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Ενότητα 7: Προαγωγή Υγείας & στίγμα

Μέρος 4 Στίγμα

Θέμα 1 Στίγμα εναντίον πρώην κρατούμενων

Θέμα 2 Ορίζοντας το στίγμα
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Ενότητα 7: Προαγωγή Υγείας & στίγμα

Μέρος 5 Σχετικές υπηρεσίες

Πηγές



Διδακτικοί στόχοι

Κατά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μπορούν να:

● Ορίζουν την υγεία και την ψυχική υγεία

● Καταλαβαίνουν τι είναι ο αλφαβητισμός υγείας και ο ψηφιακός αλφαβητισμός υγείας 

● Εφαρμόζουν διάφορες στρατηγικές πρόληψης για να προωθήσουν την υγεία τους

● Αναγνωρίζουν διάφορες ψυχικές παθήσεις και να τις αντιμετωπίζουν

● Ορίζουν το στίγμα και διάφορους τύπους στίγματος



Αρχική αξιολόγηση



Pre-test

Ερώτηση 1: Η υγεία έχει μόνο να κάνει με την απουσία ασθένειας
1. Σωστό
2. Λάθος

Ερώτηση 2: Η υγεία και η ψυχική υγεία είναι διασυνδεδεμένες
1. Σωστό
2. Λάθος

Ερώτηση 3: Ο ψηφιακός αλφαβητισμός υγείας είναι η ικανότητα να: 
1. Αναζητούμε, κατανοούμε, αξιολογούμε και εφαρμόζουμε πληροφορίες σχετικές με την υγεία από έγκυρες ηλεκτρονικές 

πηγές
2. Αναζητούμε, αξιολογούμε και εφαρμόζουμε πληροφορίες σχετικές με την υγεία από ηλεκτρονικές πηγές
3. Αναζητούμε, κατανοούμε και αξιολογούμε πληροφορίες σχετικές με την υγεία

Ερώτηση 4: Το στίγμα μπορεί να αυξήσει την υποτροπή
1. Σωστό
2. Λάθος



Μέρος 1

Υγεία & ψυχική υγεία



Θέμα 1: Ορίζοντας την υγεία

Μία κατάσταση πλήρους  

 σωματικής, 

 ψυχικής και

 κοινωνικής

ευημερίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας

WHO, 1948



Θέμα 1: Ορίζοντας την υγεία

Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό δύο σημαντικές πτυχές της υγείας αναγνωρίζονται:

● Η πτυχή της απουσίας ασθένειας ή αναπηρίας

● Η πτυχή της υγείας ως ευημερίας όχι μόνο σωματικής, αλλά και ψυχολογικής 
και κοινωνικής.

🡪🡪 Η υγεία ορίζεται ως ένα ολιστικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
μερών της, σωματικών, πνευματικών και κοινωνικών.



Θέμα 2: Ορίζοντας την ψυχική υγεία

● Αναπόσπαστο μέρος της υγείας. Η υγεία και η ψυχική υγεία είναι 
αλληλοεξαρτώμενες.

● Δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία (WHO, 2018)

Η ψυχική υγεία είναι μια κατάσταση ευημερίας στην οποία ένα άτομο 
συνειδητοποιεί τις ικανότητες του/της, μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές 
στρεσογόνες καταστάσεις, μπορεί να είναι παραγωγικός/ή στην εργασία του/της και 
να συνεισφέρει στην κοινότητα του/της.



Θέμα 3: Βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο

● Σύμφωνα με αυτούς τους ορισμούς και έννοιες, η υγεία και η ψυχική υγεία 
μπορεί να ερμηνευτεί μέσω του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου.

● Μετακίνηση από την βιοιατρική προοπτική σε μια ολιστική προσέγγιση

● 3 τομείς αλληλεπιδρούν και καθορίζουν την υγεία

🡪🡪 Ο βιολογικός

🡪🡪 Ο ψυχολογικός 

🡪🡪 Ο κοινωνικός



Θέμα 3: Βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο

Βιολογικός τομέας
• Ηλικία
• Φύλο
• Γενετική 

προδιάθεση
• Σωματική 

αντίδραση

Ψυχολογικός τομέας
• Προσωπικότητα
• Αξίες/πεποιθήσεις
• Συμπεριφορά
• Ικανότητες

αντιμετώπισης
• Συναίσθημα
• Παλιό τραύμα

Κοινωνιολογικός 
τομέας

• Κοινωνική 
υποστήριξη

• Διαπροσωπικές 
σχέσεις

• Πολιτισμικές 
παραδόσεις

• Κοινωνικοοικονομι
κή κατάσταση

Modified based on the 
biopsychosocial 
model of health 
(Engel, 1977)



Θέμα 4: Προαγωγή της υγείας

Η προαγωγή της υγείας 
επιτρέπει στα άτομα να 
αυξήσουν τον έλεγχο 
στην υγεία τους και κατά 
συνέπεια να  την 
βελτιώσουν.

Κάθε άτομο θα πρέπει να έχει την 
ευκαιρία να ζήσει μια μακρά και υγιή 
ζωή. 

Το δικαίωμα στην υγεία αναφέρεται 
ξεκάθαρα σε διεθνείς συμφωνίες οι 
οποίες συμπεριλαμβάνουν την Διεθνή 
Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
το Διεθνές Σύμφωνο Οικονομικών, 
Κοινωνικών και Πολιτιστικών 
Δικαιωμάτων, και τη Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Ottawa Charter for 
Health Promotion, 
1986



Θέμα 4: Προαγωγή της υγείας

● Η έμφαση έγκειται στην βελτίωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών
συνθηκών και της ποιότητας ζωής ΠΡΙΝ την εκδήλωση κάποιας ασθένειας

● Η πρόληψη δεν αφορά τη θεραπεία
● Η προαγωγή της υγείας δε σχετίζεται με νοσοκομεία και γιατρούς.



Θέμα 4: Προαγωγή της υγείας

WHO (2016). Retrieved from 
https://www.who.int/images/default-
source/infographics/health-
promotion/infographic-health-promotion-
1.jpg?sfvrsn=b6e2e1af_2

https://www.who.int/images/default-source/infographics/health-promotion/infographic-health-promotion-1.jpg?sfvrsn=b6e2e1af_2


Θέμα 5: Αλφαβητισμός υγείας 

● Ο αλφαβητισμός υγείας είναι μία σημαντική πτυχή της προαγωγής υγείας και 
παράγοντας κλειδί στην διαχείριση ασθενειών, τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας 
και τη βελτίωση της γενικής αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας

“Συνδέεται με την παιδεία και περιλαμβάνει τις 
γνώσεις, το κίνητρο και την ικανότητα για την 
πρόσβαση, κατανόηση, αξιολόγηση και εφαρμογή
πληροφοριών σχετικά με την υγεία, ώστε να είναι 
δυνατή η κρίση και λήψη αποφάσεων στην 
καθημερινή ζωή σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
υγείας, την πρόληψη ασθενειών και την προώθηση 
της υγείας για την διατήρηση και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής καθ’ όλη τη διάρκειά της (Sørensen, 
2012)

“Ο αλφαβητισμός υγείας 
υφίσταται όταν οι δεξιότητες και η 
ικανότητα εκείνων που αναζητούν 
πληροφορίες και υπηρεσίες 
υγείας συμβαδίζουν με τις 
απαιτήσεις και την 
πολυπλοκότητα των 
πληροφοριών και υπηρεσιών.” 
(Parker & Ratzan, 2010)



Θέμα 5: Αλφαβητισμός υγείας 

Γιατί έχει σημασία;

● Το χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού υγείας λειτουργεί σαν τροχοπέδη/εμπόδιο:

○ Χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού υγείας 🡪🡪 αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με την υγεία,
χαμηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης στη θεραπεία, υψηλότερα ποσοστά θανάτων

○ Χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού υγείας 🡪🡪 κακή επικοινωνία μεταξύ ασθενή και επαγγελματία 
υγείας

● Οι ασθενείς με υψηλό επίπεδο αλφαβητισμού υγείας είναι 30% λιγότερο πιθανό να 
επανεισαχθούν στο νοσοκομείο ή να επισκεφθούν τα επείγοντα

○ Τα ποσοστά επανεισαγωγής στο νοσοκομείο μειώνονται καθώς το επίπεδο αλφαβητισμού 
υγείας των ασθενών αυξάνεται.

(Sørensen , Van den Broucke, Fullam, Doyle, Pelikan, Slonska,
Brand, HLS-EU Consortium, 2012)



Θέμα 5: Αλφαβητισμός υγείας 

Ο αλφαβητισμός υγείας έχει 3 επίπεδα (WHO, 2009):

⮚ Λειτουργικός αλφαβητισμός: Ικανότητες που επιτρέπουν σε κάποιον να διαβάζει έντυπα 
συγκατάθεσης, ετικέτες φαρμάκων και πληροφορίες παρόχων υπηρεσιών υγείας, να καταλαβαίνει 
γραπτές ή προφορικές πληροφορίες που δίνονται από γιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς ή 
άλλους επαγγελματίες υγείας και να ακολουθεί σωστά εντολές σχετικές με την σωστή πρόσληψη 
φαρμάκων, την κατ’ οίκον περίθαλψη και τα προγραμματισμένα ραντεβού.

⮚ Εννοιολογικός αλφαβητισμός Το ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων που κάποιος αναπτύσσει 
κατά τη διάρκεια της ζωής του ώστε να αναζητά, κατανοεί, αξιολογεί και χρησιμοποιεί ιατρικές 
πληροφορίες και έννοιες για να μπορεί να παίρνει ενημερωμένες αποφάσεις, να μειώνει τους 
παράγοντες κινδύνου και να αυξάνει την ποιότητα ζωής.

⮚ Αλφαβητισμός υγείας ως ενδυνάμωση : Ενίσχυση της ενεργού ιδιότητας του πολίτη για την υγεία 
συνδυάζοντας τη δέσμευση για την ιδιότητα του πολίτη με προσπάθειες πρόληψης και προαγωγής 
της υγείας.



Θέμα 5: Αλφαβητισμός υγείας 

Ικανότητες που καθορίζουν ένα επαρκές επίπεδο αλφαβητισμού υγείας 

Το να μπορεί κάποιος να: 
● Έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
● Αναλύει σχετικούς κινδύνους και οφέλη
● Υπολογίζει δόσεις φαρμάκων
● Επικοινωνεί με παρόχους υγειονομικής περίθαλψης
● Εντοπίζει ιατρικές πληροφορίες
● Εκτιμά την ποιότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών
● Ερμηνεύει αποτελέσματα εξετάσεων

(National Network of Libraries of Medicine, 2019)



Θέμα 6: Ψηφιακός Αλφαβητισμός υγείας 

Βρες

Κατανόησε
Αξιολόγησε

Εφάρμοσε

Πληροφορίες σχετικές με την υγεία από έγκυρες
ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο (Institute of Medicine, 2014) 



Θέμα 6: Ψηφιακός Αλφαβητισμός υγείας 

Πώς να αξιοποιείτε το διαδίκτυο για ζητήματα σχετικά με την υγεία:

❖ Ως μια πηγή πληροφοριών σχετικά με συμπτώματα, θεραπείες, συχνότητα 
ιατρικών εξετάσεων, παρενέργειες φαρμάκων

❖ Ως ένα μέσον πρόσβασης σε παρόχους υπηρεσιών υγείας

❖ Ως ένα τρόπο να κτίσετε και να διατηρήσετε ένα κοινωνικό δίκτυο που να 
μπορεί να σας υποστηρίξει στα προβλήματα υγείας σας.

(Harvard Health Publishing, 2016)



Θέμα 6: Ψηφιακός Αλφαβητισμός υγείας 

● Προσέξτε ποιες ιστοσελίδες ή εφαρμογές χρησιμοποιείτε. Υπάρχει 

μεγάλος όγκος πληροφοριών στο διαδίκτυο που μπορεί να μην είναι 

αξιόπιστες. 

● Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε αξιόπιστες έρευνες από πανεπιστήμια, 

κρατικούς ερευνητικούς οργανισμούς ή άλλους έμπιστους 

επιστημονικούς οργανισμούς (WHO, ECDC, CDC, Εθνικοί δημόσιοι 

οργανισμοί ερευνών) 

● Να ζητάτε πάντα τη γνώμη του γιατρού σας. Το διαδίκτυο δεν μπορεί να 

αντικαταστήσει τον γιατρό σας, λειτουργεί συμπληρωματικά



Θέμα 6: Ψηφιακός Αλφαβητισμός υγείας 

● Προσέχετε τις «πληροφοριοδημίες»

○ Αυτός ο όρος αφορά κυρίως επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας π.χ. 

COVID-19

○ Αναφέρεται σε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα πληροφοριών, 

συμπεριλαμβανομένων ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών σε 

ψηφιακά και πραγματικά/φυσικά περιβάλλοντα κατά το ξέσπασμα μιας 

πανδημίας

○ Δώστε βάση σε αξιόπιστες και επιστημονικές πηγές όταν χρησιμοποιείτε το 

διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης



Δραστηριότητα 1 

Τύπος : Συμπλήρωση κενών (επιλέξτε από τη λίστα) (Αυτή η δραστηριότητα είναι επαρκής για τελικές εξετάσεις με απονομή 
πιστοποιητικού)

Ερώτηση : Συμπληρώστε τα κενά
Η υγεία ορίζεται ως μια κατάσταση πλήρους {σωματικής} {ψυχικής} και {κοινωνικής} ευημερίας και όχι απλώς η {απουσία 
ασθένειας} ή {αναπηρίας}



Δραστηριότητα 2

Τύπος : Πολλαπλή επιλογή (μια απάντηση) (Αυτή η δραστηριότητα είναι επαρκής για τελικές εξετάσεις με απονομή 
πιστοποιητικού)

Ερώτηση : Ποια επιλογή από τις ακόλουθες περιγράφει τα τρία επίπεδα του αλφαβητισμού υγείας;

1. Οπτικός αλφαβητισμός, Λειτουργικός αλφαβητισμός, Αλφαβητισμός υγείας ως ενδυνάμωση

2. Οπτικός αλφαβητισμός, Λειτουργικός αλφαβητισμός, Εννοιολογικός Αλφαβητισμός υγείας

3. Λειτουργικός αλφαβητισμός, Αλφαβητισμός υγείας ως ενδυνάμωση, Εννοιολογικός Αλφαβητισμός υγείας

4. Αλφαβητισμός υγείας ως ενδυνάμωση, Εννοιολογικός Αλφαβητισμός υγείας, Οπτικός αλφαβητισμός



Δραστηριότητα 3

Τύπος : Πολλαπλή επιλογή (μία απάντηση) (Αυτή η δραστηριότητα είναι επαρκής για τελικές εξετάσεις με απονομή 
πιστοποιητικού)

Ερώτηση : Ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός υγείας αναφέρεται σε:

1. Την ικανότητα αναζήτησης, εύρεσης, και κατανόησης πληροφοριών υγείας από ηλεκτρονικές πηγές

2. Την ικανότητα εφαρμογής της γνώσης από ηλεκτρονικές πηγές στην επίλυση ή αναγνώριση ενός ιατρικού 
προβλήματος

3. Την ικανότητα αυτοελέγχου και κατανόησης της κατάστασης υγείας, συμπτωμάτων και θεραπειών

4. Όλα τα ανωτέρω



Μέρος 2

Προαγωγή υγείας: Συγκεκριμένες στρατηγικές πρόληψης



Θέμα 1: Διατροφή

Κατανοώντας το ρόλο της διατροφής στην υγεία



Θέμα 1: Διατροφή

● Η υγιεινή διατροφή είναι σημαντική σε όλα τα στάδια της ζωής μας. 
● Η υγιεινή διατροφή μας βοηθάει στα εξής:

 Πρόσληψη απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για ανάπτυξη και σωστή λειτουργία του 

οργανισμού

 Δημιουργία αποθεμάτων θρεπτικών συστατικών

 Πρόληψη προβλημάτων υγείας



Προβλήματα υγείας που σχετίζονται με ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες:

 Προβλήματα υγείας σχετικά με τα δόντια π.χ. τερηδόνα

 Υπερβάλλον σωματικό βάρος και παχυσαρκία

 Προβλήματα όπως υψηλή πίεση, χοληστερίνη, μη φυσιολογικό σάκχαρο αίματος

 Προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ήπατος και των νεφρών

 Χρόνια μη μεταδιδόμενα νοσήματα όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδης

διαβήτης, διάφορες μορφές καρκίνου

Θέμα 1: Διατροφή





Θέμα 1: Διατροφή

1. Καταναλώνετε ποικιλία φρούτων και 
λαχανικών καθημερινά

2. Καταναλώνετε ποικιλία δημητριακών 
καθημερινά, κατά προτίμηση ολικής άλεσης

3. Προτιμήστε γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλά 
σε λιπαρά

4. Περιορίστε την κατανάλωση κόκκινου κρέατος
5. Καταναλώνετε τακτικά ψάρια και θαλασσινά, 

επιλέγετε μικρά λιπαρά ψάρια
6. Καταναλώνετε όσπρια συχνά
7. Χρησιμοποιείτε ελαιόλαδο ως πρώτη επιλογή 

προστιθέμενου ελαίου
8. Περιορίστε την πρόληψη αλατιού και ζάχαρης
9. Κάνετε σωματική δραστηριότητα καθημερινά
10.Πίνετε αρκετό νερό Ο Δεκάλογος της Υγιεινής Διατροφής (2014). Greek national 

dietary guidelines. Retrieved from 
http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=summary-adults

http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=summary-adults


Θέμα 1: Διατροφή
Πόσο; Καθημερινά Εβδομαδιαία Επιπλέον συμβουλές

Λαχανικά 4 μερίδες ✔ • Προτιμήστε λαχανικά εποχής

Φρούτα 3 μερίδες ✔ • Προτιμήστε φρούτα εποχής

Δημητριακά (ψωμί, 
ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες)

5-8 μερίδες ✔ • Προτιμήστε προϊόντα ολικής άλεσης 

Γάλα & γαλακτοκομικά 
προϊόντα

2 μερίδες ✔ • Προτιμήστε προϊόντα χαμηλά σε  
λιπαρά

Αυγά Μέχρι 4 αυγά ✔ • Προτιμήστε βραστά αυγά ή ψητές 
ομελέτες

Κόκκινο κρέας Μέχρι 1 
μερίδα

✔ • Προτιμήστε άπαχο κρέας

Λευκό κρέας & πουλερικά 1-2 μερίδες ✔ • Αφαιρέστε την πέτσα 

Ψάρια & θαλασσινά 2-3 μερίδες ✔ • Τα μισά από αυτά να είναι λιπαρά 
ψάρια



Θέμα 1: Διατροφή

Πόσο; Καθημερινά Εβδομαδιαία Επιπλέον συμβουλές

Όσπρια Τουλάχιστον 3 
μερίδες

✔

Προστιθέμενα λίπη-έλαια, 
ελιές, ξηροί καρποί

4-5 μερίδες ✔

Αλάτι Περιορισμένο • Λιγότερο από 5 (1 κ/γ) 
γραμμάρια ανά ημέρα

Προστιθέμενα σάκχαρα Περιορισμένα • Αποφύγετε ροφήματα, 
ενεργειακά ποτά, χυμούς και 
αναψυκτικά με προστιθέμενα 
σάκχαρα

Νερό και ροφήματα 8-10 ποτήρια υγρών ✔ • 6-8 ποτήρια από αυτά να είναι 
νερό

Οινοπνευματώδη ποτά • 2 ποτήρια για 
τους άνδρες

• 1 ποτήρι για τις 
γυναίκες

✔ • Προτιμήστε το κρασί

Summary of recommendations. Greek national dietary guidelines. 
Retrieved from http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=summary-adults

http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=summary-adults


Θέμα 1: Διατροφή

• Χρησιμοποιήστε λίστα για ψώνια
• Αγοράστε μόνο όσα τρόφιμα 

χρειάζεστε
• Αξιοποιήστε τα περισσεύματα 
• Δοκιμάστε φθηνότερες μάρκες
• Συμπεριλάβετε περισσότερα 

λαχανικά
• Μαγειρεύετε όσπρια ή 

καταναλώστε αυγά αντί για κρέας. 
Είναι μία φθηνή πηγή πρωτεΐνης.

• Καταψύχετε το περισσευούμενο 
φαγητό.

20 tips to eat well for less. NHS UK, Retrieved from 
https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/20-tips-to-eat-well-for-
less/

• Γνωρίζετε τι έχετε αποθηκευμένο στο ψυγείο 
και στην κουζίνα σας

• Αναζητήστε φθηνές συνταγές – το διαδίκτυο 
και το YouTube είναι γεμάτο συνταγές για 
φθηνά πιάτα ή ακόμη και με 3-5 υλικά!

• Τρώτε μικρότερες μερίδες
• Προτιμήστε το μαγειρεμένο από το έτοιμο 

φαγητό
• Ενημερωθείτε για προσφορές ή εκπτώσεις (1 

+ 1 δώρο)

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι ακριβή! Πώς να τρέφεστε υγιεινά χωρίς μεγάλο 
κόστος

https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/20-tips-to-eat-well-for-less/


Θέμα 2: Σωματική δραστηριότητα

● Κάθε κίνηση του σώματος που απαιτεί κατανάλωση ενέργειας

● Περιλαμβάνει:

○ Κάθε δραστηριότητα στα πλαίσια της εργασίας, καθημερινής μετακίνησης ή οικιακής 
ασχολίας

○ Κάθε δραστηριότητα κατά τον ελεύθερο χρόνο, όπως η άσκηση. Η άσκηση 
αποτελείται από κάθε προγραμματισμένη, δομημένη και επαναλαμβανόμενη 
δραστηριότητα που στοχεύει στη διατήρηση ή βελτίωση της φυσικής κατάστασης. 
Συμπεριλαμβάνει κάθε είδος αθλήματος, γυμναστικής, χορού κλπ

(WHO, 2020)



Θέμα 2: Σωματική δραστηριότητα



Θέμα 2: Σωματική δραστηριότητα

● Η τακτική σωματική δραστηριότητα σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή 
συμβάλλουν στην καλή υγεία και στη διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους. 
Η σωματική δραστηριότητα μας βοηθάει επίσης να περνάμε ευχάριστα τον χρόνο 
μας και να ζούμε καλύτερα και περισσότερο!

(WHO, 2020)



Θέμα 2: Σωματική δραστηριότητα

Γιατί είναι σημαντική;
● Σημαντικά οφέλη για την υγεία (σωματική και ψυχική)
● Σημαντική επίδραση στην πρόληψη και αντιμετώπιση μη μεταδιδόμενων νοσημάτων 

(καρκίνος, διαβήτης, καρδιαγγειακές παθήσεις)
● Μειώνει τα αισθήματα άγχους, κατάθλιψης και μπορεί να βελτιώσει τη γενικότερη 

διάθεση και ευεξία
● Βελτιώνει τη σκέψη και τις ικανότητες μάθησης
● Ενδυναμώνει τους μυς και τα οστά
● Μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων
● Βελτιώνει την ποιότητα ύπνου
● Μειώνει την αρτηριακή πίεση
● Βοηθάει στη ρύθμιση του σωματικού μας βάρους

WHO, 2020; CDC, 2020; Feldman et al. 2015



Θέμα 2: Σωματική δραστηριότητα

Τα πλεονεκτήματα της σωματικής
δραστηριότητας συνοπτικά

CDC (2020). Health benefits of 
physical activity for adults. 

Retrieved from 
https://www.cdc.gov/physicalactivity
/basics/adults/pdfs/Health_Benefits

_PA_Adults_Jan2021_H.pdf

https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/adults/pdfs/Health_Benefits_PA_Adults_Jan2021_H.pdf


Θέμα 2: Σωματική δραστηριότητα

Περιορίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον καθιστικό 
τρόπο ζωής. Εντάσσουμε τη σωματική δραστηριότητα 
στην καθημερινότητά μας!



Θέμα 2: Σωματική δραστηριότητα

> 30 λεπτά την ημέρα μέτριας έντασης, τις περισσότερες ημέρες της 
εβδομάδας (>150 λεπτά την εβδομάδα)

Για επιπλέον οφέλη:
≈5 ώρες δραστηριότητες μέτριας έντασης ή 2,5 ώρες υψηλής έντασης την 
εβδομάδα (ή οποιοσδήποτε ισοδύναμος συνδυασμός)
Δραστηριότητες που ενδυναμώνουν τους μύες,
τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα

Δραστηριότητες οργανωμένης (π.χ., αθλήματα) ή μη οργανωμένης μορφής: 
π.χ., περπάτημα (κατεβαίνουμε από το λεωφορείο στην προηγούμενη στάση 
και περπατάμε μέχρι τη δουλειά ή το σπίτι), χρήση της σκάλας αντί του 
ανελκυστήρα, τρέξιμο, ποδήλατο, κολύμβηση, δραστηριότητες με τα παιδιά,
γυμναστική, χορός.

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να είναι συνεχόμενη ή να μοιραστεί σε 
μικρότερα διαστήματα τουλάχιστον 10 λεπτών το καθένα, μέσα στην ημέρα.



Θέμα 2: Σωματική δραστηριότητα

● Για άτομα με χρόνιες παθήσεις (υπέρταση, διαβήτη τύπου 2, ασθενείς με 
καρκίνο ή HIV) προτείνεται η ίδια ποσότητα, αλλά θα πρέπει να 
συμβουλευθείτε τον γιατρό σας σχετικά με τις ασκήσεις που προτείνονται και 
είναι ασφαλείς για την πάθησή σας ή τι να αποφεύγετε.



Θέμα 3: Στοματική υγιεινή



Θέμα 3: Στοματική υγιεινή

Τα πιο συνήθη προβλήματα στους ενήλικες

● Απώλεια δοντιών

● Ουλίτιδα

● Καρκίνος του στόματος

● Μη θεραπευμένη τερηδόνα

● Χρόνιες παθήσεις: το να πάσχεις από μια χρόνια πάθηση
(όπως αρθρίτιδα, καρδιοπάθεια, εγκεφαλικό, διαβήτης, HIV)
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κακής στοματικής υγιεινής και 
απώλειας δοντιών.



Θέμα 3: Στοματική υγιεινή

Γιατί είναι σημαντική;

● Συνδέεται με την υγεία γενικά και με ειδικές παθήσεις

● Το στόμα είναι το σημείο εισόδου στο σώμα (της 
αναπνευστικής και πεπτικής οδού) 🡪🡪 και τα βακτήρια που 
αναπτύσσονται εκεί μπορεί να προκαλέσουν συγκεκριμένες 
παθήσεις



Θέμα 3: Στοματική υγιεινή

Ενδοκαρδίτιδα: φ λεγμονή του 
εσωτερικού π εριβλήματος  των 
θαλάμων και βαλβίδων της  καρδιάς  
(ενδοκάρδιο)

Καρδιαγγειακές  π αθήσεις : Ένας  
γενικός  όρος  για π αθήσεις  π ου 
π λήττουν την καρδιά ή τα αγγεία, 
συμπ εριλαμβανομένης  της  
καρδιοπ άθειας , αρτηριοσκλήρυνσης  
και εγκεφ αλικού

Επ ιπ λοκές  στην εγκυμοσύνη και γέννα

Πνευμονία και άλλες  αναπ νευστικές  
π αθήσεις , συμπ εριλαμβανομένης  της   
COVID-19, απ ό συγκεκριμένα 
βακτήρια στο στόμα π ου μπ ορεί να 
εισέλθουν στους  π νεύμονες

Παθήσεις που συνδέονται με τη στοματική υγιεινή



Θέμα 3: Στοματική υγιεινή

Διατήρηση της στοματικής υγείας

Πίνετε φθοριωμένο
νερό και βουρτσίζετε με 
φθοριούχο 
οδοντόκρεμα

Πλένετε τα δόντια σας 
σχολαστικά δύο φορές την 
ημέρα και χρησιμοποιείτε 
οδοντικό νήμα ανάμεσα στα 
δόντια για να απομακρύνετε 
την πλάκα.

Επισκεφθείτε 
τον οδοντίατρο 
μία φορά το 
χρόνο

Το αλκοόλ και το 
κάπνισμα έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις 
και πρέπει να 
αποφεύγονται

Αν έχετε ξαφνικές αλλαγές 
στην όσφρηση και γεύση, 
επισκεφθείτε τον γιατρό ή 
τον οδοντίατρό σας

Αν παίρνετε φάρμακα που 
προκαλούν ξηροστομία, ζητήστε 
από τον γιατρό σας να σας αλλάξει 
την αγωγή. Εάν αυτό δεν είναι 
εφικτό, πίνετε νερό, μασάτε τσίχλα 
χωρίς ζάχαρη και αποφύγετε το 
ποτό και το κάπνισμα

Μη πάτε για 
ύπνο χωρίς να 
πλύνετε τα 
δόντια σας

Μην παραμελείτε τη γλώσσα 
σας

Πίνετε περισσότερο 
νερό, τρώτε τραγανά 
φρούτα και λαχανικά 
και αποφεύγετε τη 
ζάχαρη



Θέμα 3: Στοματική υγιεινή



Θέμα 4: Προσωπική υγιεινή

● Η καλή προσωπική υγιεινή είναι ένας τρόπος να προλαμβάνουμε διάφορες ασθένειες, 
π.χ. γαστρεντερικά ή μεταδοτικά νοσήματα όπως η COVID-19, το κρυολόγημα και η 
γρίπη

● Η προσωπική υγιεινή συμπεριλαμβάνει:

⮚ Το πλύσιμο των χεριών και του σώματος

⮚ Το πλύσιμο των δοντιών δύο φορές την ημέρα

⮚ Την κάλυψη του στόματος και της μύτης με ένα χαρτομάντιλο κατά το βήχα ή το 
φτέρνισμα 

⮚ Τον ασφαλή χειρισμό των τροφίμων 

⮚ Το πλύσιμο των ρούχων



Θέμα 4 : Προσωπική υγιεινή

Ειδικές πληροφορίες για την COVID-19

● Φοράτε μάσκα που καλύπτει την μύτη και το στόμα, ακόμα και αν είστε πλήρως 
εμβολιασμένοι

● Τηρείστε αποστάσεις 1,5 μέτρου προς όλες τις κατευθύνσεις, ειδικά σε εσωτερικούς 
χώρους

● Αποφύγετε χώρους με συνωστισμό και κακό αερισμό

● Μην αγγίζετε το στόμα, τη μύτη και τα μάτια σας

● Καλύπτετε το πρόσωπό σας όταν βήχετε ή φτερνίζεστε και πλύνετε τα χέρια σας αμέσως 
μετά για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα



Θέμα 4 : Προσωπική υγιεινή

Ειδικές πληροφορίες για την COVID-19

● Πλένετε τα χέρια σας συχνά για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, 
χρησιμοποιώντας νερό και σαπούνι ή εάν δεν είναι διαθέσιμα χρησιμοποιήστε 
απολυμαντικό χεριών με περιεκτικότητα οινοπνεύματος τουλάχιστον 60%.
Πλένετε τα χέρια σας:

○ Πριν φάτε ή ετοιμάσετε φαγητό
○ Πριν αγγίξετε το πρόσωπό σας
○ Αφού χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα
○ Μετά την έξοδό σας από ένα δημόσιο χώρο
○ Αφού φτερνιστείτε, βήξετε ή φυσήξετε τη μύτη σας
○ Αφού αγγίξετε τη μάσκα σας
○ Αφού καθαρίσετε μια πάνα
○ Μετά τη φροντίδα κάποιου αρρώστου
○ Μετά την επαφή με ζώα ή κατοικίδια



Θέμα 4 : Προσωπική υγιεινή

Ειδικές πληροφορίες για την COVID-19

● Καθαρίζετε καθημερινά επιφάνειες που χρησιμοποιούνται αρκετά π.χ. θρανία, 
τραπέζια, τηλέφωνα, πληκτρολόγια, τουαλέτες

● Βάζετε τακτικά πλυντήριο – Καθαρίζετε τακτικά σεντόνια, πετσέτες και ρούχα

● Αλλάζετε ρούχα όταν επιστρέφετε στο σπίτι

● Εμβολιαστείτε σύμφωνα με τις οδηγίες της χώρας σας

● Παρακολουθείτε την υγεία σας καθημερινά προσέχοντας για τυχόν 
συμπτώματα της COVID-19



Θέμα 4 : Προσωπική υγιεινή

Πως να πλένετε τα χέρια σας



Θέμα 5: Εμβολιασμοί



Θέμα 5: Εμβολιασμοί

● Τα εμβόλια εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό στο να παράγει αντισώματα, όπως 
ακριβώς κάνει όταν εκτεθεί σε ασθένεια

● Τα εμβόλια περιέχουν μόνο νεκρούς ή εξασθενημένους τύπους 
μικροοργανισμών, δεν προκαλούν την ασθένεια και σας κρατούν ασφαλείς από 
τις επιπλοκές της

● Ο εμβολιασμός είναι ασφαλής, οι παρενέργειες των εμβολίων είναι συνήθως 
ασήμαντες όπως πόνος στο χέρι ή ήπιος πυρετός, και δεν διαρκούν πολύ.



Θέμα 5: Εμβολιασμοί

Βασικές πληροφορίες για τα εμβόλια:

● Εμβόλιο κατά της COVID-19: Προστατεύει από την COVID-19
● Αντιγριπικό εμβόλιο: Προστατεύει από το ετήσιο στέλεχος γρίπης
● Εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου: Προστατεύει από το βακτήριο 

του πνευμονιόκοκκου το οποίο προκαλεί πνευμονία και λοιμώξεις 
του αίματος και του εγκεφάλου

● Αντιτετανικό εμβόλιο/ εμβόλιο κατά της διφθερίτιδας: Προστατεύει 
από δύο εν δυνάμει θανατηφόρες ασθένειες

● Εμβόλιο κατά της ανεμοβλογιάς (έρπη ζωστήρα): Προστατεύει 
από την ανεμοβλογιά



Θέμα 5: Εμβολιασμοί

Υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από τους εμβολιασμούς. Εδώ μπορείτε 
να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για μύθους και αλήθειες 
σχετικές με τους εμβολιασμούς.



Δραστηριότητα 1 

Τύπος : Αντιστοίχιση (Αυτή η δραστηριότητα είναι επαρκής για τελικές εξετάσεις με απονομή πιστοποιητικού)

Ερώτηση : Αντιστοιχίστε τις τροφές ανάλογα με την συχνότητα πρόσληψης

Φρούτα και λαχανικά (3-4 μερίδες) Εβδομαδιαία

Λευκό κρέας και πουλερικά (1-2 μερίδες) Καθημερινά

Γάλα και γαλακτοκομικά (2 μερίδες) Καθημερινά

Όσπρια (3 μερίδες) Εβδομαδιαία



Δραστηριότητα 2 

Τύπος : Πολλαπλή επιλογή (μια απάντηση) (Αυτή η δραστηριότητα είναι επαρκής για τελικές εξετάσεις με απονομή 
πιστοποιητικού)

Ερώτηση : Ποια είναι τα προτεινόμενα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας για έναν ενήλικα;
1. >150’ (2 ώρες and 30’) μέτριας έντασης σωματική δραστηριότητα κάθε εβδομάδα
2. 75’ – 150’ υψηλής έντασης σωματικής δραστηριότητας (αερόβιας) κάθε εβδομάδα ή
3. Ένας ισοδύναμος συνδυασμός δραστηριότητας μέτριας έντασης δηλ. ≈5 ώρες 

δραστηριότητες μέτριας έντασης ή 2,5 ώρες υψηλής έντασης την εβδομάδα
4. Το 1 & το 3
5. Όλα τα ανωτέρω



Δραστηριότητα 4 

Τύπος : Πολλαπλή επιλογή (μια απάντηση) (Αυτή η δραστηριότητα είναι επαρκής για τελικές εξετάσεις με απονομή 
πιστοποιητικού)

Ερώτηση: Πόση ώρα χρειάζεται να πλένει κανείς τα χέρια του;

1. Τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα
2. Τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα
3. Τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα



Μέρος 3

Προαγωγή ψυχικής υγείας: ειδικές στρατηγικές



Θέμα 1: Προαγωγή ψυχικής υγείας

● Αναπόσπαστο μέρος της προαγωγής της υγείας

● Στοχεύει στο να αυξήσει τις ικανότητες και δεξιότητες, και να αναπτύξει την 
κοινότητα με σκοπό την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών και την ενίσχυση 
της ψυχικής ευεξίας

● Μεγιστοποιεί την ικανότητα των ατόμων να αντιμετωπίζουν το στρες και να 
συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους

● Αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα ψυχικής υγείας, 
μειώνει το στίγμα και ενθαρρύνει την αναζήτηση βοήθειας όταν αυτή χρειάζεται



Θέμα 1: Προαγωγή ψυχικής υγείας

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας έχει 3 επίπεδα:

● Το ατομικό: αυξάνει την ανθεκτικότητα των ατόμων

● Το κοινωνικό: ενδυναμώνει την κοινότητα ώστε να συμπεριλαμβάνει όλα τα 
άτομα

● Το δομικό: μειώνει τα εμπόδια που απειλούν την προαγωγή της ψυχικής υγείας



Θέμα 2: Παράγοντες προστασίας και κινδύνου
Τα προβλήματα ψυχικής υγείας δεν έχουν μόνο μια αιτία. Σχετίζονται με διάφορους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης του νου, του σώματος και του 
ευρύτερου περιβάλλοντος

Παράγοντες κινδύνου

Ατομικοί παράγοντες Τρόπος ζωής, χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη ανθεκτικότητας και δεξιοτήτων 
αντιμετώπισης προβλημάτων, παχυσαρκία

Οικογενειακοί 
παράγοντες

Έλλειψη στήριξης, απώλεια συντρόφου, φροντίδα εκτός οικίας, παιδική 
παραμέληση και κακοποίηση, ανεργία γονέων, χρήση ουσιών από τους 
γονείς, γονεϊκό άγχος και κατάθλιψη, σεξουαλική κακοποίηση

Κοινωνικές σχέσεις Έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης, μοναξιά, απόρριψη, εκφοβισμός

Ανεπιθύμητα 
(τραυματικά) γεγονότα 
ζωής 

Δυσμενή ή στρεσογόνα γεγονότα π.χ.: μετανάστευση, προσφυγιά, έκθεση σε 
βία, χρόνιες παθήσεις, φυλάκιση ή αστεγεία

Εργασιακό περιβάλλον Δυσμενείς συνθήκες εργασίας

Οικονομικοί παράγοντες Εργασιακή ανασφάλεια, χαμηλό εισόδημα



Θέμα 2: Παράγοντες προστασίας και κινδύνου

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας δεν έχουν μόνο μια αιτία. Σχετίζονται με διάφορους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης του νου, του σώματος και του 
ευρύτερου περιβάλλοντος
Παράγοντες 
προστασίας
Ατομικοί παράγοντες Ατομικά χαρακτηριστικά, ικανότητα αντιμετώπισης του άγχους, ικανότητες 

επίλυσης προβλημάτων, υψηλή αυτοεκτίμηση, σωματική άσκηση, υγιεινή 
διατροφή

Οικογενειακοί 
παράγοντες

Υποστηρικτικές οικογενειακές σχέσεις, θετική ανατροφή παιδιών

Κοινωνικές σχέσεις Κοινωνική στήριξη, ευκαιρίες για κοινωνική ενασχόληση

Κοινωνικό κεφάλαιο Κοινωνική εμπιστοσύνη, αίσθηση του ανήκειν, κοινωνική συμμετοχή



Θέμα 3: Προβλήματα ψυχικής υγείας

Κάποιες από τις πιο συνήθεις παθήσεις από τις οποίες υποφέρουν οι πρώην 
κρατούμενοι είναι:

● Διαταραχή μετα-τραυματικού στρες

● Άγχος/στρες

● Κατάθλιψη

● Κατάχρηση ουσιών



Θέμα 3: Προβλήματα ψυχικής υγείας

Διαταραχή μετα-τραυματικού στρες

● Μια ψυχική πάθηση στην οποία τα άτομα βιώνουν μια ποικιλία συμπτωμάτων 
μετά από έκθεση σε ένα τραυματικό συμβάν

● Τα πιο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:
○ Αναδρομές στο παρελθόν
○ Αναβίωση του τραυματικού γεγονότος
○ Εφιάλτες
○ Παρεμβατικές σκέψεις
○ Άγχος
○ Αποφυγή
○ Αλλαγές στη διάθεση και στον τρόπο σκέψης



Θέμα 3: Προβλήματα ψυχικής υγείας

Αντιμετωπίζοντας την διαταραχή μετα-τραυματικού στρες:

● Αναγνώρισε το έναυσμα/ερέθισμα – προσπάθησε να σκεφτείς το πότε τα συμπτώματα 
της διαταραχής εμφανίζονται, σε ποιες καταστάσεις, πώς αντιδρά το σώμα σου. Γράψε 
σε ένα χαρτί τα εναύσματα.

● Αντιμετώπισε τα εναύσματα – ενδογενή εναύσματα όπως συναισθήματα και σκέψεις 
δύσκολα ελέγχονται, αλλά εξωτερικά εναύσματα π.χ. ένα συγκεκριμένο μέρος ή γεγονός 
είναι κάτι που μπορεί να αποφεύγεται αν λειτουργεί σαν έναυσμα.

● Δούλεψε πάνω σε αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης, π.χ. τεχνικές 
χαλάρωσης, βαθιές ανάσες, γείωση, εκφραστική γραφή – διάφορα σεμινάρια διαχείρισης 
άγχους μπορούν να βοηθήσουν.

● Έχε ένα σχέδιο για ώρες ανάγκης (πλάνο ασφαλείας).



Θέμα 3: Προβλήματα ψυχικής υγείας

Κατάθλιψη



Θέμα 3: Προβλήματα ψυχικής υγείας

Κατάθλιψη

● Συνηθισμένη ψυχική διαταραχή, μία συναισθηματική διαταραχή, πολύ 
περισσότερο από απλή θλίψη

● Τα πιο συνήθη σημάδια συμπεριλαμβάνουν:
○ Αίσθημα αβοήθητου και απελπισίας
○ Απώλεια ενδιαφέροντος
○ Αλλαγές στην όρεξη και στο βάρος
○ Αλλαγές στον ύπνο
○ Απώλεια ενέργειας
○ Θυμός ή ευερεθιστότητα
○ Αρνητική στάση απέναντι στον εαυτό
○ Προβλήματα συγκέντρωσης
○ Ανεξήγητοι πόνοι και ενοχλήσεις



Θέμα 3: Προβλήματα ψυχικής υγείας

Αντιμετωπίζοντας την κατάθλιψη

Η κατάθλιψη ακόμα και στις πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί. 
Η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση αναζήτηση στήριξης από επαγγελματίες υγείας 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της. 



Θέμα 3: Προβλήματα ψυχικής υγείας

Αντιμετωπίζοντας την κατάθλιψη 
Η κατάθλιψη συνήθως αντιμετωπίζεται: 
● μέσω ψυχοθεραπείας (ατομικά ή ομαδικά), δηλαδή μέσω θεραπείας δια του λόγου, 

μέσω της οποίας το άτομο μπορεί να αναγνωρίσει τις αρνητικές ή διαστρεβλωμένες 
σκέψεις του και να τις μετατρέψει σε πιο θετικές για την καλύτερη αντιμετώπιση των 
προκλήσεων αλλά και να μειώσει το άγχος που μπορεί να βιώνει. 

● μέσω φαρμακευτικής αγωγής, η οποία μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και να μειώσει 
το στρες, πάντοτε με την καθοδήγηση ιατρού αναφορικά με το είδος της 
αντικαταθλιπτικής αγωγής, τη δοσολογία και τη διάρκεια.

● μέσω συνδυασμού ψυχοθεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής. 



Θέμα 4: Γενικές συμβουλές - Πέρα από τη Θεραπεία

Η αναζήτηση βοήθειας από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας είναι απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Παράλληλα, το άτομο μπορεί να ακολουθήσει κάποιες τεχνικές 
που μπορούν να συμβάλλουν στην ανακούφιση αλλά και τη μείωση των συμπτωμάτων της. 
Μερικές από αυτές τις τεχνικές είναι: 

● Τεχνικές διαχείρισης του άγχους όπως: η διαφραγματική αναπνοή, η καθοδηγούμενη 
απεικόνιση, και η προοδευτική μυϊκή χαλάρωση

● Είναι επίσης βοηθητική η γενικότερη φροντίδα της υγείας μέσω:

 ισορροπημένης διατροφής, με την πρόσληψη των απαραίτητων βιταμινών, ιδιαίτερα της 
βιταμίνης D

 τακτικής σωματικής δραστηριότητας
 περιορισμένης χρήσης αλκοόλ και καφεϊνης
 ποιοτικού ύπνου 

https://www.youtube.com/watch?v=Wemm-i6XHr8
https://www.youtube.com/watch?v=TWI639oEzmE
https://www.youtube.com/watch?v=ClqPtWzozXs


Θέμα 4: Γενικές συμβουλές - Πέρα από τη Θεραπεία

● Η θέσπιση ρεαλιστικών στόχων 
● Η επαφή και το μοίρασμα των συναισθημάτων με αγαπημένα άτομα που εμπνέουν 

ασφάλεια και εμπιστοσύνη
● Η σύνδεση με άλλους, ειδικά ανθρώπους με παρόμοια βιώματα που μπορούν να 

λειτουργήσουν ως ομάδα στήριξης και αυτοβοήθειας
● Η ενημέρωση για την κατάθλιψη αλλά και την ψυχική υγεία

Ένας συνοπτικός οδηγός για την προσωπική ανόρθωση 

https://www.mhe-sme.org/wp-content/uploads/2019/12/Short-Guide-to-Recovery.pdf


Θέμα 4: Γενικές συμβουλές

● Διάφορες δεξιότητες όπως επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες 
διαχείρισης άγχους, ομαδική εργασία κλπ μπορούν επίσης να 
προωθήσουν την ψυχική υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε τα σχετικά αποσπάσματα του μαθήματος



Δραστηριότητα 1

Τύπος : Συμπλήρωση κενών (επιλέξτε από τη λίστα) (Αυτή η δραστηριότητα είναι επαρκής για τελικές εξετάσεις με απονομή 
πιστοποιητικού)

Ερώτηση : Συμπληρώστε τα κενά
Η προώθηση της ψυχικής υγείας είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της {προαγωγής υγείας}. Στοχεύει στο να ενισχύσει τις 
{δεξιότητες} και {ικανότητες} και να αναπτύξει την {κοινότητα} προκειμένου να αποτρέψει τις {ψυχικες} {παθήσεις} και να 
βελτιώσει την {ψυχικη} ευεξία



Δραστηριότητα 2 

Τύπος : Αντιστοίχιση (Αυτή η δραστηριότητα είναι επαρκής για τελικές εξετάσεις με απονομή πιστοποιητικού)

Ερώτηση : Αντιστοιχίστε τους τύπους παραγόντων προστασίας και κινδύνου

Οικογενειακός παράγοντας Έλλειψη στήριξης Παράγοντας κινδύνου

Ατομικός παράγοντας Ικανότητα αντιμετώπισης 
άγχους

Παράγοντας προστασίας

Οικονομικοί παράγοντες Ανασφάλεια εργασίας Παράγοντας κινδύνου

Κοινωνικές σχέσεις Ευκαιρίες για κοινωνική 
συνεισφορά

Παράγοντας προστασίας



Δραστηριότητα 3

Τύπος : Πολλαπλή επιλογή (πολλαπλές απαντήσεις) (Αυτή η δραστηριότητα είναι επαρκής για τελικές εξετάσεις με απονομή 
πιστοποιητικού)

Ερώτηση: Ποια είναι τα σημάδια της διαταραχής μετατραυματικού στρες;

1. Αναδρομές

2. Αναβίωση του τραυματικού γεγονότος

3. Εφιάλτες

4. Παρεμβατικές σκέψεις

5. Αναδρομές και εφιάλτες

6. Όλα τα ανωτέρω



Δραστηριότητα 4

Τύπος : Πολλαπλή επιλογή (πολλαπλές απαντήσεις) (Αυτή η δραστηριότητα είναι επαρκής για τελικές εξετάσεις με απονομή 
πιστοποιητικού)

Ερώτηση: Ποια είναι τα πιο συνήθη σημάδια της κατάθλιψης;

1. Αισθήματα αβοήθητου και απελπισίας

2. Απώλεια ενδιαφέροντος

3. Αλλαγές στην όρεξη ή στο βάρος

4. Αλλαγές στον ύπνο

5. Όλα τα ανωτέρω



Μέρος 4

Στίγμα



Το στίγμα που αφορά πρώην κρατούμενους συμπεριλαμβάνει στερεότυπα 
όπως:

● “Είναι όλοι τους αναξιόπιστοι με βίαιες τάσεις.”

● “Οι φυλακισμένοι μαθαίνουν μόνο περισσότερα άσχημα πράγματα στις 
φυλακές και γίνονται ακόμα χειρότεροι πολίτες όταν απελευθερωθούν”

● “Είναι ναρκομανείς” 

Θέμα 1: Το στίγμα σε πρώην κρατούμενους



Θέμα 2: Ορίζοντας το στίγμα

● Ο όρος προτάθηκε από τον κοινωνιολόγο Erving Goffman, ο οποίος το όρισε 
ως:

● Ένας «βαθύτατα απαξιωτικός χαρακτηρισμός» ο οποίος μειώνει τον φορέα «από 
ένα ολόκληρο και συνηθισμένο άτομο σε ένα μιασμένο και υποβαθμισμένο» 
(Goffman 1963, p. 3)

● > από το ‘στίζω’ (δημιουργώ σημάδι σε μία επιφάνεια). Η αρχική ερμηνεία του 
ρήματος αναφερόταν στο σημαδεμό -μέσω καψίματος ή κοψίματος- του δέρματος 
των εγκληματιών ή των σκλάβων ώστε να τους αναγνωρίζουν και να τους 
αποφεύγουν σε δημόσιους χώρους (Goffman, 1963)

● Η άρση του στίγματος είναι μέρος της προαγωγής της ψυχικής υγείας



Θέμα 2: Ορίζοντας το στίγμα

● Το στίγμα σχετίζεται με την ψυχική υγεία, την υγεία (ειδικότερα για άτομα με 
HIV), τη φυλή, την ηλικία, το φύλο, την κοινωνικοοικονομική τάξη, τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό

● Κάποιος μπορεί να είναι μέλος μιας ομάδας με πολλαπλό στιγματισμό, π.χ.: 
ένας πρώην κρατούμενος δήλωσε: «Είμαι τέσσερις φορές απόκληρος. …Πρώην 
φυλακισμένος, πρώην ναρκομανής, μαύρος και οροθετικός» (Wynn, 2001)

● Το στίγμα έχει μελετηθεί κυρίως στα πλαίσια της ψυχικής ασθένειας



Θέμα 3: Επιπτώσεις του στίγματος

Το στίγμα έχει ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις, όπως:

• Η αποφυγή του να ζητήσει κανείς βοήθεια ή θεραπεία
• Έλλειψη κατανόησης  απ ό οικογένεια, φ ίλους , συναδέλφ ους  ή άλλους
• Λιγότερες  ευκαιρίες  για εργασία, εκπ αίδευση, κοινωνικές  δραστηριότητες  ή 

εύρεση στέγης
• Εκφ οβισμός , π αρενόχληση ή σωματική βία
• Η π επ οίθηση π ως  δεν θα π ετύχεις  π οτέ σε συγκεκριμένες  π ροκλήσεις  ή ότι 

δεν θα βελτιώσεις  π οτέ την κατάστασή σου
• Η ικανότητα του π ρώην κρατουμένου να βρει δουλειά
• Αυξημένος  κίνδυνος  υπ οτροπ ής



Θέμα 4: Στερεότυπα, διακρίσεις και στίγμα

● Το στίγμα συσχετίζεται με άλλους όρους: Στερεότυπα, προκατάληψη και 
διακρίσεις
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟ

Αρνητική, ασεβής 
στάση απέναντι σε μια 

ομάδα

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ
Η συμφωνία με το στερεότυπο, που 

οδηγεί σε αρνητικό συναίσθημα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Επακόλουθες συμπεριφορές που 
έχουν ως αποτέλεσμα απώλεια 

δικαιωματικής ευκαιρίας

Παραδείγματα:
Είναι…
• Επικίνδυνοι
• Απρόβλεπτοι
• Ανίκανοι

Παραδείγματα:
Όντως. Είναι…
• Επικίνδυνοι και τους φοβάμαι
• Απρόβλεπτοι και δεν τους 

εμπιστεύομαι
• Ανίκανοι και είμαι οργισμένος/η 

απέναντί τους

Παραδείγματα:
• Οι εργοδότες δεν τους 

προσλαμβάνουν
• Οι ιδιοκτήτες σπιτιών δεν νοικιάζουν 

σε αυτούς
• Οι πάροχοι προσφέρουν κατώτερες 

υπηρεσίες

Corrigan, 2018 



Θέμα 4: Τύποι στίγματος

Υπάρχουν τρεις τύποι στίγματος:

● Δημόσιο στίγμα: οι άλλοι συμφωνούν με το στερεότυπο (προκατάληψη),
αντιδρούν συναισθηματικά (προκατάληψη) και παρακρατούν τις ευκαιρίες. 
Ακόμα πιο προβληματικό είναι όταν προέρχεται από άτομα σε θέσεις εξουσίας 
π.χ.: εργοδότες, ιδιοκτήτες, παρόχους υπηρεσιών υγείας

● Αυτοστιγματισμός: κάποιος π.χ. με κάποια ασθένεια εσωτερικεύει τα 
στερεότυπα και ελαττώνει την αίσθηση αυτοεκτίμησης και 
αυτοαποτελεσματικότητας (προκατάληψη) που οδηγεί στο «γιατί να 
προσπαθήσω» (διάκριση)

● Θεσμικό στίγμα: πολιτικές κυβερνητικών και ιδιωτικών οργανισμών που 
περιορίζουν τ ις  ευκαιρίε ς  εσκεμμένα ή μη.



Θέμα 5: Τύποι στίγματος

Δημόσιο Προσωπικό Θεσμικό

Στερεότυπα και 
προκατάληψη

Είναι επικίνδυνοι, 
ανίκανοι και 
απρόβλεπτοι

Είμαι επικίνδυνος/η, 
ανίκανος/η και 
απρόβλεπτος/η 

Τα στερεότυπα είναι 
μέρος των νόμων και 
άλλων θεσμών

Διακρίσεις

Οι εργοδότες μπορεί 
να μην τους 
προσλάβουν, οι 
ιδιοκτήτες να μην τους 
νοικιάσουν, το 
σύστημα υγείας να 
τους παρέχει 
κατώτερες υπηρεσίες

Αυτές οι σκέψεις 
οδηγούν σε χαμηλή 
αυτοεκτίμηση και 
αίσθηση αυτό-
αποτελεσματικότητας. 
«Γιατί να 
προσπαθήσω; 
Κάποιος σαν εμένα 
δεν αξίζει καλή υγεία»

Εσκεμμένη ή μη 
απώλεια ευκαιριών

Corrigan, 2018; American Psychiatric Association, 2020 



Θέμα 6: Ξεπερνώντας το στίγμα

Ώρα για αναστοχασμό…

Σκεφτείτε κάποια φορά που αντιμετωπίσατε στιγματισμό. Για ποιο θέμα ήταν; Πώς 
αισθανθήκατε; Εάν σας συνέβη περισσότερο από μια φορά, προσπαθήστε να 
σκεφτείτε ποιες από τις φορές ήταν δημόσιος στιγματισμός ή αυτοστιγματισμός.



Θέμα 5: Ξεπερνώντας το στίγμα

Στρατηγικές για την αντιμετώπιση του αυτό-στιγματισμού:

● Μην αφήσετε το στίγμα να δημιουργήσει ντροπή ή αμφιβολίες για τον εαυτό 
σας

● Μην απομονωθείτε

● Αποφασίστε ποιες πληροφορίες να μοιραστείτε, πως, πότε και πού.

● Ενημερώστε τον εαυτό σας και τους άλλους

● Συμμετέχετε σε μία ομάδα στήριξης

● Μιλήστε ενάντια στο στίγμα



Δραστηριότητα 1 

Τύπος : Αντιστοίχιση (Αυτή η δραστηριότητα είναι επαρκής για τελικές εξετάσεις με απονομή πιστοποιητικού)

Ερώτηση: Αντιστοιχίστε

Είναι…..επικίνδυνοι και απρόβλεπτοι Στερεότυπο

Είναι…..επικίνδυνοι και τους φοβάμαι Προκατάληψη

Αυτός/η είναι πρώην κρατούμενος/η, δεν θα 
τον/την προσλάβω

Διάκριση

Είμαι ανίκανος και επικίνδυνος, οπότε γιατί να 
προσπαθήσω;

Αυτοστιγματισμός



Δραστηριότητα 2 

Τύπος : Πολλαπλή επιλογή (πολλαπλές απαντήσεις) (Αυτή η δραστηριότητα είναι επαρκής για τελικές εξετάσεις με απονομή 
πιστοποιητικού)

Ερώτηση: Μερικές από τις στρατηγικές για την αντιμετώπιση του αυτοστιγματισμού

1. Μην αφήσετε το στίγμα να δημιουργήσει ντροπή ή αμφιβολίες για τον εαυτό σας

2. Αποφασίστε ποιες προσωπικές πληροφορίες θα μοιραστείτε

3. Συμμετέχετε σε μια ομάδα υποστήριξης

4. Μιλήστε ενάντια στο στίγμα



Μέρος 5

Σχετικές Υπηρεσίες



Εισαγωγή

● Οι επόμενες διαφάνειες σχεδιάστηκαν προκειμένου να σας παρέχουν μερικές 
βασικές πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες (νομικές, υπηρεσίες υγείας, 
ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, παροχής στέγης κλπ) οι οποίες μπορούν να 
διευκολύνουν την επανένταξή σας

● Αυτό το μέρος είναι διαθέσιμο ξεχωριστά για κάθε χώρα-μέλος, ώστε όταν θα 
διαβάσετε την μεταφρασμένη εκδοχή του υλικού να μπορείτε να βρείτε 
πληροφορίες σχετικές με την χώρα σας.



Υπηρεσίες υγείας

Όνομα
(Οργανισμός/Υπηρεσία)

Διεύθυνση Πληροφορίες 
επικοινωνίας
(τηλέφωνο)

Πληροφορίες 
επικοινωνίας (e-
mail)

Σχόλια



Ψυχική υγεία & ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Όνομα
(Οργανισμός/Υπηρεσία)

Διεύθυνση Πληροφορίες 
επικοινωνίας
(τηλέφωνο)

Πληροφορίες 
επικοινωνίας (e-
mail)

Σχόλια



Νομική υποστήριξη

Όνομα
(Οργανισμός/Υπηρεσία)

Διεύθυνση Πληροφορίες 
επικοινωνίας
(τηλέφωνο)

Πληροφορίες 
επικοινωνίας (e-
mail)

Σχόλια



Στοιχειώδη αγαθά (φαγητό, ρουχισμός, στέγη)

Όνομα
(Οργανισμός/Υπηρεσία)

Διεύθυνση Πληροφορίες 
επικοινωνίας
(τηλέφωνο)

Πληροφορίες 
επικοινωνίας (e-
mail)

Σχόλια



Εκπαίδευση

Όνομα
(Οργανισμός/Υπηρεσία)

Διεύθυνση Πληροφορίες 
επικοινωνίας
(τηλέφωνο)

Πληροφορίες 
επικοινωνίας (e-
mail)

Σχόλια



Δραστηριότητες



Μετά-αξιολόγηση



Μετά-αξιολόγηση

Ερώτηση 1: Η υγεία έχει μόνο να κάνει με την απουσία ασθένειας 
1. Σωστό
2. Λάθος

Ερώτηση 2: Η υγεία και η ψυχική υγεία είναι διασυνδεδεμένες
1. Σωστό
2. Λάθος

Ερώτηση 3: Ο ψηφιακός αλφαβητισμός υγείας είναι η ικανότητα να: 
1. Αναζητούμε, κατανοούμε, αξιολογούμε και εφαρμόζουμε πληροφορίες σχετικές με την υγεία από έγκυρες ηλεκτρονικές 

πηγές  
2. Αναζητούμε, αξιολογούμε και εφαρμόζουμε πληροφορίες σχετικές με την υγεία από ηλεκτρονικές πηγές
3. Αναζητούμε, κατανοούμε και αξιολογούμε πληροφορίες σχετικές με την υγεία

Ερώτηση 4: Το στίγμα μπορεί να αυξήσει την υποτροπή
1. Σωστό
2. Λάθος
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