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Διδακτικοί στόχοι

Κατά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα μπορείς να:

● Καταλάβεις τι είναι υγεία και ψυχική υγεία 

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

● Εφαρμόσεις διάφορες στρατηγικές πρόληψης για να διατηρήσεις και να καλυτερεύσεις 
την υγεία σου

● Αναγνωρίσεις κάποιες ψυχικές παθήσεις και να τις αντιμετωπίσεις

● Καταλάβεις τι είναι το στίγμα, τις επιπτώσεις και πως να το ξεπεράσεις
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Αρχική 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 συνδέονται
1. Σωστό
2. Λάθος

Ερώτηση 3: Ο ψηφιακός αλφαβητισμός είναι η ικανότητα να κατανοούμε πληροφορίες σχετικές 
με την υγεία από έγκυρες ηλεκτρονικές πηγές
1. Σωστό
2. Λάθος



Μέρος 1

H υγεία και η 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



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://goopenva.org/courseware/lesson/1805
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Θέμα 1: Ορίζοντας την υγεία

Δύο σημαντικές πτυχές της υγείας:

● Η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας

● Η υγεία περιλαμβάνει όχι μόνο σωματική, αλλά και ψυχολογική και κοινωνική
ευημερία



Θέμα 2: Ορίζοντας την ψυχική υγεία

● 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, μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές 
στρεσογόνες καταστάσεις, μπορεί να είναι παραγωγικό στην εργασία του και να 
συνεισφέρει στην κοινότητα.



Θέμα 3: Προαγωγή υγείας

Η προαγωγή της υγείας 
επιτρέπει στα άτομα να 
αυξήσουν τον έλεγχο 
στην υγεία τους.

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

Το δικαίωμα στην υγεία αναφέρεται 
ξεκάθαρα σε διεθνείς συμφωνίες όπως 
στη Διεθνή Διακήρυξη Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.



Θέμα 3: Προαγωγή υγείας

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

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://open.maricopa.edu/scgb/chapter/feeding-your-brain-2/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Θέμα 4: Αλφαβητισμός υγείας 

● Ο αλφαβητισμός υγείας είναι μία σημαντική πτυχή της προαγωγής υγείας και είναι 
σημαντικός για τη διαχείριση ασθενειών και τη βελτίωση της 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, 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής”
(Sørensen, 2012)



Θέμα 4: Αλφαβητισμός υγείας 

Γιατί έχει σημασία;

● Το χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού υγείας 
λειτουργεί σαν εμπόδιο: 

○ Έχει αρνητική επίδραση στην υγεία, 
χαμηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης στη 
θεραπεία, υψηλότερα ποσοστά θανάτων

○ Συμβάλλει στην 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

This Photo by Unknown Author is licensed under 
CC BY-ND

https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/the-language-of-living-and-dying
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Θέμα 4: Αλφαβητισμός υγείας 

Επαρκές επίπεδο αλφαβητισμού υγείας σημαίνει να μπορεί κάποιο άτομο να: 

● Έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
● Αναλύει σχετικούς κινδύνους και οφέλη
● Υπολογίζει δόσεις φαρμάκων
● Επικοινωνεί με παρόχους υγειονομικής περίθαλψης
● Εντοπίζει ιατρικές πληροφορίες



Κουίζ: Αξιολογήστε το επίπεδο του αλφαβητισμού υγείας σας

Αλφαβητισμός υγείας 
είναι

Αλφαβητισμός υγείας 
δεν είναι

Σύρετε και αφήστε τις απαντήσεις στη σωστή κατηγορία:

1. Οι πληροφορίες για την υγεία 
μου

2. Το να αποφεύγω την επίσκεψη 
στο γιατρό

3. Το να ανησυχώ για την υγεία 
μου

4. Οι αποφάσεις για την υγεία μου



Θέμα 5: Ψηφιακός αλφαβητισμός υγείας 

Πληροφορίες σχετικές με την υγεία από έγκυρες
ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο

Βρες

Κατανόησε
Αξιολόγησε

Εφάρμοσε



Θέμα 5: Ψηφιακός αλφαβητισμός υγείας 

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

• Ως πηγή πληροφοριών σχετικά με:
συμπτώματα, θεραπείες, συχνότητα ιατρικών 
εξετάσεων, παρενέργειες φαρμάκων

• Ως ένα μέσο για να βρείτε υπηρεσίες και 
επαγγελματίες υγείας 

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

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://www.ictworks.org/digital-health-trends-international-development/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Θέμα 5: 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 (π.χ. ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή 

Εθνικοί δημόσιοι οργανισμοί ερευνών) 

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

να αντικαταστήσει τον γιατρό σας, λειτουργεί συμπληρωματικά 



Μέρος 2

Συμπεριφορές Προαγωγής Υγείας



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:

o Στην πρόσληψη απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για ανάπτυξη και σωστή 

λειτουργία του οργανισμού

o Δημιουργία αποθεμάτων θρεπτικών συστατικών

o Πρόληψη προβλημάτων υγείας



Προβλήματα υγείας που σχετίζονται με κακές διατροφικές συνήθειες:

✔ Προβλήματα υγείας σχετικά με τα δόντια π.χ. τερηδόνα

✔ Μη φυσιολογικό σωματικό βάρος και παχυσαρκία

✔ Υψηλή πίεση, χοληστερίνη, μη φυσιολογικό σάκχαρο αίματος

✔ Χρόνια νοσήματα όπως καρδιαγγειακά, σακχαρώδης διαβήτης, διάφορες μορφές καρκίνου

Θέμα 1: Διατροφή

This Photo by Unknown Author 
is licensed under CC BY-ND

https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/food-health-star-labels-are-driving-healthier-products
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


ΥΓΕΙΑ



Θέμα 1: Διατροφή



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 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



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.
• 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!

• 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:



Θέμα 2: Σωματική δραστηριότητα

● Κάθε κίνηση του σώματος που απαιτεί κατανάλωση ενέργειας

● Περιλαμβάνει:

○ Κάθε προγραμματισμένη, δομημένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα που 
στοχεύει στη διατήρηση ή βελτίωση της φυσικής κατάστασης π.χ. αθλήματα, 
γυμναστική, χορός κλπ. 

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

○ Κάθε δραστηριότητα κατά τον ελεύθερο χρόνο



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!

This Photo by Unknown Author 
is licensed under CC BY-ND
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Θέμα 2: Σωματική δραστηριότητα

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

διαβήτης, καρδιαγγειακές παθήσεις κλπ.
● 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



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



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)

● Τα βακτήρια που αναπτύσσονται εκεί μπορεί να προκαλέσουν 
συγκεκριμένες παθήσεις



Θέμα 3: Στοματική υγιεινή

Φλεγμονή του εσωτερικού 
περιβλήματος των θαλάμων και 
βαλβίδων της καρδιάς

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Ένας 
γενικός όρος για παθήσεις που 
πλήττουν την καρδιά ή τα αγγεία, π.χ. 
καρδιοπάθεια, αρτηριοσκλήρυνση και 
εγκεφ αλικό

Επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και 
γέννα

Πνευμονία και άλλες αναπνευστικές 
παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της  
COVID-19, από συγκεκριμένα 
βακτήρια στο στόμα που μπορεί να 
εισέλθουν στους πνεύμονες

Παθήσεις που συνδέονται με τη στοματική υγιεινή



Θέμα 3: Στοματική υγιεινή
Διατήρηση της στοματικής υγείας

Bουρτσίζετε με 
φθοριούχο οδοντόκρεμα

Πλένετε τα δόντια σας 
σχολαστικά δύο φορές την 
ημέρα

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

Xρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα 
ανάμεσα στα δόντια για να 
απομακρύνετε την πλάκα



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
○ 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
○ Μετά τη φροντίδα κάποιου αρρώστου
○ Μετά την επαφή με ζώα ή κατοικίδια



Θέμα 4 : Προσωπική υγιεινή

Πως να πλένετε τα χέρια σας



Θέμα 5: Εμβολιασμοί

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2018/vaccines-worlds-deadly-infectious-diseases-unlikely/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


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

● Εμβόλιο κατά της COVID-19
● Αντιγριπικό εμβόλιο
● Εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου: 

Προστατεύει από το βακτήριο του 
πνευμονιόκοκκου το οποίο προκαλεί 
πνευμονία και λοιμώξεις του αίματος και 
του εγκεφάλου

● Εμβόλιο κατά του τετάνου/διφθερίτιδας
● Εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα
● Εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β: που 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ηπατική 
βλάβη

● Εμβόλιο κατά του HPV: Μια σεξουαλικά 
μεταδιδόμενη λοίμωξη που προκαλεί 
κυρίως καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 
και έχει συνδεθεί και με άλλους τύπους 
καρκίνου. 

● Αναμνηστική δόση για το MMR: 
Προστατεύει από την ιλαρά, την 
παρωτίτιδα και την ερυθρά, που μπορεί να 
οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα όπως 
μηνιγγίτιδα, απώλεια ακοής και 
προβλήματα κατά την εγκυμοσύνη

Βασικές πληροφορίες για τα εμβόλια:



Μέρος 3

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: Στρατηγικές Πρόληψης



Θέμα 1: Προβλήματα ψυχικής υγείας

Κάποιες από τις πιο συνήθεις παθήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσεις είναι:

● Διαταραχή μετα-τραυματικού στρες

● Κατάθλιψη



Θέμα 1: Προβλήματα ψυχικής υγείας

Διαταραχή 
μετατραυματικού στρες



Θέμα 1: Προβλήματα ψυχικής υγείας

Διαταραχή μετα-τραυματικού στρες

● Μια ψυχική πάθηση στην οποία τα άτομα βιώνουν μια σειρά 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 1: Προβλήματα ψυχικής υγείας
Αντιμετωπίζοντας την διαταραχή μετατραυματικού στρες:

• Αναγνώρισε την αφορμή– προσπάθησε να σκεφτείς το πότε τα συμπτώματα της 
διαταραχής εμφανίζονται, σε ποιες καταστάσεις, πώς αντιδρά το σώμα σου. Γράψε σε 
ένα χαρτί την αφορμή, την κατάσταση, τα συμπτώματα και τις σωματικές αντιδράσεις 
σου.

• Αντιμετώπισε τις αφορμές– εσωτερικές αφορμές όπως συναισθήματα και σκέψεις 
δύσκολα ελέγχονται, αλλά εξωτερικές αφορμές όπως π.χ. ένα συγκεκριμένο μέρος ή 
γεγονός είναι κάτι που μπορεί να αποφευχθεί.

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

• Να έχετε ένα σχέδιο ασφαλείας – για να σας κρατήσει ασφαλείς όταν βρεθείτε ξαφνικά 
αντιμέτωποι με μια δύσκολη κατάσταση ή με μία κρίση. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος 
να σχεδιάζετε από πριν το πώς θα αντιμετωπίσετε τα προβλήματα σε περίπτωση που 
προκύψουν, π.χ. τι θα κάνατε αν αρχίζατε να βιώνετε μια αναδρομή στο παρελθόν ενώ 
βρισκόσασταν στο παντοπωλείο; Πώς θα αντιμετωπίζατε τις ενοχλητικές σκέψεις ενώ 
βρίσκεστε στη δουλειά;

Pixabay LicenseFree for com m ercia l use  No 
a ttribu tion  requ ired

https://pixabay.com/service/license/


Θέμα 1: Προβλήματα ψυχικής υγείας

Κατάθλιψη

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
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Θέμα 1: Προβλήματα ψυχικής υγείας

Κατάθλιψη

● Συνηθισμένο ψυχικό θέμα, πρόκειται για 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 1: 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 ψυχολόγους ή άλλους 

επαγγελματίες υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπισή της. 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND

https://policyoptions.irpp.org/magazines/july-2020/covid-19-mental-health-surveys-are-not-the-stuff-of-effective-policy/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Θέμα 1: Προβλήματα ψυχικής υγείας

Αντιμετωπίζοντας την κατάθλιψη 

● Μέσω ψυχοθεραπείας: ατομική ή ομαδική για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις 
καθημερινές δυσκολίες και να μειώσει το στρες

● Μέσω φαρμακευτικής αγωγής, που 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 2: Παράγοντες προστασίας

Ένας προστατευτικός παράγοντας είναι κάτι που σας βοηθάει να αποτρέψετε 
προβλήματα. Οι παράγοντες που μπορούν να σας προστατεύσουν από τα 
προβλήματα ψυχικής υγείας είναι:

Ατομικοί παράγοντες Ατομικά χαρακτηριστικά, ικανότητα αντιμετώπισης του άγχους, ικανότητες 
επίλυσης προβλημάτων, υψηλή αυτοεκτίμηση, σωματική άσκηση, υγιεινή 
διατροφή

Οικογενειακοί 
παράγοντες

Υποστηρικτικές οικογενειακές σχέσεις

Κοινωνικές σχέσεις Υποστήριξη από φίλους, συντρόφους και εμπλοκή με την κοινότητά σας:
αυτό δημιουργεί μια αίσθηση του ότι ανήκω και συμμετέχω στο κοινωνικό 
σύνολο



Θέμα 3: 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 
προσφέρουν ανακούφιση και μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. 

Μερικές από αυτές τις τεχνικές είναι: 
● Τεχνικές διαχείρισης του άγχους όπως: η διαφραγματική αναπνοή 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 καφεΐνης
✔ Ποιοτικού ύπνου  

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


Θέμα 3: 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 ψυχική υγεία

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
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Μέρος 4

Στίγμα



Το στίγμα που αφορά πρώην κρατούμενους συμπεριλαμβάνει στερεότυπα 
όπως:

● “Είναι όλοι τους αναξιόπιστοι με βίαιες τάσεις.”

● “Μαθαίνουν 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

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»



Θέμα 3: Επιπτώσεις του στίγματος

Το στίγμα έχει ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις, όπως:

• Αποφυγή του να ζητήσει κανείς 
βοήθεια ή θεραπεία

• Έλλειψη κατανόησης από 
οικογένεια, φίλους, συναδέλφους ή 
άλλους

• Δυσκολία εύρεσης σπιτιού
• Εκφοβισμός, παρενόχληση ή 

σωματική βία

• Η πεποίθηση πως δεν θα πετύχεις 
ποτέ σε συγκεκριμένες προκλήσεις 
ή ότι δεν θα βελτιώσεις ποτέ την 
κατάστασή σου

• Δυσκολία εύρεσης εργασίας
• Αυξημένος κίνδυνος επιστροφής 

σε παλιές, βλαβερές συνήθειες



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



Θέμα 5: Ξεπερνώντας το στίγμα

Ώρα για αναστοχασμό…

Σκεφτείτε κάποια φορά που αντιμετωπίσατε στιγματισμό. Για ποιο θέμα ήταν; Πώς 
αισθανθήκατε; Μπορείτε να σκεφτείτε εάν σας συνέβη περισσότερο από μια φορά;



Θέμα 5: Ξεπερνώντας το στίγμα

Στρατηγικές για την αντιμετώπιση του στίγματoς:

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

● Μην απομονωθείτε

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

● Συμμετέχετε σε μία ομάδα στήριξης

● Μιλήστε ενάντια στο στίγμα



Δραστηριότητες



M6: Δραστηριότητα 1 

Τύπος : Σωστό - Λάθος (Αυτή η δραστηριότητα είναι επαρκής για τελικές εξετάσεις με απονομή 
πιστοποιητικού)

Ερώτηση: Η προαγωγή της υγείας βοηθά τους ανθρώπους να αποκτήσουν τον έλεγχο της 
υγείας και της ασθένειάς τους. 
● Σωστό

● Λάθος



M6: Δραστηριότητα 1 

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

Ερώτηση: Ο ψηφιακός αλφαβητισμός είναι: 

1. Η ικανότητα να λύνεις ένα πρόβλημα υγείας.

2. Η ικανότητα να λαμβάνεις πληροφορίες σχετικές με την υγεία από έγκυρες πηγές 
χρησιμοποιώντας το Ίντερνετ.



M6: Δραστηριότητα 2 

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 (1-2 μερίδες) Καθημερινά

Γάλα και γαλακτοκομικά (2 μερίδες) Καθημερινά

Όσπρια (3 μερίδες) Εβδομαδιαία



M6: 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. 2 ώρες και 30’ μέτριας έντασης σωματική δραστηριότητα κάθε εβδομάδα
2. 75’ – 150’ υψηλής έντασης σωματικής δραστηριότητας (αερόβιας) κάθε εβδομάδα 
3. Όλα τα παραπάνω



M6: Δραστηριότητα 2 

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



M6: 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. Εφιάλτες

3. Όλα τα παραπάνω



M6: Δραστηριότητα 3

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. Απώλεια ενδιαφέροντος

2. Αλλαγές στην όρεξη ή στο βάρος

3. Αλλαγές στον ύπνο

4. Όλα τα παραπάνω



M6: Δραστηριότητα 4

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

Ερώτηση: Αντιστοιχίστε

Είναι…..επικίνδυνοι και απρόβλεπτοι Διάκριση

Είναι…..επικίνδυνοι και τους φοβάμαι Στερεότυπο

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

Προκατάληψη



M6: Δραστηριότητα 4

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



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 συνδέονται
1. Σωστό
2. Λάθος

Ερώτηση 3: Ο ψηφιακός αλφαβητισμός είναι η ικανότητα να κατανοούμε πληροφορίες σχετικές 
με την υγεία από έγκυρες ηλεκτρονικές πηγές
1. Σωστό
2. Λάθος
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