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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας και ευεξίας είναι θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα, ανεξάρτητα από το χρώμα, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, την
ηλικία, τις ικανότητες, την σεξουαλική επιλογή ή την κοινωνική τάξη. Παράλληλα, όμως, 
αποτελεί ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ζήτημα.

Τα ζητήματα της υγείας και της ασθένειας είναι από τα πιο βασικά στην ζωή των ανθρώπων
και επηρεάζουν, σε σημαντικό βαθμό, όλες τις δραστηριότητες, τις επιδιώξεις και τις 
προσδοκίες τους. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες
για αυτά τα ζητήματα, σχετίζεται πάρα πολύ με το πώς αντιλαμβανόμαστε και 
επεξεργαζόμαστε τις σχετικές πληροφορίες, γεγονός που, με τη σειρά του, βρίσκεται σε 
άμεση συσχέτιση με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε, συμμετέχουμε  και 
αναπτύσσουμε τις δυνατότητές μας. 

Όλοι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αδιανόητο όγκο πληροφοριών σχετικά με τα θέματα της 
υγείας (οδηγίες διατροφής, αλλαγής συμπεριφοράς, χρήσης φαρμάκων κλπ) ο οποίος 
προέρχεται από πολλές και διαφορετικές πηγές (διαδίκτυο, τηλεόραση, επαγγελματίες 
υγείας, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον κλπ). Επιπλέον, η αξιολόγηση αυτών των 
πληροφοριών είναι πολλές φορές απαιτητική, δύσκολη και προβληματική. Παράλληλα, 
όλοι χρειάζεται να ανταπεξέλθουμε σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους σχετικά με την 
φροντίδα και την προστασία της υγείας, όπως  για παράδειγμα την ανάγκη φροντίδας του 
εαυτού, τον ρόλο του φροντιστή κάποιου μέλους της οικογένειας με χρόνιο νόσημα, ή του 
εθελοντή σε κοινοτικές προσπάθειες και παρεμβάσεις για θέματα υγείας.  

Ο ρόλος των ληπτών υπηρεσιών υγείας στην λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος υγείας, είναι πλέον περισσότερο ενεργητικός, συμμετοχικός και διεκδικητικός. 
Ζητήματα ενημέρωσης για τις θεραπείες, πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, παροχής 
ποιοτικών υπηρεσιών, χρήσης  και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων υγείας, αποτελούν 
πεδία αντιπαράθεσης αλλά και σύγκλισης. 

Το περιβάλλον που ζούμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και απολαμβάνουμε τις κοινωνικές 
μας σχέσεις επηρεάζει την ποιότητας της ζωής και το επίπεδο της υγείας μας. Οι πόλεις, οι 
γειτονιές και τα σπίτια που ζουν, εργάζονται και κινούνται οι άνθρωποι είναι από τους 
βασικούς προσδιοριστές υγείας τους και η εξασφάλιση ενός υγειούς περιβάλλοντος 
προϋποθέτει και έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη υγιών πολιτών.
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ΣΚΟΠΟΣ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη του ολιστικού τρόπου αντίληψης για την υγεία 
του ατόμου, της οικογένειας και του πληθυσμού μέσα από την παροχή επιστημονικά 
τεκμηριωμένων πληροφοριών, με τρόπο εύληπτο, κατανοητό και συμμετοχικό. Η 
προσέγγιση αυτή θα συμβάλλει στην καθώς και της συμμετοχής και της διεκδίκησης, για 
μια καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη φροντίδα της υγείας προκειμένου να αναδειχθεί η 
σπουδαιότητα της συμμετοχής και. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 3 Κύκλους Μαθημάτων και σε χρονικό διάστημα 3 μηνών. 
Συγκεκριμένα:

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1ος Κύκλος: 
Φροντίδα & Προστασία

1. Μαθαίνω για την Υγεία
2. Μαθαίνω να προσέχω τον εαυτό μου και τους 

άλλους
3. Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τις υπηρεσίες υγείας
4. Μαθαίνω τη σωστή χρήση  φαρμάκων

Φεβρουάριος 2021

2ος Κύκλος: 
Ενημέρωση & Δικαιώματα

1. Η επικοινωνία στη φροντίδα της υγείας
2. Επικεντρωμένη φροντίδα της υγείας στο άτομο 

και την οικογένεια
3. Δικαιώματα ληπτών υπηρεσιών υγείας
4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Υγείας

Μάρτιος 2021

3ος Κύκλος: 
Υγιείς Πόλεις ↔ Υγιείς Πολίτες

1. Υγιείς Πόλεις: η πολιτική του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας

2. Εκπαίδευση και Υγεία - Τα σχολεία Προαγωγής 
της Υγείας

3. Το αστικό τοπίο ως φορέας υγείας και 
ασθένειας

4. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 
προαγωγή της υγείας των πολιτών

Απρίλιος 2021

Το πρόγραμμα προτείνεται να το παρακολουθήσει ομάδα εκπαιδευομένων που θα 
αποτελείται από γονείς παιδιών που πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και 
ΚΔΑΠ του δήμου Λαρισαίων . Ο αριθμός συμμετεχόντων  που θα παρακολουθήσουν  
διαδικτυακά θα είναι 35 άτομα. Η διάρκεια του κάθε Κύκλου θα είναι 8 ώρες και θα αφορά 
δύο ημερήσια σεμινάρια τεσσάρων ωρών, που θα πραγματοποιούνται ανά 15νθήμερο. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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1ος Κύκλος: Φροντίδα & Προστασία

1η ημέρα: Σάββατο 13/02, 10:00-14:00

o 1η Θεματική Ενότητα: Μαθαίνω για την υγεία. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

- αναγνωρίσουν τους διαφορετικούς τρόπους που ορίζεται η υγεία αλλά και τους 

παράγοντες που την επηρεάζουν,

- διαπιστώσουν τους τρόπους που αντιλαμβάνονται και πράττουν σε σχέση με τα ζητήματα 

υγείας.

Περιεχόμενο 

Οι έννοιες της υγείας και της ασθένειας διαμέσου των χρόνων. Παράγοντες που 

επηρεάζουν την διατήρηση της υγείας και την εμφάνιση της ασθένειας. Το Βιοϊατρικό και 

το Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο για την Υγεία. Κοινωνικοί Προσδιοριστές Υγείας και η νέα 

προσέγγιση για την λειτουργία και την διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας. 

Διάρκεια 

105’, 90’ εισήγησης και 15’ ασκήσεων

Εισηγητής: Δημητριάδης Δημήτριος

o 2η Θεματική Ενότητα: Μαθαίνω να προσέχω τον εαυτό μου και τους άλλους

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

- προσδιορίσουν την έννοια της φροντίδας για την υγεία και να περιγράψουν τους 

παράγοντες που την επηρεάζουν,

- διαπιστώσουν τους τρόπους που μπορούν να φροντίσουν την υγεία τους αλλά και να 

συμβάλλουν στην προστασία της υγείας κοντινών προσώπων ή της κοινότητας.

Περιεχόμενο 

Η έννοια της φροντίδας. Η φροντίδα της υγείας ως σχέση. Προστασία από βλαπτικούς 

παράγοντες. Διατήρηση καλής υγείας. Προσέχοντας τους άλλους. Συμμετοχή και ανάληψη 

πρωτοβουλιών για την προστασία της υγείας στην κοινότητα. 

Διάρκεια 

105’, 90’ εισήγησης και 15’ ασκήσεων

Εισηγητής: Χονδρός Παναγιώτης
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2η ημέρα Σάββατο 20/02, 10:00-14:00

o 3η Θεματική Ενότητα: Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τις υπηρεσίες υγείας

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

- προσδιορίσουν τα διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών υγείας και να περιγράψουν δομές και 

παρόχους υγείας,

- διαπιστώσουν τους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας 

αποτελεσματικά και στοχευμένα.

Περιεχόμενο 

Σύστημα Υγείας-Επίπεδα και τρόπος οργάνωσης. Δίκτυο υπηρεσιών υγείας. Ολοκληρωμένη 

Φροντίδα Υγείας. Επίσκεψη στον ‘γιατρό’. Επίσκεψη στο Νοσοκομείο. Φροντίδα στο Σπίτι. 

Χρήση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

Διάρκεια 

105’, 90’ εισήγησης και 15’ ασκήσεων

Εισηγήτρια: Πινακά Ράνια 

o 4η Θεματική Ενότητα: Μαθαίνω τη σωστή χρήση φαρμάκων

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

- διαπιστώσουν τους τρόπους που μπορούν να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με 

ασφάλεια, 

- προσδιορίσουν τα λάθη στην λήψη φαρμάκων καθώς και τους τρόπους αποφυγής τους.

Περιεχόμενο 

Ο ρόλος των φαρμάκων στην διατήρηση της υγείας. Ορθολογική χορήγηση/χρήση και 

αντοχή στα αντιβιοτικά. Συχνά λάθη στην λήψη φαρμάκων. Συμμόρφωση στις οδηγίες. 

Χρόνια λήψη φαρμάκων. 

Διάρκεια 

105’, 90’ εισήγησης και 15’ ασκήσεων

Εισηγήτρια:  Φράντζα Σοφία

Εκπαιδευτικές τεχνικές

Εισηγήσεις/διαλέξεις, Χρήση video, Συζήτηση, Δημιουργικός διάλογος, Χρήση ημερολογίων,
Αφήγηση ιστοριών, Εργασία σε ομάδες, Εργασία στο σπίτι

Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΕΠΑΨΥ, Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, Κέντρο Συστημικής 

Θεραπείας
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