
Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που 

παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από 

ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι 

ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ 

ςτθ διάρκεια του ςυνεδρίου κα διαμορφωκοφν τα κείμενα 

προσ τελικι ζγκριςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ  
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Ζ Ξαηδηαηξηθή θαιχπηεη ηε θξνληίδα πγείαο ησλ αηφκσλ απφ ηε  

γέλλεζε κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζε ηνπο. Ζ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο  

δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ηεο Ξαηδηαηξηθήο.  

Ηδηαίηεξα ειιεηκκαηηθή είλαη ε θξνληίδα πγείαο ησλ εθήβσλ θαη ησλ  

λεαξψλ ελειίθσλ.  

Νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ  ειηθηαθψλ απηψλ 

νκάδσλ ρξεηάδνληαη ιεπηνκεξή κειέηε θαη εηδηθή νξγάλσζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο.  Πηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο γηα ηε κειέηε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ  πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ εθήβσλ θαη ησλ λέσλ, 

δεκηνπξγήζεθε,  ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, κηα λέα εμεηδίθεπζε ζηελ 

Ξαηδηαηξηθή, ε  Adolescence Medicine (Ηαηξηθή ηεο Δθεβείαο ή 

Δθεβηαηξηθή).  

Βαζηθφ πξφβιεκα ηεο θξνληίδαο ησλ λέσλ είλαη θαη ε αληηκεηψπηζε 

θαη λνζειεία ησλ λέσλ κε ρξφληα λνζήκαηα. Πηελ Διιάδα, φπσο θαη ζε 

άιιεο ρψξεο, ην πξφβιεκα είλαη νμχ θαη απαηηεί άκεζε αληηκεηψπηζε. Ζ 

Ξαγθφζκηα Νξγάλσζε γείαο, ζπληζηά ζαλ πξψην βήκα ηε δεκηνπξγία 

θαη νξγάλσζε θηιηθψλ πξνο ηνπο λένπο ππεξεζηψλ  πγείαο. Ξξφδξνκνο 

ησλ θέληξσλ απηψλ ζηε ρψξα καο είλαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

Κνλάδσλ Δθεβηθήο Ηαηξηθήο ζηηο Α΄θαη Β΄ Ξαλεπηζηεκηαθέο 

Ξαηδηαηξηθέο Θιηληθέο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.  

Πηελ Διιάδα ε Ηαηξηθή ηεο Δθεβείαο βξίζθεηαη αθφκα ζηα πξψηα ηεο 

ζηάδηα. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηάο ηεο θαη ηε δφκεζε ηεο ζε 

εμεηδίθεπζε ρξεηάδνληαη εληαηηθέο, νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο φπσο θαη 

ζπλεξγαζία κε ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο κε ελδηαθέξνλ ζηα εηδηθά 

πξνβιήκαηα ησλ λέσλ.  

Πχκθσλα κε ηελ 53ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ γείαο (Ξ.Ν..) ζηε Βηέλλε ην 2003, ε 

παξνχζα θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ εθήβσλ ζηελ Δπξψπε αθήλεη 

κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο. Νη Δπξσπατθέο ρψξεο θαινχληαη επίζεκα 

απφ ηνλ Ξ.Ν. λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ βειηίσζε ηεο 

παξνρήο πεξεζηψλ γείαο ζηνπο εθήβνπο. 

 Ρν επίπεδν ησλ πεξεζηψλ απηψλ δελ είλαη βέβαηα ην ίδην γηα φιεο 

ηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο : αμηφινγα βήκαηα έρνπλ γίλεη ζηελ Ηηαιία, ηελ 

Ξνξηνγαιία, ηε Πνπεδία, ελψ ζε άιιεο ρψξεο ε πξφνδνο δελ είλαη 

ζεκαληηθή. Βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο ησλ εθήβσλ ζηελ 

Διιάδα είλαη ε γλψζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο 
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ειηθίαο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ ακέζνπ θαη γεληθφηεξνπ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ε θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ πνπ επηβάιινπλ κηα 

ηέηνηα πξνηεξαηφηεηα. 

 

Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

Ζ Δθεβηαηξηθή απνηειεί ηε θπζηνινγηθή  δηαρξνληθή εμέιημε ηεο 

Ξαηδηαηξηθήο. Γη‘ απηφ κηα  ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ηεο 

Ξαηδηαηξηθήο,  ζα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ εθήβσλ θαη λεαξψλ 

ελειίθσλ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο νξγαλσκέλεο αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

Πηηο Ζ.Ξ.Α., ε Ξαηδηαηξηθή αλαγλσξίζηεθε ζαλ μερσξηζηή εηδηθφηεηα 

ηεο Γεληθήο Ηαηξηθήο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. Ζ αλάγθε 

δηαρσξηζκνχ πξνέθπςε  

απφ ηε δηαπίζησζε ησλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ηεο πγείαο θαη 

λνζνινγίαο ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο απφ εθείλε ησλ ελειίθσλ. 

πελζπκίδεηαη ν αξρηθφο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο Ξαηδηαηξηθήο φπσο 

αλαθέξεηαη ζηα θιαζηθά ζπγγξάκκαηα πνπ είλαη δηαθσηηζηηθφο : «Ζ 

Ξαηδηαηξηθή αζρνιείηαη κε  

ηελ πγεία ησλ βξεθψλ, ησλ λεπίσλ, ησλ παηδηψλ, ησλ εθήβσλ θαη 

ησλ λέσλ, κε ηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη κε ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη θαζνδήγεζε ηνπο γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

ςπρνθνηλσληθή ελζσκάησζε ηνπο ζηελ θνηλσλία ησλ ελειίθσλ».  

Απφ ην πεξίγξακκα ησλ ζηφρσλ ηεο παηδηαηξηθήο είλαη θαλεξφ φηη ν 

παηδίαηξνο παξάιιεια κε ηε θξνληίδα ηεο πγείαο αλαιακβάλεη θαη ηε 

θξνληίδα γηα ηε θπζηνινγηθή ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, ςπρηθή θαη 

θνηλσληθή σξίκαλζε ηνπ αηφκνπ απφ ηε γέλλεζε κέρξη θαη ηελ 

ελειηθίσζε ηνπ. Νη ειηθίεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παηδηαηξηθή 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ζπλερή, αιιά θαη θπκαηλφκελν ξπζκφ 

αχμεζεο θαη σξίκαλζεο πνπ επεξεάδεηαη απφ βηνινγηθνχο αιιά θαη 

εμσγελείο, πεξηβαιινληηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Νη εμσγελείο 

παξάγνληεο κπνξεί λα έρνπλ πνηθίιεο θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο, ζηε ιεηηνπξγία δηαθφξσλ νξγάλσλ θαη 

ζηηο βηνινγηθέο δηεξγαζίεο ησλ παηδηψλ. Νη έθεβνη θαη νη λένη 

απνηεινχλ ην πην επαίζζεην ειηθηαθφ ηκήκα ηεο παηδηαηξηθήο ζην νπνίν 

νη εμσγελείο παξάγνληεο πξνθαινχλ πνηθίιεο θαη ζνβαξέο αληηδξάζεηο 

πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή αληηκεηψπηζε. Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 
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δπζκελνχο επίδξαζεο ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ ζηελ πγεία ησλ 

εθήβσλ είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε. Θη απηφ νθείιεηαη αθ‘ ελφο ζηελ 

απμαλφκελε δπλακηθή ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ απφ ηηο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αιιά θπξίσο απφ ηε 

ζεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ ππφινηπσλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ, φπσο ηεο λενγληθήο,  

ηεο βξεθηθήο, ηεο λεπηαθήο θαη ηεο παηδηθήο.  

Κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε κειέηε θαη αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο, αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά ε 

εμεηδίθεπζε ηεο ―Adolescent Medicine‖ πνπ έρεη απνδνζεί ζηα Διιεληθά 

ζαλ Δθεβηθή Ηαηξηθή ή Δθεβηαηξηθή. 

 

θνπόο ηεο έθζεζεο 

Ζ έθζεζε ζπληάρζεθε κε ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο ελφο 

ηεηάξηνπ δσήο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Θνηλσληθήο Ξαηδαηξηθήο θαη 

Ξξναγσγήο ηεο γείαο θαη ζηνρεχεη:  

 Λα πεξηγξάςεη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ζέκαηα ηεο εθεβηαηξηθήο φπσο 

απνηππψλνληαη ζε δηεζλή βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα  

 Λα κεηαθέξεη ηελ αληίζηνηρε εηθφλα απφ ηελ Διιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ επηιεγκέλα λνζνθνκεία θαη εμεηδηθεπκέλα 

θέληξα βαζηδφκελε ζηηο εκπεηξίεο ησλ εηδηθψλ 

 Λα εληνπίζεη αδπλακίεο/θελά ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά ελδερνκέλσο 

θαη αλαπνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο, φπσο επηζεκαίλνληαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα 

 Λα παξαζέζεη παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθεβηαηξηθήο 

 Λα πξνηείλεη αιιαγέο ζηνρεχνληαο ζε κειινληηθή βειηίσζε, κε 

δξάζεηο ρακεινχ θφζηνπο αιιά πςειήο ζπιινγηθήο επζχλεο 

 

ε πνηνπο απεπζύλεηαη 

 Πηνπο θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθεβηαηξηθήο ζηελ Διιάδα 
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πκκεηέρνληεο  

Γαιιή-Ρζηλνπνχινπ Αζεκίλα, Δπίθνπξε Θαζεγήηξηα Ξαηδηαηξηθήο-

Δθεβηθήο Ηαηξηθήο, Γ‘ Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή ΑΞΘ, Λνζνθνκείν 

ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗO 

Γειεγεψξνγινπ Δπζχκηνο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο Καηεπηηθήο θαη 

Γπλαηθνινγίαο ηαηξηθήο Πρνιήο Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

Καληδνπξάλε Έπα, Θαζεγήηξηα Ξαηδηαηξηθήο Ξαλεπηζηήκηνπ Θξήηεο, 

Γηεπζχληξηα Ξαηδηαηξηθήο Θιηληθήο Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο, ΞΓΛ 

Ζξαθιείνπ 

Ξαπαδάθνπ Πηαπξνχια, Γηεπζχληξηα Ξαηδηαηξηθνχ Ρκήκαηνο 

Λνζνθνκείνπ «Αζθιεπηείνπ» Βνχιαο 

Ξξίθηεο Θσζηαληίλνο, Ξαηδίαηξνο-Ξαηδνπλεπκνιφγνο/ Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο Ξαηδηαηξηθήο-Ξαηδνπλεπκνλνινγίαο Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

Γ‘ Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή, ΓΛ ΑΡΡΗΘΝΛ 

Φξεηδάγηαο Αλδξέαο, θαζεγεηήο Ξαηδηαηξηθήο αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο 

Γ' Ξαλεπηζηεκηαθή Θιηληθή, ΓΛ ΑΡΡΗΘΝΛ 

 

πγγξαθείο 

Αλησλφπνπινο Θψζηαο, εηδηθεπφκελνο ρεηξνπξγηθήο 

Βιαραληψλε Ίξηο-Θενδψξα, Δηδηθεπφκελε Ξλεπκνλνιφγνο, Yπνςήθηα 

δηδάθησξ, Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο Πηαηηζηηθήο, γηεηλήο & Δπηδεκηνινγίαο, 

Ηαηξηθή Πρνιή Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

Γθνπληζίδνπ Βαζηιηθή, Κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Ξξνγξάκκαηνο cost γηα ην Cyberbullying/ Φπζηθφο-

Οαδηνειεθηξνιφγνο, Ρκήκα Φπζηθήο, Α.Ξ.Θ. 

Θνπζνπλήο Αιέθνο, γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ΔΔΘΞΞ 

Ιηνλήο Σξήζηνο, Θαζεγεηήο Ρκήκα Ηαηξηθήο Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο 

πκκεηέρνληεο, ζρνιηαζηέο & 

ζπληνληζηέο 
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Κάλδπια-Θνπζνπλή Καξία, Ξαηδίαηξνο, Ηαηξνθνηλσληθνχ Θέληξνπ 

Θέξθπξαο ΔΔΘΞΞ 

Καληαδάθεο Διπηδνθφξνο, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο Ξαηδηαηξηθήο ΓΞΘ 

Κπαθνπνχινπ Φιψξα,  Ξαηδίαηξνο Δθεβηθήο Ηαηξηθήο/ Δπηζηεκνληθή 

πεχζπλε Δηδηθνχ Θέληξνπ Δθεβηθήο Ηαηξηθήο (Δ.Θ.Δ.Η.),  Α' Ξαηδηαηξηθή 

Θιηληθή Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ  Λνζνθνκείν Ξαίδσλ "Ζ Αγία Πνθία" 

Πθεληέξεο Ληθφιανο, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο Ξαηδηαηξηθήο, Ξαλεπηζηήκην 

ζεζζαιίαο 

Σαιηάζνο Ληθφιανο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο Ξαηδηαηξηθήο, 

Ξαλεπηζηεκηαθή Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή, Ηαηξηθή Πρνιή Ξαλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ 

Σαηδεκηραήι Αζαλάζηνο, Θαζεγεηήο Ξαηδηαηξηθήο Γεκνθξίηεην Ξαλ/κην 

Θξάθεο 

 

ρνιηαζηέο 

 

πληνληζηέο 

Ξεηξίδνπ Διέλε, Θαζεγήηξηα Ξξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θαη Δπηδεκηνινγίαο, 

Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο Πηαηηζηηθήο, γηεηλήο & Δπηδεκηνινγίαο, Ηαηξηθή 

Πρνιή Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ΔΘΞΑ 

Σξνχζνο Γεψξγηνο, Θαζεγεηήο Ξαηδηαηξηθήο, Γηεπζπληήο Α΄ 

Ξαηδηαηξηθήο Θιηληθήο Ξαλ/κίνπ Αζελψλ, Λνζνθνκείν Ξαίδσλ «Ζ Αγία 

Πνθία» 

Κπαθνπνχινπ Φιψξα, Δηδηθφ Θέληξν Δθεβηθήο Ηαηξηθήο , Έδξα 

UNESCO Δθεβηθήο γείαο θαη Ηαηξηθήο, Α' Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Λνζνθνκείν Ξαίδσλ «Ζ Αγία Πνθία» 
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Ζ ζεκεξηλή γεληά εθήβσλ θαη λέσλ ειηθίαο 10-24 εηψλ είλαη ε 

κεγαιχηεξε ζηελ ηζηνξία - κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 1,8 δηζεθαηνκκχξηα 

εθπξνζσπνχλ ην ¼ ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 

90% δνπλ ζε ρψξεο ρακεινχ θαη κέζνπ εηζνδήκαηνο, φπνπ 

εθπξνζσπνχλ αξθεηά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ απφ απηφ 

ησλ ρσξψλ πςεινχ εηζνδήκαηνο, εμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ πνζνζηνχ 

γελλήζεσλ. Ζ αχμεζε ηνπ εθεβηθνχ πιεζπζκνχ ζπκπίπηεη κε ηε κείσζε 

ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ, ηνπ ππνζηηηζκνχ θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο ζηε 

βξεθηθή θαη πξψηε παηδηθή ειηθία. πσο θαη ε πξψηε παηδηθή ειηθία, 

έηζη θαη ε εθεβεία είλαη κία επαίζζεηε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ηφζν ηα 

πγηή φζν θαη ηα δπζπξνζαξκνζηηθά πξφηππα δηακνξθψλνπλ ηε 

κειινληηθή πνξεία ηνπ αηφκνπ. Κέξνο απηήο ηεο επαηζζεζίαο νθείιεηαη 

ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία θαη ζηηο 

βηνινγηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά 

ηελ εθεβεία. Ξξηλ απφ 100 ρξφληα, ε εθεβεία ζεσξείην απιψο κηα 

δηαδηθαζία ζσκαηηθήο σξίκαλζεο, πνπ νδεγνχζε ην άηνκν ζε 

δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πιαίζηα πνπ επεξέαδαλ ηελ πγεία ηνπ. Πχκθσλα 

κε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε, ε εθεβεία είλαη κία πξνγξακκαηηζκέλε, 

βηνινγηθή δηαδηθαζία, πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμία θαη ηε γεληθφηεξε πγεία κε πνιινχο ηξφπνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ελήβσζεο παξά ε ρξνλνινγηθή 

ειηθία, ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ςπρηθή πγεία θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ςπρηθή 

πγεία πηζαλψο ελ κέξεη λα ζρεηίδνληαη κε νξκνληθέο κεηαβνιέο ηεο 

εθεβείαο, ζηελ θνξίηζηα κε ηελ έθθξηζε ηεο σθπηνθίλεο θαη ζηα αγφξηα 

κε ηελ έθθξηζε ηεο βαζνπξεζίλεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεζκψλ θαη γνλετθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Νη εθεβηθέο νξκφλεο πηζαλψο λα επεξεάδνπλ επίζεο ηε δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ αλαπηπζζφκελνπ εγθεθάινπ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθεβείαο θαη ηεο λεαξήο ελειίθνπ δσήο επηζπκβαίλνπλ ζεκαληηθέο 

εγθεθαιηθέο κεηαβνιέο ζηε θαηά νπζία ηνπ θινηνχ, ζηε ιεπθή νπζία, 

Α. ύγρξνλε Θεώξεζε γηα ηελ Δθεβηθή 

Τγεία 
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ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα, ηνλ επηθιηλή ππξήλα θαη ηνλ πξνκεησπηαίν 

ινβφ. Νη κεηαβνιέο απηέο κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ νξηζκέλεο απφ ηηο    

ραξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηεο εθεβείαο φπσο είλαη νη 

ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζχγρξνλε έλλνηα ηεο εθεβείαο κεηαβάιιεηαη 

ξαγδαία, αθνχ ε ειηθία έλαξμεο ηεο ελήβσζεο κεηψλεηαη, ελψ ε ειηθία 

επίηεπμεο ψξηκσλ θνηλσληθψλ ξφισλ απμάλεηαη. Γηα πνιιά ρξφληα 

ζεσξείην πσο ε έλαξμε ηεο ελήβσζεο απνηειεί ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο 

εθεβείαο, ελψ βαζηθέο κεηαβάζεηο ζε θνηλσληθνχο ξφινπο, φπσο ε 

νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ε εξγαζία, ν γάκνο θαη ε ηεθλνπνίεζε, 

ζεκαηνδνηνχλ ηε ιήμε ηεο. Κέρξη ηελ επνρή ηεο βηνκεραληθήο 

επαλάζηαζεο πεξί ην 1800, ε επίηεπμε ηεο ζσκαηηθήο σξίκαλζεο γεληθά 

ζπκβάδηδε κε ηελ σξίκαλζε ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ ηνπ αηφκνπ. Αθφκα 

θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ε θαζπζηέξεζε κεηαμχ ζσκαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο σξίκαλζεο ήηαλ πνιχ κηθξή. Ζ κείσζε ζηελ ειηθία έλαξμεο 

ηεο εθεβείαο πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγηεηλήο, δηαηξνθήο 

θαη πγείαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Απηή ε ηάζε ζε κεγάιν βαζκφ δηεθφπε 

πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζηηο ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο φπνπ ε 

κέζε ειηθία εκκελαξρήο ζηαζεξνπνηήζεθε πεξίπνπ ζηα 12-13 έηε. Πε 

απηέο ηηο ρψξεο, ε αχμεζε ηεο ειηθίαο πηνζέηεζεο ελήιηθσλ θνηλσληθψλ 

ξφισλ θαη επζπλψλ μεθίλεζε πεξίπνπ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, γεγνλφο 

πνπ θαηέζηεζε αζαθέο πφηε ηειεηψλεη ε εθεβεία. Νη λένη άλζξσπνη 

ζήκεξα φρη κφλν παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαζπζηεξνχλ ην γάκν θαη ηελ ηεθλνπνίεζε, αιιά θαη νη ζχγρξνλεο 

θνηλσληθέο κεηαβάζεηο φπσο ε νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ε 

εξγαζία, ν γάκνο θαη ε ηεθλνπνίεζε γίλνληαη νινέλα ιηγφηεξν 

θαζνξηζκέλα θαη γξακκηθά. Ξαξά ηε δηαδεδνκέλε λνκηθή ηεο ζεκαζία, ε 

ειηθία ησλ 18 εηψλ, ζε πνιιέο ρψξεο, δε δειψλεη πιένλ ηελ 

ελειηθίσζε ηνπ αηφκνπ.  

Νη βηνινγηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ νξίδνπλ ηελ εθεβεία 

ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ πγεία ησλ εθήβσλ θαη λέσλ, κέζσ 

πνιχπινθσλ θαη φρη πιήξσο θαηαλνεηψλ δηεξγαζηψλ. Ν ζπλδπαζκφο 

ηεο πξψηκεο ελήβσζεο θαη ηεο θαζπζηεξεκέλεο πηνζέηεζεο ελήιηθσλ 

ξφισλ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, έρεη απμήζεη ηε δηάξθεηα θαη έρεη 

αιιάμεη ηε κνξθή ηεο εθεβείαο. Απηή ε αιιαγή, εκθαλήο ζε φιεο ηηο 

ρψξεο εθηφο απφ ηηο πνιχ θησρέο, επηδξά ζηελ πηνζέηεζε 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, επεξεάδεηαη δε πεξαηηέξσ 
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απφ ηνπηθνχο θνηλσληθνχο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο (νηθνλνκηθνχο, 

πνιηηηζηηθνχο θαη πνιηηηθνχο) θαη απφ άιινπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη 

πξνζηαηεπηηθνχο. Γηα παξάδεηγκα, ν ρξφλνο ελήβσζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο 

εθεβηθήο εγθπκνζχλεο θαη ησλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ 

ινηκψμεσλ. Ν ρξφλνο ελήβσζεο θαη ε παξάηαζε ηεο εθεβείαο 

ζπλδένληαη επίζεο κε ηελ θαηάρξεζε αιθνφι, νπζηψλ θαη άιιεο 

ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο.  

Θνηλσληθνί θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πγείαο ησλ εθήβσλ είλαη ε 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, νη επθαηξίεο γηα 

εξγαζία, ε αληζφηεηα ησλ θχισλ θαη ε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο πρ. γηα αληηζχιιεςε. Γηα παξάδεηγκα, ε αλεξγία 

ησλ λέσλ, απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα θαηάρξεζε νπζηψλ θαη εκθάληζε 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ εθεβεία. Άκεζνη ζεκαληηθνί θαζνξηζηηθνί 

παξάγνληεο ηεο πγείαο ησλ εθήβσλ είλαη νη ζπλδέζεηο ηνπο κε ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο.  Δθηφο απφ ηηο 

αλαθεξφκελεο θαζηεξσκέλεο επηδξάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, 

δηάθνξνη λένη ζχγρξνλνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία 

αλαδχνληαη. Ζ πξνψζεζε αλζπγηεηλψλ πξντφλησλ θαη ηξφπνπ δσήο (πρ. 

θάπληζκα, αιθνφι, δηαηξνθή πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιίπνο, δάραξε 

θαη αιάηη) έρεη μεθάζαξν ζηφρν ηνπο λένπο αλζξψπνπο. Ζ επίδξαζε ησλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο είλαη αλάινγε κε απηή ινηκψδνπο 

επηδεκίαο, φπνπ ν κηθξνβηνθνξέαο κεηαθέξεη απφςεηο θαη πξντφληα ζε 

έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ μεληζηψλ θαη νδεγεί ζε εθξήμεηο αζπλήζηζησλ 

ζπκπεξηθνξψλ.  

Αλ θαη θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ θπζηνινγηθέο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο ησλ εθήβσλ, 

νξηζκέλεο έρνπλ άκεζεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη πνιιέο είλαη 

πξνβιέςηκεο. Κηα παγθφζκηα αλάιπζε ζλεζηκφηεηαο ην 2004, έδεημε 

πσο νη βαζηθέο αηηίεο ζαλάηνπ ησλ λέσλ ειηθίαο 10-24 εηψλ ήηαλ ηα 

αηπρήκαηα (ηα αθνχζηα, φπσο ηα ηξνραία θαη ηα απηνπξνθαινχκελα, 

φπσο νη απηνθηνλίεο), ηα κεηξηθά αίηηα - κεηαδνηηθά λνζήκαηα, 

δηαηξνθηθά θαη πεξηγελλεηηθά αίηηα (πρ. θπκαηίσζε, κεληγγίηηδα θαη 

HIV/AIDS) θαη ηα κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα (φπσο ν ζαθραξψδεο 

δηαβήηεο θαη ν θαξθίλνο). Αλεμαξηήησο πεξηνρήο, νη πεξηζζφηεξνη 

εθεβηθνί ζάλαηνη είλαη πξνιήςηκνη, γεγνλφο πνπ δηθαηψλεη κηα 

παγθφζκηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο εθεβηθήο πγείαο. Νη ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο απμάλνληαη θαηαθφξπθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο θαη 
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έρνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ επηβάξπλζε απφ λφζν ζηνπο 

εθήβνπο θαη λένπο 10-24 εηψλ (45%), πεξηζζφηεξν απφ ηα αθνχζηα 

αηπρήκαηα (12%) θαη ηα ινηκψδε θαη παξαζηηηθά λνζήκαηα (10%).  

Ζ εζηίαζε ζηελ εθεβεία είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία 

πνιιψλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ Αλαπηπμηαθψλ Πηφρσλ ηεο Σηιηεηίαο θαη ησλ πην πξφζθαησλ 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ςπρηθή πγεία, ηα αηπρήκαηα θαη ηα κε 

κεηαδνηηθά λνζήκαηα.   

Θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε παγθφζκηα πνιηηηθή γηα ηελ πγεία 

θαζνδεγείηαη απφ ηνπο Αλαπηπμηαθνχο Πηφρνπο ηεο Σηιηεηίαο 

‗Millennium Development Goals‘ πνπ έρνπλ ζέζεη ηα Ζλσκέλα Έζλε ζε 

κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πγείαο ζε παγθφζκην θαη εζληθφ επίπεδν. 

Ζ εθεβεία, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν, αθνχ ε βειηίσζε ηεο εθεβηθήο 

πγείαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παγθφζκησλ 

ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηξηθή πγεία, ηελ παηδηθή ζλεζηκφηεηα 

θαη ην HIV/AIDS. Νη Αλαπηπμηαθνί Πηφρνη ηεο Σηιηεηίαο εζηηάδνπλ ζηε 

ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία, πνπ είλαη ζεκειηψδεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ λέσλ - ε κεηξηθή ζλεζηκφηεηα είλαη κία απφ 

ηηο θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ ησλ εθήβσλ θαη λεαξψλ θνξηηζηψλ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη γεληθφηεξα νη έθεβνη βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν ηεο  HIV/AIDS επηδεκίαο.  

Υζηφζν, νη έθεβνη είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ επηηπρία πνιιψλ άιισλ 

αλαδπφκελσλ ζεκάησλ πγείαο. Ρν απμαλφκελν παγθφζκην ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ ςπρηθή πγεία εζηηάδεη παξάιιεια θαη ζηελ εθεβηθή πγεία, αθνχ 

ε εθεβεία είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία μεθηλνχλ πνιιέο ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο θαη νη λεπξνςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θαηάρξεζεο νπζηψλ, ζπκβάιινπλ ζρεδφλ θαηά ην ήκηζπ ζηε 

λνζεξφηεηα ησλ λέσλ 10-24 εηψλ. Αλακθίβνια, δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

βειηίσζε ζηελ ςπρηθή πγεία ρσξίο εζηίαζε ζηελ εθεβεία.  

Ζ παγθφζκηα πξνζπάζεηα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ κπνξεί 

λα σθειήζεη ζεκαληηθά ηελ πγεία ησλ εθήβσλ, αθνχ ε νκάδα απηή 

ζπκβάιιεη δπζαλάινγα ζηα αηπρήκαηα ζρεηηθά κε φιεο ηηο ππφινηπεο 

ειηθηαθέο νκάδεο. Ρα ηξνραία αηπρήκαηα, νη απηνθηνλίεο, νη 

αλζξσπνθηνλίεο, ε βία θαη ν πφιεκνο, νη πληγκνί θαη ηα αηπρήκαηα απφ 

θσηηά ζπκβάιινπλ θαηά πεξίπνπ 40% ζηε ζλεηφηεηα ησλ λέσλ, ζε 

αληίζεζε κε ηα άηνκα ηα κεγαιχηεξα ησλ 25 εηψλ ζηα νπνία ηα 

παξαπάλσ αηπρήκαηα επζχλνληαη κφλν γηα ην 10% ησλ ζαλάησλ. 
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Ζ απμαλφκελε λνζεξφηεηα απφ κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ θαπλίζκαηνο θαη άιισλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα λνζήκαηα 

ελειίθσλ, φπσο ε παρπζαξθία, ηα ρακειά επίπεδα ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ε θαηαλάισζε αιθνφι. Δθηηκάηαη πσο 70% ησλ 

πξφσξσλ ζαλάησλ ησλ ελειίθσλ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ 

ζπκπεξηθνξέο πνπ μεθηλνχλ ζηελ εθεβεία θαη κνηξάδνληαη θνηλνχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ.  

 Ζ επίηεπμε ησλ παγθφζκησλ ζηφρσλ ζηνπο ηνκείο απηνχο δεκφζηαο 

πγείαο, ζα είλαη δχζθνιε εάλ δε δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ 

εθεβεία. Αθφκε θαη φηαλ ε ζπκβνιή ησλ εθήβσλ ζηελ παγθφζκηα 

αηδέληα πγείαο είλαη αδηακθηζβήηεηε, ζπρλά παξαβιέπεηαη απφ ηελ 

άπνςε ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ πγεία ησλ εθήβσλ 

έρεη βειηησζεί ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε απηή ησλ 

κηθξφηεξσλ παηδηψλ θαηά ηα ηειεπηαία 50 έηε. Γηα λα δηνξζσζεί απηή ε 

παξάιεηςε πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί πεξηζζφηεξν ε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

εθεβείαο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο, σο κηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία 

πξνζθέξνληαη κεγάιεο επθαηξίεο γηα θαιή πγεία θαη πνπ ηίζεληαη νη 

βάζεηο γηα κειινληηθή πγεία ζηελ ελήιηθν δσή. Υο εθ ηνχηνπ ε πξνζνρή 

πξέπεη λα ζηξαθεί ζηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία, ζηελ 

θαηάρξεζε νπζηψλ, ζηελ ςπρηθή πγεία, ζηα αηπρήκαηα, ζηα ρξφληα 

λνζήκαηα θαη ζηελ παρπζαξθία, πνπ πξνεμάξρνπλ ζηελ εθεβεία θαη 

απαηηνχλ εηδηθή αληηκεηψπηζε.  

  

Β. Θέκαηα Ιδαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο  
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1. Δκβνιηαζκνί ζηελ Δθεβεία 

1.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

Σημαζία εμβολιαζμών 

Ζ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ησλ 

εκβνιηαζκψλ ζεσξείηαη σο ην ζεκαληηθφηεξν επίηεπγκα ζηνλ ηνκέα ηεο 

Γεκφζηαο γείαο ηνπ 20νπ αηψλα [1]. Νη εκβνιηαζκνί έρνπλ νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθή κείσζε πνιιψλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ ζηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο, φπσο ε πνιηνκπειίηηδα, ε δηθζεξίηηδα, ε ζπγγελήο εξπζξά θαη ε 

ηιαξά, αιιά θαη ζηελ παγθφζκηα εμάιεηςε ελφο απφ απηά, ηεο επινγηάο, 

πνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα νδεγνχζαλ ζην ζάλαην θαη 

ηελ αλαπεξία. Ξαξαδνζηαθά, θχξηνο ζηφρνο ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο 

απνηεινχζαλ ηα βξέθε θαη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ιηγφηεξν 

νη έθεβνη θαη ελήιηθεο. Πήκεξα, ε επηηπρήο ζε γεληθέο γξακκέο θαη 

επξεία εθαξκνγή εκβνιηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε βξέθε θαη παηδηά 

ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη ε επαθφινπζε κείσζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ινηκψμεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηαηφπηζε νξηζκέλσλ ινηκσδψλ 

λνζεκάησλ ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, αιιά θαη ηελ θπθινθνξία λέσλ 

εκβνιίσλ, έρνπλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο 

ζηνπο εθήβνπο [2], πνπ απνηεινχλ ην 11% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, 

αθνχ ππνινγίδεηαη φηη 1.300.000 άηνκα αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

ησλ 11-19 εηψλ [3].  

Ιδιαιηεπόηηηερ πληθςζμού 

Νη έθεβνη απνηεινχλ κηα νκάδα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαζψο 

ε εθεβεία απνηειεί ηε(λ) κεηαβαηηθή πεξίνδν κεηαμχ παηδηθήο ειηθίαο 

θαη ελειηθίσζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

αζηάζεηα. Ν έθεβνο, ζε κηα πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ηεο λέαο ηνπ 

ηαπηφηεηαο, κπνξεί λα εθηεζεί ζε θηλδχλνπο θαη λα πηνζεηήζεη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ επηδξνχλ θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο πγείαο  ηνπ.  

Έθηβορ και εμβολιαζμοί – διεθνή δεδομένα 

Ρα πνζνζηά εκβνιηαζκνχ ησλ εθήβσλ παξακέλνπλ ρακειά, εηδηθά 

αλ ζπγθξηζνχλ κε ηα πςειά πνζνζηά εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ησλ 

βξεθψλ θαη παηδηψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Πηηο ΖΞΑ, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Medicaid ε πιήξεο εκβνιηαζηηθή θάιπςε ησλ 

εθήβσλ γηα επαηίηηδα Β θαη ηιαξά, παξσηίηηδα, εξπζξά (εκβφιην MMR) 
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δελ μεπεξλά ην πνζνζηφ ηνπ 52% γηα ην έηνο 2003 [4] ελψ ζχκθσλα 

κε πην πξφζθαηεο κειέηεο ην 78% ησλ εθήβσλ είρε ιάβεη αλακλεζηηθή 

δφζε δηθζεξίηηδαο-ηεηάλνπ ηχπνπ ελειίθνπ (Tdap) [5]. Νη ζπρλφηεξα 

αλαθεξφκελεο αηηίεο γηα ηα ρακειά πνζνζηά ηεο εκβνιηαζηηθήο 

θάιπςεο ησλ εθήβσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο πγείαο, ηελ απνπζία ηαθηηθψλ ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ, ηελ 

ειιηπή ελεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηε ζεκαζία ηνπ 

εκβνιηαζκνχ ησλ εθήβσλ θαη ηνλ ειιηπή ζπληνληζκφ κεηαμχ 

πξσηνβνπιηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη ζρνιείσλ [6]. Έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κεησκέλε εκβνιηαζηηθή 

θάιπςε είλαη θαη ε ειιηπήο αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ γηα εκβνιηαζκφ, 

αλ θαη δελ έρεη έσο ζήκεξα κειεηεζεί ζηνλ εθεβηθφ πιεζπζκφ [7].  

Εθνικό ππόγπαμμα εμβολιαζμών ζηην εθηβεία – Ελληνικά δεδομένα 

Γεληθά, νη εκβνιηαζκνί ζηελ εθεβηθή ειηθία πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 1) ηηο αλακλεζηηθέο δφζεηο ησλ εκβνιίσλ πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζηελ παηδηθή ειηθία, 2) ηνπο εκβνιηαζκνχο εθείλνπο πνπ δελ 

ρνξεγήζεθαλ ζηελ πξνβιεπφκελε ειηθία θαη γίλνληαη κε θαζπζηέξεζε 

(catch-up), 3) ηα λέα εκβφιηα πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνπο εθήβνπο 

θαη ηέινο, 4) ηνπο εθήβνπο κε άγλσζηε εκβνιηαζηηθή θαηάζηαζε  
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Αναμνηζηικέρ δόζειρ 

Δκβόιην γηα ηνλ ηέηαλν, ηε δηθζεξίηηδα θαη ηνλ θνθθύηε 

ηύπνπ ελειίθνπ (Tdap): ζηε ρψξα καο θπθινθνξεί σο ζπλδπαζκέλν 

κε αδξαλνπνηεκέλν εκβφιην πνιηνκπειίηηδαο (σο Tdap-IPV). Ζ 

ζπληζηψκελε ειηθία ρνξήγεζήο ηνπ είλαη ηα 11-12 έηε, κπνξεί φκσο λα 

Πίνακας 1: Πρόγραμμα εμβολιασμού 0-18 ετών (CDC 2013) 

Πίνακας 2: Πρόγραμμα εμβολιασμού catch-up για άτομα από 4 μηνών έως 18 ετών (CDC 2013) 
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ρνξεγεζεί σο catch up θαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο εθήβνπο έσο 18 εηψλ. 

Δμάιινπ, ην εκβφιην απηφ ζπζηήλεηαη θαη ζε φινπο ηνπο ελήιηθεο, ηδίσο 

εθείλνπο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε λενγλά θαη κηθξά βξέθε, πξνο ην 

παξφλ ζε κία κφλν δφζε θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν παξέιεπζεο απφ 

πξνεγεζέληα εκβνιηαζκφ κε Td ή Te, ελψ ε αλά δεθαεηία θαη δηα βίνπ 

ρνξήγεζε αλακλεζηηθψλ δφζεσλ Td ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη [8]. Κε 

ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηνπ λενγληθνχ θαη βξεθηθνχ θνθθχηε, ηo CDC ησλ 

ΖΞΑ ζπζηήλεη θαη εκβνιηαζκφ κε Tdap φισλ ησλ εγθχσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγθχσλ εθήβσλ, θαηά πξνηίκεζε 

κεηαμχ 27 θαη 34 εβδνκάδσλ θχεζεο, ζε θάζε εγθπκνζχλε θαη 

αλεμάξηεηα απφ πξνεγεζέληα εκβνιηαζκφ κε Td [8]. Πην Δζληθφ 

Ξξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ ηεο ρψξαο καο (ΔΞΔ), ην δηαζέζηκν εκβφιην 

Tdap-IPV ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ [9]. 

Εμβολιαζμόρ catch-up 

Υο εκβνιηαζκφ catch up νξίδνπκε, ηνλ εκβνιηαζκφ πνπ γίλεηαη κε 

θαζπζηέξεζε απφ ηνλ θαλνληθά ζπληζηψκελν ζε βξέθε θαη παηδηά. 

Πηνπο εθήβνπο πεξηιακβάλεη ηα εμήο εκβφιηα:, ην εκβφιην ηιαξάο-

εξπζξάο-παξσηίηηδαο (MMR), ην εκβφιην επαηίηηδαο Β, ην εκβφιην ηεο 

αλεκεπινγηάο, ην ζπδεπγκέλν εκβφιην κεληγγηηηδηφθνθθνπ C, ην εκβφιην 

ηεο επαηίηηδαο Α, αιιά θαη ην εκβφιην δηθζεξίηηδαο θαη ηεηάλνπ. πσο 

είλαη θαηαλνεηφ, ε επηινγή απηή αθνξά εκβφιηα γηα λνζήκαηα ησλ 

νπνίσλ ε πξφιεςε παξακέλεη ζεκαληηθή θαη ζηνπο εθήβνπο. 

πλδπαζκέλν εκβόιην ηιαξάο-παξσηίηηδαο-εξπζξάο (MMR): 

Ξξφθεηηαη γηα δψλ εμαζζελεκέλν εκβφιην ην νπνίν ζε αλεκβνιίαζην 

έθεβν, ρνξεγείηαη ζε 2 δφζεηο κε ειάρηζην κεζνδηάζηεκα ηηο 4 

εβδνκάδεο. Ζ θχεζε ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 1 

κελφο απφ ηνλ εκβνιηαζκφ, ελψ ζε πεξίπησζε ηπραίνπ εκβνιηαζκνχ ζε 

έγθπν δε ζπζηήλεηαη δηαθνπή ηεο θπήζεσο. 

Δκβόιην αλεκεπινγηάο: Ξξφθεηηαη γηα δψλ εμαζζελεκέλν εκβφιην 

ην νπνίν ρνξεγείηαη ζε 2 δφζεηο κε ειάρηζην κεζνδηάζηεκα ηνπο 3 

κήλεο θαη ειάρηζην απνδεθηφ κεζνδηάζηεκα ηηο 4 εβδνκάδεο, ζηνπο 

εθήβνπο εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ ηζηνξηθφ θπζηθήο λφζνπ ή δελ έρνπλ 

εκβνιηαζζεί θαηάιιεια. Ζ θχεζε ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα 1 κελφο απφ ηνλ εκβνιηαζκφ, ελψ ζε πεξίπησζε 

ηπραίνπ εκβνιηαζκνχ ζε έγθπν δε ζπζηήλεηαη δηαθνπή ηεο θπήζεσο. 
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Δκβόιην θαηά ηεο επαηίηηδαο Β: Ξξφθεηηαη γηα αλαζπλδπαζκέλν 

εκβφιην πνπ ρνξεγείηαη ζε 3 δφζεηο ζε φινπο ηνπο αλεκβνιίαζηνπο 

εθήβνπο ζε 3 δφζεηο κε κεζνδηαζηήκαηα 0, 1 θαη 6-12 κήλεο. Ρπρφλ 

θαηαγεγξακκέλεο δφζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ, δελ 

επαλαιακβάλνληαη. 

Δκβόιην θαηά ηνπ κεληγγηηηδηόθνθθνπ C: ινη νη αλεκβνιίαζηνη 

έθεβνη ζπζηήλεηαη λα εκβνιηαζηνχλ σο catch up, κε 1 δφζε 

ζπδεπγκέλνπ εκβνιίνπ κεληγγηηηδνθφθθνπ C (MCC). Δλαιιαθηηθά, 

κπνξεί λα εκβνιηαζζνχλ κε ην λέν 4-δχλακν ζπδεπγκέλν εκβφιην 

κεληγγηηηδνθφθθνπ νξννκάδσλ A, C, Y, W135 (MCV4). 

Δκβόιην θαηά ηεο επαηίηηδαο Α: Ξξφθεηηαη γηα αδξαλνπνηεκέλν 

εκβφιην πνπ ρνξεγείηαη ζε φινπο ηνπο εθήβνπο πνπ δελ είραλ 

εκβνιηαζζεί ελσξίηεξα, ζε 2 δφζεηο κε κεζνδηάζηεκα 6 κελψλ. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε εθείλνπο πνπ αλήθνπλ ζε 

νκάδεο απμεκέλνπ θηλδχλνπ (ηαμηδηψηεο ζε πεξηνρέο κέζεο ή πςειήο 

ελδεκηθφηεηαο, άηνκα κε ρξφληα επαηίηηδα B, C, θ. ά). 

Δκβόιην θαηά ηνπ πλεπκνληόθνθθνπ: Ν εκβνιηαζκφο έλαληη ηνπ 

πλεπκνληφθνθθνπ ζπζηήλεηαη μόνο ζε εθήβοςρ αςξημένος κινδύνος για 

επιπλοκέρ, παξά ην γεγνλφο φηη ην 13-δχλακν ζπδεπγκέλν εκβφιην 

πλεπκνληφθνθθνπ έρεη πάξεη άδεηα ρνξήγεζεο πιένλ γηα φιεο ηηο ειηθίεο 

πγηψλ αηφκσλ. Ππγθεθξηκέλα, πξνεγνπκέλσο αλεκβνιίαζηνη έθεβνη κε 

αλαηνκηθή ή ιεηηνπξγηθή αζπιελία, HIV ινίκσμε, αλνζνθαηαζηνιή, 

θνριηαθά εκθπηεχκαηα ή δηαξξνή ΔΛ, ζπζηήλεηαη λα μεθηλήζνπλ ηνλ 

εκβνιηαζκφ κε 13-δχλακν ζπδεπγκέλν εκβφιην πλεπκνληφθνθθνπ 

(PCV13) θαη αθνινχζσο, κε κεζνδηάζηεκα 8 εβδνκάδσλ, λα 

εκβνιηαζζνχλ κε ην 23-δχλακν πνιπζαθραξηδηθφ εκβφιην (PPSV23). Νη 

έθεβνη κε αλαηνκηθή ή ιεηηνπξγηθή αζπιελία ή αλνζνθαηαζηνιή ζα 

πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα εκβνιηαζζνχλ κε 1 κφλν επαλαιεπηηθή δφζε 

PPSV23 κεηά παξέιεπζε 5εηίαο απφ ηελ πξψηε δφζε.     

Δκβόιην γξίπεο: Πχκθσλα κε ην ΔΞΔ, αληηγξηπηθφο εκβνιηαζκφο κε 

1 δφζε αδξαλνπνηεκέλνπ εκβνιίνπ γξίπεο ζπζηήλεηαη κφλν ζε εθήβνπο 

απμεκέλνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ζε εθείλνπο πνπ επηζπκνχλ λα 

πξνζηαηεπζνχλ απφ ηε γξίπε. 

Νέα εμβόλια 

Δκβόιην θαηά ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ (Human 

papilloma virus, HPV): Ξξφθεηηαη γηα αλαζπλδπαζκέλν εκβφιην ην 
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νπνίν έρεη έλδεημε ρνξήγεζεο ζηα θνξίηζηα, ειηθίαο 9-26 εηψλ, ελψ ζηηο 

Ζ.Ξ.Α, ζηελ Απζηξαιία θαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ην 

ηεηξαδχλακν εκβφιην έρεη ιάβεη έγθξηζε ρνξήγεζεο θαη ζε αγφξηα θαη 

λεαξνχο άλδξεο. Πηε ρψξα καο ζπζηήλεηαη κφλν ζε θνξίηζηα ειηθίαο 

12-15 εηψλ θαη σο catch up ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο 15-26 εηψλ, ρσξίο 

φκσο λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνθχιαμή ηνπο, εάλ ήδε έρνπλ κνιπλζεί απφ 

ηχπν ηνπ ηνχ πνπ πεξηέρεηαη ζην εκβφιην, ηδηαίηεξα αλ έρνπλ αιιάμεη 3-

4 ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο. Πηελ Διιάδα θπθινθνξνχλ δχν εκβφιηα: 

ην δηδχλακν (HPV2) θαη ην ηεηξαδχλακν (HPV4). Θαη ηα δχν εκβφιηα 

πξνζηαηεχνπλ απφ ηνπο νγθνγφλνπο ηχπνπο 16 θαη 18, ελψ ην HPV4 

πξνζηαηεχνπλ επηπιένλ απφ ηνπο ηχπνπο 9 θαη 11 πνπ είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ θνλδπισκάησλ. Θαη ηα δχν εκβφιηα 

ρνξεγνχληαη ζε 3 δφζεηο κε δνζνινγηθφ ζρήκα 0, 1-2 θαη 6 κήλεο. Θαη 

ηα δχν εκβφιηα είλαη αζθαιή, ην HPV2 κπνξεί λα ζπγρνξεγεζεί κε ην 

εκβφιην HBV, ελψ ην HPV4 κε ην HBV, Tdap, MCV4 [10] κε φια ηα 

εκβφιηα ηεο εθεβηθήο ειηθίαο θαη ζχκθσλα κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα 

παξέρνπλ καθξνρξφληα πξνζηαζία έλαληη ησλ πξνθαξθηληθψλ 

αιινηψζεσλ.   

Σεηξαδύλακν ζπδεπγκέλν εκβόιην κεληγγηηηδνθόθθνπ 

νξννκάδσλ Α, C, Y, W135 (MCV4): Ξξφθεηηαη γηα αδξαλνπνηεκέλν 

εκβφιην πνπ ζχκθσλα κε ην ΔΞΔ ρνξεγείηαη ζηελ ειηθία ησλ 11-18 

εηψλ ζε 1 δφζε, αλεμάξηεηα αλ έρεη πξνεγεζεί εκβνιηαζκφο κε MCC.  

 

1.2 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Πχκθσλα κε κία κειέηε δεκνζηεπκέλε ην 2011 ζρεηηθά κε ηελ 

εκβνιηαζηηθή θάιπςε ζε δείγκα 1.005 εθήβσλ ειηθίαο 11-19 εηψλ ζηε 

Κνλάδα Δθεβηθήο γείαο ηνπ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ «Ξ. & Α. Θπξηαθνχ» 

[11], ηα πνζνζηά πιήξνπο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο γηα πνιηνκπειίηηδα 

θαη επαηίηηδα Β (96%), MMR (93%) θαη κεληγγίηηδα C (83.4%) ήζαλ 

πςειά, ελψ αληίζεηα, ρακειά πνζνζηά θάιπςεο θαηαγξάθεθαλ γηα ηνλ 

ηέηαλν/δηθζεξίηηδα/θνθθχηε (39.6%), επαηίηηδα Α (59.1%), 

αλεκεπινγηά (13.8%) θαη HPV (11.9%). Ππλνιηθά κφλν ην 22.7% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είραλ εκβνιηαζηεί πιήξσο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο 

κειέηεο. Ρα δεδνκέλα αλαδεηθλχνπλ ηελ ρακειή εκβνιηαζηηθή θάιπςε 

ηνπ δείγκαηνο ησλ εθήβσλ.  
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2. Γειηίν Απηναμηνιόγεζεο Τγείαο Δθήβσλ 

2.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

Ρα αηπρήκαηα απνηεινχλ κηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε απεηιή γηα ηε 

δεκφζηα πγεία. Δπζχλνληαη γηα 5,8 εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο εηεζίσο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, κε ην δείθηε ζλεζηκφηεηαο λα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 

98 άηνκα αλά 100.000 πιεζπζκνχ. Πηα αηπρήκαηα απνδίδεηαη ην 10% 

ηεο παξαηεξνχκελεο ζπλνιηθήο ζλεζηκφηεηαο, γεγνλφο πνπ ηα 

θαηαηάζζεη σο κία απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο αηηίεο ζαλάηνπ ζε φιεο 

ζρεδφλ ηηο ειηθηαθέο νκάδεο παγθνζκίσο. Γηα θάζε έλα ζαλαηεθφξν 

αηχρεκα, ππνινγίδεηαη φηη αληηζηνηρνχλ δεθάδεο ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί 

πνπ απαηηνχλ ηαηξηθή θξνληίδα ζε Δμσηεξηθά Ηαηξεία, ελψ άγλσζηνο 

είλαη ν αξηζκφο ησλ ηξαπκαηηψλ πνπ αληηκεησπίδνληαη ζε 

εμσλνζνθνκεηαθή βάζε. [1] Ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηελ ειηθία. Δηδηθφηεξα, νη θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ κεηά απφ 

ηξαπκαηηζκφ ζε παηδηά είλαη ηα ηξνραία αηπρήκαηα θαη νη πληγκνί, ζε 

εθήβνπο θαη λένπο ηα ηξνραία αηπρήκαηα θαη νη απηνθηνλίεο θαη ζηελ 

ηξίηε ειηθία νη πηψζεηο. [2] Ζ Διιάδα, βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά δπζκελή 

ζέζε ζε ζρέζε κε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, φζνλ αθνξά ζηνπο 

ηξαπκαηηζκνχο, κε ηνπο ηειεπηαίνπο λα επζχλνληαη γηα πεξίπνπ 4.500 

ζαλάηνπο εηεζίσο θαη ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ζλεηφηεηαο λα αλέξρεηαη 

ζε 36 ζαλάηνπο αλά 100.000 πιεζπζκφ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη 

πεξηζζφηεξνη ζάλαηνη νθείινληαη ζε αθνχζηνπο ηξαπκαηηζκνχο, εθ ησλ 

νπνίσλ ην 60% είλαη απνηέιεζκα ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. [3,4]  

Ζ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ ελδεκηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

αηπρεκάησλ απαηηεί ηε ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία εηδηθψλ απφ 

δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο. Πε 

λνκνζεηηθφ επίπεδν, ζπκπεξηιήθζεθε ζηε ζπλζήθε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζην Κάαζηξηρη (1993) ξεηή δέζκεπζε γηα δξάζε ζηνλ ηνκέα 

ηεο δεκφζηαο πγείαο, ελψ ηα αηπρήκαηα θαη νη ηξαπκαηηζκνί 

αλαγλσξίζηεθαλ σο ηνκείο πξφιεςεο κε απμεκέλε πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο. [5] Πηε ρψξα καο, δπν ρξφληα 

πξηλ ηε Ππλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηδξχζεθε ζην Δξγαζηήξην 

γηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο Πηαηηζηηθήο ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο 

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην Θέληξν Έξεπλαο θαη Ξξφιεςεο 

Αηπρεκάησλ (ΘΔΞΑ) κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, ηε 

δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ησλ αηπρεκάησλ θαη ηε δηεπηζηεκνληθή 
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ζπλεξγαζία κεηαμχ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ κε ζηφρν ηελ πξφιεςε 

ησλ αηπρεκάησλ ζε εζληθφ επίπεδν.  

Νη θνηηεηέο απνηεινχλ αθελφο κηα επάισηε ειηθηαθή νκάδα, 

αθεηέξνπ κηα ελεξγή θαη δπλακηθά εμειηζζφκελε νκάδα, κε κεγάια 

πεξηζψξηα ηξνπνπνίεζεο θαη ζπλεπψο κε κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο 

επηηπρίαο επηθείκελσλ πξνιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Γπζηπρψο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα λένπο θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία είλαη 

ειάρηζηεο, [6] κηαο θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο 

έρεη εζηηάζεη ζηε κειέηε ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ πξνιεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ θπξίσο ζε παηδηά ειηθίαο 6-12 εηψλ. [7-11]  

 

2.2 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Πε απηφ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο, αλαπηχρζεθε ην πξφγξακκα «Θάξηα 

γείαο Φνηηεηή» πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην έηνο 2003-2004 ζην Δξγαζηήξην 

γηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο Πηαηηζηηθήο ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο 

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ξξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα 

ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ησλ θνηηεηψλ κε 

ηαπηφρξνλε παξνρή ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα 

πξφιεςεο θαη αγσγήο ηεο πγείαο. Ξξφθεηηαη επίζεο, γηα ηελ πξψηε, 

νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο λα ζρεδηάζεη θαη λα 

πινπνηήζεη έλα πξφγξακκα πνπ λα παξέρεη ηφζν πξνιεπηηθή, φζν θαη 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζηνλ ρψξν ηεο θαηαγξαθήο ησλ αηπρεκάησλ 

θαη ηνπ ηξαχκαηνο θαζψο θαη λα δηεξεπλήζεη ηνπο αηηηνινγηθνχο 

κεραληζκνχο θαη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ νδεγνχλ κε 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ζε αηχρεκα. Ρν πξφγξακκα «Θάξηα γείαο 

Φνηηεηή» είλαη έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα πνπ έρεη ζθνπφ λα 

επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο θνηηεηέο Ηαηξηθήο ζε ζέκαηα 

πξφιεςεο θαη αγσγήο πγείαο, θαζψο θαη λα παξέρεη θαηάιιειε ηαηξηθή 

θξνληίδα κέζσ αλάπηπμεο δηθηχνπ πγεηνλνκηθψλ παξνρψλ ζε επξχηεξν 

πιαίζην. Δπίζεο, ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ Ηαηξηθήο κε ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο ιήςεο ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε ελεκέξσζε ηνπο γηα ηηο 

βαζηθέο αξρέο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, ε δηελέξγεηα πξνιεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαη ε δεκηνπξγία κηαο κεγάιεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, πνπ ζα νδεγήζεη ζε ρξήζηκα ζηαηηζηηθά θαη 

επηδεκηνινγηθά ζπκπεξάζκαηα, απνηεινχλ ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Άιισζηε ε εθπαίδεπζε γεληθφηεξα, αιιά θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα 

πγείαο ηνλ 21ν αηψλα βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ ηερλνινγία ηεο 
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πιεξνθνξίαο. Κία ηέηνηα νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ζε έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο καο έρεη ηε 

δπλακηθή: 

 λα αλαδείμεη ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο δξαζηεξηνηήησλ πξφιεςεο 

 λα νδεγήζεη ζε εηζεγήζεηο γηα ηελ αιιαγή πνιηηηθήο πγείαο 

 λα βνεζήζεη ζηελ ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε ζηαζεξνπνίεζε θαη αληηκεηψπηζε 

ησλ ηξαπκαηηψλ 

 λα νδεγήζεη ζηελ εθαξκνγή ζσζηήο θιηληθήο πξαθηηθήο 

 λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εδξαίσζε ζπζηεκαηηθήο 

θαηαγξαθήο ζην κέιινλ 

Πην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θάξηα γείαο 

Φνηηεηή, αλαπηχρζεθε έλα ζπγγελέο πξφγξακκα πνπ απνηειεί ηελ 

κεηαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε ζθνπφ ηε 

ζπκκεηνρή μέλσλ ρσξψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηε ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ 

πνπ ζα εμαρζνχλ κέζσ δηαθξαηηθψλ ζπγθξίζεσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ 

πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ ζηελ αληίιεςε πάλσ ζηα ζέκαηα πγείαο. 

Αλάκεζα ζηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ έρεη ε πηνζέηεζε ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ 

εκπινθή ζε ηξνραία αηπρήκαηα θνηηεηψλ Ξαλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ 

δχν Κεζνγεηαθψλ ρσξψλ, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηηαιίαο. Δηδηθφηεξα, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2005-2006, 451 Έιιελεο 

θνηηεηέο ηεο Ηαηξηθήο νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζην 8ν εμάκελν θνίηεζεο 

ζπκπιήξσζαλ ηελ «Θάξηα γείαο Φνηηεηή». Ρελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, 

527 Ηηαινί θνηηεηέο ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ ηνπ Κηιάλν θαη ηνπ Ρνξίλν ζηε 

Βφξεηα Ηηαιία, ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε θαη ζπκπιήξσζαλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα καζήκαηνο, ζε ρεηξφγξαθε κνξθή, έλα κέξνο ηεο «Θάξηαο 

γείαο Φνηηεηή» πνπ απνηεινχληαλ απφ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηζηνξηθφ 

αηπρεκάησλ, ζπλήζεηεο ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ζπκπεξηθνξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Απφ ηνπο Ηηαινχο ζπκκεηέρνληεο, νη 172 ήηαλ 

θνηηεηέο ηαηξηθψλ ζρνιψλ, ελψ νη ππφινηπνη 355 ζπνχδαδαλ 

λνζειεπηηθή, ηερλνινγίεο, νηθνλνκηθά ή ζηαηηζηηθή. Νη πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπιιέρζεθαλ αθνξνχζαλ ζε πξνεγνχκελε εκπινθή ηνπο ζε 

ηξνραίν αηχρεκα, θαζψο επίζεο θαη γηα νθηψ ζπκπεξηθνξηθέο 

κεηαβιεηέο, πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηε δεκηνπξγία κίαο θιίκαθαο 

ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ήδε ηεθκεξησκέλε ηάζε γηα ζπξξνή ηεο 
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ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο επηβεβαηψζεθε θαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 

[12] Αχμεζε ηεο θιίκαθαο ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο θαηά κία 

κνλάδα βξέζεθε λα απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκπινθήο ζε ηξνραίν αηχρεκα 

θαηά 35%. Νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι (Πρεηηθφο Θίλδπλνο, ΠΘ: 

2,55; 95% ξηα Αμηνπηζηίαο ΝΑ: 1,53-4,26), επηβίβαζε ζε απηνθίλεην 

κε κεζπζκέλν νδεγφ (ΠΘ: 2,19; 95% ΝΑ: 1,08-4,45) θαη θάπληζκα 

(ΠΘ: 1,95; 95% ΝΑ: 1,18-3,22) επίζεο βξέζεθε λα απμάλνπλ 

ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν. Ξαξά ην γεγνλφο φηη νη Ηηαινί θνηηεηέο 

παξνπζίαζαλ θαιχηεξε ζπκκφξθσζε ζηα κέηξα αζθαιείαο ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο Έιιελεο θνηηεηέο, σζηφζν θαίλεηαη φηη είραλ ρεηξφηεξεο 

νδεγηθέο ζπλήζεηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην αιθνφι θαη έθαλαλ 

ζπρλφηεξε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαηά ηελ νδήγεζε. Ζ 

ζπξξνή ξηςνθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξψλ βξέζεθε λα είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο δείθηεο εκπινθήο ζε ηξνραίν αηχρεκα.  

Ζ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πγείαο ηνλ 21ν αηψλα βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ 

ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο. Πην αίηεκα γηα αλάπηπμε ελφο 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη πξφιεςεο ηεο πγείαο ζηηο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε «Θάξηαο γείαο Φνηηεηή» ζα 

κπνξνχζε πηζαλφηαηα λα απνηειέζεη έλαλ εχθνιν θαη θαηάιιειν ηξφπν 

εληνπηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα 

ηξνραίν αηχρεκα. Ξξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο θαη γλψζε ησλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηξνραίν αηχρεκα ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη 

ζηηο ελέξγεηεο εληνπηζκνχ ησλ λέσλ θνηηεηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ ε επηθίλδπλε νδήγεζε, ν ηξαπκαηηζκφο θαη ν ζάλαηνο. 

Ξεξαηηέξσ κειέηεο απαηηνχληαη ψζηε λα ε επηθπξσζεί ε «Θάξηαο γείαο 

Φνηηεηή», φρη κφλν ζε άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο αιιά θαη ζε 

άιιεο ρψξεο θαη λα επεθηαζεί ε ρξήζε ηεο ζε λεαξφηεξεο ειηθηαθέο 

νκάδεο.  

Ππκπεξαζκαηηθά, ε ―Θάξηα γείαο Φνηηεηψλ‖ δχλαηαη λα απνηειέζεη, 

κε ειάρηζην θφζηνο, έλα αμηφπηζην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ξηςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ εκπινθή ζε 

ηξνραίν αηχρεκα, απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ηφζν ζε 

αηνκηθφ, φζν θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. 
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3. Γηαδηθηπαθόο Δθθνβηζκόο (Cyberbullying) 

3.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

Ζ βία κεηαμχ ησλ παηδηψλ δελ είλαη θάηη ην θαηλνχξην. Ρν ζχκα αιιά 

θαη ν ζχηεο κηαο ζρνιηθήο επίζεζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη σο πξνο ην 

ραξαθηήξα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ δσή ζε βάζνο 

ρξφλνπ. Ρν θαηλφκελν κειεηήζεθε πξψηε θνξά ζηε Λνξβεγία ην 1978, 

ελψ απφ ην 1987 εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ν φξνο bullying ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.  

Βullying είλαη ν επαλαιακβαλφκελνο εθθνβηζκφο αηφκσλ κε 

πξαγκαηηθή ή απεηινχκελε καξηπξηθή πνηλή θπζηθήο, πξνθνξηθήο, 

γξαπηήο, ή ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνκεηαρείξηζήο ηνπο ή ηεο δηάδνζεο 

θεκψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο απνθιεηζκφ, ή ηεο 

αξπαγήο ηεο πεξηνπζίαο  ηνπο. Ππκπεξηιακβάλεη θαη ηηο πεξηπηψζεηο 

χβξεσλ θαηά ηεο εζληθφηεηαο, θπιήο ή ηδηαηηεξφηεηαο θάπνηνπ. 

Δηδηθφηεξα δηαθξίλνπκε ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ζθνπηκφηεηα, 

επαλάιεςε θαη πιενλεθηηθφηεξε ζέζε ηνπ ζχηε ζε ζρέζε κε ην ζχκα. 

Ρα ζχκαηα ηνπ bullying είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάζνπλ εθηφο απφ 

δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο θαη ςπρνινγηθά θαζψο θαη ςπρνζσκαηηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο πνλνθεθάινπο, θνηιηαθά άιγε, ελνχξεζε, 

δηαηαξαρέο χπλνπ, άγρνο, ρακειή απηνεθηίκεζε, θνβίεο, δελ κπνξνχλ 

λα κείλνπλ κφλα, δελ κπνξνχλ λα θνηηάμνπλ ην ζπλνκηιεηή ζηα κάηηα,  

απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο θίινπο ηνπο  θαη ηνπο δηθνχο ηνπο  

αλζξψπνπο, γίλνληαη έληνλα αληηθνηλσληθά, παξνπζηάδνπλ αθφκα θαη 

ηάζεηο απηνθηνλίαο (bullycide). 

Ρν ζρνιείν είλαη έλαο νξηνζεηεκέλνο ρψξνο θαη ηα πξνβιήκαηα 

κπνξνχλ λα ιπζνχλ πην νκαιά κε ηελ παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Υο θπζηθφ επαθφινπζν έξρεηαη ε κεηαθνξά ηνπ bullying ζην δηαδίθηπν. 

Πην δηαδίθηπν φκσο, δελ ππάξρνπλ ζχλνξα, νχηε ρξνληθφο πεξηνξηζκφο 

θαη ην θνηλφ είλαη απεξηφξηζην ελψ ν ζχηεο είλαη αλψλπκνο. Κε ηνλ φξν 

cyberbullying αλαθεξφκαζηε ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ηνπ εθθνβηζκνχ 

(bullying) πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κε ηε βνήζεηα ησλ ICTs (Information 

and Communication Technologies) θπξίσο δε κε ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ παξαδνζηαθή γεηηνληά έρεη 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ θπβεξλνρψξν. Νη έθεβνη δεκηνπξγνχλ ην δηθφ 

ηνπο πξνθίι, δεκνζηεχνληαο ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, ηα νπνία 

κπνξεί λα παξεθθιίλνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, 
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σξαηνπνηψληαο ηελ, ή απνθξχπηνληάο ηελ. Κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ νη έθεβνη έρνπλ αλαθαιχςεη έλαλ λέν θνηλσληθφ πεξίγπξν 

ζηνλ νπνίν επηθνηλσλνχλ, ελεκεξψλνληαη θαη  δηαζθεδάδνπλ.  Πηνλ 

θπβεξλνρψξν νη γνλείο είλαη κεηαλάζηεο θαη νη γλψζεηο ηνπο θαη νη 

εκπεηξίεο ηνπο γη απηφλ είλαη πεξηνξηζκέλεο. Νθείινπλ φκσο, σο 

έρνληεο ηε γνληθή κέξηκλα, λα έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο.  Πηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη‘ 

αλαινγία, ππάξρεη ην working place bullying ή mobbing, πνπ είλαη ε 

ηάζε νξηζκέλσλ αηφκσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ επίκνλε επηζεηηθή ή ιεθηηθή 

ζπκπεξηθνξά ελαληίνλ θάπνηνπ ζπλαδέιθνπ ή πθηζηακέλνπ.  

 πάξρνπλ δηάθνξα είδε cyberbullying: 1. Γπζθήκηζε: απνζηνιή 

κελπκάησλ κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα ζίμνπλ ηε θήκε ή ηελ ππφιεςε ηνπ 

ζχκαηνο, ή λα ηνλ δηαβάιινπλ ζηνπο θίινπο ηνπ, 2. Γεκηνπξγία 

πηλάθσλ φπνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα εθηνλσζεί γξάθνληαο γηα 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν φ, ηη θαθνήζεο ζρφιην επηζπκεί, 3. Ππάζηκν ηνπ 

θσδηθνχ θάπνηνπ, θάλνληαο  ππνθινπή ή αιιάδνληάο ηνλ, 4. Απνζηνιή 

ζε ηξίηνπο πξνζσπηθψλ κελπκάησλ, θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν πνπ ήηαλ 

γηα ηδησηηθή ρξήζε θαη είρε εκπηζηεπηεί ν ρξήζηεο ζε γλσζηνχο ηνπ,  5. 

Ξαγίδεπζε ηνπ ρξήζηε γηα λα ηνπ απνζπάζεη ζηνηρεία ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα δηνρεηεχεη ζην δηαδίθηπν, 6. Απνθιεηζκφο ηνπ ρξήζηε απφ ην 

δηαδίθηπν, 7. Ρν happy slapping, δειαδή ε ιήςε θσηνγξαθηψλ ή 

βίληεν αλζξψπσλ πνπ ηπραία ή θαηφπηλ ζηεκέλεο θάξζαο βξίζθνληαη 

ζε δπζρεξή ζέζε θαη ε δεκνζηνπνίεζή ηνπο ζε ειεθηξνληθά κέζα  γηα 

«πιάθα». Ξνιχ πξφζθαην θαη δηαδεδνκέλν είδνο ηδηαίηεξα κεηά ηε 

δηάδνζε ησλ θηλεηψλ κε θάκεξα, 8. Text wars, φηαλ πνιινί δξάζηεο 

ζηνρνπνηνχλ έλα ζχκα θαη ην βνκβαξδίδνπλ κε θαθνήζε κελχκαηα, 

βίληεν θ.ι.π., 9. Θαθνήζεηο δεκνζθνπήζεηο κέζσ κελπκάησλ ή 

δηαδηθηχνπ πνπ θαηαιήγνπλ ζε κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ, 10. Απνζηνιή 

ηψλ γηα λα αρξεζηεπηεί ν ππνινγηζηήο ηνπ ζχκαηνο. 

Δίλαη ζε φινπο καο γλσζηά ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπκε απφ ηηο 

εμειίμεηο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Άκεζε 

επηθνηλσλία κε νπνηνλδήπνηε θαη νπνπδήπνηε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

θηλεηνχ καο ηειεθψλνπ, αθφκα θαη κε απνζηνιή εηθφλαο θαη βίληεν. 

Δχθνιε πξφζβαζε γηα πιεξνθνξίεο ζε φιν ηνλ θφζκν, θνηλσληθή 

δηθηχσζε, επίιπζε κνληέισλ θαη αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ κε ηνλ 

πξνζσπηθφ καο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή θάπνην θηλεηφ λέαο γεληάο. 

Ρα παηδηά καο είλαη πνιχ θαιχηεξνη ρεηξηζηέο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο απφ εκάο, αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη έρνπλ γελλεζεί 
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κέζα ζηε κεγάιε ηερλνινγηθή επαλάζηαζε. Ρν εξψηεκα  πνπ καο 

απαζρνιεί φινπο είλαη αλ γίλεηαη θαηάρξεζε ή θαθή ρξήζε ησλ λέσλ 

κέζσλ πνπ δηαζέηνπλ. 

 Νη γνλείο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπλερή επαγξχπληζε γηα 

ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλα παηδί.  

Αλ θάπνην παηδί ππήξμε ζχκα  cyberbullying: 

1.Γηζηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ Ζ/ ή γεληθφηεξα ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο.  

2.Απνθεχγεη λα ζπδεηά γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζρνιείηαη κε 

ηνλ Ζ/. 

3.Γείρλεη εμαηξεηηθά αλήζπρν φηαλ παίξλεη θάπνην ειεθηξνληθφ 

κήλπκα. 

4.Δίλαη επεξέζηζην, ιππεκέλν θαη παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο κεηά ηε ρξήζε ηνπ Ζ/. 

5.Αλαδεηά ηξφπνπο εθδίθεζεο. 

6.Αλ θάπνηνο πεξάζεη απφ δίπια ηνπ ζηακαηά απφηνκα ηελ εξγαζία 

ηνπ ή βγαίλεη απφ ην δηαδίθηπν ή απελεξγνπνηεί ην θηλεηφ ηνπ. 

7.Ξαξνπζηάδεη κείσζε ηεο απφδνζήο ηνπ ζην ζρνιείν.  

 

Αλ έλα παηδί παξελνριεί άιια παηδηά: 

1.Σξεζηκνπνηεί πνιινχο ινγαξηαζκνχο (accounts) ή ινγαξηαζκνχο 

πνπ δελ είλαη δηθνί ηνπ. 

2.Αλ θάπνηνο πεξάζεη απφ δίπια ηνπ ζηακαηά απφηνκα ηελ εξγαζία 

ηνπ ή βγαίλεη απφ ην δηαδίθηπν ή απελεξγνπνηεί ην θηλεηφ ηνπ. 

3.ηαλ αζρνιείηαη κε ηνλ Ζ/ ή κε ην θηλεηφ γειάεη ππεξβνιηθά θαη 

παξνπζηάδεη θάπνηα ηδηφκνξθε ζπκπεξηθνξά. 

4.Απνθεχγεη λα ζπδεηά γηα ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ή ηνπ Ζ/. 

5.Δίλαη θαλαηηθφο ρξήζηεο ηνπ Ζ/ θαη θάζεηαη πνιιέο ψξεο 

κπξνζηά ζηελ νζφλε φηαλ είλαη κφλνο ηνπ ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο. 

6.Δίλαη επεξέζηζην θαη αλαζηαηψλεηαη πνιχ αλ ηνπ απαγνξεπηεί ε 

πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. 
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Πηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην παηδί ζαο ππήξμε ζχκα, θνπβεληηάδνπκε 

καδί ηνπ γηα ηελ εκπεηξία ηνπ, θαηαγξάθνπκε πξνζεθηηθά πνηνη 

εκπιέθνληαη ζην ζπκβάλ, πφζεο θνξέο ζπλέβε, πνχ θαη ηη αθξηβψο 

ζπλέβε, θαη ην δηαβεβαηψλνπκε φηη έθαλε θαιά πνπ καο 

εθκπζηεξεχηεθε ην πεξηζηαηηθφ. Γελ ην ελζαξξχλνπκε ζε θακηά 

πεξίπησζε λα εθδηθεζεί θαη ηνλίδνπκε φηη δελ θηαίεη απηφ γηα ην 

ζπκβάλ. ηαλ ν γνλέαο ηνπ ζχκαηνο αλαθέξεη ην πεξηζηαηηθφ ζην 

δάζθαιν ζα πξέπεη λα είλαη ήξεκνο θαη λα έρεη θαηά λνπ φηη κπνξεί λα 

κε ην γλσξίδεη θαζφινπ ή λα έρεη αθνχζεη αιιεινζπγθξνπφκελεο 

απφςεηο γη‘ απηφ.  

Ιακβάλνληαο σο «αζζελείο» ηα παηδηά κε ηηο πηζαλέο ςπρνζσκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ηνπο θαη ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία 

θαη ηελ παξελφριεζε ζηνλ θπβεξλνρψξν σο κε νξζέο  ρξήζεηο ηνπ 

δηαδηθηχνπ, νθείινπκε λα επηζεκαίλνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νκάδσλ πςεινχ θηλδχλνπ, πνπ είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκα γηα ηελ 

πξφιεςε.  

πλνπηηθά 

Λα ελεκεξψζνπκε ηα παηδηά γηα ηα 4 ¨Άιθα¨: 

1.Αλαγλώξηζε Λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη πηζαλνί δξάζηεο γηα λα εμαπαηήζνπλ ηα ππνςήθηα 

ζχκαηά ηνπο. 

2.Άξλεζε Λα αξλνχληαη λα δψζνπλ νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή 

πιεξνθνξία. 

3.Αληίδξαζε Λα αληηδξνχλ αθαξηαία αλ πνηέ βξεζνχλ ζε δχζθνιε ή 

πεξίεξγε θαηάζηαζε βγαίλνληαο απφ ην πξφγξακκα, θάλνληαο log off, ή 

απιά θιείλνληαο ηνλ ππνινγηζηή. 

4.Αλαθνξά Λα αλαθέξνπλ ιεπηνκεξψο θαη ακέζσο ην ζπκβάλ ή 

νπνηαδήπνηε χπνπηε ή επηθίλδπλε πξνζέγγηζε ζηνπο γνλείο ή ζε 

θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ζην γηαηξφ.  

 

3.2 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Πηελ Διιάδα ελ φςεη ηεο πξννπηηθήο ηνπ λένπ e-school, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε γηα ην πξφβιεκα θαη ηα κέηξα πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ξαλειιήληνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ δίλνληαη νδεγίεο 
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γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο 

γνλείο θαη παηδηά. Έρεη νξηζζεί απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο θαη κέξα θαηά 

ηεο ζρνιηθήο βίαο κε ηελ επθαηξία ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηνχληαη 

εθδειψζεηο ζηα ζρνιεία, θαζψο θαη παξαηεξεηήξην γηα ηελ 

ελδνζρνιηθή βία. 

Κε ηε ζπλεξγαζία Δ.Δ. θαη ΗΘ-Ρκήκα Ξξνγξακκάησλ Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο GRUNDTVIG 2010-2012 

lifelong learning programs-partners έιαβε ρψξα ε δξάζε κε ηίηιν 

«Κπνξψ Γξάζε Δπηκφξθσζεο Γνλέσλ γηα ηνλ θπβεξλνεθθνβηζκφ» θαη 

απεπζπλφηαλ ζε Έιιελεο γνλείο θαη γνλείο απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. πνπ δελ 

έρνπλ κεηξηθή γιψζζα ηελ Αγγιηθή ηε γιψζζα ηνπ δηαδηθηχνπ.  

Πηνλ παξαθάησ ηζηφγξακκα πνπ παξνπζηάζηεθε ζε ζπλέδξην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο cost ζηελ Ακβέξζα θαίλνληαη ηα άξζξα ηα ζρεηηθά κε ην 

cyberbullying ζηνλ εκεξήζην ηχπν δηαθφξσλ επξσπατθψλ θξαηψλ. 

ζνλ αθνξά ηελ Έιιάδα ην πνζνζηφ είλαη κηθξφ. Ρα πεξηζζφηεξα 

άξζξα είραλ δεκνζηεπηεί ζηα πιαίζηα ηνπ 39νπ Ξαηδηαηξηθνχ Ππκπνζίνπ 

πνπ δηεμήρζε απφ 11 έσο 12 Απξηιίνπ 2009 ζηε Θεζζαινλίθε φπνπ είρε 

γίλεη ζε νκηιία εθηελήο αλαθνξά ζην cyberbullying. 
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Πχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο έξεπλεο ε ελδνζρνιηθή βία είλαη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηελ βηψλνπλ θαη ζηα Διιεληθά ζρνιεία. Γπζηπρψο 

θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ ηα ειιελφπνπια δελ εκπηζηεχνληαη ζηνπο 

γνλείο ή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην πξφβιεκά ηνπο. Ζ ζηνρνπνίεζε ηνπ 

ζχκαηνο γίλεηαη γηα πνιινχο ιφγνπο: παρπζαξθία, ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζψπνπ, ζρνιηθή απφδνζε θ.ι.π. Δπίζεο ηα θαηλφκελν ηνπ εζηζκνχ 

ζην δηαδίθηπν απαζρνιεί ηελ Ηαηξηθή θνηλφηεηα θαη ππάξρνπλ 

αληίζηνηρα ηαηξεία ζε λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Ξνιινί θνξείο θαίλεηαη λα αζρνινχληαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα κε κε ην cyberbullying. Αλαθνξέο γηα πεξηζηαηηθά κπνξνχλ λα 

γίλνπλ θαη ζην ζπλήγνξν ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ πεξεζία Γίσμεο 

Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο. 
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1. Κέληξα Οιηζηηθήο Φξνληίδαο Τγείαο ησλ Δθήβσλ 

 

Πξόιεςε  απηνθηνληώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ απηνηξαπκαηηζκνύ 

ζηνπο εθήβνπο ηεο Διιάδαο  

ηόρνο παξέκβαζεο  

Ζ παξέκβαζε επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάδεημε ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ 

εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ  δνκψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ  παξαθνινχζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ εθήβσλ. Γχν Δηδηθέο 

Κνλάδεο Δθήβσλ ιεηηνπξγνχλ ζην Ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο, φπνπ 

θαηνηθεί πεξηζζφηεξν απφ ην  40%  ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζηφρν ηελ 

νιηζηηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πγείαο ηεο εθεβείαο. Νη έθεβνη 

θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, δπλεηηθά απφ φιε ηελ Διιάδα, κπνξνχλ λα ηηο 

επηζθεθζνχλ γηα ζπκβνπιέο θαη ζεξαπεία ζε πνηθηιία πξνβιεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηε ςπρηθή επεμία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θαηάζιηςεο, ησλ απηνθηνληθψλ ηάζεσλ, ησλ δηαηαξαρψλ ηεο 

δηάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ απηνηξαπκαηηζκφ.  

 

Πξνζέγγηζε 

Ζ πξνζέγγηζε ήηαλ πεξηγξαθηθή θαη δηεξεπλεηηθή πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε δνκή θαη ε ζπζηεκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δχν Δηδηθψλ 

Κνλάδσλ Δθεβηθήο γείαο. Ξαξάιιεια κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θάζε 

ηαηξηθήο πξνηεξαηφηεηαο, πνπ απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε αηηία 

πξνζέιεπζεο, ε αληηκεηψπηζε πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ ηεο δηάγλσζεο 

Γ. Υαξηνγξάθεζε Τπεξεζηώλ Τγείαο γηα 

Δθήβνπο ζηελ Διιάδα  
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θαη ηεο ζεξαπείαο κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο. Νη ππεξεζίεο παξέρνληαη αλαγθαζηηθά ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ αθαδεκατθψλ ηαηξηθψλ ηδξπκάησλ πνπ είλαη 

ππεχζπλα γηα ηελ πγεία ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, ελψ γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζε πξσηνβάζκην επίπεδν είλαη επηζπκεηή ε 

ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ θαη πιηθνηερληθψλ 

ππνδνκψλ.  

 

Σόπνο παξέκβαζεο 

Νη δχν Δηδηθέο Κνλάδεο Δθήβσλ ζηελ Διιάδα, δειαδή ην Θέληξν ηεο 

Αλαπηπμηαθήο θαη Δθεβηθήο Ηαηξηθήο, εδξάδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Α‘ Ξαηδηαηξηθήο Θιηληθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζην Λνζνθνκείν 

Ξαίδσλ «Αγία Πνθία» (Έδξα ηεο UNESCO ζε ζέκαηα «Δθεβηθήο 

γείαο») θαη ε Κνλάδα Δθεβηθήο γείαο (Adolescent Health Unit - 

A.H.U.) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Β‘ Ξαηδηαηξηθήο Θιηληθήο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζην Λνζνθνκείν Ξαίδσλ «Ξ. & Α. Θπξηαθνχ» 

θαη είλαη φκνξν ηνπ Αγία Πνθία. Απφ κφλε ηεο ε πξνζέγγηζε απηή, 

αληαλαθιά ηε δέζκεπζε ησλ Αθαδεκατθψλ Ρκεκάησλ ηνπ παιαηφηεξνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ ζηελ Διιάδα γηα παξνρή ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ 

αληηκεηψπηζεο ηεο πγείαο ησλ εθήβσλ θαη ηελ αηζηφδνμε ζθέςε φηη ζα 

αθνινπζήζνπλ παξφκνηεο δνκέο ζηελ ππφινηπε ρψξα. Ραπηφρξνλα 

επηζεκαίλεη ηελ έιιεηςε θάπνηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ κε ρσξνηαμηθή 

θαηαλνκή κεηά απφ αμηνιφγεζε αλαγθψλ. 

  

Σν θνηλό-ζηόρνο  

Ρν θνηλφ-ζηφρνο είλαη νη έθεβνη θαη νη γνλείο ηνπο, πνπ επηζθέπηνληαη 

ηηο δχν Δηδηθέο Κνλάδεο Δθήβσλ γηα ζέκαηα ςπρνζσκαηηθήο πγείαο. 

Ξαξφηη ε πξφζβαζε ζηηο δπν Δηδηθέο Κνλάδεο Δθήβσλ είλαη δσξεάλ θαη 
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αλνηθηή ζην επξχ θνηλφ, είλαη ζαθέο φηη δελ κπνξεί παξά λα ππάξρνπλ 

αληζφηεηεο ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ζηνπο εθήβνπο, πνπ 

μεπεξλνχλ ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ, εζληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν 

θαη νη νπνίεο ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ θαη λα «ζεξαπεπηνχλ». Θαη 

απηφ γηαηί ε πξνζθνξά ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πςειήο θνηλσληθήο 

ζεκαζίαο είλαη ζε ηειηθφ απνινγηζκφ επσθειήο γηα ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν θαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ απαξαίηεηε γηα ηελ Διιάδα, αλ 

ιάβνπκε ππφςε καο ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

θξίζε ζηε ρψξα.  

 

 Πόξνη 

Νη επίζεκεο δνκέο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε πνπ ρξεηάδνληαη νη έθεβνη,  κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ήηαλ 

κάιινλ θάησ ηνπ κεηξίνπ ζηε ρψξα, αθφκε θαη πξηλ απφ ηελ πεξίνδν 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Έηζη, νπνηαδήπνηε εθηίκεζε ησλ πφξσλ γηα ηηο 

παξεκβάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο απηνθηνλίαο θαη ηνπ 

απηνηξαπκαηηζκνχ ζηελ εθεβεία ζα είλαη κάιινλ απζαίξεηε, ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο ζπγθεθξηκέλα αλαθεξφκελεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνπο 

θξαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, αιιά θαη νξγαλσηηθψλ δνκψλ.  

Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ε βαζηθή ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε 

θαιχπηνληαη απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ δπν Ξαλεπηζηεκηαθψλ 

Ξαηδηαηξηθψλ Ξαηδηαηξηθψλ Θιηληθψλ, αιιά αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη νη 

δχν Δηδηθέο Κνλάδεο Δθήβσλ ιεηηνπξγνχλ κε κε ακεηβφκελν 

πξνζσπηθφ θαη εζεινληέο πνπ πξνζθέξνπλ θαζεκεξηλέο ππεξεζίεο, γηα 

ιφγνπο βησκαηηθήο άζθεζεο ηεο επηζηήκεο ηνπο, πξνζσπηθήο εμέιημεο ή 

εζηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλ θαη ρσξίο άιιν νηθνλνκηθφ θίλεηξν ή απνιαβή.  

Δηδηθφηεξα, δελ πξνβιέπεηαη ρξεκαηνδφηεζε γηα λα θαιχςεη ηνπο 

κηζζνχο ηεο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ, παηδηάηξσλ, ςπρηάηξσλ, 
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ςπρνιφγσλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ θαη άιισλ εηδηθψλ (κηα νκάδα απφ 

6-8 άηνκα ζε θάζε Κνλάδα) πνπ ιεηηνπξγνχλ ηηο Δηδηθέο Κνλάδεο 

Δθήβσλ θαζεκεξηλά θαη ζε εηήζηα βάζε πξνζθέξνπλ εζεινληηθά ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο γηα ηελ επεκεξία θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εθήβσλ πνπ 

ηηο επηζθέπηνληαη θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, απφ φια ηα κέξε ηεο 

Διιάδαο. Ζ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ πηνζέηεζε  

εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηεο ζπλνιηθήο παξέκβαζεο γηα έλα έηνο, είλαη 

δπλαηή κφλν απφ ην άζξνηζκα ησλ δπλεηηθψλ κηζζψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

πγείαο κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε (100.000-299.000€), ρσξίο λα 

πεξηιακβάλνληαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Ππκπεξαζκαηηθά, δελ ππάξρνπλ 

κέρξη ζήκεξα δηαζέζηκνη απφ ηελ Ξνιηηεία νη απαηηνχκελνη πφξνη γηα λα 

γίλεη ην θξίζηκν θαη ζεκαληηθφ απηφ έξγν νχηε ζε επίπεδν λνκνζεζίαο 

νχηε εθαξκνγήο θαη νχηε θπζηθά παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο. 

 

Σεθκεξίσζε 

Ξαξφκνηεο δνκέο ιεηηνπξγίαο κε απηέο ησλ δπν Κνλάδσλ ζπζηήλνληαη  

επαλεηιεκκέλσο απφ αλάινγνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη 

ιεηηνπξγνχλ αληαπνδνηηθά ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο. Υζηφζν ζηνλ «Νδεγφ Θαιψλ Ξξαθηηθψλ γηα ηελ Αζθάιεηα 

ηνπ Ξαηδηνχ» δελ αλαθέξεηαη θακηά παξφκνηα ηεθκεξησκέλε 

πξνζπάζεηα, πνπ λα αληαλαθιά ηελ αλακελφκελε αληαπνδνηηθφηεηα  

απφ ηηο ηαηξηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη δπν Δηδηθέο Κνλάδεο Δθήβσλ, παξά ηελ πξνθαλή 

ζεκαζηνιφγεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

Διιεληθήο απηήο κειέηεο. Δλ θαηαθιείδη, επεηδή δελ ππάξρνπλ ζαθείο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο δνκψλ φπσο νη 

Κνλάδεο Δθεβηαηξηθήο, νπζηαζηηθά δπζρεξαίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπο 

ζηε βάζε επίζεκα απνδεθηψλ εξγαιείσλ. 
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Ιζηνξηθό Πιαίζην 

Ξεξηζηαηηθά απηνθηνληψλ ζε εθήβνπο βηψλνληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ κε πεξίπνπ 200.000 λένη θαη λεαξνί ελήιηθεο λα δίλνπλ ηέινο 

ζηε δσή ηνπο θάζε ρξφλν. Ζ Διιάδα δηαζέηεη έλα απφ ηα ρακειφηεξα 

πνζνζηά  απηνθηνληψλ κεηαμχ εθήβσλ ζηελ Δπξψπε. Ρα πξνζηαηεπηηθά 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο, πνπ ζπκβάιινπλ ζην ρακειφ 

επίπεδν απηνθηνληψλ ζηελ Διιάδα, ζπλδένληαη κε ηα ρακειά επίπεδα 

απνκφλσζεο θαη απνμέλσζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπλνρήο ζηα κέιε 

ησλ νηθνγελεηψλ κέρξη πξφζθαηα ηνπιάρηζηνλ. Υζηφζν, αθνινπζψληαο 

κηα Δπξσπατθή ηάζε, ην πνζνζηφ ησλ απηνθηνληψλ απμήζεθε πάλσ απφ 

24% απφ ην 2007 έσο ην 2009. Πνβαξέο πεξηθνπέο δαπαλψλ ζηελ 

Δπξψπε έρνπλ νδεγήζεη ηνπο αλζξψπνπο ζε κηθξφηεξε 

πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, φηαλ ν πιεζπζκφο ηηο 

ρξεηάδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν. Ρα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ε θπβέξλεζε 

ζηελ Διιάδα δήηεζε ζηα λνζνθνκεία λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαηά 40%. 

Ζ Διιάδα έρεη εηζέιζεη ζε κηα καθξά πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ 

επεξεάδεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ πνιηηψλ ηεο. Ξξάγκαηη, 

ην Διιεληθφ πνπξγείν γείαο αλέθεξε πξφζθαηα αχμεζε 40% ζην 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ απηνθηνληψλ. Δηδηθά νη έθεβνη, θαίλεηαη λα 

απνηεινχλ κηα ηαηξηθψο ππνεμππεξεηνχκελε νκάδα, κε ηα πξνβιήκαηα 

πγείαο ηνπο πνιχ ππνεθηηκεκέλα. Δμ άιινπ πεξίπνπ 10-12% πάζρεη 

απφ ζνβαξέο ρξφληεο παζήζεηο, πνπ ρξεηάδνληαη πνιπηνκεαθή 

ππνζηήξημε. Υζηφζν, ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο πξνο ηε δηαιεχθαλζε 

ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ηηο λεφηεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ζε 

άθαηξνπο ζαλάηνπο θαη αλαπεξία ή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εηνηκφηεηαο 

ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

απηνπξφθιεηεο βίαο, δελ έρνπλ εθαξκνζηεί.  
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Θάζε παξέκβαζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο εθήβνπο απνηηκάηαη σο πςειήο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμίαο, αθνχ έλαο κεγάινο αξηζκφο 

πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εθεβεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ απηνθηνληψλ θαη ησλ απηνηξαπκαηηζκψλ, κπνξεί λα πξνιεθζεί. 

Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηελ πξφιεςε ησλ απηνθηνληψλ, είλαη ν έιεγρνο 

φισλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ γηα ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο θαη άιισλ 

παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα εληζρχζνπλ  απηνθηνληθέο ζπκπεξηθνξέο 

θαη απηνηξαπκαηηζκφ. Κία απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ Δηδηθψλ 

Κνλάδσλ Δθήβσλ, πνπ είλαη ην ζεκείν εζηίαζεο ηεο παξέκβαζεο, είλαη 

ν έιεγρνο ηεο ςπρηθήο πγείαο φισλ ησλ εθήβσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη ε πξνζθνξά ζπκβνπιεπηηθήο θαη –εθφζνλ 

ρξεηάδεηαη- ηαηξηθήο, ςπρνινγηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζεξαπείαο. 

 Νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ πινπνίεζε ηεο παξέκβαζεο είλαη ην 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πγείαο νη παηδίαηξνη, νη ςπρίαηξνη, νη 

ςπρνιφγνη, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη άιινη εηδηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε θαη πξνζθέξνπλ εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηηο 

Δηδηθέο Κνλάδεο Δθήβσλ. Ξξσηεξγάηεο ηεο παξέκβαζεο είλαη νη 

εηδηθεπκέλνη παηδίαηξνη, πνπ δηνηθνχλ ηηο Δηδηθέο Κνλάδεο Δθήβσλ κε 

δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη ππφ ηελ ζπλεπή επνπηεία ησλ δπν 

Ξαηδηαηξηθψλ Θιηληθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

Ζ Κνλάδα Δθεβηθήο γείαο ηεο Β Ξαηδηαηξηθήο Θιηληθήο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ  ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2006 θαη 

εμππεξεηεί αλάγθεο πγείαο λέσλ 10-19 εηψλ θαη ην Θέληξν 

Αλαπηπμηαθήο θαη Δθεβηθήο Ηαηξηθήο ηεο Α Ξαηδηαηξηθήο Θιηληθήο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηδξχζεθε επηζήκσο ην 2010. Ζ πξφιεςε ησλ 

απηνθηνληψλ θαη ησλ απηνηξαπκαηηζκψλ θαη ε πξνβνιή ηεο αλάγθεο 

γηα επξεία πηνζέηεζε πξαθηηθψλ αλίρλεπζεο, έγθαηξεο δηάγλσζεο, 
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ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζεξαπείαο ζηνλ ηνκέα απηφ απνηεινχλ 

πξσηαξρηθνχο ηνπο ζηφρνπο.  

 

ηόρνη 

Ζ πξνζπάζεηα ζηνρεχεη λα αμηνινγήζεη ηηο ππεξεζίεο πγείαο γηα ηελ 

πξφιεςε ησλ πεξηζηαηηθψλ απηνθηνλίαο θαη απηνηξαπκαηηζκνχ ζηνπο 

εθήβνπο ζηελ Διιάδα θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πξνιεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη Δηδηθέο Κνλάδεο Δθήβσλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ησλ Αζελψλ.  

 

Βαζηθά βήκαηα/δξάζεηο ηεο παξέκβαζεο 

Απφ ηηο δχν αθαδεκατθέο Δηδηθέο Κνλάδεο Δθήβσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο Αζήλαο, έγηλε ζπιινγή ζηνηρείσλ 

κέζσ 8 εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ κε ην πξνζσπηθφ πγείαο θαη κηα 

νκάδα εζηίαζεο κε εθήβνπο. Ζ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπλέιιεμαλ νη εκπεηξνγλψκνλεο, παξείρε ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα γίλεη ραξηνγξάθεζε ησλ δνκψλ θαη 

ησλ  ζπζηεκαηηθψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ 

είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξφιεςε ηεο απηνθηνλίαο θαη ησλ 

απηνηξαπκαηηζκψλ ζηνπο Έιιελεο εθήβνπο. Ζ νκάδα εζηίαζεο 

απνηεινχκελε απφ εθήβνπο, ζπλέβαιε ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

πξνβιεκάησλ/ηαηξηθψλ απαηηήζεσλ ησλ εθήβσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηηο 

Δηδηθέο Κνλάδεο Δθήβσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ.  

 

Γηεπθνιπληηθνί παξάγνληεο θαη εκπόδηα ζηελ πηνζέηεζε, ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ παξαθνινύζεζε  
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Ρν θπξηφηεξν εκπφδην αθνξά ηε γεληθή δπζθνιία απνηχπσζεο ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηε ζπιινγή ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Ζ γεληθή έιιεηςε πεγψλ έγθξηηεο πιεξνθνξίαο γηα πιεζπζκηαθά 

δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηηο πεξηζζφηεξεο λνζνινγηθέο θαηαζηάζεηο 

αληαλαθιάηαη θαη ζην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα. Ρα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ 

νη δχν Δηδηθέο Κνλάδεο Δθήβσλ, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

ξνήο ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπο αλαγθαζηηθά απνηππψλνπλ ηηο 

ππνθεηκεληθέο αλάγθεο φζσλ απνθαζίδνπλ λα ηηο επηζθεθζνχλ θαη φρη 

ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, είλαη πεξηνξηζκέλεο νη ad hoc ρξεκαηνδνηνχκελεο 

κειέηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο έζησ θαη κεηά απφ 

γελίθεπζε απνηειεζκάησλ. 

 

Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηελ πξφιεςε ησλ απηνθηνληψλ είλαη ν έιεγρνο 

φισλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ γηα ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο θαη άιισλ 

παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη θαη λα ππξνδνηνχλ 

ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ζηελ απηνθηνλία θαη ηνλ απηνηξαπκαηηζκφ. 

Απφ πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα κειεηψλ ζεσξείηαη φηη ζηελ Διιάδα 

ην 13% ησλ εθήβσλ αγνξηψλ θαη ην 29% ησλ εθήβσλ θνξηηζηψλ, 

παξνπζηάδνπλ «θαηαζιηπηηθφ» ζπλαίζζεκα, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε  

ζπκπεξηθνξέο απηνηξαπκαηηζκνχ θαη ε ςπρηθή δπζζπκία ζπρλά 

ππνηηκάηαη, ιφγσ έιιεηςεο ππεξεζηψλ πξνζβάζηκσλ απφ ηνπο 

εθήβνπο. Κία απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ Δηδηθψλ Κνλάδσλ Δθήβσλ, 

πνπ απνηειεί θαη ην ζεκείν εζηίαζεο ηεο παξέκβαζεο, είλαη ν 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα θαηάζιηςε ησλ εθήβσλ πνπ ηηο 

επηζθέπηνληαη έζησ θαη αλ ην αίηεκα ηεο επίζθεςεο αθνξά άιια ηαηξηθά 

ή/θαη ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νξηζκέλνη 

λένη έρνπλ ήδε δηαγλσζηεί θαη παξαπεκθζεί ζηηο Δηδηθέο Κνλάδεο 

Δθήβσλ απφ ηδηψηεο ηαηξνχο, παηδηάηξνπο ή πεξηθεξηθέο ηαηξηθέο 



 38 

ππεξεζίεο. Ν θαλφλαο φκσο είλαη φηη ε ζπληεξεηηθή θνπιηνχξα ηεο 

ειιεληθήο πεξηθέξεηαο θαη ε ρακειή θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε 

θάπνησλ νηθνγελεηψλ, εκπνδίδνπλ θάπνηνπο εθήβνπο θαη ηνπο γνλείο 

ηνπο, φρη κφλνλ λα αλαδεηήζνπλ έγθαηξα ηελ απαξαίηεηε 

επαγγεικαηηθή ζπκβνπιή, αιιά θαη λα απνδερηνχλ ηελ απηνθηνληθή 

ηάζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, ιφγσ ηνπ θφβνπ ζηηγκαηηζκνχ σο «ςπρηαηξηθνχ 

αζζελή». Πην πιαίζην απηφ, ην πξαγκαηηθφ εκπφδην ζηελ πινπνίεζε 

νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο γηα πξφιεςε ησλ απηνθηνληψλ είλαη ε 

θνηλσληθν-γλσζηηθά ιαλζαζκέλε αληίιεςε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

εκπνδίδεη ηελ απφθαζε απνδνρήο ηεο ζχζηαζεο γηα ιήςε εηδηθήο 

θαξκαθεπηηθήο ή ζπκβνπιεπηηθήο αγσγήο ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

γηα λνζειεία, θαηά ηελ θξίζηκε πεξίνδν κεηά ηε δηάγλσζε ησλ 

απηνθηνληθψλ ηάζεσλ ζε εθήβνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ αλαιεθζεί 

ζε δηάθνξεο ρψξεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο εθπαηδεπηηθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο, πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ 

εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, κε ζεβαζκφ 

ζηελ απνδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηεο βαξχηεηαο θαη ηνπ επείγνληνο 

ραξαθηήξα ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο, ζεκάησλ δειαδή δσηηθήο 

ζεκαζίαο ζην ζεκείν ηεο δηάγλσζεο.  

 

Νπσο είλαη θπζηθφ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκπνδίσλ ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη 

ζε εζληθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα, νη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί έρνπλ 

νδεγήζεη ηηο νηθνγέλεηεο λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή 

επηβίσζε ηνπο θαη λα ππνηηκήζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηα έθεβα κέιε ηνπο. Πε εζληθφ επίπεδν, ε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη νξγαλσηηθή δνκήο, νδεγεί επίζεο ζηελ έιιεηςε 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο.  
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Πηνπο δηεπθνιπληηθνχο γηα ηελ παξέκβαζε παξάγνληεο 

πεξηιακβάλνληαη θπξίσο φζνη πηνζεηνχλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πλεχκαηνο 

αθνζίσζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ιεηηνπξγψλ πγείαο δηάθνξσλ 

εηδηθνηήησλ κε ππεξεζίεο θαη ηδξχκαηα πεξηθεξηθψλ δνκψλ πγείαο θαη 

εθπαίδεπζεο θαη κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Νη ζπλαζπηζκνί  απηνί 

πξνζηαηεπηηθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ έθαλαλ ηδηαίηεξα έληνλε ηελ 

εκθάληζή ηνπο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο εθήβσλ κε ηάζεηο απηνθηνλίαο ή κε ζνβαξή 

θαηάζιηςε. Αλαγλσξίδεηαη επίζεο ν ζεηηθφο ξφινο ησλ ππεχζπλσλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Κνλάδσλ Δθήβσλ. Φαίλεηαη φηη ζε θάζε 

πεξίπησζε, ε παξέκβαζε ιεηηνπξγεί θπξίσο ιφγσ ηεο πξνζσπηθήο θαη 

ηεο νκαδηθήο πξνζπάζεηαο νξηζκέλσλ αηφκσλ παξά ηελ παληειή 

έιιεηςε νπνηαζδήπνηε δηαξζξσηηθήο ζηήξημεο απφ ηελ Ξνιηηεία. 

 

Ση κάζακε; 

Ζ εληαηηθή δηαινγή, ε παξαθνινχζεζε θαη ε ζεξαπεία ησλ λέσλ κε 

απηνθηνληθφ ηδεαζκφ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ ε πγεηνλνκηθή 

θνηλφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο απφπεηξεο 

απηνθηνλίαο/απηνθηνλίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χθεζε. Νη θχξηεο 

δηαπηζηψζεηο πεξηιακβάλνπλ:  

(1) ηελ αλάγθε λα αληηκεησπηζηεί ην ζηίγκα ηνπ «ςπρηαηξηθνχ 

αζζελή», πνπ νδεγεί ζε ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ/παξνρή ππεξεζηψλ πξφιεςεο,   

(2) ηε δηαξζξσηηθή δπζιεηηνπξγία ζηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλέρεηα ηεο 

πεξίζαιςεο πνπ παξέρεηαη απφ ηα αξκφδηα θπβεξλεηηθά φξγαλα,  κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη άιινπο θνξείο  θαη  
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(3) ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο «θηιηθψλ» γηα ηνπο εθήβνπο 

ηδξπκάησλ πνπ ζα πξνζεγγίζνπλ νιηζηηθά ηνπο εθήβνπο, δειαδή 

ςπρνινγηθά, ηαηξηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά. 

 

πκβνπιέο πξνο άιιεο ρώξεο/δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ηεο 

εκπεηξίαο 

Πε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε αλαδηνξγάλσζε θαη ν 

αλαπξνζαλαηνιηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε ζηφρν ηε ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε, ηηο νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο πξνιεπηηθέο 

παξεκβάζεηο ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηνθηνλίαο θαη απηνηξαπκαηηζκψλ 

κεηαμχ ησλ εθήβσλ, είλαη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Πε απηφ ην πιαίζην, 

νη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη εθ κέξνπο 

αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ θαη ε ελεξγνπνίεζε ιεηηνπξγψλ πγείαο θαη 

θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ γηα θάιπςε ησλ θελψλ ζε νπζηαζηηθέο 

ηαηξνθνηλσληθέο ππεξεζίεο θαίλεηαη φηη απνηεινχλ πνιχ δπλαηνχο 

άμνλεο, πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο πην παξαδνζηαθέο παξεκβάζεηο.  

 

1.1 Κέληξν Πξόιεςεο θαη Τγείαο ησλ Δθήβσλ (ΚΔ.Π.Τ.Δ), Α΄ 

Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλ/κίνπ Αζελώλ Ννζ. Παίδσλ «Η Αγία 

νθία» 

 

1.2 Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.) ηεο Β   Παηδηαηξηθήο 

Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Π. & 

 . Κπξηαθνύ» 

 

 
2. Παηδηαηξηθή θνηλόηεηα 

2.1 Τπεξεζίεο Δθεβηθήο Ιαηξηθήο ζηε Βνξεηνδπηηθή Διιάδα 

θαη Δπηάλεζα 
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Πηελ Ηαηξηθή Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ δηδάζθεηαη ην 

θαη‘ επηινγήλ κάζεκα «Δθεβηθή Ηαηξηθή» ζηνπο θνηηεηέο απφ εμαεηίαο. 

Πηελ Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Λνζνθνκείνπ 

Ησαλλίλσλ ππάξρεη απφ 20εηίαο ζάιακνο μερσξηζηφο γηα λνζειεία 

εθήβσλ. 

Δπίζεο ιεηηνπξγεί εηδηθφ εμσηεξηθφ ηαηξείν ιηπηδίσλ γηα παηδηά θαη 

εθήβνπο, θαζψο θαη εηδηθά ηαηξεία αηκαηνινγηθφ, λεπξνινγηθφ, 

ξεπκαηνινγηθφ, λεθξνινγηθφ γηα παηδηά θαη εθήβνπο.   

Ρν Ξαλεπηζηεκηαθφ Λνζνθνκείν Ησαλλίλσλ δηαζέηεη νθζαικίαηξν, 

γπλαηθνιφγν θαη σξνξηλνιαξπγγνιφγν κε εμεηδίθεπζε ζηα παηδηά θαη 

ηνπο εθήβνπο. 

Πηελ Τπρηαηξηθή Θιηληθή ηνπ ίδηνπ Λνζνθνκείνπ ππεξεηνχλ δχν 

Ξαηδνςπρίαηξνη πνπ αλήθνπλ ζην ΔΠ (θαιχπηνπλ παηδηθή θαη εθεβηθή 

ειηθία). 

Πηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ ππάξρνπο ηξεηο ηδηψηεο Ξαηδνςπρίαηξνη. 

Δπίζεο ππάξρεη Ξαηδνςπρίαηξνο ζηελ Άξηα, Ξξέβεδα θαη Θέξθπξα. 

πάξρεη ηθαλφο αξηζκφο ςπρνιφγσλ λνζνθνκεηαθψλ θαη ηδησηψλ ζε 

φιεο ηεο πφιεηο ηεο Β/Γ Διιάδαο. 

Απφ 15εηίαο ην φξην λνζειείαο ζηε γεληθή Ξαηδηαηξηθή είλαη κέρξη 

ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 16 εηψλ, ελψ ζε ρξφληα λνζήκαηα 

(αηκνζθαηξηλνπάζεηεο, λεπξνινγηθά, ξεπκαηνινγηθά, επηιεγκέλα 

λεθξνινγηθά) κέρξη ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ. 

Ζ Ξαλεπηζηεκηαθή Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή ζπλεξγάδεηαη κε ηελ κνλάδα 

Δθεβηθήο Ηαηξηθήο ηεο Β Ξαηδηαηξηθήο Θιηληθήο ηνπ ΔΘΞΑ. 

 

2.2 Τπεξεζίεο Δθεβηθήο Ιαηξηθήο, Παλ/κην Θεζζαιίαο 

Πηελ Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

λνζειεχνληαη παηδηά θαη έθεβνη κέρξη 16 ρξνλψλ (ζχκθσλα κε 

ππνπξγηθή απφθαζε έθεβνη 14-16 ρξνλψλ κπνξνχλ λα λνζειεπηνχλ 

ζε Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή, αλ ην επηζπκνχλ). Άηππα, φκσο, ε 

παξαθνινχζεζε εθήβσλ κε ρξφληα λνζήκαηα θαη εηδηθέο αλάγθεο 

κπνξεί λα παξαηαζεί, θαηά πεξίπησζε, αθφκε πεξηζζφηεξν, κέρξη λα 

αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα ηνπο νη γηαηξνί ελειίθσλ. Δδψ πξέπεη λα καο 
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απαζρνιήζεη ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο (transition), γηα ηελ νπνία 

ππάξρεη δηεζλήο εκπεηξία θαη βηβιηνγξαθία. 

Πηελ Θιηληθή καο δελ ππάξρνπλ ρσξηζηνί ζάιακνη ή Ρκήκα γηα 

εθήβνπο, θξνληίδνπκε φκσο νη έθεβνη λα είλαη καδί κε εθήβνπο, φζν 

απηφ είλαη εθηθηφ. Γελ ππάξρεη επίζεο ρσξηζηφ ηαηξείν θαη ρψξνο 

αλακνλήο γηα εθήβνπο νχηε εηδηθφ ηαηξείν (πξνο ην παξφλ). 

Ρνπο εθήβνπο αληηκεησπίδνπλ νη γεληθνί παηδίαηξνη ηεο Θιηληθήο, νη 

νπνίνη παξαθνινπζνχλ ζπλεδξηάζεηο Δθεβηθήο Ηαηξηθήο ζε Ζκεξίδεο θαη 

Ππλέδξηα θαη ζπκβνπιεχνληαη ηνλ ππνγξάθνληα, σο αζρνινχκελν θαη 

δηδάζθνληα ζέκαηα Δθεβηθήο Ηαηξηθήο. 

Ηδηαίηεξε ελαζρφιεζε κε εθήβνπο απφ άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

ζην Ρκήκα Ηαηξηθήο θαη ζην Ξαλεπηζηεκηαθφ Λνζνθνκείν Ιάξηζαο, απ 

φζα γλσξίδσ, δελ ππάξρεη (πιελ ηνπ  

Ηαηξείνπ Αζιεηηθψλ Θαθψζεσλ ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Νξζνπαηδηθήο 

Θιηληθήο). 

Ξαξαπνκπή εθήβσλ πνπ απνπεηξάζεθαλ απηνθηνλία γίλεηαη ζην 

Θέληξν Τπρηθήο γείαο Ιάξηζαο. 

ζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε θνηηεηψλ ηεο Ηαηξηθήο ζε ζέκαηα 

Δθεβηθήο Ηαηξηθήο πεξηιακβάλνληαη ηφζν ζην πξφγξακκα καζεκάησλ 

(Ξα 1-3κκ) θαη ζηελ Θιηληθή Άζθεζε (Γεπ 9-11 & 11-1) ηνπ Δ΄ έηνπο 

(Λ. Πθεληέξεο θαη εθιεγείο Ιέθηνξαο Ξαηδνελδνθξηλνιφγνο Πηαχξνο 

Γηακαληφπνπινο) φζν θαη ζηελ Θιηληθή Αζθεζε ηνπ ΠΡ΄ έηνπο 

(θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα 1ψξα) θαη παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνχ απφ 

θνηηεηή. Πε φια ηα παξαπάλσ ππάξρεη, ζπλνιηθά, αλαθνξά θαη ζηα 10 

ζέκαηα («πεξηερφκελν καζεκάησλ»). 

Πε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ν ππνγξάθσλ, σο ππεχζπλνο καζεκάησλ 

ζε 2 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, αθηεξψλεη 2 δηδαθηηθέο ψξεο ζην 

θαζέλα ζε ζέκαηα πγείαο ησλ εθήβσλ: 

 ●ΞΚΠ «Ξξσηνβάζκηα Φξνληίδα γείαο» κάζεκα επηινγήο  

 «Γηαπνιηηηζκηθή Φξνληίδα» (αξηζκφο θνηηεηψλ :~ 20) 

 ●ΞΚΠ «Τπρηθή γεία» ΡΔΗ Ιάξηζαο ππνρξεσηηθφ κάζεκα 

«Γηαπνιηηηζκηθή θξνληίδα Τπρηθήο γείαο» (αξηζκφο θνηηεηψλ: :~ 40). 

Πην πιαίζην ησλ δχν απηψλ ΞΚΠ, έρνπλ εθπνλεζεί εξγαζίεο ζε 

ζέκαηα πγείαο ησλ εθήβσλ. 
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Ν ππνγξάθσλ έρεη αληαπνθξηζεί πνιιέο θνξέο ζε πξνζθιήζεηο 

δηνξγαλσηψλ Δπηζηεκνληθψλ Ππλεδξίσλ θαη Ππιιφγσλ Γνλέσλ ή 

ζπκκεηάζρεη επίζεο κε ηε ζπγγξαθή θεθαιαίσλ ζε επηζηεκνληθά 

βηβιία/ζπγγξάκκαηα. 

Κειινληηθνί ζηφρνη: ●ε αλάπηπμε Ηαηξείνπ Δθεβηθήο Ηαηξηθήο ζην 

ΞΓΛΙ ●ε εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπφκελσλ ζηελ Ξαηδηαηξηθή γηαηξψλ ζε 

ζέκαηα Δθεβηθήο Ηαηξηθήο θαη ●ε δεκηνπξγία δηθηχνπ (κε άιινπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο) γηα ηελ νινθιεξσκέλε (δηεπηζηεκνληθή) 

θξνληίδα ηεο πγείαο ησλ εθήβσλ. 

 

2.3 Δθεβηαηξηθέο Τπεξεζίεο ζηε Θξάθε 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρήο ηεο Θξάθεο δελ ππάξρεη 

νξγαλσκέλν δίθηπν παξαθνινχζεζεο εθήβσλ κε ηαηξηθά πξνβιήκαηα 

ιφγσ ηνπ ειάρηζηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνλ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ. Ππγθεθξηκέλα, ην πξνζσπηθφ ηνπ Ρνκέα γείαο Ξαηδηνχ ηνπ 

Γεκνθξίηεηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο δελ επαξθεί γηα λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο αλάγθεο παξά ηηο επηπιένλ ψξεο πνπ 

αλαγθάδεηαη λα εξγαζζεί. Ζ παηδηαηξηθή θιηληθή ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ είλαη απαξαίηεην λα εθεκεξεχεη ζε θαζεκεξηλή βάζε 

θαζψο είλαη ε κνλαδηθή ηξηηνβάζκηα Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο θαη απνηειεί εμαίξεζε ζε ζρέζε κε άιιεο κεγάιεο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο πνπ δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ δπν παηδηαηξηθέο θιηληθέο. 

Δπηπιένλ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΠ ηεο Ξαηδηαηξηθήο Θιηληθήο δελ κπνξεί 

λα θαιχςεη εθεβηαηξηθά πεξηζηαηηθά ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο ή θιηληθήο εκπεηξίαο. 

Πρεηηθά κε ηε λνζειεία ησλ εθήβσλ ζηελ Ξαηδηαηξηθή θιηληθή ηνπ 

ΞΓΛ Αιεμαλδξνχπνιεο, ηα πεξηζηαηηθά αθνξνχλ είηε αζζελείο κε 

ρξφληα λνζήκαηα, φπσο αηκαηνινγηθά λνζήκαηα πνπ δηαγλψζηεθαλ ζε 

κηθξφηεξε ειηθία, είηε ζε κηθξφηεξν βαζκφ αζζελείο πνπ νη ίδηνη ή νη 

γνλείο ηνπο επηζπκνχζαλ λνζειεία ζηελ Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή γηα θάπνην 

νμχ πξφβιεκα πγείαο, θαη' εθαξκνγή ηεο πνπξγηθήο απφθαζεο πνπ 

επηηξέπεη ηε λνζειεία εθήβσλ κέρξη 16 εηψλ ζηηο Ξαηδηαηξηθέο Θιηληθέο. 

Πην Λνζνθνκείν ππάξρνπλ νη πεξηζζφηεξεο ζπλαθείο κε ηελ Δθεβηθή 

Ηαηξηθή εηδηθφηεηεο (Ξαηδνςπρίαηξνο, Ξαηδνςπρνιφγνο, Γπλαηθνιφγνο, 

Δλδνθξηλνιφγνο), παξ΄ φια απηά ε αληηκεηψπηζε ησλ εθήβσλ είλαη 

απνζπαζκαηηθή. 

Θαηαβάιινληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο παξνχζαο 
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θαηάζηαζεο θαη ήδε ζε νξηζκέλα ζέκαηα φπσο νη εκβνιηαζκνί, γίλεηαη 

ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο ηαηξηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ αλάγθε ζχγρξνλεο 

εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ησλ εθήβσλ, κε βάζε θαη ην ηζρχνλ Δζληθφ 

Ξξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ ζηα πιαίζηα επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ πνπ 

δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ θιηληθή ελψ ππάξρνπλ ζρέδηα γηα ιεηηνπξγία 

ελφο εμσηεξηθνχ ηαηξείνπ Δθεβηθήο Ηαηξηθήο. 

 

3. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο: αλαθνξά ζε ππεξεζίεο 

πγείαο γηα θνηηεηέο θαη αλαζθάιηζηνπο εθήβνπο 

Νη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο έρνπλ λα 
δηαδξακαηίζνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηε θξνληίδα πγείαο ησλ 

εθήβσλ. Αλ θαη ζηε ρψξα καο νη ππεξεζίεο απηέο είλαη 
θαηαθεξκαηηζκέλεο θαη ρσξίο νπζηαζηηθφ ζπληνληζκφ θαη επίβιεςε, ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαπηχμνπλ έλα κεγάιν θάζκα ππεξεζηψλ αλάκεζα ζηηο 

νπνίεο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαλ νη παξαθάησ: 

(α) εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο θαη θξνληίδαο εθήβσλ ζηε 

ζρνιηθή ή θαη παλεπηζηεκηαθή πεξίνδν θαη παξνρή ππεξεζηψλ φπνπ 
απαηηείηαη 

(β) εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξναγσγήο πγείαο κε θχξην ζηφρν ηε 
δηαηήξεζε ή ηξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ηφζν γηα κεηαδνηηθά φζν θαη γηα κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα.  

Ρέηνηα πξνγξάκκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ζρεδηαζηνχλ θαη 

αλαπηπρζνχλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη ζην 
ζπίηη ή θαη επξχηεξα ζηε γεηηνληά ή ζηελ θνηλφηεηα. 

Ξνιχ πξφζθαηα ην πεξηνδηθφ Pediatrics (Αχγνπζηνο 2013) 
δεκνζίεπεζε κηα ζεηξά απφ΄ζπζηάζεηο πνπ πξνζππφγξαςε ε 

Ακεξηθάληθε Δηαηξία Ξαηδηαηξηθήο γηα ηελ πγεία ησλ αξξέλσλ εθήβσλ 
θαη λεαξψλ ελειίθσλ.  Πηηο ζπζηάζεηο απηέο ππνγξακκίδεηαη ε 

εκπηζηεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ λέσλ ζε επαίζζεηα ζέκαηα ζηελ νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο ζπλέληεπμεο πνπ ζα παξαθηλνχλ ζηελ 
επηζζκεηή ζπκπεξηθνξά θαη ε νπνία ζαθψο πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνηηκάηαη απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο δηαιέμεηο. Πε απηέο επίζεο ζεκαληηθή 
ζέζε θαηέρνπλ νη παξεκβάζεηο γηα ηα ρξφληα λνζήκαηα κε αλαθνξά ζηε 

δηαινγή ησλ εθήβσλ/λεαξψλ ελειίθσλ ζε ζρέζε κε ην θάπληζκα, ηελ 
παρπζαξθία (ρξήζε ην ζρεηηθνχ βάξνπο), ηνπ ζαγραξψδε δηαβήηε (ζε 

εθείλνπλ πνπ είλαη ππέξβαξνη θαη έρνπλ δπν παξάγνληεο θηλδχλνπ) θαη 
ηελ ππεξιηπηδαηκία. Ηδηαίηεξεο ζπζηάζεηο γίλνληαη γηα ηε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ησλ ζεμνπαιηθψλ κεηαδηδφκελσλ 
λνζεκάησλ θαη ηελ απνθπγή αλεπηζχκεηεο ζχιιεςεο ζηνπο 

ζεμνπαιηθνχο ηνπο ζπληξφθνπο. Νζνλ αθνξά ηνπο εκβνιηαζκνχο 
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ζπηάζεηο γίλνληαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο επαηίηηδαο Α θαη Β θαη ηνλ ηφ 

ησλ αλζξψπηλσλ ζεισκάησλ. 

 

Νη ζπζηάζεηο απηέο απνηεινχλ έλα θαηάιιειν πιαίζην παξαίλεζεο 
ζην νπνίν κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ 

ΞΦ φπσο ζπλνςίζηεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο (α) θαη (β). Πηελ θαηέπζπλζε 
ησλ ζπζηάζεσλ αιιά αξθεηά ρξφληα πξηλ ζηφρεπε ε αλάπηπμε ηνπ 

Ηαηξείνπ γηα θνηηεηέο ζηηο Πρνιέο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο πνπ έρνπλ 
ηελ έδξα ηνπο ζηελ πφιε ηνπ Οεζχκλνπ.  Ν ζπληνληζκφο θαη ε ζηήξημε 

ηεο πξνζπάζεηαο ζπηήο είρε αλαιεθζεί απφ ηελ Θιηληθή Θνηλσληθήο θαη 
Νηθνγελεηαθήο Ηαηξηθήο ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Θξήηεο κε ηε ζπλεηζθνξά ηαηξψλ γεληθήο ηαηξηθήο θαη επαγγεικάησλ 
πγείαο πνπ εξγάδνληαλ ζε ππεξεζίεο ΞΦ. Ρν ηαηξείν απηφ πνπ 

ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα αμηνπνίεζε ηελ ππνρξέσζε γηα ηαηξηθφ έιεγρν 
πνπ απαηηνχζε ε εγγξαθή ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ πνπ φκσο 

θαηαξγήζεθε ηα ηειεπηαία ηξηα ρξφληα. Ν έιεγγνο πγείαο ηνπο 

πεξηιάκβαλε ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλεζεηψλ πγείαο ηνπο, ηελ εθηίκεζε 
ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε εκβνιηαζκνχο, πιήξε θαηαγξαθή ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ ηνπο ηζηνξηθνχ, θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε 
ησλ ζσκαηνκεηξηθψλ ηνπο δενδνκέλσλ θαη ηεο αξηεξηαθήο ηνπο πίεζεο, 

πιήξε θιηληθή θαηάζπζηήκαηα εμέηαζε, δηελέξγεηα 
ειεθηξνθαξδνγξαθήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε ζπηξνκέηξεζεο. Ν φινο 

έιεγρνο γηλφληαλ κε δηαδξαζηηθά κέζα θαη νη θνηηεηέο ελζαξξχλνληαλ 
λα ζπκπιεξψζνπλ φια ηνπο ηα δειηία κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ θαη ή 

φιε δηαδηθαζία ήηαλ καζεζηαθή γηα θνηηεηέο θαη επαγγεικαηίεο ΞΦ.  
Απνηειέζκαηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ηνπ ηαηξείνπ απηνχ 

δεκνζηεχζεθαλ ζε μελφγισζζα πεξηνδηθά ζην πιαίζην κηαο δηδαθηνξηθήο 
δηαηξηβήο (Lionis, et al 2004; Lionis, et al 2006). Πηελ πξψηε 

δεκνζίεπζε γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπκβνιή ηεο κειέηεο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο ζρεηηθήο δειαδή ηεθκεξίσζεο πνπ ππνβάιινπλ νη 

θνηηεηέο ζρεηηθήο κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ γνλέσλ ηνπο γηα λα 

ηνπο δνζεί δπλαηφηεηα θνηηεηηθήο παλεπηζηεκηαθήο ζηέγεο σο πεγήο 
γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο ησλ θνηηεηψλ. Πηε δεχηεξε 

δεκνζίεπζε αλάκεζα ζε άιια ππνγξακκίδνληαη ηα θελά ζηελ 
νινθιήξσζε ησλ εκβνιηαζκψλ ησλ θνηηεηψλ κε θχξηα αλαθνξά ζηα 

εκβφιηα γηα ηιαξά, εξπζξά θαη παξσηίηηδα θαη ζην εκβφιην ηεο 
επαηίηδαο Β. 

Πε κηα ρεηξφγξαθε αλαθνξά πεπξαγκέλσλ ηνπ ηαηξείνπ απηνχ 
(Αλησλνπνχινπ Κ, Ρξνχιε Λ, Ρδηξάθε Κ, Ρζνπξδαιάθε Δ, Κνζραλδξέα 

Η, Ιηνλήο Σ) ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εμέηαζε ησλ 
πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο πνπ θαηαηάρζεθαλ 

ζηηο Πρνιέο πνπ έρνπλ έδξα ηελ πφιε ηνπ Οεζχκλνπ θαηά ην 
αθαδεκαηθφ έηνο 2005-2006. Ππλνιηθά εμεηάζζεθαλ 610 θνηηεηέο (532 
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γπλαίθεο) κε κέζε ειηθία 19 έηε. Ρα λνζήκαηα ηνπ ζπξενεηδή αδέλα 

(24.2%), ηα θαθνήζε λεπιάζκαηα (19%) θαη ε ππεξιηπηδαηκία (18.2%) 
ήηαλ ηα πην ζπρλά λνζήκαηα πνπ νη θνηηεηέο αλέθεξαλ ζην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο ηζηνξηθφ. Ρν 16.4% ησλ θνηηεηψλ δήισζαλ 
ζπζηεκαηηθφ θάπληζκα θαη κφκν ην ¼ απφ απηνχο δήισλε άζθεζε 

πεξηζζφηεξε ησλ 3 σξψλ ηελ εβδνκάδα. Ρν 17.6% ησλ θνηηεηψλ είραλ 
ην δείθηε κάδαο ζψκαηνο (ΒΚΗ) κεγαιχηεξν ηνπ 25Kg/m2, ελψ ην 28% 

ήζαλ νιηγνβαξείο. ςειή ηηκή αξηεξηαθήο πίεζεο (ηηκέο πξνππέξηαζεο 
120-139mmHg γηα ηε ζπζηνιηθή θαη 80-89mmHg γηα ηε δηαηνιηθή) 

κεηξήζεθε ζε 226 θνηηεηέο (37%) κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 
κε ηελ αχμεζε ηνπ ΒΚΗ. Απφ ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αλέθεξαλ νη 

θνηηεηέο ε αλαηκία (θχξηα ζηδεξνπεληθή) ζε πνζνζηφ 20%, ε 
θεθαιαιγία/εκηθξαλία (11.2%), ηα λνζήκαηα ηνπ ζπξενεηδνχο (6.6%) 

θαη ην βξνγρηθφ άζζκα (6.1%) ήηαλ ηα πεξηζζφηεξν ζπρλά. 
Πε ζέκαηα πγείαο ησλ θνηηεηψλ Ξαλεπηζηεκίσλ θαη Αλψηαησλ 

Ρερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ θπξίσο Ηαηξηθήο, Λνζειεπηηθήο, 

Νδνληηαηξηθήο, Γηαηξνθνινγίαο θαη Καηεπηηθήο αλαθέξνληαη αξθεηέο 
δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο απφ ηα Ξαλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο καο. Κηα 

«αθεγεκαηηθή» (narrative) αλαδήηεζε ζην PuBMed αλέδεημε ηα ζέκαηα 
κε ηα νπνία νη κειέηεο απηέο αζρνιήζεθαλ θαη αλάκεζα ζε απηά 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παξαθάησ: 
 εκβνιηαζκφ έλαληη ηνπ ΖPV (Donadiki, et al, 2012), εκβνιηαζκφ 

έλαληη H1N1 (Mavros, et al 2011), γλψζεηο, έιεγρνο θαη εκβνιηαζκφο 
γηα ηνλ HPV (Dinas, et al 2009) 

 stress θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αθαδεκατθψλ εμεηάζεσλ Costarelli 
and Patsai, 2012), πεγέο αληηιακβαλφκελνπ stress (Polychronopoulou 

and Divaris, 2005),ζρέζε κεηαμχ δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο θαη 
ζπζρεηηδφκελσλ κε ηελ πγειηα ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο 

(Theodorakis, et al 2004) 
 πξνζσπηθφ θάθειιν πγείαο (Karamanlis, et al 2012),  

 δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ 

θαξδηαγγεηαθή λφζν (Chourdakis, et al 2011), δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο, 
ζπλήζεηεο πγείαο θαη παρπζαξθία (Chourdakis, et al 2010), 

πξνζθφιιεζε ζηε Κεζνγεηαθή δηαηξνθή (Van Diepen, et al 2011), 
δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο θαη ζπζρεηηρφκελνη παξάγνληεο (Gonidakis, et al 

2009), δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο (Papadaki, et al 2007), πξφζιεςε 
ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαη θαηαλάισζε ηξνθίκσλ (Mammas, et al 2004),  

 δηαθνπή θαη έιεγρν ηνπ θαπλίζκαηνο (Patelarou, et al 2011), 
θάπληζκα θαη ζχγθξηζε αλάκεζα ζε θνηηεηέο δηαθφξσλ ζρνιψλ 

(Alexopoulos, et al 2010), θάπληζκα ζε θνηηεηέο κε άζζκα 
(Krommydas, et al 2004), θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο (Polychronopoulou, et 

al 2004), θάπληζκα ηζηγάξνπ, θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο θαη ιηπίδηα 
νξνχ (Mammas, et al 2003) 

 πγηεηλφ ηξφπν δσήο (Tirodimos, et al 2009) 



 47 

 ρξήζε ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (Frangos, et al 2011),  

 κε αζθαιήο ρξήζε λφκηκσλ νπζηψλ (Samakouri, et al 2010) 
 γλψζεηο θαη πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηε ζεμνπαιηθή αγσγή 

(Matziou, et al 2009), επίπεδν ελεκέξσζεο γηα ηηο κεζφδνπο 
αληηζχιιεςεο (Dinas, et al 2009; Dinas, et al 2008), ζεμνπαιηθέο 

πξαθηηθέο (Papaharitou, et al 2008), γλψζεηο, ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά 
ζρεηηθή κε ηελ αληηζχιιεςε (Kallipolitis, et al 2003) 

 ζπκπεξηθνξά ζηε θξνληίδα ηνπ ζηφκαηνο (Polychronopoulou 
and Kawamura, 2005),δηαπνιηηηζκηθή δηαθχκαλζε ζηηο ζπλήζεηεο ηεο 

ζηνκαηηθήο πγείαο (Kawamura, et al, 2005) 
Απφ ηελ αλαδήηεζε απηή εληνπίζζεθαλ δεκνζηεχζεηο πνπ δελ 

αλαθέξνληνπζαλ ζηελ πγεία ησλ θνηηεηψλ αιιά ζε πεπνηζήζεηο θαη 
γλψζεηο ηνπο γηα επηιεγκέλα ζέκαηα πγείαο φπσο: ηνλ θαξθίλν ηνπ 

παρένο εληέξνπ (Papanikolaou, et al, 2012), ηεο ζρηδνθξέλεηαο 
(Economy, et al, 2012) θαη ηηο κεηακνζρεχζεηο (Dardavessis, et al, 

2011), γλψζεηο γηα ηε ινίκσμε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ απφ ριακχδηα 

(Dinas, et al 2010), ζηάζεηο ζρεηηθέο κε παηδηά κε αλαπεξία (Matziou, 
et al 2009), ζηάζεηο γηα ηελ επζαλαζία (Kontaxakis, et al 2009), 

ζηάζεηο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο (Lambrinou, et al 2009), ζηάζεηο γηα ηελ 
αζζελνθεληξηθή θξνληίδα (Tsimptsiou, et al 2007), ρξήζε doping 

(Papadopoulos, et al 2006), απφςεηο γηα ηελ πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε 
ζηελ νγθνινγία (Karamouzis, et al 2006), ζηάζεηο γηα ηελ 

ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία (Papakosta, et al 2005), αιιαγή ζηηο ζηάζεηο 
γηα ηε ςπρηθή πγεία κεηά απφ θιηληθή άζθεζε ζηε ςπρηαηξηθή 

(Madianos, et al, 2005). 
Ξαξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο εθηίκεζεο ηεο πγείαο ησλ θνηηεηψλ 

έγηλαλ απφ ην ηελ Ηαηξηθή Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηελ 
Ηαηξηθή Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ησλ Ησαλλίλσλ.  

Δπηπξφζζεηα φια ηα Ξαλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο καο έρνπλ αλαπηχμεη 
ππεξεζίεο γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηηο 

δηαδηθηπαθέο ζειίδεο ηνπο. Πχκθσλα κε απηέο πγεηνλνκηθή ππεξεζία 

δειψλεη ην Δζληθφ θαη Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ 
(www.uoa.gr/foithtes-drasthriorhtes/ygeionomiki-peri8alch.html) κε 

ιεηηνπξγνχληα ηαηξεία παζνινγηθφ, γπλαηθνινγηθφ, δεξκαηνινγηθφ, 
νδνληηαηξηθφ, κνλάδα ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο, θαη αθηηλνινγηθφ 

εξγαζηήξην. Πην Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο νη ππεξεζίεο 
πεξίζαιςεο (Ηαηξείν θαη ζπκβνπιεπηηθφο ζηαζκφο ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο) πεξηιακβάλνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
Ξαλεπηζηεκηαθήο Φνηηεηηθήο Ιέζρεο (www.auth.gr/units/506). Ρελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ θνηηεηψλ ζην Ξαλεπηζηήκην Ηνσαλλίλσλ 
έρεη αλαιάβεη ην Ξαλεπηζηεκηαθφ Λνζνθνκείν κε 16 Ξαλεπηζηεκηαθέο 

Θιηληθέο λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ θνηηεηψλ κεηά απφ 
πξνζπλλελφεζε κε ηηο ππεξεζίεο ησλ εμσηεξηθψλ ηνπο Ηαηξείσλ 

(www.uoi.gr/students/social/medicare.php). Αλάινγεο είλαη θαη νη 
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δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο καο θαη ε πιήξεο 

αλαθνξά ηνπο ζα μέθεπγε ησλ ζηφρσλ απηνχ ηνπ θεηκέλνπ, πιελ φκσο 
κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαη θαηαγξαθή ηνπ φρη κφλν κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο ηνπο πξνβνιήο θαίλεηαη αλαγθαία θαη ζα κπνξνχζε λα 
γίλεη ζην πιάηζην κηαο άιιεο εθδνηηθήο πξνζπάζεηαο. 

Κηα ηξίηε θαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ ΞΦ 
πξνζηέζεθε κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηε ρψξα 

καο θαη απηή αθνξά ηηο: 

(γ) ςπηπεζίερ πποαγυγήρ ηηρ ςγείαρ και θεπαπεςηικήρ θπονηίδαρ ζε 

γονείρ και εθήβοςρ συπίρ αζθαλιζηική κάλςτη. 

Δδψ εληάζζνληαη νη ππεξεζίεο εθηίκεζεο θαη πηζηνπνίεζεο πγείαο 

παηδηψλ θαη εθήβσλ αλαζθάιηζησλ νηθνγελεηψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ηνπο κε αθνξκή 

ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο. Νη ππεξεζίεο απηέο πξνζθέξνληαη 
απφ ηε Κνλάδα ΞΦ ηεο Θιηληθήο Θνηλσληθήο θαη Νηθνγελεηαθήο ηνπ 

ΞαΓΛΖ πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην 

Ξξνγξακκαηηζκνχ πεξεζηψλ γείαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν 
Ζξαθιείνπ θαη ηε ζηήξημε ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Θξήηεο ζην θέληξν ηνπ Ζξαθιείνπ. Πηε Κνλάδα απηή πξνζθέξνληαη κηα 
θνξά ηελ εβδνκάδα ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο απφ 

παηδίαηξν θαη επηζθέπηξηα πγείαο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη 
δηελέξγεηα εκβνιηαζκψλ. Πηε Κνλάδα απηή ζηηο νπνία πξνζθέξνπλ κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλν εβδνκαδηαίν πξφγξακκα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο 
ηνπο 2 κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο, έλαο ηαηξφο Θνηλσληθήο 

Ηαηξηθήο ΔΠ θαη κηα επηζθέπηξηα πγείαο απφ ην Ξαλεπηζηεκηαθφ 
Λνζνθνκείν, κηα λνζειεχηξηα θνηλνηηθήο λνζειεπηηθήο θαη κηα 

δηαηξνθνιφγνο απφ ην Ρκήκα Ηαηξηθήο, κηα ςπρνιφγνο θαη δπν 
λνζειεχηξηεο απφ ην Γήκν Ζξαθιείνπ. 

 

4. Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο 

Γεληθά ε επαξρία πζηεξεί ζεκαληηθά φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο γηα ηε 

δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ κε έλα 

νπνηνδήπνηε ρξφλην λφζεκα. Ζ ίδηα αλεπάξθεηα παξνπζηάδεηαη θαη ζηνπο 

θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο. Γηαπηζηψλεηαη έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ 

ζηνηρεησδψλ γλψζεσλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε θάπνησλ επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ, θαζψο θαη αδπλακία πξνζέγγηζεο ησλ κεραληζκψλ 

πξφζβαζεο. 

Θξίλεηαη πεξηζζφηεξν απφ αλαγθαίν ε αληηκεηψπηζε ελφο παηδηνχ κε 

ρξφλην λφζεκα θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ απφ εηδηθφ ςπρνιφγν. κσο 

φζνλ αθνξά ην Λνζνθνκείν ηεο Θέξθπξαο, εδψ θαη έλα ρξφλν ζηεξείηαη 
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ςπρνιφγνπ, κε απνηέιεζκα πεξηζηαηηθά απηνθηνληψλ ή άιιεο ζνβαξέο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο ή ρξφληα λνζήκαηα (π.ρ. Κεζνγεηαθή αλαηκία, 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο) λα κελ ηπγράλνπλ ςπρνινγηθήο ζηήξημεο. Ζ 

έιιεηςε απηή έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο, ηδηαίηεξα ζήκεξα, επνρή ηεο 

θξίζεο, πνπ νη γνλείο αδπλαηνχλ λα πιεξψλνπλ ηδηψηεο ςπρνιφγνπο.  

Ρν ίδην κεγάιν θελφ δεκηνπξγείηαη θαη ζην ζέκα ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ, αθνχ νη αζθαιηζηηθνί θνξείο αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ. 

Ν ‗ζηηγκαηηζκφο΄ αθφκε ζηελ θιεηζηή θνηλσλία ηεο επαξρίαο είλαη 

κεγαιχηεξνο κε επαθφινπζν λα δηαηαξάζζεηαη ε ςπρηθή ηζνξξνπία ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Νη γνλείο πνιιέο θνξέο λνηψζνπλ 

θνβηζκέλνη, κήπσο ‗ζηηγκαηηζηνχλ‘ απηνί θαη ην παηδί ηνπο, θιείλνληαη 

ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο. 

Βέβαηα ζηελ Θέξθπξα ιεηηνπξγεί ην Θέληξν Τπρηθήο γείαο Ξαηδηνχ 

θαη Δθήβνπ (ΘΤ)-Ηαηξνπαηδαγσγηθφ. κσο ηα ξαληεβνχ 

θαζπζηεξνχλ, ιφγσ ηνπ νινέλα κεηνχκελνπ θαη κε αλαπιεξνχκελνπ 

πξνζσπηθνχ. 

Πηα πιαίζηα απηψλ ησλ δπζθνιηψλ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Θέξθπξα 

πξν δηεηίαο ην Γίθηπν Ξξσηνβάζκησλ πεξεζηψλ γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Φξνληίδαο Θέξθπξαο.. 

Πθνπφο απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ θαη 

άιισλ πξσηνβνπιηψλ έηζη ψζηε κέζσ ηεο ζπγθξνηεκέλεο δηθηχσζεο 

λα κεγηζηνπνηείηαη ε απνδνηηθφηεηα ζηνπο άμνλεο ηεο Ξξφιεςεο θαη ηεο 

έγθαηξεο αληηκεηψπηζεο ησλ αηηεκάησλ ζηελ Ξξσηνβάζκηα Φξνληίδα. 

Ζ Ξξσηνβάζκηα Φξνληίδα θαη ε Ξξφιεςε, ελψ πξέπεη λα θαηέρεη ηνλ 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πγείαο, ζηε ρψξα καο 

εζηηάδνληαη ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν, ελψ ζπγρξφλσο δηαπηζηψλεηαη 

κία ξαγδαία αχμεζε ησλ αηηεκάησλ γηα ηελ θάιπςε πξσηνβάζκησλ 

αλαγθψλ. 

Ραπηφρξνλα δηαπηζηψλεηαη έιιεηκκα θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 

πγεία. Ζ δηαζχλδεζε ησλ θνξέσλ πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο 

θξνληίδαο, πνπ πινπνηήζεθε ζηελ Θέξθπξα, πηζηεχνπκε φηη ζα 

ακβιχλεη ηηο δπζθνιίεο, πνπ πξνθαιεί ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο παξνρήο 

θξνληίδαο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε 

ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Ξαξάιιεια ζα θέξεη ζεκαληηθά 
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απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θξνληίδαο κε 

ηαπηφρξνλε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.1 

Πήκεξα νη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γίθηπν είλαη νη θάησζη: 

Θέληξν Τπρηθήο γείαο  – Ηαηξνπαηδαγσγηθφ  Θέξθπξαο 

  Γεκνηηθή Κνλάδα Ξξφιεςεο θαηά ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ 

θαη ηνπ AIDS- ΓΖ.ΚΝ.Ξ. «Λίθνο Κψξνο» 

  Θέληξν Γηάγλσζεο –Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη πνζηήξημεο 

Θέξθπξαο  

  Ξεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν Άλσ Θνξαθηάλαο 

  Ξξφγξακκα «Βνήζεηα ζην ζπίηη» 

  Γ/λζε Θνηλσληθήο Κέξηκλαο Ξεξηθεξηαθήο Δλφηεηαο Θέξθπξαο 

  Ηφλην Γηεπηζηεκνληθφ Ηλζηηηνχην γείαο Θέξθπξαο – Δξγαζηήξην 

Τπρννγθνινγίαο  

  Θηλεηή Κνλάδα Τπρηθήο γείαο Θέξθπξαο – Ιεπθάδαο 

  Ηαηξνρεηξνπξγηθή Δηαηξεία Θέξθπξαο 

Διιεληθή Δηαηξεία Θνηλσληθήο Ξαηδηαηξηθήο  θαη Ξξναγσγήο ηεο 

γείαο– παξάξηεκα Θέξθπξαο 

 

Πρεηηθά κε ηα άιια ρξφληα λνζήκαηα, φπσο ν θαξθίλνο, ε 

ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, θ.ά. δπζηπρψο δελ 

ππάξρεη αλάινγε ππνδνκή ζην Ξαηδηαηξηθφ Ρκήκα ηνπ Γεληθνχ 

Λνζνθνκείνπ θαη ηα παηδηά θαη νη γνλείο ηνπο αλαγθάδνληαη λα 

πεγαίλνπλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ησάλληλα, 

Ξάηξα, γηα εμεηδηθεπκέλν εξγαζηεξηαθφ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε. 

Ζ ζηειέρσζε ησλ λνζνθνκείσλ ηεο επαξρίαο κε ην θαηάιιειν 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηέηνησλ 

πεξηζηαηηθψλ, θξίλεηαη αλαγθαία, θαζφζνλ ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη 

λνζειείαο απηψλ ησλ παηδηψλ επηβαξχλεη ηδηαίηεξα ηηο νηθνγέλεηεο θαη 

ηελ Ξνιηηεία, ζε επνρέο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε αληίθηππν ζηελ πγεία 

θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ απηψλ. 

                                                        
1
 http://ygeia-pronoia-corfou.blogspot.gr 
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Κέζα ζ‘ απηά ηα πιαίζηα γηα ηελ ελίζρπζε φισλ απηψλ ησλ νκάδσλ 

ιεηηνπξγεί δσξεάλ ζηελ Ηαηξνρεηξνπξγηθή Δηαηξεία-Ηαηξείν Θέξθπξαο 

νκάδα ςπρνινγηθήο ζηήξημεο απφ εζεινληέο ςπρνιφγνπο. Δπίζεο 

παξέρεηαη δσξεάλ ινγνζεξαπεία θαη ζπκβνπιεπηηθή ζε αλαζθάιηζηα 

παηδηά. Πεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ‗Πρνιή Γνλέσλ‘ ηνπ παξαξηήκαηνο 

ηεο Θέξθπξαο ηεο ΔΔΘΞΞ, φπνπ ζπδεηνχληαη δηάθνξα ζέκαηα ςπρηθήο 

θαη ζσκαηηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο νκηιεηέο θαη 

δίλνληαη θαηεπζχλζεηο ζηνπο γνλείο γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο.  

Θεσξνχκε φηη ζε βάζε εζεινληηζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ πνιιέο δνκέο ζηελ θνηλσλία καο, ζχκθσλα κε ην 

παξάδεηγκα ηεο Θέξθπξαο, ψζηε λα ειαθξχλνπλ ην θφζηνο απφ ηηο 

αδπλακίεο ηεο Ξνιηηείαο θαη λα δψζνπλ δχλακε θαη θνπξάγην ζηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ κε ρξφληα λνζήκαηα γηα λα αληηκεησπίζνπλ κε 

επηηπρία ην πξφβιεκά ηνπο θαη λα εληαρζνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν σο 

έλαο αθφκε πγηήο θξίθνο ηεο αιπζίδαο ηνπ. 

Αλ ε Ξνιηηεία θξνληίζεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή 

ηαιαηπσξία παηδηψλ κε ρξφληα λνζήκαηα θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 

εληζρχνληαο ηηο δνκέο δεκφζηαο πγείαο (π.ρ. ε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ 

βξαρείαο λνζειείαο γηα παηδηά κε θαξθίλν), ζα κπνξνχκε ζίγνπξα λα 

κηιάκε γηα έλαλ άιιν πνιηηηζκφ, έλα πνιηηηζκφ ηεο ςπρήο θαη ηεο 

αγάπεο πξνο ηα παηδηά καο, ην κέιινλ καο. 

Αο γίλεη ν εζεινληηζκφο ζ‘ απηή ηε ρψξα ζεκαία αλζξσπηάο θαη λα 

κελ έρνπκε λα δειέςνπκε πηα ηίπνηα απφ ηνλ εζεινληηζκφ ηνπ 

εμσηεξηθνχ, πνπ αλαθέξνπλ νη γνλείο πνπ ηνλ βίσζαλ! 
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 ζΝξγάλσζε εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο θαη ππελζχκηζεο κε επζχλε 

θξαηηθψλ (πνπξγείν γείαο, ΘΔΔΙΞΛΝ) θαη επηζηεκνληθψλ θνξέσλ 

(Διιεληθή Ξαηδηαηξηθή Δηαηξεία, Διιεληθή Δηαηξεία Ξαηδηαηξηθψλ 

Ινηκψμεσλ, Δθεβηθήο Γπλαηθνινγίαο, Ξξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θιπ), κέζσ 

ησλ καδηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δηαδίθηπν, 

ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν). 

 Γηα κηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ 

εθήβσλ απαηηείηαη κηα ζπζηεκαηηθή αλάγλσζε θαη ζχλζεζε ησλ 

επξεκάησλ ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Διιάδα θαη 

δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ ζηε βάζε ησλ δηαπηζηψζεσλ 

ηεο. 

 Αλάπηπμε νξγαλσκέλσλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο ζηε βάζεη ησλ πξνζθάησο δεκνζηεπκέλσλ νδεγηψλ ηεο 

Ακεξηθάληθεο Ξαηδηαηξηθήο Δηαηξίαο γηα θνηηεηέο Ξαλεπηζηεκίσλ θαη 

Αλψηαησλ Ρερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ. Κηα ζπζηεκαηηθή απνηχπσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θξίλεηαη επίζεο 

αλαγθαία πξηλ ηε ζεζκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 

 Ζ ρψξα δελ δηαζέηεη ππνδνκή καδηθνχ εκβνιηαζκνχ ζηα ζρνιεία, 

ζπλεπψο είλαη απαξαίηεηε ε αλαγλψξηζε θαη αμηνπνίεζε θάζε επθαηξίαο 

(επίζθεςε ζηνλ Ξαηδίαηξν, ηνλ Ηαηξφ Γεληθήο Ηαηξηθήο, ην Γπλαηθνιφγν 

ή ηνλ Ξαζνιφγν γηα ιφγνπο πγείαο ή πηζηνπνηεηηθφ πγείαο) γηα 

ζπκπιήξσζε εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο.  

 Κε ηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε 

ηεο ΓΥΟΔΑΛ ρνξήγεζεο ησλ απαξαίηεησλ εκβνιίσλ ζε φινπο ηνπο 

εθήβνπο κε ή ρσξίο αζθάιηζε, θαζψο θαη ε δηεπθφιπλζε γηα 

πξνζέγγηζή ηνπο κε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκψλ πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο (δεκφζηα ηαηξεία, θέληξα πγείαο, εμσηεξηθά ηαηξεία 

λνζνθνκείσλ κε πξνκήζεηα εκβνιίσλ γηα ηνπο άπνξνπο θαη 

αλαζθάιηζηνπο εθήβνπο, ηα νπνία ζα έρνπλ θαη δηεπξπζκέλν σξάξην).  

 Αλάπηπμε/βειηίσζε ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο εκβνιηαζηηθήο 

θάιπςεο εθήβσλ. Νξγάλσζε βάζεο δεδνκέλσλ γηα θαηαγξαθή φισλ 

Γ. Πξνηάζεηο Βειηίσζεο 
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ησλ εκβνιηαζκψλ απφ ηε βξεθηθή ειηθία, κε ηελ επθαηξία ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, πνπ φκσο απαηηεί 

ρξφλν απφ ην ιεηηνπξγφ πγείαο θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Ρν 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ εκβνιηαζκψλ κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ ειεθηξνληθή ή κέζσ sms ( ζε θηλεηφ ηειέθσλν) 

ππελζχκηζε επαλαιεπηηθψλ δφζεσλ. 

 Δλεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ γηα ζεκαζία εκβνιηαζκνχ θαη βειηίσζε 

ζπλεξγαζίαο επαγγεικαηηψλ πγείαο κε εθπαηδεπηηθνχο. Νξγάλσζε 

ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ ζε 

ζρνιεία. 

 Δλεκέξσζε γνλέσλ γηα ζεκαζία εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο θαη 

ζχζηαζε γηα ρξήζε ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά ηνλ ρξφλν 

 Αμηνπνίεζε θαη δηαθήκηζε/πξνψζεζε ππαξρφλησλ δνκψλ εθεβηθήο 

ηαηξηθήο  

Ξξνζαξκνγή δνκψλ εθεβηθήο ηαηξηθήο ζηηο αλάγθεο ησλ εθήβσλ 

(πξνζαξκνγή σξαξίνπ, κείσζε ρξφλσλ αλακνλήο, ελεκέξσζε κε 

θαηαλνεηνχο φξνπο) 

 

Γηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο 

Ζ εκπεηξία απφ ην πξφγξακκα GRUNDTVIG έδεημε φηη νη γνλείο ζε  

νπνηαδήπνηε ρψξα θαη λα βξίζθνληαη αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα 

πξνβιήκαηα κε ην cyberbullying. Ζ αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ ηνπο 

ζηηο νκάδεο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ππφ ηε δηθή καο 

θαζνδήγεζε ήηαλ εμαηξεηηθά πνιχηηκε γη απηνχο. ζν πνην 

ελεκεξσκέλνη είλαη νη γνλείο ζε ζέκαηα πξφιεςεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ πνπ εινρεχνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο θαη φζν πεξηζζφηεξν είλαη 

δίπια ζηα παηδηά ηνπο θαη επηθνηλσλνχλ νπζηαζηηθά καδί ηνπο ηφζν 

αζθαιέζηεξα ζα είλαη απηά ζηελ δηαδηθηπαθή ηνπο δσή. Κηα ζσζηή 

πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πεξηιακβάλεη ππεχζπλε 

ελεκέξσζε γηα ηα παηδηά, ηνπο γηαηξνχο θαη φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

πφ ηελ αηγίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο cost γηα ην cyberbullying ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2012 έιαβε ρψξα ζην Ξαξίζη έλα dissemination conference πνπ 

απεζπλφηαλ φρη κφλν ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αιιά θαη ζε άιινπο 

θνξείο φπσο νη πάξνρνη internet, νη ππεξεζίεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ 

Δγθιήκαηνο θαη ηα ππνπξγεία Ξαηδείαο θαη γείαο ησλ επξσπαηθψλ 
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θξαηψλ. Γηαλεκήζεθε θαη έλα θπιιάδην κε νδεγίεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ cyberbullying πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εκπεηξία 

δηαρείξηζεο ηνπ  πξνβιήκαηνο απφ ζπλνιηθά 28 ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 
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Kέληξν: Αξεηαίεην Απαληήζεηο 

Mέγηζηε ειηθία λνζειεπόκελσλ 
εθήβσλ    

Δπίζεκε (θάλνπλ νη γνλείο 
ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο γηα 

λνζειεία ησλ παηδηψλ έσο 16 εηψλ 
ζηα παηδηαηξηθά λνζνθνκεία) 18 εηψλ 

Αλεπίζεκε: εμεγείζηε πρ γηα 

παηδηά κε ρξφληαπξνβιήκαηα πγείαο   

Παξερόκελεο ππεξεζίεο   

1. Ηαηξείν Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 

Λαη απφ πφηε ΛΑΗ. Απφ ην 1997 ζην Αξεηαίεην Λνζνθνκείν 

2. Θάιακνη Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 

Λαη απφ πφηε ΛΑΗ. Έλα δίθιηλν 

Δπηζηεκνληθό δπλακηθό   

1. Γεληθνί παηδίαηξνη 

απνθιεηζηηθά/ αλαιχζηε εηδηθφηεξα 
ελδηαθέξνληα 

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, πνπ εμεηδηθεχζεθαλ 

ζηελ Ξαηδηθή θαη Δθεβηθή Γπλαηθνινγία, ζην 
Αξεηαίεην Λνζνθνκείν 

2. Δμεηδηθεπκέλνη παηδίαηξνη ή 

άιιεο ζπλαθείο 
εηδηθφηεηεο/πεξηγξάςηε αλαιπηηθά  Δθεβίαηξνη 

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, ζην 
ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ   

1. Γπλαηθνιφγνο  

ΛΑΗ-ΞαηδνΓπλαηθνιφγνη θάηνρνη δηεζλνχο 

δηπιψκαηνο παηδηθήο θαη εθεβηθήο Γπλαηθνινγίαο 
(IFEPAG) 

2. Τπρίαηξνο/παηδνςπρίαηξνο  ΛΑΗ 

3. Τπρνιφγνο  ΛΑΗ 

4. Γηαηξνθνιφγνο  ΛΑΗ 

5. Γπκλαζηήο    

6. Δθπαηδεπηηθφο    

7. Δηδηθνί ρξφλησλ λνζεκάησλ    

8. Αιινη εηδηθνί ηη αθξηβψο   

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε 
παξαπνκπή εθηόο λνζνθνκείνπ/ 

Ση αθξηβώο ΛΑΗ 

Πξόγξακκα κεηάβαζεο εθήβσλ 

ζε ππεξεζίεο πγείαο ελειίθσλ Ση ΣΗ 

Παξάξηεκα 
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αθξηβώο?  

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαίδεπζεο 
ζηελ εθεβηαηξηθή/ εκεηώζηε 

ώξεο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 
ππεπζύλνπ, από πόηε άξρηζε ε 

δηδαζθαιία 

ΑΞ ΡΝ 1997. πεχζπλνη: Θαζ. Γ. Θ. 
Θξεαηζάο θαη Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο Δ. 

Γειεγεψξνγινπ 

1. Ξξνπηπρηαθφ επίπεδν  ΛΑΗ 

2. Κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ή 

πξφγξακκα  ΛΑΗ 

3. Καζήκαηα ζε εηδηθεπνκέλνπο  ΛΑΗ 

Ξεξηερφκελν καζεκάησλ 

(ζπκπιεξψζηε ζε ηη απφ ηα 
παξαθάησ αλαθέξνληαη 1. 

παρπζαξθία 2.βνπιηκία, αλνξεμία 3. 
ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο 4. 

ζσκαηηθέο θαθψζεηο 5. ςπρηθή 
επηβάξπλε 6. Απηνθηνληθφηεηα θαη 

θαηάζιηςε 7. Πεμνπαιηθή θαη 
αλαπαξαγσγηθή πγεία 8. 

Δλδνθξηλνινγηθά πξνβιήκαηα 9. 
Καζεζηαθά πξνβιήκαηα, δηάζπαζε 

πξνζνρήο 10. θνηλσληθνπνηίεζε) 1. 2. 7. 8. 

Γξαζηεξηόηεηεο επαθήο κε ηνπο 
εθήβνπο ζηελ θνηλόηεηα ή κέζσ 

ειεθηξνληθώλ κέζσλ   

Πεξηγξάςηε ζύληνκα 3 

ηνπιάρηζηνλ ζεηηθά ζεκεία ηεο 

εκπεηξίαο ζαο απφ ηε ζεκεξηλή 
παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

εθήβνπο θαη 5 ηνπιάρηζηνλ 
ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο γηα βειηηψζεηο 

ζηελ θιηληθή ή ηελ πεξηνρή επζχλεο 
ζαο ζηα επφκελα 5 ρξφληα  

1. ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΓΗΔΘΛΥΛ ΚΑΘΖΡΗΘΥΛ 
ΠΛΔΓΟΗΥΛ 

  

2.ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΠΔ ΠΣΝΙΔΗΑ ΑΛΑ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΚΔ 
ΘΔΚΑ ΑΓΥΓΖ ΓΔΗΑΠ-ΠΔΜΝΑΙΗΘΖ 

ΓΗΑΞΑΗΓΑΓΥΓΖΠΖ 

  

3. ΞΑΗΓΝΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΑΞ 
ΡΖΛ ΓΔΛΛΖΠΖ ΚΔΣΟΗ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ ΡΥΛ 20 ΔΡΥΛ 

ΞΝ ΣΟΖΕΝΛ ΓΗΑΓΛΥΠΖΠ, ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΘΑΗ 
ΞΝΙΙΔΠ ΦΝΟΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ 

  ΠΡΟΣΑΔΙ 

  
1. ΤΣΝΙΝΓΝΗ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝΗ ΙΔΗΡΝΟΓΝΗ 
ΠΡΑ ΠΣΝΙΔΗΑ 
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  2. ΠΥΠΡΖ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΡΥΛ ΛΔΥΛ ΑΞ ΡΑ ΚΚΔ 

  
3. ΔΡΖΠΗΑ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΚΑΘΖΡΗΘΥΛ 
ΠΛΔΓΟΗΥΛ 

  

4. ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΗΑ ΑΛΡΗΠΠΙΖΤΖ 
ΠΔΜΝΑΙΗΘΥΠ ΚΔΡΑΓΗΓΝΚΔΛΑ ΛΝΠΖΚΑΡΑ ΘΑΗ 

ΡΗΠ ΑΛΔΞΗΘΚΖΡΔΠ ΘΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΘΡΟΥΠΔΗΠ 

ΠΡΖΛ ΔΦΖΒΔΗΑ 

  

5. ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΚΒΝΙΗΑΠΚΝΠ ΠΔ ΝΙΔΠ ΡΗΠ 

ΔΦΖΒΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ 

 

Kέληξν: Γ΄Παηδηαηξηθή Κιηληθή 

ΑΠΘ, Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ Απαληήζεηο 

Mέγηζηε ειηθία λνζειεπόκελσλ 

εθήβσλ  

14 εηψλ γηα ηε γεληθή παηδηαηξηθή θαη 18 εηψλ γηα 

ηα ρξφληα λνζήκαηα  

Δπίζεκε (θάλνπλ νη γνλείο 
ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο γηα 

λνζειεία ησλ παηδηψλ έσο 16 εηψλ 
ζηα παηδηαηξηθά λνζνθνκεία) 

πνιχ ζπάληα γηα λνζειεία, πνιχ ζπρλά γηα 
εμέηαζε ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία- ζπκβνπιεπηηθή 

Αλεπίζεκε: εμεγείζηε πρ γηα 
παηδηά κε ρξφληαπξνβιήκαηα πγείαο 

Έθεβνη κε ζαθραξψδε δηαβήηε, θπζηηθή ίλσζε, 
βξνγρηθφ άζζκα θαη άιια ρξφληαλνζήκαηα 

λνζειεχνληαη ηαθηηθά ζηελ παηδηαηξηθή θιηληθή 

Παξερόκελεο ππεξεζίεο   

1. Ηαηξείν Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 

Λαη απφ πφηε Λαη απφ ην 2009 (Κάηνο) 

2. Θάιακνη Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 
Λαη απφ πφηε ρη 

Δπηζηεκνληθό δπλακηθό   

1. Γεληθνί παηδίαηξνη 
απνθιεηζηηθά/ αλαιχζηε εηδηθφηεξα 

ελδηαθέξνληα   

2. Δμεηδηθεπκέλνη παηδίαηξνη ή 

άιιεο ζπλαθείο 
εηδηθφηεηεο/πεξηγξάςηε αλαιπηηθά  

Ζ Γ΄Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή ΑΞΘ δηαζέηεη 

εμεηδηθεπκέλνπο παηδηάηξνπο -κέιε ΓΔΞ 
(παηδηαηξηθή ελδνθξηλνινγία, παηδηαηξηθή 

πλεπκνλνινγία, παηδηαηξηθή θαξδηνινγία, 
παηδηαηξηθή γαζηξεληεξνινγία, παηδηαηξηθή 

λεπξνινγία, παηδηαηξηθή λεθξνινγία, παηδηαηξηθή 

αλνζνινγία-ξεπκαηηθά λνζήκαηα) νη νπνίνη 
πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε εθήβνπο φηαλ 

απηφ δεηεζεί, ζε επίπεδν εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ή 
λνζειεπνκέλσλ λεαξψλ αζζελψλ ζε θιηληθήο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ Ξαπαγεσξγίνπ (φπσο Ξαζνινγηθή, 
Γπλαηθνινγηθή, Ξαηδνρεηξνπξγηθή, Νξζνπαηδηθή, 

Λεπξνρεηξνπξγηθή θιπ) 
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Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, ζην 

ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ   

1. Γπλαηθνιφγνο  

πάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία θαη παξαπνκπήεθήβσλ 

λεαλίδσλ ζην ηαηξείν εθεβηθήο Γπλαηθνινγίαο πνπ 
αλήθεη ζηελ Α΄Καηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή 

Θιηληθή ΑΞΘ θαη ιεηηνπξγεί θάζε Γεπηέξα 

2. Τπρίαηξνο/παηδνςπρίαηξνο    

3. Τπρνιφγνο  

πάξρεη ζπλεξγαζία κε νκάδα ςπρνιφγσλ ηεο 

Τπρηαηξηθήο Θιηληθήο ΑΞΘ ζην λνζνθνκείν 
Ξαπαγεσξγίνπ θαζψο θαη πξσηφθνιια 

παξαθνινχζεζεο εθήβσλ- πξνο ην παξφλ-  
κε ρξφλην λφζεκα 

4. Γηαηξνθνιφγνο  

πάξρεη ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο 

ζπλεξγάηεο-δηαηηνιφγνπο ηεο Γ΄Ξαηδηαηξηθήο 
Θιηληθήο  

5. Γπκλαζηήο  Γελ ππάξρεη 

6. Δθπαηδεπηηθφο  

πάξρεη εθπαηδεπηηθφο γηα απαζρφιεζε ησλ 
παηδηψλ πνπ λνζειεχνληαη ζηε Γ΄Ξαηδηαηξηθή 

Θιηληθή ΑΞΘ. Γελ ππάξρεη θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο 
γηα εθήβνπο. 

7. Δηδηθνί ρξφλησλ λνζεκάησλ  

πάξρνπλ εμεηδηθεπκέλνη παηδίαηξνη κέιε ΓΔΞ 
πνπ παξαθνινπζνχλ ρξφληαλνζήκαηα 

(ελδνθξηλνινγία-δηαβεηνινγία, λεπξνινγία, 
πλεπκνλνινγία, θαξδηνινγία, λεθξνινγία, 

γαζηξεληεξνινγία-δηαηξνθή, ξεπκαηνινγία-
αλνζνινγία). Δμεηδηθεπκέλνη δηαηηνιφγνη 

(δηαβήηεο θιπ). 

8. Αιινη εηδηθνί ηη αθξηβψο 
Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, κεηαπηπρηαθνί 
θνηηεηέο κε ελδηαθέξνλ ζηελ εθεβηθή ηαηξηθή 

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε 
παξαπνκπή εθηόο λνζνθνκείνπ/ 

Ση αθξηβώο 

Κνλάδα Δθήβσλ Τπρηαηξηθήο Θιηληθήο 

Λνζνθνκείνπ ΑΣΔΞΑ 

Πξόγξακκα κεηάβαζεο εθήβσλ 
ζε ππεξεζίεο πγείαο ελειίθσλ Ση 

αθξηβώο?  

πάξρεη πξφγξακκα κεηάβαζεο εθήβσλ κε ρξφλην 
πξφβιεκα ζε κνλάδα ελειίθσλ. Ξξνο ην παξφλ 

ιεηηνπξγεί ππνδεηγκαηηθά ε κεηάβαζε ησλ 
παηδηψλ-εθήβσλ κε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 1 

ζηε κνλάδα ελειίθσλ κε ζαθραξψδε δηαβήηε 
αθνχ ζην Λνζνθνκείν Ξαπαγεσξγίνπ ζηεγάδεηαη 

εηδηθφ Γηαβεηνινγηθφ Θέληξν κε ηελ απαξαίηεηε 
ζηειέρσζε απφ ηαηξνχο, δηαηνιφγνπο, λνζειεπηέο 

θιπ. θαη παξαπέκπεηαη ν έθεβνο κε ηε ζπλνδεία 

ηνπ παηδηάηξνπ-εθεβηάηξνπ. Γηα άιια 
ρξφληαλνζήκαηα ε κεηάβαζε γίλεηαη κε 

πξνζσπηθή επηθνηλσλία ησλ ηαηξψλ ή ησλ 
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αζζελψλ κε ηαηξνχο άιισλ λνζνθνκείσλ πρ γηα 

ηελ θπζηηθή ίλσζε κε ηαηξνχο ηνπ Λνζνθνκείνπ 
Ξαπαληθνιάνπ. 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ εθεβηαηξηθή/ εκεηώζηε 
ώξεο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

ππεπζύλνπ, από πόηε άξρηζε ε 
δηδαζθαιία 

ΔΦΖΒΗΘΖ ΗΑΡΟΗΘΖ  
Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήµην Θεζζαινλίθεο 

Ηαηξηθή Πρνιή Ξξφγξαµµα Κεηαπηπρηαθψλ 
Ππνπδψλ 

Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο Καζήµαηνο 
πεχζπλε µαζήµαηνο: Αζεµίλα Γαιιή-

Ρζηλνπνχινπ, Δπίθ. Θαζεγήηξηα Ξαηδηαηξηθήο-
Ξαηδηαηξηθήο Δλδνθξηλνινγίαο 

Σψξνο: Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο Γ΄Ξαηδηαηξηθήο 

Θιηληθήο ΑΞΘ, Γ.Λ.Θ.Ξαπαγεσξγίνπ 
Δγρεηξίδην: Πηνπο θνηηεηέο δηαηίζεηαη δσξεάλ ην 

βηβιίν «Βαζηθέο Αξρέο Δθεβηθήο Ηαηξηθήο» ησλ 
εθδφζεσλ Ονηφληα 

Ώξεο δηδαζθαιίαο: 15.00-17.00 (Ρεηάξηε) 
Δμάµελν δηδαζθαιίαο: 3ν εμάµελν 

Δπηθνηλσλία: agalli@auth.gr , 
gallitsin@gmail.com  

 
Πθνπφο ηνπ µαζήµαηνο ηεο Δθεβηθήο Ηαηξηθήο 

είΛαη ε εθπαίδεπζε ησλ µεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 
ηεο Ηαηξηθήο αιιά θαη άιισλ ελδηαθεξνµέλσλ, 

ζην αληηθείµελν ηεο Δθεβηθήο Ηαηξηθήο θαη ε 
επαηζζεηνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ, ησλ 

Ηδξπµάησλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ γηα ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο ησλ 
εθήβσλ.  

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ 
• Φπζηνινγία – ζσµαηηθέο µεηαβνιέο 

• Δλδνθξηλνινγία- µεηαβνιέο 
• Δθεβηθή Γπλαηθνινγία 

• Θνηλσληθή εθεβηθή ηαηξηθή 
• Τπρηαηξηθή ζηελ εθεβεία 

• Δθεβηθή λνζνινγία 
• Σξφληαλνζήµαηα 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ 
Ζ απνηίµεζε ηεο πξνφδνπ ησλ µεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ ζα γίλεηαη: 
Α) είηε µε 2- 3 βηβιηνγξαθηθέο εξγαζίεο ζε 

ζεµαηηθέο ελφηεηεο ηνπ µαζήµαηνο είηε µε 1 

πιήξεο εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν θαηά πεξίπησζε, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμαµήλνπ Β) είηε µε γξαπηή 
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δνθηµαζία, ζην ηέινο ηνπ εμαµήλνπ 

 
ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

 (εθπνλήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ µαζήµαηνο 
«Δθεβηθή Ηαηξηθή») 

1. 2005. Διεπζεξία Δµµαλνπειίδνπ: Ζ πνηφηεηα 
δσήο ησλ παηδηψλ µε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ Η 

θαη νη ζρέζε ηεο µε ην ίδην ην λφζεµα θαη ηε 
ζεξαπεία ηνπ. Γεµνζηεχζεθε ζην Hippokratia. 

2008 Jul;12(3):168-75. (Quality of life of 
children and adolescents with diabetes of 

Northern Greek origin. Emmanouilidou E, Galli-

Tsinopoulou A, Karavatos A, Nousia-Arvanitakis 
S.) Βξαβεχζεθε απφ ζην 5ν Δπηζηεµνληθφ 

Ππλέδξην ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο ΑΞΘ, 2-5 
Απξηιίνπ2009 

2. 2006. Πηπιηαλή Γθίδα: Κειέηε ησλ HLA 
αληηγφλσλ ζε παηδηά θαη εθήβνπο µε 

ζπξενεηδίηηδα Hashimoto. Γεµνζηεχζεθε ζην 
Indian Pediatr. 2008 Jun;45(6):493-6. (HLA-

DQB1*05 association with Hashimoto's thyroiditis 
in children of Northern Greek origin.Giza S, Galli-

Tsinopoulou A, Lazidou P, Trachana M, Goulis D.) 
Βξαβεχζεθε ζην 5ν Δπηζηεµνληθφ Ππλέδξην ηεο 

Ηαηξηθήο Πρνιήο ΑΞΘ, 2-5 Απξηιίνπ2009. 
3. 2007. Αηθαηεξίλε Σαηδεδεµεηξίνπ: 

Παθραξψδεο Γηαβήηεο ηχπνπ1 θαη αξξπζµίεο ζηα 

παηδηά. Γεµνζηεχηεθε ζηελ Ξαηδηαηξηθή 2009. 
Bξαβεχζεθε µε ην 2ν Σσξέµεην Βξαβείν, ζην 46ν 

Ξαλειιήλην Ξαηδηαηξηθφ Ππλέδξην, Θέξθπξα 
Ηνχληνο2007. 

4. 2008. Καγδαιελή Ξαηζεάδνπ: Πεμνπαιηθή 
ζπµπεξηθνξά ζε µαζεηηθφ πιεζπζµφ Ιπθείσλ ηνπ 

λνµνχ Θεζζαινλίθεο. Γεµνζηεχζεθε ζην Eur J 
Contracept Reprod Health Care. 2010 

Oct;15(5):357-66. (Factors associated with the 
onset of sexual activity among Greek high school 

students. Patseadou M, Galli-Tsinopoulou A, 
Goulis DG, Arvanitidou M.) Βξαβεχζεθε µε ην 

Βξαβείν Θνηλσληθήο Ξαηδηαηξηθήο Π. Γνμηάδε, ηεο 
Διιεληθήο Ξαηδηαηξηθήο Δηαηξείαο, 47ν 

Ξαλειιήλην Ξαηδηαηξηθφ Ππλέδξην, Ηνχληνο2009. 

5. 2010. Ησάλλεο Θχξγηνο: Ξξνζδηνξηζµφο 
επηπέδσλ πεπηηδίνπ YKL-40 ζηνλ νξφ 
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παρχζαξθσλ πξνεθεβηθψλ παηδηψλ. Ππζρέηηζεµε 

παρπζαξθία θαη αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε. 
Γεµνζηεχηεθε ζην Metabolism 2012 

Apr;61(4):562-8. (Elevated circulating levels of 
the serum acute-phase protein YKL-40 (chitinase 

3-like protein 1) are a marker of obesity and 
insulin resistance in prepubertal children. Kyrgios 

I, GalliTsinopoulou A, Stylianou C, 
Papakonstantinou E, Arvanitidou M, Haidich AB) 

Βξαβεχζεθε µε ην 3ν Βξαβείν ζην Γηεζλέο 
Ππλέδξην 1st International Diabetes and Obesity 

Forum (IDOF) , 21-23 Νθησβξίνπ 2010. 

6. 2011. Διέλε Θνηαλίδνπ: Ζ παηδηθή παρπζαξθία 
ζηελ Διιάδα: Κεηα-αλάιπζε δεδνµέλσλ2001-

2010. Βξαβεχζεθε µε ην Βξαβείν Θνηλσληθήο 
Ξαηδηαηξηθήο Π. Γνμηάδε, ηεο Διιεληθήο 

Ξαηδηαηξηθήο Δηαηξείαο, 50ν Ξαλειιήλην 
Ξαηδηαηξηθφ Ππλέδξην, Ηνχληνο 2012. πφ 

δεµνζίεπζε ζην Hormones. 
7. 2011. Αληηγφλε Ξαπιάθε: Κεηα-αλάιπζε ησλ 

επηπέδσλ ηνπ αλαζηνιέα ηνπ ελεξγνπνηεηή ηνπ 
πιαζµηλνγφλνπ1 (ΟΑΗ -1) ζε παρχζαξθα παηδηά 

θαη εθήβνπο. πφ δεκνζηέπζε ζην J Pediatr 
Endocrinol Metab 

8. 2012. Γσξνζέα Πηεξγίδνπ: 
Αλίρλεπζεµεηαιιάμεσλ ηνπ γνληδίνπKAL-1 ζε 

παηδηά µε αγελεζία ηνπ λεθξνχ.  

 
ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ 
µεηαπηπρηαθνχ µαζήµαηνο «Δθεβηθή Ηαηξηθή», 

δηαλέµεηαη δσξεάλ ζηνπο µεηαπηπρηαθνχο 
θνηηεηέο ην Δγρεηξίδην «Βαζηθέο Αξρέο Δθεβηθήο 

Ηαηξηθήο» ησλ εθδφζεσλ Ονηφληα.  
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΓΑΠΘΥΛ ΘΔΚΑΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ 

10-10-2012 Γαιιή-Ρζηλνπνχινπ Αζεµίλα : 
Δθεβεία-Ήβε: Νξηζµνί – θπζηνινγία—

θπζηνινγηθέο παξαιιαγέο , Αλαπηπμηαθέο 
πεξίνδνη εθεβείαο, Δηδηθά πξσηφθνιια εμέηαζεο 

εθήβσλ  
17-10-2012 Γνπιήο Γεµήηξηνο : Ρν ζχλδξνµν 

ησλ πνιπθπζηηθψλ σνζεθψλ ζηηο έθεβεο 

24-10-2012 Ρξαθαηέιιε Κπξηψ : Πεμνπαιηθψο 
µεηαδηδφµελα λνζήµαηα  
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24-10-2012 Αιαηάθε-Ξαπαδνπνχινπ Δπθεµία: 

Δµβνιηαζµνί ζηελ εθεβηθή ειηθία 
31-10-2012 Εειίθεο Ληθφιανο : Τπρηθέο θαη 

ζπΛαηζζεµαηηθέο µεηαβνιέο θαηά ηελ εθεβεία (Η) 
31-10-2012 Αµπαηδφγινπ Γξεγφξηνο : Τπρηθέο 

θαη ζπΛαηζζεµαηηθέο µεηαβνιέο θαηά ηελ εθεβεία 
(ΗΗ) 

07-10-2012 Γθνπληζίδνπ Βαζηιηθή : Έθεβνη θαη 
δηαδίθηπν 

14-11-2012 Θνβάηζε Ιήδα : Δπίδξαζε θαη 
θαηαλνµή λαξθσηηθψλ νπζηψλ ζηνλ εγθέθαιν 

θαηά ηελ εθεβεία  

21-11-2012 Σαηδεπαληειήο Δµµαλνπήι: 
Θαξθίλνο ζηνπο έθεβνπο 

21-11-2012 Γαξδαβέζεο Θεφδσξνο: Θνηλσληθή 
εθεβηθή ηαηξηθή Η (Νηθνγελεηαθφο 

Ξξνγξαµµαηηζµφο –Αληηζχιιεςε ζηελ εθεβεία) 
28-11-2012 Πθεληέξεο Ληθφιανο: Γηαπνιηηηζµηθή 

θξνληίδα πγείαο ηνπ εθήβνπ 
28-11-2012 Ιαιηψηεο Ληθφιανο : Ππλήζε 

νξζνπαηδηθά πξνβιήµαηα ζηελ εθεβεία 
05-12-2012 Ρζίηζηθα Άξηεµηο: Ππλέληεπμε µε ηνλ 

έθεβν -πεξεζίεο παξνρήο πγείαο θηιηθέο πξνο 
ηνλ έθεβν (WHO) 

12-12-2012 Νηθνλφµνπ Καξίλα: Σξφληαλνζήµαηα 
ζηελ εθεβεία (αηµαηνινγηθά) 

12-12-2012 Ονειίδεο Δµµαλνπήι : Ρν AIDS 

ζηνπο έθεβνπο 
19-12-2012 Ξαπαγεσξγίνπ Βάγηα : Γηαηαξαρέο 

πξφζιεςεο ηξνθήο ζηελ εθεβεία – Λεπξνγελήο 
Αλνξεμία θαη Βνπιηµία  

09-01-2013 Αγνξαζηφο Θεφδσξνο: Ξξσηνγελήο 
πξφιεςε ηνπ ηξαρειηθνχ θαξθίλνπ – 

Δµβνιηαζµφο 
09-01-2013 Θαξδαξάο Ξαλαγηψηεο: Θνηλσληθή 

εθεβηθή ηαηξηθή ΗΗ 
16-01-2013 Κπαθνπνχινπ Φιψξα :Δθεβηθή 

Γπλαηθνινγία 

1. Ξξνπηπρηαθφ επίπεδν  ρη 

2. Κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ή 

πξφγξακκα  Λαη απφ ην 2004 

3. Καζήκαηα ζε εηδηθεπνκέλνπο  πξναηξεηηθά 
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Ξεξηερφκελν καζεκάησλ 

(ζπκπιεξψζηε ζε ηη απφ ηα 
παξαθάησ αλαθέξνληαη 1. 

παρπζαξθία 2.βνπιηκία, αλνξεμία 3. 
ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο 4. 

ζσκαηηθέο θαθψζεηο 5. ςπρηθή 
επηβάξπλε 6. Απηνθηνληθφηεηα θαη 

θαηάζιηςε 7. Πεμνπαιηθή θαη 
αλαπαξαγσγηθή πγεία 8. 

Δλδνθξηλνινγηθά πξνβιήκαηα 9. 
Καζεζηαθά πξνβιήκαηα, δηάζπαζε 

πξνζνρήο 10. θνηλσληθνπνηίεζε) 

ΛΑΗ ΝΙΑ ΡΑ ΞΑΟΑΘΑΡΥ. ΔΞΗΠΛΑΞΡΔΡΑΗ 
ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ1. παρπζαξθία 

2.βνπιηκία, αλνξεμία 3. ξηςνθίλδπλεο 
ζπκπεξηθνξέο 4. ζσκαηηθέο θαθψζεηο 5. ςπρηθή 

επηβάξπλε 6. Απηνθηνληθφηεηα θαη θαηάζιηςε 7. 
Πεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία 8. 

Δλδνθξηλνινγηθά πξνβιήκαηα 9. Καζεζηαθά 
πξνβιήκαηα, δηάζπαζε πξνζνρήο 10. 

θνηλσληθνπνηίεζε 

Γξαζηεξηόηεηεο επαθήο κε ηνπο 
εθήβνπο ζηελ θνηλόηεηα ή κέζσ 

ειεθηξνληθώλ κέζσλ 

Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ γηα ηελ εθεβεία θαη 
δηαλνκή έληππνπ πιηθνχ κε ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηνπο εθήβνπο, νκηιίεο απφ 
ζπλεξγάηεο ζε ζρνιεία (γπκλάζηα-ιχθεηα). Απφ 

ηελ εκπεηξία κνπ : πάξρεη πνιχ κεγάιε "δίςα" 
αιιά θαη αληαπφθξηζε ησλ εθήβσλ ζε ζέκαηα 

ελεκέξσζεο εθεβηθήο πγείαο. Νη έθεβνη πνπ 
θζάλνπλ λα δεηήζνπλ ηε βνήζεηά καο δείρλνπλ 

φηη καο έρνπλ εκπηζηνζχλε θαη πξνζδνθνχλ 

πνιιά απφ εκάο. Ξξνζνρή λα κελ ηνπο 
απνγνεηεχζνπκε θαη απηφ ζπκβαίλεη φηαλ δελ 

ηνπο ιέκε θαηεπζείαλ ηελ αιήζεηα. Απνγνεηεχεη 
πνιιέο θνξέο ην "ζχζηεκα": ξαληεβνχ, αλακνλή, 

ρη μερσξηζηνί ρψξνη-ζπλνζηηζκφο κε ηα "κηθξά 
παηδηά". Δπίζεο ε απαίηεζε ησλ εθήβσλ λα 

εμεηάδνληαη κφλνη ηνπο ρσξίο ηνπο γνλείο ηνπο 
δελ βξίζθεη αληαπφθξηζε απφ νξηζκέλνπο ηαηξνχο 

θαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα κηάο θαη δελ 
ππάξρεη ζαθήο λνκηθή θάιπςε γηα ην ηαηξηθφ 

απφξξεην ζηελ εθεβηθή ειηθία. Ν έθεβνο 
αληηκεησπίδεηαη σο αλήιηθνο θαη λνκηθά-δνηθεηηθά 

απαηηείηαη ε παξνπζία ή ε ζπγθαηάζεζε ηνπ 
γνλέα-θεδεκφλα πνπ απηφ δπζθνιεχεη ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα - ερεκχζεηα αλάκεζα ζηνλ 

έθεβν θαη ζηνλ ηαηξφ. ΟΔΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ: 
1) Δθπαίδεπζε ησλ παηδηάηξσλ (επηπιένλ 

εμεηδίθεπζε) θαη άιισλ ιεηηνπξγψλ πγείαο ζε 
ζέκαηα εθεβηθήο ηαηξηθήο. 2) Γεκηνπξγία 

κνλάδσλ εθεβηθήο πγείαο κέζα ζηηο παηδηαηξηθέο 
θιηληθέο 3) Πηειέρσζε ησλ κνλάδσλ απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο παηδηάηξνπο- δπλαηφηεηα 
εθεκεξηψλ ζηα ΡΔΞ- κφλν γηα εθήβνπο 4) 
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Δθαξκνγή ειαζηηθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, δσξεάλ εμέηαζε θαη γεληθά 
εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ηνπ WHO ζρεηηθά κε ηα 

Adolescent friendly health services (An agenda 
for change) 

Πεξηγξάςηε ζύληνκα 3 
ηνπιάρηζηνλ ζεηηθά ζεκεία ηεο 

εκπεηξίαο ζαο απφ ηε ζεκεξηλή 
παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

εθήβνπο θαη 5 ηνπιάρηζηνλ 
ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο γηα βειηηψζεηο 

ζηελ θιηληθή ή ηελ πεξηνρή επζχλεο 
ζαο ζηα επφκελα 5 ρξφληα  

Απφ ηελ εκπεηξία καο ζε εκεξίδεο ή νκηιίεο ζε 
γπκλάζηα θαη ιχθεηα πξνθχπηεη φηη νη έθεβνη 

"δηςνχλ¨θαη αληαπνθξίλνληαη ζε φια ηα 
ελεκεξσηηθά ζέκαηα γηα ηελ εθεβηθή πγεία. 

Δπελδχνπλ πνιιά ζηελ πξνζσπηθή επαθή θαη 
πξνζέγγηζε ηνπ ιεηηνπξγνχ πγείαο θαη 

απνγνεηεχνληαη εχθνια αλ θάηη δελ ηνπο αξέζεη. 

Κε ηηο ππάξρνπζεο δνκέο ζηα λνζνθνκεία 
απνηξέπνληαη νη εθεβνη λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο 

εηδηθνχο ιεηηνπξγνχο πγείαο γηαηί ην λνκηθφ θελφ 
θαη νη δηνηθεηηθέο γξαθεηνθξαηίεο δελ επηηξέπνπλ 

ηελ πιήξε ερεκχζεηα θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ 
απνξξήηνπ απφ κέξνπο πνιιψλ ηαηξψλ. ΞΔΛΡΔ 

ΟΔΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ: 1) Δθπαίδεπζε ησλ 
παηδηάηξσλ (επηπιένλ γηα ηνπο ήδε ππεξεηνχληεο 

θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εηδηθφηεηαο γηα ηνπο 
κειινληηθνχο) αιιά θαη άιισλ ιεηηνπξγψλ πγείαο 

ζε ζέκαηα εθεβηθήο ηαηξηθήο 2) Γεκηνπξγία θαη 
ζηειέρσζε εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη επεηγφλησλ 

ηαηξείσλ ΡΔΞ κφλν γηα εθήβνπο 3) Γεκηνπξγία 
θαη ζηειέρσζε κέζα ζηηο παηδηαηξηθέο θιηληθέο 

κνλάδσλ εθεβηθήο πγείαο (λνζειεία-εθπαίδεπζε) 

4) Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο 
γηα ζέκαηα εθεβηθήο πγείαο -ζπλεξγαζία κε 

δηάθνξεο εηδηθφηεηεο θαη θνξείο 5) Δθαξκνγή 
ησλ νδεγηψλ ηνπ WHO Adolescent friendly health 

services (An agenda for change) γηα δεκηνξγία 
δνκψλ παξνρήο ππεξζηψλ πγείαο δσξεάλ, ζε 

θαηάιιειε ψξα θαη θαηάιιειν ρψξν θαη απφ 
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 

Kέληξν: Παηδηαηξηθή Κιηληθή 
Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Απαληήζεηο 

Mέγηζηε ειηθία λνζειεπόκελσλ 

εθήβσλ    

Δπίζεκε (θάλνπλ νη γνλείο 
ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο γηα 

λνζειεία ησλ παηδηψλ έσο 16 εηψλ 

Νη γνλείο δειψλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα 

λνζειεία ζε παηδηαηξηθή ε παζνινγηθή θιηληθή 
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ζηα παηδηαηξηθά λνζνθνκεία) 

Αλεπίζεκε: εμεγείζηε πρ γηα 
παηδηά κε ρξφληαπξνβιήκαηα πγείαο 18 εηψλ γηα παηδηά κε ρξφληαλνζήκαηα 

Παξερόκελεο ππεξεζίεο  

1. Ηαηξείν Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 
Λαη απφ πφηε ρη 

2. Θάιακνη Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 

Λαη απφ πφηε Λαη θαηά πεξίπησζε 

Δπηζηεκνληθό δπλακηθό  

1. Γεληθνί παηδίαηξνη 

απνθιεηζηηθά/ αλαιχζηε εηδηθφηεξα 
ελδηαθέξνληα Λαη (δηαηξνθή, ελδνθξηλνινγία, θαξδηνινγία) 

2. Δμεηδηθεπκέλνη παηδίαηξνη ή 
άιιεο ζπλαθείο 

εηδηθφηεηεο/πεξηγξάςηε αλαιπηηθά  

παηδνπλεπκνλνινγνη, παηδνελδνθξηλνινγνο, 

παηδνλεπξνιφγνο, παηδνξεπκαηνιφγνο 

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, ζην 
ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ  

1. Γπλαηθνιφγνο  Λαη 

2. Τπρίαηξνο/παηδνςπρίαηξνο  Λαη 

3. Τπρνιφγνο  Λαη 

4. Γηαηξνθνιφγνο  Λαη 

5. Γπκλαζηήο  ρη 

6. Δθπαηδεπηηθφο  Λαη 

7. Δηδηθνί ρξφλησλ λνζεκάησλ  Λαη 

8. Αιινη εηδηθνί ηη αθξηβψο 
Γπλαηθνιφγνο κε εμεηδηθεπζε "εθεβηθή 
Γπλαηθνινγία" 

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε 
παξαπνκπή εθηόο λνζνθνκείνπ/ 

Ση αθξηβώο ρη 

Πξόγξακκα κεηάβαζεο εθήβσλ 
ζε ππεξεζίεο πγείαο ελειίθσλ Ση 

αθξηβώο?  ρη 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ εθεβηαηξηθή/ εκεηώζηε 

ώξεο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 
ππεπζύλνπ, από πόηε άξρηζε ε 

δηδαζθαιία  

1. Ξξνπηπρηαθφ επίπεδν  ρη 

2. Κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ή 

πξφγξακκα  ρη 

3. Καζήκαηα ζε εηδηθεπνκέλνπο  Ξαρπζαξθία, ελδνθξηλνινγία, Γπλαηθνινγία, 
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Ξεξηερφκελν καζεκάησλ 

(ζπκπιεξψζηε ζε ηη απφ ηα 
παξαθάησ αλαθέξνληαη 1. 

παρπζαξθία 2.βνπιηκία, αλνξεμία 3. 
ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο 4. 

ζσκαηηθέο θαθψζεηο 5. ςπρηθή 
επηβάξπλε 6. Απηνθηνληθφηεηα θαη 

θαηάζιηςε 7. Πεμνπαιηθή θαη 
αλαπαξαγσγηθή πγεία 8. 

Δλδνθξηλνινγηθά πξνβιήκαηα 9. 
Καζεζηαθά πξνβιήκαηα, δηάζπαζε 

πξνζνρήο 10. θνηλσληθνπνηίεζε)   

Γξαζηεξηόηεηεο επαθήο κε ηνπο 
εθήβνπο ζηελ θνηλόηεηα ή κέζσ 

ειεθηξνληθώλ κέζσλ ρη 

Πεξηγξάςηε ζύληνκα 3 

ηνπιάρηζηνλ ζεηηθά ζεκεία ηεο 

εκπεηξίαο ζαο απφ ηε ζεκεξηλή 
παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

εθήβνπο θαη 5 ηνπιάρηζηνλ 
ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο γηα βειηηψζεηο 

ζηελ θιηληθή ή ηελ πεξηνρή επζχλεο 
ζαο ζηα επφκελα 5 ρξφληα  

1. Ζ δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ εθήβνπ γηα ηελ 

Θιηληθή λνζειείαο ηνπ, θαη ε εμνηθεησζε ησλ 
παηδηάηξσλ κε ηνπο εθήβνπο 

  
2.Ζ δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο εθπαηδεπηηθνχ ζε 
παηδηά κε ζπρλέο λνζειείεο 

  

3. Ζ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ γείαο ζε παηδηά 

1εο Ιπθείνπ πνπ εμαζθαιίδεη ελεκέξσζε γηα 
πξφιεςε ζε βαζηθά ζέκαηα πγείαο 

    

  Οεαιηζηηθέο Ξξνηάζεηο 

  

1. Ραθηηθή ελεκέξσζε ησλ εθήβσλ (ζε εηδηθφ 

ηαηξείν) γηα εκβνιηαζκφ εθήβσλ (επαλαιεπηηθφ 
ηεηάλνπ, πξνιεπηηθφ γηα Ca ηξαρήινπ κήηξαο , 

λεφηεξν κεληγγίηηδαο, γξίππεο, πλεπκνληφθνθθνπ) 

  

2. Ραθηηθή ελεκέξσζε γηα κεζφδνπο 
αληηζχιιεςεο απφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζηα 

ζρνιεία 

  

3. Δλίζρπζε ησλ παηδηαηξηθψλ θιηληθψλ κε 

παηδνςπρίαηξν ιφγσ αχμεζεο πνζνζησλ 
απφπεηξαο δνινθνλίαο, ζσκαηηθήο θαη ιεθηηθήο 

θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο, ζεμνπαιηθήο βίαο θηι 

  

4. Ραθηηθή ελεκέξσζε/ δηδαζθαιία γηα ηελ ζσζηή 
δηαηξνθή, ηνπο θηλδχλνπο παρπζαξθίαο, 

ππνζηηηζκνχ, ρξήζεο αιθνφι, εζηζηηθψλ νπζηψλ 
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θηι 

 

5. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο απεπζπλφκελεο ζηνπ 
εθήβνπο κε ππεχζπλν ηαηξφ ηεο Ξαηδηαηξηθήο 

Θιηληθήο. Νη εθεβνη κπνξνχλ λα ζπκβνπιεχνληαη 
γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ 

 

Kέληξν: Γ’ Παηδηαηξηθή Κιηληθή 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ΠΓΝ 

«Αηηηθόλ» Απαληήζεηο 

Mέγηζηε ειηθία λνζειεπόκελσλ 
εθήβσλ   

Δπίζεκε (θάλνπλ νη γνλείο 
ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο γηα 

λνζειεία ησλ παηδηψλ έσο 16 εηψλ 
ζηα παηδηαηξηθά λνζνθνκεία) 

Γηα ην ΞΓΛ «Αηηηθφλ» κέγηζηε ειηθία λνζειείαο 
εθήβσλ ζηελ Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή είΛαη ηα 18 έηε. 

Αλεπίζεκε: εμεγείζηε πρ γηα 
παηδηά κε ρξφληαπξνβιήκαηα πγείαο 

Ξαηδηά κε ρξφληα λνζήκαηα π.ρ. λεπξνινγηθά, πνπ 

παξαθνινπζνχληαη απφ λεαξφηεξεο ειηθίεο 
πξνηηκνχλ λα ζπλερίζνπλ θαη θαηά ηελ εθεβεία 

λα παξαθνινπζνχληαη απφ ηνλ ίδην γηαηξφ. 

Παξερόκελεο ππεξεζίεο  

1. Ηαηξείν Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 

Λαη απφ πφηε 

ρη. ια ηα εηδηθά ηαηξεία παξαθνινπζνχλ θαη 

εθήβνπο 

2. Θάιακνη Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 

Λαη απφ πφηε 

ρη. πνηε ρξεηάδεηαη λνζειεχνληαη ζε μερσξηζηφ 

ζάιακν. 

Δπηζηεκνληθό δπλακηθό  

1. Γεληθνί παηδίαηξνη 

απνθιεηζηηθά/ αλαιχζηε εηδηθφηεξα 
ελδηαθέξνληα  

2. Δμεηδηθεπκέλνη παηδίαηξνη ή 
άιιεο ζπλαθείο 

εηδηθφηεηεο/πεξηγξάςηε αλαιπηηθά  

- αλαπηπμηνιφγνο 

- λενγλνιφγνο  
- παηδν-αιιεξγηνιφγνο 

- παηδν-γαζηξεληεξνιφγνο 
- παηδν-ελδνθξηλνιφγνο 

- παηδν-ινηκσμηνιφγνο 
- παηδν-λεπξνιφγνο 

- παηδν-πλεπκνλνιφγνο 

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, ζην 
ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ  

1. Γπλαηθνιφγνο  Λαη 

2. Τπρίαηξνο/παηδνςπρίαηξνο  Λαη 

3. Τπρνιφγνο  Λαη 

4. Γηαηξνθνιφγνο  Λαη 

5. Γπκλαζηήο  Φπζηνζεξαπεπηήο 
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6. Δθπαηδεπηηθφο  ρη 

7. Δηδηθνί ρξφλησλ λνζεκάησλ  Λαη 

8. Αιινη εηδηθνί ηη αθξηβψο ρη 

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε 

παξαπνκπήεθηόο λνζνθνκείνπ/ 
Ση αθξηβώο ρη 

Πξόγξακκα κεηάβαζεο εθήβσλ 
ζε ππεξεζίεο πγείαο ελειίθσλ Ση 

αθξηβώο?  ρη 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαίδεπζεο 
ζηελ εθεβηαηξηθή/ εκεηώζηε 

ώξεο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 
ππεπζύλνπ, από πόηε άξρηζε ε 

δηδαζθαιία ρη 

1. Ξξνπηπρηαθφ επίπεδν   

2. Κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ή 

πξφγξακκα   

3. Καζήκαηα ζε εηδηθεπνκέλνπο   

Ξεξηερφκελν καζεκάησλ 

(ζπκπιεξψζηε ζε ηη απφ ηα 
παξαθάησ αλαθέξνληαη 1. 

παρπζαξθία 2.βνπιηκία, αλνξεμία 3. 
ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο 4. 

ζσκαηηθέο θαθψζεηο 5. ςπρηθή 
επηβάξπλε 6. Απηνθηνληθφηεηα θαη 

θαηάζιηςε 7. Πεμνπαιηθή θαη 
αλαπαξαγσγηθή πγεία 8. 

Δλδνθξηλνινγηθά πξνβιήκαηα 9. 
Καζεζηαθά πξνβιήκαηα, δηάζπαζε 

πξνζνρήο 10. θνηλσληθνπνηίεζε) Γτλνληαη φια 

Γξαζηεξηόηεηεο επαθήο κε ηνπο 
εθήβνπο ζηελ θνηλόηεηα ή κέζσ 

ειεθηξνληθώλ κέζσλ ρη 

Πεξηγξάςηε ζύληνκα 3 

ηνπιάρηζηνλ ζεηηθά ζεκεία ηεο 
εκπεηξίαο ζαο απφ ηε ζεκεξηλή 

παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε 
εθήβνπο θαη 5 ηνπιάρηζηνλ 

ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο γηα βειηηψζεηο 
ζηελ θιηληθή ή ηελ πεξηνρή επζχλεο 

ζαο ζηα επφκελα 5 ρξφληα  

Πηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ λνζειεχηεθαλ 

ζηελ Θιηληθή έθεβνη κε ςπρνγελείο δηαηξνθηθέο 
δηαηαξαρέο -λεπξνγελή αλνξεμία, ππεξθαγία- 

φπνπ δηαπηζηψζεθε ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ 

απαηηνχκελσλ ρεηξηζκψλ ζηελ πξνζέγγηζε ησλ 
εθήβσλ θαη ε νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

παηδνςπρηάηξσλ, παηδνςπρνιφγσλ. Αλάινγε 
ήηαλ ε εκπεηξία απφ ηε λνζειεία εθήβσλ 

(θνξηηζηψλ) κε ειεχζεξεο ζρέζεηο. Ρέινο, απφ ηελ 
εκπεηξία κε αζζκαηηθνχο εθήβνπο πνπ θαπλίδνπλ 

(δελ είΛαη απηφο ν θαλφλαο, ζπλήζσο 
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πεηζαξρνχλ) πξνθχπηεη φηη απαηηείηαη εηδηθή 

πξνζέγγηζε θαη ζπλεξγαζία νκάδαο.  
Πηηο πξνζέζεηο ηεο Γ Ξαηδηαηξηθήο Θιηληθήο είΛαη ε 

ιεηηνπξγία Ιαηξείνπ Δθήβσλ. Ζ επξχηεξε 
πεξηνρή πνπ θαιχπηεη πγεηνλνκηθά ην Λνζνθνκείν 

«Αηηηθφλ» –Γπηηθή Αηηηθή- είΛαη πνιππιεζήο κε 
πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Ζ δπζθνιία ζπλίζηαηαη 

ζηελ αλάγθε αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο απφ 
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

κε ζνβαξή πξνεηνηκαζία θαη αλάινγν ζπληνληζκφ 
ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ. 

 

Kέληξν: Παλεπηζηεκηαθό 
Ννζνθνκείν Λάξηζαο Απαληήζεηο 

Mέγηζηε ειηθία λνζειεπόκελσλ 

εθήβσλ  0-16 

Δπίζεκε (θάλνπλ νη γνλείο 

ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο γηα 
λνζειεία ησλ παηδηψλ έσο 16 εηψλ 

ζηα παηδηαηξηθά λνζνθνκεία)  

Αλεπίζεκε: εμεγείζηε πρ γηα 
παηδηά κε ρξφληαπξνβιήκαηα πγείαο  

Παξερόκελεο ππεξεζίεο  

1. Ηαηξείν Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 
Λαη απφ πφηε ρη 

2. Θάιακνη Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 
Λαη απφ πφηε ρη 

Δπηζηεκνληθό δπλακηθό  

1. Γεληθνί παηδίαηξνη 
απνθιεηζηηθά/ αλαιχζηε εηδηθφηεξα 

ελδηαθέξνληα 9 

2. Δμεηδηθεπκέλνη παηδίαηξνη ή 
άιιεο ζπλαθείο 

εηδηθφηεηεο/πεξηγξάςηε αλαιπηηθά  0 

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, ζην 

ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ  

1. Γπλαηθνιφγνο  0 

2. Τπρίαηξνο/παηδνςπρίαηξνο  0 

3. Τπρνιφγνο  0 

4. Γηαηξνθνιφγνο  0 

5. Γπκλαζηήο  0 

6. Δθπαηδεπηηθφο  0 

7. Δηδηθνί ρξφλησλ λνζεκάησλ  Γελ είΛαη ζπγθεθξηκέλν 
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8. Αιινη εηδηθνί ηη αθξηβψο 0 

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε 
παξαπνκπή εθηόο λνζνθνκείνπ/ 

Ση αθξηβώο ρη 

Πξόγξακκα κεηάβαζεο εθήβσλ 

ζε ππεξεζίεο πγείαο ελειίθσλ Ση 

αθξηβώο?  ρη 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ εθεβηαηξηθή/ εκεηώζηε 
ώξεο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

ππεπζύλνπ, από πόηε άξρηζε ε 
δηδαζθαιία  

1. Ξξνπηπρηαθφ επίπεδν  1ψξα ζην 5ν έηνο θαη 1ψξα ζην 6ν έηνο 

2. Κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ή 
πξφγξακκα  ρη 

3. Καζήκαηα ζε εηδηθεπνκέλνπο  ρη 

 

Kέληξν: Παλεπηζηεκηαθό 

Ννζνθνκείν Ισαλλίλσλ-
Παηδηαηξηθή Κιηληθή Απαληήζεηο 

Mέγηζηε ειηθία λνζειεπόκελσλ 

εθήβσλ  16 εηψλ 

Δπίζεκε (θάλνπλ νη γνλείο 

ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο γηα 
λνζειεία ησλ παηδηψλ έσο 16 εηψλ 

ζηα παηδηαηξηθά λνζνθνκεία)   

Αλεπίζεκε: εμεγείζηε πρ γηα 
παηδηά κε ρξφληαπξνβιήκαηα πγείαο παηδηά κε ρξφληα πξνβιήακηα πγείαο 

Παξερόκελεο ππεξεζίεο   

1. Ηαηξείν Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 
Λαη απφ πφηε ρη 

2. Θάιακνη Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 
Λαη απφ πφηε   

Δπηζηεκνληθό δπλακηθό απφ ην 1990 

1. Γεληθνί παηδίαηξνη 
απνθιεηζηηθά/ αλαιχζηε εηδηθφηεξα 

ελδηαθέξνληα   

2. Δμεηδηθεπκέλνη παηδίαηξνη ή 
άιιεο ζπλαθείο 

εηδηθφηεηεο/πεξηγξάςηε αλαιπηηθά    

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, ζην 

ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ 

ξεπκαηνινγία, αηκαηνινγία, λεπξνινγία, 

λεθξνινγία, θαξδηνινγία, γαζηξεληεξνινγία 

1. Γπλαηθνιφγνο    
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2. Τπρίαηξνο/παηδνςπρίαηξνο  Λαη 

3. Τπρνιφγνο  Λαη 

4. Γηαηξνθνιφγνο  Λαη 

5. Γπκλαζηήο  Λαη 

6. Δθπαηδεπηηθφο  ρη 

7. Δηδηθνί ρξφλησλ λνζεκάησλ  ρη πάληνηε 

8. Αιινη εηδηθνί ηη αθξηβψο ελδνθξηλνιφγνο 

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε 
παξαπνκπή εθηόο λνζνθνκείνπ/ 

Ση αθξηβώο εμεηηδηθεπκέλνη, θπζηνζεξαππεηέο 

Πξόγξακκα κεηάβαζεο εθήβσλ 
ζε ππεξεζίεο πγείαο ελειίθσλ Ση 

αθξηβώο?  ρη 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ εθεβηαηξηθή/ εκεηώζηε 
ώξεο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

ππεπζύλνπ, από πόηε άξρηζε ε 

δηδαζθαιία ρη 

1. Ξξνπηπρηαθφ επίπεδν  

δηδαζθαιία απφ ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή 

παηδαηξηθήο Σαιηάζν Ληθφιαν, 20 ψξεο 
δηδαζθαιία ζην Η εμάκελν. Νη αθξηβείο ψξεο 

θαζνξίδνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο θνηηεηέο. 
Δπηθνηλσλία κε ηνλ δηδάζθνληα ηει.6945550899, 

email nchalias@cc.uoi.gr. ΔίΛαη επηιεγφκελν 
κάζεκα απφ 6εηίαο 

2. Κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ή 

πξφγξακκα  επηιεγφκελν κάζεκα εθεβηθήο ηαηξηθήο 

3. Καζήκαηα ζε εηδηθεπνκέλνπο    

Ξεξηερφκελν καζεκάησλ 

(ζπκπιεξψζηε ζε ηη απφ ηα 
παξαθάησ αλαθέξνληαη 1. 

παρπζαξθία 2.βνπιηκία, αλνξεμία 3. 
ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο 4. 

ζσκαηηθέο θαθψζεηο 5. ςπρηθή 
επηβάξπλε 6. Απηνθηνληθφηεηα θαη 

θαηάζιηςε 7. Πεμνπαιηθή θαη 
αλαπαξαγσγηθή πγεία 8. 

Δλδνθξηλνινγηθά πξνβιήκαηα 9. 
Καζεζηαθά πξνβιήκαηα, δηάζπαζε 

πξνζνρήο 10. θνηλσληθνπνηίεζε) ζε φια 

Γξαζηεξηόηεηεο επαθήο κε ηνπο 
εθήβνπο ζηελ θνηλόηεηα ή κέζσ 

ειεθηξνληθώλ κέζσλ ρη 
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Πεξηγξάςηε ζύληνκα 3 

ηνπιάρηζηνλ ζεηηθά ζεκεία ηεο 
εκπεηξίαο ζαο απφ ηε ζεκεξηλή 

παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε 
εθήβνπο θαη 5 ηνπιάρηζηνλ 

ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο γηα βειηηψζεηο 
ζηελ θιηληθή ή ηελ πεξηνρή επζχλεο 

ζαο ζηα επφκελα 5 ρξφληα  

ζπλέρεηα ηεο παξαθνινχζεζεο απφ ηνλ ίδην ηαηξφ. 
Θαιχηεξε ζπλεξγαζία ηνπ εθήβνπ. Δπθνιφηεξε 

εκπινθή ησλ γνλέσλ 

  

Ξιεξέζηεξε εμεηδίθεπζε ησλ λέλσ ηαηξψλ ζηελ 
εθεβηθή ηαηξηθή. Ιεηηνπξγία ηαθηηθνχ ηαηξείνπ 

εθεβηαηξηθήο. Ραθηηθή ζπλεξγαζία ςπρνιφγνπ κε 
ηελ παηδηαηξηθή θιηληθή. Ππλεξγαζία ησλ άιισλ 

εηδηθνηήησλ ζε ηαθηηθή βάζε. Δχξεζε θνλδπιίσλ 
γηα δξαζηεξηφηεηεο (εξεπλεηηθέο-ελεκεξσηηθέο) 

ζηελ θνηλφηεηα θαη ην ζρνιείν γηα ηελ πγεία θαη 
ηα πξνβιήκαηα γεληθά ησλ εθήβσλ. 

 

Kέληξν: Kέληξν: Παηδηαηξηθό 
Σκήκα Αζθιεπηείνπ Βνύιαο Απαληήζεηο 

Mέγηζηε ειηθία λνζειεπόκελσλ 
εθήβσλ   

Δπίζεκε (θάλνπλ νη γνλείο 

ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο γηα 
λνζειεία ησλ παηδηψλ έσο 16 εηψλ 

ζηα παηδηαηξηθά λνζνθνκεία) 

Δπίζεκε (θάλνπλ νη γνλεί ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο 
επρέξεηαο γηα λνζειεία ησλ παηδηψλ έσο 16 εηψλ 

ζηα παηδηαηξηθά λνζνθνκεία) 

Αλεπίζεκε: εμεγείζηε πρ γηα 

παηδηά κε ρξφληαπξνβιήκαηα πγείαο 

λαη, έσο 18 εηψλ 

 

Παξερόκελεο ππεξεζίεο  

1. Ηαηξείν Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 

Λαη απφ πφηε λαη. Απφ ην 1995 

2. Θάιακνη Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 

Λαη απφ πφηε 

λαη. Απφ ην 1995 λαη. (θιίλεο, φρη ζάιακνη 
μερσξηζηνί). Απφ ην 1995 

 

Δπηζηεκνληθό δπλακηθό  

1. Γεληθνί παηδίαηξνη 

απνθιεηζηηθά/ αλαιχζηε εηδηθφηεξα 
ελδηαθέξνληα 

γεληθνί παηδίαηξνη/άζζκα, αλαπηπμηαθή 

παηδηαηξηθή, εθεβηθή ηαηξηθή αλαπηπμηαθή 
παηδηαηξηθή, εθεβηθή ηαηξηθή 

2. Δμεηδηθεπκέλνη παηδίαηξνη ή 
άιιεο ζπλαθείο 

εηδηθφηεηεο/πεξηγξάςηε αλαιπηηθά  αλαπηπμηαθή παηδηαηξηθή, εθεβηθή ηαηξηθε 

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, ζην 
ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ  

1. Γπλαηθνιφγνο  ρη 
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2. Τπρίαηξνο/παηδνςπρίαηξνο  Λαη 

3. Τπρνιφγνο  Λαη 

4. Γηαηξνθνιφγνο  Λαη 

5. Γπκλαζηήο  ρη 

6. Δθπαηδεπηηθφο  ρη 

7. Δηδηθνί ρξφλησλ λνζεκάησλ  Φπζηθή Ηαηξηθή 

8. Αιινη εηδηθνί ηη αθξηβψο  

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε 
παξαπνκπή εθηόο λνζνθνκείνπ/ 

Ση αθξηβώο 

Κνλάδα εθεβηθήο πγείαο (Β' Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ) 

Πξόγξακκα κεηάβαζεο εθήβσλ 
ζε ππεξεζίεο πγείαο ελειίθσλ Ση 

αθξηβώο?   

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ εθεβηαηξηθή/ εκεηώζηε 
ώξεο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

ππεπζύλνπ, από πόηε άξρηζε ε 

δηδαζθαιία  

1. Ξξνπηπρηαθφ επίπεδν   

2. Κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ή 
πξφγξακκα   

3. Καζήκαηα ζε εηδηθεπνκέλνπο  Λαη 

Ξεξηερφκελν καζεκάησλ 
(ζπκπιεξψζηε ζε ηη απφ ηα 

παξαθάησ αλαθέξνληαη 1. 
παρπζαξθία 2.βνπιηκία, αλνξεμία 3. 

ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο 4. 

ζσκαηηθέο θαθψζεηο 5. ςπρηθή 
επηβάξπλε 6. Απηνθηνληθφηεηα θαη 

θαηάζιηςε 7. Πεμνπαιηθή θαη 
αλαπαξαγσγηθή πγεία 8. 

Δλδνθξηλνινγηθά πξνβιήκαηα 9. 
Καζεζηαθά πξνβιήκαηα, δηάζπαζε 

πξνζνρήο 10. θνηλσληθνπνηίεζε) ια γίλνληαη 

Γξαζηεξηόηεηεο επαθήο κε ηνπο 

εθήβνπο ζηελ θνηλόηεηα ή κέζσ 

ειεθηξνληθώλ κέζσλ  

Πεξηγξάςηε ζύληνκα 3 

ηνπιάρηζηνλ ζεηηθά ζεκεία ηεο 
εκπεηξίαο ζαο απφ ηε ζεκεξηλή 

παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε 
εθήβνπο θαη 5 ηνπιάρηζηνλ 

ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο γηα βειηηψζεηο 

1) Ξξνγξακκαηηζκφο αγσγήο πγείαο ζε 

εθήβνποαπφ θιηκάθην παηδηάηξσλ θαη 
επηζθέπηξηαο πγείαο (θάπληζκα, λαξθσηηθά, 

ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε, λεπξνγελήο 
αλνξεμία-βνπιηκία, παρπζαξθία, νξζή ρξήζε 

δηαδηθηχνπ, bulling, αηπρήκαηα)- Νθηψβξηνο 
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ζηελ θιηληθή ή ηελ πεξηνρή επζχλεο 

ζαο ζηα επφκελα 5 ρξφληα  

2013. 2) Γεκηνπξγηθή απαζρφιεζε 

λνζειεπφκελσλ παηδηψλ απφ εζεινληέο εθήβνπο.  

  

1) Ξξνηίκεζε γνλέσλ γηα λνζειεία ησλ παηδηψλ 

ζε παηδηαηξηθήο θιηληθέο, 2) Ξξνζπάζεηα έληαμεο 
θαη ζπκκφξθσζεο ησλ εθήβσλ ζηα πξνγξάκκαηα 

πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο (εκβνιηαζκφο, 
πξναζιεηηθφο έιεγρνο) 3) Ξξνζθνξά εζεινληηθήο 

εξγαζίαο απφ νκάδα εθήβσλ γηα δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε λνζειεπφκελσλ  

  

1) Δπέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο ζε 

εθήβνπο απφ θιηκάθην παηδηάηξσλ θαη 
επηζθέπηξηαο πγείαο ζε φια ηα ζρνιηθά 

ζπγθξνηήκαηα ηεο πεξηνρήο επζχλεο καο θαηφπηλ 
αηηήκαηνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 2) 

Δθπαίδεπζε-ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ 
ζηα πξνβιήκαηα ηεο εθεβείαο θαη αληηκεηψπηζε 

ηνπο κέζα ζε πιαίζην κηαο 

Αλαθνηλψζεηο-Γεκνζηεχζεηο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθεβεία 1) Α. Ππληνληζκφο ζε 
ζηξνγγπιφ ηξαπέδη Αζιεηηζκφο θαη Έθεβνο. Β. Ξξνεδξείν ζηε Γηαηξνθή ζηελ Δθεβεία. 

Πην 10ν Ξαγθφζκην Ππλέδξην ηνπ Γηεζλνχο Θνιεγίνπ Ξαηδηαηξηθήο θαη θξνληίδαο ηνπ 
Ξαηδηνχ 6-10 Νθησβξίνπ 1996, Αζήλα.2) Ππκκεηνρή ζηελ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ: «Ν 

Έθεβνο ζηελ Διιάδα», πνπξγείν γείαο, Ξξφλνηαο & Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, 1985. 
3) Ππγγξαθή ηνπ άξζξνπ «Έθεβνο κε ρξφλην πξφβιεκα πγείαο», ζην ππφ ηελ έθδνζε 

βηβιίν «Ν Έθεβνο» ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Τπρηαηξηθήο Θιηληθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 
Αζελψλ (Θαζεγεηήο Σ Πηαπξνχια Ξαπαδάθνπ-Ιαγνγηάλλε Ππκπφζην Διιεληθήο 

Δηαηξείαο Τπρηθήο γηεηλήο θαη Λεπξνςπρηαηξηθήο ηνπ Ξαηδηνχ θαη Γηεζλέο Θέληξν 
Έξεπλαο γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα, 22-25/04/82, Αζήλα.5) Έθεβνο θαη ρξφληα 

λνζήκαηα ζηελ Διιάδα Ξαπαδάθνπ-Ιαγνγηάλλε Πη., Θαηζαληψλε Α., Θπξηφπνπινο Η., 

Ιαδνπνχινπ-Ζιηάδνπ Γ., Πνκαξάθεο Κ., Σαηδειηακή-Γξεγνξαθάθε Α. 2ν Γηεπηζηεκνληθφ 
Ππλέδξην ηνπ Ηλζηηηνχηνπ γείαο ηνπ Ξαηδηνχ, Γεθέκβξηνο, 1984.6)Ξαρπζαξθία θαη 

ππεξιηπηδαηκία ζε παηδηά θαη εθήβνπο ηεο Λ.Α. Αηηηθήο Ν. Φηιίππνπ, Θ. Θαξαλάζηνπ, Κ. 
Γνιηαλίηε, Β. Ραζηνπνπινπ, Κ. Εήβα Ξεηξνπνχινπ, Π. Ξαπαδάθνπ-Ιαγνγηάλλε- 

Ξαηδηαηξηθφ ηκήκα Γ.Λ. Αζθιεπηείν Βνχιαο 7ν Γηεζλέο Ππλέδξην Ξαρπζαξθίαο, 
Κεηαβνιηζκνχ θαη Γηαηαξαρψλ Γηαηξνθήο, Γηάλλελα, 2007.7) Θαζηζηηθή δσή θαη 

παρπζαξθία ζε παηδηά θαη εθήβνπο Ν. Φηιίππνπ, Θ. Θαξαλάζηνπ, Σ. Βιηψξα, Κ. 
Γνιηαλίηε, Γ. Κπεξή, Πη. Ξαπαδάθνπ-Ιαγνγηάλλε 8ν Ξαλειιήλην Ηαηξηθφ Ππλέδξην 

Ξαρπζαξθίαο, Αζήλα, Κάξηηνο 2010. 8)Αιιεξγίεο θαη Έθεβνη- Ηδηαηηεξφηεηεο Εσή 
Κεηαμά, Αδξηαλή Γηβφιε, Σξήζηνο Ρξάζηαο, Πηαπξνχια Ξαπαδάθνπ 49ν Ξαηδηαηξηθφ 

Ππλέδξην, Ξχινο- Κεζζελίαο, 2011 9) Αζπλήζεο πεξίπησζε εθήβνπ κε λφζν Θawasaki 
Καξία Αγξαπίδε, Θαιιηφπε Θνπινπθάθνπ-Γξαηζία, Άλλα Ζιηνπνχινπ, Καξία Φηιηππίδνπ, 

Εσή Κεηαμά, Ινπθία Ησαλλίδε, Βαζηιηθή Κεηαμά, ιγαΦηιίππνπ, Αλδξηαλή Γηβφιε, 
Πηαπξνχια Ξαπαδάθνπ-Ιαγνγηάλλε 49ν Ξαηδηαηξηθφ Ππλέδξην, Ξχινο- Κεζζελίαο, 2011 

10 Δθεβηθέο δξαζηεξηφηεηεο-Αηηία απνθάιπςεο νηθνγελνχο έκκεζεο 



 75 

ππεξρνιεξπζξηλαηκίαο(πηζαλφ ζ.Gilbert) Ινπθία Ησαλλίδνπ, Καξία Φηιηππίδνπ, Βαζηιηθή 

Κεηαμά, Εσή Κεηαμά, Καξία Αγξαπίδε, Άλλα Ζιηνπνχινπ, Θαιιηφπε Θνπινπθάθνπ-
Γξαηζία, ιγα Φηιίππνπ, Ησάλλεο Ξηηπθάθεο, Αλδξηαλή Γηβφιε, Πηαπξνχια Ξαπαδάθνπ-

Ιαγνγηάλλε 49ν Ξαηδηαηξηθφ Ππλέδξην, Ξχινο- Κεζζελίαο, 20118. Τπρνινγηθέο εξγαζίεο 
ζε νκάδα εθήβσλ πνπ πάζρνπλ απφ ρξφλην λφζεκα Ξαπαδάθνπ-Ιαγνγηάλλε Πη., 

Θαπεηαλάθεο Θ. Ξξαθηηθά ηνπ Α   Κεηεθπαηδεπηηθνχ Πεκηλαξίνπ ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο 
59-66, Δθδ. 198431.11) Ξαρπζαξθία θαη κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν ζε παηδηά θαη εθήβνπο 

ηεο Λ.Α. Αηηηθήο Ν. Φηιίππνπ, Κ. Γνιηαλίηε, Σ. Βιηψξα, Θ. Θαξαλάζηνπ, Π. Ξαπαδάθνπ-
Ιαγνγηάλλε Ξαηδηαηξηθή 2010;73:98-10319. 12) The Greek Adolesscent: A study in 

Negleet. Nakou S., Lambidi A., Loumakou M., Soulpi K., Stathakopoulou N., Voskaki E., 
and Papadakou- Lagogianni S. Institute of Child Health, Athens, Greece. Lapte-Essop-

Appe 1985. 16) Prevalence, epidemiology and demographics of obesity in children and 
adolescents in South East Attica (prodromal announcement of a prospective study). O. 

Filippou, K. Roubani, K. Karanasiou, M. Ziva – Petropoulou, S. Papadakou – Lagogianni. 
Asklepeion Voula District General Hospital. Athens. Pediatric Department. 12th 

European Meeting of the International Association for Adolescent Health, Athens, 

2006.17) Metabolic syndrome in overweight an 18) Relations between hypertension 
and lifestyle parameters and dietary patterns in overweight children and adolescents. 

O. Filippou, K. Karanasiou, M. Dolianiti, T. Sergentanis, M. Ziva-Petropoulou, S. 
Papadakou-Lagogianni. Asklepeion Voula District General Hospital, Athens, Pediatric 

Department, XIth World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound and 1st 
International Congress of Hypertension and Cardiovascular Preventions, Rodos 20 19) 

Hypertension in overweight children and adolescents of South East Attica. Prevalence 
and correlations with lifestyle factors and eating habits. O. Filippou, K. Karanasiou, M. 

Dolianiti, T. Sergentantis, M. Ziva-Petropoulou, S. Papadakou-Lagogianni. Asklepeion 
Voula District General Hospital. Athens. Pediatric Department. 25th International 

Congress of Pediatrics, Athens 2007. 20) Prevalence of hypertension and its association 
with blood lipid abnormalities in overweight children and adolescents. O. Filippou, K. 

Karanasiou, M. Dolianity, T. Sergentanis, M. Ziva-Petropoulou, S. Papadakou-
Lagogianni. Asklepeion Voula District General Hospital. Athens. Pediatric Department. 

25th International Congress of Pediatrics, Athens 2007.21) Hypertension in children 

and adolescents: relationship with BMI and other cardiovascular risk factors. 

 

Kέληξν:  
ΔΙΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΗΒΙΚΗ 

ΙΑΣΡΙΚΗ (Δ.Κ.Δ.Ι.) ΔΓΡΑ 

UNESCO ΔΦΗΒΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ 
ΙΑΣΡΙΚΗ, Α' ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

ΠΑΙΓΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ" Απαληήζεηο 

Mέγηζηε ειηθία λνζειεπόκελσλ 

εθήβσλ  24 ΔΡΖ  
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Δπίζεκε (θάλνπλ νη γνλείο 

ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο γηα 
λνζειεία ησλ παηδηψλ έσο 16 εηψλ 

ζηα παηδηαηξηθά λνζνθνκεία) 21 ΔΡΖ 

Αλεπίζεκε: εμεγείζηε πρ γηα 

παηδηά κε ρξφληαπξνβιήκαηα πγείαο 24 ΔΡΖ  

Παξερόκελεο ππεξεζίεο   

1. Ηαηξείν Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 

Λαη απφ πφηε ΛΑΗ ΑΞ 2005 

2. Θάιακνη Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 

Λαη απφ πφηε   

Δπηζηεκνληθό δπλακηθό   

1. Γεληθνί παηδίαηξνη 

απνθιεηζηηθά/ αλαιχζηε εηδηθφηεξα 
ελδηαθέξνληα ΔΗΓΗΘΔΝΚΔΛΝΗ ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖΠ 

2. Δμεηδηθεπκέλνη παηδίαηξνη ή 

άιιεο ζπλαθείο 
εηδηθφηεηεο/πεξηγξάςηε αλαιπηηθά  ΞΑΗΓΗΑΡΟΝΗ ΔΦΖΒΗΘΖΠ ΗΑΡΟΗΘΖΠ 

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, ζην 
ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ   

1. Γπλαηθνιφγνο  1 ΞΑΗΓΝΓΛΑΗΘΝΙΝΓΝΠ 

2. Τπρίαηξνο/παηδνςπρίαηξνο  2 ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝΗ 

3. Τπρνιφγνο  7 ΤΣΝΙΝΓΝΗ 

4. Γηαηξνθνιφγνο  2 ΓΗΑΡΟΝΦΝΙΝΓΝΗ 

5. Γπκλαζηήο    

6. Δθπαηδεπηηθφο    

7. Δηδηθνί ρξφλησλ λνζεκάησλ  
1 ΞΑΗΓΝΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙΝΓΝΠ, 1 ΑΙΙΔΟΓΗΝΙΝΓΝΠ, 

2 ΓΔΟΚΑΡΝΙΝΓΝΗ 

8. Αιινη εηδηθνί ηη αθξηβψο 1 ΔΞΗΠΘΔΞΡΖΠ ΓΔΗΑΠ 

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε 

παξαπνκπή εθηόο λνζνθνκείνπ/ 
Ση αθξηβώο 

ΔΗΓΗΘΝΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΝΠ ΓΗΑ ΔΘΡΗΚΖΠΖ 
ΚΑΘΖΠΗΑΘΥΛ ΓΠΘΝΙΗΥΛ 

Πξόγξακκα κεηάβαζεο εθήβσλ 

ζε ππεξεζίεο πγείαο ελειίθσλ Ση 
αθξηβώο?  ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαίδεπζεο 
ζηελ εθεβηαηξηθή/ εκεηώζηε 

ώξεο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 
ππεπζύλνπ, από πόηε άξρηζε ε 

δηδαζθαιία 

ΞΔΘΛΖ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ Φ. ΚΞΑΘΝΞΝΙΝ  

ΑΞΝ 2006 

1. Ξξνπηπρηαθφ επίπεδν  
ΘΑΡ' ΔΞΗΙΝΓΖΛ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ ΚΑΘΖΚΑ 
"ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ ΡΝ ΔΦΖΒΝ-

ΔΦΖΒΗΑΡΟΗΘΖ" 
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2. Κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ή 
πξφγξακκα  

ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΠΡΖΛ ΗΑΡΟΗΘΖ 

(ΑΘΖΛΑ-ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ), ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ, 
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΠΣΝΙΖ 

3. Καζήκαηα ζε εηδηθεπνκέλνπο  
ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 1 ΚΖΛΝΠ ΡΥΛ 
ΔΗΓΗΘΔΝΚΔΛΥΛ ΞΑΗΓΗΑΡΟΥΛ ΑΞ ΡΝ 2010, 

ΞΔΟΗΞΝ 20 ΥΟΔΠ ΡΖΛ ΔΒΓΝΚΑΓΑ 

Ξεξηερφκελν καζεκάησλ 
(ζπκπιεξψζηε ζε ηη απφ ηα 

παξαθάησ αλαθέξνληαη 1. 
παρπζαξθία 2.βνπιηκία, αλνξεμία 3. 

ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο 4. 
ζσκαηηθέο θαθψζεηο 5. ςπρηθή 

επηβάξπλε 6. Απηνθηνληθφηεηα θαη 
θαηάζιηςε 7. Πεμνπαιηθή θαη 

αλαπαξαγσγηθή πγεία 8. 
Δλδνθξηλνινγηθά πξνβιήκαηα 9. 

Καζεζηαθά πξνβιήκαηα, δηάζπαζε 

πξνζνρήο 10. θνηλσληθνπνηίεζε) ΙΑ  

Γξαζηεξηόηεηεο επαθήο κε ηνπο 
εθήβνπο ζηελ θνηλόηεηα ή κέζσ 

ειεθηξνληθώλ κέζσλ 

1) ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΔΠ ΓΗΑΙΔΜΔΗΠ ΠΡΑ ΠΣΝΙΔΗΑ ΡΑ 

ΠΛΓΔΝΚΔΛΑ ΚΔ ΡΖΛ UNESCO, 2) ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 
ΔΠΞΑ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΔΦΖΒΗΘΖΠ ΞΑΣΠΑΟΘΗΑΠ ΘΑΗ 

ΚΔΡΑΒΝΙΗΘΝ ΠΛΓΟΝΚΝ ΠΡΝΠ ΓΖΚΝΠ Ξ. 
ΦΑΙΖΟΝ, ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΘΑΗ ΑΙΗΚΝ ΚΔ 

ΦΝΟΖΡΖ ΡΖΙΔΗΑΡΟΗΘΖ, 3) ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 
ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΔΦΖΒΗΘΖΠ 

ΞΑΣΠΑΟΘΗΑΠ ΚΔΠΥ ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖΠ 

ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ  

Πεξηγξάςηε ζύληνκα 3 

ηνπιάρηζηνλ ζεηηθά ζεκεία ηεο 
εκπεηξίαο ζαο απφ ηε ζεκεξηλή 

παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε 
εθήβνπο θαη 5 ηνπιάρηζηνλ 

ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο γηα βειηηψζεηο 
ζηελ θιηληθή ή ηελ πεξηνρή επζχλεο 

ζαο ζηα επφκελα 5 ρξφληα  

Ζ ΞΟΝΔΦΖΒΗΘΖ ΘΑΗ ΔΦΖΒΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ ΔΗΛΑΗ 

ΖΙΗΘΗΑ ΘΙΔΗΓΗ ΓΗΑ ΡΖ ΘΔΚΔΙΗΥΠΖ ΠΥΚΑΡΗΘΖΠ 
ΘΑΗ ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΖΛ ΔΛΖΙΗΘΝ ΕΥΖ.  

ΞΑΟΣΔΗ ΚΔΓΑΙΝ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛ ΡΥΛ 
ΔΘΔΙΝΛΡΥΛ ΠΛΔΟΓΑΡΥΛ ΘΑΗ Ζ ΑΛΡΑΞΝΘΟΗΠΖ 

ΡΥΛ ΔΦΖΒΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΠΡΗΠ 
ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΔΗΑΠ ΡΗΠ ΦΗΙΗΘΔΠ ΞΟΝΠ ΡΝΠ 

ΔΦΖΒΝΠ ΔΊΛΑΗ ΑΜΗΝΠΖΚΔΗΥΡΖ. ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ 
ΞΑΟΜΔΗ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛ ΘΑΗ ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΡΖΠ 

ΞΝΙΗΡΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΦΖΒΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ. 

ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΖ ΔΗΛΑΗ Ζ ΔΛΠΥΚΑΡΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΠΔ ΓΝΚΔΠ ΦΗΙΗΘΔΠ ΞΟΝΠ 

ΡΝΠ ΔΦΖΒΝΠ. ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ ΔΗΛΑΗ ΛΑ 
ΓΖΚΗΝΟΓΖΘΝΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΚΔΡΑΒΑΠΖΠ 

ΔΦΖΒΥΛ ΚΔ ΣΟΝΛΗΑ ΛΝΠΖΚΑΡΑ ΠΔ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 
ΔΛΖΙΗΘΥΛ, ΓΗΘΡΝ ΔΛΓΝΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΥΛ 

ΞΑΟΑΞΝΚΞΥΛ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ 
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ΔΦΖΒΥΛ.    

 

 

Kέληξν: Αγία νθία Απαληήζεηο 

Mέγηζηε ειηθία λνζειεπόκελσλ 

εθήβσλ   

Δπίζεκε (θάλνπλ νη γνλείο 

ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο γηα 

λνζειεία ησλ παηδηψλ έσο 16 εηψλ 
ζηα παηδηαηξηθά λνζνθνκεία)  

Αλεπίζεκε: εμεγείζηε πρ γηα 
παηδηά κε ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο  

Παξερόκελεο ππεξεζίεο  

1. Ηαηξείν Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 
Λαη απφ πφηε  

2. Θάιακνη Δθήβσλ Λαη/ρη, αλ 
Λαη απφ πφηε  

Δπηζηεκνληθό δπλακηθό  

1. Γεληθνί παηδίαηξνη 
απνθιεηζηηθά/ αλαιχζηε εηδηθφηεξα 

ελδηαθέξνληα  

2. Δμεηδηθεπκέλνη παηδίαηξνη ή 
άιιεο ζπλαθείο 

εηδηθφηεηεο/πεξηγξάςηε αλαιπηηθά   

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, ζην 

ρώξν ηνπ λνζνθνκείν  

1. Γπλαηθνιφγνο   

2. Τπρίαηξνο/παηδνςπρίαηξνο   

3. Τπρνιφγνο   

4. Γηαηξνθνιφγνο   

5. Γπκλαζηήο   

6. Δθπαηδεπηηθφο   

7. Δηδηθνί ρξφλησλ λνζεκάησλ   

8. Άιινη εηδηθνί ηη αθξηβψο  

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε 

παξαπνκπή εθηόο λνζνθνκείνπ/ 
Ση αθξηβώο  

Πξόγξακκα κεηάβαζεο εθήβσλ 

ζε ππεξεζίεο πγείαο ελειίθσλ Ση 
αθξηβώο?   

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαίδεπζεο  
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ζηελ εθεβηαηξηθή/ εκεηώζηε 

ώξεο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 
ππεπζύλνπ, από πόηε άξρηζε ε 

δηδαζθαιία 

1. Ξξνπηπρηαθφ επίπεδν   

2. Κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ή 

πξφγξακκα   

3. Καζήκαηα ζε εηδηθεπνκέλνπο   

Ξεξηερφκελν καζεκάησλ 

(ζπκπιεξψζηε ζε ηη απφ ηα 
παξαθάησ αλαθέξνληαη 1. 

παρπζαξθία 2.βνπιηκία, αλνξεμία 3. 
ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο 4. 

ζσκαηηθέο θαθψζεηο 5. ςπρηθή 
επηβάξπλε 6. Απηνθηνληθφηεηα θαη 

θαηάζιηςε 7. Πεμνπαιηθή θαη 
αλαπαξαγσγηθή πγεία 8. 

Δλδνθξηλνινγηθά πξνβιήκαηα 9. 
Καζεζηαθά πξνβιήκαηα, δηάζπαζε 

πξνζνρήο 10. θνηλσληθνπνίεζε)  

Γξαζηεξηόηεηεο επαθήο κε ηνπ 
εθήβνπο ζηελ θνηλόηεηα ή κέζσ 

ειεθηξνληθώλ κέζσλ  

Πεξηγξάςηε ζύληνκα 3 

ηνπιάρηζηνλ ζεηηθά ζεκεία ηεο 
εκπεηξίαο ζαο απφ ηε ζεκεξηλή 

παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

εθήβνπο θαη 5 ηνπιάρηζηνλ 
ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο γηα βειηηψζεηο 

ζηελ θιηληθή ή ηελ πεξηνρή επζχλεο 
ζαο ζηα επφκελα 5 ρξφληα   
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