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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Σήμερα η προαγωγή της Δημοσίας Υγείας απαιτεί στρατη-

γική και μέτρα παρέμβασης που εκτείνονται πολύ πιο πέρα 
από εκείνα που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση παραδοσιακών προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας. 
Οι υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας είναι απαραίτητο να αναπτυ-
χθούν έτσι ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα των αναγκών 
που προσδιορίζεται από τα σύγχρονα κοινωνικά και υγειονο-
μικά προβλήματα.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για πολύπλοκα προβλήματα, η 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί διεπιστημο-
νική προσέγγιση και ανάπτυξη διαδικασιών συμμετοχής του 
πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι του Μέτρου 1.4 του 
ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006 είναι:
•  Η ανάπτυξη σύγχρονων πολιτικών προαγωγής και διασφά-

λισης της Δημόσιας Υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανά-
γκες των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

•  Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότη-
τας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, καθώς των και υπηρε-
σιών ή φορέων που εξυπηρετούν ανάγκες ευπαθών ομά-
δων του πληθυσμού.
Στρατηγική του Μέτρου είναι η ολοκληρωμένη αλλά και 

εξατομικευμένη προσέγγιση των ζητημάτων που σχετίζονται 
με την κοινωνικο-οικονομική επανένταξη ατόμων που βιώνουν 
συνθήκες αποκλεισμού ή διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού 
από την αγορά εργασίας, εξαιτίας κάποιων σωματικών ή πο-
λιτισμικών ή κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων τους. Πρόκειται για 
μία παρέμβαση σε τρία αλληλοσυμπληρούμενα επίπεδα, με 
κεντρικό σημείο αναφοράς το εξυπηρετούμενο άτομο. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για παρέμβαση:
•  στο προσωπικό υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και προώθη-

σης στην απασχόληση, με στόχο την αναβάθμιση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών 

•  στο άτομο, με στόχο την ενεργητική συμμετοχή στη διευ-
κόλυνση της εργασιακής του (επαν)ένταξης 

•  σε χώρους εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της στάσης ερ-

γαζομένων και εργοδοτών σχετικά με την απασχολησιμό-
τητα των συγκεκριμένων ατόμων / ομάδων.
Οι προτεραιότητες που τίθενται στο πλαίσιο του Μέτρου 1.4 

«Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας» αφορούν σε τρία αλληλοσυ-
μπληρούμενα επίπεδα. 

Συγκεκριμένα με την υλοποίηση των έργων επιτυγχάνεται:
1.  Η εξάλειψη των προκαταλήψεων και των προϊδεάσεων των 

εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και προώθη-
σης στην απασχόληση, ώστε να καταστεί εφικτή η υποστή-
ριξη του καθημερινού τους έργου. Δηλαδή: 

•  η βελτίωση των δεξιοτήτων τους για τη διάγνωση αναγκών 
και τον σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων προαγω-
γής της Δημόσιας Υγείας, πρόνοιας και προώθησης στην 
απασχόληση

•  η διευκόλυνση της επικοινωνίας των εργαζομένων με τους 
εξυπηρετούμενους των υπηρεσιών τους, μέσω της βελτί-
ωσης της διαπραγματευτικής τους ικανότητας στην προώ-
θηση συγκεκριμένων ζητημάτων, όπως για παράδειγμα 
στην προώθηση στην απασχόληση ατόμων με αναπηρί-
ες ή πρώην χρηστών ναρκωτικών ουσιών.

2.  Η ενθάρρυνση των ατόμων που διατρέχουν τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, ώστε να αντιμετω-
πίσουν τις προϊδεάσεις και προκαταλήψεις μέσα στον χώρο 
εργασίας τους, αλλά και έξω απ’ αυτόν. Δηλαδή: 

•  η επιδίωξη να ενισχυθεί η ενεργητική συμμετοχή των ατό-
μων αυτών στην προσπάθεια απάλειψης των κοινωνικών 
διακρίσεων σε βάρος τους και η διευκόλυνση της εργασι-
ακής και κοινωνικής τους επανένταξης.

3.  Τέλος, η ενθάρρυνση της διοίκησης και των εργοδοτών για 
την παροχή ισότητας ευκαιριών απασχόλησης σε άτομα ευ-
παθών ομάδων του πληθυσμού. Δηλαδή:

•  η επιδίωξη απάλειψης των προκαταλήψεων και η δημιουρ-
γία των προϋποθέσεων για την ίση μεταχείριση και παρο-
χή ισότιμων ευκαιριών σε άτομα που βιώνουν αποκλεισμό 
στους χώρους εργασίας τους. 
Τονίζεται ότι ο σχεδιασμός του Μέτρου 1.4 «Ανάπτυξη Δη-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας του πληθυσμού και ιδιαίτερα των 
ευαίσθητων ομάδων είναι το αποτέλεσμα στο οποίο προσδοκά το Μέτρο 1.4 
του ΕΠ «Υγεία - Πρόνοια» 2000-2006. Προς την κατεύθυνση αυτή προβλέπεται 
η ανάπτυξη στρατηγικής και μέτρων παρέμβασης σε όλο το φάσμα της Υγείας, 
που θα απευθύνονται στο προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες, στο άτομο που 
τις δέχεται, καθώς και στους χώρους εργασίας που απασχολούνται οι ευαίσθητες 
ομάδες του πληθυσμού. Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του προγράμματος, αλλά 
και στην επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματος, καλείται να διαδραματίσει 
ο γιατρός. Έτσι, λοιπόν, για την πλήρη ενημέρωση των ιατρών, το «Ιατρικό 
Βήμα» θεωρεί αναγκαία την παρουσίαση όλων όσων περιλαμβάνει το Μέτρο 1.4 
«Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας», τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:

Ε.Π. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 
2000-2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑμμΑ 

«ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

μέτρο 1.4: «Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας»



μόσιας Υγείας» εκφράζει μια σύνθετη και καινοτόμο στρατηγι-
κή. Η στρατηγική αυτή εδράζεται σε τρεις αρχές ως εξής: 
•  Στη συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του Μέτρου με 

συγκεκριμένες παρεμβάσεις του ΕΠ «Απασχόληση και Επαγ-
γελματική Κατάρτιση», συνιστώντας έτσι μια ολοκληρωμένη 
προσπάθεια αντιμετώπισης της ανεργίας και των επιπτώσε-
ών της στην υγεία του πληθυσμού, στο πλαίσιο της εθνικής 
πολιτικής για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

•  Στην εξασφάλιση της εξατομικευμένης προσέγγισης στο πλαί-
σιο της αντιμετώπισης των αναγκών του πληθυσμού.

•  Στη σφαιρικότητα των παρεμβάσεων έτσι ώστε να αποτε-
λούν και από μόνες τους ολοκληρωμένη παρέμβαση σε 
επίπεδο προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑμΕΝΟμΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣμΑΤΑ 

Στο πλαίσιο των παραπάνω, σε κάθε έργο υλοποιούνται οι 
εξής τρεις κατηγορίες πράξεων:
n  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 (ΚΠ1): Κατάρτιση προσωπικού σε 

ειδικά θέματα Δημόσιας Υγείας, τόσο σε κεντρικό όσο και 
σε περιφερειακό επίπεδο. Οι ενέργειες κατάρτισης απευθύ-
νονται σε στελέχη του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου 
τομέα, που παρέχουν υπηρεσίες προαγωγής, παρακολούθη-
σης και διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας, προώ-
θησης στην Απασχόληση.

n  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2 (ΚΠ2): Ανάπτυξη ενεργειών πρόλη-
ψης και αγωγής υγείας σε άτομα που βιώνουν συνθήκες απο-
κλεισμού ή διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από την αγο-
ρά εργασίας. Πρόκειται για ενέργειες αγωγής υγείας σε άτομα 
που εξυπηρετούνται ή εξυπηρετήθηκαν από τις ενέργειες των 
Αξόνων 2 και 5 του ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κα-
τάρτιση», που υλοποιείται από το Υπ. Απασχόλησης.

n  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 (ΚΠ3): Ανάπτυξη ενεργειών πρό-
ληψης και αγωγής υγείας σε εργαζομένους σε χώρους στους 
οποίους πρόκειται να εργαστούν ή εργάζονται άτομα που βιώ-
νουν συνθήκες αποκλεισμού ή διατρέχουν κίνδυνο αποκλει-
σμού από την αγορά εργασίας. Πρόκειται για προγράμματα 
αγωγής υγείας στους ίδιους χώρους της ανοικτής αγοράς ερ-
γασίας (π.χ. επιχειρήσεις), όπου θα προωθηθούν για απασχό-
ληση ή ήδη εργάζονται τα άτομα που εξυπηρετούνται ή εξυ-
πηρετήθηκαν από τις παρεμβάσεις των Αξόνων 2 και 5 του 
ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».
Η Ομάδα-Στόχος (Ωφελούμενοι) των παρεμβάσεων του μέ-

τρου είναι άνεργοι κοινωνικών ομάδων με δυσκολίες ένταξης 
στην αγορά εργασίας και άνεργοι σε περιοχές και τομείς υψηλής 
ανεργίας, ήτοι: άτομα με αναπηρίες, άτομα με ψυχικές ασθένει-
ες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων, παλιννοστούντες, πρόσφυ-
γες και αιτούντες άσυλο, μετανάστες, φυλακισμένοι, αποφυλα-
κισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, ειδικές πολιτισμικές ομάδες (π.χ. 
τσιγγάνοι, Πομάκοι), ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλού-
νται με κοινωνικό αποκλεισμό, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 
45 ετών, λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους 
υψηλής ανεργίας, πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκο-
νται σε διαδικασία απεξάρτησης, οροθετικοί κ.λπ.

Με την ολοκλήρωσή του το Μέτρο 1.4, συνολικού προϋ-
πολογισμού 11,4 εκατ. €, που χρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, θα έχει πετύχει τους εξής ποσοτικούς 
στόχους:

Τα έργα που υλοποιούνται στην Α΄ Φάση του Μέτρου (2005-
2006) έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου 8 εκατ. € 
και είναι τα εξής: 

Επτά νέα έργα εγκρίθηκαν στις αρχές του 2006 για χρηματο-
δότηση από το Μέτρο 1.4, συνολικού προϋπολογισμού 3,056 
εκατ. €, τα οποία θα ολοκληρωθούν έως τα μέσα του 2008.
Πληροφορίες: Α. Συγγελάκης, asyngelakis@mou.gr, 210 3307284

Ακολούθως αναφέρονται ενδεικτικά οι υλοποιήσεις και οι στό-
χοι ορισμένων από τα τρέχοντα έργα.

1. «Επένδυση στην υγεία» - Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Υγείας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος 
http://www.nsph.gr/esdy_basic2/Anapt_Dim_Ygeias.htm 

Το υποέργο 1 που αφορά στα στελέχη των δημόσιων υπη-

IATPIKO BHMA •  ΑΝΑπΤΥξΙΑκΟ πρΟΓρΑμμΑ ΥΓεΙΑΣ κΑΙ κΟΙΝωΝΙκΗΣ ΑλλΗλεΓΓΥΗΣ   61   

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Καταρτιζόμενοι εργαζόμενοι που απασχολού-
νται σε υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και προώ-
θησης στην απασχόληση

4.000 άτομα

Επωφελούμενοι άνεργοι που συμμετέχουν σε 
ενέργειες αγωγής υγείας

6.000 άτομα

Επωφελούμενοι εργαζόμενοι που συμμετέχουν 
σε ενέργειες αγωγής υγείας

3.000 άτομα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ

Ανάπτυξη ενεργειών κατάρτισης 
και αγωγής υγείας για την έντα-
ξη ψυχικά ασθενών και ευάλω-
των κοινωνικά ομάδων στην αγο-
ρά εργασίας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-
ΚΟ ΙΝΣΤ. ΨΥΧ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Επένδυση στην υγεία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙ-
ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δικαίωμα στην εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙ-
ΝΩΝ

Υγεία και ποιότητα ζωής για 
όλους, εκπαίδευση και ενδυνά-
μωση στην προαγωγή και αγω-
γή υγείας

ΕΚΠΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
& ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Δράσεις για την άρση των εμπο-
δίων κοινωνικής ένταξης και ερ-
γασιακής ενσωμάτωσης κοινωνι-
κά αποκλεισμενων ομάδων (Κ. 
Μακεδονία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προαγωγή - αγωγή υγείας. Εκπαί-
δευση στελεχών δημόσιας υγεί-
ας για παροχή πρόνοιας σε ευ-
παθείς κοινωνικές ομάδες

ΕΚΠΑ / ΕΛΚΕ / Β΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Συνέργεια υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας και προαγωγής υγείας ευ-
παθών κοινωνικών ομάδων

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙ-
ΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙ-
ΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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ρεσιών υγείας, πρόνοιας και προώθησης στην απασχόληση 
περιλαμβάνει 11 αντικείμενα κατάρτισης και συγκεκριμένα:
1.  Εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών σε μεθοδολογίες Δι-

δασκαλίας και Πολιτικές για Ανάπτυξη και προαγωγή της 
Δημόσιας Υγείας. 

2.  Εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών σε θέματα Αγωγής 
Υγείας για τη διαχείριση μειζόνων Παραγόντων Υγείας στο 
χώρο εργασίας. 

3.  Πολιτικές για την ανάπτυξη και την προαγωγή της Δημό-
σιας Υγείας.

4.  Πολιτικές για την ανάπτυξη και την προαγωγή της Υγείας σε 
διεθνές και εθνικό επίπεδο.

5.  Εργαστηριακή υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας.
6.  Μεθοδολογία Επιδημιολογικής Έρευνας και εφαρμογή στη 

Δημόσια Υγεία.
7.  Σύστημα για την ανάλυση των κινδύνων και τον έλεγχο των 

κρισίμων ορίων στα τρόφιμα (HACCP). 
8.  Ζωοανθρωπονόσοι – Νεότερα δεδομένα πάνω στην ανοσο-

παθογένεια και διάγνωσή τους.
9.  Η διαχείριση του περιβάλλοντος στην προστασία της Δημό-

σιας Υγείας.
10.  Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας – Επιδημιολογική επιτήρηση.
11. Δημόσια Υγεία και παρασιτικά – τροπικά νοσήματα.

Τα παραπάνω αντικείμενα θα υλοποιηθούν σε 41 ενέργειες 
κατάρτισης (σεμινάρια) σε όλη την Ελλάδα. Τμήμα της εκπαί-
δευσης που αφορά το αντικείμενο κατάρτισης με τίτλο «Πολιτι-
κές για την ανάπτυξη και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο», πραγματοποιείται στην έδρα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) στην Κοπεγχάγη. Επί-
σης, οι ενέργειες κατάρτισης στην περιφέρεια θα υλοποιηθούν 
με τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών (e-learning). 

Μέχρι στιγμής έχουν καταρτιστεί 350 άτομα από ένα σύνολο 
1.500 που έχουν υποβάλλει αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμ-
μα. Συνολικά αναμένεται να καταρτιστούν περισσότερα από 1.000 
στελέχη του Δημόσιου Τομέα από όλη την Ελλάδα. 

2. «Δικαίωμα στην Εργασία» - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Φωτιάδης, Καθ. Πληροφορικής 
http://www.medlab-uoi.gr/metro1.4

Το έργο «Δικαίωμα στην Εργασία» εντάσσεται στις πράξεις του 
Μέτρου 1.4 «Ανθρώπινο Δυναμικό». 

Το έργο στοχεύει σε τρία επίπεδα:
•  Στην ενίσχυση των εργαζομένων σε φορείς Δημόσιας Υγεί-

ας και Πρόνοιας, παρέχοντάς τους γνώσεις για την καλύτερη 
αντιμετώπιση των αναγκών των ευπαθών κοινωνικά ομάδων 
και το σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων αγωγής υγείας 
ανάλογα με τις ανάγκες τους. Συνολικά έχουν καταρτιστεί 210 
εργαζόμενοι σε Ιωάννινα και Άρτα, ενώ, με την ολοκλήρωση 
των ενεργειών σε εξέλιξη, ο αριθμός τους θα αγγίξει τους 335 
σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.

•  Στην ενημέρωση, μέσω ενεργειών αγωγής υγείας, ανέργων 
και εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 
Σχεδιάζονται ενέργειες αγωγής υγείας σε συλλόγους ΑμΕΑ σε 
Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα και Πρέβεζα, καθώς και σε με-
τανάστες, παλιννοστούντες και χρόνια ανέργους σε όλη την 
Περιφέρεια Ηπείρου. Στόχος είναι με το τέλος του έργου να 
έχουν ενταχθεί στις ενέργειες αγωγής υγείας παραπάνω από 
500 άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

•  Στην ενημέρωση, μέσω ενεργειών αγωγής υγείας, σε εργα-
ζόμενους που εργάζονται στον ίδιο χώρο με άτομα που ανή-
κουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Σχεδιάζεται η υλοποίη-
ση τεσσάρων μεγάλων ενεργειών κατάρτισης στους τέσσερις 
νομούς της Ηπείρου, μέχρι το τέλος του έτους.

3. «Δράσεις για την άρση των 
εμποδίων κοινωνικής ένταξης 
και εργασιακής ενσωμάτωσης 
κοινωνικά αποκλεισμένων 
ομάδων» - Τμήμα Ψυχολογίας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κων-
σταντίνος Μπαϊρακτάρης, Αναπλ. Κα-
θηγητής Κλινικής Ψυχολογίας 

http://www.socialexclusion.gr

Περιλαμβάνει ενέργειες κατάρ-
τισης, πρόληψης και αγωγής υγείας οι οποίες απευθύνονται σε 
άτομα / φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στοχεύει 
στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης προ-
σέγγισης των ζητημάτων που σχετίζονται με την κοινωνικοοικο-
νομική ένταξη ή επανένταξη ατόμων που βιώνουν συνθήκες 
αποκλεισμού ή διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από την αγο-
ρά εργασίας, εξαιτίας κάποιων σωματικών, πολιτισμικών ή κοι-
νωνικών ιδιαιτεροτήτων τους. 

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 23 από τις 38 ενέργειες του 
έργου, με τη συμμετοχή 350 περίπου ωφελουμένων.

 4. «Υγεία και ποιότητα ζωής για όλους: εκπαίδευση και 
ενδυνάμωση στην προαγωγή και αγωγή υγείας Α΄, Β΄, Γ΄ 
ΔΥΠΕ Αττικής» - Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του 
Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας, της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τούντας Γιάννης, Αναπλ. Καθηγη-
τής Ιατρικής Σχολής Αθήνας

http://www.neahygeia.gr

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται τα εξής: 
α)  Κατάρτιση επαγγελματιών υγείας σε γνώσεις και δεξιότητες 

προαγωγής και αγωγής Υγείας. 
β)  Δράσεις προαγωγής και αγωγής Υγείας σε ευπαθείς ομάδες. 
γ)  Ενέργειες προαγωγής Υγείας και ευαισθητοποίηση στη διαφο-

ρετικότητα σε εργαζόμενους σε χώρους εργασίας στους οποί-
ους πρόκειται να απασχοληθούν πρώην άνεργοι. 

5. «Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας» & «Συνέργια Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας και Προαγωγής Υγείας Ευπαθών 
Κοινωνικών Ομάδων» - ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάρκος Σαρρής, Αναπλ. Καθηγητής
http://zeus.teiath.gr, τηλ.: 210 5385212

Το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου 1.4 που αφορά τις ενέρ-
γειες του ΤΕΙ Αθήνας περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: Πράξη 
1 «Κατάρτιση Προσωπικού σε ειδικά θέματα Δημόσιας Υγείας», 
Πράξη 2 «Ανάπτυξη ενεργειών πρόληψης και αγωγής υγείας σε 
άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό ή διατρέχουν κίνδυνο 
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αποκλεισμού από την αγορά εργασίας» και Πράξη 3 «Ανάπτυ-
ξη ενεργειών πρόληψης και αγωγής υγείας σε εργαζόμενους σε 
χώρους στους οποίους πρόκειται να εργαστούν άτομα που βι-
ώνουν συνθήκες αποκλεισμού ή διατρέχουν κίνδυνο αποκλει-
σμού από την αγορά εργασίας».

Μέχρι στιγμής έχουν ήδη υλοποιηθεί προγράμματα κατάρτι-
σης προσωπικού και αγωγής υγείας σε ειδικές ομάδες του πλη-
θυσμού (όπως άτομα μονογονεϊκών οικογενειών -γονείς, τέκνα-, 
παλιννοστούντες, αθίγγανοι, έγκλειστοι σε σωφρονιστικά ιδρύ-
ματα και άνεργοι).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ενέργεια «Νέοι σε κίνδυ-
νο: Υποστηρίζοντας το δικαίωμα στην υγεία» (Τμήμα Α΄), η οποία 
πραγματοποιήθηκε εντός των γυναικείων φυλακών Κορυ-
δαλλού (πτέρυγα κράτησης ανηλίκων και νεαρών κρατουμένων 
γυναικών). Στόχος του εν λόγω σεμιναρίου ευαισθητοποίησης 
ήταν: η ευαισθητοποίηση των κρατουμένων σε θέματα φύλου 
με στόχο την ενίσχυση της αυτοεικόνας, της αυτοεκτίμησης και 
του σεβασμού στον εαυτό τους, την ενδυνάμωση και την εμψύ-
χωση στη συγκρότηση στόχων και προσδοκιών για το μέλλον, 
η ενημέρωση και εκπαίδευση της ομάδας σε θέματα ατομικής 
υγιεινής, χρήσης και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, 
η εκπαίδευση σε σχέση με δικαιώματα και υποχρεώσεις και η 
προετοιμασία των κρατουμένων για την αποφυλάκιση. 

Σύντομα ακολουθεί η έναρξη υλοποίησης των ενεργειών της 
Πράξης 3, σκοπός των οποίων είναι η «οικοδόμηση» ενός δι-
ευρυμένου δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης ανάμεσα στον δη-
μόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ώστε οι επιχειρήσεις να ενθαρ-
ρυνθούν ως προς το να υιοθετήσουν και να προωθήσουν την 
παροχή ισότιμων ευκαιριών στα άτομα των ευπαθών κοινωνι-
κά ομάδων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓμΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΠ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ»

Α. ΕΞΟΠΛΙΣμΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ-
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός Συ-
γκροτήματος Μαγνητικού Τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο 

Ρόδου. Πρόκειται για τον μοναδικό Τομογράφο του Νομού 
Δωδεκανήσου, μιας αρκετά μεγάλης σε έκταση και πληθυ-
σμό περιοχής (185.000 κάτοικοι), ειδικά κατά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες (1.800.000 επισκέπτες ετησίως), η οποία μέχρι την 
προμήθεια εξυπηρετούνταν μόνο από Μονάδες της Κρήτης 
και της Αθήνας. Υπολογίζεται (βάσει στοιχείων των ασφαλιστι-
κών ταμείων) ότι κατά το έτος 2000 μετακινήθηκαν προς Αθή-
να για εξέταση μαγνητικής τομογραφίας 1.000 ασθενείς με έναν 
τουλάχιστο συνοδό. 

Το συγκρότημα μαγνητικής τομογραφίας 1,5Τ αποτελεί μηχά-
νημα υπερσύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας υψηλής ευκρίνει-
ας ιατρικής απεικόνισης, με ανεξάρτητο σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας – ομοιώματα ποιοτικού ελέγχου. Η σχετική προμή-
θεια έγινε μετά από διεθνή διαγωνισμό τον Σεπτέμβριο του 2002 
έναντι 1.492.000 € και η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε, μόλις 
μερικούς μήνες αργότερα, το 2003. 

Το υπερσύγχρονο όργανο άλλαξε δραστικά τα δεδομένα στην 
κάλυψη των αναγκών των ασθενών του Νομού και των επισκε-
πτών του και συμπλήρωσε την πτέρυγα της Απεικονιστικής Ια-

Μαγνητικός τομογράφος Νοσοκομείου Ρόδου.

Πρακτική άσκηση εργαζομένων Μονάδων Υγείας στα πλαίσια 
του προγράμματος κατάρτισης του ΤΕΙ Αθήνας.

Είσοδος Νοσοκομείου Ρόδου όπου έχει αναρτηθεί αναμνηστική 
πινακίδα για τον Μαγνητικό Τομογράφο.
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τρικής του Νοσοκομείου της Ρόδου, συμβάλλοντας στην απο-
κέντρωση και αποσυμφόρηση αντίστοιχων Διαγνωστικών 
Μονάδων απεικόνισης υψηλής τεχνολογίας της Αθήνας και 
της Κρήτης, καθώς και στη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της 
Ρόδου και της χώρας γενικότερα. Από τα πρώτα έτη της λει-
τουργίας του, στον Μ.Τ. διενεργούνται περισσότερες από 5 
εξετάσεις την ημέρα και άνω των 1.000 ετησίως.

Το νέο συγκρότημα λειτουργεί ως Μονάδα ενταγμένη δι-
οικητικά, επιστημονικά και λειτουργικά στο υφιστάμενο βάσει 
του οργανισμού Τμήμα Υπολογιστικής Τομογραφίας. Απα-
σχολούνται ήδη 2 ιατροί, 3 χειριστές και μία γραμματέας, ενώ 
αναμένεται άμεσα η ολοκλήρωση της πρόσληψης ακόμα 3 
χειριστών και 1 νοσηλευτή. Με απόφαση της Διοίκησης του 
Νοσοκομείου, η Μονάδα ενισχύεται από τη συνδρομή ενός 
επικουρικού ιατρού. 

Η εγκατάσταση του Μαγνητικού Τομογράφου στην πτέρυγα 
Απεικονιστικής Ιατρικής δημιούργησε ένα δίδυμο αλληλοσυ-
μπληρούμενων οργάνων και τμημάτων που επιτυγχάνει συ-
νέργιες και οικονομίες κλίμακας. Με συνεχείς εκπαιδεύσεις 
και μετεκπαιδεύσεις, το προσωπικό της πτέρυγας καθίστα-
ται πολυδύναμο και ικανό να υποστηρίξει λειτουργικά και 
τις δυο τομογραφικές μονάδες. 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΑΠΟμΑΚΡΥΣμΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
μΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Το έργο αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Κινητής Μονάδας 

Ψυχικής Υγείας στις Νοτιοανατολικές Κυκλάδες με έδρα τη Νάξο, 
που απασχολεί 10 εργαζόμενους και εξυπηρετεί σε ετήσια βά-
ση περί τα 200 άτομα.

Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας, που υλοποιήθηκε από τον 
Φορέα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού & Κοινωνικού Κεφα-
λαίου «ΚΛΙΜΑΚΑ», στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή 
ενός πρωτοποριακού προγράμματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας μέσω της χρήσης προηγμένου συστήματος τεχνολογίας και 
τηλεπικοινωνιών, με αποτέλεσμα να γίνεται εφικτή η παροχή υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιο-
χές [ακτίνα δράσης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ): 
Νάξος, Σαντορίνη, Ίος, Φολέγανδρος, Σίκινος, Αμοργός, Ανάφη, 

Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Θηρασιά].
Στις περιοχές αυτές δεν υπάρχει μόνιμη παρουσία ψυχιάτρου 

σε πλαίσιο δημόσιου νοσοκομείου ή άλλου φορέα και αξίζει να 
σημειωθεί ότι για ψυχιατρική συνδρομή στις ΝΑ Κυκλάδες χρει-
άζεται να απευθυνθεί κάποιος είτε στο γενικό νοσοκομείο της Σύ-
ρου είτε στην Αθήνα. 

Τα μέσα με τα οποία παρέχονται οι ψυχιατρικές υπηρεσίες εί-
ναι η τηλεδιάσκεψη και ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς (Psy-
chFile). 

Μέσω της τηλεδιάσκεψης πραγματοποιούνται υπηρεσίες όπως 
θεραπευτικές συνεδρίες, εκτίμηση περιστατικών, συνταγογράφηση 
φαρμάκων, εκδόσεις πιστοποιητικών, εκπαίδευση του προσωπι-
κού και άλλων στελεχών υγείας, εποπτεία ομάδων, διεκπεραίω-
ση καθημερινών λειτουργικών και διοικητικών ζητημάτων. 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς εφαρμόστηκε πιλοτικά από 
το 2005. Είναι ένα σύστημα που αξιοποιήθηκε με επιτυχία σε ορι-
σμένα γενικά νοσοκομεία για την οργάνωση των ιατρικών φακέ-
λων των ασθενών. Προσφέρει τη δυνατότητα οργάνωσης και 
πρόσβασης στα στοιχεία του ιατρικού φακέλου των ασθενών μέ-
σω του διαδικτύου.   

H βασική ιδέα της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στο χώρο 
της παροχής υπηρεσιών υγείας έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα:
•  Μείωση του λειτουργικού κόστους των υποστηρικτικών υπη-

ρεσιών (back office).
•  Ελαχιστοποίηση της άσκοπης μετακίνησης των ασθενών, που 

συνεπάγεται μείωση κόστους, ταλαιπωρίας για τους ίδιους και 
την οικογένεια.

•  Άμεση επικοινωνία με τους γιατρούς απομακρυσμένων περιο-
χών για στήριξη, ανταλλαγή απόψεων και αντιμετώπιση έκτα-
κτων περιστατικών.

•  Διευκόλυνση και αναβάθμιση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
ιατρών και άλλων επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

•  Εκσυγχρονισμός του περιβάλλοντος εργασίας του επιστημονι-
κού προσωπικού με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και υπηρε-
σιών βάσει διεθνών προτύπων.

•  Δημιουργία θετικότερης στάσης στους εργαζόμενους, που νιώ-
θουν ότι λειτουργούν σε περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας και ότι 
προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στον νησιωτικό πληθυσμό.

Υπηρεσίες τηλεψυχιατρικής στη Νάξο. Τηλεδιάσκεψη.


