσιολογίας - 
Νοσολογίας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Ανώτατο 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

EA13. ΘΕτιΚότητα MANTOUX, ΕργαΖόμΕνΩν Και ΚρατόΥμΕνΩν, 
Στό ΣΩφρόνιΣτιΚό ΚαταΣτημα ιΩαννινΩν
Δασκάλου Κ.1, Ευθυμίου Α.1, Διονυσίου Κ.1, Χαρίσης Α.1

1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

EA14. Καταγραφη ΚαΚόηΘΩν νΕόΠλαΣματΩν Στη διΕτια 2012-13 
Μέτσο Φ.1, Ντούσκα Α.2

1. Επισκέπτρια Υγείας, “Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων” Γ.Ν.Ν.Ιωνίας
2. Νοσηλεύτρια, “Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων” Γ.Ν.Ν.Ιωνίας

EA15. ΕΠιΒλΕΨη τηΣ ΥγΕιαΣ τΩν ΕργαΖόμΕνΩν - ΕλΕγΧόι Και 
αΠότΕλΕΣματα
Κατσακιώρη Π.1, Κώνστα Ι.1, Κόρακα Ε.1, Τουφεκούλα Χ.1

1. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΕΑ16. διΚτΥό αγΩγηΣ ΥγΕιαΣ. μια αλλη ΠρόΣΕγγιΣη τηΣ αγΩγηΣ 
ΥγΕιαΣ Και τηΣ Π.φ.Υ. η αναΒαΘμιΣμΕνη ΣΥμμΕτόΧη τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη 
ΥγΕιαΣ. η ΕμΠΕιρια τΕΣΣαρΩν ΕτΩν Στό δ.α.Υ τηΣ 4ηΣ Υ.Π.Ε
Χαλκιά Δ.1

1. BSc Επισκέπτρια Υγείας Μέλος Δικτύου Αγωγής Υγείας 4ηςΥ.Π.Ε Κ.Υ.Α.Τ. 
Ευόσμου Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ
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14:10 - 16:30 ΕλΕΥΘΕρΕΣ αναΚόινΩΣΕιΣ 2 (Εα17-Εα32)
 Προεδρείο: νοταρά Β., δαμοράκη μ.

EA17. η ΣημαντιΚότητα τηΣ όμαδιΚηΣ ΕΚΠαιδΕΥΣηΣ Στη 
γλΥΚαιμιΚη ρΥΘμιΣη αΣΘΕνΩν μΕ Σδτ2
Μπακομήτρου Φ. 1,2, Γκρόζου Α.1, Κατωπόδη Α.1, Βεργίδου Π.1,  
Σπινάρης Β.2, Σωτηρόπουλος Α.1, Ταμβάκος Η.1, Μπούσμπουλας Σ.1

1. Γ’ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, 
2. Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝ Νίκαιας - Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων” 

EA18. ΥΠηρΕΣιΕΣ, Πρόγραμματα ΠρΩιμηΣ ΠαρΕμΒαΣηΣ Στην 
ΨΥΧιΚη ΥγΕια
Σαρδέλη Π.1, Ντρέ Β.2 .
1. MSc Επισκέπτρια Ψυχικής Υγείας, Σ. Π. Μ. Π. κ ΕΦ, Μ.Υ. Αιγάλεω, ΠΕΔΥ
2. MSc Ψυχιατρική Νοσηλεύτρια, Επισκέπτρια Ψυχικής Υγείας, 
Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μιο Αθηνών, Πανεπιστημιακή 
Παιδοψυχιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”

EA19. ΥΠηρΕΣια ΕγΚαιρηΣ ΠαρΕμΒαΣηΣ Στην ΨΥΧΩΣη.  
αΞιόλόγηΣη  μιαΣ ΠιλότιΚηΣ ΠρόΣΠαΘΕιαΣ
Κοσμάς Β.1

1. Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

ΕΑ20. Καταγραφη ΠΕριΣτατιΚΩν ΚαρΚινόΥ για τα Ετη 2012 - 2013 
Στό ΠανΕΠιΣτημιαΚό γΕνιΚό νόΣόΚόμΕιό ιΩαννινΩν ( Π.γ.ν.ι.) 
Στα ΠλαιΣια αναΠτΥΞηΣ τόΥ ΕΘνιΚόΥ αρΧΕιόΥ νΕόΠλαΣιΩν (Ε.α.ν.)
Δασκάλου Κ.1

1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

EA21. ΕλΕγΧόΣ όΣτΕόΠόρΩΣηΣ αΠό την 5η ΥγΕιόνόμιΚη 
ΠΕριφΕρΕια ΘΕΣΣαλιαΣ & ΣτΕρΕαΣ ΕλλαδαΣ Στό ν.λαριΣαΣ
Ζηκοπούλου Φ.1, Καραρρήγα Μ.2, Μαυρουδή Μ.3, Μπουζώνα Μ.4, Χατζή Ε.5 
1,3,4,5. Επισκέπτριες υγείας στις Κινητές Μονάδες της 5η ΥΠΕ
2. Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρο Αποκατάστασης “Αρωγή Θεσσαλίας Α.Ε.”

EA22. ό ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στην ΠρόληΨη Και την 
διαΚόΠη τόΥ ΚαΠνιΣματόΣ Στό γ.ν.νιΚαιαΣ
Ζαρμακούπη Χ.1, Κασάπα Χ.1, Παππά Μ.1, Ευφραιμίδου Ε.1, Μάργος Π.1, 
Παπακώστα Α.3

1. Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν.Νίκαιας - Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”
2. Καρδιολόγος Επιμελητής Α, Α Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Νίκαιας - 
Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”
3. Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Νίκαιας - Πειραιά “Άγιος 
Παντελεήμων”

Παρασκευή 
10.10.2014
Α’ Αίθουσα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ
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EA23. ό ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ μΕΣα Στην διΕΠιΣτημόνιΚη 
όμαδα τόΥ ιαΚ ΚΕρΚΥραΣ ΣΕ Πρόγραμματα αγΩγηΣ ΥγΕιαΣ 
μΕ ΘΕμα την ΥγιΕινη διατρόφη - ΥγιΕινη ΣΩματόΣ ΣΕ Παιδια 
ΠρόΣΧόλιΚηΣ Και ΣΧόλιΚηΣ ηλιΚιαΣ
Σπίνουλα Ε.1, Μάνδυλα-Κουσουνή Μ.1, Βαρκάρη Π.1, Τσάρκου Σ.1, Νικήτα Α.1

1. Ιατροκοινωνικό Κέντρο Κέρκυρας (Πρώην ΠΙΚΠΑ)

EA24. ΕμΒόλιαΣτιΚη ΚαλΥΨη μαΘητΩν ηλιΚιαΣ 6-15 ΕτΩν τΩν 
ΣΧόλΕιΩν ΠΕριόΧηΣ ΕΥΘΥνηΣ Κ.ΥγΕιαΣ ΒΕλΕΣτινόΥ ν.μαγνηΣιαΣ,  
5η ΥΠΕ ΘΕΣΣαλιαΣ
Ξακουστού Α.1, Περιστέρη Ι.1, Χασιώτη Α.1, Σαρηγιάννη Φ.1, Κουτσογιάννη Β.1,
Μπαλαμάτσης Ζ.1 
1. Κέντρο Υγείας Βελεστίνου

EA25. ό ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στην ΠρόΩΘηΣη τόΥ μητριΚόΥ 
ΘηλαΣμόΥ Στην Κόινότητα
Σακουφάκη Μ.1

1. MSc, Επισκέπτρια Υγεία Περιφέρειας Αττικής Δ/νση Δημόσιας Υγείας  
Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας

EA26. ΣΥγΚριΣη δΥό διαγνΩΣτιΚΩν μΕΘόδΩν για την ανιΧνΕΥΣη 
λανΘανόΥΣαΣ φΥματιΩδόΥΣ λόιμΩΞηΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ μΕ αΥτόανόΣα 
ΠόΥ ΠρόΚΕιται να λαΒόΥν ΒιόλόγιΚόΥΣ ΠαραγόντΕΣ 
Περηφάνου Δ.1, Πετεινάκη Έ.2, Δανιήλ Ζ.3, Γουργουλιάνης Κ.4, Κωνσταντίνου Κ.5

1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
2. Αν. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου, Θεσσαλίας
3. Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου, 
Θεσσαλίας 
4. Καθηγητής Πνευμονολογίας, Δ/ντής Πνευμονολογικής κλινικής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
5. Συντονιστής Διευθυντής Αντιφυματικό Τμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η Σωτηρία”, Αθήνα

EA27. η  διΕρΕΥνηΣη τΩν αΠόΨΕΩν τΩν τΣιγγανΩν για την 
ΠρόΣΒαΣη ΣτιΣ ΥΠηρΕΣιΕΣ ΥγΕιαΣ Και δη τηΣ ΠρΩτόΒαΘμιαΣ
Πλακίδα Α.1, Α. Τσελίκα2, Μανδόλας Π3.                                                                   
1. Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια - Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ.ΕΕΣ Άνω Λιοσίων MSc 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
Εργαστηριακή Συνεργάτης Τμήματος Δημόσιας Yγείας και Κοινοτικής Υγείας 
TEI Aθήνας 
2. Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ Αθήνας.
3. Γενικός Οικογενειακός Ιατρός Κ.Υ. Βάρης Αθήνα     

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
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EA28. ΠαρόΥΣιαΣη ΠΕριΣτατιΚόΥ: ΨΥΧΩΣιΚη ΚαταΘλιΨη - 
αΥτόΚτόνιΚόΣ ιδΕαΣμόΣ
Σαρδέλη Π.1, Μαραγκού Ε.2

1. MSc Επισκέπτρια Ψυχικής Υγείας, Μ.Υ. Αιγάλεω - Π.Ε.Δ.Υ
2. Νοσηλεύτρια Υπ/χος (ΥΝ) ΠΝ, ΜSc, Τμηματάρχης 4ου έτους στη ΣΑΝ

EA29.“τό αγΧόΣ: ΠρόληΨη, αντιμΕτΩΠιΣη Και ΕΠιΠτΩΣΕιΣ”
Ντρέ Β.1, Γιαννακόπουλος Γ.2, Τριανταφύλλου Κ.3,Κολαΐτης Γ.4

1. Παιδιατρική και Ψυχιατρική Νοσηλεύτρια - Επισκέπτρια Υγείας, MSc, 
Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
2. Παιδοψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
3. Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Manchester,
4. Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Διευθυντής 
Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων “H ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, Αθήνα 2014.  

ΕΑ30. ΣΥγΧρόνα ΠρόΒληματα μόνόγόνΕΪΚΩν όιΚόγΕνΕιΩν
Βασιλείου Ν.1 
1. Επισκέπτης Υγείας Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου 
Περιστερίου.

ΕΑ31. ΕλΕγΧόΣ μαΘητΩν (9-13 ΕτΩν) για ΣΥνηΘΕιΣ 
ΕμΒιόμηΧανιΚΕΣ αΠόΚλιΣΕιΣ
Περιστερόπουλος Α.1, Κριτσιώτης Δ.1, Πράπα Σ.1, Ψαροβασίλη Ε.1, Χασιώτη Α.1

1. Κέντρο Υγείας Βελεστίνου

ΕΑ32. ό ΕΠιΣΚΕΠτηΣ ΥγΕιαΣ ΣτιΣ μΕταμόΣΧΕΥΣΕιΣ: διλημματα Και 
δραΣΕιΣ
Τσελίκα Α.1, Μανούσου Γ.2, Σωτηροπούλου Π.3

1. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
2. Επισκέπτρια Υγείας
3. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, 
ΤΕΙ Αθήνας

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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14:10 - 16:00  αναρτημΕνΕΣ αναΚόινΩΣΕιΣ Ε-POSTER (P1-P25)
 Προεδρείο: Κλώθος Ε., τσελίκα α.

Ρ1.  μΕταΒόλη αρτηριαΚηΣ ΠιΕΣηΣ αΣΘΕνΩν μΕ ΣαΚΧαρΩδη 
διαΒητη τΥΠόΥ 2 Στό γ. ν. λαμιαΣ
Ροβολοπούλου Α.1, Γκέτσιος Ι.2

1. ΤΕ Νοσηλεύτρια MSc, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία 
2. Επισκέπτης Υγείας MSc., Γ.Ν.Α Σισμανόγλειο - Α. Φλέμιγκ, ΕΑΝ, Αττική                            

P2. μΕταΒόλη διατρόφιΚΩν ΣΥνηΘΕιΩν αΣΘΕνΩν μΕ ΣαΚΧαρΩδη 
διαΒητη τΥΠόΥ 2 Στό γ. ν. λαμιαΣ
Γκέτσιος Ι.1, Ροβολοπούλου Α.2

1. Επισκέπτης Υγείας MSc., Γ.Ν.Α Σισμανόγλειο-Α. Φλέμιγκ, ΕΑΝ, Αττική
2. ΤΕ Νοσηλεύτρια MSc, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία 

P3. ΣΥναιΣΘηματιΚό Πρόφιλ Και ΣΥμΠΕριφόρα ΕφηΒΩν μΕ ΠαΧΥΣαρΚια 
Παπαγιαννακοπούλου Λ.1, Καθ. Κυρίτση Ε.2, Καθ. Χρούσος Γ. 1 
1. Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής, A’ Παιδιατρική Κλινική, Παν/μιο Αθηνών 
2. Τμήμα Νοσηλευτικής Α’, ΤΕΙ Αθηνών 

P4. νόΣόλόγιΚα ΧαραΚτηριΣτιΚα τΩν ΣΥμμΕτΕΧόντΩν  ΣΕ ιατρΕιό 
ΠρόληΠτιΚηΣ ιατριΚηΣ ΕνηλιΚΩν Και ό ρόλόΣ τηΣ ΕΠιΣΚΕΠτριαΣ ΥγΕιαΣ
Στεργιούλα Ζ.1

1. Msc Επισκέπτρια Υγείας 

P5. γνΩΣΕιΣ διατρόφηΣ Και Κατα ΠόΣό ΕφαρμόΖόνται αΠό τόΥΣ 
ΣΠόΥδαΣτΕΣ τηΣ ΕΠα.Σ  Β. νόΣηλΕΥτΩν τόΥ γ.ν. ΒόλόΥ “αΧιλλόΠόΥλΕιό”
Ματραπάζη Ι.1, Χασιώτη Α.2, Μπελέτη Ε.3, Γκαγιάννης Δ.4

1. Επισκέπτρια Υγείας - Νοσηλεύτρια, MSc, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ Β. 
Νοσηλευτών Γ. Ν. Βόλου ”Αχιλλοπούλειο”
2. Νοσηλεύτρια, Γ. Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”
3. Νοσηλεύτρια, MSc,  Διευθύντρια ΕΠΑ.Σ Β. Νοσηλευτών Γ. Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”
4. Εργοθεραπευτής, NDT, SI,  Γ. Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”

P6. ΕΠιΠΕδα αγΧόΥΣ για τό μΕλλόν λόγΩ τηΣ όιΚόνόμιΚηΣ ΚριΣηΣ 
ΣτόΥΣ ΣΠόΥδαΣτΕΣ  τηΣ ΕΠα.Σ Β. νόΣηλΕΥτΩν τόΥ γ. ν. ΒόλόΥ 
“αΧιλλόΠόΥλΕιό”
Ματραπάζη Ι.1, Χασιώτη Α.2, Μπελέτη Ε.3, Γκαγιάννης Δ.4, Σελαμανίδου Μ.5 
1. Επισκέπτρια Υγείας - Νοσηλεύτρια, MSc, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ Β. 
Νοσηλευτών Γ. Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”  
2. Νοσηλεύτρια, Γ. Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”     
3. Νοσηλεύτρια, MSc, Διευθύντρια ΕΠΑ.Σ Β. Νοσηλευτών Γ. Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”
4. Εργοθεραπευτής, NDT, SI, Γ. Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”  
5. Νοσηλεύτρια, MSc, Προϊσταμένη Μονάδος Μεσογειακής Αναιμίας Γ. Ν. 
Βόλου “Αχιλλοπούλειο”

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Παρασκευή 
10.10.2014
Β’ Αίθουσα
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P7. η αΞιόΠόιηΣη τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ ΣΕ ΕΠιΧΕιρηΣη ΠαρόΧηΣ 
ΥΠηρΕΣιΩν ΠρόληΨηΣ τόΥ ΕΠαγγΕλματιΚόΥ ΚινδΥνόΥ
Στυλιανοπούλου Α.1

1. MSc Επισκέπτρια Υγείας

P8. Η ΘρηΣΚΕΥτιΚότητα ΩΣ ΠαραγΩν ΠρόαγΩγηΣ τηΣ  ΥγΕιαΣ
Ξεφτέρη Ε.1

1. Επισκέπτρια Υγείας, MSc, Τμήμα Προστασίας και προαγωγής Δημόσιας 
Υγείας, Δήμος Θεσ/νίκης

P9. Εφαρμόγη ΚανόνΩν ατόμιΚηΣ ΥγιΕινηΣ ΚατΩ αΚρΩν ΣΕ ατόμA 
μΕ ΣαΚΧαρΩδη διαΒητη τΥΠόΥ 2 
Γκρόζου A.1,  Κατωπόδη A.1, Παπαζαφειροπούλου A.1, Βεργίδου Π.1,  
Μπακομήτρου Φ.1, Πασπαλά Δ.2, Νικολιντάη Π.2, Μπούσμπουλας Σ.1.
1. Γ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά 
“Άγιος Παντελεήμων”
2. ΚΑΠΗ Δήμου Νίκαιας - Ρέντη
                 
P10. Εφαρμόγη ΚανόνΩν ατόμιΚηΣ ΥγιΕινηΣ δόντιΩν ΣΕ ατόμA  
μΕ ΣαΚΧαρΩδη διαΒητη τΥΠόΥ 2 
Γκρόζου A.1, Κατωπόδη A.1, Παπαζαφειροπούλου A.1, Βεργίδου Π.1,  
Μπακομήτρου Φ.¹, Πασπαλά Δ.2, Νικολιντάη Π.2, Μπούσμπουλας Σ.1.
1. Γ’ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο Γ. Ν. Νίκαιας - Πειραιά 
“Άγιος Παντελεήμων”
2. ΚΑΠΗ Δήμου Νίκαιας - Ρέντη

P11. η ΣημαντιΚότητα τηΣ όμαδιΚηΣ ΕΚΠαιδΕΥΣηΣ Στην 
αΥτόφρόντιδα αΣΘΕνΩν μΕ Σδτ2
Μπακομήτρου Φ.1,2, Γκρόζου Α.1, Βεργίδου Π.1, Κουτσοβασίλης Α.1,  
Σπινάρης Β.2, Αποστόλου Ο.1, Πέππας Θ.1, Μπούσμπουλας Σ.1

1. Γ’ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο
2. Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝ Νίκαιας-Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων” 

P12. ΠρόληΠτιΚη όδόντιατριΚη ΣΕ Παιδια τηΣ α’ ταΞηΣ δημότιΚόΥ 
Κατα τό ΕτόΣ 2013
Ορφανού Α.1, Χριστάκη Ε.1, Συγκούνα Β.1, Τυροβολά Β.1, Χαραλαμποπούλου Σ.1

1. Σταθμός Προστασίας Μάνας, Παιδιού και Εφήβου, Μονάδα Υγείας Λ. 
Αλεξάνδρας (Σ.Π.Μ.Π.)

P13. ηλΕΚτρόνιΚό ΠΕριόδιΚό ΕΠιΣΚΕΠτΩν/τριΩν ΥγΕιαΣ  “ΕΠι…ΣΚΕΨΕιΣ”
Χαλκιά Δ.1

1. BSc Επισκέπτρια Υγείας Μέλος Δικτύου Αγωγής Υγείας 4ης Υ.Π.Ε.  Κ.Υ.Α.Τ. 
Ευόσμου Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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P14. Ο ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ ΣΕ Εταιρια ΣΧΕδιαΣηΣ Και 
ΕφαρμόγηΣ ΠρόγραμματΩν ΥγΕιαΣ
Στυλιανοπούλου Α.1, Καραβίτη Χ.2

1. MSc Επισκέπτρια Υγείας
2. Νοσηλεύτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

P15. η ΣΥμΒόλη τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στην ΚατόιΚόν φρόντιδα 
αΣΘΕνόΥΣ μΕ ιΣΧαιμιΚό ΕγΚΕφαλιΚό ΕΠΕιΣόδιό
Σκούφη Γ.1, Καραρρήγα Μ.Ε.2, Στυλιανοπούλου Α.3

1. Ειδικός Ιατρός Εργασίας, MD, PhD, Κέντρο Αποκατάστασης “Αρωγή 
Θεσσαλίας”
2. Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρο Αποκατάστασης “Αρωγή Θεσσαλίας”
3. MSc Επισκέπτρια Υγείας

P16. όι αρμόδιότητΕΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ ΣΕ ιδιΩτιΚη Εταιρια 
μΕ διαγνΩΣτιΚα όργανα & αντιδραΣτηρια
Στυλιανοπούλου Α.1, Καραρρήγα Μ.Ε.2

1. MSc Επισκέπτρια Υγείας
2. Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρο Αποκατάστασης “Αρωγή Θεσσαλίας”

P17. ΠαρόΥΣιαΣη ΠρόγραμματόΣ ΥγιΕινηΣ διατρόφηΣ ΕΞι 
ΕΒδόμαδΩν για ατόμα μΕ αναΠηρια
Μακρίδη Χ.1, Καραμήτρη Ι.2

1. Επισκέπτρια Υγείας, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Φυσικής Ιατρικής 
και Αποκατάστασης Καλαμάτας, Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας
2. Διοίκηση Μονάδων Υγείας, ΤΕ, MSc, Διοικητικά Υπεύθυνη Κέντρου 
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Καλαμάτας, Γενικού Νοσοκομείου 
Μεσσηνίας

P18. ΨΥΧόλόγιΚη ανΕΞαρτητόΠόιηΣη & όργανΩΣη ΠρόΣΩΠιΚότηταΣ 
- ΕΚδηλΩΣη ΨΥΧόΠαΘόλόγιαΣ
Κοσμάς Β.1, Υφαντής Θ.2

1. Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

P19. ταΞιδιΩτιΚη ΥγΕια
Μαλιάκα Μ.1, Ανδρουτσοπούλου Γ.2, Σακουφάκη Μ.3

1. Επισκέπτρια Υγείας στην Γεν.  Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας 
Αττικής
2. Επισκέπτρια Υγείας Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής
3. Επισκέπτρια Υγείας στην Γενική Δ/νση της Περιφέρειας Αττικής

P20. διΕρΕΥνηΣη ΕμΒόλιαΣτιΚηΣ ΚαλΥΨηΣ μαΘητΩν Στα δημότιΚα 
ΣΧόλΕια τηΣ νιΚαια Και τόΥ ΚόρΥδαλλόΥ για τό ΕτόΣ 2013
Παππα Μ.1, Μπασκάκη Σ.1, Γκρόζου Ά.1, Ζαρμακούπη Χ.1, Ευφραιμίδου Ε.1, 
Κασάπα Χ.1, Καραστάθη Κ.1

Επισκέπτρια Υγείας Γ. Ν. Νίκαιας - Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ
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P21. η Καταγραφη νΕΩν όγόλόγιΚΩν ΠΕριΣτατιΚΩν τόΥ 
γ.ν.νιΚαιαΣ  αΠό την ΕΠιΣΚΕΠτρια ΥγΕιαΣ (2012-2013)
Παππά Μ.1, Παπακώστα Α.2

1. Msc Επισκέπτρια Υγείας Γ. Ν. Νίκαιας “Αγιος Παντελεήμων”
2. Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ. Ν. Νίκαιας - Πειραιά “Άγιος 
Παντελεήμων”

P22. η ΕφηΒιΚη ηλιΚια Και όι ΕΠιΠτΩΣΕιΣ αΠό τό διαδιΚτΥό
Γάτου Ε.1

1. Επισκέπτρια Υγείας

P23. ό ρόλόΣ τηΣ ΕΠιΣΚΕΠτριαΣ ΥγΕιαΣ ΣτιΣ ΚινητΕΣ μόναδΕΣ τηΣ 
5ης Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣαλιαΣ Και ΣτΕρΕαΣ ΕλλαδαΣ
Ζηκοπούλου Φ.1, Μαυρουδή Μ.1, Μπουζώνα Μ.1, Χατζή Ε.1 
1. Επισκέπτριες υγείας στις Κινητές Μονάδες της 5η ΥΠΕ

P24. η διαΧρόνιΚη ΕΞΕλιΞη τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ μΕΣα αΠό την 
ΠόρΕια τόΥ αντιαφρόδιΣιαΚόΥ ιατρΕιόΥ τηΣ ΠΕριφΕρΕιαΣ αττιΚηΣ
Σακουφάκη Μ.1, Ανδρουτσοπούλου Γ.2, Βελαώρα Ε.3, Γουλιανού Ι.4,  
Μαλιάκα Μ.5, Σακελλάρη Ε.6, Καράμπελα Ο.7, Σκούρτη Χ.8,
1. MSc Επισκέπτρια Υγείας 
2. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής 
3. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής 
4. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής  
5. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής  
6. Kαθηγήτρια εφαρμογών, ΤΕΙ Αθήνας τμήμα κοινοτικής υγείας 
7. Επισκέπτρια Υγείας 
8. Επισκέπτρια Υγείας

P25. δόμΕΣ ΕργαΣιαΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ ΣτιΣ διΕΥΘΥνΣΕιΣ 
ΥγΕιαΣ τΩν αιρΕτΩν ΠΕριφΕρΕιΩν
Σακουφάκη Μ.1, Ανδρουτσοπούλου Γ.2, Βελαώρα Ε.3, Γουλιανού Ι.4,  
Μαλιάκα Μ.5, Κόλλια Ι.6, Αντωνοπούλου Χ.6, Μπριάζα Ν.6

1. MSc Επισκέπτρια Υγείας 
2. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής 
3. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής
4. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής  
5. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής 
6. Φοιτήτριες στη σχολή Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση 
Κοινοτική Υγεία (Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας).

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ
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16:00 - 18:00  αναρτημΕνΕΣ αναΚόινΩΣΕιΣ Ε-POSTER (P26-P48)
 Προεδρείο: τυροβολά Β., Πράπας Χ.

P26. νόΣόλόγιΚα ΧαραΚτηριΣτιΚα τΩν ΣΥμμΕτΕΧόντΩν ΣΕ 
ιατρΕιό ΠρόληΠτιΚηΣ ιατριΚηΣ ΕνηλιΚΩν Και ό ρόλόΣ τηΣ 
ΕΠιΣΚΕΠτριαΣ ΥγΕιαΣ
Στεργιούλα Ζ.1

1. Msc Επισκέπτρια Υγείας 

P27. ΣΧόλιΚόΣ Και διαδιΚτΥαΚόΣ ΕΚφόΒιΣμόΣ Και όι ΕΠιΠτΩΣΕιΣ 
Στη ΨΥΧιΚη ΥγΕια τΩν ΕφηΒΩν.
Λαχανιώτη Λ.1, Ρεκούτη Α.2, Κοτσιάς Α.3, Σπυριδάκης Ε.4 
1. 6η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, Πάτρα 
2. Focus Bari - Στατιστική Εταιρεία, Αθήνα  
3. Πρόγραμμα ΔΙΑΠΟΛΙΣ - Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη
4. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Κόρινθος

P28. Πρόγραμματα ΠρόληΨηΣ Και ΠρόαγΩγηΣ ΥγΕιαΣ Στό 
ΒιόμηΧανιΚό ΠΕριΒαλλόν
Κόλλια Ι.1 ,Αντωνοπούλου Χ.1

1. Φοιτήτριες της σχολής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας, 
με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία (Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας).

P29. ΠιλότιΚη Εφαρμόγη ΣΥΣτηματόΣ αΞιόλόγηΣηΣ μητριΚόΥ 
ΘηλαΣμόΥ
Παπαφιλίππου Α.1, Καραντζούνη  Σ.1, Μπιρλή Ε.1, Φλώρου Ε.1,  
Σουμάκης Κ.2, Αρβανίτη Α.1

1. Τμήμα Επισκεπτών Υγείας - Τομέας Δημόσιας Υγείας, ΓΝΕ “Θριάσιο”
2. Μαιευτική - Γυναικολογική κλινική, ΓΝΕ “Θριάσιο”

P30. ΠΕριγραφιΚη μΕλΕτη τΩν ΧαραΚτηριΣτιΚΩν τΩν ΠΕριΣτατιΚΩν 
φΥματιΩΣηΣ ΠόΥ ΕΧόΥν ΚαταγραφΕι Κατα την όΚταΕτια 2005-2012 
Στό αντιφΥματιΚό ιατρΕιό τόΥ νόΣόΚόμΕιόΥ ΚαλαματαΣ
Κοκκίνη - Πάσχου Κ.1, Μανωλοπούλου Α.1, Αναστασίου Α.1 
1. Αντιφυματικό Ιατρείο Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας - Νοσηλευτική 
Μονάδα Καλαμάτας

P31. η ΣΥΧνότητα ΕμφανιΣηΣ νόΣηματΩν ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΠόΥ 
Πληττόνται αΠό την όιΚόνόμιΚη ΚριΣη
Αποστόλου Ι.1, Γρίβα Α.1, Δημητρόπουλος Δ.1, MD PhD, Δρίκος Ι.1,
1. Κέντρο υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)

Παρασκευή 
10.10.2014
Β’ Αίθουσα

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ
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P32. ΠαΘηΣΕιΣ τόΥ γαΣτρΕντΕριΚόΥ ΣΕ αΠόρόΥΣ αΣΘΕνΕιΣ Στην 
ΠΕριόΧη τηΣ αΘηναΣ
Αποστόλου Ι.1, Γρίβα Α.1, Δημητρόπουλος Δ.1, MD PhD Δρίκος Ι.1, 
1. Κέντρο υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)

P33. η ΨΥΧιΚη νόΣόΣ Στην όιΚόνόμιΚη  ΚριΣη
Αποστόλου Ι.1, Γρίβα Α.1, Δημητρόπουλος Δ.1, MD PhD Δρίκος Ι.1, 
1. Κέντρο υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)

P34. MINI MENTAL STATE EXAMINATION: ΧρηΣη Στην ΚαΘημΕρινη 
ΠραΚτιΚη τΩν ΕΠαγγΕλματιΩν ΥγΕιαΣ
Κεμεντζετζίδου Ε.1, Χατζηιωαννίδου Ε.2

1. Επισκέπτρια Υγείας, ΚΑΠΗ Κομοτηνής.
2. Ειδικευόμενη Βιοπαθολογίας, ΠΓΝ Έβρου.

P35. ΚαΠνιΣμα Και ΣΥμΠαγΕιΣ όγΚόι: μια ΣΥΣτηματιΚη αναΣΚόΠηΣη
Γάτου Ε.1

1. Επισκέπτρια Υγείας

P36. ό ρόλόΣ τηΣ αγΩγηΣ ΥγΕιαΣ Στην ΕΠιτΕΥΞη ΚαλΥτΕρόΥ 
γλΥΚαιμιΚόΥ ΕλΕγΧόΥ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ μΕ ΣαΚΧαρΩδη διαΒητη τΥΠόΥ 
2 Στην ΠρΩτόΒαΘμια φρόντιδα ΥγΕιαΣ
Κνιθάκη Α.1 
1. MSc Επισκέπτρια Υγείας Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου  

P37. ανιΧνΕΥΣη ΣΥΧνότηταΣ ΥΠΕρΒαρΩν Και ΠαΧΥΣαρΚΩν 
ΠαιδιΩν - ΕφηΒΩν ΠΕριόΧηΣ ΕΥΘΥνηΣ ΚΕντρόΥ ΥγΕιαΣ ΘΕρμηΣ
Βλάχου Α.1, Τσακίρη Δ.2, Πρίνου Η.2, Κούκλη Μ.2, Θεοχάρη Π.2,  
Μούστου Ι.3,  Ιωάννου Μ.4, Καραγιαννοπούλου - Κόγιου Σ.5

1. Διαιτολόγος, Κ.Υ. Θέρμης
2. Επισκέπτρια Υγείας, Κ.Υ. Θέρμης
3. Γενική Ιατρός K.Υ. Θέρμης
4. Παιδίατρος, Κ.Υ. Θέρμης
5. Παιδίατρος, Διευθύντρια Κ.Υ. Θέρμης

P38. η Εφαρμόγη ΕνόΣ ΚαινότόμόΥ ΕΚΠαιδΕΥτιΚόΥ 
ΠρόγραμματόΣ Στό μαΘητιΚό Και φόιτητιΚό ΠληΘΥΣμό μΕ ΣτόΧό 
τη γνΩΣη Και ΚατανόηΣη τηΣ ΕγΚαιρηΣ ΠαρΕμΒαΣηΣ Στη ΨΥΧΩΣη.
Γεωργούλα Β.1, Αγγέλη Β.1, Κωστούλας Κ.1, Μαυρέας Β.1

1. Υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης στη Ψύχωση, Ψυχιατρική Κλινική 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
      

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ
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P39. ΕΠαγγΕλματιΚη ΕΞόΥΘΕνΩΣη ΕΠαγγΕλματιΩν ΥγΕιαΣ Στα 
δημόΣια νόΣόΚόμΕια
Παπαμιχαήλ Ε.1, Λούβαρη Χ.2

1. Νοσηλεύτρια ΤΕ. Ειδικευμένη Ψυχικής Υγείας, MSc στην προαγωγή Υγείας 
και πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών Προϊσταμένη ΤΕΙ - ΤΕΠ. Ε.Α.Ν.Π - ΜΕΤΑΞΑ
2. Φοιτήτρια τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση στην 
Κοινοτική Υγεία (Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας) 

P40. Πρόγραμμα ΕμΒόλιαΣμόΥ τΩν ρόμα
Μαντή Θ.1, Τασσόπουλος Δ.1,
1. Κέντρο Υγείας Γαστούνης

P41. ΠτΩΣΕιΣ νόΣηλΕΥόμΕνΩν αΣΘΕνΩν Και μΕτρα ΠρόληΨηΣ τόΥΣ
Σωτηροπούλου Α. 1

Οικονόμου Γ. 2

Σωτηροπούλου Α.1, Οικονόμου Γ.2
1. Επισκέπτρια Υγείας, Δημοτικά Πολυιατρεία Κηφισιάς
2. Νοσηλεύτρια, Νοσοκομείο ΚΑΤ

P42. δραΣΕιΣ Και Εργό τόΥ τμηματόΣ ΕΠιΣΚΕΠτΩν ΥγΕιαΣ τόΥ 
ΚΕντρόΥ ΥγΕιαΣ μηλόΥ
Τσιγκάκου Ι.1, Κοντογιάννη Κ.1

1. Επισκέπτριες Υγείας - Κέντρο Υγείας Μήλου

P43. ό ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ ΣΕ ΒρΕτανιΚό ΠόλΥΕΘνιΚό 
ΣΧόλΕιό Στην Ελλαδα
Οικονομίδη Ο.1, Τσελίκα Α.2, Βεσκούκη Γ.3,  Περδικάρη Α.4,  
Κουτσαντώνης Π.5, Σωτηροπούλου Π.6

1. Επισκέπτρια Σχολικής Υγείας, Βρετανικό Σχολείο Βyron College
2. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
3. Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
4. ΕΤΕΠ, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
5. Διευθύνων Σύμβουλος και Καθηγήτρια Ψυχολογίας  Βyron College
6. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, 
ΤΕΙ Αθήνας

P44. τό μόντΕλό PRECEDE-PROCEED ΩΣ ΕργαλΕιό ΕΠιλόγηΣ για 
τόν ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ 
Βεσκούκη Γ.1, Σταθοπούλου Π.2, Σωτηροπούλου Π.3 
1. Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
2. Επισκέπτρια Υγείας
3. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, 
ΤΕΙ Αθήνας

P45. ΣΥγΧρόνα ΕΠιδημιόλόγιΚα δΕδόμΕνα για τόν ΚαρΚινό
Λούβαρη X.1, Κακάβα Κ.1, Παπαμιχαήλ Ε.1, Τσιάμη Σ.1, Βακής 1.
1. Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά , Ε.Α.Ν.Π.”Μεταξά”.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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P46. ό ΕΠιΣΚΕΠτηΣ ΥγΕιαΣ ΣτιΣ μαΚρόΧρόνιΕΣ ΘΕραΠΕιΕΣ Στην 
Κόινότητα: η ΣΥμμόρφΩΣη τόΥ αΣΘΕνόΥΣ
Σωτηροπούλου Π.1, Μπόσμη Ι.2, Ρούπα Ζ.3, Τσελίκα Α.4

1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ 
Αθήνας
2. Επισκέπτρια Υγείας
3. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Νικοσίας - Κύπρος
4. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτική Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας

P47. η ΣΥμμΕτόΧη τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στην όμαδα ΕΘΕλόντιΣμόΥ 
τόΥ ΣΥλλόγόΥ γόνΕΩν ΠαιδιΩν μΕ νΕόΠλαΣματιΚΕΣ αΣΘΕνΕιΕΣ 
φλόγα - όγΚόλόγιΚη μόναδα ΠαιδΩν “ΕλΠιδα”
Σωτηροπούλου Π.1, Τσελίκα Α.2, Παπαμιχάλη Α.3, Κουτρουμπά Α.4, Βεσκούκη Γ. 5

1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
2. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
3. Φοιτήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
4. Ψυχολόγος
5. Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας

P48. φΥματιΩΣη Και ΕιδιΚΕΣ όμαδΕΣ ΠληΘΥΣμόΥ: ΠαρΕμΒαΣΕιΣ τόΥ 
ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ
Σωτηροπούλου Π.1, Τσελίκα Α.2, Αλεβιζάκος Σ.3, Βασιλόπουλος Α.4, Ρούπα Ζ.5

1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας, TEI Αθήνας
2. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, TEI Αθήνας
3. Φοιτητής, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, TEI Αθήνας
4. Νοσηλευτής, MSc, PhD, ΚΕΕΛΠΝΟ
5. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Νικοσίας - Κύπρος

18:00 - 19:30  αναρτημΕνΕΣ αναΚόινΩΣΕιΣ Ε-POSTER (P49-P71)
 Προεδρείο: δαμοράκη μ., Κωνσταντίνου Ε.

P49. Πρόγραμμα αγΩγηΣ ΥγΕιαΣ: BLOCK ΣτόΥΣ BULLYING - δΕΣ
Σωτηροπούλου Π.1, Πολιτίδου Ε.2, Μυλωνά Ε.3, Τσελίκα Α.4, Βεσκούκη Γ. 5 
1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
2. Φοιτήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
3. Επισκέπτρια Υγείας, MSc Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ΚΕΕΛΠΝΟ
4. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
5. Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας

Παρασκευή 
10.10.2014
Β’ Αίθουσα

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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P50. αλΚόόλ Και φόιτητιΚη ΖΩη: ΕναΣ ΣΥνδΥαΣμόΣ μΕ ΚόινΩνιΚΕΣ 
διαΣταΣΕιΣ 
Πατίτσα Χ.1, Χανιώτης Δ.2, Χανιώτης Φ.3

1. Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας
2. Αν. Καθηγητής, Τμήμα Κοινοτικής Υγείας & Δημόσιας Υγείας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας
3. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας
Με συμμετοχή των φοιτητών: Αλετρά Ά., Σινάνη Ι., Τσιάνου Π.

P51. φΥματιΩΣη - αντιφΥματιΚόΣ αγΩναΣ-ΚΕντρό ΥγΕιαΣ ΘΕρμηΣ
Κούκλη Μ.1, Θεοχάρη Π.1, Τσακίρη Δ.1, Πρίνου Η.1, Καδιλτζόγλου Ι.2,  
Ιωάννου Μ.3, Μάσση Κ.2, Καραγιαννοπούλου - Κόγιου Σ.4

1. Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρο Υγείας Θέρμης
2. Παιδίατρος, Κέντρο Υγείας Θέρμης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης
3. Παιδίατρος, Κέντρο Υγείας Θέρμης.
4. Παιδίατρος, Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Θέρμης.

P52. διαδιΚτΥό  Στα ΠλαιΣια ΠρόγραμματόΣ αγΩγηΣ ΥγΕιαΣ 2013-2014
Παππά Μ.1, Κουλούρη Α.2, Ζαρμακούπη Χ.1, Κασάπα Χ.1, Ευφραιμίδου Ε.1,  
Παπακώστα Α.3

1. Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν.Π “Αγ. Παντελεήμων - Αγ. Βαρβάρα”
2. Προϊσταμένη Νοσηλευτικής “Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας”
3. Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Π “Αγ. Παντελεήμων - Αγ. Βαρβάρα”

P53. ιδιαιτΕρότητΕΣ τηΣ ΠαιδιΚηΣ φΥματιΩΣηΣ - ό ρόλόΣ τόΥ 
ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ
Μέτσου Φ.1, Μπενετάτου Κ.1

1. Επισκέπτρια Υγείας, Γ.Ν.Ν.Ιωνίας ”Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων”  
1. Επισκέπτρια Υγείας, Msc, ΄ΒΠΠΚ, Νοσοκ. Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”

P54. αντιΚαΠνιΣτιΚη αγΩγη μαΘητιΚόΥ ΠληΘΥΣμόΥ - ΚΕντρό 
ΥγΕιαΣ ΘΕρμηΣ
Θεοχάρη Π.1, Πρίνου Η.1, Τσακίρη Δ.1, Κούκλη Μ.1, Καραγιαννοπούλου - Κόγιου Σ.2

1. Επισκέπτριες Υγείας Κ.Υ. Θέρμης
2. Παιδίατρος - Διευθύντρια Κ.Υ. Θέρμης

Ρ55. αρμόδιότητΕΣ ΕΠιΣΚΕΠτΩν-ΠτριΩν ΥγΕιαΣ (ΕΕΥ) Στό ΚΕντρό 
ΥγΕιαΣ μαρΚόΠόΥλόΥ (ΚΥμ)
Χριστοδούλου Θ.1, Βλυσίδου Μ.2, Καριοφύλλα Μ.3, Κνιθάκη Ρ.4,  
Κοζικοπούλου Μ.5, Μαλαμίδου Α.6, Τανάγρα Δ.7

1. ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Μαρκόπουλου, ΜSc Πληροφορική της Υγείας
2. ΜSc Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Μαρκόπουλου
3. ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Μαρκόπουλου
4. ΜSc Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Μαρκόπουλου
5. ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Μαρκόπουλου
6. ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Μαρκόπουλου
7. ΜSc Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Μαρκόπουλου

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ
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P56. ατόμιΚό δΕλτιό ΥγΕιαΣ. Ενα όλόΚληρΩμΕνό Πρόγραμμα 
ΠρόληΨηΣ  Και  ΠρόαγΩγηΣ ΥγΕιαΣ
Πρίνου Η.1, Τσακίρη Δ.1, Κούκλη Μ.1 Θεοχάρη Π.1, Κατσανίδης Δ.3, 
Μούστου Ι.4, Τσολάκης Μ.3,Καραγιαννοπούλου - Κόγιου  Σ.5

1. Επισκέπτρια Υγείας, Κ.Υ. Θέρμης
2. Παιδίατρος, Κ.Υ. Θέρμης
3. Οδοντίατρος Κ.Υ. Θέρμης
4. Γενική Ιατρός K.Υ. Θέρμης 
5. Παιδίατρος, Διευθύντρια Κ.Υ. Θέρμης

P57. ΕμΒόλιαΣτιΚη  ΚαλΥΨη  ΠαιδιΩν  τηΣ  ΠρΩτόΒαΘμιαΣ 
ΕΚΠαιδΕΥΣηΣ
Φλώρου Ε.1, Παπανικολάου Α.2, Πάσσιου Μ.3, Τσαούση Ε.4, Καρρά Σ.5

1. Επισκέπτρια Υγείας, ΠΓE “Θριάσιο” - ΙΑΚ Ιλίου
2. Νοσηλεύτρια, Παιδική Πολυκλινική Πειραιά /ΙΑΚ Καμινίων
3. Νοσηλεύτρια, ΠΓΝ “Αττικόν” - ΚΥ Περιστερίου
4. Εργοθεραπεύτρια, ΠΓΝ “Αττικόν”
5. Νοσηλεύτρια, ΠΓΝ “Αττικόν”

P58. η ΣΥΣΧΕτιΣη αναμΕΣα Στόν ΕΘιΣμό Στό διαδιΚτΥό, τό αγΧόΣ Και 
την ΚαταΘλιΨη ΣΕ φόιτητΕΣ τόΥ ιόνιόΥ ΠανΕΠιΣτημιόΥ τηΣ ΚΕρΚΥραΣ
Μπόικος Σ.1, Νικήτα Α. BA, MA2, Κοντού Φ.3

1. Επισκέπτης Υγείας - Κέντρο Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας
2. Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχολόγος της Υγείας 
3. Κοινωνιολόγος - Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

P59. Πρόγραμμα αγΩγηΣ ΥγΕιαΣ μΕ ΘΕμα την αΣφαλη ΠλόηγηΣη 
Στό διαδιΚτΥό Και την ΧρηΣη ηλΕΚτρόνιΚΩν ΠαιΧνιδιΩν ΣΕ 
μαΘητΕΣ δημότιΚΩν ΣΧόλΕιΩν τηΣ ΚΕρΚΥραΣ
Μπόικος Σ.1, Νικήτα Α. BA, MA1

1. Επισκέπτης Υγείας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας 
2. Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχολόγος της Υγείας 

P60. η ΕΠιΣΚΕΠτρια ΥγΕιαΣ Στό ιατρΕιό ΕργαΣιαΣ τόΥ ΚΕντρόΥ 
αΠόΚαταΣταΣηΣ
Σκούφη Γ.1, Καραρρήγα Μ.- Ε.3, Στογιάννη Α.3, Παπακώστα Σ.4

1 .Ειδικός Ιατρός Εργασίας, MD, PhD, Κέντρο Αποκατάστασης “Αρωγή” Θεσσαλίας
2. Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρο Αποκατάστασης “Αρωγή” Θεσσαλίας
3. Διοικητική Διευθύντρια  Κέντρου Αποκατάστασης “Αρωγή” Θεσσαλίας
4. Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, MD, PhD, Επιστημονική  
Διευθύντρια Κέντρου Αποκατάστασης “Αρωγή” Θεσσαλίας

P61. ΠαρΕμΒαΣη διατρόφιΚηΣ ΥΠόΣτηριΞηΣ ΕργαΖόμΕνΩν ΣΕ 
τηλΕφΩνιΚό ΚΕντρό
Μπακόλα Ε.1, Κρικέλλα Α.2 ,Πετροχείλου Κ.3

1. Επισκέπτρια Υγείας
2. Ιατρός Εργασίας
3. Κλινικός Ψυχολόγος
Ιατρείο Εργασίας, Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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P62. ΒαΘμόΣ ΥιόΘΕτηΣηΣ μΕΣόγΕιαΚηΣ διαιταΣ αΠό Παιδια μιαΣ 
αΣτιΚηΣ & μιαΣ νηΣιΩτιΚηΣ ΠΕριόΧηΣ 
Τασιούλη Β.1, Σταματοπούλου Α.2, Γκέτσιος Ι.3, 
1. Επισκέπτρια Υγείας, ΜSc Δημόσιας Υγείας Κ.Υ. Σάμης Γ. Νοσοκομείο 
Κεφαλληνίας  
2. Επισκέπτρια Υγείας, MSc Δημόσιας Υγείας, Γενικό Παναρκαδικό 
Νοσοκομείο Τρίπολης (ΓΠΝ), Τρίπολη
3. Επισκέπτης Υγείας MSc Δημόσιας Υγείας, Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο-Αμαλία 
Φλέμιγκ, Αθήνα 

P63. ΣΥΣΧΕτιΣη τόΥ τόΠόΥ διαμόνηΣ Και τηΣ ΕΠιΣΚΕΨιμότηταΣ 
μΕ την μΕΣη τιμη HBA1c αΣΘΕνΩν ΠόΥ ΠαραΚόλόΥΘόΥνται Στό 
διαΒητόλόγιΚό ιατρΕιό τόΥ γ. ν δραμαΣ 
Παναγιωτίδης Π.1  
1. Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο Γ.Ν Δράμας

P64. η ΣΥμΒόλη τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στό μητριΚό ΘηλαΣμό- 
ΠρΩτόΒαΘμια φρόντιδα ΥγΕιαΣ
Σιλιγάρη Θ.1, Τασιώνα Α.2, Ρουλίσκοβα Β.3, Τσουγένη Α.4, 
1. Επισκέπτρια Υγείας Υπεύθυνη Μητρικού Θηλασμού Γ.Ν. Έδεσσας
2. Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Πυργίου Χίου
3. Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν. Έδεσσας
4. MSc Επισκέπτρια Υγείας Υπεύθυνη Τμήματος Ε.Ε.Υ. Γ.Ν. Έδεσσας.

P65. ΣΧΕδιαΣμόΣ δραΣΕΩν ΥΠόΣτηριΞηΣ μητριΚόΥ ΘηλαΣμόΥ 
μΕτα την ΕΞόδό αΠό τό νόΣόΚόμΕιό
Αρβανίτη Α.1, Μαζιώτη Χ.1, Μπιρλή Ε.1, Παπαφιλίππου Α.1, Καραντζούνη Σ.1, 
Φλώρου Ε.1

1. Τμήμα Επισκεπτών Υγείας - Τομέας Δημόσιας Υγείας, ΓΝΕ “ΘΡΙΑΣΙΟ”

P66. Πρόγραμμα αγΩγηΣ ΥγΕιαΣ ΣΕ ΣΧόλΕια τηΣ δΥτιΚηΣ αττιΚηΣ
Μπιρλή Ε.1, Φλώρου Ε.1, Δολιανίτη Φ. 2, Κατσιβέλη Δ.3, Ψωμά Ε.1,  
Παπαπανούση Χ.4, Κωστόπουλος Σ.5, Αρβανίτη Α.1

1. Τμήμα Επισκεπτών Υγείας-Τομέας Δημόσιας Υγείας, ΓΝΕ “Θριάσιο”
2. Τμήμα Ψυχολόγων, ΓΝΕ “Θριάσιο”
3. Επισκέπτρια Υγείας, Σ.Ε.Υ.Υ.Π
4. Γρ. Αγωγής Υγείας Β/Θμιας Εκπαίδευσης Δυτ.Αττικής
5. Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας, ΓΝΕ “Θριάσιο”

P67. ό ΠρΩταρΧιΚόΣ ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στην 
ΕΘΕλόντιΚη αιμόδόΣια, ΠρόΣΕλΚηΣη Και διατηρηΣη τΩν 
ΕΘΕλόντΩν αιμόδότΩν  
Αγγελακόπουλος Ε.1, Σωτηροπούλου Α.2, Γιαννησοπούλου Ο.3

1. Γ. Ν. Αθηνών Ευαγγελισμός  
2. Δημοτικά Πολυϊατρεία Δήμος Κηφισιάς 
3. Ιατρείο Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας σε Εργοστάσιο

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ
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P68. ΠρΩτόΒαΘμια φρόντιδα ΥγΕιαΣ ΣΕ γΕνιΚό νόΣόΚόμΕιό -  
ό ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ
Ζιάκου Α.1, Κόκκαλη Β.1, Μπούρα Α.1, Πολυχρονίδης Π.1, Ταβουλαρέα Ζ.1,  
Τσιάπαλη Χ.1, Φώτη Δ.1

1. Γενικό Νοσοκομείο “Ασκληπιείο” Βούλας

P69. ΠρόληΨη λόιμΩδη νόΣηματα Και ό ρόλόΣ τΩν  ΕΠιΣΚΕΠτΩν     
ΥγΕιαΣ  τιΣ δ/νΣΕιΣ δημόΣιαΣ ΥγΕιαΣ 
Ανδρουτσοπούλου Γ. 1, Μαλιάκα Μ.2, Σακουφάκη Μ.3 
1. Επισκ. Υγείας στην Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Αττικής 
2. Επισκ. Υγείας στην Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφ. Αττικής
3. Επισκ. Υγείας στην Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφ. Αττικής

P70. “η ΣΥμΒόλη τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στη ΨΥΧόΚόινΩνιΚη 
αΠόΚαταΣταΣη Και την αΠόαΣΥλόΠόιηΣη  ΕΠιΚαιρόΠόιηΣη τόΥ 
ρόλόΥ Και τΩν ΚαΘηΚόντΩν ΣΕ ΣΥντόνιΣμό μΕ τιΣ αΠαιτηΣΕιΣ 
ΠόΥ ΕΠιΒαλλΕι ΣημΕρα η ΨΥΧιατριΚη μΕταρρΥΘμιΣη”
Τσούκας Κ.1

1. Επισκέπτης Υγείας Κέντρου Ημέρας ΠΕΨΑΕΕ (Πανελλαδική Ένωση για 
την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και Επαγγελματική Επανένταξη)

P71. η διΕρΕΥνηΣη τηΣ λανΘανόΥΣαΣ φΥματιΩδόΥΣ μόλΥνΣηΣ 
ΣτόΥΣ όιΚόνόμιΚόΥΣ μΕταναΣτΕΣ Κατα την ΕΠταΕτΊα 2007-2013 
Στην ΚΕρΚΥρα
Βαλσάμη Α.1, Αυγούστη Λ.1, Καπάδοχα Α.1, Πρόκου Ι.1

1. Γενικό και Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Ευχαριστούμε θερμά τις χορηγούς εταιρίες 
για την προσφορά τους στην διοργάνωση του

 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 

ΒιανΕΞ/SPMSD
LIfESCAN, A JOHNSON & JOHNSON COMPANY

PHARMASERVE - LILLY

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ
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ΕΑ1. μΕτρηΣη Και αναλΥΣη τηΣ ΥΠόΚΕιμΕνιΚηΣ ΠόιότηταΣ ΖΩηΣ 
ηλιΚιΩμΕνΩν ΧρηΣτΩν τόΥ ΚαΠη γαλατΣιόΥ
Μπαμπούρη Θ.1

1. Επισκέπτρια Υγείας, MSc Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ), ΚΕΕΛΠΝΟ

Εισαγωγή: Η δημογραφική γήρανση, ως συνέπεια της αύξησης του 
προσδόκιμου επιβίωσης και της μείωσης της γεννητικότητας και της 
θνησιμότητας αποτελεί για τις βιομηχανικές χώρες, ένα κοινωνικό, 
οικονομικοί και πολιτικό πρόβλημα και βρίσκεται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος των κυβερνήσεων και των ερευνητών. Στην Ελλάδα το 
19,3% (2011) αποτελεί το σύνολο του γερασμένου πληθυσμού. Σκοπός: 
η διερεύνηση του επιπέδου διαβίωσης των ηλικιωμένων και της 
υποκειμενικής αντίληψης της κοινωνικής στήριξης από το οικογενειακό 
και το φιλικό περιβάλλον, να μελετηθεί σε ποιο βαθμό η υγεία των 
ηλικιωμένων επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή. Υλικό και 
Μέθοδος: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Οι λέξεις-κλειδιά 
που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση ήταν «γήρανση», «ηλικιωμένος», 
«ποιότητα ζωής», «κοινωνική στήριξη», «Κ.Α.Π.Η». Συμμετείχε ως 
δείγμα ένα σύνολο 150 ανθρώπων. Η μέθοδος δειγματοληψίας που 
επιλέχθηκε ήταν η απλή τυχαία δειγματοληψία (simple random sam-
pling). Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 
ερωτηματολόγιο. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η υποκειμενική 
κοινωνική στήριξη των ηλικιωμένων σχετίζεται με το φύλο, την ηλικία 
και την εκπαίδευση. Η υποκειμενική αντίληψη της υγείας επηρεάζεται 
από το βαθμό λειτουργικότητας, την εκπαίδευση, το φύλο, την ηλικία και 
την οικογενειακή κατάσταση. Η καλύτερη ποιότητα ζωής επιτυγχάνεται 
με εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας σε όλες 
τις πληθυσμιακές ομάδες καθώς και στους επαγγελματίες υγείας, με 
στόχο την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού της τρίτης και τέταρτης 
ηλικίας. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας καθώς και η 
παροχή αξιοπρεπών συντάξεων και επιδομάτων βοηθούν την επίτευξη 
του παραπάνω στόχου. Η καλύτερη λειτουργία των ΚΑΠΗ και παρόμοιων 
δημόσιων φορέων με στόχο την ενεργοποίηση των ενδιαφερόντων των 
ηλικιωμένων, αποτελούν προτάσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ατόμων άνω των 65 ετών. 

EA2. ό ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στην ΠόιότιΚη αναΒαΘμιΣη 
τόΥ ΕΘνιΚόΥ ΠρόγραμματόΣ ΠρόληΠτιΚόΎ ΕλΕγΧόΥ νΕόγνΩν
Ιακώβου Κ.1, Γκιργκινούδης Π.1, Πλατής Δ.1, Σούλπη Κ.1

1. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Εισαγωγή : Το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών 
(Ε.Π.Π.Ε.Ν), αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του 
ΙΥΠ και αποσκοπεί στην αναζήτηση νόσων στο σύνολο των νεογνών της 
χώρας με σκοπό τον εντοπισμό των παιδιών που πάσχουν από μια νόσο 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1     14:30-18:00
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 
(Α’ ΑΙΘΟΥΣΑ)

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ
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ασυμπτωματική κατά τη γέννηση. Η προληπτική αυτή μέθοδος εφαρμόζεται 
σε όλες τις προηγμένες χώρες τα τελευταία 45 χρόνια. Στην Ελλάδα ο 
έλεγχος ξεκίνησε από το ΙΥΠ, πιλοτικά το 1974 για τους κατοίκους του 
λεκανοπεδίου Αττικής και επεκτάθηκε σε όλη την χώρα το 1977. 
Σκοπός του προγράμματος: Το ανιχνευτικό πρόγραμμα νεογνών αναζητεί 
τα παιδιά που έχουν προδιάθεση να νοσήσουν. Η ανίχνευση αφορά 
τέσσερα νοσήματα: τη Φαινυλκετονουρία, το Συγγενή Υποθυρεοειδισμό, τη 
Γαλακτοζαιμία και τη G6PD. Για να τεθεί διάγνωση ακολουθούνται τα πιο 
κάτω στάδια:  
1. Όλα τα μαιευτήρια δημόσια / ιδιωτικά  αναλαμβάνουν τη συλλογή αίματος 
την 3-5 ημέρα ζωής από το σύνολο του νεογνικού πληθυσμού της χώρας 
και στέλνουν αυθημερόν τις κάρτες αιμοληψίας στο ΙΥΠ.
2. Η εργαστηριακή επεξεργασία του δείγματος μας επιτρέπει μέχρι το 
μεσημέρι της ίδιας ημέρας να έχουμε αποτελέσματα.   
Άμεσος στόχος του ανιχνευτικού προγράμματος είναι η έγκαιρη παρέμβαση 
σε μια χρονική στιγμή όπου είναι δυνατή η αποφυγή της έναρξης των 
συμπτωμάτων της νόσου. Τα πρώτα συμπτώματα παρουσιάζονται στον 
εγκέφαλο του παιδιού επιδρώντας αρνητικά στο νοητικό πηλίκο, η 
συμπτωματολογία εκδηλώνετε προοδευτικά και σταματά με τη κατάληξη 
του παιδιού. 
Ο Ρόλος του επισκέπτη υγείας στην ποιοτική αναβάθμιση του (Ε.Π.Π.Ε.Ν)
Απώτερος στόχος μας, είναι η πρόσληψη ενός επισκέπτη υγείας, ο οποίος 
θα εκπαιδευτή έτσι ούτως ώστε να αναλάβει την ενημέρωση του συνόλου 
των μαιευτηρίων της χώρας προκειμένου να μειωθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο τα λάθη, τα οποία αφορούν κυρίως κακή αιμοληψία και 
ελλείπει ή καθόλου στοιχεία επικοινωνίας με τους γονείς.

EA3. διαδιΚτΥό Και μαΘητΕΣ: η ΣταΣη, η γνΩΣη Και η 
ΣΥμΠΕριφόρα τΩν μαΘητΩν  δημότιΚΩν ΣΧόλΕιΩν τηΣ ΠΕριόΧηΣ 
τόΥ δημόΥ ρηγα φΕραιόΥ μαγνηΣιαΣ
Κωτούλας Α.1, Χασιώτη Α.1

1. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου, Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας - 
Ψυχοθεραπευτής 
2. Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, Επισκέπτρια Υγείας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι τα παιδιά μας είναι οι 
«ψηφιακοί γηγενείς». Για αυτά το Διαδίκτυο δεν είναι μια νέα τεχνολογία 
που εμφανίστηκε για να αλλάξει την καθημερινότητά τους, ΕΙΝΑΙ η 
καθημερινότητά τους. Εμείς, λοιπόν, οι «ψηφιακοί μετανάστες» οφείλουμε 
να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα ώστε να είμαστε σε θέση να 
κατανοήσουμε και να προφυλάξουμε τα παιδιά μας από τους νέους 
κινδύνους που εμφανίστηκαν στο προσκήνιο, απολαμβάνοντας παράλληλα 
τα πολλαπλά οφέλη του Διαδικτύου. 
ΣΚΟΠΟΣ :Η αναζήτηση του επιπέδου των γνώσεων και τις μέχρι σήμερα 
πρακτικές των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων σχετικά για το 
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φαινόμενο του «εθισμού» των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς και για τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι από την ανεξέλεγκτη 
χρήση του διαδικτύου. 
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλογή στοιχείων από μαθητές και εκπαιδευτικούς 
των Δημοτικών σχολείων της περιοχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου 
Μαγνησίας (Ριζομήλου, Στεφανοβικείου & Καναλίων), καθώς και στο 10ο 
Δ.Σ. Βόλου. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έχοντας αποκτήσει μια σφαιρική γνώση πάνω 
στα θέματα των κινδύνων του διαδικτύου, οι μαθητές κλήθηκαν να 
διαχειριστούν εικονικές περιπτώσεις παιδιών-εφήβων «μαθητών», σε 
μορφή «role-playing» με υποθετικούς διαλόγους. 
Οι μαθητές του περιφερειακού Δήμου Φερών της Μαγνησίας και όσο 
πιο μακριά βρίσκονται από την έδρα του Δήμου, είχαν αισθητά λιγότερες 
γνώσεις για τους κινδύνους που διατρέχουν στο διαδίκτυο, οι γονείς τους 
είχαν μικρότερη γνώση και συμμετοχή στο θέμα καθώς επίσης και οι 
εκπαιδευτικοί των σχολείων ασχολήθηκαν λιγότερο με τους μαθητές τους 
για το θέμα κατά την διάρκεια των προηγούμενων ετών σε σχέση με το Δ.Σ. 
του Βόλου. Στο σχολείο αυτό της πρωτεύουσας του Νομού, τα παιδιά, οι 
γονείς και οι εκπαιδευτικοί είχαν περισσότερη και ποιοτικότερη γνώση για 
το θέμα και αυτό φάνηκε και από την άνεση των μαθητών να διαχειριστούν 
τον εαυτό τους στο role-playing.    
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ελλιπής γνώση και η συνεργασία μεταξύ μαθητών, 
γονιών και εκπαιδευτικών, αλλά και η ελλιπής ενημέρωση από διάφορες 
πηγές για το θέμα του «εθισμού» των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς και 
για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι από την 
ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου, βρίσκονται σε μεγαλύτερη έκθεση 
στους κινδύνους του διαδικτύου.
Οι μαθητές του αστικού κέντρου είναι πιο ενημερωμένοι σε σχέση με 
αυτούς του περιφερειακού Δήμου του Νομού Μαγνησίας διότι έχουν 
μεγαλύτερη πρόσβαση οι ίδιοι οι γονείς τους και οι εκπαιδευτικοί τους σε 
διάφορες πηγές ενημέρωσης. 
Χρειάζεται η συνέχιση της ενημέρωσης από πιστοποιημένους ειδικούς για 
το θέμα στα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλες τις περιοχές του Νομού 
Μαγνησίας.   
Είναι βασικό να κατανοήσουμε ότι όλα τα προβλήματα που προβάλλονται 
σε σχέση με το Διαδίκτυο δεν εμφανίστηκαν τώρα, αλλά προϋπήρχαν του 
μέσου. Αυτό που άλλαξε είναι ο τρόπος που ένα πρόβλημα μπορεί να μας 
«χτυπήσει» την πόρτα, μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, και μέσα από την οθόνη 
ενός υπολογιστή.
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EA4. ΕΠιΠόλαΣμόΣ ΠαιδιΚηΣ ΠαΧΥΣαρΚιαΣ μαΘητΩν 
ΠρΩτόΒαΘμιαΣ ΕΚΠαιδΕΥΣηΣ  δημόΥ ΚαρΠΕνηΣιόΥ 
Γκέτσιος Ι.1, Σταματοπούλου A.2, Τασιούλη Β.3, Βασιλάκου Τ.4 
1. Επισκέπτης Υγείας MSc Δημόσιας Υγείας, Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, 
Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ, Αθήνα
2. Επισκέπτρια Υγείας MSc Δημόσιας Υγείας, Γενικό Παναρκαδικό 
Νοσοκομείο Τρίπολης, Τρίπολη
3. Επισκέπτρια Υγείας, Κ.Υ. Σάμης - Γ.Ν. Κεφαλληνίας, Κεφαλονιά 
4. Τομέας Υγιεινής της Διατροφής και Βιοχημείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Υγείας, Αθήνα

Εισαγωγή: Η παχυσαρκία μεταξύ των παιδιών και των νέων έχει εξελιχθεί 
σε σύγχρονη επιδημία.  
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση του Δείκτη 
Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), κατά ηλικία και φύλο, των μαθητών δημοτικών 
σχολείων της πόλης του Καρπενησίου. 
Υλικό: Το δείγμα αποτέλεσαν 239 μαθητές και των δυο φύλων από τις 
τάξεις Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ των τεσσάρων δημοτικών σχολείων της πόλης του 
Καρπενησίου. Η έρευνα διενεργήθηκε το 2012 και το ποσοστό συμμετοχής 
ήταν 79%. 
Μέθοδοι: Εντός των σχολικών μονάδων έγινε καταγραφή δημογραφικών 
στοιχείων (ηλικία, φύλο, εθνικότητα) και μετρήσεις βάρους και ύψους 
για τον προσδιορισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Τα παιδιά 
ταξινομήθηκαν κατά ηλικία & φύλο σε νορμοβαρή, υπέρβαρα και 
παχύσαρκα. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
στατιστικό πρόγραμμα SPSSv.17 και συγκεκριμένα ο έλεγχος χ2 (p<0,05). 
Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται η διάμεσος τιμή 
και το ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR).  
Αποτελέσματα: Έκδηλη γίνεται η παχυσαρκία όταν χρησιμοποιούνται τα 
προτεινόμενα όρια της International Obesity Task Force (IOTF) ή η 85η 
και η 95η εκατοστιαία θέση των καμπυλών ανάπτυξης. Το ποσοστό των 
υπέρβαρων και παχύσαρκων αγοριών ήταν 14% και 7,4%, αντίστοιχα στο 
σύνολο του δείγματος. Το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων 
κοριτσιών ήταν 15,2% και 6,8%, αντίστοιχα στο σύνολο του δείγματος. 
Σύμφωνα με τις χρησιμοποιούμενες καμπύλες των βιβλιαρίων υγείας 
της χώρας μας, τα παιδιά του δείγματος δεν παρουσιάζουν πρόβλημα 
παχυσαρκίας, ούτε στις ακρότατες τιμές τους. Στα αγόρια, η αιχμή της 
συχνότητας της παχυσαρκίας παρουσιάζεται κατά την ηλικία των 11,5 ετών, 
ενώ στα κορίτσια παρουσιάζεται κατά την ηλικία των 8 ετών.  
Συμπεράσματα: Το πρόβλημα της παχυσαρκίας είναι υπαρκτό και 
εντοπίζεται σε σημαντικό ποσοστό μαθητών, ιδιαίτερα στις κρίσιμες 
περιόδους έναρξης της εφηβείας στα δυο φύλα. Τα ευρήματα της μελέτης 
επιβεβαιώνουν τις επιφυλάξεις για την εφαρμοσιμότητα των προτεινόμενων 
από το Υπουργείο Υγείας καμπυλών ανάπτυξης.  
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EA5. ΠρόΣΕλΚΥΣη Και ΚινητόΠόιηΣη ΕΘΕλόντΩν αιμόδότΩν
Σαμαρά Κ.1

1. ΕΣΔΥ-ΤΕΙ Αθηνών

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ :    Η αιμοδοσία αποτελεί ύψιστη έκφραση του εθελοντισμού, 
προσφοράς και αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο: δίνεις αίμα –δίνεις ζωή 
. Αναγκαία κρίνεται η χάραξη αποτελεσματικής προσέλκυσης εθελοντών, 
μη αμειβόμενων αιμοδοτών η όποια δεν υπονοεί ότι η προσέλκυση για την 
εθελοντική αιμοδοσία, δεν αφορά μόνο άτομα που δεν έχουν δώσει αίμα 
στο παρελθόν 
ΣΚΟΠΟΣ :Στην παρούσα εργασίας διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά των 
εθελοντών αιμοδοτών μιας περιοχής της Αθήνας και καταγράφηκαν οι 
σημαντικοί παράγοντες για την προσέλκυση και κινητοποίησή τους.
ΥΛΙΚΟ : Η μελέτη ήταν περιγραφική, συσχέτισης και πραγματοποιήθηκε 
στο Δήμο Αιγάλεω, σε σύνολο 157 εθελοντών αιμοδοτών, η συλλογή των 
δεδομένων έγινε κατά τη διάρκεια της ετήσιας εθελοντικής αιμοδοσίας 
του Δήμου για το 2010. Η δειγματοληπτική μέθοδος ήταν δειγματοληψία 
ευκολίας. Οι περισσότεροι εθελοντές αιμοδότες ήταν γυναίκες, απόφοιτοι 
Λυκείου, με υψηλότερη εύρος ηλικίας τα 49-62 έτη. 
ΜΕΘΟΔΟΣ : Το ερευνητικό εργαλείο ήταν ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς, 
το οποίο έλαβε την τελική του μορφή μετά από πιλοτική έρευνα σε 20 
εθελοντές αιμοδότες του Δήμου Αιγάλεω, όπου έγιναν παρεμβάσεις και 
διορθώσεις. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 39 ερωτήσεις. Η έρευνα 
έχει τηρήσει αυστηρά τις αρχές δεοντολογίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι ο κυριότερος λόγος 
που οι εθελοντές αιμοδότες δίνουν αίμα και συνέχιζαν να αιμοδοτούν ήταν 
η κοινωνική προσφορά. Οι κυριότεροι παράγοντες κινητοποίησης ήταν, κατά 
σειρά, οι αλτρουιστικοί λόγοι, η κοινωνικότητα και η κατανόηση δηλαδή οι 
θετικές εμπειρίες των εθελοντών αιμοδοτών. Τα κυριότερα συναισθήματα, 
μετά το πέρας της αιμοδοσίας ήταν χαρά και ηθική ικανοποίηση, ενώ η 
εμπειρία της εθελοντικής αιμοδοσίας τους φάνηκε ευχάριστη. Η κυριότερη 
πηγή ενημέρωσης των εθελοντών αιμοδοτών ήταν το φυλλάδιο της 
αιμοδοσίας του Δήμου Αιγάλεω, ενώ οι ίδιοι δήλωσαν ευχαριστημένοι με 
την συμπεριφορά και την εξυπηρέτηση του προσωπικού αιμοδοσίας. Οι 
παντρεμένοι ήταν οι πιο τακτικοί αιμοδότες, οι περισσότεροι είχαν κάρτα 
εθελοντή αιμοδότη, θεωρούσαν ότι γνώριζαν αρκετά για την αιμοδοσία, 
έδιναν συχνά αίμα και στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Οι προτάσεις είναι βασισμένες γύρω από την ιδέα του 
εθελοντισμού και αφορούν τη διοργάνωση ημερίδας για τους εθελοντές 
αιμοδότες και τη βράβευσή τους, την εκπαίδευση προσωπικού διαφόρων 
φορέων που έχουν τράπεζες αίματος, για την προσέλκυση και κινητοποίηση 
των εθελοντών αιμοδοτών, και την παροχή κινήτρων προς τους αιμοδότες 
για τη διατήρηση της αιμοδοτικής τους πρακτικής. 

\
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EA6. Πρόγραμμα ΠαρΕμΒαΣηΣ για τη διατρόφη ΣΕ μαΘητΕΣ 
δημότιΚόΥ ΣΧόλΕιόΥ  
Μπελίτση Β.1

1. Επισκέπτρια Υγείας MSc, Προαγωγής και Αγωγής Υγείας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μια πιλοτική εφαρμογή 
ενός προγράμματος   προαγωγής υγείας στο σχολείο, για την πρόληψη 
και μείωση της παχυσαρκίας σε μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του 
δημοτικού σχολείου.
ΣΚΟΠΟΣ  Το πρόγραμμα παρέμβασης είχε στόχο την αύξηση των γνώσεων 
των παιδιών σε θέματα διατροφής, την υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής, 
τη μείωση του δείκτη μάζας σώματος των παιδιών και την αύξηση της 
συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες εκτός  ωρολογίου προγράμματος 
του σχολείου. 
Σκοπός ήταν η μείωση του σωματικού βάρους στα παχύσαρκα και 
υπέρβαρα παιδιά.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ   Για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος 
και του τρόπου παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε η θεωρία της Κοινωνικής 
Μάθησης (Social Learning Theory - SLT) του Bandura.
Υλοποιήθηκε σε δέκα εβδομαδιαίες δίωρες συναντήσεις με εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες για την υγιεινή διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα. 
Το δείγμα    αποτελούσαν μαθητές από δύο σχολεία και συμμετείχαν 
στην παρέμβαση για 4 μήνες. Διακρίθηκε σε δύο ομάδες, παρέμβασης 
και ελέγχου. Πριν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, 
πραγματοποιήθηκαν σωματομετρήσεις (βάρος, ύψος, περίμετρος μέσης ) 
και συλλέχθηκαν πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες και γνώσεις 
αλλά και τα επίπεδα της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών. Η συλλογή 
των πληροφοριών για τις γνώσεις και διατροφικές συνήθειες  έγινε με τη 
βοήθεια σταθμισμένου ερωτηματολογίου (CATCH  Kids Club after school 
student questionnaire).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μελέτης έδειξε ότι 
αυξήθηκαν οι γνώσεις των παιδιών της ομάδας παρέμβασης και ότι υπήρξε 
αλλαγή στη διατροφική τους συμπεριφορά μετά την παρέμβαση σε σχέση 
με την ομάδα ελέγχου. Δεν σημειώθηκε αλλαγή στο σωματικό βάρος στα 
παχύσαρκα και υπέρβαρα παιδιά, στην αύξηση της φυσικής δραστηριότητας 
εκτός σχολείου, ούτε διαφοροποίηση στο δείκτη μάζας σώματος, πιθανόν 
λόγω της μικρής διάρκειας της παρέμβασης και του μικρού αριθμού του 
δείγματος.  
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ΕΑ7. μόντΕλό αιμόδόΣιαΣ Στην ΕΚΠαιδΕΥΣη. όταν τό μΕραΚι 
ΥΠόΣΚΕλιΖΕι τα ΠρόΒληματα για δραΣη Και αΠότΕλΕΣμα
Λαμπακάκη Ε.1, Παπούλιας Π.2, Κόνσουλας Θ.2, Κριεμπάρδης Α.2,  
Παπαζήσιμου Ε.3 , Σπυράτος Σ.3,  Φουντουλάκη - Παπαρίζου Λ.1

1. Ν.Υ. Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Νίκαιας “Άγιος Παντελεήμων”
2. ΤΕΙ Αθήνας
3. 3ο-4ο Λύκειο Περιστερίου

Εισαγωγή . Ευρηματικός παραδειγματισμός  της νεολαίας για δράση 
στην εθελοντική αιμοδοσία , με την συμπαράσταση ευαισθητοποιημένων 
εκπαιδευτικών λειτουργών.
Σκοπός. Διαμόρφωση προτύπου οργάνωσης αιμοδοσίας στο εκπαιδευτικό 
σύστημα. 
Υλικό - Μέθοδος. Το ΤΕΙ Αθήνας δημιούργησε το  website Blood-
Sharing.org, Facebook σελίδα, οργανωτικά διαγράμματα  δράσης και 
αποτελέσματος. Έντυπο διαφημιστικό υλικό με αυτοχρηματοδότηση. Δελτία 
τύπου πλήρους ενημερωτικού περιεχομένου με ανάλογες παραπομπές 
(links) και χρήση διαδικτυακών  ιδίων μέσων για την ομαλή προσέλευση 
αιμοδοτών ,για προσφορά. Το 3ο-4ο Λύκειο Περιστερίου χρησιμοποίησε 
αναφορές στο περιοδικό του σχολείου ΄΄της γάτας το κουδούνι΄΄. 
Εντρύφησε  σε προσωπική ενασχόληση των μαθητών και εκπαιδευτικών 
για δημιουργία έντυπου υλικού, μέσα από προγράμματα αγωγής υγείας 
πέραν του ωρολογιακού προγράμματος. Χρησιμοποίησε διαδικτυακά μέσα 
για διεύρυνση της ομάδας των αιμοδοτών. Αξιοποίησε την νεοσυσταθείσα 
ένωση αποφοίτων. 
Αποτελέσματα. Ο ενθουσιασμός τριών φίλων για προαγωγή της εθελοντικής 
αιμοδοσίας στο ΤΕΙ Αθήνας, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός ισχυρού 
πυρήνα ευαισθητοποίησης, 30 φοιτητών. Οι ημέρες αιμοδοσίας που 
οργανώθηκαν με υποδειγματικό τρόπο, αποτέλεσαν ημέρες γιορτής και 
μικρά αναμνηστικά δώρα, καλλιτεχνήματα, φωτογραφικό υλικό, προβολή 
video και  κυρίως προσωπική επαφή , προδίκασαν το ελπιδοφόρο μέλλον.                                                                          
Το 3ο-4ο Λύκειο Περιστερίου με πόλο έλξης αιμοδοτών, το μοντέλο 
΄΄αιμοδοσία-σχολείο-οικογένεια΄΄ ,εμφύσησε την αγάπη για μάθηση 
παράλληλα με την αναγκαιότητα για κοινωνική προσφορά και ενδυνάμωσε 
την αγαστή σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και αποφοίτων 
για ένα κοινό σκοπό. Η απόδοση του θέματος με προσωπικά έργα, κόσμισε 
τον χώρο του σχολείου με θετικά μηνύματα για την διαχρονική προσπάθεια 
και δράση.
Συμπεράσματα. Εκεί όπου το μεράκι για προσφορά περισσεύει, εκλείπουν 
κι οι διαμαρτυρίες για έλλειψη υποστηρικτικών υπηρεσιών και μέσων. 
Το  παρόν και το μέλλον  της αιμοδοσίας, στηρίζεται στην δράση της νέας 
γενιάς από την πρώιμη  αιμοδοτική ηλικία, στηριζόμενη καθαρά στην μη 
ανταποδοτική αλτρουιστική προσφορά. Ο νεανικός ενθουσιασμός ανοίγει 
νέους δρόμους στρατηγικής για επίτευξη των στόχων του αιμοδοτικού 
συστήματος, ξεκινώντας σε σωστή βάση, με την εξειδικευμένη καθοδήγηση 
από κρατικούς λειτουργούς, ώστε να διασφαλίζεται η αξία, ο στόχος 
και το αποτέλεσμα.  Το μεράκι για την αιμοδοσία δεν είναι αποτέλεσμα 
επαγγελματικής κατάρτισης. 
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EA8. διΕρΕΥνηΣη γνΩΣΕΩν, ΣταΣΕΩν Και διατρόφιΚΩν ΣΥνηΘΕιΩν 
διαΒητιΚΩν αΣΘΕνΩν Στό νόΣόΚόμΕιό τριΠόληΣ - Εφαρμόγη 
ΚαταλληληΣ διαιτητιΚηΣ ΠαρΕμΒαΣηΣ Και αΞιόλόγηΣη τηΣ 
ΠαρΕμΒαΣηΣ αΥτηΣ
Σταματοπούλου Α.1, Γκέτσιος Ι.2, Τασιούλη Β.3, Βασιλάκου Τ.4

1. Επισκέπτρια Υγείας, MSc στη Δημόσια Υγεία, Γενικό Παναρκαδικό 
Νοσοκομείο Τρίπολης (ΓΠΝ), Τρίπολη
2. Επισκέπτης Υγείας MSc, Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο 
- Αμαλία Φλέμιγκ, Αττική
3. Επισκέπτρια Υγείας, MSc Προαγωγής & Αγωγής Υγείας, Κέντρο Υγείας 
Σάμης, Κεφαλονιά
4. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Υγιεινής της Διατροφής & 
Βιοχημείας, Αθήνα

Εισαγωγή: Οι υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο για την πρόληψη και τη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη. 
Σκοπός: Η ανάπτυξη υγιεινών διατροφικών συνηθειών, η άριστη ρύθμιση-
έλεγχος του σακχάρου, η αντιμετώπιση-ρύθμιση των υπολοίπων 
παραμέτρων που στο πλαίσιο του μεταβολικού συνδρόμου συνυπάρχουν με 
το διαβήτη (υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, παχυσαρκία), η επίτευξη ιδανικού 
σωματικού βάρους, η διακοπή καπνίσματος, η πρόληψη οξέων και χρόνιων 
επιπλοκών και η συστηματική σωματική άσκηση.
Υλικό: 100 ασθενείς (57% άνδρες και 43% γυναίκες, ηλικίας 39-89 ετών) 
που έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη και παρακολουθούνταν στο Γ.Π.Ν. 
Τρίπολης.
Μέθοδος: Τα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν μέσω προσωπικής συνέντευξης 
και περιελάμβαναν κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία, ατομικό ιατρικό 
ιστορικό, διατροφικά στοιχεία και σωματομετρικές μετρήσεις. Ακολούθησε 
παρέμβαση που αφορούσε τον έλεγχο του σωματικού βάρους, την άσκηση, 
τον έλεγχο των επιπέδων της γλυκόζης του αίματος και τη διατροφή. Η 
επαναξιολόγηση έγινε με τη συμπλήρωση του ίδιου ερωτηματολογίου. Η 
στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 
προγράμματος Stata 10.
Αποτελέσματα: Το 72% του δείγματος ήταν παχύσαρκοι [δείκτη μάζας 
σώματος (ΔΜΣ) ≥30], το 19% υπέρβαροι (ΔΜΣ=25-29,9) και το 9% είχε 
φυσιολογικό σωματικό βάρος (ΔΜΣ=18-24,9). Η διάμεσος τιμή της 
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης ήταν 7.3. Στατιστικά σημαντικές διαφορές 
μετά την παρέμβαση παρατηρήθηκαν στις εξής μεταβλητές: φυσική 
δραστηριότητα (58,9% από 41,0%, p-value=0,002), λήψη πρωινού (94,7% 
από 86,0%, p-value=0,013), βάρος (Q1=73,0 από 74,5, p-value=0,002), 
BMI (διάμεσος=31,7 από 32,4, p-value=0,002), περιφέρεια μέσης 
(διάμεσος=106 από 108, p-value<0,001), διάρκεια άσκησης (Q1=1,0 από 0,5, 
p-value=0,023). Επίσης βελτιώθηκαν οι διατροφικές τους συνήθειες.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι παρεμβάσεις, έστω και 
μικρές, μπορούν να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Χρειάζεται όμως 
επιμονή και προσαρμογή των προγραμμάτων στις ιδιαιτερότητες και τα 
πολιτισμικά πιστεύω των ασθενών.   
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EA9. ΠαραΚόλόΥΘηΣη τηΣ ΘΕραΠΕΥτιΚηΣ ΣΥμμόρφΩΣηΣ ΧρόνιΩν 
ΣΧιΖόφρΕνΩν ΣτιΣ DEPOT ΚλινιΚΕΣ «ΨΥΧιατριΚηΣ ΚλινιΚηΣ 
γννΠ “ΆγιόΣ ΠαντΕλΕημΩν”- ΠανΕΠιΣτημιαΚηΣ ΨΥΧιατριΚηΣ 
ΚλινιΚηΣ γόνΚ “όι αγιόι αναργΥρόι”» ΥΠό ΘΕραΠΕια μΕ ΕνΕΣιμα 
αντιΨΥΧΩτιΚα μαΚραΣ διαρΚΕιαΣ δραΣηΣ (LAI)
Μπασκάκη Σ.1, Νυσταζάκη Μ.2, Σπυρόπουλος Ι.ς3, Σπινάρης Β.4, 
Αλεβιζόπουλος Γ.5

1. Επισκέπτρια Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικής Κλινικής - Υπεύθυνη Γραφείου 
Επισκεπτριών Υγείας ΓΝΝΠ “Άγιος Παντελεήμων”
2. Νοσηλεύτρια Π.Ε Ψυχικής Υγείας, Msc Ψυχικής Υγείας, Υποψ. Διδάκτωρ 
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΓΟΝΚ “Οι Άγιοι Ανάργυροι”
3. Συντονιστής Διευθυντής, Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΝΠ “Άγιος 
Παντελεήμων” 
4. Διευθυντής, Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΝΠ “Άγιος Παντελεήμων”
5. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής 
Κλινικής ΓΟΝΚ “Οι Άγιοι Aνάργυροι”

Εισαγωγή: Τα Depot αντιψυχωτικά χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική 
πρακτική από το 1960 σε μία προσπάθεια να μειωθούν τα ποσοστά 
υποτροπών και να βελτιωθεί η πρόγνωση της ψύχωσης, ειδικότερα της 
σχιζοφρένειας, μακροπρόθεσμα. Η χορήγηση των ενέσιμων αντιψυχωτικών 
μακράς διάρκειας  δράσης γίνεται στις αντίστοιχες κλινικές «Depot» 
κάθε Ψυχιατρικής Κλινικής. Την  Ευθύνη για την κλινική Depot έχει ένας 
νοσηλευτής - νοσηλεύτρια ή επισκέπτρια  ψυχικής υγείας κατάλληλα 
εκπαιδευμένος-η.  Η χορήγηση των ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς 
διάρκειας δράσης γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτή 
νοσηλεύτρια ή επισκέπτρια ψυχικής υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες 
ασφαλούς χορήγησης depot φαρμάκων.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί και να 
αξιολογηθεί ο βαθμός συμμόρφωσης και τήρησης της θεραπείας χρόνιων 
σχιζοφρενών ασθενών  υπό θεραπεία με ενέσιμα αντιψυχωτικά μακράς 
δράσης (Long acting injections).  
Μεθοδολογία: Προοπτική μελέτη παρατήρησης, χωρίς ομάδα ελέγχου, με 
χρόνο παρακολούθησης από τον Φεβρουάριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο 
του 2013. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 
στατιστικές μεθόδους κανονικής κατανομής και μεταβλητότητας για 
διεξαγωγή περιγραφικής ανάλυσης ποσοτικών μεταβλητών. Οι μέσες τιμές 
(mean), οι τυπικές αποκλίσεις (Standard Deviation=SD) χρησιμοποιήθηκαν 
για την περιγραφή των ποσοτικών μεταβλητών. Οι απόλυτες (Ν) και 
οι σχετικές (%) συχνότητες χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των 
ποιοτικών μεταβλητών.
Αποτελέσματα: Η προσέλευση των ασθενών στην κλινική Depot της 
Ψυχιατρικής Κλινικής ΓΝΝΠ  “Άγιος Παντελεήμων” για το διάστημα από 
Φεβρουάριο 2011 έως Δεκέμβριο 2013  ήταν για το 100% των ασθενών 
τακτική. Το εύρος της ηλικίας των ασθενών είναι από 32 έως 63 ετών, 
το 64,7% των ασθενών είναι άντρες και το 35,3% γυναίκες.  Τα αντίστοιχα 
ποσοστά για την κλινική Depot της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής 
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ΓΟΝΚ “Οι Άγιοι Ανάργυροι” για το διάστημα από Φεβροουάριο  2011 έως 
Δεκέμβριο 2013  ήταν για το 80% των ασθενών τακτική και για το 20% των 
ασθενών με ειδοποίηση. Το εύρος της ηλικίας των ασθενών είναι 19 έως 69 
ετών, το 48,3% των ασθενών είναι άντρες και το 51,7% είναι γυναίκες.  
Συμπεράσματα: Τα ενέσιμα αντιψυχωτικά μακράς διάρκειας  δράσης 
βελτιώνουν  τη θεραπευτική αξιολόγηση των ασθενών και τη συμμόρφωση 
στη θεραπεία, μιας και συνδυάζουν την αποτελεσματικότητα και την 
ανεκτικότητα των δεύτερης γενιάς αντιψυχωτικών με την αξιοπιστία μακράς 
δράσης σχηματισμών. Τα μακράς διάρκειας δράσης φάρμακα παρέχουν 
συνεχή διαβεβαίωση ότι οι ασθενείς λαμβάνουν τα φάρμακά τους. 

EA10. ΣτρΕΣ: η τρόφη, τό δηλητηριό, τό ΠιΠΕρι τηΣ ΖΩηΣ Ή τό 
φιλι τόΥ ΘανατόΥ;
Μπενετάτου Κ.1, Χρυσοβιτσάνου Χ.2

1. Eπισκέπτρια υγείας, ΜSc, Β΄ΠΠΚ Νοσοκομείο “Παν. & Αγλ. Κυριακού”
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Προϊσταμένη Κέντρου Ειδικών Νευρολογικών 
Νοσημάτων, Α’ Νευρολογική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο 
Νοσοκομείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το στρες αποτελεί μια συχνά αναφερόμενη έννοια στην 
καθημερινότητα όλων μας, αλλά και στη σύγχρονη παθολογία. Επιστήμες, 
όπως η ιατρική, η βιολογία και η ψυχολογία προσπαθούν ν’ ανακαλύψουν 
τους μηχανισμούς που το δημιουργούν. Όλοι γνωρίζουν ότι το στρες 
αποτελεί κινητήρια δύναμη για ανθρώπινο οργανισμό, από την άλλη πλευρά 
όμως οι επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν καθημερινά ασθενείς που 
παρουσιάζουν διαταραχές σχετιζόμενες άμεσα ή έμμεσα με το στρες και 
προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας.
ΣΚΟΠΟΣ: Να οριστεί η έννοια του στρες, ν’ αναλυθούν οι ανοσολογικές 
μεταβολές που προκαλούνται στον οργανισμό και να αποσαφηνιστούν τα 
όρια που ένα άτομο από το φυσιολογικό στρες, που είναι απαραίτητο για 
την επιβίωση του, μπορεί να περάσει σε διαταραχή της ομοιόστασής του με 
άμεσες επιπτώσεις στην υγεία του.
ΥΛΙΚΟ: Η σύγχρονη βιβλιογραφία που αφορά το στρες και η μελέτη των 
νεώτερων δεδομένων για το στρες.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε πρόσφατη 
βιβλιογραφική αναζήτηση σχετική με το θέμα, μέσα από μελέτες, 
αλλά κυρίως μετα-αναλύσεις στην Ελληνική αλλά κυρίως στην ξένη 
βιβλιογραφία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανασκόπηση έδειξε ότι η νευροενδοκρινική αντίδραση 
που παρουσιάζεται όταν τα άτομα βιώνουν στρες είναι μια φυσιολογική 
λειτουργία που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το αλλοστατικό φορτίο που 
δέχεται ο οργανισμός και να το βοηθήσει να επανέλθει στην πρότερη 
κατάσταση. Όταν όμως το στρεσογόνο ερέθισμα έχει μεγάλη χρονική 
διάρκεια, επαναλαμβάνεται διαρκώς ή το άτομο δε γνωρίζει τεχνικές για  να 
το αντιμετωπίσει, οδηγείται αναπόφευκτα σε εξουθένωση και κατάρρευση. 
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Το χρόνιο λοιπόν στρες οδηγεί σε σωματικές και ψυχολογικές διαταραχές 
αλλά και διαταραχές συμπεριφοράς. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρόλο που το στρες αποτελεί αναπόφευκτο στοιχείο της 
καθημερινής ζωής,  πολλές μελέτες με μεγάλη αξιοπιστία και εγκυρότητα 
δείχνουν ότι  μπορεί να δημιουργήσει και νόσο, όπως καρδιαγγειακά 
νοσήματα και καρκίνο.  Η ενημέρωση και η εκπαίδευση όλων των 
επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 
σχετικά με το στρες κρίνεται αναγκαία για τη πρόληψη σοβαρών νοσημάτων.

EA11. νΕα δΕδόμΕνα για τη διαγνΩΣη τηΣ ΠαιδιΚηΣ φΥματιΩΣηΣ- 
ό ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ
Μπενετάτου Κ.1, Μέτσου Φ.2

1. Επισκέπτρια Υγείας, Msc, ΄ΒΠΠΚ, Νοσοκ. Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”
2. Επισκέπτρια Υγείας, “Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων” Γ.Ν.Ν.Ιωνίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: από το 2007 το ιατρείο παιδικής φυματίωσης της ΄ΒΠΠΚ 
του Νοσοκ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» εφαρμόζει δυο νέες 
ανοσοδιαγνωστικές μεθόδους για τη διάγνωση της φυματιώδους μόλυνσης 
σε ασυμπτωματικά παιδιά. Οι εξετάσεις αυτές είναι το Quantiferon test και 
το T-SPOT. Είναι πολύ σημαντικό οι μέθοδοι αυτές να γίνουν γνωστές στους 
επισκέπτες υγείας μιας και παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι της 
φυματινοαντίδρασης Mantoux.
ΣΚΟΠΟΣ: να παρουσιαστούν οι δυο νέες ανοσοδιαγνωστικές μέθοδοι. Να 
αναλυθεί η σημασία τους για τη διάγνωση της φυματιώδους μόλυνσης και 
να τονιστούν τα πλεονεκτήματά τους έναντι της δερμοαντίδρασης Mantoux 
που μέχρι τώρα εφαρμόζεται ευρέως. Παράλληλα θα περιγραφεί ο ρόλος 
του/της Επισκέπτη/τριας  Υγείας σε ένα ιατρείο παιδικής φυματίωσης, όπως 
αυτός προκύπτει μέσα από την καθημερινή πράξη και εμπειρία.
ΥΛΙΚΟ: τα παιδιά ηλικίας 0-16 ετών που παρακολουθούνται στο ιατρείο 
φυματίωσης της Β΄ΠΠΚ.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση 
της πρόσφατης και σχετικής με το θέμα Ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. 
Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην εκ νέου μελέτη των αποτελεσμάτων 
μελετών που πρόσφατα έχουν δημοσιευτεί από το ιατρείο φυματίωσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: η ανασκόπηση των πρόσφατων δημοσιεύσεων του ιατρείου 
έδειξε ότι οι νέες ανοσοδιαγνωστικές μέθοδοι έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία 
από τη φυματινοαντίδραση Mantoux, ενώ το αποτέλεσμά τους δεν επηρεάζεται 
από προηγηθέντα εμβολιασμό με BCG ή μόλυνση από άτυπα μυκοβακτηρίδια.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: η συνεχής πρόοδος και εξέλιξη των διαγνωστικών 
μεθόδων για τη διάγνωση της φυματιώδους μόλυνσης μέσα από την 
αδιάκοπη επιστημονική έρευνα συμβάλλει στην ταχύτερη και πιο 
αξιόπιστη διάγνωση της φυματίωσης και περιορίζει την άσκοπη χορήγηση 
αντιφυματικής αγωγής σε παιδιά με θετική Mantoux, γνώση που είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για κάθε επισκέπτρια υγείας στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας.
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EA12. η ΕΠιδραΣη τόΥ ΣτρΕΣ Στην ανΘρΩΠινη ΣΕΞόΥαλιΚότητα 
Μπενετάτου Κ.1, Βενετίκου Μ.2

1. Επισκέπτρια Υγείας, Msc,΄ΒΠΠΚ, Νοσοκ. Παίδων “Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ”
2. Ιατρός, PhD, Ενδοκρινολόγος, Καθηγήτρια Παθοφυσιολογίας - 
Νοσολογίας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Ανώτατο 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Επειδή η  σεξουαλικότητα επηρεάζει τις περισσότερες πτυχές 
της ζωής και μπορεί να είναι στρεσογόνα, ερευνήσαμε το γενικά και 
σεξουαλικά σχετιζόμενο στρες σε δείγμα Ελληνικού πληθυσμού.
ΣΚΟΠΟΣ: Ο καθορισμός του στρες που διακατέχει τους Έλληνες σε θέματα 
που αφορούν την ανθρώπινη σεξουαλικότητα
ΥΛΙΚΟ: 153 άτομα [μέση ηλικία 36.4 (+10.5)]. 56,2% του δείγματος ήταν 
γυναίκες, 65.2% ήταν γεννημένο ενώ 68,5% ζούσαν στην Αθήνα. Το 52,1% 
ήταν παντρεμένοι και 38,2% είχαν ανώτατη εκπαίδευση. 
ΜΕΘΟΔΟΙ: Χρησιμοποιήθηκαν η κλίμακα άγχους του Beck, η κλίμακα 
αντιλαμβανόμενου στρες (PSS), ερωτηματολόγιο για την εκτίμηση του 
προκαλούμενου από το σεξ άγχους, η Ten Item Personality Inventory (TIPI), 
ερωτηματολόγιο για την ανδρική σεξουαλικότητα σε συνάρτηση με την 
ηλικία (SMAQ). Για τις στατιστικές εκτιμήσεις χρησιμοποιήθηκαν το Stu-
dent’s t-test, η ανάλυση ANOVA και η γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης. 
Το στατιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το SPSS 15.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ηλικία αποτέλεσε ισχυρή μεταβλητή στη δημιουργία 
συντηρητικών στάσεων και πεποιθήσεων. Οι γυναίκες έδειξαν να έχουν 
περισσότερη διστακτικότητα, λιγότερο ανοιχτή και ευμετάβλητη στάση 
απέναντι στο σεξ. Τα άτομα που ήταν γεννημένα στην επαρχία παρουσίασαν 
περισσότερο συντηρητικές αντιλήψεις και αγχωτική συμπεριφορά. Το 
μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει ισχυρά τις σεξουαλικές στάσεις και 
συμπεριφορές. 
Οι παντρεμένοι δεν αισθάνονται άνετα με το φλερτ, ενώ θεωρούν ότι το 
περιστασιακό σεξ μπορεί εύκολα να πληγώσει κάποιον (73% έναντι 37%). 
Επιπλέον, αισθάνονται πολύ αγχωμένοι μιλώντας για το σεξ δημόσια και 
τείνουν να πιστέψουν ότι η αντρική σεξουαλικότητα επηρεάζεται από την 
ηλικία.
Αυτοί που πιστεύουν στην μείωση της τεστοστερόνης με την πάροδο του 
χρόνου τείνουν να εμφανίζουν περισσότερη συναισθηματική σταθερότητα 
(p=0,045).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η έγγαμη κατάσταση και η ηλικία επιδρούν ισχυρά στη 
σεξουαλικότητα τόσο στη συμπεριφορά όσο και στη στάση έναντι αυτής. 
Το μορφωτικό επίπεδο και η ζωή σε μεγάλα αστικά κέντρα βοηθούν 
στην δημιουργία περισσότερο ανοιχτών στάσεων και συμπεριφορών. 
Οι παντρεμένοι τείνουν να σκεφτούν ότι η σεξουαλικότητα επηρεάζεται 
αρνητικά από την ηλικία.
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EA13. ΘΕτιΚότητα MANTOUX, ΕργαΖόμΕνΩν Και ΚρατόΥμΕνΩν, Στό 
ΣΩφρόνιΣτιΚό ΚαταΣτημα ιΩαννινΩν
Δασκάλου Κ.1, Ευθυμίου Α.1, Διονυσίου Κ.1, Χαρίσης Α.1

1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η φυματίωση στα σωφρονιστικά καταστήματα αποτελεί ένα 
μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Μπορεί να ελεγχθεί μέσω εφαρμογής 
προγραμμάτων ελέγχου και βελτίωσης των συνθηκών κράτησης.
ΣΚΟΠΟΣ: Η εκτίμηση του επιπολασμού της θετικής Mantoux σε 
εργαζόμενους και φυλακισμένους του σωφρονιστικού καταστήματος 
Ιωαννίνων.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Τον Ιούνιου του 2012 έγινε έλεγχος στις φυλακές 
Ιωαννίνων. Το υλικό μελέτης αποτελούσαν 193 κρατούμενοι και 132 
εργαζόμενοι (69 Σωφρονιστικοί υπάλληλοι και 63 άτομα της εξωτερικής 
φρουράς). Χορηγήθηκε φυματίνη  (PPD-RT23-2TU/0.1 ml) με τη μέθοδο 
Mantoux και 48-72 ώρες μετά έγινε αξιολόγησή της σκληρίας σε χιλιοστά. 
Ως θετικές θεωρήθηκαν  οι Mantoux με σκληρία ≥10mm, στις οποίες 
πραγματοποιήθηκε ακτινολογικός έλεγχος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 59,1% των κρατουμένων ήταν αλλοδαποί. Mantoux 
έγινε στο 57,7% (71/123) των εργαζόμενων και στο 96,4% (186/193) των 
κρατούμενων. Θετική Mantoux είχε το 35,2% (25/71) των εργαζομένων και το 
35,5% (66/186) των κρατουμένων. Οι Σωφρονιστικοί υπάλληλοι είχαν σχεδόν 
διπλάσιες πιθανότητες για θετική Mantoux σε σχέση με τους υπαλλήλους 
της εξωτερικής φρουράς, 64% (16/25) και 36% (9/25) αντίστοιχα. Οι Έλληνες 
κρατούμενοι είχαν θετική Mantoux σε ποσοστό 44% (29/66) έναντι 56% 
(37/66) των αλλοδαπών. Από τον ακτινολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε δεν 
εντοπίστηκαν περιστατικά με ενεργό φυματίωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο επιπολασμός της θετικής Mantoux στις φυλακές 
Ιωαννίνων είναι υψηλή. Δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στις θετικές 
Mantoux ανάμεσα σε κρατούμενους και εργαζόμενους. Ο επιπολασμός 
των θετικών Mantoux είναι υψηλότερος σε αλλοδαπούς κρατούμενους και 
στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Προτείνεται η χρήση μάσκας υψηλής 
προστασίας (Ν95) από τους εργαζόμενους και βελτίωση των συνθηκών 
κράτησης. Περαιτέρω έλεγχος με IGRA, πριν τη χορήγηση προφυλακτικής 
αγωγής, θα πρέπει να εφαρμοστεί ώστε να αποκλειστούν οι ψευδώς θετικές 
Mantoux.   

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1     14:30-18:00
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(Α’ ΑΙΘΟΥΣΑ)
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EA14. Καταγραφη ΚαΚόηΘΩν νΕόΠλαΣματΩν Στη διΕτια 2012-13 
Μέτσο Φ.1, Ντούσκα Α.2

1. Επισκέπτρια Υγείας, “Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων” Γ.Ν.Ν.Ιωνίας
2. Νοσηλεύτρια, “Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων” Γ.Ν.Ν.Ιωνίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το νέο εγχείρημα της καταγραφής των κακοηθών και οριακής 
κακοήθειας νεοπλασιών για την διετία 2012-2013, στο Κωνσταντοπούλειο 
ΓΝΝΙ, στα πλαίσια δημιουργίας του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΕΑΝ), 
ανέδειξε ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα για την επάρατη νόσο, που 
τόσο προκλητικά πια απειλεί την ζωή μας ενώ αποτελεί την δεύτερη αιτία 
θανάτου παγκοσμίως.
ΣΚΟΠΟΣ: η καταγραφή των ασθενών που επισκέπτονται το νοσοκομείο, 
με επιβεβαιωμένη διάγνωση κακοήθειας ταξινομημένη κατά ICD-10 και 
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων ως προς την πρωτοπαθή εστία, την 
ηλικία και το φύλο. 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: οι κυριότερες πηγές δεδομένων ήταν το γραφείο κίνησης 
ασθενών σύμφωνα με τη διάγνωση εξόδου, το παθολογοανατομικό και το 
κυτταρολογικό τμήμα με βάση τα αποτελέσματα των βιοψιών, το ογκολογικό 
συμβούλιο και οι φάκελοι ασθενών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:στη διετία 2012-2013 προέκυψαν 1258 περιπτώσεις, εκ 
των οποίων 749 άνδρες και 509 γυναίκες. Στην ηλικιακή ομάδα των 15-24 
ετών, υπήρξαν 5 περιπτώσεις, των 25-49 ετών 84,ενώ η πλειοψηφία των 
περιπτώσεων απαντάται στην ηλικιακή ομάδα των 50-74 ετών με 651 
περιστατικά ενώ ακολουθεί η άνω των 75 ετών με 515 περιστατικά. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζαν οι εντοπίσεις των πρωτοπαθών εστιών, 
με επικρατέστερη την ομάδα οργάνων πεπτικού συστήματος, ακολουθεί 
η ομάδα οργάνων ουροποιητικού συστήματος, στομάχου, δέρματος, των 
γεννητικών οργάνων και άλλες με <5 περιστατικά.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ο καρκίνος αποτελεί πλέον μια πραγματική απειλή 
για την ανθρωπότητα, συνεπώς θεωρείται απαραίτητη η συνέχιση της 
καταγραφής για την δημιουργία του ΕΑΝ, με συνέπεια και υπευθυνότητα. 
Απώτερος σκοπός είναι η πραγματική αποτύπωση των διαστάσεων του 
προβλήματος και μακροπρόθεσμα η μελέτη ενοχοποιητικών παραγόντων 
γένεσης του καρκίνου, η χάραξη πολιτικών δημόσιας υγείας για την 
πρόληψη της ασθένειας και άμεση εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής 
Υγείας ενώ τους συνανθρώπους μας που περνούν αυτόν τον Γολγοθά, 
εύχομαι να συμβάλλουμε στην ταχύτατη εύρεση αποτελεσματικών 
θεραπειών για άμεση ανακούφισή τους.



46

EA15. ΕΠιΒλΕΨη τηΣ ΥγΕιαΣ τΩν ΕργαΖόμΕνΩν - ΕλΕγΧόι Και 
αΠότΕλΕΣματα
Κατσακιώρη Π.1, Κώνστα Ι.1, Κόρακα Ε.1, Τουφεκούλα Χ.1

1. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Εισαγωγή: H επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων συνιστά πρωταρχικό 
μέλημα των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(ΑΥΕ) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), οι οποίες διενεργούν 
προγραμματισμένους ελέγχους, αλλά και στοχευμένες ελεγκτικές 
δράσεις με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας στο εργασιακό 
περιβάλλον.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο έλεγχος συμμόρφωσης των 
επιχειρήσεων στα θέματα επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων. 
Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα διενεργήθηκε από Επιθεωρητές ΑΥΕ σε 
επιχειρήσεις της Ανατολικής Αττικής για το χρονικό διάστημα 2011-2013 με 
τη συμπλήρωση λίστας ελέγχου (checklist). Η επεξεργασία των στοιχείων 
έγινε με το στατιστικό πακέτο ΜΙΝΙΤΑΒ 14.0.  
Αποτελέσματα: 
Συνολικά, στο πλαίσιο της ανωτέρω προγραμματισμένης ή στοχευμένης 
ελεγκτικής δράσης, διενεργήθηκαν 120 έλεγχοι και επανέλεγχοι οι 
οποίοι αφορούσαν στην πλειονότητά τους επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας 
επικινδυνότητας (85%), κυρίως σε λιανικό και χονδρικό εμπόριο, 
χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Η υποχρέωση 
απασχόλησης Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) πληρούνταν σε ποσοστό 90% των 
ελέγχων. Έγιναν υποδείξεις για θέματα όπως η τήρηση ατομικού ιατρικού 
φακέλου για το σύνολο των εργαζομένων στο 70% των επιχειρήσεων, η 
έκδοση βεβαιώσεων καταλληλότητας για το σύνολο των εργαζομένων 
στο 41% αυτών και η διενέργεια εξετάσεων όρασης και μυοσκελετικού 
συστήματος σε εργαζόμενους σε οθόνες οπτικής απεικόνισης στο 31% 
αυτών. Επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις για θέματα όπως η μη τήρηση 
του ιατρικού απόρρητου, η μη τήρηση ατομικών ιατρικών φακέλων και η μη 
έκδοση βεβαιώσεων καταλληλότητας καθώς και η μη τήρηση του ωραρίου 
απασχόλησης του ΙΕ. 
Συμπεράσματα: 
Παρά την πάροδο σχεδόν τριακονταετίας από τη θέσπιση του θεσμού του ΙΕ 
στις επιχειρήσεις και των λοιπών προβλέψεων της νομοθεσίας, η επίβλεψη 
της υγείας των εργαζομένων εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα για το 
οποίο απαιτείται συνέχιση ή και εντατικοποίηση της προγραμματισμένης ή 
στοχευμένης ελεγκτικής δράσης, αλλά και περαιτέρω διερεύνησή του.
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ΕΑ16. διΚτΥό αγΩγηΣ ΥγΕιαΣ. μια αλλη ΠρόΣΕγγιΣη τηΣ αγΩγηΣ 
ΥγΕιαΣ Και τηΣ Π.φ.Υ. η αναΒαΘμιΣμΕνη ΣΥμμΕτόΧη τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη 
ΥγΕιαΣ. η ΕμΠΕιρια τΕΣΣαρΩν ΕτΩν Στό δ.α.Υ τηΣ 4ηΣ Υ.Π.Ε
Χαλκιά Δ.1

1. BSc Επισκέπτρια Υγείας Μέλος Δικτύου Αγωγής Υγείας 4ηςΥ.Π.Ε Κ.Υ.Α.Τ. 
Ευόσμου Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Στην παρούσα ανακοίνωση γίνεται προσπάθεια προσέγγισης και 
παρουσίασης μιας άλλης προοπτικής της άσκησης αγωγής υγείας και του 
αναβαθμισμένου ρόλου που θα μπορεί να έχει  ο/η Επισκέπτης/τρια υγείας 
Υλικό – Μέθοδος καταρτίστηκαν ομάδες αγωγής υγείας από επαγγελματίες 
υγείας  μέσω του Δ.Α.Υ της 4ης ΥΠΕ και αφού εξειδίκευσαν και 
εμπλούτισαν το εγκεκριμένο θεματικό υλικό που τους δόθηκε με 
βιωματικές τεχνικές, εφάρμοσαν σε ομάδες σχολικές κυρίως, ολιστική 
και στοχευμένη ηλικιακά την παρέμβαση είτε ατομικά είτε σε συνεργασία 
με εκπαιδευτικούς. Έτσι έγινε αντικαπνιστική αγωγή σε δημοτικά και 
Γυμνάσια/ Λύκεια, στοματική υγεία και πλύσιμο χεριών σε νηπιαγωγεία και 
μια αρχική πιλοτική προσπάθεια για ΣΜΝ. Επίσης οργανώθηκαν και ιατρεία 
διακοπής καπνίσματος. 
Αποτελέσματα: Όπου εφαρμόστηκαν  σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς 
οι οποίοι εκπαιδευτήκαν από τους επαγγελματίες υγείας ολοκληρωμένα 
προγράμματα, η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή και ειδικά το γεγονός ότι 
σε τέτοιες παρεμβάσεις συμμετέχουν και οι γονείς με αμέσου ή έμμεσο 
τρόπο, έδωσε στην παρέμβαση διαχρονικό χαρακτήρα. Όπου ήταν μια απλή 
ομιλία η διάνθηση της με βιωματικές τεχνικές την έκανε πιο ενδιαφέρουσα, 
πιο κατανοητή και με ικανοποιητικό ανταποδοτικό αποτέλεσμα. 
Συμμετέχουν 11 Κ.Υ και 1 Νοσοκομείο, συνολικά 94 επαγγελματίες υγείας 
που οι 31 είναι ΕΕΥ
Συμπεράσματα: Η ανταλλαγή πληροφοριών, η επικαιροποίηση των 
δεδομένων, η ίδια βασική  ύλη ανα θεματική ενότητα και το εύρος της 
περιοχής που καλύπτει το ΔΑΥ (Α. Μακεδονία και Θράκη) βοήθησε στην 
στοχευμένη ανα ηλικιακές ομάδες  αγωγή υγείας και έλυσε οργανωτικά 
προβλήματα που αφορούσαν κύρια την είσοδο στα σχολεία πράγμα που 
ξεπεράστηκε με την πιστοποίηση του δικτύου. Η επι πλέον εκπαίδευση των 
επαγγελματιών υγείας με βιωματικές τεχνικές διεύρυνε τις γνώσεις του 
στις συγκεκριμένες θεματικές αλλά και  στο επάγγελμά τους. 
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2     14:10-16:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 
(Α’ ΑΙΘΟΥΣΑ)

EA17. η ΣημαντιΚότητα τηΣ όμαδιΚηΣ ΕΚΠαιδΕΥΣηΣ Στη 
γλΥΚαιμιΚη ρΥΘμιΣη αΣΘΕνΩν μΕ Σδτ2
Μπακομήτρου Φ. 1,2, Γκρόζου Α.1, Κατωπόδη Α.1, Βεργίδου Π.1,  
Σπινάρης Β.2, Σωτηρόπουλος Α.1, Ταμβάκος Η.1, Μπούσμπουλας Σ.1

1. Γ’ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, 
2. Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝ Νίκαιας - Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων” 

Εισαγωγή: Πολλές έρευνες διεθνώς υπογραμμίζουν ότι κάθε σημειωμένη 
μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης της τάξεως του 1% οδηγεί 
σε μείωση του κινδύνου εμφάνισης σοβαρών διαβητικών επιπλοκών (λ.χ. 
καρδιολογικά προβλήματα, προβλήματα όρασης, νεφροπάθεια κλπ.) κατά 
17-34%. Για το λόγο αυτό ο δείκτης της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 
χρησιμοποιείται ευρέως στη βιβλιογραφία ως βασική ένδειξη 
αποτελεσματικότητας των εφαρμοσμένων ψυχολογικών παρεμβάσεων σε 
διαβητικούς ασθενείς.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της επίδρασης της 
Ομαδικής Εκπαίδευσης στη βελτίωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 
(HbA1c) των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2).
Υλικό: Στη μελέτη συμμετείχαν 20 ασθενείς με ΣΔτ2 που 
παρακολουθούνταν σε τακτική βάση στο Διαβητολογικό Κέντρο. 
Μέθοδος: Οι ασθενείς παράλληλα με τη συνήθη ιατρική παρακολούθηση 
εντάχθηκαν σε ένα πρόγραμμα Ομαδικής Εκπαίδευσης για το διαβήτη. Το 
πρόγραμμα ήταν  διάρκειας πέντε εβδομαδιαίων συναντήσεων διάρκειας 
τριών ωρών και μια συνάντηση επανελέγχου που έλαβε χώρα τρεις μήνες 
μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Στους ασθενείς έγινε καταγραφή 
σωματομετρικών δεικτών, γλυκόζης τριχοειδικού αίματος και HbA1c. 
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς της ομάδας παρέμβασης παρουσίασαν 
σημαντική μείωση της HbA1c μετά την παρέμβαση (8.80±2.12 %  έναντι  
7.29±1.59, p=0.007).
Συμπεράσματα: Η Ομαδική Εκπαίδευση παρουσιάζει σημαντική θετική 
επίδραση στη ρύθμιση των ατόμων με ΣΔτ2, όπως αυτό αποδεικνύεται και 
από βιοχημικούς δείκτες (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη-HbA1c).
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EA18. ΥΠηρΕΣιΕΣ, Πρόγραμματα ΠρΩιμηΣ ΠαρΕμΒαΣηΣ Στην 
ΨΥΧιΚη ΥγΕια
Σαρδέλη Π.1, Ντρέ Β.2 .
1. MSc Επισκέπτρια Ψυχικής Υγείας, Σ. Π. Μ. Π. κ ΕΦ, Μ.Υ. Αιγάλεω, ΠΕΔΥ
2. MSc Ψυχιατρική Νοσηλεύτρια, Επισκέπτρια Ψυχικής Υγείας, 
Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μιο Αθηνών, Πανεπιστημιακή 
Παιδοψυχιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”

Εισαγωγή: Η κατάθλιψη, τα προβλήματα συμπεριφοράς, οι διαταραχές 
προσωπικότητας, θέματα ψυχικής υγείας μεταξύ παιδιών και νέων συχνά 
έχουν τις ρίζες τους στην βρεφική ηλικία.  Η ψυχική υγεία του βρέφους 
και του νηπίου είναι το κλειδί για την πρόληψη της ψυχοκοινωνικής υγείας 
για όλο τον κύκλο της ζωής του ατόμου. Μέσω των πρώιμων παρεμβάσεων, 
αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες και ανακαλύπτοντας νέους τρόπους 
διαχείρισης δυσκολιών καθημερινής ζωής, μπορεί να γίνει πρόληψη.
Σκοπός: Να διερευνηθεί η επίδραση των Υπηρεσιών, Προγραμμάτων 
Πρώιμης Παρέμβασης στην ενίσχυση της εντυπωσιακής σταδιακής 
ανάπτυξης (σωματικό, γνωστικό, γλωσσικό και ψυχοσυναισθηματικό) 
και ταυτόχρονα στην δυνατότητα εντοπισμού των δυσκολιών πριν αυτές 
εσωτερικευθούν πλήρως και μονιμοποιηθούν. 
Μεθοδολογία: Αναζητήθηκε υλικό από την τρέχουσα και παλαιότερη 
βιβλιογραφία στον ελληνικό και διεθνή χώρο κατά την τελευταία δεκαετία.
Αποτελέσματα: Προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης εστιάζουν με μορφή 
ψυχοδυναμικής εργασίας. Μέσω αλληλεπίδρασης χτίζεται ένα σύστημα 
επικοινωνίας, προβλήματα που σχετίζονται με το συναισθηματικό δεσμό 
γονιών – βρέφους/νηπίου, αποχωρισμού και εξατομίκευσης, σχέσης 
μεταξύ των γονέων, οι δυσκολίες που είχαν οι ίδιοι οι γονείς ως παιδιά 
και η διαιώνισή τους στη σχέση με τα παιδιά τους, η οριοθέτηση, το 
πέρασμα σε μια οιδιπόδεια οργάνωση, είναι μερικά από τα θέματα τα οποία 
διεργάζονται. Οι γονείς, σιγά-σιγά, κατανοούν αντιδράσεις, επιθυμίες - 
συναισθηματική κατάσταση, του μαθαίνουν νέες αντιδράσεις και σχήματα 
συμπεριφοράς.
Συμπεράσματα: Υπάρχει εδραιωμένη τεκμηρίωση για τις Υπηρεσίες, 
Προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης στην πρόληψη και την προαγωγή της 
ψυχικής υγείας. Έλλειψη έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
πρώιμων διαταραχών καταλήγει σε διαταραχές της εφηβικής αλλά και της 
ενήλικης ζωής, με αυξημένο προσωπικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος 
(Angold&Costello 1995). 
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EA19. ΥΠηρΕΣια ΕγΚαιρηΣ ΠαρΕμΒαΣηΣ Στην ΨΥΧΩΣη.  
αΞιόλόγηΣη  μιαΣ ΠιλότιΚηΣ ΠρόΣΠαΘΕιαΣ
Κοσμάς Β.1

1. Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Η ψύχωση επηρεάζει τη σκέψη, την αντίληψη, τις γνωστικές 
λειτουργίες, τη συμπεριφορά και συνδέεται με σημαντική έκπτωση σε 
πολλά επίπεδα με καταστροφικές συνέπειες για το άτομο και την οικογένειά 
του. Η έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση στα πρώιμα στάδια της νόσου 
αποτελεί πρόκληση με στόχο την μεταβολή της υποκείμενης πορείας της.   
Σκοπός: Η αξιολόγηση του πλαισίου, της λειτουργίας και του έργου της 
Υπηρεσίας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση (Υ.Ε.Π.Σ.Ψ.) από αρχής της 
(2006-2013). Αναπτύσσεται η φιλοσοφία και πρακτική της θεραπευτικής 
διαχείρισης των ατόμων με εμφάνιση πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου σε 
σχέση με το βαθμό επίτευξης των στόχων της.  Συζητείται η προβληματική 
στη επίτευξη αποτελεσματικότερης παρέμβασης.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκε διεξοδικά 149 περιστατικά. Αναλύθηκαν 
ειδικά ατομικά χαρακτηριστικά, παράμετροι της νόσου [διάρκεια μη 
αντιμετωπιζόμενης Ψύχωσης (D.U.P.), μορφή ένταξης, νοσηλείες, 
υποτροπές, έκβαση, κ.α.], η θεραπευτική διαδικασία-παρεμβάσεις 
(διαχείριση, μορφή παρακολούθησης, εξετάσεις, κ.α.), οι 
εξωνοσοκομειακές παρεμβάσεις (κατ’ οίκον, εργασιακός χώρος, δομές, 
κ.α.), η ψυχοεκπαιδευτική-υποστηρικτική παρέμβαση στην οικογένεια και η 
εργασία στην κοινότητα (ενημέρωση, ευαισθητοποίηση).
Αποτελέσματα: Φαίνεται να αυξάνεται το ποσοστό κάλυψης της επίπτωσης, 
με επικράτηση στις νεαρότερες ηλικίες, μειούμενη D.U.P., και σημαντικά 
ποσοστά θετικής έκβασης (υποχώρηση συμπτωμάτων, καλύτερη και 
μεγαλύτερης διάρκειας συνέπεια στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, 
λιγότερες υποτροπές και διακοπή θεραπείας). Σημειώνεται ωστόσο 
κι ένα σημαντικό ποσοστό νοσηλείας κατά την ένταξη (εκουσίως, 
ακουσίως). Η ψυχοεκπαιδευτική-υποστηρικτική παρέμβαση τείνει να 
υποβοηθά καταλυτικά τη συνολική θεραπευτική διαδικασία. Η πλειοψηφία 
των περιστατικών παραμένει σε παρακολούθηση. Καταγράφεται ένα 
ικανοποιητικό ποσοστό παραπομπών, ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό 
διακοπής αλλά και επιτυχούς ολοκλήρωσης. 
Συμπεράσματα: Επιβεβαιώνονται οι διεθνής πρακτικές και τα αποτελέσματα 
μιας διακριτά ολοκληρωμένης υπηρεσίας έγκαιρης παρέμβασης. 
Επιβεβλημένη συνθήκη η σταθερή και συνεπή λειτουργία σε όλο το εύρος 
δράσεων για την επίτευξη των στόχων της. Εξέχοντα ζητήματα, το άνοιγμα 
προς την κοινότητα και κυρίως η διαμόρφωση ενός δικτύου επικοινωνίας, 
συμμαχιών και συνεργασιών σε τοπικό ή/ και πανελλαδικό επίπεδο που θα 
επιτρέψει την πρώϊμη ανίχνευση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση.
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ΕΑ20. Καταγραφη ΠΕριΣτατιΚΩν ΚαρΚινόΥ για τα Ετη 2012 - 2013 
Στό ΠανΕΠιΣτημιαΚό γΕνιΚό νόΣόΚόμΕιό ιΩαννινΩν ( Π.γ.ν.ι.) 
Στα ΠλαιΣια αναΠτΥΞηΣ τόΥ ΕΘνιΚόΥ αρΧΕιόΥ νΕόΠλαΣιΩν (Ε.α.ν.)
Δασκάλου Κ.1

1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Η συστηματική συλλογή αξιόπιστων επιδημιολογικών 
δεδομένων για τον καρκίνο μέσω των Εθνικών  Αρχείων Νεοπλασιών 
θεωρείτε αναπόσπαστο κομμάτι της Υγειονομικής Πολιτικής κάθε χώρας. 
Η καταγραφή των περιπτώσεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας 
βασίζεται σε ένα δίκτυο υγειονομικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι κυρίως 
Επισκέπτες/τριες Υγείας.
Σκοπός: Η παρουσίαση της μεθοδολογίας συλλογής νέων περιστατικών 
καρκίνου και η ανάλυση των καταγεγραμμένων περιστατικών τα έτη 2012 – 
13.
Υλικό – Μέθοδος: Αναπτύχθηκε η μεθοδολογία της καταγραφής 
νεοπλασιών στο Π.Γ.Ν.Ι. σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής υπηρεσίας 
του Αρχείου , την προηγούμενη εμπειρία της Παθολογοανατομικής 
Εταιρείας και τις δυνατότητες που δίνουν τα πληροφοριακά συστήματα 
υγείας στο νοσοκομείο. Πραγματοποιήθηκε  ανάλυση των νέων 
περιστατικών καρκίνου, κατά ICD-10 - φύλο και ηλικία, στο σύνολο των 
περιστατικών για τα έτη 2012-13. 
Αποτελέσματα: Η μεθοδολογία καταγραφής που αναπτύχθηκε παρουσιάζει 
τα στάδια α) συλλογή στοιχείων νέων περιστατικών καρκίνου στα 
εργαστήρια β) εργασία στα πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου 
γ) έλεγχος των διπλοεγγραφών και κατηγοριοποίηση κατά ICD-10. Τα έτη 
2012 – 13 κατεγράφησαν συνολικά 3051 νέες περιπτώσεις καρκίνου, από 
αυτά τα 1331 ήταν γυναίκες και τα 1720 άνδρες. Από την στατιστική ανάλυση 
ανά ηλικιακή ομάδα προκύπτουν: ηλικίες 25-49 ετών 376 περιστατικά, 
ηλικίες 50-74 ετών 1489 περιστατικά, ηλικίες > 75 ετών 1125 περιστατικά. 
Από την κατηγοριοποίηση κατά ομαδοποιημένο ICD-10 προκύπτει: C30-C39 
αναπνευστικό σύστημα 250 περιστατικά, C15-C26 πεπτικό σύστημα 431 
περιστατικά, C64 – C68 ουροποιητική οδός 347 περιστατικά, C50 καρκίνος 
μαστού 457 περιστατικά.
Συμπεράσματα: Αποτελεί σημαντική διαδικασία η ανάπτυξη μεθοδολογίας 
για τη καταγραφή των νεοπλασιών στο Π.Γ.Ν.Ι. και είναι αναγκαία η 
εισαγωγή σε αυτή των  στοιχείων των θεραπειών.  Η στατιστική ανάλυση 
των νέων περιστατικών για τα έτη 2012 – 13 αποτελεί σημαντικό στατιστικό 
και επιδημιολογικό στοιχείο το οποίο τεκμηριώνει το σημαντικό έργο που 
πραγματοποιείται σε κλινικό – εργαστηριακό – ερευνητικό επίπεδο στο 
νοσοκομείο, και υποστηρίζει την εδραίωση της λειτουργίας του Ε.Α.Ν..      
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EA21. ΕλΕγΧόΣ όΣτΕόΠόρΩΣηΣ αΠό την 5η ΥγΕιόνόμιΚη 
ΠΕριφΕρΕια ΘΕΣΣαλιαΣ & ΣτΕρΕαΣ ΕλλαδαΣ Στό ν.λαριΣαΣ
Ζηκοπούλου Φ.1, Καραρρήγα Μ.2, Μαυρουδή Μ.3, Μπουζώνα Μ.4, Χατζή Ε.5 
1,3,4,5. Επισκέπτριες υγείας στις Κινητές Μονάδες της 5η ΥΠΕ
2. Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρο Αποκατάστασης “Αρωγή Θεσσαλίας Α.Ε.”

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οστεοπόρωση αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, με 
τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Στην Ελλάδα, υπολογίζεται 
ότι περίπου 400.000 έως 500.000 γυναίκες πάσχουν από οστεοπόρωση 
κυρίως μετά την εμμηνόπαυση και υποφέρουν από τις συνέπειες της.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταγραφεί η συχνότητα εμφάνισης 
της οστεοπόρωσης στον αστικό και αγροτικό πληθυσμό του Ν. Λάρισας 
και να συσχετιστεί με παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η πρόωρη 
εμμηνόπαυση, η λήψη κορτιζόνης και το θετικό οικογενειακό ιστορικό.
ΜΕΘΟΔΟΣ
Το δείγμα αποτέλεσαν 9644 άτομα του γενικού πληθυσμού του Ν. Λάρισας 
στην πλειοψηφία του γυναίκες και είναι ομοιογενές ως προς τα βασικά του 
χαρακτηριστικά. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν περίπου 60 έτη, με ηλικιακό 
εύρος από τα 50 έως τα 70 έτη. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από έγκυρο και 
αξιόπιστο ερωτηματολόγιο. Η έρευνα διεξήχθηκε το διάστημα -Οκτώβριος 
2011 έως Απρίλιος 2014. Η στατιστική ανάλυση των ευρημάτων έγινε με 
εφαρμογή του προγράμματος SPSS. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε με την 
συσκευή μέτρησης οστικής μάζας μέσω υπερήχων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από το σύνολο των  9644 μετρήσεων  που έγιναν, οι 6063 ήταν 
φυσιολογικές, οι 1333 βρέθηκαν να είναι στο στάδιο της οστεοπόρωσης και 
2248 στο στάδιο της οστεοπενίας. Ακόμη από τις απαντήσεις διαπιστώθηκε 
ότι οι γυναίκες με οστεοπενία ή οστεοπόρωση έχουν ελλιπής ενημέρωση 
για τη νόσο τους και τους παράγοντες κινδύνου που επιδρούν στην 
εμφάνιση της οστεοπόρωσης. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ορθή  και συνεχής ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα που αφορούν 
την οστεοπόρωση και τις συνέπειες της, η έγκαιρη διάγνωση της νόσου με 
την επαναληψημότητα  της εξέτασης, η σύσταση προγραμμάτων αγωγής 
υγείας σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο είναι οι βασικοί πυλώνες που 
στηρίζουν τη πρόληψη εναντίον της οστεοπόρωσης.  
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EA22. ό ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στην ΠρόληΨη Και την 
διαΚόΠη τόΥ ΚαΠνιΣματόΣ Στό γ.ν.νιΚαιαΣ
Ζαρμακούπη Χ.1, Κασάπα Χ.1, Παππά Μ.1, Ευφραιμίδου Ε.1, Μάργος Π.1, 
Παπακώστα Α.3

1. Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν.Νίκαιας - Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”
2. Καρδιολόγος Επιμελητής Α, Α Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Νίκαιας - 
Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”
3. Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Νίκαιας - Πειραιά “Άγιος 
Παντελεήμων”

Το κάπνισμα έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
ως η μεγαλύτερη επιδημία όλων των εποχών. Πρόκειται για μια νόσο που 
ευθύνεται για 4-5 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους ετησίως και λειτουργεί 
σα μια σκληρή εξάρτηση, που αρχίζει στην εφηβεία και καταστρέφει 
όχι μόνο την υγεία αλλά και την οικονομία σε ατομικό, οικογενειακό και 
κοινωνικό επίπεδο παγκοσμίως.
Η παρέμβαση του  Επισκέπτη Υγείας έχει ως κύριο στόχο  την πρόληψη 
και την διακοπή του καπνίσματος. Στο Γ.Ν.Νίκαιας από το 2011 η πρόληψη  
εφαρμόζεται  μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων αγωγής υγείας με σκοπό 
την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για ανάπτυξη υγιών στάσεων και 
συμπεριφοράς τόσο από τα παιδιά όσο και από τους εκπαιδευτικούς τους. 
Μέχρι σήμερα σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση έχουν πραγματοποιηθεί 80  επισκέψεις σε σχολεία εντός και 
εκτός  της περιοχής ευθύνης μας. Όσο αφορά την διακοπή του καπνίσματος 
λειτουργεί οργανωμένο ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος από το 2010 και 
οι επισκέψεις του έχουν ανέλθει στις 750 μέχρι σήμερα.   Η λειτουργία 
του  αποσκοπεί στην ενημέρωση και την κινητοποίηση των καπνιστών, 
τις θεραπευτικές παρεμβάσεις, την πρόληψη των  υποτροπών  και την 
διαχρονική παρακολούθηση και υποστήριξη των καπνιστών. Ταυτόχρονα 
από το 2014 εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος 
σε καπνιστές πάσχοντες από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που 
νοσηλευτήκαν στο Γ.Ν. Νίκαιας.
Σε ατομικό επίπεδο, η διακοπή του καπνίσματος είναι το πιο 
αποτελεσματικό βήμα που μπορεί να κάνει ο καπνιστής για την βελτίωση 
της υγείας του ίδιου, αλλά και της υγείας των ατόμων που ζουν μαζί του. Σε 
συλλογικό επίπεδο η  ανάπτυξη αντικαπνιστικής πολιτικής με προγράμματα 
αγωγής υγείας   που θα στοχεύουν στη πρόληψή και την θεραπεία του 
καπνίσματος για την προστασία της  Δημόσιας Υγείας είναι απαραίτητη. Για 
την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση του οράματος αυτού απαιτείται 
σφαιρική και συλλογική προσέγγιση.
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EA23. ό ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ μΕΣα Στην διΕΠιΣτημόνιΚη 
όμαδα τόΥ ιαΚ ΚΕρΚΥραΣ ΣΕ Πρόγραμματα αγΩγηΣ ΥγΕιαΣ 
μΕ ΘΕμα την ΥγιΕινη διατρόφη - ΥγιΕινη ΣΩματόΣ ΣΕ Παιδια 
ΠρόΣΧόλιΚηΣ Και ΣΧόλιΚηΣ ηλιΚιαΣ
Σπίνουλα Ε.1, Μάνδυλα-Κουσουνή Μ.1, Βαρκάρη Π.1, Τσάρκου Σ.1, Νικήτα Α.1

1. Ιατροκοινωνικό Κέντρο Κέρκυρας (Πρώην ΠΙΚΠΑ)

Εισαγωγή: Εξυπηρετώντας τους στόχους της Αγωγής Υγείας, οργανώθηκαν 
φέτος προγράμματα που αφορούσαν την αποφυγή της παιδικής και 
εφηβικής παχυσαρκίας, πλησιάζοντας την μαθητική κοινότητα με κύριο 
στόχο την βελτίωση και την προαγωγή της σωματικής αλλά και ψυχικής και 
κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών.
Σκοπός: Η ενδυνάμωση για την ανάληψη της σωστής ατομικής 
πρωτοβουλίας από τα ίδια τα παιδιά ήταν ο κεντρικός άξονας του 
περιεχομένου των παρεμβάσεών μας σε κάθε σχολική μονάδα που 
επισκεφθήκαμε ώστε μέσα από το παιχνίδι και την ενεργό συμμετοχή, να 
γίνει το παιχνίδι δράση, το παραμύθι βίωμα και μετέπειτα σωστή επιλογή. 
Υλικό: Το υλικό της παρέμβασης επιμελήθηκε η διεπιστημονική ομάδα 
του ΙΑΚ Κέρκυρας και περιλάμβανε παραμύθια, βιωματικά παιχνίδια και 
παρουσίαση μέσω PowerPoint.
Μέθοδοι: Ανάλογα την ηλικία των παιδιών το θέμα της Υγιεινής διατροφής 
προσεγγίστηκε μέσα από οπτικοποίηση παραμυθιού, μουσικοκινητική 
δράση, τραγούδι, συζήτηση και διαδραστικό παιχνίδι.
Αποτελέσματα: Οι αποδέκτες του προγράμματος. μαθητές και αλλά και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό συμμετείχαν με ενθουσιασμό και ενδιαφέρον 
στις δράσεις. Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας φαίνεται ότι υιοθετούν καλύτερες 
διατροφικές συνήθειες συγκριτικά με τους μαθητές των δημοτικών 
σχολείων. Ωστόσο στους μαθητές των γυμνασίων που υπεισέρχεται 
περισσότερο η πρωτοβουλία στις επιλογές διατροφής, παρατηρήθηκε 
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. 
Συμπεράσματα: Τα παιδιά διψούν για μάθηση, διάλογο και ενεργητική 
ακρόαση μέσω διαδραστικού τρόπου εκπαίδευσης. Διδαχθήκαμε και 
διδάξαμε και πάνω από όλα ακούσαμε αυτά που είχαν να μας πουν. 
Ταυτόχρονα θα πρέπει να σημειωθεί η ανάγκη της συνεχούς παρέμβασης 
για θέματα Υγείας στη σχολική κοινότητα, δεδομένου ότι μόνο έτσι 
υιοθετούνται μακροπρόθεσμες συμπεριφορές που προάγουν την Υγεία.
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EA24. ΕμΒόλιαΣτιΚη ΚαλΥΨη μαΘητΩν ηλιΚιαΣ 6-15 ΕτΩν τΩν 
ΣΧόλΕιΩν ΠΕριόΧηΣ ΕΥΘΥνηΣ Κ.ΥγΕιαΣ ΒΕλΕΣτινόΥ ν.μαγνηΣιαΣ,  
5η ΥΠΕ ΘΕΣΣαλιαΣ
Ξακουστού Α.1, Περιστέρη Ι.1, Χασιώτη Α.1, Σαρηγιάννη Φ.1, Κουτσογιάννη Β.1,
Μπαλαμάτσης Ζ.1 
1. Κέντρο Υγείας Βελεστίνου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο  μαζικός εμβολιασμός των παιδιών και εφήβων κατά τον 200 
και τον 210αιώνα συντέλεσε στην εξάλειψη των σοβαρών μεταδοτικών 
νοσημάτων.
Η πολιτεία ,οι γονείς και οι υγειονομικοί έχουν την υποχρέωση και την 
ευθύνη να καταστήσουν διαθέσιμα όλα τα εμβόλια για όλα τα παιδιά. Κάθε 
παιδί έχει το δικαίωμα να προστατεύεται απο τα νοσήματα για τα οποία 
υπάρχουν εμβόλια.
Τα εμβόλια είναι ο καλύτερος και ο φθηνότερος τρόπος πρόληψης λοιμωδών 
νοσημάτων.  Η ανοσοποίηση ενός παιδιού προστατεύει όχι μόνο αυτό αλλά και 
τα άλλα παιδιά αυξάνοντας έτσι το γενικό επίπεδο ανοσίας και μειώνοντας τη 
διασπορά της νόσου. Σε πολλά μέρη του πλανήτη δεν γίνονται επαρκείς και 
σωστοί εμβολιασμοί συνεπώς μικρόβια και ιοί να συνεχίζουν να επιβιώνουν 
και να προκαλούν νόσηση. Αν λοιπόν διακοπούν γενικώς οι εμβολιασμοί θα 
υπάρξει κίνδυνος επιδημιών. Εξάλλου με τον σημερινό αριθμό μεταναστών 
και ταξιδιωτών είναι πολύ εύκολη η μεταφορά και η μετάδοση των μικροβίων.
Τα πρώτα εμβόλια χορηγούνται από την ηλικία των 2 μηνών. Στη συνέχεια 
ακολουθούν επαναληπτικές δόσεις διότι πολλά εμβόλια χρειάζονται αρκετές 
επαναλήψεις για να προσφέρουν πλήρη προστασία. Είναι πολύ σημαντικό 
τα εμβόλια να χορηγούνται στη σωστή ηλικία. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος να 
αρρωστήσει ένα παιδί αντίθετα κάνοντας τα εμβόλια σε μεγαλύτερη  ηλικία 
αυξάνονται οι πιθανότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών.  Το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ λειτουργεί ως μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας από το 1988 
στελεχωμένο με παιδίατρους, γενικούς γιατρούς, επισκέπτριες υγείας, μαίες.  
Σήμερα η μειωμένη ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών που επισκέπτονται το 
Κέντρο υγείας και η έλλειψη παιδιάτρου στη συγκεκριμένη μονάδα υγείας 
μας οδήγησαν στον έλεγχο των ατομικών βιβλιαρίων υγείας των μαθητών των 
σχολείων της περιοχής ευθύνης του Κέντρου υγείας.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της ενέργειας αυτής ήταν η ενημέρωση των γονιών και των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τις εκκρεμότητες των εμβολίων που υπάρχουν, την 
αναγκαιότητα των εμβολιασμών και την πληροφόρηση των νέων εμβολίων 
που έχουν ενταχθεί στούς υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.
ΥΛΙΚΟ: Οι επισκέπτριες υγείας επισκέφθηκαν τα σχολεία της περιοχής 
ευθύνης του  Κέντρου υγείας
ΜΕΘΟΔΟΙ: Ζητήθηκε από τους διευθυντές των σχολείων να συγκεντρώσουν 
τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των μαθητών. Καταγράφηκαν οι ελλείψεις των 
εμβολιασμών και δόθηκαν ενημερωτικά σημειώματα για τους γονείς και το 
σχολείο. Έγιναν ανάλογες ομιλίες  ενημερωτικές ατούς συλλόγους γονέων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά την ενημέρωση είχαμε μεγαλύτερη προσέλευση 
παιδιών στο Κέντρο υγείας για την διενέργεια των εμβολιασμών που 
εκκρεμούσαν. Από τους 705 μαθητές  ελέχθησαν 637 βιβλιάρια υγείας 
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μαθητών από τα οποία είχαν ολοκληρώσει τους εμβολιασμούς οι 361 
μαθητές. Ενώ 276 μαθητές είχαν εκκρεμότητες σε διάφορα εμβόλια 
ανάλογα με την ηλικία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι εκκρεμότητες αυξάνονται στις μεγαλύτερες τάξεις 
των  μαθητών ενώ οι γονείς δεν είναι ενημερωμένοι για τα νεώτερα 
εμβόλια. Είναι πιο ευαισθητοποιημένοι οι γονείς των μικρότερων παιδιών 
αλλά αρκετοί δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη και δεν υπάρχει εξασφάλιση 
παιδιατρικής εξέτασης από δημόσιο φορέα υγείας.

EA25. ό ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στην ΠρόΩΘηΣη τόΥ 
μητριΚόΥ ΘηλαΣμόΥ Στην Κόινότητα
Σακουφάκη Μ.1

1. MSc, Επισκέπτρια Υγεία Περιφέρειας Αττικής Δ/νση Δημόσιας Υγείας  
Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας

Eισαγωγή: Η άσκηση του επαγγέλματος  του Επισκέπτη Υγείας συνίσταται  
σε συντονισμένες ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία και στην 
προαγωγή της φυσικής, ψυχικής, συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας 
και ευημερίας του ατόμου και των κοινωνικών ομάδων.
Σκοπός: Οι παρεμβάσεις για την προαγωγή και την υποστήριξη του μητρικού 
θηλασμού  θα είναι πιο αποτελεσματικές  αν εφαρμοστούν συνδυασμένες 
δραστηριότητες από φορείς παροχής υπηρεσιών υγειάς που να καλύπτουν 
ισότιμα τον πληθυσμό.
Περιγραφή του ρόλου του Ε.Υ:
• Θα υποδείξει και θα εκπαιδεύσει την μέλλουσα μητέρα τους τρόπους 
θηλασμού σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα. 
• Στις επίτοκες μετά την 28 ημέρα θα προβεί σε κατ’ οίκον επίσκεψη 
υποδεικνύοντας και εκπαιδεύοντας τη θηλάζουσα αλλά και τον πατέρα.
• Βοηθάει στην αντιμετώπιση των ιδιαιτέρων προβλημάτων που  
παρουσιάζονται στο θηλασμό.
• Στις εργαζόμενες μητέρες θα υποδείξει την νομοθεσία που παρέχει η 
πολιτεία  προκειμένου οι εργαζόμενες μητέρες να θηλάζουν αποκλειστικά 
για έξι μήνες και να μπορούν να συνεχίσουν μετά. 
• Θα τονίσει την σχέση του μητρικού θηλασμού και οικονομικού οφέλους  
που αποτελεί ενίσχυση της πρακτικής του μητρικού θηλασμού. 
• Την εισήγηση για επέκταση της νομοθεσίας  για την προστασία της 
μητρότητας σε μητέρες που δεν δικαιούνται όπως αυτές με μικρής 
διάρκειας συμβάσεις, περιστασιακοί υπάλληλοι φοιτήτριες μετανάστες. 
• Πλήρης ενημέρωση των εργοδοτών των επαγγελματιών υγείας για 
την νομοθεσία που αφορά την προστασία της μητρότητας, την υγεία και 
ασφάλεια για τις εγκύους  και τις θηλάζουσες μητέρες στο χώρο εργασίας. 
• Την ενημέρωση των εργοδοτών για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει 
η διευκόλυνση του μητρικού θηλασμού, τόσο για τους ίδιους  όσο και για 
τις εργαζόμενες μητέρες που θηλάζουν και τον τρόπο που χρειάζεται για 
να πραγματοποιηθεί (χαλαρά ωράρια, διαλλείματα για να θηλάσουν και 
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υποδομή για την συλλογή και αποθήκευση του μητρικού γάλακτος).
• Σε περίπτωση χωρισμένων γονέων βοηθά ώστε να  μην διακόπτεται ο 
θηλασμός. 
• Η παροχή συγκεκριμένης βοήθειας, όταν χρειάζεται στις μητέρες που 
πρέπει να δώσουν γάλα για πρόωρα ή άρρωστα νεογέννητα .
• Πολιτικές προώθησης διασύνδεσης ομάδας με  στόχο την προώθηση και 
εφαρμογή έρευνας για το  μητρικό θηλασμό στα πλαίσια ηθικών κανόνων.
• Διασυνδετικός είναι επίσης ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας στις διευθύνσεις 
υγειάς  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 3852/10 πρόγραμμα Καλλικράτης, 
όπου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους είναι  και η υλοποίηση 
προγραμμάτων δημοσίων υγείας, σε θέματα προστασίας μητέρας και παιδιών.
Συμπεράσματα : Οι Επισκέπτες Υγείας έχοντας πλήρη συνείδηση της 
κρισιμότητας του διασυνδετικού τους ρόλου είναι αποφασισμένοι να 
εμπλακούν στην κοινότητα προάγοντας και προασπίζοντας την δημόσια υγεία 
δια μέσου της προώθησης του μητρικού θηλασμού, συνεργαζόμενοι με όλους 
τους φορείς υγείας που οραματίζονται τους ίδιους στόχους.

EA26. ΣΥγΚριΣη δΥό διαγνΩΣτιΚΩν μΕΘόδΩν για την ανιΧνΕΥΣη 
λανΘανόΥΣαΣ φΥματιΩδόΥΣ λόιμΩΞηΣ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ μΕ αΥτόανόΣα 
ΠόΥ ΠρόΚΕιται να λαΒόΥν ΒιόλόγιΚόΥΣ ΠαραγόντΕΣ 
Περηφάνου Δ.1, Πετεινάκη Έ.2, Δανιήλ Ζ.3, Γουργουλιάνης Κ.4, Κωνσταντίνου Κ.5

1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
2. Αν. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου, Θεσσαλίας
3. Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου, 
Θεσσαλίας 
4. Καθηγητής Πνευμονολογίας, Δ/ντής Πνευμονολογικής κλινικής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
5. Συντονιστής Διευθυντής Αντιφυματικό Τμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η Σωτηρία”, Αθήνα

Εισαγωγή: ο έλεγχος της λανθάνουσας φυματίωσης (Λ.Φ) είναι απαραίτητος 
σε ασθενείς που πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα προκειμένου να λάβουν 
θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες (TNF-a). 
Σκοπός:η σύγκριση της mantoux (TST) και της QUANTIFERON –TB Gold In 
–Tube (QFT-GIT) ως διαγνωστικές μέθοδοι στη διάγνωση της ΛΦ σε ασθενείς 
που πρόκειται να λάβουν βιολογικούς παράγοντες. 
Υλικό-μέθοδος:το δείγμα αποτέλεσαν 457 ασθενείς με αυτάνοσο νόσημα που 
παραπέμφθηκαν στο Αντιφυματικό Ιατρείο του ΝΝΘΑ « Η Σωτηρία»  από το 
2008-11. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τους Ατομικούς Ιατρικούς Φακέλους 
των προσερχόμενων που τηρούνται στην υπηρεσία. Για τη στατιστική ανάλυση 
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS v. 19.0, USA. Θετική ορίστηκε η 
TST με σκληρία ≥ 5 mm.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 51,5 έτη (σταθερή απόκλιση 
15,4 έτη), το 54,9% αποτελούνταν από άνδρες και η πλειοψηφία των ασθενών 
ήταν συνταξιούχοι (26,2%). Αναφορικά με την αιτία προσέλευσης το 49,9% 
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έπασχε από ψωρίαση, ψωρίαση κατά πλάκας και ψωριασική αρθρίτιδα, 
το 31,5% από ρευματοειδή αρθρίτιδα και το 11,6% από αγκυλποιητική 
σπονδυλοαρθίτιδα. Η σύγκριση ανάμεσα στις δύο μεθόδους ως προς το 
αποτέλεσμα βρέθηκε στατιστικά πολύ σημαντική (θετική TST 309/θετικό 
QFT-GIT/46, p<0.0001). Το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων της QFT-
GIT ήταν υψηλότερο στην κατηγορία της TST με αποτέλεσμα  >15 mm σε 
στατιστικά σημαντικό βαθμό (p=0.002), ενώ υψηλότερα ποσοστά θετικών 
αποτελεσμάτων παρατηρήθηκαν στην QFT-GIT στην ηλικία άνω των 50 ετών 
(p<0.0001). Ο εμβολιασμός με BCG δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της QFT-
GIT (BCG Ναι 10/ BCG Όχι 19, p=0.007), ενώ δεν ισχύει το ίδιο με την TST 
(BCG Ναι 126/ BCG Όχι 82, p=0.013). Ο βαθμός συμφωνίας ανάμεσα στις 
δύο μεθόδους ήταν μέτριος (Kappa 0.201, p<0.001).
Συμπεράσματα: η TST αποτελεί την πρώτη επιλογή για τον έλεγχο της ΛΦ 
μέχρι σήμερα. Ωστόσο η QFT-GIT  φάνηκε ότι δεν επηρεάζεται από την 
ηλικία και τον εμβολιασμό από το BCG. Η προτεραιότητα στην επιλογή 
της μεθόδου έγκειται στην απόφαση του ειδικού γιατρού με έμφαση στην 
ανίχνευση της Λ Φ για την προστασία του ασθενή και της δημόσιας υγείας. 

EA27. η  διΕρΕΥνηΣη τΩν αΠόΨΕΩν τΩν τΣιγγανΩν για την 
ΠρόΣΒαΣη ΣτιΣ ΥΠηρΕΣιΕΣ ΥγΕιαΣ Και δη τηΣ ΠρΩτόΒαΘμιαΣ
Πλακίδα Α.1, Α. Τσελίκα2, Μανδόλας Π3.                                                                   
1. Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια - Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ.ΕΕΣ Άνω Λιοσίων 
MSc Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, Εργαστηριακή Συνεργάτης Τμήματος Δημόσιας Yγείας και 
Κοινοτικής Υγείας TEI Aθήνας 
2. Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ 
Αθήνας.
3. Γενικός Οικογενειακός Ιατρός Κ.Υ. Βάρης Αθήνα     

Εισαγωγή: Η γνωριμία μας με την ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα των 
τσιγγάνων, η  οποία εκτεθειμένη σε πιέσεις άλλων πολιτισμών που απειλούν 
τόσο τη συνοχή όσο και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής της  αντιμετωπίζει 
σήμερα κοινωνικά και πολιτιστικά προβλήματα. 
Σκοπός:  Διερευνήθηκε η σχέση των τσιγγάνων με τις υπηρεσίες υγείας .
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της ποιοτικής αυτής μελέτης περιλάμβανε 
100 τσιγγάνους του Δήμου Άνω Λιοσίων  . Η συλλογή των δεδομένων έγινε 
με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε αποκλειστικά 
για την έρευνα  και τη μορφή προσωπικής συνέντευξης. Οι τσιγγάνοι 
προσεγγίστηκαν στο δικό τους φυσικό χώρο, με σκοπό να αισθάνονται πιο 
άνετα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2010 έως και τον 
Σεπτέμβριο του 2010 . H έγκριση  για την έρευνα εδόθη από τον αρχηγό της 
φυλής των Τσιγγάνων του Δήμου Άνω Λιοσίων. Το μέγεθος του δείγματος 
που συμπληρώθηκε ανήλθε στα 100 άτομα (άνδρες και γυναίκες) που είναι 
στατιστικά αξιόπιστο. Τα αποτελέσματα της έρευνας κωδικοποιήθηκαν και 
εισήχθησαν στον υπολογιστή για επεξεργασία μέσω προγράμματος SPSS

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2     14:10-16:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 
(Α’ ΑΙΘΟΥΣΑ)



1οΠανελλήνιο
Συνέδριο
Επισκεπτών 
Υγείας

59

Αποτελέσματα: Για τους τσιγγάνους, η υγεία αποτελεί ένα πολυσύνθετο 
και πολύπλοκο ζήτημα. Από  τους 100 ερωτώμενους τσιγγάνους το 87ο/ο 
έχει γενικώς χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία υγείας όταν αντιμετώπισε 
πρόβλημα. Το 67ο/ο αποφάσισε να ξαναχρησιμοποιήσει πρόσφατα. 8 
στους 10 λοιπόν θεωρούν πως οι υπηρεσίες υγείας προσφέρουν λύση στο 
εκάστοτε πρόβλημα υγείας τους. Από αυτούς το 47ο/ο επισκέπτονται το 
Κέντρο Υγείας και το 53ο/ο το Νοσοκομείο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει 
μεταστροφή της προυπάρχουσας υποβάθμισης της επιστήμης και την 
ανάγκη για πρόληψη. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη γενική θεώρηση 
των υπηρεσιών υγείας κατά σειρά σημαντικότητας είναι οι εξής. 
Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας – Ικανοποίηση από τις 
υπηρεσίες υγείας. 63ο/ο από την εξυπηρέτηση των Νοσηλευτών, 61ο/ο 
από την εξυπηρέτηση των γιατρών , 59ο/ο από την εξυπηρέτηση του 
Νοσοκομείου, 54ο/ οι υπηρεσίες υγείας ενδιαφέρονται πραγματικά 
για μένα και τους συγγενείς μου, 62ο/ο  βαθμός ικανοποίησης από την 
κοινωνική  ασφάλιση και 52ο/ο βαθμός ικανοποίησης από τον τρόπο ζωής. 
Το αίσθημα της ντροπής , αδυναμία κατανόησης των ιατρικών οδηγιών και 
η εμπιστοσύνη στον αρχηγό της φυλής και στις θεραπευτικές πρακτικές.  
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από την πλευρά   
του κράτους για υγειονομική περίθαλψη των τσιγγάνων. Τα περιθώρια 
βελτίωσης είναι προφανή.                                                     
Συμπεράσματα: Ως βασικό συμπέρασμα διαπιστώνεται η μεταστροφή της 
προυπάρχουσας υποβάθμισης της επιστήμης και ανάγκης για πρόληψη. 
Έρευνες που γίνονται για τον προσδιορισμό της υγείας των Τσιγγάνων 
αποτελούν  ένα βήμα προς την παραπάνω κατεύθυνση με την ευχή και 
την προσδοκία να ακολουθήσουν και άλλες οι οποίες θα συμβάλουν στην 
προαγωγή της υγείας των Τσιγγάνων με σεβασμό στις πολιτισμικές τους 
ιδιαιτερότητες , στα ήθη και στα έθιμά τους.

EA28. ΠαρόΥΣιαΣη ΠΕριΣτατιΚόΥ: ΨΥΧΩΣιΚη ΚαταΘλιΨη - 
αΥτόΚτόνιΚόΣ ιδΕαΣμόΣ
Σαρδέλη Π.1, Μαραγκού Ε.2

1. MSc Επισκέπτρια Ψυχικής Υγείας, Μ.Υ. Αιγάλεω - Π.Ε.Δ.Υ
2. Νοσηλεύτρια Υπ/χος (ΥΝ) ΠΝ, ΜSc, Τμηματάρχης 4ου έτους στη ΣΑΝ

Εισαγωγή: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι η ψυχωσική ή 
μείζων κατάθλιψη αποτελεί την τέταρτη σοβαρότερη αιτία που προκαλεί 
ανικανότητα κατά την παραγωγική περίοδο της ζωής και προβλέπει να είναι 
η δεύτερη πιο συχνή αιτία μέχρι το 2020.
Σκοπός: Της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί περιστατικό με 
ψυχωσική κατάθλιψη-αυτοκτονικό ιδεασμό.
Υλικό-Μέθοδοι: Αναζητήθηκε υλικό από δημοσιευμένα άρθρα και βιβλία 
τρέχουσας και παλαιότερης βιβλιογραφίας στον ελληνικό και διεθνή χώρο 
προκειμένου να αναδειχθούν η κλινική εικόνα, τα ψυχωσικά σημεία και 
συμπτώματα, ο αυτοκτονικός ιδεασμός, η θεραπευτική προσέγγιση και η 
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αντιμετώπιση της κατάθλιψης, τόσο φαρμακευτικά όσο και ψυχολογικά και 
η ηλεκτροσπασμοθεραπεία, καθώς και οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας 
συμβάλλει ουσιαστικά στη θεραπεία της ψυχωσικής κατάθλιψης.

EA29.“τό αγΧόΣ: ΠρόληΨη, αντιμΕτΩΠιΣη Και ΕΠιΠτΩΣΕιΣ”
Ντρέ Β.1, Γιαννακόπουλος Γ.2, Τριανταφύλλου Κ.3,Κολαΐτης Γ.4

1. Παιδιατρική και Ψυχιατρική Νοσηλεύτρια - Επισκέπτρια Υγείας, MSc, 
Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
2. Παιδοψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
3. Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Manchester,
4. Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Διευθυντής 
Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων “H ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, Αθήνα 2014.  

Εισαγωγή: Τα σχολεία μπορούν να προλάβουν την ανάπτυξη άγχους στους 
μαθητές, υλοποιώντας ένα μοντέλο τριών επιπέδων, (ένα καθολικό,ένα 
εστιασμένο στο στόχο και ένα εντατικό). Επίσης, να θεραπεύσουν όλους 
τους μαθητές που είναι σε κίνδυνο ή έχουν κάποια αγχώδη διαταραχή 
(Colorado Department of Education, 2007).
Σκοπός: Η ενημέρωση των μαθητών για τους τρόπους εκδήλωσης των 
αγχωδών διαταραχών, για την αναγκαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης 
παρέμβασης. Αναπτύσσουν νοητικές ικανότητες, όπως κριτική σκέψη, 
δημιουργική σκέψη, στοχοθέτηση, λήψη απόφασης, επίλυση προβλημάτων, 
δεξιότητες μελέτης και διαχείρισης του χρόνου, εκμάθηση τρόπων 
χαλάρωσης και ενίσχυση της αυτοπεποίθησής των. Γνωρίζουν τον εαυτό 
τους και τις πέντε διαστάσεις του (σωματική, νοητική, συναισθηματική, 
κοινωνική, ηθική). Μαθαίνουν να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα 
συναισθήματα τους. Διαμορφώνουν το δικό τους σύστημα αξιών.
Υλικό και Μέθοδος: Μαθητές Λυκείου, σε δίωρα εργαστήρια από ειδικούς 
ψυχικής υγείας, με συμμετοχή τμηματικά όλων των μαθητών σε σχολεία της 
Αθήνας.  Με τη διεπιστημονικότητα σε αυτές τις τάξεις δίνεται μεγαλύτερη 
σημασία στις ανώτερες νοητικές ικανότητες (ανάλυση, σύνθεση, 
αξιολόγηση), ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που προάγουν την προσωπική 
υγεία και αναβαθμίζουν το στενό και ευρύτερο περιβάλλον.
Αποτελέσματα: Οι μαθητές, στην πλειονότητα,  παρακολούθησαν με 
προσοχή, συμμετείχαν ενεργά, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να λάβουν 
πληροφορίες,  να μοιραστούν εμπειρίες και σκέψεις. Δήλωσαν ότι είχαν 
ένα υπερφορτωμένο καθημερινό πρόγραμμα, πρωινό-απογευματινό, με 
ελάχιστο έως ανύπαρκτο χρόνο ξεκούρασης ή διασκέδασης. Το άγχος που 
είχαν όλη τη χρονιά είχε φτάσει πλέον στην κορύφωσή του, δύο μήνες πριν 
τις εξετάσεις. Παράλληλα ο φόβος της πιθανής αποτυχίας στις εξετάσεις, 
που θα οδηγήσει στην απογοήτευση των γονέων τους, έκανε ακόμα πιο 
έντονη την αγωνία τους. 
Συμπεράσματα: Οι μαθητές στο υπάρχων εκπαιδευτικό σύστημα έχουν ένα 
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δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα. Οι προσδοκίες είναι αυξημένες και οι 
εκδηλώσεις άγχους συχνές. Η δυνατότητα συμμετοχής μαθητών, γονέων, 
εκπαιδευτικών, σε προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας από τα 
πρώτα σχολικά χρόνια θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική  για τις οικογένειες  και  
το σχολικό πλαίσιο τόσο στην πρόληψη όσο και στην έγκαιρη παρέμβαση. Η 
διαχείριση του άγχους είναι απαραίτητη στο σύγχρονο γρήγορο κόσμο μας.

ΕΑ30. ΣΥγΧρόνα ΠρόΒληματα μόνόγόνΕΪΚΩν όιΚόγΕνΕιΩν
Βασιλείου Ν.1 
1. Επισκέπτης Υγείας Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου 
Περιστερίου.

Εισαγωγή: Οι μονογονεϊκές οικογένειες παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση  
τις τελευταίες δεκα-ετίες και στην Ελλάδα. Οι μόνες μητέρες συχνά έχουν 
χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και μη ικανοποιητικές αποδοχές. Έτσι 
εντάσσονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου για φτώ-χεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό. 
Σκοπός: Η μελέτη καθημερινών αναγκών τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε 
κοινωνικό επί-πεδο,  ατόμων μονογονεϊκών οικογενειών και κυρίως των 
γυναικών - αρχηγών τους.
Υλικό: Εννέα μόνες μητέρες (πέντε διαζευγμένες και τέσσερεις χήρες), 
κάτοικοι των δυτικών προαστείων της πρωτεύουσας. 
Μέθοδος: Ποιοτική προσέγγιση με ημιδομημένες συνεντεύξεις. 
Διερευνήθηκαν θέματα σχετικά με τις αντιλήψεις των μόνων μητέρων 
για τη μητρότητα, τη δημιουργία οικογένειας, το γάμο, την οργάνωση του 
μονογονεϊκού νοικοκυριού, τη σχέση (υλική και συναισθηματική) του 
απόντος πατέρα με τα παιδιά του, μετά το διαζύγιο, εάν υπάρχει και σε ποιο 
βαθμό, κοινωνικός αποκλεισμός από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που 
πραγματοποιήθηκε η έρευνα,  εάν  πιστεύουν οι μόνες μητέρες ότι έχουν 
αυξημένη γονική ευθύνη και οι εμπειρίες τους από τη συναλλαγή με τις 
υπηρεσίες πρόνοιας του κράτους. 
Αποτελέσματα: Ενθουσιασμός για τη μητρότητα, το γάμο και για τη 
δημιουργία οικογένειας, απογοητευμένες από τον έγγαμο βίο τους 
οι διαζευγμένες, οι χήρες, το αντίθετο, συμπαράσταση στη φύλαξη 
των παιδιών τους, κυρίως όταν ήταν ανήλικα, από το συγγενικό τους 
περιβάλλον, όλες αισθάνονται πως έχουν αυξημένες γονεϊκές ευθύνες 
και πως διαφοροποιήθηκαν  οι κοινωνικές τους σχέσεις, μόλις εισήλθαν 
στη κατά-σταση  μονογονεϊκότητας και είχαν αρνητικά βιώματα από τη 
συναλλαγή τους με τις δημόσιες υπηρεσίες πρόνοιας. 
Συμπεράσματα: Οι σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές που μελετήθηκαν, 
επιβεβαιώνονται μέσα και από τη παρούσα έρευνα, όπως και ο υπαρκτός 
κίνδυνος για περιθωριοποίηση των μονογονεϊκων οικογενειών και στην 
Ελλάδα, με αποτέλεσμα την αυξημένη κοινωνική παραβατικότητα, τη 
σχολική διαρροή και άλλες αρνητικές επιπτώσεις, παράγοντες άμεσης 
παρέμβασης (πρόληψης, συμβουλευτικής, παραπομπής) από επαγγελματίες 
κοινοτικής υγείας.     
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ΕΑ31. ΕλΕγΧόΣ μαΘητΩν (9-13 ΕτΩν) για ΣΥνηΘΕιΣ 
ΕμΒιόμηΧανιΚΕΣ αΠόΚλιΣΕιΣ
Περιστερόπουλος Α.1, Κριτσιώτης Δ.1, Πράπα Σ.1, Ψαροβασίλη Ε.1, Χασιώτη Α.1

1. Κέντρο Υγείας Βελεστίνου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας υγείας με αφορμή την 
συμπλήρωση των ατομικών δελτίων υγείας των μαθητών έγινε 
πρόταση προς το παράρτημα Μαγνησίας  του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών για την συμμετοχή των μελών του στην αξιολόγηση των 
μαθητών.  Επιδίωξη της ομάδας μας είναι η πρόληψη τυχόν ασυμμετριών 
μέσω της πρώιμης αξιολόγησης και έπειτα η διεπιστημονική αποκατάσταση 
μέσω της αναχαίτισης των μόνιμων εμβιομηχανικών αλλοιώσεων και των 
λανθασμένων κινητικών προτύπων στάσης και κίνησης.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση των παιδιών  
9-14 ετών, ηλικία κρίσιμη για τη πρόληψη και διόρθωση τυχών αποκλίσεων 
του φυσιολογικού όσον αφορά τη στατικοκινητική τους λειτουργία. 
ΥΛΙΚΟ: Για την αξιολόγηση της σκολίωσης χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία 
της πρόσθιας κάμψης. Οι υπόλοιπες αποκλίσεις ελέγχθηκαν με απλή 
επισκόπηση της ράχης από πλάγια θέση. 
ΜΕΘΟΔΟΙ: Ο βαθμός της  απόκλισης διαχωρίστηκε σε τρία στάδια: α) 
φυσιολογικός, β) προς επαναξιολόγηση, γ) προς διάγνωση. Η εξέταστη 
έγινε από τρεις φυσικοθεραπευτές και μια βοηθό φυσικοθεραπευτή. Τα 
παιδιά θα επαναξιολογηθούν το ερχόμενο σχολικό έτος και θα ελεγχθεί 
τυχόν διαφοροποίηση των αποκλίσεων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά ελεγχθηκαν190 μαθητες των Ε, ΣΤ ταξης 
δημοτικου και Α γυμνασίου. Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης  εστάλησαν 
στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου στο γραφείο επισκεπτών υγείας  με σκοπό τη 
συμπλήρωση του πλάνου πρωτογενούς πρόληψης.
Το πρόγραμμα περιλάμβάνει έλεγχο των μαθητών και την  επόμενη χρονιά 
και επαναξιολόγηση των στοιχείων-ευρημάτων .
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι γονείς και οι δάσκαλοι  των μαθητών που βρέθηκαν 
από τους εξεταστές να έχουν σημαντικές αποκλίσεις, ενημερώθηκαν από 
την επισκέπτρια υγείας και τους έγινε σύσταση να λάβουν ιατρική διάγνωση 
πρωτού ξεκινήσει η αποκατάσταση των αποκλίσεων. 
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ΕΑ32. ό ΕΠιΣΚΕΠτηΣ ΥγΕιαΣ ΣτιΣ μΕταμόΣΧΕΥΣΕιΣ: διλημματα Και 
δραΣΕιΣ
Τσελίκα Α.1, Μανούσου Γ.2, Σωτηροπούλου Π.3

1. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
2. Επισκέπτρια Υγείας
3. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, 
ΤΕΙ Αθήνας

Εισαγωγή: Οι μεταμοσχεύσεις ανθρώπινων ιστών και οργάνων αποτελούν 
μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης, που έκαναν 
πραγματικότητα την προσδοκία των ανθρώπων για παράταση και καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Η δωρεά οργάνων είναι ένα φλέγον και επίκαιρο ζήτημα, 
στο οποίο ο Επισκέπτης Υγείας καλείται να δραστηριοποιηθεί.
Σκοπός: Η ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των μεταμοσχεύσεων και ο 
προσδιορισμός του ρόλου του Επισκέπτη Υγείας στη διαδικασία αυτή.
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων όπως: pubmed, google scholar, scopus, με λέξεις-κλειδιά 
«μεταμοσχεύσεις», «δωρεά οργάνων», «δότης», «λήπτης», «εγκεφαλικός 
θάνατος».
Αποτελέσματα: Η άρνηση των πολιτών είναι ένας σημαντικός παράγοντας 
για την έλλειψη των μοσχευμάτων. Η καχυποψία απέναντι στο σύστημα 
που διέπει τις μεταμοσχεύσεις είναι ανασταλτικός παράγοντας. Η άρνηση 
των πλησιέστερων συγγενών, που παρουσιάζει έντονο ψυχολογικό και 
φιλοσοφικό υπόβαθρο, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άρνηση της ιδέας 
του θανάτου του αγαπημένου προσώπου, στο φόβο για τη βεβήλωση του 
σώματός του, καθώς συνειδησιακά ταυτίζεται η εικόνα του σώματος με τον 
ίδιο τον εαυτό.
Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση της έλλειψης μοσχευμάτων στοχεύει 
στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον θεσμό με 
εμπεριστατωμένα στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα, αποφεύγοντας την 
συγκυριακή προβολή συναισθηματικά φορτισμένων καταστάσεων. Για το 
σκοπό αυτό ο Επισκέπτης Υγείας μπορεί να οργανώσει ή και να συμμετέχει 
σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης καθώς και σε 
προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας προκειμένου να ενημερώσει 
τον γενικό πληθυσμό. Ο ρόλος του επισκέπτη υγείας είναι σημαντικός στα 
πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας καθώς είναι εκείνος ο επαγγελματίας 
υγείας ο οποίος θα ενημερώσει τον πληθυσμό για την διαδικασία των 
μεταμοσχεύσεων καθώς και τα οφέλη της, τόσο για το κοινωνικό σύνολο 
όσο και για την πνευματική εξέλιξη του ίδιου του ατόμου, αφού η δωρεά 
οργάνων σαν πράξη θεωρείται υπόδειγμα αγάπης και ανιδιοτέλειας προς 
τον συνάνθρωπο. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων με το θέμα 
φορέων και λειτουργών υγείας φαίνεται πολύ σημαντική. 
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Ρ1.  μΕταΒόλη αρτηριαΚηΣ ΠιΕΣηΣ αΣΘΕνΩν μΕ ΣαΚΧαρΩδη 
διαΒητη τΥΠόΥ 2 Στό γ. ν. λαμιαΣ
Ροβολοπούλου Α.1, Γκέτσιος Ι.2

1. ΤΕ Νοσηλεύτρια MSc, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία 
2. Επισκέπτης Υγείας MSc., Γ.Ν.Α Σισμανόγλειο - Α. Φλέμιγκ, ΕΑΝ, Αττική

Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2 (ΣΔΤ2) είναι μια από τις 
σοβαρότερες χρόνιες παθήσεις που επηρεάζει σήμερα 285 εκατομμύρια 
ανθρώπους παγκοσμίως και αναμένεται να φθάσει τα 438 εκατομμύρια 
το 2030. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη μεταβολή του τρόπου ζωής (δ. 
ατροφή, απώλεια βάρους, άσκηση) έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην 
πρόληψη του ΣΔΤ2 σε ομάδες υψηλού κινδύνου. 
Σκοπός: Nα προσδιοριστεί η μεταβολή της τιμής Συστολικής και 
Διαστολικής Πίεσης των ασθενών με ΣΔΤ2 μη ινσουλινοεξαρτώμενοι και να 
διαπιστωθεί η τήρηση ή όχι των οδηγιών/συστάσεων αυτοφροντίδας που 
έλαβαν πριν και μετά την παρέμβαση προγράμματος αγωγής υγείας.
Υλικό: Το δείγμα αποτέλεσαν 50 ασθενείς (21 άνδρες, 29 γυναίκες) με ΣΔΤ2 
μη ινσουλινοεξαρτώμενοι του Διαβητολογικού Ιατρείου. 
Μέθοδοι: Συμπληρώθηκαν  ερωτηματολόγια διατροφής και έγιναν 
μετρήσεις (γλυκόζης αίματος, βάρος , ύψος , περίμετρος μέσης, 
υπολογισμός BMI)  πριν και μετά την παρέμβαση με μεσοδιάστημα ένα 
μήνα. Εφαρμόστηκε SPSS 17.0  και excel 2007. Η κανονικότητα των 
κατανομών εξετάστηκε με τη δοκιμασία Shapiro-Wilk. Χρησιμοποιήθηκε 
η δοκιμασία paired- t test για τις ποσοτικές μεταβλητές και χ2 για τις 
ποιοτικές. Επί μικρού αριθμού παρατηρήσεων εφαρμόστηκε Fischer exact 
test. Tο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε p<0,05. 
Αποτελέσματα:. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάστηκε  στη 
Συστολική Αρτηριακή Πίεση, η οποία  εμφάνισε πτώση 3 mmΗg. Συστολική 
Αρτηριακή Πίεση ίση ή μικρότερη του 120  mmHg εμφάνισε το ήμισυ των 
ασθενών. Η πλειονότητα των ατόμων εμφάνιζε Διαστολική Αρτηριακή Πίεση 
ίση με 70mmHg μετά την παρέμβαση.
Συμπέρασμα: Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, παρεμβάσεις στον 
τρόπο ζωής με παρακολούθηση της Αρτηριακής Πίεσης των ασθενών με 
ΣΔΤ2 ακόμα και μικρής κλίμακας, δε στερούνται αποτελεσματικότητας στην 
πρόληψη του ΣΔΤ2 και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1    14:10-16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 
(b’ ΑΙΘΟΥΣΑ)
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P2. μΕταΒόλη διατρόφιΚΩν ΣΥνηΘΕιΩν αΣΘΕνΩν μΕ ΣαΚΧαρΩδη 
διαΒητη τΥΠόΥ 2 Στό γ. ν. λαμιαΣ
Γκέτσιος Ι.1, Ροβολοπούλου Α.2

1. Επισκέπτης Υγείας MSc., Γ.Ν.Α Σισμανόγλειο-Α. Φλέμιγκ, ΕΑΝ, Αττική
2. ΤΕ Νοσηλεύτρια MSc, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία 

Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2 (ΣΔΤ2) είναι μια από τις 
σοβαρότερες χρόνιες παθήσεις που επηρεάζει σήμερα 285 εκατομμύρια 
ανθρώπους παγκοσμίως και αναμένεται να φθάσει τα 438 εκατομμύρια 
το 2030. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη μεταβολή του τρόπου ζωής 
(διατροφή, απώλεια βάρους, άσκηση) έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά 
στην πρόληψη του ΣΔΤ2 σε ομάδες υψηλού κινδύνου. 
Σκοπός: Να προσδιοριστεί η τιμή της γλυκόζης αίματος σε ασθενείς με 
ΣΔΤ2 μη ινσουλινοεξαρτώμενοι  πριν την παρέμβαση και να διερευνηθεί 
εάν υπήρξε μεταβολή της τιμής αυτής μετά την παρέμβαση. Επίσης 
να διερευνηθεί εάν υπήρξε βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και 
μεταβολή του τρόπου ζωής μετά την παρέμβαση.
Υλικό: Το δείγμα αποτέλεσαν 50 ασθενείς (21 άνδρες, 29 γυναίκες) με ΣΔΤ2 
μη ινσουλινοεξαρτώμενοι του Διαβητολογικού Ιατρείου. 
Μέθοδοι: Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια διατροφής και έγιναν μετρήσεις 
(γλυκόζης αίματος, βάρος , ύψος , περίμετρος μέσης, υπολογισμός BMI)  
πριν και μετά την παρέμβαση με μεσοδιάστημα ένα μήνα. Εφαρμόστηκε 
SPSS 17.0 και excel 2007. Η κανονικότητα των κατανομών εξετάστηκε με 
τη δοκιμασία Shapiro-Wilk. Χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία paired- t test 
για τις ποσοτικές μεταβλητές και χ2 για τις ποιοτικές. Επί μικρού αριθμού 
παρατηρήσεων εφαρμόστηκε Fischer exact test. Tο επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας ορίστηκε σε p<0,05. 
Αποτελέσματα:. Στο σύνολο του δείγματος, το 24% (12 άτομα) βελτίωσαν 
τη διατροφή τους, το 4% (2 άτομα) τη χειροτέρεψαν και το 72% (36 
άτομα) τη διατήρησαν αμετάβλητη. Σε σχέση με το βάρος και τη φυσική 
δραστηριότητα 12 άτομα αύξησαν το βάρος και 5 άτομα τη φυσική 
δραστηριότητα, ενώ 19 άτομα ελάττωσαν το βάρος και 5 άτομα τη φυσική 
δραστηριότητα. Αλλαγή φαρμακευτικής αγωγής παρατηρήθηκε σε 7 άτομα, 
ενώ η τιμή του σακχάρου σε 3 άτομα αυξήθηκε και σε 16 άτομα μειώθηκε 
μετά την παρέμβαση.
Συμπέρασμα: Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, παρεμβάσεις 
στον τρόπο ζωής των ασθενών με ΣΔΤ2 ακόμα και μικρής κλίμακας, δε 
στερούνται αποτελεσματικότητας στην πρόληψη του ΣΔΤ2.
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P3. ΣΥναιΣΘηματιΚό Πρόφιλ Και ΣΥμΠΕριφόρα ΕφηΒΩν μΕ ΠαΧΥΣαρΚια 
Παπαγιαννακοπούλου Λ.1, Καθ. Κυρίτση Ε.2, Καθ. Χρούσος Γ. 1 
1. Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής, A’ Παιδιατρική Κλινική, Παν/μιο 
Αθηνών 
2. Τμήμα Νοσηλευτικής Α’, ΤΕΙ Αθηνών 

Εισαγωγή: Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας των εφήβων στο συναισθηματικό 
προφίλ και στη συμπεριφορά τους δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, ιδιαίτερα 
ως προς το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), το φύλο και την ηλικία. 
Σκοπός: Η αξιολόγηση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών 
προβλημάτων δείγματος Ελλήνων εφήβων αναφορικά με το ΔΜΣ, το φύλο 
και την ηλικία. 
Υλικό και μέθοδος: Συμμετείχαν έφηβοι ηλικίας 12-18 ετών, που προσήλθαν 
στο Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής 
του Παν/μιου Αθηνών κατά τα έτη 2011-2012. Χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο Youth Self Report Achenbach για εφήβους, σταθμισμένο 
για την Ελλάδα, σύμφωνα με τη κλίμακα συνδρόμων και την εναρμονισμένη 
με το DSΜ. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το λογισμικό STATA. 
Αποτελέσματα: Αξιολογήθηκαν συνολικά 360 έφηβοι (146 αγόρια και 214 
κορίτσια) μέσης ηλικίας 14,61 (±1,69) έτη. Ως προς την κλίμακα συνδρόμων, 
με εξαίρεση τα ‘λοιπά προβλήματα’ και ‘σωματικά προβλήματα’ καμία 
άλλη παράμετρος δε σχετίζεται με τον ΔΜΣ. Τα κορίτσια, συγκριτικά με 
τα αγόρια, παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερες μέσες τιμές ‘άγχους/
κατάθλιψης’, ‘σωματικών ενοχλημάτων’ και ‘προβλημάτων σκέψης’. Tα 
αγόρια εμφάνισαν υψηλότερη μέση τιμή στα ‘εξωτερικευμένα’ και τα 
κορίτσια στα ‘εσωτερικευμένα’ προβλήματα.  Ως προς την εναρμονισμένη 
με το DSM κλίμακα, τα προβλήματα ‘προσοχής/υπερκινητικότητας’ 
και ‘εναντιωματικά/προκλητικά’ δεν διέφεραν με το φύλο. Τα κορίτσια 
παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερες τιμές στα ‘συναισθηματικά 
προβλήματα’, ‘προβλήματα άγχους’ και ‘σωματικά προβλήματα’, ενώ τα 
αγόρια στα ‘προβλήματα διαγωγής. 
Συμπεράσματα: Δεν βρέθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά στα 
συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα μεταξύ λιποβαρών/
φυσιολογικών, υπέρβαρων και παχύσαρκων εφήβων. Το φύλο δεν είχε 
κάποια σημαντική επίδραση στα συναισθηματικά και συμπεριφορικά 
προβλήματα ανάλογα με το ΔΜΣ, με εξαίρεση τα ’εσωτερικευμένα’ 
προβλήματα για τα κορίτσια και τα ‘εξωτερικευμένα’ για τα αγόρια. Τέλος, 
η αύξηση της ηλικίας επιτείνει τα συναισθηματικά και συμπεριφορικά 
προβλήματα, ιδιαίτερα τα ‘εσωτερικευμένα’, ‘εξωτερικευμένα’ και 
‘συνολικά’ προβλήματα.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1    14:10-16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 
(b’ ΑΙΘΟΥΣΑ)
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P4. νόΣόλόγιΚα ΧαραΚτηριΣτιΚα τΩν ΣΥμμΕτΕΧόντΩν  ΣΕ ιατρΕιό 
ΠρόληΠτιΚηΣ ιατριΚηΣ ΕνηλιΚΩν Και ό ρόλόΣ τηΣ ΕΠιΣΚΕΠτριαΣ 
ΥγΕιαΣ
Στεργιούλα Ζ.1

1. Msc Επισκέπτρια Υγείας 

Εισαγωγή: Πρόληψη είναι κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην δημιουργία 
συνθηκών μείωσης του κινδύνου επιβάρυνσης της υγείας ατομικής 
και δημόσιας. Η πρόληψη υπερέχει από τη θεραπεία γιατί: α) η υγεία 
είναι προϋπόθεση για παραγωγική δραστηριότητα, β) αφορά την πρώτη 
γραμμή άμυνας του οργανισμού, γ) η νόσος αυτή καθαυτή θεωρείται πηγή 
δυστυχίας, δ) έχει σε μακροχρόνια προοπτική οικονομικά πλεονεκτήματα.
Σκοπός: Ο ρόλος της Επισκέπτριας Υγείας στο ιατρείο της Προληπτικής 
Ιατρικής Ενηλίκων για τον υγιή πληθυσμό της Θεσσαλονίκης με σκοπό 
την διερεύνηση του βαθμού χρήσης του, του ποσοστού της ανεπίγνωστης 
νόσησης καθώς και των νοσολογικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων 
στο συγκεκριμένο ιατρείο. 
Υλικό και μεθοδολογία: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 1653 άτομα 
ηλικίας 40-55 ετών, που επισκέφτηκαν το ιατρείο της Μ.Υ Τούμπας 
το διάστημα 2009-2013. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη του 
ασφαλισμένου στο πρόγραμμα ήταν η απουσία κάποιου διαγνωσμένου 
χρόνιου νοσήματος και η απουσία λήψης φαρμακευτικής αγωγής. Για τη 
συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο που 
συμπληρώθηκε με τη μορφή συνέντευξης.  Η στατιστική επεξεργασία έγινε 
με το SPSS 21.0. (Statistical Package for the Social Sciences).
Αποτελέσματα: Το Ιατρείο επισκέπτηκαν γυναίκες σε ποσοστό 68,2% 
(n=1127), ενώ οι άνδρες αποτελούσαν το 31,8% (n=526).  Έλληνες σε 
ποσοστό 94% και αλλοδαποί σε ποσοστό 6%. Καπνιστές ήταν το 82% των 
ανδρών και το 68% των γυναικών. Επίσης, όσον αφορά στην ημερήσια 
κατανάλωση αλκοόλ, το 74% των ανδρών καταναλώνει καθημερινά 
πάνω από δυο ποτήρια αλκοόλ και το 49% των γυναικών αντίστοιχα.  
Η ανεπίγνωστη νόσηση και στα δυο φύλα, από υπερχολιστεριναιμία 
υπολογήσετε σε  ποσοστό 57,7% για τους άνδρες και 50,6% για τις 
γυναίκες. Επίσης, άλλες χρόνιες ασθένειες είναι η αρτηριακή υπέρταση, η 
υπερλιπιδαιμία καθώς και ο σακχαρώδης διαβήτης σε μικρότερο βαθμό.
Συμπεράσματα: Να δοθεί έμφαση στην προσφορά ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών ΠΦΥ για  τους υγιείς πολίτες, παρέχοντάς τους υπηρεσίες 
προληπτικής Ιατρικής και προαγωγής υγείας, να αντιμετωπίζει τις συνήθεις 
νόσους της κοινότητας, να διασυνδέεται αποτελεσματικά με άλλες μονάδες 
υγείας. 
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P5. γνΩΣΕιΣ διατρόφηΣ Και Κατα ΠόΣό ΕφαρμόΖόνται αΠό τόΥΣ 
ΣΠόΥδαΣτΕΣ τηΣ ΕΠα.Σ  Β. νόΣηλΕΥτΩν τόΥ γ.ν. ΒόλόΥ 
“αΧιλλόΠόΥλΕιό”
Ματραπάζη Ι.1, Χασιώτη Α.2, Μπελέτη Ε.3, Γκαγιάννης Δ.4

1. Επισκέπτρια Υγείας - Νοσηλεύτρια, MSc, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ Β. 
Νοσηλευτών Γ. Ν. Βόλου ”Αχιλλοπούλειο”
2. Νοσηλεύτρια, Γ. Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”
3. Νοσηλεύτρια, MSc,  Διευθύντρια ΕΠΑ.Σ Β. Νοσηλευτών Γ. Ν. Βόλου 
“Αχιλλοπούλειο”
4. Εργοθεραπευτής, NDT, SI,  Γ. Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα τελευταία χρόνια η παχυσαρκία βρίσκεται ανάμεσα στις 
κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Με την αυξανόμενη επικράτησή της 
σε ενήλικες και παιδιά οι αρχές τη θεωρούν ως ένα από τα σοβαρότερα 
προβλήματα δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα, με διαστάσεις επιδημίας. Η 
Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ε.Ε. στην παχυσαρκία των ανδρών με 
ποσοστό 27,6%, τη δεύτερη θέση στις γυναίκες με ποσοστό 18,4%, ενώ τα 
νεαρά ελληνόπουλα είναι τα πιο παχύσαρκα.
ΣΚΟΠΟΣ: της ερευνητικής  εργασίας  ήταν ο έλεγχος  των διατροφικών 
γνώσεων, κατά πόσο αυτές εφαρμόζονται και ο έλεγχος του δείκτη μάζας 
σώματος των  σπουδαστών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι σπουδαστές  απάντησαν σε δεκατέσσερις 
ερωτήσεις, που αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία, γενικές γνώσεις  
διατροφής, και το τι περιλαμβάνει το ημερήσιο διαιτολόγιό τους. Το 
ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και συμπληρώθηκε από τον καθένα  
ξεχωριστά. Με βάση τα στοιχεία που έδωσαν έγινε μέτρηση  του δείκτη 
μάζας  σώματος των ερωτηθέντων.  Στην έρευνα πήραν μέρος 72 
σπουδαστές (10 Α,  62 Γ) ηλικίας από 18-50 ετών.                                              
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από το σύνολο των απαντήσεων, οι ερωτηθέντες σε 
ποσοστό 79% γνωρίζουν τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρωινό και ότι 
είναι απαραίτητο το δεκατιανό και το απογευματινό. Το 84% απάντησαν 
ότι το βραδινό πρέπει να καταναλώνεται έως τις 8μμ και ότι επιτρέπεται 
ένα ποτήρι αλκοόλ ημερησίως. Οι περισσότεροι καταναλώνουν όσπρια 
δυο φορές την εβδομάδα και κόκκινο κρέας μόνο μια. Επίσης έδειξαν να 
προτιμούν ιδιαίτερα τα φρούτα ως ενδιάμεσο γεύμα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι σπουδαστές, ενώ φαίνεται ότι μπορούν να δώσουν 
σωστές απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, έχουν παχυσαρκία σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από την μέση τιμή του γενικού πληθυσμού (38%).Το φαινόμενο 
αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης καθώς το 76% των παχυσάρκων δείχνει 
να έχει τις απαραίτητες γνώσεις. Γι’ αυτό θα πρέπει να διερευνηθούν τα 
αίτια (ψυχική ηρεμία - υποστηρικτικό περιβάλλον – οικονομική δυνατότητα)  
που δεν καθιστούν εφικτή την εφαρμογή των κανόνων της σωστής 
διατροφής.
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P6. ΕΠιΠΕδα αγΧόΥΣ για τό μΕλλόν λόγΩ τηΣ όιΚόνόμιΚηΣ 
ΚριΣηΣ ΣτόΥΣ ΣΠόΥδαΣτΕΣ  τηΣ ΕΠα.Σ Β. νόΣηλΕΥτΩν τόΥ γ. ν. 
ΒόλόΥ “αΧιλλόΠόΥλΕιό”
Ματραπάζη Ι.1, Χασιώτη Α.2, Μπελέτη Ε.3, Γκαγιάννης Δ.4, Σελαμανίδου Μ.5 
1. Επισκέπτρια Υγείας - Νοσηλεύτρια, MSc, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ Β. 
Νοσηλευτών Γ. Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”  
2. Νοσηλεύτρια, Γ. Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”     
3. Νοσηλεύτρια, MSc, Διευθύντρια ΕΠΑ.Σ Β. Νοσηλευτών Γ. Ν. Βόλου 
“Αχιλλοπούλειο”
4. Εργοθεραπευτής, NDT, SI, Γ. Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”  
5. Νοσηλεύτρια, MSc, Προϊσταμένη Μονάδος Μεσογειακής Αναιμίας Γ. Ν. 
Βόλου “Αχιλλοπούλειο”

Εισαγωγή: Το άγχος αποτελεί βασικό συστατικό της συναισθηματικής 
ζωής και παίζει καθοριστικό - κεντρικό ρόλο στην σκέψη και στην δράση. 
Είναι πρωταγωνιστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς. 
Προβλήματα υγείας και οικονομικά, περίοδοι εξετάσεων, συναισθηματικές 
ανακατατάξεις προκαλούν ανησυχία που δυσκολεύει τη ζωή.
Σκοπός: Σκοπός της ερευνητικής  εργασίας ήταν η μέτρηση των επίπεδων 
άγχους που η παρούσα οικονομική κρίση προκαλεί στους σπουδαστές για 
το μέλλον.
Μεθοδολογία: Οι 42 σπουδαστές (5 άνδρες και 37 γυναίκες ) από 17 - 52 
ετών απάντησαν σε ερωτηματολόγιο. Είχε 30 ερωτήσεις που αφορούσαν το 
άγχος, την μοναξιά, το μέλλον, ήταν ανώνυμο και συμπληρώθηκε από τον 
καθένα ξεχωριστά. Για κάθε πρόταση, επέλεξαν τη συχνότητα που ισχύει 
για αυτούς  τον τελευταίο χρόνο (ανάμεσα από το σχεδόν ποτέ – μερικές 
φορές – συχνά – συνήθως). 
Αποτελέσματα: Από την άθροιση της βαθμολογίας των απαντήσεων του 
ερωτηματολόγιου, βρέθηκαν 12 (12%) σπουδαστές με χαμηλά επίπεδα 
άγχους, 18 (43%) με μέτρια, 17 (40,5%) με υψηλά και 2 (4,5%) με πολύ 
υψηλά επίπεδα.         Χαμηλά επίπεδα άγχους παρουσίασαν 3 γυναίκες 
ηλικίας 50+, μέτρια 6 γυναίκες  ηλικίας 20+, υψηλή 5 γυναίκες ηλικίας 
20-  και πολύ υψηλή 2 γυναίκες ηλικίας 20- και 30+ αντίστοιχα. Το 43% δεν 
αισθάνεται μοναξιά ή απομόνωση σχεδόν ποτέ, διασκεδάζει μερικές φορές 
και το 36% διασκεδάζει συχνά. Φόβο για το μέλλον αισθάνεται  μερικές 
φορές το 33%. Το 69% αισθάνεται ότι κάνει πράγματα που θέλει και όχι 
επειδή πρέπει και το 67% θεωρεί ότι επιτυγχάνει τους στόχους που έχει 
θέσει.
Συμπεράσματα: To άγχος είναι μια αίσθηση ανησυχίας και πίεσης που 
μπορεί να εμφανιστεί λιγότερο ή περισσότερο συχνά. Αφορά όλους, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, επαγγέλματος και οικονομικής ή κοινωνικής 
κατάστασης. Όμως η πλειονότητα των σπουδαστών έχει μέτρια επίπεδα 
άγχους, διασκεδάζει, δεν νιώθει απομόνωση και η πορεία για το 
μέλλον τους απασχολεί μόνο μερικές φορές. Οι ερωτηθέντες νοιώθουν 
ασφαλείς και προστατευμένοι παρά τα όσα συμβαίνουν γύρω τους και δεν 
αποθαρρύνονται.
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P7. η αΞιόΠόιηΣη τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ ΣΕ ΕΠιΧΕιρηΣη ΠαρόΧηΣ 
ΥΠηρΕΣιΩν ΠρόληΨηΣ τόΥ ΕΠαγγΕλματιΚόΥ ΚινδΥνόΥ
Στυλιανοπούλου Α.1

1. MSc Επισκέπτρια Υγείας

Ο/Η Επισκέπτης/τρια Υγείας μπορεί να στελεχώσει μια αδειοδοτημένη 
επιχείρηση για την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου (Εξ.Υ.Π.Π.) σύμφωνα με τις 
ανάγκες που προκύπτουν στους χώρους εργασίας.
Οι δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν από τον/την Επισκέπτης/
τρια Υγείας, σε στενή συνεργασία πάντοτε με την διεπιστημονική ομάδα 
της εταιρίας, με έμφαση στην πρόληψη της υγείας είναι πολλές. Ενδεικτικά 
αναφέρονται η παροχή και η εκπαίδευση σε θέματα πρώτων βοηθειών 
αυξάνοντας την γνώση και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων σε 
περίπτωση αντιμετώπισης σημαντικών κινδύνων που ενέχει η εργασία τους. 
Συμμετέχει στην διεξαγωγή ειδικών ιατρικών προληπτικών εξετάσεων 
στους χώρους επαγγελματικής υγιεινής. Εξοπλίζει και οργανώνει ιατρεία 
εργασίας. Σχεδιάζει, εκπαίδευση σε θέματα διατροφής και φυσικής 
άσκησης, ενημερώνει για τους κινδύνους του καπνίσματος και την διακοπή 
του, εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια πάνω σε θέματα υγείας, διενεργεί 
εμβολιασμούς και οργανώνει αιμοδοσίες. 
Η Εργονομία, εταιρεία από την οποία αντλώ τις επαγγελματικές εμπειρίες 
μου, παρέχει υπηρεσίες πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου από 
το 1992, πολύ πριν αποκτήσει την πρώτη άδεια Εξ.Υ.Π.Π. στην Ελλάδα το 
2001. Στα πλαίσια της διεπιστημονικής της στελέχωσης (ιατροί εργασίας, 
εργονόμοι, ψυχολόγοι, μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, κά) και της 
υποδομής με φορητά όργανα ιατρικών εξετάσεων που διαθέτει, είναι 
σε θέση να αξιοποιήσει τον/την Επισκέπτης/τρια Υγείας προσφέροντας 
ευκαιρίες απόκτησης εμπειρίας και ανάπτυξης πρωτοβουλιών σε όλους 
τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως στη βιομηχανία, 
τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, τεχνικά έργα, με στόχο τη δημιουργία 
ασφαλούς, ευχάριστου και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας. Η 
δραστηριότητα του/της Επισκέπτης/τρια Υγείας μπορεί να επεκταθεί, σε 
συνεργασία με ψυχολόγους εργασίας, και στην ανάπτυξη προγραμμάτων 
υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού και coaching με σκοπό την 
ψυχοκοινωνική υγεία και ευεξία του εργαζόμενου και κατ’ επέκταση 
την δημιουργία υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, κάτι που χρήζει 
μεγάλης ανάγκης τα τελευταία χρόνια. Η δράση του/της Επισκέπτης/τρια 
Υγείας στους χώρους εργασίας αναβαθμίζεται και αποκτά πλουσιότερο 
περιεχόμενο όταν εντάσσεται στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας 
απευθυνόμενη σε πολλές επιχειρήσεις.
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P8. Η ΘρηΣΚΕΥτιΚότητα ΩΣ ΠαραγΩν ΠρόαγΩγηΣ τηΣ  ΥγΕιαΣ
Ξεφτέρη Ε.1

1. Επισκέπτρια Υγείας, MSc, Τμήμα Προστασίας και προαγωγής Δημόσιας 
Υγείας, Δήμος Θεσ/νίκης

Εισαγωγή: Πλήθος επιστημονικών μελετών κατά την διάρκεια των 
τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών έχουν εξετάσει το ρόλο της δημόσιας και 
ιδιωτικής έκφρασης της θρησκευτικότητας στην υγεία και τη μακροζωία. 
Οι συγκεκριμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η πρακτική της θρησκευτικής 
δραστηριότητας βελτιώνει την υγεία και αυξάνει τη μακροζωία. Εξάλλου 
ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης βιβλιογραφίας είναι σήμερα αφιερωμένο  
στον τρόπο με τον οποίο κάποιοι παράγοντες κινδύνου καθώς και το στρες 
της καθημερινότητας επιδρούν  αρνητικά στην ποιότητα της υγείας.
Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του τρόπου ζωής (λαϊκών/
αφιερωμένων) και των δεξιοτήτων διαχείρισης του στρες. 
Υλικό/Μέθοδος: Το μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν 100 αφιερωμένες 
από μια Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα  και 100 λαϊκές ηλικίας άνω 
των 18 ετών από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η συλλογή 
των παρατηρήσεων έγινε με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το 
ερωτηματολόγιο στο πρώτο μέρος περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις σχετικά 
με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων: ηλικία, τρόπος ζωής 
(αφιερωμένη/ λαϊκή), εκπαίδευση, επάγγελμα και προβλήματα υγείας. 
Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνεται η κλίμακα 
διαχείρισης στρες Sense of Coherence (SOC A.Antonovsky), που 
αποτελείται από 29 ερωτήσεις. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε 
με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS for Windows (v.15) statistical software 
(SPSS Inc., Chicago, IL).
Αποτελέσματα: Η μέση τιμή της κλίμακας μέτρησης των δεξιοτήτων του 
στρες (SOC) στις αφιερωμένες  ήταν ίση με 149,9 ενώ στις λαϊκές ίση με 
138,0.  Αυτό δείχνει μια ισχυρή αίσθηση συνεκτικότητας των αφιερωμένων. 
Σύμφωνα και με την ανάλυση αυτή, η τιμή της κλίμακας SOC διαφέρει 
στατιστικά σημαντικά (p<0,001) μεταξύ των δύο ερευνητικών ομάδων. 
Σχεδόν διπλάσιες αφιερωμένες σε σύγκριση με τις λαϊκές φαίνεται να 
έχουν βαθμολογία στην κλίμακα SOC πάνω από 150
Συμπεράσματα: Η θρησκευτικότητα φαίνεται να είναι μια αποτελεσματική 
στρατηγική αντιμετώπισης του στρες. Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας 
είναι χρήσιμο να τεκμηριωθούν και από άλλες μελέτες.
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P9. Εφαρμόγη ΚανόνΩν ατόμιΚηΣ ΥγιΕινηΣ ΚατΩ αΚρΩν ΣΕ 
ατόμA μΕ ΣαΚΧαρΩδη διαΒητη τΥΠόΥ 2 
Γκρόζου A.1,  Κατωπόδη A.1, Παπαζαφειροπούλου A.1, Βεργίδου Π.1,  
Μπακομήτρου Φ.1, Πασπαλά Δ.2, Νικολιντάη Π.2, Μπούσμπουλας Σ.1.
1. Γ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά 
“Άγιος Παντελεήμων”
2. ΚΑΠΗ Δήμου Νίκαιας - Ρέντη

Εισαγωγή – Σκοπός. Είναι γνωστό ότι ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μια 
από τις κυριότερες αιτίες ακρωτηριασμού των κάτω άκρων με σημαντικές 
επιπτώσεις στα οικονομικά της υγείας και την προσωπική ζωή των ατόμων 
που υφίστανται τον ακρωτηριασμό. Η πρόληψη και η εφαρμογή απλών 
μέτρων ατομικής υγιεινής αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους στην 
μείωση της συχνότητας των ακρωτηριασμών. Σκοπός της παρούσας μελέτης 
ήταν η εκτίμηση της εφαρμογής των κανόνων ατομικής υγιεινής των κάτω 
άκρων σε δείγμα ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2).
Υλικό – Μέθοδος. Στη μελέτη συμμετείχαν 142 άτομα με ΣΔτ2 (60 
άνδρες/82 γυναίκες, μέσης ηλικίας 78,4 ετών, με μέση διάρκεια ΣΔτ2 11,7 
έτη) που παρακολουθούνται στα ΚΑΠΗ Νίκαιας στα πλαίσια συνεργασίας με 
το Διαβητολογικό Κέντρο της Γ’ Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Νίκαιας. Για 
την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο. 
Αποτελέσματα. Το 74,7% των ερωτηθέντων κάνει ποδόλουτρο μια φορά 
την εβδομάδα, και το 18,1%  τρεις φορές την εβδομάδα. Από τα άτομα 
αυτά το 31,15 χρησιμοποιεί χλιαρό νερό στο ποδόλουτρο και το 6,1% ζεστό 
νερό. Το 18,2% των ερωτηθέντων περιποιείται τα νύχια κάθε εβδομάδα, το 
36,5% κάθε 15ημερο και το 32,4% κάθε μήνα. Μόνο το 4,9% των ατόμων 
χρησιμοποιεί ειδικευμένο άτομο για την περιποίηση των νυχιών του και 
5,6% χρησιμοποιεί ταλκ κατά την  περιποίηση των ποδιών, ενώ το 32,9% 
χρησιμοποιεί κρέμα ενυδάτωσης. Θερμοφόρα στα πόδια χρησιμοποιεί μόνο 
το 4,9% των ερωτηθέντων.
Συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι ο 
βαθμός ευαισθητοποίησης όσον αφορά την περιποίηση των ποδιών σε δείγμα 
διαβητικών ατόμων που παρακολουθούνται σε ΚΑΠΗ είναι ικανοποιητικός. 

P10. Εφαρμόγη ΚανόνΩν ατόμιΚηΣ ΥγιΕινηΣ δόντιΩν ΣΕ ατόμA  
μΕ ΣαΚΧαρΩδη διαΒητη τΥΠόΥ 2 
Γκρόζου A.1, Κατωπόδη A.1, Παπαζαφειροπούλου A.1, Βεργίδου Π.1,  
Μπακομήτρου Φ.¹, Πασπαλά Δ.2, Νικολιντάη Π.2, Μπούσμπουλας Σ.1.
1. Γ’ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο Γ. Ν. Νίκαιας - Πειραιά 
“Άγιος Παντελεήμων”
2. ΚΑΠΗ Δήμου Νίκαιας - Ρέντη

Εισαγωγή – Σκοπός. Είναι γνωστό ότι ο σακχαρώδης διαβήτης και η 
οδοντική νόσος συνδέονται κατά τρόπο αμφίδρομο. Σκοπός της παρούσας 
μελέτης ήταν η εκτίμηση της εφαρμογής των κανόνων ατομικής υγιεινής 
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των δοντιών σε δείγμα ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2).
Υλικό – Μέθοδος. Στη μελέτη συμμετείχαν 142 άτομα με ΣΔτ2 (60 
άνδρες/82 γυναίκες, μέσης ηλικίας 78,4 ετών, με μέση διάρκεια ΣΔτ2 11,7 
έτη) που παρακολουθούνται στα ΚΑΠΗ Νίκαιας στα πλαίσια συνεργασίας με 
το Διαβητολογικό Κέντρο της Γ’ Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Νίκαιας. Για 
την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο. 
Αποτελέσματα. Το 73,8% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι έχει τεχνητή 
οδοντοστοιχία και το 21,6% ανέφερε πρόβλημα κακοσμίας του στόματος. 
Από τα άτομα που φέρουν τεχνητή οδοντοστοιχία ποσοστό της τάξης του 
84,2% ξεπλένει την οδοντοστοιχία μετά από κάθε γεύμα και ποσοστό της 
τάξης του 56,9% τοποθετεί την οδοντοστοιχία σε νερό κατά τη διάρκεια της 
νύχτας. Όσον αφορά τη συχνότητα πλυσίματος των ούλων τα ποσοστά ήταν: 
1 φορά 41,9%, 2 φορές 22,9%, 3 φορές 25,7%. Όσον αφορά τη συχνότητα 
επίσκεψης στον οδοντίατρο τα ποσοστά ήταν: κάθε εξάμηνο 7,9%, κάθε 
χρόνο 8,6%, κάθε 2 χρόνια 4,3% και κάθε 3 χρόνια 2,9%.  
Συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι η 
περιποίηση των δοντιών από τα διαβητικά άτομα είναι ανεπαρκής. Συνεπώς, 
απαιτούνται πιο εντατικές προσπάθειες από τους θεραπευτές προκειμένου 
να τονίσουν τη σημασία της στοματικής υγιεινής στα διαβητικά άτομα.  

P11. η ΣημαντιΚότητα τηΣ όμαδιΚηΣ ΕΚΠαιδΕΥΣηΣ Στην 
αΥτόφρόντιδα αΣΘΕνΩν μΕ Σδτ2
Μπακομήτρου Φ.1,2, Γκρόζου Α.1, Βεργίδου Π.1, Κουτσοβασίλης Α.1,  
Σπινάρης Β.2, Αποστόλου Ο.1, Πέππας Θ.1, Μπούσμπουλας Σ.1

1. Γ’ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο
2. Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝ Νίκαιας-Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων” 

Εισαγωγή: O Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μία απαιτητική και χρόνια νόσος 
που η  διαχείρισή της απαιτεί την τήρηση ενός συνόλου αρκετά σύνθετων 
και προγραμματισμένων συμπεριφορών. Οι αυξημένες απαιτήσεις 
διαχείρισης της ασθένειας φέρνουν το άτομο συχνά αντιμέτωπο με διάφορα 
προβλήματα στο χειρισμό καταστάσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει. Το 
αντίτιμο της ανεπαρκούς αυτοφροντίδας όμως είναι συχνά πάρα πολύ 
δυσάρεστο και επιδρά στην ποιότητα ζωής του, κυρίως δε στο σωματικό, 
συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της συνεισφοράς 
της Ομαδικής Εκπαίδευσης στην Αυτοφροντίδα σε ασθενείς με ΣΔτ2.
Υλικό: Στη μελέτη συμμετείχαν 20 ασθενείς με ΣΔτ2 που παρακολουθούνταν 
σε τακτική βάση στο Διαβητολογικό Κέντρο. 
Μέθοδος: Οι ασθενείς παράλληλα με τη συνήθη ιατρική παρακολούθηση 
εντάχθηκαν σε ένα πρόγραμμα Ομαδικής Εκπαίδευσης για το διαβήτη. Το 
πρόγραμμα ήταν  διάρκειας πέντε εβδομαδιαίων συναντήσεων διάρκειας 
τριών ωρών και μια συνάντηση επανελέγχου που έλαβε χώρα τρεις μήνες 
μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Στους ασθενείς χορηγήθηκε 
η κλίμακα «Εμπόδια στην Αυτοφροντίδα του Διαβήτη» (Glasgow,1989) 
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σε τρεις φάσεις: πριν την παρέμβαση, μετά την παρέμβαση και κατά τον 
επανέλεγχο, ενώ παράλληλα έγινε καταγραφή σωματομετρικών δεικτών, 
γλυκόζης τριχοειδικού αίματος και HbA1c. 
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση 
κατά την εκτίμηση των εμποδίων στη διατροφή του διαβήτη μετά την 
παρέμβαση (22.00±8.32 έναντι 15.35±6.46, p=0.010). Στατιστικά οριακή 
σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε και για τα εμπόδια  στη Φαρμακευτική 
Αγωγή μετά την παρέμβαση (16.75 ±15.18 έναντι 9.50±3.35, p=0.067) και 
κατά τον επανέλεγχο (16.75 ±15.18 έναντι 10.30±6.10, p=0.072), καθώς και 
στα συνολικά εμπόδια στο διαβήτη κατά τον επανέλεγχο (73.10 ±19.73 έναντι 
66.84 ±26.41, p=0.072).   
Συμπεράσματα: Η Ομαδική Εκπαίδευση είναι μία μέθοδος συμπληρωματική 
στην κλασική θεραπεία του ΣΔτ2, η οποία επιδρά θετικά στην ενίσχυση της 
Αυτοφροντίδας, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής και τη ρύθμιση των 
ατόμων με ΣΔτ2.

P12. ΠρόληΠτιΚη όδόντιατριΚη ΣΕ Παιδια τηΣ α’ ταΞηΣ δημότιΚόΥ 
Κατα τό ΕτόΣ 2013
Ορφανού Α.1, Χριστάκη Ε.1, Συγκούνα Β.1, Τυροβολά Β.1, Χαραλαμποπούλου Σ.1

1. Σταθμός Προστασίας Μάνας, Παιδιού και Εφήβου, Μονάδα Υγείας Λ. 
Αλεξάνδρας (Σ.Π.Μ.Π.)

Εισαγωγή: Στα πλαίσια της λειτουργίας του Σ.Π.Μ.Π. διεξήχθη προληπτικός 
οδοντιατρικός έλεγχος σε μαθητές της Α’ τάξης Δημοτικού κατά το έτος 2013.
Σκοπός: Προληπτική οδοντιατρική εξέταση παιδιών Α’ τάξης Δημοτικού. 
Υλικό: Η μελέτη βασίστηκε σε παιδιά της Α’ τάξης Δημοτικού τεσσάρων σχολείων 
των Αθηνών το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2013.
Μέθοδος: Μια ομάδα αποτελούμενη από οδοντίατρο και επισκέπτρια υγείας 
επισκέφθηκε τα σχολεία προκειμένου να διενεργήσει τον προληπτικό 
οδοντιατρικό έλεγχο αφού είχε προηγηθεί συναίνεση των διευθυντών και 
των γονέων για τη συμμετοχή των μαθητών. Μετά από ενημέρωση των 
μαθητών για την στοματική υγιεινή ακολούθησε ο προληπτικός έλεγχος και 
τέλος δόθηκε έντυπο ενημέρωσης σχετικά με την εξέταση για τους γονείς 
με διευκρινήσεις για όσους μαθητές αντιμετώπιζαν πρόβλημα.
Αποτελέσματα: Διενεργήθηκε προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος σε 
σύνολο 100 παιδιών της Α’ τάξης Δημοτικού. Το 53% των μαθητών που 
συμμετείχαν ήταν αγόρια και το 47% κορίτσια, ενώ το 63% ήταν ελληνικής 
καταγωγής και το 37% αλλοδαπής. Από το σύνολο των μαθητών το 51% δεν 
αντιμετώπιζε κανένα οδοντιατρικό πρόβλημα. Αντίθετα, το 49%  των μαθητών 
αντιμετώπιζε προβλήματα τερηδόνας (23%), προβλήματα ορθοδοντικής 
φύσεως (11%) ή συνδυασμό των παραπάνω προβλημάτων προσθέτοντας και 
την ανάγκη σφραγίσματος (15%).  
Συμπέρασμα: Από τα παραπάνω προκύπτει η σπουδαιότητα και 
αναγκαιότητα της διεξαγωγής προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου σε 
αυτή την ηλικιακή ομάδα. Δεδομένης της ηλικίας που αποτελεί κομβικό 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1    14:10-16:00
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σημείο διαπαιδαγώγησης των παιδιών για την εφαρμογή καλής στοματικής 
υγιεινής,  καθίσταται αναγκαίος ο συστηματικός οδοντιατρικός έλεγχος 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η ενημέρωση των γονέων από τους 
Επαγγελματίες Υγείας για τη σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων καθώς 
και για την εκπαίδευση των μαθητών. 

P13. ηλΕΚτρόνιΚό ΠΕριόδιΚό ΕΠιΣΚΕΠτΩν/τριΩν ΥγΕιαΣ  “ΕΠι…
ΣΚΕΨΕιΣ”
Χαλκιά Δ.1

1. BSc Επισκέπτρια Υγείας Μέλος Δικτύου Αγωγής Υγείας 4ης Υ.Π.Ε.  
Κ.Υ.Α.Τ. Ευόσμου Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή - Σκοπός: Στην παρούσα ανακοίνωση γίνεται προσπάθεια 
παρουσίασης ενός ηλεκτρονικού περιοδικού, που προέκυψε σαν ανάγκη 
ύπαρξης ενός μέσου που να αφορά τον κλάδο, να προάγει το επιστημονικό 
του πεδίο, να αποτελεί βιβλιογραφικό δεδομένο αλλά και να ενώνει μέσα 
από τις σελίδες του εργαζόμενους και φοιτητές του κλάδου
Υλικό – Μέθοδος Συστάθηκε συντακτική επιτροπή από Επισκέπτες και 
Επισκέπτριες Υγείας, συγκεντρώνεται υλικό από όσους – συναδέλφους 
κυρίως – επιθυμούν να στείλουν και ακολουθώντας συγκεκριμένους 
κανόνες τόσο πιστοποίησης (ΕΝ15224) όσο και συγγραφής ( υπάρχουν 
οδηγίες αναρτημένες), τηρώντας τα πρωτόκολλα που αυτές ορίζουν 
σε ότι αφορά περιεχόμενο και διορθώσεις, προβαίνουμε στην έκδοση 
του περιοδικού. Έχει αριθμό ISSN 2241-8822 και φέρει τον τίτλο «Επι.. 
σκέψεις». Εκδότης έχει οριστεί το δια-ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 
που αποτελεί διαδικτυακό τόπο έκφρασης, συνάντησης και ανταλλαγής 
απόψεων ΕΕΥ, η μορφή του είναι ηλεκτρονική και η περιοδικότητα του 
τρίμηνη. 

Αποτελέσματα: Είναι γνωστό πως πολλές έντυπες εκδόσεις ακολουθούν 
και την ηλεκτρονική μορφή γιατί έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη διάχυση 
της γνώσης/πληροφορίας. Με δεδομένο ότι η προσπάθεια για ένα 
περιοδικό καθαρά ΕΕΥ, όπως αντίστοιχα υπάρχουν και σε άλλους κλάδους 
επαγγελμάτων υγείας, είναι καινούργια και η οικονομική συγκυρία 
δύσκολη, η αποκλειστικά ηλεκτρονική μορφή εξαφανίζει το κόστος 
παραγωγής και απότισης. Έτσι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την θετική 
ανταπόκριση των συναδέλφων τόσο σε επίπεδο ανάγνωσης και θετικών 
σχολίων, όσο και αποστολής κειμένων, εργασιών κτλ. Στα περιεχόμενά 
του περιλαμβάνονται επιστημονικές εργασίες, δράσεις ΕΕΥ, σκέψεις και 
απόψεις συναδέλφων. Το κεντρικό του σαλόνι είναι διαθέσιμο για χρήση 
του ΠΣΕΥ αν και εφόσον το επιθυμεί. Στα μελλοντικά σχέδια είναι και η 
δημοσίευση πτυχιακών εργασιών που θα προτείνονται από την Σχολή  μας . 
Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι αυτό το περιοδικό, το κόστος του 
οποίου είναι μηδενικό, πρόκειται να αποτελέσει κεντρικό σημείο αναφοράς 
του κλάδου των επισκεπτών υγείας.
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P14. Ο ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ ΣΕ Εταιρια ΣΧΕδιαΣηΣ Και 
ΕφαρμόγηΣ ΠρόγραμματΩν ΥγΕιαΣ
Στυλιανοπούλου Α.1, Καραβίτη Χ.2

1. MSc Επισκέπτρια Υγείας
2. Νοσηλεύτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί μέσα από την βιβλιογραφία, η ανάγκη 
της εκπαίδευσης του ασθενή στην νόσο του (disease management) και 
στα συστήματα χορήγησης φαρμάκων (devices training) με σκοπό την 
συμμόρφωση της ασθένειας του καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων 
αγωγής υγείας.
Ο/Η Επισκέπτης/τρια Υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες, πραγματοποιεί 
μια αλληλουχία πράξεων με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας, στην 
προαγωγή της υγείας, και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των 
ανθρώπων. Σε στενή συνεργασία πάντοτε με την διεπιστημονική ομάδα της 
εταιρίας, ο/η Επισκέπτης/τρια Υγείας, ενδεικτικά πραγματοποιεί κατ’ οίκον 
επισκέψεις για συμβουλευτική υγείας, αγωγή υγείας και εκπαίδευσης 
ομάδων υψηλού κινδύνου με γενετικά, κοινωνικά και χρόνια νοσήματα. 
Διενεργεί πράξεις κοινοτικής νοσηλευτικής, κατόπιν ιατρικής εντολής και 
εκπαιδεύει ικανά μέλη της οικογένειας δίνοντας ολιστικές οδηγίες για 
καλύτερη διαχείριση της νόσου. Παίρνει μέρος σε εκστρατείες ενημέρωσης 
για διάφορα θέματα υγείας με στόχο την επαγρύπνηση και την έγκαιρη 
διάγνωση του πληθυσμού. Συμβάλει στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης 
συμμετέχοντας σε προσυμπτωματικούς ελέγχους (screening test), 
διεξάγωντας ειδικές ιατρικές προληπτικές εξετάσεις και συμμετέχοντας σε 
έρευνα παρατήρησης με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων και την 
παραπομπή.
Η Aid Plus Care, σχεδιάζει και εφαρμόζει πρωτοποριακά προγράμματα 
υγείας όπως μετρήσεις δεικτών υγείας με σκοπό την πρόληψη, το 
φάρμακο στο σπίτι με σκοπό την θεραπευτική συμμόρφωση (drug@home), 
ψυχολογική και διατροφική υποστήριξη στοχεύοντας στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ασθενών με χρόνιες παθήσεις.
Ο/Η Επισκέπτη/ριας Υγείας μέσα από την καθημερινή επαφή με τον ασθενή, 
αφουγκράζεται τις ανάγκες του και σε συνεργασία με την διεπιστημονική 
ομάδα, έχει την δυνατότητα κάνοντας τις σωστές παραπομπές/διασυνδέσεις 
με τις δομές υγείας να δημιουργήσει αυξημένη συμμόρφωση των ασθενών, 
που συνεπάγεται καλύτερο αποτέλεσμα της θεραπευτικής αγωγής, 
μειωμένες πιθανότητες αλλαγής θεραπείας, λιγότερες επιπλοκές, λιγότερες 
εισαγωγές σε νοσηλευτικά ιδρύματα, μειωμένο κόστος τόσο για τον ασθενή 
όσο και για τα δημόσια ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρίες.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1    14:10-16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 
(b’ ΑΙΘΟΥΣΑ)



1οΠανελλήνιο
Συνέδριο
Επισκεπτών 
Υγείας

77

P15. η ΣΥμΒόλη τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στην ΚατόιΚόν φρόντιδα 
αΣΘΕνόΥΣ μΕ ιΣΧαιμιΚό ΕγΚΕφαλιΚό ΕΠΕιΣόδιό
Σκούφη Γ.1, Καραρρήγα Μ.Ε.2, Στυλιανοπούλου Α.3

1. Ειδικός Ιατρός Εργασίας, MD, PhD, Κέντρο Αποκατάστασης “Αρωγή 
Θεσσαλίας”
2. Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρο Αποκατάστασης “Αρωγή Θεσσαλίας”
3. MSc Επισκέπτρια Υγείας

Εισαγωγή: Η επιτυχής αντιμετώπιση ασθενών στο σπίτι με ισχαιμικό 
εγκεφαλικό επεισόδιο απαιτεί ομαδική διεπιστημονική προσέγγιση, μέλος 
της οποίας είναι και ο/η Επισκέπτης/τρια Υγείας.
Σκοπός: Η συμβολή του/της Επισκέπτη/τριας Υγείας στην κατʼ οίκον 
αποκατάσταση
Παρουσίαση περιστατικού: Άντρας ηλικίας 67 ετών, ελληνικής καταγωγής 
με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο παρουσιάζει αριστερή ημιπληγία. 
Λαμβάνει αντιυπερτασική και αντιπηκτική αγωγή. Το άνω άκρο είναι μη 
λειτουργικό. Βαδίζει με δυσκολία μικρές αποστάσεις. Χρήζει βοήθειας 
ετέρου ατόμου για εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών.
Αποτελέσματα: Η επιτυχής αντιμετώπιση ασθενών με ισχαιμικό εγκεφαλικό 
επεισόδιο στο σπίτι απαιτεί ομαδική διεπιστημονική προσέγγιση, μέλος 
της οποίας είναι ο/η Επισκέπτης/τρια Υγείας. Εκπαιδεύει τον ασθενή και το 
συγγενικό περιβάλλον για τους τρόπους μείωσης των παραγόντων κινδύνου 
και ενθαρρύνει αλλαγή του τρόπου ζωής, με στόχο τη μέγιστη λειτουργική 
ανεξαρτησία του ασθενούς. Συγκεκριμένα, διδάσκει στο φροντιστή τη 
σωστή τεχνική λήψης αρτηριακής πίεσης και ενημερώνει για παράγοντες 
που μπορούν να την επηρεάσουν.
Εκπαιδεύει τον τρόπο χορήγησης της ενέσιμης αντιπηκτικής αγωγής. 
Εξηγεί την αναγκαιότητα υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συμπεριφορών, 
με περιορισμό αλατιού. Προτείνει λήψη καλιούχων τροφών λόγω 
διουρητικών φαρμάκων για πρόληψη υπογλυκαιμίας και επισημαίνει 
την πιθανότητα παρουσίασης υπότασης εξαιτίας απώλειας υγρών λόγω 
αυξημένης διούρησης. Συστήνει κίνηση και αποφυγή κατάκλισης στην 
ημίπληκτη πλευρά για πρόληψη οιδημάτων. Επισημαίνει στον φροντιστή 
συχνή εφαρμογή ασκήσεων εύρους κίνησης προς αποφυγή συγκάμψεων 
των αρθρώσεων. Παρέχει εκπαίδευση για αυτοφροντίδα σε δραστηριότητες 
ένδυσης/έκδυσης, μεταφοράς στην τουαλέτα, ατομικής υγιεινής.
Συμπεράσματα: Η φροντίδα και εκπαίδευση στο σπίτι ασθενούς με 
ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και των φροντιστών αποτελεί ολιστική, 
βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση για καλύτερη έκβαση νόσου, βελτίωση 
της ποιότητας και του τρόπου ζωής του ασθενούς διατηρώντας έτσι την 
αξιοπρέπεια του ασθενούς και φυσικά μείωση επιπλοκών λόγω της στενής 
παρακολούθησης των φροντιστών οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από τον/την 
Επισκέπτη/τριας Υγείας.  
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P16. όι αρμόδιότητΕΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ ΣΕ ιδιΩτιΚη Εταιρια 
μΕ διαγνΩΣτιΚα όργανα & αντιδραΣτηρια
Στυλιανοπούλου Α.1, Καραρρήγα Μ.Ε.2

1. MSc Επισκέπτρια Υγείας
2. Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρο Αποκατάστασης “Αρωγή Θεσσαλίας”

Οι Επισκέπτες/τριες Υγείας με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και 
τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία 
με άλλους επιστήμονες υγείας, με σκοπό την ανίχνευση, την μελέτη και την 
αξιολόγηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού σε κάθε κοινότητα. 
Εμπλέκεται σε ερευνητικά προγράμματα (παρεμβατικά, παρατήρησης), 
προγράμματα συμμόρφωσης ή και σε συνδυασμό αυτών. Συγκεκριμένα και 
λόγω της δραστηριότητας της εν λόγω εταιρίας, ο/η Επισκέπτης/ρια Υγείας 
σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς, υλοποιεί μια πανελλαδική 
εννεάμηνη έρευνα παρατήρησης με δείγμα 600 περίπου ασθενών με 
διαβήτη τύπου ΙΙ (ινσουλινοεξαρτώμενους), με σκοπό να  βελτιώσουν την 
ασθένεια τους τόσο μέσα από χρηστικές οδηγίες που θα λαμβάνουν από τον 
θεράποντα ιατρό τους όσο και από την συχνή παρακολούθηση τους μέσα 
από αιματολογικές εξετάσεις. Ο/Η Επισκέπτης/ρια Υγείας συμπληρώνει ένα 
ιστορικό σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, πραγματοποιεί ιατρικές 
εργαστηριακές εξετάσεις ανά τρίμηνο, σε δείκτες που επηρεάζονται και 
σχετίζονται άμεσα με τον σακχαρώδη διαβήτη (γλυκόζη αίματος, HbA1c, 
χοληστερίνη, LDL, HDL, τριγλικερίδια κ.ά) και στην συνέχεια εκπαιδεύει 
τους ασθενείς με γνώμονα την σημαντικότητα της αυτοδιαχείρισης της 
νόσου. Επίσης πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις όπου και εκπαιδεύει 
τους ασθενείς στη χρήση του μετρητή σακχάρου της εταιρίας, τον οποίο και 
χρησιμοποιούν καθημερινά στα πλαίσια της παρακολούθησης  της νόσου. 
Επιπλέον λαμβάνει μέρος σε εκδηλώσεις και συνέδρια που σχετίζονται με 
τον διαβήτη και διενεργεί ανάλογα κάθε φορά με τις ανάγκες της εκάστοτε 
περίσταση.
Η Menarini, εταιρία με την οποία και συνεργάζομαι ως εξωτερικός 
συνεργάτης, είναι μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρίες εμπορίας 
και παραγωγής ιατρικών οργάνων και αντιδραστηρίων. Εξειδικεύεται σε 
θέματα χρόνιων νοσημάτων, ιδιαιτέρως του σακχαρώδη διαβήτη. Παρέχει 
μηχανήματα αυτομέτρησης γλυκόζης σακχάρου αλλά και ειδικά ιατρικά 
εργαστηριακά αντιδραστήρια μέτρησης πολλών αιματολογικών δεικτών. 
Είναι μια εταιρία με την οποία ο/η Επισκέπτη/τρια Υγείας μπορεί να 
αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευση και της ενημέρωση ασθενών 
με χρόνιες παθήσεις με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
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P17. ΠαρόΥΣιαΣη ΠρόγραμματόΣ ΥγιΕινηΣ διατρόφηΣ ΕΞι 
ΕΒδόμαδΩν για ατόμα μΕ αναΠηρια
Μακρίδη Χ.1, Καραμήτρη Ι.2

1. Επισκέπτρια Υγείας, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Φυσικής Ιατρικής 
και Αποκατάστασης Καλαμάτας, Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας
2. Διοίκηση Μονάδων Υγείας, ΤΕ, MSc, Διοικητικά Υπεύθυνη Κέντρου 
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Καλαμάτας, Γενικού Νοσοκομείου 
Μεσσηνίας

Εισαγωγή: Η παχυσαρκία είναι μια κλινική κατάσταση με πολλαπλές 
δυσμενείς συνέπειες για την υγεία του ατόμου μακροπρόθεσμα. Σε 
παγκόσμιο επίπεδο, τα άτομα με αναπηρία παρουσιάζουν μεγαλύτερα 
ποσοστά παχυσαρκίας από το γενικό πληθυσμό. Οι μαθησιακές και λοιπές 
δυσκολίες των ΑμεΑ καθιστούν τα κλασικά προγράμματα αγωγής υγείας 
ανεφάρμοστα και για το λόγο απαιτείται ειδικός σχεδιασμός που να 
απευθύνεται σε ειδικές ομάδες πληθυσμού.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός πιλοτικού 
προγράμματος προαγωγής υγείας εστιασμένο στην υγιεινή διατροφή, το 
οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με νοητική καθυστέρηση και 
αυτισμό.
Υλικό: Το υλικό αποτελεί ομάδα – στόχος οκτώ ατόμων με νοητική 
καθυστέρηση σε πρόγραμμα 6 ωριαίων - εβδομαδιαίων συναντήσεων στο 
πλαίσιο προγράμματος αγωγής υγείας σε δημόσιο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής 
και Αποκατάστασης της επαρχίας.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της σύγχρονης διεθνούς 
βιβλιογραφίας μέσα από τις βάσεις δεδομένων Medline και Cochrane, 
το οποίο προσαρμόσθηκε στις ιδιαίτερες εξατομικευμένες ανάγκες και 
δυναμικό της ομάδας – στόχου. 
Αποτελέσματα: Δημιουργήθηκε πιλοτικό πρόγραμμα αγωγής υγείας για 
την υγιεινή διατροφή βραχείας διάρκειας, με μεθοδολογία προσέγγισης τη 
βιωματική μάθηση. Τόσο το οπτικοακουστικό υλικό, όσο και οι πραγματικές 
δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον έχουν σαν σκοπό να ενθαρρύνουν 
τα άτομα με αναπηρία να κινητοποιήσουν το δυναμικό τους (αισθήσεις, 
συναισθήματα, σκέψη, πρωτοβουλία, λήψη αποφάσεων), ώστε η εμπέδωση 
των μηνυμάτων αναφορικά με την υγιεινή διατροφή ή η αλλαγή στάσεων 
και συμπεριφοράς να είναι αποτελεσματικότερη και μακροπρόθεσμη.
Συμπεράσματα: Η τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς των 
ατόμων με νοητική καθυστέρηση είναι εφικτή μέσα από το σχεδιασμό 
πρωτοπόρων εκπαιδευτικών μοντέλων προαγωγής της υγιεινής διατροφής 
που διεγείρουν τις αισθήσεις και τις δεξιότητές τους.
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P18. ΨΥΧόλόγιΚη ανΕΞαρτητόΠόιηΣη & όργανΩΣη 
ΠρόΣΩΠιΚότηταΣ - ΕΚδηλΩΣη ΨΥΧόΠαΘόλόγιαΣ
Κοσμάς Β.1, Υφαντής Θ.2

1. Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Η Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη (Margaret Mahler) 
πραγματεύεται την πρώϊμη εξελικτική διαδικασία (αυτιστική φάση, 
συμβιωτική φάση, αποχωρισμός-ατομικοποίηση) διαμόρφωσης ατομικής 
ταυτότητας και παγίωσης των ορίων Εαυτού και της εσωτερικής 
πραγματικότητας.   
Σκοπός: Διερεύνηση της συσχέτισης του βαθμού ψυχολογικής 
ανεξαρτητοποίησης του ατόμου από τις γονεϊκές μορφές με το 
επίπεδο οργάνωσης της αμυντικής του λειτουργίας και την εκδήλωση 
ψυχοπαθολογίας στη μετεφηβική-πρώϊμη ενήλικη ζωή.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 31 νοσηλευόμενοι ή υπό παρακολούθηση 
ψυχικά ασθενείς σε αποδρομή ενεργού ψυχοπαθολογίας, και 102 υγιής 
μάρτυρες. Χρησιμοποιήθηκαν αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια, 
κλειστών ερωτήσεων επιλογής: δημογραφικά, ψυχοπαθολογίας (GHQ-28, 
SCL-90), προσωπικότητας (ZKPO), αμυντικού προφίλ (DSQ, LSI, MMPI-Ego 
Strength), επιθετικότητας (HDHQ) και ανεξαρτητοποίησης (PSI).
Αποτελέσματα: Αναδείχθηκε ένα εύρος στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων 
σε κάθε τομέα. Όσο μικρότερος ήταν ο βαθμός ανεξαρτητοποίησης, 
τόσο εμφάνιζαν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης ψυχοπαθολογίας και 
μεγαλύτερη ψυχική καταπόνηση σε σχέση με τη μητέρα (Λειτουργική, 
Συναισθηματική), τους δυο γονείς (Συγκρούσεων), και ειδικά με τον 
πατέρα (Στάσεων, Συγκρούσεων) για κατάθλιψη και έκπτωση της γενικής 
ψυχικής υγείας. Επίσης, έτειναν να υιοθετούν ένα πιο «δυσπροσαρμοστικό» 
ή «αυτoθυσιαστικό» αμυντικό προφίλ σε σχέση και με τους δυο γονείς 
(Λειτουργική, Συναισθηματική, Συγκρούσεων) με μηχανισμούς άμυνας 
σχετιζόμενους ειδικά σε κάθε τομέα, ενώ μειωνόταν η δύναμη του Εγώ 
σε σχέση με τη μητέρα (Λειτουργική, ειδικά στην Συναισθηματική) ή 
και τους δυο γονείς (Συναισθηματική, Συγκρούσεων). Τέλος, αύξανε η 
ενδοστρεφής και εξωστρεφής επιθετικότητα που αφορούσε και στους δυο 
γονείς (Συγκρούσεων), συνδεόμενη κυρίως η ενδοστρεφής με τη μητέρα 
(Λειτουργική, Συναισθηματική). Αντιθέτως, η συνολική επιθετικότητα 
αύξανε σε μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση από τον πατέρα (Συναισθηματική). 
Συμπεράσματα: Ο μεγαλύτερος βαθμός ανεξαρτητοποίησης φαίνεται να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο βοηθώντας το άτομο για: προσαρμογή 
ή αντίδραση στις απαιτήσεις ή καταστάσεις της πραγματικότητας, 
αποτελεσματικότερη επιτέλεση των βασικών ψυχικών λειτουργιών, μείωση 
ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων, μικρότερη ψυχική καταπόνηση και 
περιορισμό της επιθετικότητας.
Περαιτέρω διερεύνηση-τεκμηρίωση των ευρημάτων πιθανών να 
έχει προγνωστική σημασία στην καλύτερη συμβουλευτική ή/και 
ψυχοθεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με έντονα ζητήματα 
διαφοροποίησης από τις γονεϊκές μορφές.
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P19. ταΞιδιΩτιΚη ΥγΕια
Μαλιάκα Μ.1, Ανδρουτσοπούλου Γ.2, Σακουφάκη Μ.3

1. Επισκέπτρια Υγείας στην Γεν.  Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας 
Αττικής
2. Επισκέπτρια Υγείας Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής
3. Επισκέπτρια Υγείας στην Γενική Δ/νση της Περιφέρειας Αττικής

O ρόλος του Επισκέπτη Υγείας στα Τμήματα Δημόσιας Υγιεινής και 
Προαγωγής της Υγείας των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Μεταξύ των άλλων αντικειμένων με 
τα οποία ασχολείται είναι η Ταξιδιωτική Υγεία, η οποία περιλαμβάνει τα 
κάτωθι:
1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική των ταξιδιωτών για προφύλαξη από 
ασθένειες που ενδημούν σε χώρες του εξωτερικού, κατόπιν αξιολόγησης 
παραγόντων, όπως:
η χώρα προορισμού, η διάρκεια και ο σκοπός του ταξιδιού, οι συνθήκες 
διαβίωσης, οι εκεί δραστηριότητες, η κατάσταση υγείας του ταξιδιώτη, κ.τ.λ.
2. Έλεγχος της εμβολιαστικής κάλυψης των ταξιδιωτών και καθοδήγησή 
τους για τη χορήγηση τυχόν εμβολίων που παρέλειψαν σύμφωνα με το 
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της χώρας μας. 
3. Διενέργεια εμβολίων όπως ο κίτρινος πυρετός, ο τύφος, η χολέρα και 
η λύσσα και χορήγηση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή 
Πιστοποιητικού Αντένδειξης Εμβολιασμού - που τυχόν απαιτείται - για την 
είσοδο ή έξοδο από χώρες του εξωτερικού, λόγω ιατρικής αντένδειξης(π.χ  
καρδιακή ανεπάρκεια, αρρύθμιστος Σ.Δ, κ.τ.λ.)   
4. Χημειοπροφύλαξη για την Ελονοσία και οδηγίες για τη λήψη μέτρων 
αποφυγής δήγματος κουνουπιών, τα οποία μεταφέρουν και άλλες 
μολυσματικές ασθένειες. 
5. Ενημέρωση για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με σκοπό την όσο 
το δυνατόν καλύτερη προφύλαξη από πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν 
στο ταξίδι και αποτελούν αίτιο μετάδοσης ασθενειών, όπως ο τύφος, η 
χολέρα, κ.τ.λ.
6. Παροχή πληροφοριών για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων.
Προκειμένου, λοιπόν, το ταξίδι να αποτελέσει μια ευχάριστη εμπειρία 
για κάθε ταξιδιώτη, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του ιδίου ή του 
περιβάλλοντός του τόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όσο και μετά 
από αυτό, ο Επισκέπτης Υγείας δρα στοχευόμενα και παράσχει υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής και παρέμβασης με γνώμονα τις 
κατάλληλες πηγές της επιστημονικής πληροφόρησης.
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P20. διΕρΕΥνηΣη ΕμΒόλιαΣτιΚηΣ ΚαλΥΨηΣ μαΘητΩν Στα 
δημότιΚα ΣΧόλΕια τηΣ νιΚαια Και τόΥ ΚόρΥδαλλόΥ για τό ΕτόΣ 
2013
Παππα Μ.1, Μπασκάκη Σ.1, Γκρόζου Ά.1, Ζαρμακούπη Χ.1, Ευφραιμίδου Ε.1, 
Κασάπα Χ.1, Καραστάθη Κ.1

Επισκέπτρια Υγείας Γ. Ν. Νίκαιας - Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”

Εισαγωγή: Στην Δημόσια Υγεία ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα είναι 
η ανακάλυψη των εμβολίων και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότερη 
συλλογική ανοσία του πληθυσμού. Σημαντικό είναι η επικαιροποίηση της 
εικόνας της εμβολιαστική κάλυψης με τοπικές μελέτες, με καταγραφή των 
δεδομένων
Σκοπός:  Η διερεύνηση της εμβολιαστικής κάλυψης του μαθητικού 
πληθυσμού ελλήνων και αλλοδαπών, στις περιοχές Νίκαιας και Κορυδαλλός 
για όλα τα βασικά εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού στα 
Δημοτικά Σχολεία.
Υλικός και μέθοδος: Η μελέτη διεξήχθη το 2013. Το δείγμα της 
έρευνας αποτέλεσαν 264 μαθητές.  Για την συλλογή των δεδομένων  
χρησιμοποιήθηκαν τα Ατομικά Βιβλιάρια Υγείας των μαθητών (Α’, Β’, Δ’, 
ΣΤ’ Δημοτικού) και αποτέλεσαν το υλικό της έρευνας.  Οι πληροφορίες 
που συλλέχθηκαν είναι: φύλο, ηλικία, εμβόλια, αριθμός δόσεων που 
είχαν χορηγηθεί στο παιδί. Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 12.0. Το επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας ορίστηκε το p=0,05 ενώ χρησιμοποιήθηκε η στατιστική 
δοκιμασία Χ2.
Αποτελέσματα: Από τους 264 μαθητές που περιελήφθησαν στην μελέτη, 
οι 141  ήταν αγόρια (53.4%) και 123 (46.6%) ήταν κορίτσια. Οι ηλικίες των 
μαθητών ειναι 6 ετών (n=93 μαθητές) 7 ετών (n=64) 8 ετών (n=45) 11 
ετών (n=35) και 12 ετών (n=27). Ικανοποιητική εμβολιαστική κάλυψη 
παρατηρείται για τα εμβόλια: 3-DTP (99%), 3-Polio (99%), HBV (96%), 2-MMR 
(97%) και Men-C (97%). Καλή εμβολιαστική κάλυψη παρατηρείται για τα 
εμβόλια: Πνευμονιόκοκκου (88%), Ηπατίτιδα Α (94%) και ελλιπής ειναι ο 
εβμολιασμός με BCG (15.5%).
Συμπεράσματα: Οι στρατηγικές εμβολιασμού θα πρέπει να αποσκοπούν 
στην επίτευξη και τη διατήρηση υψηλού εμβολιαστικής κάλυψης όλου του 
πληθυσμού.
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P21. η Καταγραφη νΕΩν όγόλόγιΚΩν ΠΕριΣτατιΚΩν τόΥ 
γ.ν.νιΚαιαΣ  αΠό την ΕΠιΣΚΕΠτρια ΥγΕιαΣ (2012-2013)
Παππά Μ.1, Παπακώστα Α.2

1. Msc Επισκέπτρια Υγείας Γ. Ν. Νίκαιας “Αγιος Παντελεήμων”
2. Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ. Ν. Νίκαιας - Πειραιά “Άγιος 
Παντελεήμων”

Εισαγωγή: Ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου (24,4%) μετά 
τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ αυξητική τάση παρουσιάζει τόσο η 
συνολική, όσο και η κατά αιτία θνησιμότητα από καρκίνο. Η υποδήλωση της 
νοσηρότητας του καρκίνου στη χώρα μας αγγίζει συνολικά το 60%. Συνεπώς, 
δεν είναι εφικτή η αποτύπωση του πραγματικού μεγέθους του προβλήματος 
στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, η παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιμων 
στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σκοπός: Η καταγραφή δεδομένων των νέων ογκολογικών περιστατικών του 
Νοσοκομείου της Νίκαιας (με 600 κλίνες) ανά κατηγορία, με βάση το Inter-
national Classification of Diseases (ICD-10) για το έτος 2012-2013.
Υλικό και Μέθοδος: Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με 
τη συμπλήρωση ειδικά διαμορφωμένης φόρμας, η οποία σχεδιάστηκε 
για το σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας με βάση τα βιβλιογραφικά 
δεδομένα και τις συστάσεις που προτείνει το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών 
ΕΑΝ-Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με το στατιστικό 
πρόγραμμα SPSS 13.
Αποτελέσματα: Συνολικά βρέθηκαν 1274 νέα ογκολογικά περιστατικά 
(n=675 το 2012 και n=599 το 2013). όπου 26.8% (n=341) ήταν γυναίκες 
και 73.2% (n=933) ήταν άντρες. Η ηλικιακή ομάδα των περιστατικών ήταν 
κυρίως 50-74 ετών 43.7% (n=558) και άνω των 75 ετών 44.7% (n=570). Με 
βάση το ICD 10 τα περιστατικά βρέθηκαν στα εξής όργανα: Κόλον-ορθό-
πρωκτός με 190 άτομα (120 άντρες και 70 γυναίκες), στομάχι (n=59). Στο 
πνεύμονα βρέθηκαν 72 περιστατικά, ενώ στο μαστό μόνο 26. Στο προστάτη 
226 άτομα 17.7% και τα περισσότερα περιστατικά (n=334) τα βρίσκουμε στην 
ουροδόχο κύστη 26.2%. 
Συμπεράσματα: Η καταγραφή των δεδομένων που αφορούν τα 
ογκολογικά περιστατικά είναι απαραίτητη όχι μόνο για την αξιολόγηση των 
στατιστικών στοιχείων αλλά και για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή 
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με στόχο την μείωση των περιστατικών 
μακροπρόθεσμα. 

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ
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P22. η ΕφηΒιΚη ηλιΚια Και όι ΕΠιΠτΩΣΕιΣ αΠό τό διαδιΚτΥό
Γάτου Ε.1

1. Επισκέπτρια Υγείας

Εισαγωγή: Το  διαδίκτυο έχει σημαντικότατη συνεισφορά στους τομείς 
ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ωστόσο  η 
προβληματική χρήση του διαδικτύου ενέχει σημαντικούς κινδύνους, 
ιδιαίτερα για την υγεία των εφήβων χρηστών. Η ανάπτυξη παθολογικής 
εμπλοκής με το διαδίκτυο στους εφήβους συνιστά μια νέα ψυχοπαθολογική 
οντότητα  που χρήζει ειδικής διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης.
Σκοπός :Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να διερευνηθούν θετικές 
και αρνητικές συνέπειες της χρήσης του διαδικτύου στη ζωή των εφήβων 
και να επισημανθούν οι επιπτώσεις από την ανάπτυξη παθολογικής 
εμπλοκής με το διαδίκτυο.
Υλικό και μέθοδος:  Έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση στη βάση δεδομένων 
medline και αναζήτηση σχετικών πληροφοριών μέσω της μηχανής 
αναζήτησης google σε ελληνικές και ξένες ιστοσελίδες επιστημονικών 
περιοδικών και εταιρειών, καθώς και στο Εθνικό Αρχείο Διατριβών. 
Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά : διαδίκτυο, εθισμός, έφηβοι, κίνδυνοι, 
τεχνολογία, θεραπεία και οι αντίστοιχοι ξενικοί όροι.: internet, addiction, 
adolescence, risk, technology, treatment.
Αποτελέσματα:  Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο προσφέρουν 
τη γρήγορη διακίνηση της πληροφορίας και τεράστιες δυνατότητες 
εκμάθησης. Ωστόσο, η παθολογικη εμπλοκή με το διαδίκτυο εγκυμονεί 
σοβαρούς κινδύνους για τον έφηβο. Το ποσοστό παθολογικής χρήσης του 
διαδικτύου στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη τοποθετείται κοντά 
στο 10%, αν και κατά περιοχές ή εκτός Ευρώπης ( Ασία, ΗΠΑ) μπορεί να 
φθάνει και το 30%. Παρατηρούνται συμπτώματα και σημεία εθισμού όπως 
συμβαίνει και στις εξαρτησιογόνες ουσίες και συζητείται ο εθισμός στο 
διαδίκτυο να περιληφθεί στα επίσημα διαγνωστικά εγχειρίδια. Οι συνέπειες 
στη μπορεί να είναι απειλητικές ακόμα και για τη ζωή του εφήβου και να 
επιφέρουν σοβαρή αποδιοργάνωση της συμπεριφοράς του που απαιτούν 
ειδική θεραπευτική προσέγγιση.
 Συμπέρασμα: Αν και το διαδίκτυο έφερε επανάσταση στην ανθρώπινη 
επικοινωνία, πολλαπλασίασε και τους κινδύνους αυτής της επικοινωνίας, 
μετατρέποντάς την σε απρόσωπη συνεύρεση αγνώστων με συχνά 
κακόβουλη διάθεση. Επιπλέον ο εθισμός στη χρήση εγκυμονεί σοβαρούς 
σωματικούς και ψυχικούς κινδύνους για τη ζωή του εφήβου. 

P23. ό ρόλόΣ τηΣ ΕΠιΣΚΕΠτριαΣ ΥγΕιαΣ ΣτιΣ ΚινητΕΣ μόναδΕΣ τηΣ 
5ης Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣαλιαΣ Και ΣτΕρΕαΣ ΕλλαδαΣ
Ζηκοπούλου Φ.1, Μαυρουδή Μ.1, Μπουζώνα Μ.1, Χατζή Ε.1 
1. Επισκέπτριες υγείας στις Κινητές Μονάδες της 5η ΥΠΕ

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας καινοτομεί 
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στον τομέα της πρόληψης καθώς είναι η μοναδική περιφέρεια της χώρας 
που διαθέτει οργανωμένες και σύγχρονες κινητές μονάδες, οι οποίες 
συμπληρώνουν το έργο των Κέντρων Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας κατά τρόπο επιστημονικό και ολοκληρωμένο. Στόχος της λειτουργίας 
των κινητών μονάδων είναι η υποστήριξη της υγείας των κατοίκων της 
περιφέρειας και ειδικότερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και των 
κατοίκων των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών. Οι Επισκέπτριες 
Υγείας είναι μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας που ο ρόλος τους θεωρείται 
αναγκαίος και απαραίτητος. Η συμμετοχή τους είναι ενεργή τόσο στην 
οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος όσο και στην διαδικασία 
διενέργειας των εξετάσεων. Συνεργάζονται  με τοπικούς φορείς και  
ενημερώνουν τους κατοίκους της κάθε περιοχής, μέσω ομιλιών, για το έργο 
των μονάδων. Λαμβάνουν  και καταγράφουν το ιστορικό πριν τον έλεγχο της 
μαστογραφίας. Ελέγχουν τα βιβλιάρια για  βιοχημικές και αιματολογικές 
εξετάσεις. Διενεργούν προσυμπτωματικούς ελέγχους  οστεοπόρωσης και 
σπιρομέτρησης και ταυτόχρονα γίνεται λήψη του ιστορικού. Ανιχνεύουν 
παθολογικές καταστάσεις και παραπέμπουν αυτές σε ειδικό ιατρό. Εξάγουν 
στατιστικά στοιχεία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σε κάθε 
δήμο και καταγράφουν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα. Ευαισθητοποιούν, 
κινητοποιούν και προκαλούν το ενδιαφέρον του πληθυσμού σε θέματα 
πρόληψης της υγείας τους. Στα οφέλη από την εφαρμογή των προληπτικών 
ελέγχων και των διαγνώσεων τους συγκαταλέγονται η μείωση της 
θνησιμότητας και η μείωση του κόστους θεραπείας των μορφών καρκίνου, 
όπως είναι του πνεύμονα και του μαστού. 

P24. η διαΧρόνιΚη ΕΞΕλιΞη τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ μΕΣα αΠό την 
ΠόρΕια τόΥ αντιαφρόδιΣιαΚόΥ ιατρΕιόΥ τηΣ ΠΕριφΕρΕιαΣ αττιΚηΣ
Σακουφάκη Μ.1, Ανδρουτσοπούλου Γ.2, Βελαώρα Ε.3, Γουλιανού Ι.4,  
Μαλιάκα Μ.5, Σακελλάρη Ε.6, Καράμπελα Ο.7, Σκούρτη Χ.8,
1. MSc Επισκέπτρια Υγείας 
2. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής 
3. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής 
4. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής  
5. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής  
6. Kαθηγήτρια εφαρμογών, ΤΕΙ Αθήνας τμήμα κοινοτικής υγείας 
7. Επισκέπτρια Υγείας 
8. Επισκέπτρια Υγείας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:Το Αντιαφροδισιακό Ιατρείο παρέχει πρωτοβάθμια  φροντίδα 
υγείας σε εκδιδόμενα  επί αμοιβή πρόσωπα ,έχοντας ως σκοπό την 
προάσπιση της Δημόσιας υγείας.
ΣΚΟΠΟΣ: να διερευνηθεί ιστορικά η δημιουργία του Αντιαφροδισιακού  
ιατρείου, ο τρόπος λειτουργίας του, η παροχή των υπηρεσιών του Επισκέπτη 
Υγείας, καθώς και οι μελλοντικές προοπτικές του.  Από την μελέτη των 
υπαρχόντων αρχείων προκύπτει ότι η ίδρυση των Αντιαφροδισιακών 
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Ιατρείων  έγινε με το νόμο 4172/1929  έως το 1934 που εξελίχθηκαν 
σε Υγειονομικά κέντρα μέχρι και το 2010 με το νόμο Καλλικράτη 
καταγράφονται και οι θεσμοθετημένες οργανικές θέσεις του ΕΥ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το Αντιαφροδισιακό Ιατρείο παρέχει πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας. Ο ρόλος του ΕΥ επικεντρώνεται :1) στην καταγραφή 
και την πρόληψη των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων  2).Στην 
εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία  του ιατρείου τηρώντας το μητρώο 
των εγγεγραμμένων εκδιδόμενων προσώπων ,την ημερήσια προσέλευσή 
τους ,την συλλογή των ιατρικών εξετάσεων τους ,την παραπομπή τους στα 
δημόσια νοσοκομεία για έλεγχο.3)Έλεγχος  κανόνων ατομικής υγιεινής 
και καθοδήγησης του σε περίπτωση ασθένειας.4)Έμφαση στην ψυχική 
υγεία  δεδομένου ότι τα άτομα αυτά υφίστανται διώξεις, περιθωριοποίηση 
και η δημιουργία ενός «ασφαλούς οικείου περιβάλλοντος.» 5)Συνεργασία 
με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό.   Με την νέα νομοθετική 
ρύθμιση που το Ιατρείο εντάχθηκε στο Τμήμα Αγωγής και Προαγωγής 
Υγείας της Περιφέρειας Αττικής .Δια μέσου αυτού ο ΕΥ έχει μελλοντικές 
προοπτικές  να εκπονήσει προγράμματα  πρόληψης για τα  ΣΜΝ όχι μόνο 
για τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό αλλά και για άλλες ηλικιακές ομάδες 
δεδομένου  ότι παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων τα τελευταία χρόνια.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο ΕΥ θα πρέπει να προβάλλει τον καταξιωμένο  ιστορικό 
ρόλο του στην απρόσκοπτη λειτουργία του Αντιαφροδισιακού Ιατρείου -να 
ενεργοποιήσει τι νέες προοπτικές -να διευρύνει  την συνεργασία με τις 
κλινικές δερματολογικών - αφροδισίων νοσημάτων(‘όπως την υφιστάμενη 
με το Ν. Συγγρός)στα πλαίσια εκπόνησης προληπτικών προγραμμάτων -την 
δημιουργία βάσης δεδομένων καταγραφής και πρόληψης των ΣΜΝ μέσα 
από τα υπάρχοντα αρχεία αλλά και τις συνεργασίες με άλλους αρμόδιους 
φορείς. 

P25. δόμΕΣ ΕργαΣιαΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ ΣτιΣ διΕΥΘΥνΣΕιΣ 
ΥγΕιαΣ τΩν αιρΕτΩν ΠΕριφΕρΕιΩν
Σακουφάκη Μ.1, Ανδρουτσοπούλου Γ.2, Βελαώρα Ε.3, Γουλιανού Ι.4,  
Μαλιάκα Μ.5, Κόλλια Ι.6, Αντωνοπούλου Χ.6, Μπριάζα Ν.6

1. MSc Επισκέπτρια Υγείας 
2. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής 
3. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής
4. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής  
5. Επισκέπτρια Υγείας Περιφέρεια Αττικής 
6. Φοιτήτριες στη σχολή Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση 
Κοινοτική Υγεία (Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας).

Εισαγωγή: Οι αρμοδιότητες μεταξύ άλλων και σε συνεργασία με άλλους 
λειτουργούς υγείας, των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας (σε συνέχεια των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3852/10) 
των Αιρετών Περιφερειών ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση 
της υγείας του πληθυσμού (τοπικού, παγκόσμιου μετακινούμενου και μη), 
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μέσω πολυτομεακών συνεργασιών και πρακτικών, που αποσκοπούν στην 
προάσπιση και προαγωγή της υγείας του ατόμου.
Σκοπός: Με βάση τα οργανογράμματα των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας, 
καθώς και την παροχή υπηρεσιών υγείας επιχειρήθηκε η καταγραφή του 
ουσιαστικού ρόλου του Επισκέπτη Υγείας και οι μελλοντικές προοπτικές 
του στις εν λόγω Διευθύνσεις.
Αποτελέσματα: Από τη συνεχή λειτουργία της παρουσίας του Ε.Υ προέκυψε 
ότι τα αντικείμενα εργασίας του είναι τα εξής: 
• Η εκπόνηση και εφαρμογή  προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της 
δημόσιας υγιεινής.
• Η διαφύλαξη της υγείας των ταξιδιωτών και προάσπιση της Δημόσιας 
Υγείας
• Οι εμβολιασμοί του μετακινούμενου πληθυσμού και των ευπαθών 
ομάδων.
• Η χορήγηση προληπτικής, φαρμακευτικής αγωγής όπως η 
χημειοπροφύλαξη των ταξιδιωτών έναντι της ελονοσίας.
• Η ενημέρωση για την αντιμετώπιση ασθενειών και οδηγίες για ασθένειες 
που προέρχονται από την κατανάλωση νερού και τροφίμων, για τις 
επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες καθώς και τη λήψη 
προληπτικών μέτρων.
• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, 
οδοντιατρικής, ψυχικής υγιεινής, κοινωνικής επανένταξης και 
αποϊδρυματοποίησης χρονίως ψυχικά πασχόντων.
• Η συνεργασία με το αρμόδιο καθ’ ύλην Υπουργείο και με φορείς για 
την υλοποίηση προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας, καθώς και διοργάνωση 
ημερίδων. 
Επιπλέον με βάση τις αυξανόμενες ανάγκες καταγραφής αναγκών του 
πληθυσμού και την προσαρμογή στα νέα κοινωνικά δεδομένα διαφαίνονται 
μελλοντικές προοπτικές διεύρυνσης του ρόλου του Ε.Υ όσον αφορά:
- Την πρόληψη εξαρτήσεων από εξαρτησιογόνες ουσίες 
- Την αντιμετώπιση του αλκοολισμού
- Την κατάχρηση ουσιών, τις ψυχικές εξαρτήσεις και τον εθισμό.
Συμπεράσματα: Ο Ε.Υ  κατέχει ένα διαχρονικό και ουσιαστικό ρόλο σχετικά 
με την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα με τις νέες προοπτικές 
του νέου Νόμου του Καλλικράτη αλλά και της προώθησης της δημόσιας 
υγείας από την περιφέρεια Αττικής, ο Ε.Υ  διαθέτει έναν ενισχυμένο ρόλο 
στην αγωγή και την προαγωγή υγείας, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών 
υγείας στην κοινότητα, με σκοπό τη καλυτέρευση της ποιότητας υγείας των 
πολιτών αλλά και την αντιμετώπιση παθογόνων προβλημάτων που πλήττουν 
την κοινότητα όπως λοιμώδη νοσήματα, αλκοολισμός, κατάχρηση ουσιών, 
ψυχικών εξαρτήσεων και εθισμό.
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2    16:00-18:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 
(b’ ΑΙΘΟΥΣΑ)

P26. νόΣόλόγιΚα ΧαραΚτηριΣτιΚα τΩν ΣΥμμΕτΕΧόντΩν ΣΕ 
ιατρΕιό ΠρόληΠτιΚηΣ ιατριΚηΣ ΕνηλιΚΩν Και ό ρόλόΣ τηΣ 
ΕΠιΣΚΕΠτριαΣ ΥγΕιαΣ
Στεργιούλα Ζ.1

1. Msc Επισκέπτρια Υγείας 

Εισαγωγή: Πρόληψη είναι κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην δημιουργία 
συνθηκών μείωσης του κινδύνου επιβάρυνσης της υγείας ατομικής 
και δημόσιας. Η πρόληψη υπερέχει από τη θεραπεία γιατί: α) η υγεία 
είναι προϋπόθεση για παραγωγική δραστηριότητα, β) αφορά την πρώτη 
γραμμή άμυνας του οργανισμού, γ) η νόσος αυτή καθαυτή θεωρείται πηγή 
δυστυχίας, δ) έχει σε μακροχρόνια προοπτική οικονομικά πλεονεκτήματα.
Σκοπός: Ο ρόλος της Επισκέπτριας Υγείας στο ιατρείο της Προληπτικής 
Ιατρικής Ενηλίκων για τον υγιή πληθυσμό της Θεσσαλονίκης με σκοπό 
την διερεύνηση του βαθμού χρήσης του, του ποσοστού της ανεπίγνωστης 
νόσησης καθώς και των νοσολογικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων 
στο συγκεκριμένο ιατρείο. 
Υλικό και μεθοδολογία: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 1653 άτομα 
ηλικίας 40-55 ετών, που επισκέφτηκαν το ιατρείο της Μ.Υ Τούμπας 
το διάστημα 2009-2013. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη του 
ασφαλισμένου στο πρόγραμμα ήταν η απουσία κάποιου διαγνωσμένου 
χρόνιου νοσήματος και η απουσία λήψης φαρμακευτικής αγωγής. Για τη 
συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο που 
συμπληρώθηκε με τη μορφή συνέντευξης.  Η στατιστική επεξεργασία έγινε 
με το SPSS 21.0. (Statistical Package for the Social Sciences).
Αποτελέσματα: Το Ιατρείο επισκέπτηκαν γυναίκες σε ποσοστό 68,2% 
(n=1127), ενώ οι άνδρες αποτελούσαν το 31,8% (n=526).  Έλληνες σε 
ποσοστό 94% και αλλοδαποί σε ποσοστό 6%. Καπνιστές ήταν το 82% των 
ανδρών και το 68% των γυναικών. Επίσης, όσον αφορά στην ημερήσια 
κατανάλωση αλκοόλ, το 74% των ανδρών καταναλώνει καθημερινά 
πάνω από δυο ποτήρια αλκοόλ και το 49% των γυναικών αντίστοιχα.  
Η ανεπίγνωστη νόσηση και στα δυο φύλα, από υπερχολιστεριναιμία 
υπολογήσετε σε  ποσοστό 57,7% για τους άνδρες και 50,6% για τις 
γυναίκες. Επίσης, άλλες χρόνιες ασθένειες είναι η αρτηριακή υπέρταση, η 
υπερλιπιδαιμία καθώς και ο σακχαρώδης διαβήτης σε μικρότερο βαθμό.
Συμπεράσματα: Να δοθεί έμφαση στην προσφορά ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών ΠΦΥ για  τους υγιείς πολίτες, παρέχοντάς τους υπηρεσίες 
προληπτικής Ιατρικής και προαγωγής υγείας, να αντιμετωπίζει τις συνήθεις 
νόσους της κοινότητας, να διασυνδέεται αποτελεσματικά με άλλες μονάδες 
υγείας. 
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P27. ΣΧόλιΚόΣ Και διαδιΚτΥαΚόΣ ΕΚφόΒιΣμόΣ Και όι ΕΠιΠτΩΣΕιΣ 
Στη ΨΥΧιΚη ΥγΕια τΩν ΕφηΒΩν.
Λαχανιώτη Λ.1, Ρεκούτη Α.2, Κοτσιάς Α.3, Σπυριδάκης Ε.4 
1. 6η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, Πάτρα 
2. Focus Bari - Στατιστική Εταιρεία, Αθήνα  
3. Πρόγραμμα ΔΙΑΠΟΛΙΣ - Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη
4. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Κόρινθος

Εισαγωγή: Το σχολείο λειτουργεί ως ένας κοινωνικοπολιτικός θεσμός. 
Δυστυχώς πολλές φορές λειτουργεί και ως πεδίο συγκρούσεων και 
άσκησης βίας εντός και εκτός αυτού. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί 
και η μετεξέλιξη του εκφοβισμού μέσω των νέων τεχνολογιών.  
Σκοπός: Ήταν να καταδειχθεί το φαινόμενο του Σχολικού και Διαδικτυακού 
Εκφοβισμού και οι Επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία των Εφήβων καθώς και η 
έκτασή του, όπως αυτή εξήχθη στα αποτελέσματα της έρευνας.  
Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 5 μηνών, το 
2013, με ερωτηματολόγιο 42 ερωτήσεων. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 
356 μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίων και της Α’ τάξης Λυκείων του Νομού 
Ηλείας. Πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Προγράμματος Αριάδνη 
– Μονάδα Εφηβικής Υγείας  Β’ Παιδιατρικής κλινικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επεξεργασία και η στατιστική 
ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το SPSS 15 (Cluster and 
Discriminant Analysis,  Factor analysis, συντελεστής συσχέτισης Kendall’s 
tau, Missing values analysis, κ.λ.π.).     
  
Αποτελέσματα: Η στατιστική επεξεργασία οδήγησε στη δημιουργία τριών 
ομάδων μαθητών, με ξεχωριστά κάθε μία χαρακτηριστικά, ως προς την 
χρήση και εξάρτηση τους από το Internet., την κοινωνική δικτύωση και 
την σχολική και διαδικτυακή παρενόχληση.     
Συμπεράσματα: Καταλήγοντας είναι φανερό ότι για να μειωθούν αλλά και εν 
συνεχεία να εκλείψουν τα φαινόμενα οποιουδήποτε εκφοβισμού πρέπει να 
επικεντρωθούν οι δράσεις εντός του σχολικού περιβάλλοντος αλλά και στην  
αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, που θα έχει ως στόχο όχι μόνο 
την γνώση αλλά και την ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών δεξιοτήτων 
των μαθητών. Αυτές οι παρεμβάσεις είναι απαραίτητο να γίνουν  σε τρία 
επίπεδα: 
i) Πρωτογενής Προληπτική παρέμβαση: Προαγωγή της ψυχικής υγείας των 
μαθητών, Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση, ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας. 
ii) Δευτερογενής Παρέμβαση: Παρέμβαση σε ομάδες υψηλού κινδύνου, 
αποφυγή στιγματισμού
iii) Τριτογενής Παρέμβαση: Αντιμετώπιση κρουσμάτων, Υποστήριξη 
μαθητών με διεγνωσμένες διαταραχές, Υποστήριξη σε επίπεδο σχολείου-
οικογένειας-κοινότητας. 



90

P28. Πρόγραμματα ΠρόληΨηΣ Και ΠρόαγΩγηΣ ΥγΕιαΣ Στό 
ΒιόμηΧανιΚό ΠΕριΒαλλόν
Κόλλια Ι.1 ,Αντωνοπούλου Χ.1

1. Φοιτήτριες της σχολής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας, 
με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία (Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας).

Εισαγωγή:
Οι μονάδες της βιομηχανίας παραγωγής χρωμάτων αποτελούν χώρο 
εργασίας πολλών εργαζομένων, καθώς και του Επισκέπτη Υγείας. Η 
συγκεκριμένη βιομηχανία όμως είναι δυνατόν να ενέχει πολλούς κινδύνους 
για την υγεία του εργατικού της δυναμικού, λόγω του χαρακτήρα της 
παραγωγής της. Ανάλογα με την μονάδα, τα υλικά και τις χημικές ενώσεις 
που χρησιμοποιεί (βλαπτικές ή μη) και το εργασιακό περιβάλλον, οι 
παράγοντες κινδύνου μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας στα 
άτομα που απαρτίζουν το εργατικό δυναμικό της βιομηχανίας.
Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη, η καταγραφή και η 
επισήμανση των βλαπτικών παραγόντων στη βιομηχανία χρωμάτων που 
δύναται να προκαλέσουν διαταραχές στην υγεία των εργαζομένων, τα 
μέτρα πρόληψης, καθώς και η περιγραφή του ρόλου του Επισκέπτη Υγείας 
στην αγωγή και προαγωγή υγείας στο εργασιακό χώρο και ειδικότερα στη 
βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων.
Υλικό και Μέθοδος:
Έπειτα από βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετήθηκε ο ρόλος του Επισκέπτη 
Υγείας στο εργασιακό περιβάλλον.
Αποτελέσματα- Συμπεράσματα:
Ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας κρίνεται απαραίτητος στην αγωγή και 
προαγωγή υγείας στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς η συμβολή του έγκειται 
στους εξής τομείς: 
- Μελέτη του χώρου και των συνθηκών εργασίας.
- Μέριμνα για τον έλεγχο των βλαπτικών παραγόντων.
- Αγωγή υγείας στους εργαζομένους για αποφυγή κινδύνων των βλαπτικών 
παραγόντων.
- Συννενόηση με τον ιατρό εργασίας για την διατήρηση καλής ποιότητας 
εργασίας.

P29. ΠιλότιΚη Εφαρμόγη ΣΥΣτηματόΣ αΞιόλόγηΣηΣ μητριΚόΥ 
ΘηλαΣμόΥ
Παπαφιλίππου Α.1, Καραντζούνη  Σ.1, Μπιρλή Ε.1, Φλώρου Ε.1,  
Σουμάκης Κ.2, Αρβανίτη Α.1

1. Τμήμα Επισκεπτών Υγείας - Τομέας Δημόσιας Υγείας, ΓΝΕ “Θριάσιο”
2. Μαιευτική - Γυναικολογική κλινική, ΓΝΕ “Θριάσιο”

Εισαγωγή Η αξία του μητρικού θηλασμού είναι αναγνωρισμένη και διεθνώς 
το ποσοστό των γυναικών που θηλάζουν τις πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό, 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2    16:00-18:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 
(b’ ΑΙΘΟΥΣΑ)
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είναι υψηλό. Ωστόσο το ποσοστό αυτό μειώνεται δραματικά και σταδιακά ως 
τον 6ο μήνα ζωής του βρέφους. 
Σκοπός Η αξιολόγηση βασικών συνιστωσών του μητρικού θηλασμού  για 
τον έγκαιρο εντοπισμό θηλαζουσών «υψηλού κινδύνου» για διακοπή 
θηλασμού και την παρακολούθησή τους, με απώτερο στόχο  τη συνέχιση 
του μητρικού θηλασμού. Υλικό-Μέθοδος Στα πλαίσια εφαρμογής πολιτικής 
υπέρ του μητρικού θηλασμού στο Νοσοκομείο, εφαρμογή συστήματος 
αξιολόγησης μητρικού θηλασμού (L.A.T.C.H.E.S, Breastfeeding Assess-
ment Tool), κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου (Φεβρουάριος-Μάιος 2014). Το 
σύστημα αποδίδει μια αριθμητική βαθμολογία σε πέντε βασικές συνιστώσες 
του θηλασμού. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευμένη 
Επισκέπτρια Υγείας σε θηλάζουσες μητέρες στη Μαιευτική κλινική την 
3η-4η ημέρα μετά τον τοκετό  και την 7η ημέρα  μετά την έξοδο, στο 
σπίτι, κατόπιν  τηλεφωνικής συνέντευξης. Καταχώρηση στοιχείων σε 
ηλεκτρονική μορφή  και σε ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων, ώστε 
να είναι εύκολα επεξεργάσιμη. Αποτελέσματα Η αξιολόγηση εφαρμόστηκε 
σε 88 θηλάζουσες στη Μαιευτική κλινική εκ των οποίων ποσοστό 37,5% 
ήταν πρωτότοκες, ποσοστό 37,5% αλλοδαπές και 27,2% εργαζόμενες. Την 
3η-4η ημέρα μετά τον τοκετό  69 (78,4%) θηλάζουσες είχαν υψηλή θετική 
βαθμολογία. Σε 34 (38,6%)  από τις 88 θηλάζουσες έγινε επαναξιολόγηση 
την 7η ημέρα μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο. Σε ποσοστό 97% 
διατηρήθηκε η υψηλή θετική βαθμολογία. Κατ’ οίκον επίσκεψη ακολούθησε 
σε 3 θηλάζουσες στις οποίες διαπιστώθηκε μείωση της βαθμολογίας. 
Συμπεράσματα Ο μητρικός θηλασμός κατά τις πρώτες ημέρες μετά 
τον τοκετό διατηρείται σε υψηλό ποσοστό. Η έγκαιρη αξιολόγηση και 
κατάλληλη διαχείριση του μητρικού θηλασμού στα πλαίσια μιας γενικότερης 
στρατηγικής για την προώθηση του μητρικού θηλασμού είναι καθοριστική 
για την επιτυχία του.

P30. ΠΕριγραφιΚη μΕλΕτη τΩν ΧαραΚτηριΣτιΚΩν τΩν ΠΕριΣτατιΚΩν 
φΥματιΩΣηΣ ΠόΥ ΕΧόΥν ΚαταγραφΕι Κατα την όΚταΕτια 2005-2012 
Στό αντιφΥματιΚό ιατρΕιό τόΥ νόΣόΚόμΕιόΥ ΚαλαματαΣ
Κοκκίνη - Πάσχου Κ.1, Μανωλοπούλου Α.1, Αναστασίου Α.1 
1. Αντιφυματικό Ιατρείο Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας - Νοσηλευτική 
Μονάδα Καλαμάτας

Εισαγωγή: Η φυματίωση παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα 
υγείας στον κόσμο. Το 2012 εκτιμάται ότι 8,6 εκατομμύρια άνθρωποι 
προσβλήθηκαν από φυματίωση και 1,3 εκατομμύρια πέθαναν εξαιτίας της 
ασθένειας.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη χαρακτηριστικών 
των περιστατικών φυματίωσης που έχουν καταγραφεί κατά την οκταετία 
2005-2012 στο Αντιφυματικό Ιατρείο του Νοσοκομείου Καλαμάτας.
Υλικό – Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν  155 άτομα. Για τη συλλογή των 
στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το ιστορικό των ατόμων που 
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καταγράφηκαν ως περιστατικά φυματίωσης κατά την περίοδο 2005-2012. Η 
ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 18. 
Αποτελέσματα: Από τα 155 άτομα, οι περισσότεροι ήταν άνδρες (67,7%). 
Το μεγαλύτερο ποσοστό (46,3%) ήταν ηλικίας 71-97. Το 82,8% ήταν 
Ελληνικής εθνικότητας. Το 53,6% διαμένει στην πόλη της Καλαμάτας ή 
σε κάποια αστική πόλη του νομού. Μόνο το 54,2% του δείγματος  είχε 
θετική mantoux. Ως προς την έκβαση των περιστατικών, μόνο το 45,4% 
ολοκλήρωσε με επιτυχία τη θεραπεία του στο Αντιφυματικό ιατρείο, ενώ 
πολλά είναι τα περιστατικά (36,8%) που μετά την καταγραφή τους στο 
ιατρείο, δεν προσήλθαν ξανά, δεν επιθυμούσαν να συνεργαστούν και δεν 
ανταποκρίθηκαν σε περαιτέρω επικοινωνία των επαγγελματιών υγείας.  
Το 12,5% προτίμησε την παρακολούθηση από ιδιώτη  γιατρό, ενώ το 5,3% 
απεβίωσε.
Συμπεράσματα: Με την παρούσα εργασία διαφαίνεται η αλλαγή των 
χαρακτηριστικών και των στερεοτύπων που επικρατούν για την φυματίωση.  
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η φυματίωση δεν είναι μια ασθένεια που 
αφορά κυρίως αλλοδαπές εθνικότητες, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία 
τουλάχιστον για το νομό Μεσσηνίας είναι Έλληνες! Οι μισοί περίπου 
ασθενείς διαμένουν σε πόλεις ή αστικές πόλεις και όχι σε χωριό, παρά τις 
καλές, θεωρητικά, συνθήκες διαβίωσης. Μια θετική ή αρνητική  man-
toux από μόνη της δεν  αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο, αλλά πάντα θα 
πρέπει να συναξιολογείται με ακτινογραφία θώρακος.  Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας στην τελευταία του έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι ναι μεν, η πρόοδος κατά της φυματίωσης είναι υπαρκτή, χωρίς όμως να 
επιτελείται με γοργούς ρυθμούς. Και το γεγονός ότι η παρακολούθηση ενός 
μεγάλου ποσοστού των περιστατικών δεν τελεσφορείται στα αρμόδια και 
εξειδικευμένα αντιφυματικά ιατρεία, αποτελεί σίγουρα ένα πρόβλημα στη 
σωστή αντιμετώπιση της φυματίωσης. 

P31. η ΣΥΧνότητα ΕμφανιΣηΣ νόΣηματΩν ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ ΠόΥ 
Πληττόνται αΠό την όιΚόνόμιΚη ΚριΣη
Αποστόλου Ι.1, Γρίβα Α.1, Δημητρόπουλος Δ.1, MD PhD, Δρίκος Ι.1,
1. Κέντρο υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)

Εισαγωγή 
Ο αποκλεισμός των απόρων από τις δομές υγείας σχετίζεται στενά με τον 
κοινωνικό στιγματισμό και την απομόνωση, καταστάσεις που οδηγούν στην 
εμφάνιση σωματικής νόσου, με την υγεία τους να επηρεάζεται σημαντικά 
από την έλλειψη υποστήριξηw και την αρνητική οικονομική τους κατάσταση. 
Σκοπός  
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει την εικόνα της γενικής 
κατάστασης υγείας και την συχνότητα εμφάνισης νοσημάτων μεταξύ των 
απόρων ασθενών στη περιοχή της Αθήνας. 
Υλικά-Μέθοδοι
Αναλύθηκαν 115 φιλοξενούμενοι που φιλοξενούνται στις δομές του Δήμου 
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Αθηναίων (2 μισθωμένα ξενοδοχεία εντός του Δήμου). Ο μέσος όρος 
ηλικίας των ασθενών ήταν τα 64,3 έτη (από  36 έτη ο νεότερος έως 86 έτη ο 
γηραιότερος). 
Αποτελέσματα 
Νοσηρότητα ανά σύστημα (απόλυτοι αριθμοί και τα επί τοις % ποσοστά):
• Ψυχιατρική νόσος/συμπτώματα: 36 άτομα (31.30%)
• Νευρολογική νόσος/συμπτώματα: 19 άτομα (16.52%)
• Αναπνευστική νόσος/συμπτώματα: 27 άτομα (23.47%)
• Καρδιολογική νόσος/συμπτώματα: 48 άτομα (41.73%)
• Μυοσκελετική νόσος/συμπτώματα: 8 άτομα (6,95%)
• Γαστρεντερολογική νόσος/συμπτώματα: 19 άτομα (16,52 %)
• Ουρογεννητική νόσος/συμπτώματα: 11 άτομα (9,56.83%) 
• Δερματολογική νόσος/συμπτώματα: 4 άτομα (3.47%)
• Οφθαλμολογική νόσος/συμπτώματα: 26 άτομα (22.60%)
• Ενδοκρινολογική νόσος/συμπτώματα: 18 άτομα (15.65%)
• Νεοπλασματική νόσος (καρκίνοι): 4 (3.47%)
• Χωρίς νόσο: 18 (15,65%) 
Συμπεράσματα 
Η μεγάλη πλειοψηφία των φιλοξενούμενων παρουσιάζουν παθολογία σε 
πάνω από ένα συστήματα. Από την ανάλυση μας το 40% έχει καρδιολογικό 
πρόβλημα, 1 στους 3 έχει κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα, ενώ 1 στους 4 έχει 
κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα πιστοποιούν 
μία σαφώς μεγαλύτερη νοσηρότητα του πληθυσμού των Ελλήνων αστέγων 
σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. 

P32. ΠαΘηΣΕιΣ τόΥ γαΣτρΕντΕριΚόΥ ΣΕ αΠόρόΥΣ αΣΘΕνΕιΣ Στην 
ΠΕριόΧη τηΣ αΘηναΣ
Αποστόλου Ι.1, Γρίβα Α.1, Δημητρόπουλος Δ.1, MD PhD Δρίκος Ι.1, 
1. Κέντρο υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)

Εισαγωγή 
Ο αποκλεισμός των απόρων από τις δομές υγείας σχετίζεται στενά με τον 
κοινωνικό στιγματισμό και την απομόνωση, καταστάσεις που οδηγούν στην 
εμφάνιση σωματικής νόσου, με την υγεία τους να επηρεάζεται σημαντικά 
από την έλλειψη υποστήριξης και την αρνητική οικονομική τους κατάσταση. 
Η τακτική παρακολούθηση της υγείας αυτής της ομάδας του πληθυσμού 
αποτελεί πρώτιστη επιλογή στοχεύοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των συνθηκών που επιδεινώνουν την κατάσταση της υγείας τους. 
Σκοπός  
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει την εικόνα της γενικής 
κατάστασης υγείας και την συχνότητα εμφάνισης γαστρεντερολογικών 
διαταραχών μεταξύ των απόρων ασθενών στη περιοχή της Αθήνας. 
Υλικά-Μέθοδος
Η περίοδος που μελετήθηκαν και καταγράφηκαν τα δεδομένα, διήρκησε 
περίπου 12 μήνες από τον Ιανουάριο του 2013 έως και τον Ιανουάριο του 

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ
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2014. Στο χρονικό διάστημα αυτό αναλύθηκαν 97 άποροι ασθενείς από 
τους οποίους οι 68 είχαν κάποια γαστρεντερολογική νόσο ή λάμβαναν 
γαστρεντερολογική αγωγή από τις δομές του Κέντρου υποδοχής και 
Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ).
Αποτελέσματα 
Οι περισσότεροι ασθενείς σε ποσοστό 72% αναζήτησαν βοήθεια από τα 
ιατρεία των κοινωνικών δομών με στόχο την λήψη της φαρμακευτικής 
τους αγωγής (π.χ. αντιόξινα, ηπακτικά), τα οποία είχαν στερηθεί λόγω 
της οικονομικής κρίσης για χρονικό διάστημα άνω του ενός μηνός κατά 
μέσο όρο. Το 80% περίπου των ασθενών λάμβαναν αντιόξινα (διαγνωσμένη 
γαστρίτιδα) και το 82% αυτών αναστολείς αντλίας πρωτονίων. Επίσης ένα 
ποσοστό ασθενών περίπου 6% έπασχε από ΙΦΝΕ και δεν λάμβανε την 
φαρμακευτική αγωγή με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί αισθητά η κλινική του 
εικόνα, ενώ ένας ασθενείς έπασχε από καρκίνο του στομάχου. 
Συμπεράσματα 
Τα μέχρι στιγμής δεδομένα πιστοποιούν μια σαφώς μεγαλύτερη νοσηρότητα 
του πληθυσμού των απόρων ασθενών σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό 
εξαιτίας της αδυναμίας λήψης της φαρμακευτικής αγωγής τους και της 
κακής οικονομικής τους κατάστασης.

P33. η ΨΥΧιΚη νόΣόΣ Στην όιΚόνόμιΚη  ΚριΣη
Αποστόλου Ι.1, Γρίβα Α.1, Δημητρόπουλος Δ.1, MD PhD Δρίκος Ι.1, 
1. Κέντρο υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)

Εισαγωγή 
Η έλλειψη οικονομικών πόρων επηρεάζει τις σχεσιακές πτυχές του ατόμου 
και της οικογένειας, διαμορφώνοντας συνθήκες ανεπαρκούς κοινωνικής 
συμμετοχής, έλλειψη κοινωνικής ένταξης και έλλειψη προσωπικής επαφής. 
Ο αποκλεισμός των απόρων από τις δομές υγείας, σχετίζεται στενά με τον 
κοινωνικό στιγματισμό και την απομόνωση, την χαμηλή αυτοεκτίμηση και το 
αίσθημα της κοινωνικής περιθωριοποίησης.
Σκοπός
Στην παρούσα εργασία αναλύσαμε την κατάσταση ψυχικής υγείας συνολικά 
84 ασθενών που επισκέπτονται την ιατρική υπηρεσία και τις δομές του 
Κέντρου υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ).
Υλικά και μέθοδοι  
Προσδιορίστηκε η φαρμακευτική τους αγωγής, διαπιστώνοντας την 
ενίσχυση των συμπτωμάτων ψυχικής νόσου λόγω των δυσκολιών που 
αντιμετώπιζαν τα τελευταία χρόνια, τόσο στην προσωπική ζωή όσο και στην 
επαγγελματική τους δραστηριότητα. 
Αποτελέσματα
Ο μέσος όρος ηλικίας των άπορων, άστεγων και ανασφάλιστων ασθενών 
που αναλύθηκαν, ήταν 63,4 έτη με τον νεότερο εξεταζόμενο να είναι 
30 ετών και τον περισσότερο ηλικιωμένο 89 ετών. Από το σύνολο των 
εξεταζόμενων ατόμων το 34% ήταν γυναίκες, ενώ το υπόλοιπο 64% άνδρες. 
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Η κατανάλωση αλκοόλ περιγράφεται στο 29% των εξεταζόμενων ατόμων, 
ενώ η κατανάλωση προϊόντων καπνού στο 73%. Από τους ασθενείς μας, 
60 εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης (~71 %), με το ποσοστό και τον 
απόλυτο αριθμό να έχει τάσεις αύξησης σε την πάροδο του χρόνου σε 
συνδυασμό με την οικονομική κρίση. Από τους 60 ασθενείς μας οι 21 
(ποσοστό ~34%) ανέφεραν στο παρελθόν ιστορικό καταθλιπτικής συνδρομής 
η οποία όμως επιδεινώθηκε τα τελευταία έτη. Οι υπόλοιποι ασθενείς 
(ποσοστό ~66%)  εμφάνισαν συμπτώματα κατάθλιψης λόγω των δυσκολιών 
που αντιμετώπιζαν τα τελευταία χρόνια, προσδιορίζοντας την περίοδο αυτή 
στην τελευταία 5ετία.    
Συμπεράσματα      
Επομένως η τακτική παρακολούθηση της υγείας των απόρων και αστέγων 
ασθενών αποτελεί πρώτιστη επιλογή στοχεύοντας στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των συνθηκών που επιδεινώνουν την ψυχική τους υγείας.     

P34. MINI MENTAL STATE EXAMINATION: ΧρηΣη Στην ΚαΘημΕρινη 
ΠραΚτιΚη τΩν ΕΠαγγΕλματιΩν ΥγΕιαΣ
Κεμεντζετζίδου Ε.1, Χατζηιωαννίδου Ε.2

1. Επισκέπτρια Υγείας, ΚΑΠΗ Κομοτηνής.
2. Ειδικευόμενη Βιοπαθολογίας, ΠΓΝ Έβρου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στις μέρες μας, με την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας, είναι 
επιτακτική ανάγκη η έγκαιρη ανίχνευση της άνοιας. Πάσχουν το 10-15% των 
ατόμων από 75 έτη και άνω, φτάνοντας το 1/5 του πληθυσμού άνω των 80 
ετών. Η πιο διαδεδομένη κλίμακα ανίχνευση της άνοιας διεθνώς είναι το 
γνωστό Mini Mental State Examination (MMSE). 
ΣΚΟΠΟΣ: Η έγκαιρη ανίχνευση ατόμων με έκπτωση των γνωστικών 
λειτουργιών, προκειμένου να παραπεμφθούν στα ιατρεία άνοιας.
ΥΛΙΚΟ: Μελετήθηκαν 76 άτομα μέσης ηλικίας 73,9 έτη (SD 6.3), που 
προσήλθαν κατά την διάρκεια προληπτικού προγράμματος, στο ΚΑΠΗ 
Κομοτηνής.
 ΜΕΘΟΔΟΣ: Η αξιολόγηση της γνωστικής λειτουργίας των ηλικιωμένων 
έγινε με τη χρήση του εργαλείου MMSE. Η μέγιστη βαθμολογία είναι 30 
βαθμοί. Το cut off score της μεθόδου είναι 24 βαθμοί, με φυσιολογικά όρια 
≥27. Η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων έγινε με το στατιστικό πακέτο 
SPSS 19.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι βαθμολογίες MMSE συσχετίζονται με την ηλικία και το 
μορφωτικό επίπεδο. Το 56,5%  ήταν 70-79 ετών. Το 18,4% ήταν νοικοκυρές 
και το 22,4% αγρότες. Έγγαμοι 71% και σε χηρεία το 23,7%. Μόνο το 5,2% 
είχε ανώτερη εκπαίδευση. Απουσία γνωστικής διαταραχής βρέθηκε στην 
πλειοψηφία των εξεταζομένων (48,0%). Σε 10 άτομα (13,3%) διαγνώστηκε 
Μέτρια Ανοϊκή Διαταραχή, οι περισσότερες γυναίκες, στην ηλικιακή ομάδα 
των 80-85. Από τους εξεταζόμενους το 18,4% παραπέμφθηκε για περαιτέρω 
έλεγχο, με ανταπόκριση του 13,2%.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το MMSE απαιτεί εκπαίδευση και εξάσκηση, αλλά 
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είναι εύκολη η εφαρμογή του από τους επαγγελματίες υγείας στην Π.Φ.Υ. 
Μελέτες παγκόσμια, δείχνουν ότι τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 
MMSE στην Π.Φ.Υ. είναι αρκετά ικανοποιητικά, με ποσοστά υποδιάγνωσης 
της άνοιας >50%.

P35. ΚαΠνιΣμα Και ΣΥμΠαγΕιΣ όγΚόι: μια ΣΥΣτηματιΚη αναΣΚόΠηΣη
Γάτου Ε.1

1. Επισκέπτρια Υγείας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ :Το κάπνισμα εκτιμάται πως είναι υπεύθυνο για 6 εκατομμύρια 
θανάτους το χρόνο παγκοσμίως, ενώ είναι  μία από της κύριες αιτίας 
νοσηρότητας στο γενικό πληθυσμό (1). Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει 
μία σειρά καρκινογόνων, συμπαραγόντων της καρκινογένεσης και άλλων 
τοξικών ουσιών ικανών να προκαλέσουν απευθείας βλάβη στο DNA (2) 
που μπορεί να αποτελέσει το εναρκτήριο βήμα για νεοπλασία (3). Πέρα από 
το ενεργητικό κάπνισμα, ακόμη και το παθητικό φαίνεται πως αυξάνει τον 
κίνδυνο νεοπλαστικής νόσου, αν και σε λιγότερο βαθμό (4). 
ΣΚΟΠΟΣ :Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να συνοψίσει σύγχρονα 
βιβλιογραφικά δεδομένα για την εμπλοκή του καπνού σε κλινικές 
εκφάνσεις των συμπαγών όπως για παράδειγμα του πνεύμονα .
ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 
άρθρα, δημοσιευμένα κυρίως την τελευταία δεκαετία. Η τελική επιλογή 
έγινε από ερευνητικά άρθρα, ανασκοπήσεις καθώς και μελέτες 
επιδημιολογίας. Τέθηκε περιορισμός όσον αφορά στη γλώσσα δημοσίευσης 
των άρθρων στα αγγλικά. Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμούς 
κατά την αναζήτηση ήταν: “Solid tumors”, “tobacco smoking”, “cancer”, 
“breast”, “lung”, “gastric”, “cervical”.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Καρκίνος του πνεύμονα : Το κάπνισμα θεωρείται 
ένας καλά τεκμηριωμένος, εξαιρετικά σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας 
για την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα (18). Περισσότερο κάπνισμα, 
μετρημένο σε Pack years, έχει σχετιστεί με μειωμένη επιβίωση μετά από 
διάγνωση σταδίου ΙΙΙΒ/IV μη μικροκυτταρικού καρκίνου (NSCLC) σύμφωνα 
με την μελέτη των Janjigian et al (19). Όπως αναφέρουν οι Kimmel et al, 
η μείωση στην καπνιστική συνήθεια από τα 1975 έως το 2000 φαίνεται 
πως μείωσε την θνησιμότητα από καρκίνο του πνεύμονα, χωρίς αυτό 
να τον καθιστά λιγότερο σημαντικό πρόβλημα υγείας (20). Η διακοπή 
του καπνίσματος, ακόμη και στους μεσήλικες, φαίνεται πως μειώνει τον 
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα (21) ενώ ακόμη και η διακοπή 
σε πρώιμα στάδια του καρκίνου επηρεάζει θετικά την πρόγνωση (22) και 
θεωρείται απαραίτητη θεραπευτική παρέμβαση (23). Και στο καρκίνο 
του πνεύμονα, το κάπνισμα ενδέχεται να αλληλεπιδρά με γενετικούς 
παράγοντες προς αύξηση του κινδύνου εμφάνισής του (24).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Συνολικά, οι μελέτες που παρουσιάστηκαν συμφωνούν 
για την αρνητική επίδραση του καπνίσματος σε όλες τις κλινικές εκφάνσεις 
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των συμπαγών όγκων. Ένα κοινό πρότυπο είναι το πώς η επιβάρυνση 
από τα καρκινογόνα του καπνού οδηγεί σε συσσώρευσή τους, και τελικά 
βλάβη. Μία πρώτη παρέμβαση που γίνεται εμφανής, είναι η ανάγκη για 
διακοπή του καπνίσματος ως μία γενική προληπτική πολιτική απέναντι στις 
νεοπλαστικές νόσους. 
Κατά δεύτερο σκοπό, φαίνεται ορισμένοι γενετικοί πολυμορφισμοί 
ενδέχεται να καθιστούν πιο ευάλωτες κάποιες ομάδες πληθυσμού, 
προς αύξηση εμφάνισης καρκίνου. Αυτές ειδικά οι ομάδες, εφόσον 
αναγνωριστούν, θα πρέπει να δεχτούν μία πιο εξατομικευμένη προσέγγιση 
αναφορικά τόσο με την διακοπή του καπνίσματος όσο και την γενικότερη 
ελαττωμένη έκθεσή τους σε αυτό
Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να ερευνήσουν το συγκεκριμένο ερώτημα 
της γενετικής ευαλωτότητας στην έκθεση στο κάπνισμα, ενώ παράλληλα 
θα πρέπει να επιταθούν οι εκστρατείες για την διακοπή του καπνίσματος, 
ενδεχομένως πιο στοχευμένα απέναντι στον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει.

P36. ό ρόλόΣ τηΣ αγΩγηΣ ΥγΕιαΣ Στην ΕΠιτΕΥΞη ΚαλΥτΕρόΥ 
γλΥΚαιμιΚόΥ ΕλΕγΧόΥ ΣΕ αΣΘΕνΕιΣ μΕ ΣαΚΧαρΩδη διαΒητη τΥΠόΥ 
2 Στην ΠρΩτόΒαΘμια φρόντιδα ΥγΕιαΣ
Κνιθάκη Α.1 
1. MSc Επισκέπτρια Υγείας Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου  

Εισαγωγή: Ο  Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί την πλέον συχνή 
χρόνια νόσο με αυξημένη θνητότητα και θνησιμότητα καθώς και τεράστιο 
οικονομικό κόστος. Ο επιπολασμός δε  της νόσου ποικίλλει μεταξύ των 
διαφόρων πληθυσμών και φαίνεται να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα δημόσιας υγείας, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου. δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με την 
Διεθνή Διαβητολογική Εταιρεία (IDF) 366 εκατομμύρια άτομα νόσησαν το 
2011 από ΣΔ, αριθμός που αναμένεται να φτάσει τα 552 εκατομμύρια το 
2030.
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εκτίμηση της επίδρασης της αγωγής 
υγείας στην γλυκαιμική ρύθμιση  των ατόμων με ΣΔ τύπου 2.
Yλικό και Μέθοδος: Η μελέτη διεξήχθη στο δήμο Μαρκοπούλου, 
Ν.Αττικής..Το δείγμα αποτελείται συνολικά από 193 άτομα τα οποία 
παρακολουθήθηκαν στο διαβητολογικό ιατρείο του κέντρου υγείας 
Μαρκοπούλου, από τον Iούλιο του 2012 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 
2012. Το δείγμα χωρίστηκε σε 2 ομάδες. Το 28.5% των συμμετεχόντων 
(Ν=55) αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου και το υπόλοιπο 71.5% (Ν=138)  την 
ομάδα παρέμβασης ,η οποία δέχθηκε το πρόγραμμα αγωγής υγείας. Το 
εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν  οι χάρτες συζήτησης, οι 
οποίοι ουσιαστικά  αποτελούν τα εργαλεία εκπαίδευσης του προγράμματος  
«μαθαίνοντας το διαβήτη» .  Τέλος, από τους ιατρικούς φακέλους των 
ασθενών καταγράφηκαν κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία, καθώς 
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βιοχημικοί δείκτες (HbA1C-γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη-τριγλυκερίδια 
,χοληστερίνη)  και οι Δείκτες Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των συμμετεχόντων.
Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 
πρόγραμμα SPSS  17.0.Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το 
ρ=0,05.
Αποτελέσματα: Το ποσοστό των ατόμων με αυξημένες τιμές HbA1C 
μειώθηκε σημαντικά  στην ομάδα παρέμβασης (από 28,7% σε 3,8%) 
,επίσης παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στο Δείκτη Μάζας Σώματος 
(ΒΜΙ ) (από 32,4% σε 31,1%) και βελτίωση στους βιοχημικούς δείκτες. (Στην 
ομάδα παρέμβασης ,η SD των τριγλυκεριδίων μειώθηκε από 167,7 mg/
dl σε 146,6 mg/dl ,επίσης η SD της LDL-χοληστερόλης  από 123,8mg/dl 
σε 113,8mg/dl, ενώ σχετικά με την HDL-χοληστερόλη, οι συμμετέχοντες 
στην ομάδα παρέμβασης είχαν σημαντικά υψηλότερες τιμές,-SD:47,2 mg/
dl σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου SD:42,8). Από τους δημογραφικούς 
παράγοντες των συμμετεχόντων, μόνο η ηλικία βρέθηκε να σχετίζεται 
ανεξάρτητα και να προβλέπει τη μεταβολή της HbA1c, ενώ το εκπαιδευτικό 
επίπεδο και η θεραπευτική αγωγή (φαρμακευτική ή δίαιτα και άσκηση) των 
συμμετεχόντων βρέθηκαν να σχετίζονται και να προβλέπουν μεταβολή της 
LDL-xoληστερόλης. 
Συμπεράσματα: Η αγωγή υγείας αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο 
το οποίο συμβάλλει στη μείωση της HbA1C, του ΔΜΣ και των βιοχημικών 
δεικτών .

P37. ανιΧνΕΥΣη ΣΥΧνότηταΣ ΥΠΕρΒαρΩν Και ΠαΧΥΣαρΚΩν 
ΠαιδιΩν - ΕφηΒΩν ΠΕριόΧηΣ ΕΥΘΥνηΣ ΚΕντρόΥ ΥγΕιαΣ ΘΕρμηΣ
Βλάχου Α.1, Τσακίρη Δ.2, Πρίνου Η.2, Κούκλη Μ.2, Θεοχάρη Π.2,  
Μούστου Ι.3,  Ιωάννου Μ.4, Καραγιαννοπούλου - Κόγιου Σ.5

1. Διαιτολόγος, Κ.Υ. Θέρμης
2. Επισκέπτρια Υγείας, Κ.Υ. Θέρμης
3. Γενική Ιατρός K.Υ. Θέρμης
4. Παιδίατρος, Κ.Υ. Θέρμης
5. Παιδίατρος, Διευθύντρια Κ.Υ. Θέρμης

Εισαγωγή: Η παχυσαρκία είναι η συχνότερη και σημαντικότερη διατροφική 
διαταραχή της παιδικής ηλικίας που  θέτει ένα τεράστιο κοινωνικό και 
οικονομικό φορτίο στις περισσότερες κοινωνίες. Χαρακτηρίζεται 4η νόσος 
και θεωρείται η επιδημία της τρίτης χιλιετίας.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποτυπώνει την συχνότητα υπέρβαρων και 
παχύσαρκων παιδιών  της περιοχής ευθύνης τού Κέντρου Υγείας Θέρμης 
.Για την υλοποίηση της συμμετέχουν  Επισκέπτες Υγείας ,Διαιτολόγος, 
Παιδίατρος.
Πληθυσμός, Μέθοδος: Στα πλαίσια του Ατομικού Δελτίου Υγείας των 
μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότερα, 
της Α΄Γ΄Έ΄ Δημοτικού της Α΄Γυμνασίου και της Α΄Λυκείου ,από το αρχείο 
των Επισκεπτών Υγείας του Γραφείου Κοινωνικής Φροντίδας ,ανά έτος 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2    16:00-18:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 
(b’ ΑΙΘΟΥΣΑ)
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πραγματοποιείται λήψη σωματομετρικών χαρακτηριστικών και εκτίμηση του 
Β.Μ.Ι με σκοπό την ανίχνευση παιδιών με προβλήματα βάρους. Επιπλέον 
επί 28 ετίας τόσο στην κοινότητα όσο και στα σχολεία μας προβάλλεται η 
Μεσογειακή Διατροφή ως η πλέον ενδεδειγμένη διατροφή παγκοσμίως 
και επίσημη διατροφική πολιτική της χώρας μας στα πλαίσια της Αγωγής 
Υγείας.
Αποτελέσματα: Ο υπολογισμός του Β.Μ.Ι σε συνδυασμό με την κλινική 
εκτίμηση επαρκούν στη διάγνωση της νόσου που αντιμετωπίζεται είτε στην 
Πρωτοβάθμια είτε στη Δευτεροβάθμια περίθαλψη από τους αρμόδιους 
επαγγελματίες υγείας. Η συμβολή και η συνεργασία του Ιατρείου 
Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων του Νοσοκομείου Α.Χ.ΕΠ.Α με 
την Διευθύντρια κα Μακέδου Αρετή υπήρξε πολύτιμη. (Επισκέπτης Υγείας 
,Διαιτολόγος ,Παιδίατρος, Βιοπαθολόγος).
Συμπεράσματα: Η πρόληψη και θεραπεία του υπερβολικού βάρους είναι 
πρόκληση για όλους τους Επαγγελματίες Υγείας. Ο επιπολασμός των 
υπέρβαρων –παχύσαρκων παιδιών παρουσιάζει επικίνδυνη αύξηση 
ιδιαίτερα στα αγόρια. Στοχεύοντας στην διατροφική εκπαίδευση του παιδιού 
και της οικογένειας του, με τροποποίηση της συμπεριφοράς,αποβλέπουμε 
μακροπρόθεσμα στην αποτελεσματικότητα ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος ελέγχου του βάρους.   

P38. η Εφαρμόγη ΕνόΣ ΚαινότόμόΥ ΕΚΠαιδΕΥτιΚόΥ 
ΠρόγραμματόΣ Στό μαΘητιΚό Και φόιτητιΚό ΠληΘΥΣμό μΕ ΣτόΧό 
τη γνΩΣη Και ΚατανόηΣη τηΣ ΕγΚαιρηΣ ΠαρΕμΒαΣηΣ Στη ΨΥΧΩΣη.
Γεωργούλα Β.1, Αγγέλη Β.1, Κωστούλας Κ.1, Μαυρέας Β.1

1. Υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης στη Ψύχωση, Ψυχιατρική Κλινική 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αναγνώριση της αναγκαιότητας για ορθή θεραπευτική αντιμετώπιση των 
ασθενών που βιώνουν ένα πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο αλλά και η παροχή 
εξειδικευμένων  υπηρεσιών, οδήγησε στη δημιουργία Ειδικής Μονάδας με 
πολυδιάστατες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις.
Στο πλαίσιο δημιουργίας ενός  δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας σε 
τοπικό και ενδεχομένως σε ευρύτερο πληθυσμιακό επίπεδο, αποτελεί 
προτεραιότητα η αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών καθώς και η  υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού 
και στοχευόμενων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.
ΣΚΟΠΟΣ
Η ενημέρωση και η αφύπνιση του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού, σε 
θέματα σχετιζόμενα με τη ψυχική υγεία μέσω μιας ουσιώδους βιωματικής 
εμπειρίας, βασιζόμενη σε ένα διαδραστικό θεατρικό έργο με τίτλο “On the 
Edge – Στα Άκρα”.
Το συγκεκριμένο θεατρικό έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τις 
Υπηρεσίες Έγκαιρης Παρέμβασης σε συνεργασία με τις Εθνικές Υπηρεσίες 
Υγείας στην Αγγλία.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εφαρμογή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος   αποτέλεσε 
ρηξικέλευθη εκπαιδευτική μέθοδο καθώς κατάφερε να δημιουργήσει 
ισχυρούς δεσμούς στους νέους ανθρώπους ευαισθητοποιώντας τους σε 
θέματα έγκαιρης αναγνώρισης, και πρόληψης της ψυχωσικής διαταραχής, 
και βοηθώντας τους στη μείωση των προκαταλήψεων, του κοινωνικού 
στίγματος και του αποκλεισμού που συχνά βιώνουν οι ψυχικά πάσχοντες.
Τέλος συνέβαλε στην καλύτερη γνώση του τρόπου αναζήτησης βοήθειας 
καθώς και των παραγόντων που ενίοτε συνδέονται με τη θεραπευτική 
καθυστέρηση όπως, οι δυσκολίες στην αναγνώριση των συμπτωμάτων, οι  
δυσκολίες στην πρόσβαση των Υπηρεσιών,  η αδιαφορία για την αναζήτηση 
βοήθειας από ειδικούς, ο φόβος της έκθεσης και το αίσθημα της ντροπής 
και η απουσία κατανόησης της εμπειρίας από τον κοινωνικό περίγυρο.

P39. ΕΠαγγΕλματιΚη ΕΞόΥΘΕνΩΣη ΕΠαγγΕλματιΩν ΥγΕιαΣ Στα 
δημόΣια νόΣόΚόμΕια
Παπαμιχαήλ Ε.1, Λούβαρη Χ.2

1. Νοσηλεύτρια ΤΕ. Ειδικευμένη Ψυχικής Υγείας, MSc στην προαγωγή Υγείας 
και πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών Προϊσταμένη ΤΕΙ - ΤΕΠ. Ε.Α.Ν.Π - ΜΕΤΑΞΑ
2. Φοιτήτρια τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση στην 
Κοινοτική Υγεία (Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στην Βιβλιογραφία το σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης  
(BURN- OUT), χαρακτηρίζεται ως μία κατάσταση , είτε ως μία διεργασία 
–διαδικασία.  Αναμφισβήτητα , η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση του 
συνδρόμου, θα συνεισφέρει  στην καλύτερη επαγγελματική συμπεριφορά 
και στην παροχή  υψηλής ποιότητας φροντίδας στους ασθενείς
ΣΚΟΠΟΣ: Η  διερεύνηση παραγόντων που συμβάλουν στην εμφάνιση του 
φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης .
ΜΕΘΟΔΟΣ: Για το σκοπό της μελέτης έγινε αναζήτηση σχετικής 
βιβλιογραφίας σε διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την βιβλιογραφία αναδεικνύεται η σπουδαιότητα 
της πρόληψης της επαγγελματικής εξουθένωσης και ανεύρεση τρόπων 
αντιμετώπισης. Τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και εργασιακό.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα οφείλουμε να 
υιοθετήσουμε  μέτρα που συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση της 
επαγγελματικής εξουθένωσης.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2    16:00-18:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 
(b’ ΑΙΘΟΥΣΑ)
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P40. Πρόγραμμα ΕμΒόλιαΣμόΥ τΩν ρόμα
Μαντή Θ.1, Τασσόπουλος Δ.1,
1. Κέντρο Υγείας Γαστούνης

Εισαγωγή: Το Κέντρο Υγείας Γαστούνης έχει την ευθύνη της προληπτικής 
ιατρικής των ROM της περιοχής μας. Οι εμβολιασμοί των παιδιών 
αποτελούν κεντρικό κομμάτι αυτού του έργου.
Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα 
των επισκέψεών μας στους καταυλισμούς των ΡΟΜΑ προκειμένου να 
εμβολιάσουμε τα παιδιά.
Υλικό και μέθοδος: την τελευταία τριετία πραγματοποιήθηκαν δύο 
επισκέψεις το χρόνο σε κάθε έναν από τους τρεις καταυλισμούς ΡΟΜΑ, 
κατά τις οποίες εμβολιάστηκαν παιδιά ηλικίας 2μηνών έως 14 ετών. 
Συγκρίναμε το ποσοστό της πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης αυτών των 
παιδιών πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος ανάλογα αν τα 
παιδιά  έμεναν σε σπίτια ή σε παράγκες.
Αποτελέσματα: το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων παιδιών ανερχόταν 
στο 63,4% στα παιδιά που έμεναν σε σπίτια ενώ στα παιδιά που έμεναν 
σε παράγκες το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης ανερχόταν στο 24,5%. 
Πριν τις επισκέψεις τα ποσοστά ανέρχονταν σε 12,3% και 5,4% αντίστοιχα.  
H αποτελεσματικότητα  της παρέμβασης ήταν στατιστικώς σημαντική 
(p<0.001) και για τις δύο ομάδες παιδιών.
Συμπέρασμα: Η αποτελεσματικότητα των εμβολιαστικών προγραμμάτων 
αυξάνεται σε πληθυσμούς που διαμένουν σε σταθερή κατοικία και είναι 
οργανωμένη με άλλους φορείς (σχολεία, Ιατροκοινωνικές Υπηρεσίες κ.λ.π.).

P41. ΠτΩΣΕιΣ νόΣηλΕΥόμΕνΩν αΣΘΕνΩν Και μΕτρα ΠρόληΨηΣ τόΥΣ
Σωτηροπούλου Α. 1

Οικονόμου Γ. 2

Σωτηροπούλου Α.1, Οικονόμου Γ.2
1. Επισκέπτρια Υγείας, Δημοτικά Πολυιατρεία Κηφισιάς
2. Νοσηλεύτρια, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Οι πτώσεις των νοσηλευόμενων ασθενών αποτελούν πρόβλημα για τα 
διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα. Οι περισσότερες από αυτές έχουν ως 
αποτέλεσμα  σωματικές βλάβες, απώλεια συνείδησης, άγχος και κατάθλιψη 
και όλα αυτά οδηγούν σε αυξημένη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, 
συνεπώς και σε επιπρόσθετο κόστος για την υγεία. 
Οι πτώσεις συχνά υπονομεύουν υποκείμενη αδυναμία ή ασθένεια και ως εκ 
τούτου απαιτείται μια ευρεία προσέγγιση για την αξιολόγηση και διαχείριση 
τους.  Συνηθέστεροι παράγοντες κινδύνου σε νοσηλευόμενους ασθενείς 
είναι οι διαταραχές τις ισορροπίας, της όρασης, της ούρησης, συχγυτικά 
επεισόδια, οι παρενέργειες κάποιων φαρμάκων, συνοδές παθήσεις (π.χ. 
κατάθλιψη) και διάφοροι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.
Ορισμένα χαρακτηριστικά των ασθενών έχουν διαπιστωθεί ότι σχετίζονται 
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με έναν υψηλότερο κίνδυνο πτώσης. Αυτά περιλαμβάνουν την ηλικία, την 
ψυχική κατάσταση, το προηγούμενο ιστορικό πτώσεων, την φαρμακευτική 
αγωγή, την μειωμένη κινητικότητα και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως  
είναι η ακράτεια ούρων. 
Μία στρατηγική για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των πτώσεων στους 
νοσοκομειακούς ασθενείς είναι η χρήση εργαλείων αξιολόγησης των 
ασθενών, για τον εντοπισμό όσων διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για πτώση. 
Διάφορα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε κλινικό επίπεδο είναι τα 
εξής:
Fall Assessment Questionnaire (FAQ)
St Thomas’s Risk Assessment Tool In Falling Elderly Inpatients (STRATI-
FY)
Prevention Of Falls in the Elderly Trial (PROFET)
Mobility Interaction Fall Chart
Όλες σχεδόν οι μέθοδοι αποφυγής πτώσεων νοσηλευόμενων ασθενών που 
έχουν μελετηθεί σε κλινικό επίπεδο, είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν από το 
προσωπικό που έρχεται σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τον ασθενή 
και την νοσηλεία του.
Οι παρεμβάσεις για την αποφυγή των πτώσεων στοχεύουν στην 
ελαχιστοποίηση των ατομικών κινδύνων του κάθε ασθενή, των 
περιβαλλοντικών/ εργονομικών κινδύνων και στην ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού για αυτό το φαινόμενο.
Αρχικό βήμα για την πρόληψη των πτώσεων των ασθενών είναι η εντόπιση 
όσων διατρέχουν υψηλό κίνδυνο πτώσης με την χρήση διαφόρων 
εργαλείων αξιολόγησης. Στη συνέχεια ακολουθούν οι κατάλληλες 
παρεμβάσεις για την μείωση έως και εξάλειψη του κινδύνου. Οι 
παρεμβάσεις στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των ατομικών κινδύνων 
του κάθε ασθενή, των περιβαλλοντικών/ εργονομικών κινδύνων και στην 
ευαισθητοποίηση του προσωπικού για το φαινόμενο αυτό.

P42. δραΣΕιΣ Και Εργό τόΥ τμηματόΣ ΕΠιΣΚΕΠτΩν ΥγΕιαΣ τόΥ 
ΚΕντρόΥ ΥγΕιαΣ μηλόΥ
Τσιγκάκου Ι.1, Κοντογιάννη Κ.1

1. Επισκέπτριες Υγείας - Κέντρο Υγείας Μήλου

Το Κέντρο Υγείας (K.Y.) Μήλου, μέσω των δύο Επισκεπτριών Υγείας που 
υπηρετούν σε αυτό από το 2010 έως σήμερα, διενεργεί συστηματικά 
εμβολιασμούς σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες στα νησιά της Μήλου και της 
Κιμώλου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Παρόλ’αυτά, 
ο αντιφυματικός εμβολιασμός δεν έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο 
χρόνια, λόγω έλλειψης εμβολίων. Παράλληλα, ασκείται συμβουλευτική σε 
νέους γονείς όσον αφορά στην ασφάλεια, στη διατροφή και στην ανάπτυξη 
των παιδιών, ενώ πραγματοποιούνται δράσεις για το κάπνισμα σύμφωνα 
με το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Το Κ.Υ. Μήλου συνεργάζεται με τα 
σχολεία των δύο νησιών έτσι ώστε να γίνεται σχολική υγιεινή (έλεγχος 
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βιβλιαρίου εμβολίων, σωματομετρήσεις)  και προγράμματα Προαγωγής και 
Αγωγής Υγείας με θέματα όπως η σωστή διατροφή, οι ετικέτες τροφίμων, 
η στοματική υγεία, το κάπνισμα, οι εξαρτησιογόνες ουσίες, η νευρική 
ανορεξία, οι πρώτες βοήθειες, η πρόληψη των ατυχημάτων, ο έλεγχος των 
εφήβων για σκολίωση, η εθελοντική αιμοδοσία και ο μητρικός θηλασμός. 
Επιπρόσθετα στον τομέα της ταξιδιωτικής ιατρικής, γίνεται ενημέρωση 
λήψης προληπτικών μέτρων και διενέργεια εμβολιασμών σε ταξιδιώτες 
εκτός Ελλάδας. Τέλος, πρόκειται να εγκαινιασθεί μία νέα ενότητα που 
αφορά δημοσιεύσεις στα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας για 
διάφορα θέματα υγείας και πρόληψης. Μέσα από τα προγράμματα 
που έχουν διεξαχθεί έως σήμερα διαφαίνεται έντονα η επιθυμία των 
μαθητών να μάθουν και να πράξουν με υπεύθυνο και σωστό τρόπο. Αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με την απομόνωση και τον κλειστό χαρακτήρα της 
κοινωνίας κυρίως λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης. Ταυτόχρονα, 
παρατηρούνται προκαταλήψεις και λανθασμένες νοοτροπίες ιδιαίτερα 
από τους γονείς με συνέπεια να καθίσταται δύσκολη η αλλαγή στάσεων 
και συμπεριφορών. Επόμενος στόχος είναι η προσπάθεια προσέγγισης 
των γονέων και των νέων ανθρώπων με σκοπό, αφενός την αντιμετώπιση 
ασθενειών και τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού των δύο νησιών 
μέσα από την πρόληψη και αφετέρου τη μείωση του κόστους νοσηλείας ως 
συνέπεια της λανθασμένης συμπεριφοράς και στάσης ζωής.

P43. ό ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ ΣΕ ΒρΕτανιΚό ΠόλΥΕΘνιΚό 
ΣΧόλΕιό Στην Ελλαδα
Οικονομίδη Ο.1, Τσελίκα Α.2, Βεσκούκη Γ.3,  Περδικάρη Α.4,  
Κουτσαντώνης Π.5, Σωτηροπούλου Π.6

1. Επισκέπτρια Σχολικής Υγείας, Βρετανικό Σχολείο Βyron College
2. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
3. Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
4. ΕΤΕΠ, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
5. Διευθύνων Σύμβουλος και Καθηγήτρια Ψυχολογίας  Βyron College
6. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, 
ΤΕΙ Αθήνας

Η σχέση της εκπαίδευσης με την υγεία είναι συνυφασμένη και αμφίδρομη. 
Τα προβλήματα υγείας αποτελούν επιβαρυντικό παράγοντα για απουσιασμό 
και ακαδημαϊκή αποτυχία. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση σχετίζεται με την 
ευαισθητοποίηση και υιοθέτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών 
υγείας για την μετέπειτα ζωή του ατόμου.
Σκοπός: η διερεύνηση του ρόλου του επισκέπτη υγείας στη σχολική 
κοινότητα και των αναγκών που καλείται να καλύψει σε πολυεθνικό 
πληθυσμό.
Υλικό και μέθοδος:272 μαθητές με 25 διαφορετικές εθνικότητες που 
φοιτούν σε  βρετανικό σχολείο, παρατήρηση και παρέμβαση, καταγραφή 
των πράξεων και δραστηριοτήτων του Επισκέπτη Υγείας. 
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Αποτελέσματα: Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του επισκέπτη σχολικής 
υγείας στο νεοσύστατο ιατρείο του σχολείου, πραγματοποιήθηκαν η 
οργάνωση φαρμακείου πρώτων βοηθειών, η συλλογή στοιχείων και 
δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του μαθητή, η καταγραφή 
ατυχημάτων και παροχή πρώτων βοηθειών, η αγωγή υγείας για την ατομική 
υγιεινή, ο έλεγχος στοματικής υγιεινής σε συνεργασία με παιδοδοντίατρο, 
ο αναπτυξιακός έλεγχος, η συλλογή κατευθυντήριων οδηγιών για την 
προστασία απ’την απειλή της διεθνούς έξαρσης του κοροναϊού MERS. Η 
συνεργασία και ο συντονισμός με τους γονείς υπήρξε ιδιαίτερα αποδοτικός 
για τον έλεγχο της φθειρίασης στον παιδικό πληθυσμό.
Συμπεράσματα: Ο επισκέπτης σχολικής υγείας έχει πολλά και ποικίλα 
καθήκοντα τα οποία καλείται να φέρει εις πέρας και να αλληλοεπιδρά 
με όλα τα μέλη που απαρτίζουν και εμπλέκονται στη σχολική κοινότητα 
–μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, επαγγελματίες υγείας. Χρειάζεται 
διασύνδεση, οργάνωση και συντονισμός με τους φορείς που καλύπτουν 
τις ανάγκες στη σχολική κοινωνία με σκοπό την αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα στο πλαίσιο εφαρμογής της σχολικής υγιεινής. Επίσης, 
σημαντική φαίνεται η υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής 
υγείας σε όλες τις τάξεις και βαθμίδες με προσαρμογή στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του σχολείου και δυνατότητα προγραμματισμένης αξιολόγησης. 
Τέλος, η καθιέρωση ενός πρωτοκόλλου σχετικά με το καθηκοντολόγιο του 
σχολικού επισκέπτη υγείας είναι επιτακτική, καθώς επίσης και η ευρύτερη 
εφαρμογή του σε όλα τα σχολεία.

P44. τό μόντΕλό PRECEDE-PROCEED ΩΣ ΕργαλΕιό ΕΠιλόγηΣ για 
τόν ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ 
Βεσκούκη Γ.1, Σταθοπούλου Π.2, Σωτηροπούλου Π.3 
1. Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
2. Επισκέπτρια Υγείας
3. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, 
ΤΕΙ Αθήνας

Εισαγωγή: Μέχρι σήμερα το καλύτερο και πιο διαδεδομένο μοντέλο 
από όσα έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να ερμηνεύσουν την υιοθέτηση 
προστατευτικών συμπεριφορών σχετικών με την υγεία, φαίνεται να είναι 
το μοντέλο προγραμματισμού Precede-Proceed, το οποίο αναφέρεται στον 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση Προγραμμάτων Προαγωγής 
Υγείας, ένα από τα πλέον χρήσιμα εργαλεία για τον Επισκέπτη Υγείας.
Σκοπός: Η διερεύνηση και καταγραφή των επιδημιολογικών δεδομένων 
που αφορούν στον ρόλο που διαδραματίζει το συγκεκριμένο μοντέλο, 
καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτό χρησιμοποιείται στην πράξη ως 
επιλογή από τον επισκέπτη υγείας έχοντας πάντα στόχο την πρόληψη και 
την προαγωγή της υγείας.
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε Ελληνικές και 
Διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων για μελέτες έως το 2012, με 
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λέξεις κλειδιά «προαγωγή υγείας και μοντέλα αλλαγής συμπεριφοράς», 
«μοντέλο Precede-Proceed», «μοντέλο Precede-Proceed και επισκέπτης 
υγείας» και σε έντυπα βιβλιοθηκών εκπαιδευτικών και νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Από το σύνολο των άρθρων, στην παρούσα μελέτη 
εντάχθηκαν όσα αναφέρονταν στο εν λόγω μοντέλο.
Αποτελέσματα: Το στάδιο Precede λαμβάνει υπόψη τους πολλαπλούς 
παράγοντες που διαμορφώνουν την κατάσταση της υγείας και βοηθάει 
το σχεδιαστή να φτάσει σε ένα αρκετά εστιασμένο σύνολο παραγόντων, 
οι οποίοι θα γίνουν ο στόχος της παρέμβασης. Αντίθετα, το στάδιο Pro-
ceed πηγαίνει τον σχεδιαστή σε μία πολιτική, τεχνοκρατική, οικονομική 
δράση, η οποία είναι απαραίτητη για να γίνουν τα κοινωνικά συστήματα 
και περιβάλλοντα συνεργατικά στην υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής. 
Οι τρεις φάσεις του σταδίου Proceed είναι η υλοποίηση κατά την οποία 
γίνεται προσπάθεια για προώθηση και διαφήμιση του προγράμματος, η 
αξιολόγηση της διαδικασίας κατά την οποία αξιολογείται η ποιότητα και 
η καταλληλότητα του προγράμματος και η αξιολόγηση αντίκτυπου και 
αποτελέσματος.
Συμπεράσματα: Συνεπώς, το μοντέλο Precede-Proceed βοηθάει τον 
επισκέπτη υγείας στην περάτωση προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας, 
αποσκοπώντας πάντα στην ενημέρωση του πληθυσμού στόχου, 
προκειμένου να αναγνωρίσει τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία του.

P45. ΣΥγΧρόνα ΕΠιδημιόλόγιΚα δΕδόμΕνα για τόν ΚαρΚινό
Λούβαρη X.1, Κακάβα Κ.1, Παπαμιχαήλ Ε.1, Τσιάμη Σ.1, Βακής 1.
1. Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά , Ε.Α.Ν.Π.”Μεταξά”.

Εισαγωγή : Ο καρκίνος αποτελεί  ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας, στην 
Ελλάδα είναι το δεύτερο συχνότερο αίτιο θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα, παρουσιάζοντας αυξητική τάση τόσο η συνολική όσο και η κατά 
αιτία θνησιμότητα του.
Σκοπός: Η έρευνα αυτή στοχεύει στη μελέτη των επιδημιολογικών 
χαρακτηριστικών των διαφόρων μορφών καρκίνου.  
Υλικό & Μέθοδος : Μελετήθηκαν 200  ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην 
Ακτινοθερα-πευτική Κλινική του νοσοκομείου μας,κατά το χρονικό 
διάστημα από 01/12 ως σήμε-ρα ,οι οποίοι έπασχαν από καρκίνο και 
απεβίωσαν κατά τη νοσηλεία τους.Έγινε στα-τιστική ανάλυση των 
αποτελεσμάτων.
Αποτελέσματα : Απεβίωσαν 200 ογκολογικοί ασθενείς, το  57% αυτών  ήταν 
άνδρες και το  43% γυναίκες, ηλικίας από 28-88 ετών.Οι άνδρες εμφάνιζαν 
υψηλότερο δείκτη θνησιμότητας σε όλες τις ηλικίες,με εξαίρεση την 
ηλικιακή ομάδα από 30-44 ετών, λόγω της αυξημένης επίπτωσης του 
καρκίνου του μαστού στις γυναίκες.Τα συχνότερα αίτια καρκίνου διέφεραν 
στα δύο φύλα. Στους άνδρες, η συχνότερη αιτία ήταν ο καρκίνος του 
πνεύμονα ,σε ποσοστό 25%,ενώ στη δεύτερη θέση κατά σειρά συχνότητας 
βρισκόταν ο καρκίνος του προστάτη που αφορούσε 17% των περιπτώσεων.



106

Στις γυναίκες, τα συχνότερα κακοήθη νεοπλάσματα ήταν του μαστού και του 
τραχήλου της μήτρας,με ποσοστά 24% και 20% αντίστοιχα.Τέλος,υψηλό δείκτη 
θνησιμότητας και στα δύο φύλα παρουσιάζε ο καρκίνος του παγκρέατος.
Συμπεράσματα: Οι στατιστικές αναλύσεις  των αιτιών θανάτου από καρκίνο 
είναι σημαντικές για την αξιολόγηση της παρεχόμενης υγειονομικής 
περίθαλψης και συμβάλλουν ουσιαστικά στη λήψη προληπτικών και 
ιατροθεραπευτικών μέτρων με τελικό στόχο την αύξηση του προσδόκιμου 
επιβίωσης του πληθυσμού. 

P46. ό ΕΠιΣΚΕΠτηΣ ΥγΕιαΣ ΣτιΣ μαΚρόΧρόνιΕΣ ΘΕραΠΕιΕΣ Στην 
Κόινότητα: η ΣΥμμόρφΩΣη τόΥ αΣΘΕνόΥΣ
Σωτηροπούλου Π.1, Μπόσμη Ι.2, Ρούπα Ζ.3, Τσελίκα Α.4

1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, 
ΤΕΙ Αθήνας
2. Επισκέπτρια Υγείας
3. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Νικοσίας - Κύπρος
4. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτική Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας

Εισαγωγή : Οι μακροχρόνιες θεραπείες στην κοινότητα, αποτελούν μείζον 
θέμα του επαγγελματία επισκέπτη υγείας που εργάζεται σε δομές της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η συμμόρφωση καθορίζεται από το 
βαθμό στον οποίο η συμπεριφορά ενός ατόμου συμπίπτει με τις ιατρικές 
και νοσηλευτικές οδηγίες και συμβουλές, επηρεάζεται από πολυποίκιλους 
παράγοντες και συνεπάγεται δυναμικές και πολύπλοκες αλλαγές για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα
Σκοπός :Η ανάδειξη του προβλήματος της συμμόρφωσης στις μακροχρόνιες 
θεραπείες και του ρόλου του Επισκέπτη Υγείας στη συμμόρφωση των 
ασθενών 
Υλικό και μέθοδος :Η συλλογή των στοιχείων έγινε από Ελληνικές και 
Διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων και από το Αντιφυματικό Τμήμα 
του ΓΝΝΘΑ «η Σωτηρία» μέσω ειδικού πρωτοκόλλου
Αποτελέσματα :Υπάρχουν βασικοί παράγοντες που δυνητικά επηρεάζουν τη 
συμμόρφωση σε συγκεκριμένα χρόνια νοσήματα, όπως πχ. η φυματίωση, 
το AIDS, ο καρκίνος, η κατάθλιψη, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση 
και ειδικότερα το κάπνισμα, ως ο βασικός παράγοντας προβλημάτων 
υγείας που αλληλεπιδρά και επηρεάζει τόσο την υγεία όσο και τις 
θεραπείες πολλών νοσημάτων. Εκτιμάται ότι τα ποσοστά συμμόρφωσης σε 
μακροπρόθεσμες φαρμακευτικές θεραπείες κυμαίνονται μεταξύ 40%-50%, 
ενώ σε βραχυπρόθεσμες θεραπείες, μεταξύ 70% - 80%, σε αντίθεση με τη 
συμμόρφωση στις αλλαγές του τρόπου ζωής όπου βρίσκονται σε 20%-30%.
Συζήτηση :Η εμφάνιση χαμηλών ποσοστών συμμόρφωσης στις 
μακροχρόνιες θεραπείες, υποδηλώνει τη σπουδαιότητα και την κρισιμότητα 
του ρόλου του επισκέπτη υγείας, καθώς αποτελεί σοβαρό πρόβλημα 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και επιφέρει σημαντικό οικονομικό 
αντίκτυπο στον ασθενή, το περιβάλλον του και το σύστημα υγείας, ενώ 
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απασχολεί γενικότερα τόσο τους ίδιους τους ασθενείς και τις οικογένειές 
τους, όσο και τους επαγγελματίες υγείας. Σκόπιμο είναι ο χρόνιος ασθενής 
να ενημερώνεται, να εκπαιδεύεται και να εφαρμόζει τις στρατηγικές 
συμμόρφωσης διατηρώντας σχέση εμπιστοσύνης με τον Επισκέπτη Υγείας, 
ο οποίος αποτελεί διασυνδετικό κρίκο με το σύστημα υγείας και την 
διεπιστημονική ομάδα στην κοινότητα. 

P47. η ΣΥμμΕτόΧη τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στην όμαδα 
ΕΘΕλόντιΣμόΥ τόΥ ΣΥλλόγόΥ γόνΕΩν ΠαιδιΩν μΕ νΕόΠλαΣματιΚΕΣ 
αΣΘΕνΕιΕΣ φλόγα - όγΚόλόγιΚη μόναδα ΠαιδΩν “ΕλΠιδα”
Σωτηροπούλου Π.1, Τσελίκα Α.2, Παπαμιχάλη Α.3, Κουτρουμπά Α.4, Βεσκούκη 
Γ. 5

1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
2. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
3. Φοιτήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
4. Ψυχολόγος
5. Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας

Εισαγωγή: Η φροντίδα του παιδιατρικού ογκολογικού ασθενή στην 
κοινότητα, η λειτουργία των εθελοντικών ομάδων και η στήριξη ασθενούς 
και περιβάλλοντος μέσα από αυτές είναι ζωτικής σημασίας, καθώς  τα 
τελευταία χρόνια υπάρχει ραγδαία αύξηση των νεοπλασματικών νοσημάτων 
της παιδικής ηλικίας. Κάθε χρόνο νοσούν 14 στα 100.000 παιδιά από την 
γέννηση μέχρι την ηλικία των 15 ετών και 20 έφηβοι ηλικίας 15-19 ετών ανά 
100.000.
Σκοπός: Περιγραφή του ρόλου και της κρισιμότητας, από τη συμμετοχή του 
Επισκέπτη Υγείας σε ομάδα εθελοντισμού, με πληθυσμό στόχο τα παιδιά με 
νεοπλασματικές ασθένειες και το περιβάλλον τους.
Υλικό και Μέθοδος:  Έγινε αναζήτηση από Ελληνικές και Διεθνείς 
επιστημονικές βάσεις δεδομένων, από την ογκολογική μονάδα παίδων 
«ΕΛΠΙΔΑ» και το Σύλλογο ΦΛΟΓΑ γονέων παιδιών με νεοπλασματικές 
νόσους. 
Αποτελέσματα: Όπως προκύπτει, οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται 
στις εθελοντικές ομάδες περιλαμβάνουν την παρέμβαση σε επίπεδο 
ασθενούς και σε επίπεδο οικογένειας σε συνεργασία με τη διεπιστημονική 
ομάδα, ψυχολογική στήριξη -σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό και 
τον ψυχολόγο-, παιγνιοθεραπεία, εργοθεραπεία, οργάνωση και υλοποίηση 
δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα όπως  προβολή ταινιών και  
περίπατο στον προαύλιο χώρο. Παράλληλα υπάρχει περιθώριο συμμετοχής 
στην οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας,  στην προσφορά μυελού των 
οστών, στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού, ψυχαγωγικού και 
ενημερωτικού χαρακτήρα σε στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση.
Συμπεράσματα: Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού, ο τρόπος 
δραστηριοποίησης του Επισκέπτη Υγείας διαφοροποιείται. Η συμμετοχή 
στη διεπιστημονική ομάδα και ο ρόλος στις ομάδες εθελοντισμού είναι 
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σπουδαίος και σημαντικός, προκειμένου τα παιδιά που θα κερδίσουν τη 
μάχη να επιστρέψουν στην καθημερινότητα της ζωής, όντας μάχιμα και 
πιο ολοκληρωμένα μέσα από την εμπειρία αυτή. Το ίδιο ισχύει και για το 
περιβάλλον του ασθενούς και τα πολλαπλά επίπεδα στα οποία καλείται να 
ανταποκριθεί σε όλο το διάστημα της θεραπείας. 

P48. φΥματιΩΣη Και ΕιδιΚΕΣ όμαδΕΣ ΠληΘΥΣμόΥ: ΠαρΕμΒαΣΕιΣ 
τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ
Σωτηροπούλου Π.1, Τσελίκα Α.2, Αλεβιζάκος Σ.3, Βασιλόπουλος Α.4, Ρούπα Ζ.5

1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας, TEI 
Αθήνας
2. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, TEI Αθήνας
3. Φοιτητής, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, TEI Αθήνας
4. Νοσηλευτής, MSc, PhD, ΚΕΕΛΠΝΟ
5. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Νικοσίας - Κύπρος

Εισαγωγή: Την τελευταία δεκαετία βάσει Π.Ο.Υ παρατηρείται αύξηση της 
νόσου της φυματίωσης,  λόγω της αθρόας εισόδου μεταναστών στη χώρα 
μας. Η φυματίωση είναι λοιμώδης νόσος που μεταδίδεται αερογενώς με τα 
σταγονίδια του βήχα, την ομιλία, το φτέρνισμα και μολύνει τον πληθυσμό με 
το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να αναπτυχθεί η νόσος. 
Σκοπός: Η καταγραφή των δράσεων και παρεμβάσεων του Επισκέπτη 
Υγείας για τον έλεγχο και τη μετάδοση της φυματίωσης και γενικότερα την 
αντιμετώπιση του προβλήματος στις ειδικές ομάδες πληθυσμού, με στόχο 
τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας. 
Υλικό -Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε Ελληνικές και Διεθνείς 
βάσεις δεδομένων και στο Αντιφυματικό Ιατρείο του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία».
 Αποτελέσματα:  Όπως προκύπτει, στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
συγκαταλέγονται οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι άστεγοι, οι φυλακισμένοι, 
οι παράνομοι χρήστες φαρμάκων, οι αλκοολικοί και οι ανοσοκατεσταλμένοι. 
Πρωταρχικά, χρειάζεται ένα οργανωμένο αρχείο καταγραφής και στη 
συνέχεια εντοπισμός των ομάδων αυτών στην κοινότητα. Σε περίπτωση 
επιβεβαιωμένου κρούσματος και λόγω του έντονου συγχρωτισμού εξαιτίας 
των συνθηκών διαβίωσης, συστήνεται η πραγματοποίηση επιδημιολογικής 
διερεύνησης, η ανίχνευση και ο εντοπισμός νέων κρουσμάτων. Αναφορικά 
με τον ασθενή, κύριο μέλημα αποτελεί η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα και συστηματικότητα 
της παρακολούθησης και θεραπείας, επομένως και η συμμόρφωση. Σε 
περιπτώσεις μη συμμορφούμενων ασθενών, επιβάλλεται εντοπισμός τους 
στην κοινότητα -τόπο διαμονής- και χορήγηση της θεραπείας DOT-directly 
observed therapy-, βάσει ΠΟΥ.
Συμπεράσματα: Ο Επισκέπτης Υγείας καλείται να παίξει έναν πολύ 
σημαντικό ρόλο -όντας στη διεπιστημονική ομάδα- στην κοινότητα και στη 
διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας εστιάζοντας τόσο στον ασθενή, όσο και στο 
περιβάλλον του καθώς σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 
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αυτές τις ομάδες, οι συνθήκες κρίνονται κατάλληλες για την ευκολότερη 
μετάδοση της νόσου. Λαμβάνοντας συχνά ως δεδομένο το φόβο σύλληψης 
των ατόμων αυτών από τις Αρχές και επομένως τη δυσκολία μετακίνησής 
τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η ανάγκη δραστηριοποίησης του 
Επισκέπτη Υγείας γίνεται ακόμη επιτακτικότερη.
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(b’ ΑΙΘΟΥΣΑ)

P49. Πρόγραμμα αγΩγηΣ ΥγΕιαΣ: BLOCK ΣτόΥΣ BULLYING - δΕΣ
Σωτηροπούλου Π.1, Πολιτίδου Ε.2, Μυλωνά Ε.3, Τσελίκα Α.4, Βεσκούκη Γ. 5 
1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ 
Αθήνας
2. Φοιτήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
3. Επισκέπτρια Υγείας, MSc Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ΚΕΕΛΠΝΟ
4. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
5. Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ 
Αθήνας

Εισαγωγή: Μέσα σε λιγότερο από 20 χρόνια το διαδίκτυο από ένα μέσο 
μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ επιστημόνων και μυστικών υπηρεσιών, 
μεταμορφώθηκε σε ένα από τα πιο πολυχρησιμοποιημένα μέσα 
επικοινωνίας. Ο όρος διαδικτυακός εκφοβισμός πρόκειται για μια επιθετική 
και συνειδητή ομαδική ή ατομική πράξη μέσω της χρήσης του διαδικτύου  
και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν σε 
επιστημονικές βάσεις δεδομένων έχει παρατηρηθεί ότι το 15-35 % των 
νέων έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού ενώ το 10-20 % αυτών έχει 
παραδεχθεί την ανάμειξη του σ’ αυτόν .
Σκοπός: O σχεδιασμός στα πλαίσια του εργαστηρίου Προαγωγή και Αγωγή 
Υγείας προγράμματος Αγωγής Υγείας, με στόχο την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού και κυρίως τους μαθητές με 
έμφαση στην κυριαρχία του διαδικτύου αλλά και το διαδραστικό χαρακτήρα 
της επικοινωνίας.
Αποτελέσματα: Μορφές τέτοιας συμπεριφοράς είναι η αποστολή 
απειλητικών ή χλευαστικών e-mails, τα flames, η δημοσίευση προσωπικών 
στοιχειών και φωτογραφιών χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου, όπως 
ακόμη και το Grooming, όπου ο ενήλικας πλησιάζει το παιδί με στόχο να 
το εκμεταλλευτεί, το hacking, δηλαδή η προσπάθεια κάποιου να εισέλθει 
παράνομα στο λογισμικό ενός άλλου υπολογιστή και τέλος το phishing, που 
προσπαθεί να περισυλλέξει τους κωδικούς πρόσβασης και προσωπικές 
πληροφορίες αλλού προσώπου χωρίς την άδειά του. 
Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του θύματος αλλά και του θύτη είναι 
σοβαρές, καθώς πλήττονται από χαμηλή αυτοεκτίμηση και αισθήματα 
ενοχής. Η μείωση των κοινωνικών ικανοτήτων σε συνδυασμό με 
τις αρνητικές τους σκέψεις οδηγεί στην απομόνωση ενώ επιπλέον 
παρουσιάζουν διατροφικές διαταραχές και παύση αθλητικών 
δραστηριοτήτων, παραμέληση ατομικής υγιεινής και εμφάνισης
Συμπεράσματα: Οι τρόποι που προτείνονται για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος συνοψίζονται στην αγνόηση ενοχλητικών μηνυμάτων, ενώ 
στην περίπτωση απειλών, στον αποκλεισμό του αποστολέα και αναφορά του 
περιστατικού στην υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ως βασική 
αρχή συστήνεται η αποφυγή εισαγωγής στον υπολογιστή προσωπικών 
δεδομένων και φωτογραφιών.
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P50. αλΚόόλ Και φόιτητιΚη ΖΩη: ΕναΣ ΣΥνδΥαΣμόΣ μΕ 
ΚόινΩνιΚΕΣ διαΣταΣΕιΣ 
Πατίτσα Χ.1, Χανιώτης Δ.2, Χανιώτης Φ.3

1. Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ 
Αθήνας
2. Αν. Καθηγητής, Τμήμα Κοινοτικής Υγείας & Δημόσιας Υγείας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ 
Αθήνας
3. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας
Με συμμετοχή των φοιτητών: Αλετρά Ά., Σινάνη Ι., Τσιάνου Π.

Σκοπός: Η αποτύπωση του τρόπου ζωής και της κατανάλωσης αλκοόλ σε 
φοιτητές επαγγελμάτων υγείας.
Υλικό & Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα δομημένο ανώνυμο 
ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς με εθελοντική συμμετοχή και μετά από 
πληροφορημένη συγκατάθεση. 
Διερευνήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες, οι συμπεριφορές υγείας, η 
κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση καπνού, το χαρακτηριολογικό άγχος 
καθώς και ο βαθμός αυτοεκτίμησης. Χρησιμοποιήθηκαν έγκυρες και 
αξιόπιστες κλίμακες ποσοτικής απόδοσης (σκορ).
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 21.2±¬3.6 έτη. Ο Δείκτης 
Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ήταν 22±3.75 Kg/m2. Στο σύνολο των έγκυρων 
ερωτηματολογίων, το 60,8% έχει φυσιολογικό βάρος και 14,8% είναι 
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Το 20% εμφανίζει χαμηλή αυτοεκτίμηση και ψηλά 
επίπεδα χαρακτηριολογικού άγχους.  Ιδιαίτερα ανθυγιεινές διατροφικές 
επιλογές καταγράφονται στο 25% του δείγματος των φοιτητών. Το 24,7% 
καταναλώνει αλκοολούχα ποτά τις περισσότερες φορές τη βδομάδα με 
συστηματική χρήση μόνο 2%, ενώ καπνίζει το 38,3%. Ανάμεσα στα ευρήματα 
η συντριπτική πλειοψηφία (75%) πίνει όταν βρίσκεται με παρέα, σε κέντρα 
διασκέδασης, ως δίαυλο κοινωνικοποίησης με θετική επίδραση στην 
αυτοεκτίμησή τους. Η σχέση κατανάλωσης αλκοόλ συσχετίζεται θετικά 
με την κατανάλωση καφέ (r=0.658, p<0.01) και καπνίσματος (r=0.41, 
p<0.01) και γενικά με συνολικό σκορ ανθυγιεινής διατροφής (r=0.531, 
p<0.01). Διαπιστώνεται επίσης αρνητική συσχέτιση μεταξύ αυτοεκτίμησης 
και χαρακτηριολογικού άγχους, αν και δεν τεκμηριώνεται στατιστικά η 
συσχέτιση αυτή με την καταναλώση αλκοόλ.  
Συμπεράσματα: Tα ευρήματα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο 
σχεδιασμό παρεμβατικών προγραμμάτων ενδυνάμωσης στις συμπεριφορές 
υγείας και στη διαχείριση του φόβου (Terror Management Theory), σε 
συνδυασμό με προγράμματα διατροφικής αγωγής.
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P51. φΥματιΩΣη - αντιφΥματιΚόΣ αγΩναΣ-ΚΕντρό ΥγΕιαΣ ΘΕρμηΣ
Κούκλη Μ.1, Θεοχάρη Π.1, Τσακίρη Δ.1, Πρίνου Η.1, Καδιλτζόγλου Ι.2,  
Ιωάννου Μ.3, Μάσση Κ.2, Καραγιαννοπούλου - Κόγιου Σ.4

1. Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρο Υγείας Θέρμης
2. Παιδίατρος, Κέντρο Υγείας Θέρμης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/
νίκης
3. Παιδίατρος, Κέντρο Υγείας Θέρμης.
4. Παιδίατρος, Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Θέρμης.

Εισαγωγή: Η αύξηση των δεικτών της Φυματίωσης τον 21ο αιώνα  
επιβάλλει την ενεργοποίηση από άποψη Δημόσιας Υγείας  στους τομείς 
της Πρωτογενούς -Δευτερογενούς πρόληψης, στοχεύοντας στην άμεση 
θεραπευτική αντιμετώπισης της.
Σκοπός: Να τονισθεί η αναγκαιότητα του Αντιφυματικού Αγώνα από τις 
υπάρχουσες Υπηρεσίες Υγείας που λειτουργούν σε Πρωτοβάθμιο επίπεδο 
(Κ.Υ) ή ειδικών  δομών ελέγχου της Φυματίωσης (Αντιφυματικό Ιατρείο), 
τη  Δευτεροβάθμια Περίθαλψη (Νοσοκομείο) καθώς και την μεταξύ τους 
συνεργασία. Η υλοποίηση προληπτικών προγραμμάτων υποστηρίζεται 
από Ιατρούς Πνευμονολόγους, Παιδιάτρους ,Γενικούς Ιατρούς, Επισκέπτες 
Υγείας.
Πληθυσμός-Μέθοδος: Η μελέτη περιλαμβάνει την υποστηρικτική 
συνεργασία επί 4ετίας του Κ.Υ. Θέρμης και του Αντιφυματικού Ιατρείου Θεσ/
νίκης. στα πλαίσια της οποίας διενεργήθηκε η φυματινοαντίδραση κατά 
Μantoux  και χορήγηση του εμβολίου B.C.G. στους μαθητές της Α΄ τάξης 
των Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης 
του Κ. Υ. Θέρμης καθώς και όμορων περιοχών της Θεσ/νίκης. Επιπλέον 
πραγματοποιήθηκε  mantoux για την χορήγηση πιστοποιητικών υγείας 
στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στο γενικό πληθυσμό ως επιπλέον 
διαγνωστική εξέταση επί 28ετίας. Η αναγκαιότητα της Αγωγή Υγείας στους 
Εκπαιδευτικούς ,καθώς και στο σύλλογο γονέων για την προστασία από 
συγκεκριμένες μορφές φυματίωσης (φυματιώδης μηνιγγίτιδα – κεχροειδής 
φυματίωση)καθώς  και της επαγρύπνησης των υγειονομικών αλλά και των 
πολιτών στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου θεωρείται δεδομένη. 
Αποτελέσματα: Η Ανίχνευση Θετικής δεματοαντίδρασης Μantoux  στις 
μικρές ηλικίες οδήγησε σε περεταίρω διερεύνηση έλεγχο και αντιμετώπιση 
από το Ιατρείο Λοιμώξεων του Ι.Γ.Ν.Θ. ενώ στους ενήλικες η συνεργασία 
με το Αντιφυματικό Ιατρείο Θεσ/νίκης καθώς και το  Πνευμονολογικό 
Ιατρείο του Νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου ήταν αναγκαία για την 
αντιμετώπιση των δεδομένων προβλημάτων τους.
Συμπέρασμα: Με τις αναγκαίες γνώσεις κα ικανότητες του υγειονομικού 
προσωπικού αποτρέποντας το κοινωνικό στίγμα, δημιουργώντας υγιή 
πρότυπα συμπεριφοράς εφαρμόζοντας  προγράμματα ανίχνευσης, 
επιδημιολογικής επιτήρησης και υποστηρικτικής θεραπευτικής 
αντιμετώπισης συμμετέχουμε αποτελεσματικά στην αναχαίτιση της νόσου.
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P52. διαδιΚτΥό  Στα ΠλαιΣια ΠρόγραμματόΣ αγΩγηΣ ΥγΕιαΣ 2013-2014
Παππά Μ.1, Κουλούρη Α.2, Ζαρμακούπη Χ.1, Κασάπα Χ.1, Ευφραιμίδου Ε.1,  
Παπακώστα Α.3

1. Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν.Π “Αγ. Παντελεήμων - Αγ. Βαρβάρα”
2. Προϊσταμένη Νοσηλευτικής “Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας”
3. Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Π “Αγ. Παντελεήμων - Αγ. 
Βαρβάρα”

Εισαγωγή: Το διαδίκτυο αποτελεί ένα καταπληκτικό διαδραστικό εργαλείο 
επικοινωνίας, μάθησης, δημιουργίας, διασκέδασης και εργασίας.  O 
εθισμός στο διαδίκτυο είναι ένας όρος, ο οποίος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
συμπεριφορών και προβλημάτων ελέγχου των παρορμήσεων, σχετιζόμενες 
με τη χρήση του διαδικτύου και  μπορεί βάσιμα να θεωρηθεί ως μια σχετικά 
νέα μορφή εξάρτησης. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης και αγωγής υγείας 
αποτελούν αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της Προαγωγής Υγείας, 
αλλά και ουσιαστική συνιστώσα της αξιοποίησης των υπηρεσιών υγείας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η παρουσίαση του Προγράμματος 
“Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδύκτιο” που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές 
στα σχολεία της Νίκαιας, Πειραιά και Σαλαμίνας καθώς επίσης και η 
ανάδειξη της σημαντικότητας των δράσεων αγωγής υγείας στα πλαίσια της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Υλικό και Μέθοδος: Η παρουσίαση του Προγράμματος διενεργήθηκε σε 
15 σχολεία της περιοχής Νίκαια Πειραιά και Σαλαμίνα το έτος 2013-2014. 
Το πρόγραμμα απευθύνετε σε παιδιά της 5ης, 6ης Δημοτικού και του 
Γυμνασίου. Η παρουσίαση περιλαμβάνει ομιλία, οπτικοακουστικό υλικό, 
βίντεο και συζήτηση με τους μαθητές με πολλά παραδείγματα. Οι ομιλίες 
γίνονται από πιστοποιημένους Επαγγελματίες Υγείας στο Πρόγραμμα 
“Αριάδνη” που υλοποιεί το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  
Στα σχολεία γίνετε επίσης ομιλία και στους γονείς των μαθητών εφόσον το 
επιθυμούν.
Αποτελέσματα: Το 91,1% του μελετώμενου πληθυσμού είχε πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Το 10% ανέφερε χρήση >4 ώρες/ημέρα με κύριο λόγο χρήσης 
την ενημέρωση (78%) και την συμμετοχή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
(69%). Το 77% θεωρούσε πως η αλόγιστη χρήση του διαδικτύου μπορούσε 
να προκαλέσει συμπεριφορές εξάρτησης και εθισμού και απαραίτητη 
τέτοιου είδους παρεμβάσεις στα σχολεία.
Συμπεράσματα: Η υιοθέτηση σωστών ηλεκτρονικών συμπεριφορών και η 
εκπαίδευση αποτελούν τις πιο σημαντικές παραμέτρους για την ανάπτυξη 
της ικανότητας προστασίας στον πραγματικό και εικονικό κόσμο. Η ανάγκη 
ενημέρωσης, ενεργού συμμετοχής, οργάνωσης και υλοποίησης δράσεων 
αγωγής υγείας είναι σημαντική για την επιτυχία προγραμμάτων που 
στοχεύουν στην πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση ατόμων με εθισμό 
στο διαδίκτυο.

 δΕν ΠαρόΥΣιαΣτηΚΕ
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P53. ιδιαιτΕρότητΕΣ τηΣ ΠαιδιΚηΣ φΥματιΩΣηΣ - ό ρόλόΣ τόΥ 
ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ
Μέτσου Φ.1, Μπενετάτου Κ.1

1. Επισκέπτρια Υγείας, Γ.Ν.Ν.Ιωνίας ”Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων”  
1. Επισκέπτρια Υγείας, Msc, ΄ΒΠΠΚ, Νοσοκ. Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: σημαντικό μέρος της συνολικής νοσηρότητας και θνησιμότητας 
της φυματίωσης αφορά σε παιδιά και το ποσοστό υπολογίζεται στο 6% 
της νόσου για τις ανεπτυγμένες χώρες και σε >15% στις αναπτυσσόμενες. 
Εντούτοις, έχει διαπιστωθεί ότι η επιδημιολογική σημασία της παιδικής 
φυματίωσης έχει υποεκτιμηθεί, ενώ η ηλικία αποτελεί βασικό παράγοντα 
στη μελέτη επιδημιολογίας της νόσου. Το μεγαλύτερο ποσοστό της 
παιδικής φυματίωσης αφορά παιδιά ηλικίας <5 ετών. Μεταξύ 5-10 ετών δεν 
αναπτύσσουν εύκολα φυματίωση ενώ αυτό αλλάζει κατά την εφηβεία όπου 
η πιθανότητα ανάπτυξης νόσου αυξάνεται.
ΣΚΟΠΟΣ: Να παρουσιαστούν τα νεώτερα δεδομένα σχετικά με το 
υπάρχον εμβόλιο για τη φυματίωση και κυρίως η ορθή εφαρμογή και 
ερμηνεία της δερμοαντίδρασης Mantoux. Να καθοριστούν οι ομάδες 
υψηλού κινδύνου και η διαχείρηση των περιστατικών (περιβαλλοντικός 
έλεγχος, επανεκτίμηση, χορήγηση θεραπείας). Να παρουσιαστούν αδρά 
οι διαφοροποιήσεις της παιδικής φυματίωσης από τη νόσο των ενηλίκων. 
Τέλος, να παρουσιαστεί  ο ιδιαίτερος ρόλος του επισκέπτη υγείας, σε ένα 
ιατρείο παιδικής φυματίωσης.
ΥΛΙΚΟ: η σύγχρονη βιβλιογραφία που αφορά στη παιδική φυματίωση, 
μελέτη του ιστορικού παιδιών ηλικίας 0-15 ετών του ιατρείου της  ΄ΒΠΠΚ 
κατά την 5 έτη εμπειρία  .
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε μελέτη 
της πρόσφατης Ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ο εμβολιασμός με το υπάρχον εμβόλιο δε προλαμβάνει 
τη μόλυνση από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και δεν εμποδίζει 
τη νόσηση στα παιδιά. Πρωταρχικής σημασίας θεωρείται  η γνώση της 
σωστής εφαρμογής και ερμηνείας της δερμοαντίδρασης Mantoux για τον 
καθορισμό βημάτων διαχείρησης των περιστατικών. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: αναγκαία η αντικατάσταση του υπάρχοντος εμβολίου, ενώ 
η συνεχής ανανέωση γνώσεων και ενημέρωση του επισκέπτη υγείας που 
αποτελεί τον βασικό κρίκο μεταξύ ιατρού και οικογενείας, τον καθιστούν 
απαραίτητο στο ιατρείο παιδικής φυματίωσης.

P54. αντιΚαΠνιΣτιΚη αγΩγη μαΘητιΚόΥ ΠληΘΥΣμόΥ - ΚΕντρό 
ΥγΕιαΣ ΘΕρμηΣ
Θεοχάρη Π.1, Πρίνου Η.1, Τσακίρη Δ.1, Κούκλη Μ.1, Καραγιαννοπούλου - Κόγιου 
Σ.2

1. Επισκέπτριες Υγείας Κ.Υ. Θέρμης
2. Παιδίατρος - Διευθύντρια Κ.Υ. Θέρμης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το κάπνισμα παρουσιάζει επικίνδυνα αυξητικές τάσεις στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Σε συνδυασμό με τις πολλαπλές και σοβαρές 
επιπτώσεις στην υγεία ενεργητικών και παθητικών καπνιστών, προκύπτει 
διαρκώς η ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων Αντικαπνιστικής Αγωγής 
στο μαθητικό πληθυσμό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε 
στη Β΄ τάξη δυο Γυμνασίων της περιοχής ευθύνης του Κ.Υ.Θέρμης, από τον 
Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο του 2014.
ΣΚΟΠΟΣ της Αντικαπνιστικής Αγωγής είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση 
και διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών, για την 
διατήρηση και την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής τους. 
Γνωρίζοντας ότι το κάπνισμα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας 
νοσηρότητας και θνησιμότητας που μπορεί να αποφευχθεί, τα παιδιά και οι 
έφηβοι είναι ένας απαραίτητος πληθυσμός όσον αφορά στην πρόληψη και 
διακοπή του καπνίσματος με αποτελεσματική παρέμβαση στο μοντέλο της 
κοινωνικής αντίστασης.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Η δράση αφορά σε 210 μαθητές και πραγματοποιήθηκε 
σε 3 μαθήματα διάρκειας δυο διδακτικών ωρών το καθένα. Το υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν: 
Το αντικαπνιστικό CD-ROM του ιδρύματος Θώραξ  με τίτλο:
      «-Τσιγάρο;  - Ευχαριστώ, δεν θα πάρω!»
Το αντικαπνιστικό ΒΙΝΤΕΟ «Κάνε στάχτη το τσιγάρο» του Υπουργείου Υγειάς
Διαδραστικές παρεμβάσεις: Συζήτηση, συμπλήρωση ανώνυμων 
ερωτηματολογίων και παρουσιάσεις εργασιών από τους μαθητές με 
αναφορά στα όσα είδαν και ακούσαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το γνωστικό πεδίο του μαθητικού πληθυσμού 
διευρύνθηκε καθώς και η διάθεση τους να προβληματιστούν σε θέματα 
υγείας. Το ποσοστό των σωστών απαντήσεων στις 22 ερωτήσεις των 
ερωτηματολογίων τα οποία συμπλήρωσαν οι μαθητές, μετά το τέλος του 
προγράμματος, ήταν 90,36%. Το 44% των γονέων δηλώνουν καπνιστές, το 
42% μη καπνιστές ενώ 13% δηλώνουν πρωην καπνιστές.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πραγμάτωση της αντικαπνιστικής αγωγής αγκαλιάστηκε 
με ενθουσιασμό από μαθητές και εκπαιδευτικούς οι οποίοι εξέφρασαν 
την επιθυμία για συνέχιση του προγράμματος, καθώς και διενέργειας ενός 
παράλληλου προγράμματος σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

  
Ρ55. αρμόδιότητΕΣ ΕΠιΣΚΕΠτΩν-ΠτριΩν ΥγΕιαΣ (ΕΕΥ) Στό ΚΕντρό 
ΥγΕιαΣ μαρΚόΠόΥλόΥ (ΚΥμ)
Χριστοδούλου Θ.1, Βλυσίδου Μ.2, Καριοφύλλα Μ.3, Κνιθάκη Ρ.4,  
Κοζικοπούλου Μ.5, Μαλαμίδου Α.6, Τανάγρα Δ.7

1. ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Μαρκόπουλου, ΜSc Πληροφορική της Υγείας
2. ΜSc Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Μαρκόπουλου
3. ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Μαρκόπουλου
4. ΜSc Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Μαρκόπουλου
5. ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Μαρκόπουλου
6. ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Μαρκόπουλου
7. ΜSc Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Μαρκόπουλου
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Οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αλλάζουν συνεχώς τα 
τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να βρίσκονται σε 
σύγχυση και πολλές φορές χωρίς αντικείμενο εργασίας. 
Σκοπός της εργασίας μας δεν είναι μόνο να δείξουμε στους συναδέρφους 
την δουλειά μας, μιλώντας μόνο για εμβολιασμούς, κατ’ οίκον επισκέψεις, 
προγράμματα αγωγής υγείας κλπ, αλλά και το πώς εκμεταλλευόμαστε 
θέματα επικαιρότητας για ομιλίες/ παρεμβάσεις στην κοινότητα. (πχ Ο ιός 
του Δυτικού Νείλου - κρούσμα την περιοχή).  Σημαντική είναι η συνεχή 
εκπαίδευση μας σε θέματα υγείας και πως τα κάνουμε πράξη (πχ Εθισμός 
στο διαδίκτυο). Αναγκαία η συνεργασία με άλλους φορείς (πχ ΚΕΕΛΠΝΟ 
για έλεγχο πολιομυελίτιδας στους ROMA). Καθιερωμένη συνεργασία με 
οδοντίατρο του ΚΥΜ για οδοντιατρικό έλεγχο/ ομιλίες σε γονείς και παιδιά 
σε όλα τα νηπιαγωγεία Π.Ράφτη, Μαρκόπουλο. Συμπλήρωση Ατομικών 
Δελτίων Υγείας του μαθητή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Θέλοντας 
έτσι να παροτρύνουμε δίνοντας ‘’ιδέες’’ στους συναδέρφους ότι πάντα 
υπάρχει κάτι με το οποίο μπορεί ν ασχοληθεί ένας ΕΥ στην εργασία του 
, εάν το επιθυμεί πραγματικά. Με αποτέλεσμα να ξεχωρίσει και να γίνει 
‘’απαραίτητος’’ αφού θα τον ζητάει από μόνη της η κοινότητα (πχ δήμος, 
σχολεία).
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί η υποστήριξη τμημάτων όπως το 
διαβητολογικό ιατρείο, το παιδιατρικό και το ιατρείο διακοπής καπνίσματος 
όπου η στατιστική καταμέτρηση όσων εξυπηρετούνται μιλάει από μόνη της.
Τελικός σκοπός μας είναι το ΚΥΜ να γίνει εκπαιδευτικό κέντρο και για τους 
ΕΥ, αφού είναι ήδη για άλλες ειδικότητες όπως ιατροί και νοσηλευτές. 
Στο p.point θα υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις μας.

P56. ατόμιΚό δΕλτιό ΥγΕιαΣ. Ενα όλόΚληρΩμΕνό Πρόγραμμα 
ΠρόληΨηΣ  Και  ΠρόαγΩγηΣ ΥγΕιαΣ
Πρίνου Η.1, Τσακίρη Δ.1, Κούκλη Μ.1 Θεοχάρη Π.1, Κατσανίδης Δ.3, 
Μούστου Ι.4, Τσολάκης Μ.3,Καραγιαννοπούλου - Κόγιου  Σ.5

1. Επισκέπτρια Υγείας, Κ.Υ. Θέρμης
2. Παιδίατρος, Κ.Υ. Θέρμης
3. Οδοντίατρος Κ.Υ. Θέρμης
4. Γενική Ιατρός K.Υ. Θέρμης 
5. Παιδίατρος, Διευθύντρια Κ.Υ. Θέρμης

Εισαγωγή: Τις τελευταίες δεκαετίες σε Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο 
επίπεδο προβάλλεται η ιδέα του Σχολείου που προάγει την Υγεία. Στη βάση 
αυτή αναγνωρίζεται ο αποφασιστικός ρόλος της εκπαίδευσης γενικότερα 
και της Αγωγής Υγείας ειδικότερα. 
Σκοπός: Να καταδειχθεί η αναγκαιότητα του προληπτικού ελέγχου στο 
μαθητικό πληθυσμό στα πλαίσια της Σχολικής Υγιεινής. Στην υλοποίηση 
του Ατομικού Δελτίου Υγείας των μαθητών συμμετέχουν Παιδίατροι, 
Οδοντίατροι, Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί, Επισκέπτες Υγείας.
Υλικό - Μέθοδος: Η μελέτη αφορά στην συμπλήρωση ανά έτος του 
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Α.Δ.Υ. Α΄-Γ΄-Ε΄ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου, των 17 
κοινοτήτων που ανήκουν στο Κ.Υ. Θέρμης. Αρχικά πραγματοποιείται 
Αγωγή Υγείας με αναφορά στη φιλοσοφία της προληπτικής εξέτασης και 
στόχο τη διαμόρφωση της έννοιας της Φροντίδας Υγείας. Συγκεκριμένα 
τονίζονται η Διατροφική Αγωγή με προβολή της Μεσογειακής Διατροφής, 
η Αντικαπνιστική Αγωγή, επισημαίνεται η σημασία της άσκησης και 
αποφυγής του stress, της καλλιέργειας των διαπροσωπικών σχέσεων ενώ 
γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα της Υγιεινής του σώματος, επίδειξη 
ψύκτρισης των δοντιών καθώς και υπενθύμιση της εμβολιαστικής κάλυψης. 
Ακολουθεί λήψη σωματομετρήσεων, έλεγχος αρτηριακής πίεσης, έλεγχος 
ακοής, αχρωματοψίας, οπτικής οξύτητας, έλεγχος σπονδυλικής στήλης, 
καταγραφή της εμβολιαστικής κάλυψης (Επισκέπτης Υγείας). Η διαδικασία 
ολοκληρώνεται με την κλινική, ιατρική και οδοντιατρική εξέταση των 
μαθητών (Παιδίατρος, Γενικός Ιατρός, Οδοντίατρος).
Αποτελέσματα: Ανιχνεύονται προβλήματα Υγείας που αφορούν στην 
όραση, ακοή, σκελετικά προβλήματα, αρτηριακή πίεση, δείκτη μάζας 
σώματος (παχύσαρκοι/ υπέρβαροι μαθητές), μαθησιακές δυσκολίες και 
διαταραχές ψυχικής υγείας, καρδιολογικά προβλήματα (φυσήματα), ελλιπής 
εμβολιαστική κάλυψη. Σκοπός η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση από 
τους αντίστοιχους ειδικούς στη πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια περίθαλψη.
Συμπέρασμα: Η υλοποίηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας αποτελεί 
μύηση στην Πρόληψη. Μαθητές – Γονείς – Εκπαιδευτικοί - Υγειονομικοί 
συμπράττουν ώστε να καλλιεργείται η ολιστική προσέγγιση της Υγείας, ενώ 
η Αγωγή Υγείας διαμορφώνεται σαν μια αμοιβαία συλλογική συνεργασία 
παρά σαν διδακτική πρακτική.

P57. ΕμΒόλιαΣτιΚη  ΚαλΥΨη  ΠαιδιΩν  τηΣ  ΠρΩτόΒαΘμιαΣ 
ΕΚΠαιδΕΥΣηΣ
Φλώρου Ε.1, Παπανικολάου Α.2, Πάσσιου Μ.3, Τσαούση Ε.4, Καρρά Σ.5

1. Επισκέπτρια Υγείας, ΠΓE “Θριάσιο” - ΙΑΚ Ιλίου
2. Νοσηλεύτρια, Παιδική Πολυκλινική Πειραιά /ΙΑΚ Καμινίων
3. Νοσηλεύτρια, ΠΓΝ “Αττικόν” - ΚΥ Περιστερίου
4. Εργοθεραπεύτρια, ΠΓΝ “Αττικόν”
5. Νοσηλεύτρια, ΠΓΝ “Αττικόν”

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η  ανάπτυξη  της  Δημόσιας  Υγείας  και  η  καθολικότητα   της   
εμβολιαστικής  κάλυψης  σε  όλο  τον  πληθυσμό  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  
μεγάλη  μείωση  της  θνησιμότητας  και  της  νοσηρότητας  από  λοιμώδη  
νοσήματα  καθώς  και  την  εξάλειψη  κάποιων  από  αυτών. Ωστόσο, τα  
τελευταία  χρόνια, πιθανόν  ως  αποτέλεσμα  της  οικονομικής  κρίσης, το  
προφίλ  μεταβάλλεται. Η  απώλεια  της  εργασίας  και  της  ασφαλιστικής  
κάλυψης  δυσκολεύει  την  “πρόσβαση”  στο  υγειονομικό  σύστημα και  την   
διενέργεια  διαφόρων  πράξεων, μεταξύ  αυτών  και  ο  εμβολιασμός  των  
παιδιών.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός  της  παρούσης  μελέτης  είναι  να  διερευνηθεί  η  
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εμβολιαστική  κάλυψη  παιδιών  της  πρωτοβάθμιας   εκπαίδευσης, ηλικία  
ολοκλήρωσης των  σχημάτων,  ώστε  να  εξαχθούν  αδρά  αποτελέσματα  
τόσο  ως  προς  τις  ανάγκες  όσο  και  ως  προς  τις  απαιτούμενες  
ενέργειες.
ΥΛΙΚΟ: Η  μελέτη  διενεργήθηκε   σε  δέκα  Δημοτικά   και  τρία  
Νηπιαγωγεία  μεγάλου  Δήμου  του  νομού  Αττικής,  εφόσον  
εξασφαλίστηκαν  όλες  οι  απαιτούμενες  άδειες  από  τους  εμπλεκόμενους   
φορείς. 
ΜΕΘΟΔΟΙ: Η  συλλογή  των  δεδομένων  έγινε  από  ομάδα  επαγγελματιών  
υγείας  που  μετέβαινε  στο  σχολείο, ελέγχοντας  τα  βιβλιάρια  υγείας  
των  παιδιών, όπου  προσκομίσθηκαν  στο  σχολείο  μετά  ενημέρωσης  
εκάστοτε  Διευθυντή/τριας  προς  τους  γονείς.  Η  επεξεργασία των  
πληροφοριών  πραγματοποιήθηκε   με  περιγραφική  στατιστική  ανάλυση,  
μέσω  του  στατιστικού  πακέτου  SPSS.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το  74%  των  γονιών  ανταποκρίθηκαν, προσκομίζοντας 
το βιβλιάριο υγείας του  παιδιού  τους. Εξετάσθηκαν 1428 βιβλιάρια, 
εκ  των  οποίων  σε  ένα  ποσοστό  18%  βρέθηκαν εμβολιαστικές  
εκκρεμότητες. Απώλεια  ενός  εμβολίου υπήρχε  σε  ποσοστό 15%, δύο  
σχεδόν  στο  6%  και  άνω  των  δύο  στο  5%. Πάνω  από  40%  δεν  υπήρχε  
αντιφυματικός  εμβολιασμός, ενώ παρατηρήθηκε πλήρη  απουσία  στην  
φετινή  Α’ Δημοτικού, πιθανόν   λόγω  ανεπάρκειας  είτε  προσωπικού- 
κλιμακίων  είτε  εμβολίων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η  συνεχή   ενημέρωση  τόσο  των  γονέων  όσο  και  των  
εκπαιδευτικών  για  την  σημασία  του  πλήρη  εμβολιασμού  των  παιδιών  
κρίνεται  απαραίτητη. Επίσης  η  ενίσχυση  των  πρωτοβάθμιων   δομών  
με  προσωπικό  και η  έγκαιρη  προμήθεια της  Πολιτείας με  εμβόλια,  
είναι  καταλυτικής  σημασίας   για  την  εξυπηρέτηση  των  πληθυσμιακών 
αναγκών  και  την  εμβολιαστική  κάλυψη  ανασφάλιστων  παιδιών. 

P58. η ΣΥΣΧΕτιΣη αναμΕΣα Στόν ΕΘιΣμό Στό διαδιΚτΥό, τό αγΧόΣ 
Και την ΚαταΘλιΨη ΣΕ φόιτητΕΣ τόΥ ιόνιόΥ ΠανΕΠιΣτημιόΥ τηΣ 
ΚΕρΚΥραΣ
Μπόικος Σ.1, Νικήτα Α. BA, MA2, Κοντού Φ.3

1. Επισκέπτης Υγείας - Κέντρο Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας
2. Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχολόγος της Υγείας 
3. Κοινωνιολόγος - Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης ανάμεσα στον εθισμό στο διαδίκτυο, 
το άγχος και την κατάθλιψη σε φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου της 
Κέρκυρας.
Υλικό: Η ελληνική εκδοχή της Κλίμακας Αυτοαξιολόγησης Άγχους (SAS) 
του Zung, της Κλίμακας Αυτοαξιολόγησης της Κατάθλιψης (SDS) του Zung, 
του Ερωτηματολογίου για τη διάγνωση του εθισμού στο διαδίκτυο (IAT) της 
Young και ένα Ερωτηματολόγιο Δημογραφικών.
Μέθοδοι: Το δείγμα της παρούσας μελέτης συμπεριέλαβε φοιτητές από 
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τα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου της Κέρκυρας (Ν=146). Οι φοιτητές 
συμμετείχαν στην έρευνα διαδικτυακά με σύνδεσμο, ο οποίος στάλθηκε 
από το Πανεπιστήμιο σε όλους τους φοιτητές. 
Αποτελέσματα: Φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 
ανάμεσα στον εθισμό στο διαδίκτυο, το άγχος και την κατάθλιψη. Το άγχος 
συσχετίζεται ισχυρά θετικά με την κατάθλιψη (r=.718, <.01) και μέτρια 
θετικά με τον εθισμό στο διαδίκτυο (r=.307, <.01), ενώ η κατάθλιψη 
φαίνεται ότι συσχετίζεται θετικά μέτρια προς ισχυρά με τον εθισμό 
στο διαδίκτυο. Τα επίπεδα άγχους στις γυναίκες φαίνονται υψηλότερα 
συγκριτικά με τους άνδρες, σε αντίθεση με την κατάθλιψη και τον εθισμό 
στο διαδίκτυο στα οποία φαίνεται ότι δεν υπάρχει σημαντική στατιστική 
διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. Η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση 
των φοιτητών φαίνεται πώς δεν σχετίζονται στατιστικώς σημαντικά με το 
άγχος, την κατάθλιψη και τον εθισμό στο διαδίκτυο. 
Συμπεράσματα: Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι ένα φαινόμενο που πρέπει 
να μελετηθεί σε βάθος. Οι ψυχολογικές δυσκολίες φαίνεται ότι επηρεάζουν 
θετικά τον εθισμό στο διαδίκτυο. Αντιμετωπίζοντας και προλαμβάνοντας τη 
δημιουργεία του  άγχους και της κατάθλιψης ίσως μπορούμε να μειώσουμε 
τα ποσοστά των φοιτητών που τείνουν να εθιστούν στο διαδίκτυο.

P59. Πρόγραμμα αγΩγηΣ ΥγΕιαΣ μΕ ΘΕμα την αΣφαλη ΠλόηγηΣη 
Στό διαδιΚτΥό Και την ΧρηΣη ηλΕΚτρόνιΚΩν ΠαιΧνιδιΩν ΣΕ 
μαΘητΕΣ δημότιΚΩν ΣΧόλΕιΩν τηΣ ΚΕρΚΥραΣ
Μπόικος Σ.1, Νικήτα Α. BA, MA1

1. Επισκέπτης Υγείας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας 
2. Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχολόγος της Υγείας 

Σκοπός: Η ενίσχυση της κριτικής ικανότητας των μαθητών όσον αφορά 
την εγκυρότητα του υλικού που παρουσιάζεται στο Διαδίκτυο και η 
εξοικείωσή τους με βασικούς κανόνες που συμβάλλουν στην ασφαλή 
πλοήγηση. Έμφαση στους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι μαθητές 
να προστατέψουν τα προσωπικά τους δεδομένα και να ενδυναμώσουν 
τη γνώση τους για θέματα που αφορούν το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια. 
Υλικό: Ενημερωτικά videos, εκπαιδευτικά σταυρόλεξα και κουίζ, 
παρουσίαση μέσω PowerPoint.
Μέθοδοι: Το πρόγραμμα για την Ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και των 
Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών προσεγγίθηκε με  εργασία σε μικρές ομάδες, 
κατασκευή αφίσας για το σχολείο, οπτικοακουστική μέθοδο, εκπαίδευση 
peer to peer και ομιλία στους γονείς των μαθητών.
Αποτελέσματα: Τόσο η σχολική κοινότητα όσο και οι γονείς των μαθητών 
αποδέχτηκαν το πρόγραμμα με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Τα παιδιά γνωρίζουν 
αρκετά πράγματα σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου και της χρήσης 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, δεν γνωρίζουν όμως τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να προστατευθούν. Οι γονείς χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με 
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τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατέψουν τα παιδιά τους 
από την έντονη ενασχόληση με το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 
Συμπεράσματα: Τα παιδιά έχουν γίνει αποδέκτες πολλών πληροφοριών 
που αφορούν τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο χωρίς να έχει δοθεί 
η ανάλογη γνώση για τα οφέλη του διαδικτύου που προκύπτουν μέσω της 
ασφαλούς πλοήγησης. Οι γονείς θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο στόχος 
δεν είναι η απομάκρυνση των παιδιών από το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια αλλά η ενασχόληση των παιδιών με τη δική τους παρουσία και 
στήριξη. Οι μαθητές έχουν ανάγκη από συνεχόμενα και επαναλαμβανόμενα 
προγράμματα παρέμβασης στη σχολική κοινότητα τα οποία θα ενισχύσουν 
την μάθηση και την κριτική τους ικανότητα

P60. η ΕΠιΣΚΕΠτρια ΥγΕιαΣ Στό ιατρΕιό ΕργαΣιαΣ τόΥ ΚΕντρόΥ 
αΠόΚαταΣταΣηΣ
Σκούφη Γ.1, Καραρρήγα Μ.- Ε.3, Στογιάννη Α.3, Παπακώστα Σ.4

1 .Ειδικός Ιατρός Εργασίας, MD, PhD, Κέντρο Αποκατάστασης “Αρωγή” Θεσσαλίας
2. Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρο Αποκατάστασης “Αρωγή” Θεσσαλίας
3. Διοικητική Διευθύντρια  Κέντρου Αποκατάστασης “Αρωγή” Θεσσαλίας
4. Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, MD, PhD, Επιστημονική  
Διευθύντρια Κέντρου Αποκατάστασης “Αρωγή” Θεσσαλίας

Οι εργαζόμενοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας αντιμετωπίζουν 
ένα ευρύ φάσμα κινδύνων για την υγεία και ασφάλειά τους, οι οποίοι 
διακρίνονται σε βιολογικούς, φυσικούς,  χημικούς, εργονομικούς, 
ψυχοκοινωνικούς. Για την προστασία της υγείας τους, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, στους εργασιακούς 
αυτούς χώρους υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας, 
ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων, και προσλαμβάνονται 
πτυχιούχοι του τμήματος επισκεπτών και επισκεπτριών υγείας .
Τα καθήκοντα που καλείται να φέρει εις πέρας η επισκέπτρια υγείας, 
στα πλαίσια της συνεργασίας της με την ιατρό εργασίας, είναι πολλαπλά. 
Πρωταρχική θέση κατέχουν η συμβολή της στην επιμόρφωση για θέματα 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία και επίκαιρα θέματα υγείας με την 
κατεύθυνση της υπεύθυνης ιατρού, η εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής, 
προαγωγής και  περιοδικής παρακολούθησης της υγείας των εργαζομένων, 
η υλοποίηση εμβολιαστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων 
προληπτικών εξετάσεων εργαζομένων που σχεδιάζονται στο ιατρείο 
εργασίας, η επίβλεψη των μέτρων πρόληψης διασποράς λοιμωδών 
νοσημάτων στη μονάδα υγείας. Επίσης, η επισκέπτρια υγείας τηρεί 
αρχείο δήλωσης τρυπημάτων με αιχμηρά αντικείμενα και επαγγελματικής 
έκθεσης σε αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά, συμμετέχει σε επιδημιολογικά 
και ερευνητικά προγράμματα για επαγγελματικά νοσήματα και εργατικά 
ατυχήματα, και στη διενέργεια μετρήσεων φυσικών παραγόντων του 
περιβάλλοντος εργασίας, για την ολοκληρωμένη εκτίμηση επαγγελματικού 
κινδύνου, ενώ επιμελείται την οργάνωση ομάδος εθελοντικής αιμοδοσίας 
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στο χώρο εργασίας. Τέλος, κατεξοχήν αρμοδιότητές της είναι οι κατ’ οίκον 
επισκέψεις στους εργαζόμενους για θέματα υγείας των ιδίων και της 
οικογενείας τους και η συμβολή στην καθοδήγηση εργαζόμενων για φυσική 
αποκατάσταση μετά από εργατικό ατύχημα.
Ο συνεχώς εξελισσόμενος τομέας της υγείας και ασφάλειας στην εργασία 
στη χώρα μας, και η σταθερή πορεία προς την εναρμόνιση με τα αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, καθιστούν πολύτιμο τον πολυδύναμο 
ρόλο  της επισκέπτριας υγείας στη στελέχωση του ιατρείου εργασίας 
στις υγειονομικές μονάδες, και αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για 
εξειδικευμένη εκπαίδευση προς την κατεύθυνση αυτή.

P61. ΠαρΕμΒαΣη διατρόφιΚηΣ ΥΠόΣτηριΞηΣ ΕργαΖόμΕνΩν ΣΕ 
τηλΕφΩνιΚό ΚΕντρό
Μπακόλα Ε.1, Κρικέλλα Α.2 ,Πετροχείλου Κ.3

1. Επισκέπτρια Υγείας
2. Ιατρός Εργασίας
3. Κλινικός Ψυχολόγος
Ιατρείο Εργασίας, Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ

Διεπιστημονική ομάδα εταιρείας τηλεπικοινωνιών παρατήρησε ότι 
σημαντικός αριθμός εργαζομένων στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρίως 
γυναίκες (μέσος όρος ηλικίας 35 έτη) ήταν υπέρβαροι ή/και παχύσαρκοι. 
Αποφασίστηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγράμματος προαγωγής 
υγείας. 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Το πρόγραμμα  βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2013. 
Χωρίζεται σε 3 φάσεις:
Α φάση: Έχουν προσέλθει εθελοντικά 189 εργαζόμενοι. Ελήφθησαν ιατρικό 
και διατροφικό ιστορικό, μετρήσεις σωματικού βάρους, γλυκόζης, λιπιδίων 
λιπομετρήσεις και έγινε ψυχολογική αξιολόγηση κατά περίπτωση.
Β φάση: Κατηγοριοποίηση σε ομάδες Α-Β.  Η ομάδα Α είχε Δ.Μ.Σ.(Δείκτης 
Μάζας Σώματος) 25-30, η ομάδα Β >30 και 57 εργαζόμενοι (30%) είχαν 
Δ.Μ.Σ. <25. 
Από  132 εργαζόμενους με υψηλό Δ.Μ.Σ., 72 προχώρησαν στη φάση Γ.
Γ φάση: Παρεμβάσεις α) ανά ομάδα (δημιουργία 72 εβδομαδιαίων ατομικών 
προγραμμάτων διατροφής) β) στον εργασιακό χώρο (υγιεινές επιλογές 
στα μηχανήματα αυτόματης πώλησης και στο μενού της εταιρείας cater-
ing), γ)παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε μηνιαία βάση για ορισμένους 
συμμετέχοντες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Από 72 εργαζόμενους οι μισοί εγκατέλειψαν τον 
πρώτο μήνα την προσπάθεια χωρίς σημαντική απώλεια βάρους. Από τους 
εναπομείναντες 9 εργαζόμενοι έφτασαν σε φυσιολογικό Δ.Μ.Σ (μέση 
απώλεια 4,9 kg), 10 εργαζόμενοι είχαν μέση απώλεια βάρους 10 Kg 
αλλά εγκατέλειψαν χωρίς να πετύχουν τον τελικό στόχο, 14 συνεχίζουν 
το πρόγραμμα με σταδιακή απώλεια βάρους (μέση απώλεια 6kg) και 
3 εργαζόμενοι οδηγήθηκαν σε χειρουργεία βαριατρικής με άριστα 
αποτελέσματα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA: 
α) Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων με υψηλό Δ.Μ.Σ. είτε δεν 
συμμετέχουν σε πρόγραμμα απώλειας βάρους είτε εγκαταλείπουν σύντομα.                       
β) Η επίτευξη φυσιολογικού Δ.Μ.Σ. εξαρτάται από το Δ.Μ.Σ. πριν  την παρέμβαση.
γ) Μέγιστη απώλεια βάρους είναι περίπου 10 kg (εκτός της βαριατρικής). 
δ) Ρυθμιστικό ρόλο παίζει η ευαισθητοποίηση του εργοδότη ο οποίος 
παρέχει υποδομή, εξειδικευμένο προσωπικό και παραχωρεί εργασιακό 
χρόνο για την υλοποίηση.

P62. ΒαΘμόΣ ΥιόΘΕτηΣηΣ μΕΣόγΕιαΚηΣ διαιταΣ αΠό Παιδια μιαΣ 
αΣτιΚηΣ & μιαΣ νηΣιΩτιΚηΣ ΠΕριόΧηΣ 
Τασιούλη Β.1, Σταματοπούλου Α.2, Γκέτσιος Ι.3, 
1. Επισκέπτρια Υγείας, ΜSc Δημόσιας Υγείας Κ.Υ. Σάμης Γ. Νοσοκομείο 
Κεφαλληνίας  
2. Επισκέπτρια Υγείας, MSc Δημόσιας Υγείας, Γενικό Παναρκαδικό 
Νοσοκομείο Τρίπολης (ΓΠΝ), Τρίπολη
3. Επισκέπτης Υγείας MSc Δημόσιας Υγείας, Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο-Αμαλία 
Φλέμιγκ, Αθήνα 

Εισαγωγή: Οι σωστές διατροφικές συνήθειες από μικρή ηλικία είναι 
σημαντικές για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών. Παρόλα αυτά,  τα τελευταία 
χρόνια παρουσιάζεται μια τάση απομάκρυνσης των παιδιών από τα ελληνικά 
παραδοσιακά πρότυπα διατροφής. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανίχνευση του βαθμού 
υιοθέτησης της Μεσογειακής Δίαιτας των παιδιών μιας αστικής  και μιας 
νησιώτικης περιοχής, συνολικά και συγκριτικά.
Υλικό και Μέθοδοι: Ο υπό μελέτη πληθυσμός περιλάμβανε 225 μαθητές 
ηλικίας 10-13 ετών από δημοτικά σχολεία της Αθήνας και  της Κεφαλονιάς. 
Η επιλογή του δείγματος ήταν συμπτωματική. Από τους γονείς των 
παιδιών συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα κοινωνικοδημογραφικά 
και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των οικογενειών, μέσω 
αυτoσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου. Με τη χρήση του ποιοτικού 
δείκτη KIDMED συλλέχτηκαν από τα παιδιά πληροφορίες για τον βαθμό 
υιοθέτησης της μεσογειακής δίαιτας.
Αποτελέσματα: Συνολικά  το 24,9% των παιδιών  είχαν αυξημένο Δείκτη 
Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ενώ το ποσοστό των γονέων με αυξημένο ΔΜΣ 
ήταν μεγαλύτερο.  Συγκεκριμένα, 37,7% των μητέρων και το  78,4% των 
πατέρων ήταν είτε υπέρβαροι είτε παχύσαρκοι. Επιπλέον, από τη στατιστική 
ανάλυση φάνηκε ότι ο ΔΜΣ των παιδιών σχετίζεται  θετικά με τον ΔΜΣ 
των γονέων.  Όσον αφορά τον  δείκτη KIDMED, βρέθηκε  ότι  το 33,5% των 
παιδιών παρουσίαζε χαμηλή βαθμολογία, ενώ μόλις το 33,1% παρουσίαζε 
υψηλή. Εντυπωσιακό δε αποτελεί το γεγονός ότι πάνω από τα μισά παιδιά 
καταναλώνουν πρόχειρο φαγητό πάνω από μια φορά την εβδομάδα 
και δεν τρώνε ένα πλήρες πρωινό. Τέλος, από την έρευνα φάνηκε ότι 
δεν παρουσιάζεται σημαντική διαφορά στο βαθμό υιοθέτησης της ΜΔ  
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μεταξύ του δείγματος των παιδιών της Αθήνας  σε σχέση με τους μαθητές της 
Κεφαλονιάς.  
Συμπεράσματα:  Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι  ένα στα τέσσερα 
παιδιά  του πληθυσμού μελέτης δε τρέφεται σύμφωνα με τη ΜΔ. Επίσης, δεν 
παρουσιάζεται διαφορά στον τρόπο διατροφής των παιδιών του δείγματος της 
πόλης σε σχέση με αυτή των παιδιών του δείγματος της επαρχίας.

P63. ΣΥΣΧΕτιΣη τόΥ τόΠόΥ διαμόνηΣ Και τηΣ ΕΠιΣΚΕΨιμότηταΣ 
μΕ την μΕΣη τιμη HBA1c αΣΘΕνΩν ΠόΥ ΠαραΚόλόΥΘόΥνται Στό 
διαΒητόλόγιΚό ιατρΕιό τόΥ γ. ν δραμαΣ 
Παναγιωτίδης Π.1  
1. Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο Γ.Ν Δράμας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς ο έλεγχος των διαβητικών 
ασθενών θα πρέπει να γίνεται  σε εξειδικευμένα ιατρεία 2-4 φορές το 
χρόνο μαζί με τον προσδιορισμό της HbA1c.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης του αριθμού 
των επισκέψεων και του τόπου διαμονής με τη μέση τιμή της HbA1c των 
ασθενών που παρακολουθούνται  στο Διαβητολογικό Ιατρείο (ΔΙ).
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ
Στη μελέτη συμμετείχαν 972 ασθενείς (307 άνδρες και 665 γυναίκες) εκ 
των οποίων 22 με  Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ Τ1) 948 με ΣΔ Τ2 και 1 
με Άλλο τύπο Διαβήτη. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν από το Μάρτιο 
2010 έως το Μάρτιο 2012 και ταξινομήθηκαν ανάλογα με το πλήθος και 
το είδος τους σε τακτικές και έκτακτες. Ο νομός Δράμας χωρίστηκε σε 3 
μέρη (Κέντρο – Περιφέρεια - Ορεινά). Ως τιμή αναφοράς χρησιμοποιήθηκε 
η μέση τιμή HbA1c το διάστημα παρακολούθησης. Για την ανάλυση των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Spss 16.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι μεγαλύτερος αριθμός 
τακτικών επισκέψεων (9-12 vs 1-8) σχετίζεται με στατιστικά σημαντικά 
(p=0.028) μικρότερη μέση τιμή HbA1c (7,15% vs 7,38%) ενώ μεγαλύτερος 
αριθμός έκτακτων επισκέψεων (4-15 vs 1-3) σχετίζεται με στατιστικά 
σημαντικά (p=0.027) μεγαλύτερη μέση τιμή HbA1c (8,25% vs7,77%). Οι 
ασθενείς που κατοικούν στις Ορεινές περιοχές έχουν στατιστικά σημαντική 
μεγαλύτερη τιμή HbA1c από τους ασθενείς που κατοικούν στο Κέντρο της 
Δράμας και στην Περιφέρεια με τιμές 7,78% vs 7,34% (p=0.05) και 7,78% 
vs7,36% (p=0.01) αντίστοιχα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι ασθενείς που επισκέπτονται τακτικά το ΔΙ για έλεγχο έχουν καλύτερες 
τιμές HbA1c γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να ενθαρρύνονται να προσέρχονται 
για παρακολούθηση ανά τρίμηνο. Περισσότερες έκτακτες επισκέψεις 
πραγματοποιούν ασθενείς με φτωχή ρύθμιση. Το δύσβατο των περιοχών και 
η μεγάλη απόσταση από τα οργανωμένα ΔΙ φαίνεται ότι επιδρά στη ρύθμιση 
των ασθενών. 
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P64. η ΣΥμΒόλη τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στό μητριΚό ΘηλαΣμό- 
ΠρΩτόΒαΘμια φρόντιδα ΥγΕιαΣ
Σιλιγάρη Θ.1, Τασιώνα Α.2, Ρουλίσκοβα Β.3, Τσουγένη Α.4, 
1. Επισκέπτρια Υγείας Υπεύθυνη Μητρικού Θηλασμού Γ.Ν. Έδεσσας
2. Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ. Πυργίου Χίου
3. Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν. Έδεσσας
4. MSc Επισκέπτρια Υγείας Υπεύθυνη Τμήματος Ε.Ε.Υ. Γ.Ν. Έδεσσας.

Εισαγωγή: Η Προστασία, η Προαγωγή και η Υποστήριξη του Μητρικού 
Θηλασμού αποτελούν προτεραιότητα της Δημόσιας Υγείας σε όλη την 
Ευρώπη, αφού αποτελεί τη φυσική διατροφή του βρέφους και του μικρού 
παιδιού και επιδρά, τόσο στην υγεία του παιδιού και της μητέρας, όσο στην 
κοινωνία και το περιβάλλον ποικιλοτρόπως.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδειχθεί η αναγκαιότητα 
της διεπιστημονικής προσέγγισης του Μητρικού Θηλασμού και η ανάδειξη 
της συμβολής του Επισκέπτη Υγείας ως λειτουργού της Δημόσιας Υγεία, 
που μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο δεδομένου ότι ο Μ.Θ. δεν 
προάγεται, ούτε υποστηρίζεται όσο θα έπρεπε στην χώρα μας.
Υλικό και Μέθοδος: Έγινε συστηματική ανασκόπηση σχετικής ξενόγλωσσης  
και ελληνικής βιβλιογραφίας της τελευταίας 10ετίας σε βάσεις δεδομένων, 
όπως  PubMed,EMBACE,Cochrane.Στην αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν 
απλές και σύνθετες λέξεις – κλειδιά όπως breastfeeding,public 
health,health care worker.Συνάμα πραγματοποιήθηκε χειροδιαλογή 
βιβλίων, άρθρων και μελετών από σχετικές βιβλιογραφίες. Επιπρόσθετα 
αξιοποιήθηκαν στατιστικά δεδομένα από το αρχείο του Τμήματος 
Επισκεπτών Υγείας του Γ.Ν.Ε.
Αποτελέσματα: Αναμφίβολα είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά του Α.Μ.Θ. 
στους πρώτους 6 μήνες, αφού μόνο το 17,7% θηλάζουν αποκλειστικά στην 
Ευρώπη, ενώ το ποσοστό για την Ελλάδα είναι μόλις 0,9%.Συνάμα υπάρχουν 
αρκετοί φορείς ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου με πληθώρα επαγγελματιών 
υγείας, που παρέχουν αποσπασματικές υπηρεσίες. Ο Επισκέπτης Υγείας της 
Δημόσιας Υγείας και συγκεκριμένα της Κοινοτικής εργάζεται στη «πρώτη 
γραμμή» της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μπορεί να διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο στην παράταση του θηλασμού στο μέγιστο χρονικό 
διάστημα .Το παράδειγμα του Γ.Ν. Έδεσσας.
Συμπεράσματα: πολύχρονη εμπειρία καταδεικνύει ότι ο Μ.Θ. πρέπει 
να υποστηριχθεί και να προαχθεί μόνο μέσα από συνδυασμένες και 
συντονισμένες δράσεις, κάτι που έχει τη δύναμη να αναδείξει μόνο η  
διεπαγγελματική συνεργασία.

P65. ΣΧΕδιαΣμόΣ δραΣΕΩν ΥΠόΣτηριΞηΣ μητριΚόΥ ΘηλαΣμόΥ 
μΕτα την ΕΞόδό αΠό τό νόΣόΚόμΕιό
Αρβανίτη Α.1, Μαζιώτη Χ.1, Μπιρλή Ε.1, Παπαφιλίππου Α.1, Καραντζούνη Σ.1, 
Φλώρου Ε.1

1. Τμήμα Επισκεπτών Υγείας - Τομέας Δημόσιας Υγείας, ΓΝΕ “ΘΡΙΑΣΙΟ”
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Εισαγωγή Η υποστήριξη και ενδυνάμωση του μητρικού θηλασμού μετά την 
έξοδο από το Νοσοκομείο, είναι βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρησή 
του. Ένα Νοσοκομείο «Φιλικό προς τα Βρέφη» οφείλει να  ακολουθεί 
στρατηγικές για τη στήριξη πολιτικής υπέρ του μητρικού θηλασμού. 
Σκοπός Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και  προαγωγής του μητρικού 
θηλασμού στο σπίτι, στην κοινότητα και σε χώρους εργασίας, προκειμένου 
να συνεχιστεί ο μητρικός θηλασμός για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. 
Μέθοδος Σχεδιασμός δράσεων του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας 
σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες και σε απόλυτη 
εναρμόνιση με την «Πολιτική» του Νοσοκομείου υπέρ του μητρικού 
θηλασμού. Πληθυσμός στόχος  είναι αρχικά θηλάζουσες μητέρες που 
έχουν γεννήσει στο Νοσοκομείο και κατοικούν στην περιοχή ευθύνης του 
και σε δεύτερο χρόνο  ο γενικός πληθυσμός της περιοχής, οι βιομηχανίες 
και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή. Σύμφωνα με τους 
τρείς άξονες δράσεων: α. Στο σπίτι κατ’ οίκον επισκέψεις με εφαρμογή 
κοινού πρωτοκόλλου (15η-20η ημέρα εξόδου), σε θηλάζουσες μητέρες 
«αυξημένου κινδύνου» για πρώιμη διακοπή μητρικού θηλασμού, β. 
στην κοινότητα και γ. σε χώρους εργασίας, μέσω ήδη συνεργαζόμενων 
φορέων με οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, δημιουργία δικτύου 
υποστήριξης, διαμόρφωση ειδικού χώρου για εργαζόμενες θηλάζουσες 
μητέρες. 
Αποτελέσματα Το σχέδιο δράσης υποβλήθηκε στην Επιτροπή Θηλασμού, 
στο Τμήμα Ποιότητας και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, έλαβε έγκριση 
και τέθηκε σε  εφαρμογή  το Φεβρουάριο του 2014. Εντός τριμήνου από 
την εφαρμογή του έχουν λάβει  υποστήριξη (συμβουλευτική, καθοδήγηση, 
προαγωγή δεξιοτήτων) 203 θηλάζουσες μητέρες. Σε 88 θηλάζουσες (43,3%) 
έχει γίνει αξιολόγηση μητρικού θηλασμού  με εφαρμογή συστήματος 
αξιολόγησης, σε 15 (7,3%)  διασύνδεση με την Παιδιατρική κλινική και 
σε 6 (2,9%) πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον επίσκεψη. Συμπεράσματα Ο 
Επισκέπτης Υγείας ως εξειδικευμένος επαγγελματίας υγείας και ειδικότητα 
«κλειδί» για την είσοδο στην κοινότητα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες 
υποστήριξης και προαγωγής μητρικού θηλασμού και να αποτελέσει τον 
συνδετικό κρίκο μεταξύ θηλάζουσας μητέρας, κοινότητας  και υπηρεσιών 
του Νοσοκομείου.

P66. Πρόγραμμα αγΩγηΣ ΥγΕιαΣ ΣΕ ΣΧόλΕια τηΣ δΥτιΚηΣ αττιΚηΣ
Μπιρλή Ε.1, Φλώρου Ε.1, Δολιανίτη Φ. 2, Κατσιβέλη Δ.3, Ψωμά Ε.1,  
Παπαπανούση Χ.4, Κωστόπουλος Σ.5, Αρβανίτη Α.1

1. Τμήμα Επισκεπτών Υγείας-Τομέας Δημόσιας Υγείας, ΓΝΕ “Θριάσιο”
2. Τμήμα Ψυχολόγων, ΓΝΕ “Θριάσιο”
3. Επισκέπτρια Υγείας, Σ.Ε.Υ.Υ.Π
4. Γρ. Αγωγής Υγείας Β/Θμιας Εκπαίδευσης Δυτ.Αττικής
5. Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας, ΓΝΕ “Θριάσιο”

Εισαγωγή Η εφηβεία είναι περίοδος  δημιουργίας ταυτότητας για τους 
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εφήβους και επιλογών τρόπου ζωής και συχνά λανθασμένων επιλογών 
πληροφόρησης. Οι παρεμβάσεις Αγωγής Υγείας σε αυτή την περίοδο 
κρίνονται απαραίτητες. 
Σκοπός Η εγκαθίδρυση παροχής υπηρεσιών Αγωγής Υγείας στα σχολεία 
για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εφήβων σχετικά 
με νοσήματα και ατομικές συμπεριφορές που καθορίζουν την υγεία, με 
απώτερο στόχο την υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών. 
Υλικό-Μέθοδος Εφαρμογή προγράμματος Αγωγής Υγείας από το 2012 
μέχρι σήμερα, σε μαθητές Γυμνασίου /Λυκείου του Θριασίου Πεδίου, σε 
συνεργασία του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας με το Γρ. Αγωγής Υγείας Β/
θμιας  Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής και κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου 
Παιδείας. Παρέμβαση σε κάθε τμήμα ξεχωριστά  (διάρκειας μία ή δύο 
διδακτικών ωρών) με τη μορφή εισηγήσεων, videos, παρουσιάσεις 
σεναρίων, συζήτηση και διαδραστική συμμετοχή των μαθητών. Κατατίθεται 
αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα και προηγείται συννενόηση με τους 
Δ/ντές. Κριτήρια επιλογής της θεματολογίας αποτελούν η εκδήλωση 
ενδιαφέροντος μαθητών και εκπαιδευτικών, η επικαιρότητα, η εμπειρία 
του προηγούμενου σχολικού έτους, η εξιδίκευση των Επισκεπτριών 
Υγείας, η δυνατότητα συνεργασίας με άλλες ειδικότητες του Νοσοκομείου, 
Ψυχολόγους, Γενικούς Ιατρούς, Ιατρούς Εργασίας. Πραγματοποιείται 
ετήσιος απολογισμός, αξιολόγηση και επικαιροποίηση του προγράμματος. 
Αποτελέσματα Εφαρμόστηκε σε 12 σχολεία, 1676 μαθητές, με θέμα 
«Αποφασίζω να μην καπνίζω», σε 8 σχολεία, 752 μαθητές, με θέμα 
«Πρόληψη Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων», σε 6 σχολεία, 
340 μαθητές, με θέμα «Ενδοσχολική Βία».  Σε 6 Γυμνάσια, 777 μαθητές, 
με θέμα  «Εξάρτηση από το Διαδίκτυο», σε 5, 730 μαθητές, με θέμα 
«Ατομική Υγιεινή», σε 3, 60 μαθητές, με θέμα «Πρώτες Βοήθειες». Σε 2 
Επαγγελματικά Λύκεια με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας». 
Συμπεράσματα Η θετική αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας του προγράμματος απο τη Δ/νση Αγωγής Υγείας και 
τους Δ/ντές των σχολείων καθώς και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτησή του, 
αναδεικνύουν την αναγκαιότητα εφαρμογής αντίστοιχων προγραμμάτων, ως 
στρατηγικό μέσο υιοθέτησης υγιών στάσεων και συμπεριφορών απο τους 
εφήβους.

P67. ό ΠρΩταρΧιΚόΣ ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στην 
ΕΘΕλόντιΚη αιμόδόΣια, ΠρόΣΕλΚηΣη Και διατηρηΣη τΩν 
ΕΘΕλόντΩν αιμόδότΩν  
Αγγελακόπουλος Ε.1, Σωτηροπούλου Α.2, Γιαννησοπούλου Ο.3

1. Γ. Ν. Αθηνών Ευαγγελισμός  
2. Δημοτικά Πολυϊατρεία Δήμος Κηφισιάς 
3. Ιατρείο Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας σε Εργοστάσιο

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι ένα ζήτημα που αγγίζει κοινωνικές 
ευαισθησίες και ανθρώπινες σχέσεις. Με τον όρο εθελοντική αιμοδοσία 
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εννοούμε τη χορήγηση αίματος μέσω της μετάγγισης  και την όλη 
διαδικασία που ασχολείται με τη λήψη, συντήρηση και διάθεση του αίματος. 
Σκοπός: Ο πρωταρχικός ρόλος του Επισκέπτη Υγείας στην εθελοντική 
αιμοδοσία είναι η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η άρτια κατάρτιση 
των επαγγελματιών Επισκεπτών Υγείας για τις μεθόδους και τον τρόπο 
προσέλκυσης και διατήρησης των εθελοντών αιμοδοτών. 
Η ενημέρωση και η εκπαίδευση του Επισκέπτη Υγείας πραγματοποιείται με 
τη μεθοδολογία έρευνας για την ανεύρεση αιμοδοτών.
Οι τρόποι προσέγγισης επιτυγχάνονται μέσω των οπτικοαουστικών και 
έντυπων μέσων καθώς και άλλων μεθόδων. Ωστόσο, ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος προσέγγισης για την ευαισθητοποίηση των αιμοδοτών είναι η 
δουλειά με ομάδες. 
Ο Επισκέπτης Υγείας, σαν ειδικός στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας 
θα πρέπει να αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες, τεχνικές και μεθόδους 
επικοινωνίας ώστε να μπορέσει να προσελκύσει αλλά και κυρίως 
διατηρήσει τους εν δυνάμει εθελοντές αιμοδότες.  

P68. ΠρΩτόΒαΘμια φρόντιδα ΥγΕιαΣ ΣΕ γΕνιΚό νόΣόΚόμΕιό -  
ό ρόλόΣ τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ
Ζιάκου Α.1, Κόκκαλη Β.1, Μπούρα Α.1, Πολυχρονίδης Π.1, Ταβουλαρέα Ζ.1,  
Τσιάπαλη Χ.1, Φώτη Δ.1

1. Γενικό Νοσοκομείο “Ασκληπιείο” Βούλας

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει το έργο των Επισκεπτών 
–τριών Υγείας στο νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας. Ως Γενικό 
Νοσοκομείο επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε δεύτερο 
βαθμό, η εμπειρία ωστόσο δείχνει ότι σημαντικό έργο επιτελείται και στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με έμφαση στην πρόληψη και την Αγωγή 
Υγείας.      
H Ε.Υ.. των εξωτερικών ιατρείων συμμετέχει στη λειτουργία του 
πνευμονολογικού ιατρείου και στο ιατρείο οστεοπόρωσης με 
συμβουλευτική και εκπαίδευση ασθενών.        
Η Ε.Υ.. στο διαβητολογικό ιατρείο ασχολείται με την εκπαίδευση των 
ασθενών στη χορήγηση της ινσουλίνης, τήρηση διαιτολογίου, αυτοελέγχου, 
πρόληψη και αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας.       
Ο ρόλος του Ε.Υ. στο Παιδοψυχιατρικό τμήμα είναι η υποδοχή των 
αιτημάτων (intake), η λήψη ιστορικού και η συμβουλευτική γονέων. 
Επίσης οι κατ’ οίκον επισκέψεις, η διασύνδεση με διάφορες δομές και τα 
προγράμματα κοινοτικής παρέμβασης. 
Οι Ε.Υ. στο Γραφείο Υποστήριξης του πολίτη καθοδηγούν, κατατοπίζουν 
και προστατεύουν τα δικαιώματα των ασθενών, επιλύουν προβλήματα που 
πιθανόν να προκύψουν κατά την διάρκεια εισαγωγής τους στο νοσοκομείο, 
δέχονται και διαχειρίζονται παράπονα και καταγγελίες.         
Η Ε.Υ.  ασχολείται και με την καταγραφή των νεοπλασιών. (ΕΑΝ)     
Η Ε.Υ. στην Αιμοδοσία πραγματοποιεί αιμοληψίες, ομιλίες για την 



128

εθελοντική αιμοδοσία σε σχολεία της περιοχής, φροντίζει για την αποστολή 
καρτών εθελοντών αιμοδοτών αλλά και επιστολών, προσελκύει εθελοντές 
αιμοδότες. 
Η Ε.Υ.. στο παιδιατρικό τμήμα ασχολείται με τη διενέργεια εμβολιασμών 
και δερμοαντιδράσεων Mantoux,  ενώ συμμετέχει και στο ειδικό ιατρείο 
Ανάπτυξης.
Η Ε.Υ. στο κυτταρολογικό τμήμα ασχολείται με την καταγραφή των test 
PAP , φροντίζει για την αποστολή  των αποτελεσμάτων καθώς και την 
υπενθύμιση για το επόμενο ραντεβού.                 
Ακόμη οι ΕΥ του νοσοκομείου αναπτύσσουν και συλλογική δράση, 
εκπονώντας και πραγματοποιώντας κοινοτικά προγράμματα όπως ο 
αντιφυματικός εμβολιασμός των μαθητών Βούλας και Γλυφάδας και 
προγράμματα Αγωγής υγείας στα σχολεία των περιοχών αυτών.
Συμπερασματικά, παρ’ ότι ο φορέας απασχόλησης είναι Γενικό Νοσοκομείο, 
υπάρχουν αρκετά περιθώρια δραστηριοποίησης σε αντικείμενα πρόληψης 
και ΠΦΥ σε ακόμη περισσότερα αντικείμενα ( π.χ Γραφείο λοιμώξεων).    

P69. ΠρόληΨη λόιμΩδη νόΣηματα Και ό ρόλόΣ τΩν  ΕΠιΣΚΕΠτΩν     
ΥγΕιαΣ  τιΣ δ/νΣΕιΣ δημόΣιαΣ ΥγΕιαΣ 
Ανδρουτσοπούλου Γ. 1, Μαλιάκα Μ.2, Σακουφάκη Μ.3 
1. Επισκ. Υγείας στην Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Αττικής 
2. Επισκ. Υγείας στην Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφ. Αττικής
3. Επισκ. Υγείας στην Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφ. Αττικής
 
Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των Λοιμωδών  νοσημάτων αποτελεί βασική  
προϋπόθεση για την προάσπιση και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας .Στο 
παρελθόν και για μεγάλες περιόδους της ιστορίας της ανθρωπότητας τα 
λοιμώδη νοσήματα αποτελούσαν το μεγαλύτερο κίνδυνο που απειλούσε την 
ανθρώπινη ζωή .
Ακόμα και σήμερα τα λοιμώδη νοσήματα εξακολουθούν να θέτουν σε 
κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία , αφού νέα νοσήματα εμφανίζονται ενώ άλλα που 
είχαν περιθωριοποιηθεί επανέρχονται στο προσκήνιο. Στους παράγοντες 
που ευθύνονται για την επανεμφάνιση παλαιών λοιμωδών νοσημάτων 
συμπεριλαμβάνονται :
- H μαζική και γρήγορη μετακίνηση του πληθυσμού με αερομεταφορές 
- Η μη- ελεγχόμενη είσοδος μεταναστών και υπηκόων τρίτων χωρών 
- Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας μικροβίων στα αντιβιοτικά 
- Η ανεπαρκής καταγραφή της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού- 
στόχου, και  η αδυναμία προσέγγισης  μειονοτικών ομάδων (πχ αθίγγανοι).
- Η απουσία εκτεταμένων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου 
(screening)του πληθυσμού για νοσήματα όπως η φυματίωση. 
Η Ελλάδα ακολουθώντας την πορεία των ανεπτυγμένων χωρών, έχει 
πετύχει σημαντική πρόοδο στον έλεγχο και περιορισμό πολλών λοιμωδών 
νοσημάτων .
Στο γεγονός αυτό συντέλεσε η ανοσοποίηση του πληθυσμού μέσω μαζικών 
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εμβολιασμών , η εισαγωγή νέων αντιβιοτικών ,και η επιτήρηση των 
λοιμωδών νοσημάτων. Παράδειγμα αποτελούν η εκρίζωση της ευλογιάς 
της διφθερίτιδας , της πολιομυελίτιδας και του τετάνου καθώς και  ο 
περιορισμός της φυματίωσης. 
Τα μέτρα και οι πολιτικές για την προστασία από τα λοιμώδη νοσήματα είναι
1. Δήλωση νοσημάτων 
2. Επιδημιολογική επιτήρηση
3. Εμβολιασμός πληθυσμού 
4. Περιορισμός των λοιμογόνων παραγόντων
5. Ειδική πολιτική για την αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και 
της μικροβιακής αντοχής.
Συνεπώς ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής είναι ιδιαίτερα σημαντικός και 
καθοριστικός .
Σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και τις Νοσηλευτικές Μονάδες στόχος μας 
είναι  
1. Η ανίχνευση μεμονωμένων κρουσμάτων με σκοπό την λήψη των 
ενδεδειγμένων για κάθε περίπτωση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στον 
περίγυρο των ασθενών
2. Προφύλαξη άλλων ατόμων και τον περιορισμό της μετάδοσης και  
διασποράς της νόσου .
Τέλος ιδιαίτερης σημαντικότητας είναι και η επανατροφοδότηση (feedback) 
των αποτελεσμάτων στους φορείς που μας έδωσαν τα πρωτογενή στοιχεία 
και η συνεργασία – ανταλλαγή δεδομένων με άλλους φορείς που μπορεί να 
εμπλέκονται στον έλεγχο της νόσου. 

P70. “η ΣΥμΒόλη τόΥ ΕΠιΣΚΕΠτη ΥγΕιαΣ Στη ΨΥΧόΚόινΩνιΚη 
αΠόΚαταΣταΣη Και την αΠόαΣΥλόΠόιηΣη  ΕΠιΚαιρόΠόιηΣη τόΥ 
ρόλόΥ Και τΩν ΚαΘηΚόντΩν ΣΕ ΣΥντόνιΣμό μΕ τιΣ αΠαιτηΣΕιΣ 
ΠόΥ ΕΠιΒαλλΕι ΣημΕρα η ΨΥΧιατριΚη μΕταρρΥΘμιΣη”
Τσούκας Κ.1

1. Επισκέπτης Υγείας Κέντρου Ημέρας ΠΕΨΑΕΕ (Πανελλαδική Ένωση για 
την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και Επαγγελματική Επανένταξη)

Διανύοντας την Γ’ φάση αναθεώρησης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη 
χώρα μας, ο Επισκέπτης Υγείας, ως βασικός συντελεστής για την προαγωγή 
της ψυχικής υγείας, καλείται σήμερα, όσο ποτέ, να διαδραματίσει έναν πιο 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, τη μετάβαση και 
την ενσωμάτωση των ψυχικά ασθενών, στην κοινότητα.
Η περαιτέρω εμπλοκή και συμβολή του Επισκέπτη Υγείας στο κλινικό 
έργο, από την πρώιμη ανίχνευση και την παρέμβαση στην κρίση, έως την 
αποκατάσταση και την μεταθεραπευτική παρακολούθηση ασθενών με 
ψυχικές διαταραχές, τον καθιστούν αναγκαίο στέλεχος των σημερινών 
δομών ψυχικής υγείας.
Από την άλλη, η αποσυλοποίηση επιβάλλει ένα μοντέλο παρέμβασης 
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των διεπιστημονικών ομάδων, βασισμένο στην  αλληλεπίδραση όλων των 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας που τις απαρτίζουν, με κίνδυνο, πολλές 
φορές, την αλληλοεπικάλυψη και την απώλεια διακριτών ρόλων.
Μέσα από την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό των «παραδοσιακών» 
καθηκόντων, διασφαλίζεται η αποφυγή μετατόπισης του ρόλου, 
αποτελώντας παράλληλα σημαντική αφετηρία για την πορεία εξέλιξης του 
Επισκέπτη Υγείας  σε έναν σύγχρονο  επαγγελματία υγείας, με παροχή 
υπηρεσιών κοινοτικού χαρακτήρα και υψηλού επιστημονικού προφίλ.

P71. η διΕρΕΥνηΣη τηΣ λανΘανόΥΣαΣ φΥματιΩδόΥΣ μόλΥνΣηΣ 
ΣτόΥΣ όιΚόνόμιΚόΥΣ μΕταναΣτΕΣ Κατα την ΕΠταΕτΊα 2007-2013 
Στην ΚΕρΚΥρα
Βαλσάμη Α.1, Αυγούστη Λ.1, Καπάδοχα Α.1, Πρόκου Ι.1

1. Γενικό και Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ :Η φυματίωση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικώς δηλούμενο 
νόσημα και αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας.
ΣΚΟΠΟΣ:Σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός του δείκτη διαμόλυνσης 
από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης με δερμτοαντίδραση Mantoux 
στους οικονομικούς μετανάστες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
η εκτίμηση επίπτωσης της νόσου
ΥΛΙΚΟ :Το υλικό αποτέλεσαν οι οικονομικοί μετανάστες που προσήλθαν στο 
αντιφυματικό ιατρείο του Γ.Ν.Ψ.Κ για την ιατρική βεβαίωση που απαιτείται 
για την έκδοση της άδειας παραμονής και τα διαγνωσμένα περιστατικά TBC, 
Έλληνες και αλλοδαποί (από Βαλκάνια, Ασία, Αφρική και από χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης)
ΜΕΘΟΔΟΣ:Στην συγκεκριμένη μελέτη αξιολογούμε και αναλύουμε 
τα αποτελέσματα της δερματοαντίδρασης Mantoux των οικονομικών 
μεταναστών και ταυτόχρονα παρατηρούμε τα δημογραφικά στοιχεία των 
διαγνωσμένων TBC περιστατικών. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :Την επταετία 2007 – 2013 ελέχθησαν με δερμοαντίδραση 
Mantoux 1021 αλλοδαποί εκ των οποίων οι 371(36,35%) παρουσίασαν θετική 
mantoux. Ηλικιακά η πλειοψηφία τους κυμαίνονταν κυρίως από 18 – 30 
ετών.
Πιο συγκεκριμένα, τα σημαντικότερα ποσοστά θετικής Mantoux βρέθηκαν 
στα Βαλκάνια όπου από τους 502 εξετασθέντες οι 258 (51,3%) διαγνώστηκαν 
με θετική mantoux και στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με 
ποσοστό 141(40,51%) θετικών mantoux.
H επίπτωση της νόσου στην Κέρκυρα την συγκεκριμένη επταετία ήταν 35 
περιστατικά εκ των οποίων τα 20 (57,1%) αφορούσαν τον ντόπιο πληθυσμό 
και τα 15 (42,9%) τους αλλοδαπούς οικονομικούς μετανάστες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Το ποσοστό των οικονομικών μεταναστών με θετική 
mantoux κρίνετε σημαντικό 371(36,35%) όπως επίσης και το ποσοστό των 
διαγνωσμένων κρουσμάτων TBC 15 (42,9%) του ίδιου πληθυσμού . Κύριο 
ρόλο έπαιξαν οι συνθήκες διαβίωσης στις χώρες προέλευσης και στην 
Ελλάδα.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3    18:00-20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 
(b’ ΑΙΘΟΥΣΑ)
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Ο ακρογωνιαίος λίθος για τον περιορισμό της διασποράς της TBC είναι οι 
επαρκείς δομές διάγνωσης και θεραπείας, οι οποίες πρέπει να είναι κοντά 
σε εκείνους ,που τις έχουν ανάγκη διότι με την αύξηση της φτώχειας και τη 
συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους ευνοείται η διασπορά της.
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