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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.

Η παροχή, η πρόσληψη, η επεξεργασία, η κατανόηση και η αξιοποίηση των πληροφοριών 
για τα ζητήματα υγείας, είναι μια σύνθετη διαδικασία που ξεκινάει από την παιδική μας 
ηλικία και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Έχει πολλούς συντελεστές, 
διαφορετικές πηγές και το αποτέλεσμά της επηρεάζει την ποιότητα της υγείας και των 
κοινωνικών μας σχέσεων.

Οι ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες στο περιβάλλον της υγείας (επιστημονική γνώση, 
τεχνολογία, οργάνωση υπηρεσιών κ.ά.) αναδεικνύουν την απουσία ικανής κατανόησης 
πολλών ζητημάτων υγείας και όλοι ξέρουμε πως πολλές γνώσεις που κατέχουμε μπορεί να 
είναι λανθασμένες ή στρεβλές. Επιπλέον, η σχετικά εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για 
την υγεία και τη νόσο, δεν αποτελεί εχέγγυο ασφαλούς πληροφόρησης και μερικές φορές, 
ενδεχομένως, να μας γεμίζει αμφιβολία και αγωνία. 

Η εξασφάλιση ενός εκπαιδευτικού πλαισίου που θα ευνοεί την ανταλλαγή εμπειρίας, 
γνώσης και πληροφορίας για την υγεία και θα βοηθήσει στην εγκαθίδρυση στάσεων και 
δεξιοτήτων για την ορθή χρήση των υπηρεσιών υγείας και την φροντίδα αυτής, μπορεί να 
συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητα της ζωής των πολιτών και στην ανάδειξη του 
αγαθού της υγείας σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.
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ΣΚΟΠΟΣ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη ενός 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 ανάδειξη της σημασίας της συμμετοχής και της 
διεκδίκησης, για μια καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη φροντίδα της υγείας. 

Το 2021 πραγματοποιήθηκαν τρεις Κύκλοι Μαθημάτων ενώ το πρώτο τετράμηνο του 2022 
προβλέπεται να υλοποιηθούν άλλοι τρεις Κύκλοι Μαθημάτων. 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

4ος Κύκλος: 
Μέσα Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας, Πληροφορία & 
Υγεία

1. Παρουσίαση θεμάτων υγείας στα Μέσα  
Επικοινωνίας: χαρακτηριστικά, κίνδυνοι και 
προκλήσεις 

2. Επιδημία Παραπληροφόρησης (Infodemic): η 
περίπτωση του Covid-19

3. Αναζήτηση και διαχείριση πληροφοριών για την 
υγεία στο διαδίκτυο: μεθοδολογία και 
προκλήσεις

Φεβρουάριος 2022

5ος Κύκλος: 
Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή 
& Υγεία

1. Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή: ένας κίνδυνος 
από το παρελθόν και το μέλλον, που μας αφορά
όλους 

2. Κλιματική Αλλαγή και κίνδυνοι για την υγεία 
3. Διεκδικώντας το δικαίωμα για ένα καλύτερο 

μέλλον: ο ρόλος των συλλογικοτήτων και των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων στην ανάδειξη 
του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Μάρτιος 2022

6ος Κύκλος: 
Βιωματικό εργαστήριο 
διαχείρισης χρόνιου πόνου

1. Είδη χρόνιου πόνου 
2. Φαρμακευτική θεραπεία 
3. Επεμβατική θεραπεία 
4. Συμπληρωματικές θεραπείες
5. Ο ρόλος της διατροφής στη διαχείριση του 

χρόνιου πόνου

Απρίλιος 2022

Υπεύθυνος Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Υλοποίησης του Προγράμματος: 

Δημητριάδης Δημήτριος, DDS, PhD, M.Sc.Public Health, Pg.Dip. Adult Education, Ιατρός 
Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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4ος Κύκλος Μαθημάτων: Μέσα Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας, Πληροφορία & Υγεία
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης/Επικοινωνίας (ΜΜΕ) παίζουν κεντρικό ρόλο στη ζωή των 
ανθρώπων. Η σημασία τους είναι εμφανής στον χρόνο που οι άνθρωποι περνούν 
βλέποντας τηλεόραση, σερφάροντας στον Διαδίκτυο ή διαβάζοντας εφημερίδες και 
περιοδικά. Η παροχή πληροφοριών, διαμέσου αυτών των μέσων, είναι πλέον άμεση και 
διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο. Ο πολλαπλασιασμός των τεχνολογιών επικοινωνίας 
(smartphones κ.λπ.) έχει συμβάλλει στην πανταχού παρουσία των ΜΜΕ και ένα 
αυξανόμενο ποσοστό «εμπειρίας ζωής» διαμεσολαβείται μέσω συσκευών, αντί να βιώνεται
άμεσα. 

Όλοι, πλέον, λαμβάνουμε πληροφορίες για την υγεία από το Διαδίκτυο και τις τηλεοπτικές 
εκπομπές. Η διαχείριση αυτών των πληροφοριών δεν είναι εύκολη διαδικασία ούτε γίνεται 
πάντοτε με δόκιμο και σωστό τρόπο. Ορισμένες φορές μπορεί να καθρεφτίζει την 
συμμόρφωση στις οδηγίες και τις προτροπές των «ειδικών», κάποιες άλλες, όμως, την 
απώλεια εμπιστοσύνης στις ισχυρές «φωνές» και τα πρότυπα συμπεριφοράς που 
προβάλλονται στα ΜΜΕ. Είναι, όμως, βέβαιο ότι καθώς επεξεργαζόμαστε αυτές τις 
πληροφορίες και καταλήγουμε σε συμπεράσματα, επηρεάζεται, παράλληλα, η 
συμπεριφορά μας σε σχέση με την υγεία μας αλλά και την χρήση των υπηρεσιών υγείας. 

Η πανδημία του COVID-19 επηρέασε σοβαρά τις κοινωνίες και τις οικονομίες και έχει 
διαταράξει, βαθιά, τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου παραγωγής, κατανάλωσης και αντίδρασης σε 
πληροφορίες. Χάρη στις νέες τεχνολογίες έγινε εφικτό να διαδοθούν ευρέως γνώσεις και 
στοιχεία σχετικά με αυτή τη νέα ασθένεια. Παράλληλα όμως αναδείχθηκαν οι 
προβληματικές όψεις αυτών των τεχνολογιών: οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης έγιναν επίσης φορείς ψευδών και στρεβλώσεων. Παρόλο που η επιδημίες 
παραπληροφόρησης δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, ο όγκος και η ταχεία κλιμάκωση των 
γεγονότων, αλλά και η λανθασμένη πληροφόρηση, που περιβάλλουν το ξέσπασμα του 
COVID-19, είναι πρωτοφανείς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αναζήτηση ασφαλούς και αξιόπιστης πληροφορίας αποτελεί 
σημαντικό διακύβευμα και η άσκηση της «υγιεινής των πληροφοριών», ακριβώς όπως 
εφαρμόζουμε την υγιεινή των χεριών και του βήχα, καθίσταται ζωτικής σημασίας για την 
πρόληψη της εξάπλωσης του ιού και την προστασία της υγείας, γενικότερα.

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

Λάρισας, THESYS Κέντρο Συστημικής Θεραπείας
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Ημερομηνία: Παρασκευή 04/02/2022, 18:00-21:00

Συντονισμός: Δημητριάδης Δημήτριος, Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ

Σχολιασμός: Γουργουλιάνης Κων/νος, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΠΓΝΛ

o 1η Θεματική Ενότητα: Παρουσίαση θεμάτων υγείας στα Μέσα  Επικοινωνίας: 

χαρακτηριστικά, κίνδυνοι και προκλήσεις

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

- κατανοήσουν τους τρόπους κάλυψης των ζητημάτων υγείας από τις τηλεοπτικές 

εκπομπές,

- περιγράψουν τις διαφορές ανάμεσα στην επιστημονική και την δημοσιογραφική 

προσέγγιση των θεμάτων υγείας.

Περιεχόμενο 

Η σημασία της τηλεόρασης στην προώθηση μηνυμάτων υγείας – Περιορισμοί και 

ιδιαιτερότητες του μέσου – Δημοσιογραφική κάλυψη και ανάδειξη επιστημονικών θεμάτων

υγείας

Διάρκεια: 30’ εισήγησης και 20’ συζήτησης

Εισηγήτρια: Νικολάρα Μάχη, Δημοσιογράφος μέλος ΔΣ ΕΣΗΕΑ

o 2η Θεματική Ενότητα: Επιδημία Παραπληροφόρησης (Infodemic): η περίπτωση του 

Covid-19

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

- κατανοήσουν τι ορίζεται ως infodemic και την σημασία που έχει για την Δημόσια Υγεία,

- περιγράψουν τους τρόπους διάχυσης της πληροφορίας στα ΜΜΕ και τα ηλεκτρονικά μέσα

κοινωνικής δικτύωσης.

Περιεχόμενο 

Ορισμός  και χαρακτηριστικά infodemic – Θέματα παραπληροφόρησης στην πανδημία – 

Τρόποι διάχυσης της πληροφορίας και αποτελέσματα

Διάρκεια: 30’ εισήγησης και 20’ συζήτησης

Εισηγητής: Βαβουγυιός Γεώργιος, Νευρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

Διδάσκων Τμήματος Νοσηλευτικής
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o 3η Θεματική Ενότητα: Αναζήτηση και διαχείριση πληροφοριών για την υγεία στο 

διαδίκτυο: μεθοδολογία και προκλήσεις

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

- περιγράψουν τους τρόπους αναζήτησης ασφαλούς και αξιόπιστης πληροφορίας για την 

υγεία στο διαδίκτυο,

- κατανοήσουν τα διαφορετικά ποιοτικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια πηγή 

πληροφορίας για την υγεία ασφαλή και αξιόπιστη.

Περιεχόμενο 

Τρόποι αναζήτησης πληροφοριών υγείας στο διαδίκτυο -  Έγκυροι και μη έγκυροι ιστότοποι 

- Αξιολόγηση πληροφοριών για την υγεία στο διαδίκτυο

Διάρκεια: 30’ εισήγησης και 20’ συζήτησης

Εισηγήτρια: Δήμητρα Σιαχπατζίδου, Νοσηλεύτρια, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
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Βιογραφικά Εισηγητριών/ών
Βαβουγιός Δ. Γεώργιος: Επισκέπτης ακαδημαϊκός, Λέκτορας Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Κύπρου και μεταδιδακτορικός ερευνητής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Εκπρόσωπος του Alzheimer's Association για το CNS SARS-CoV-2 Consortium και μέλος της 
επιστημονικής ομάδας  Νευροανοσολογίας της Ευρωπαΐκής Ακαδημίας Νευρολογίας.

Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος: Καθηγητής Πνευμονολογίας και Διευθυντής της 
Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και 
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας». Διετέλεσε Αντιπρύτανης και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και 
Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Δημητριάδης Δημήτρης DDS, PhD,M.Sc. Pg. Dipl.: Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με 
εξειδίκευση στην Αγωγή & Προαγωγή της Υγείας. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του 
ΕΚΔΔΑ και έχει διδακτική εμπειρία σε θέματα Επικοινωνίας της Υγείας και Διαχείρισης 
Συγκρούσεων. Έχει υπάρξει συνεργάτης του WHO και επιστημονικός συνεργάτης της 
Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας του 
Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής. Είναι Επιστημονικά Υπεύθυνος για το Θεματικό Πεδίο 9 
(Αγωγή Υγείας & Πρόληψη) του Πανεπιστημίου των Πολιτών Λάρισας (2019-22) και 
υπεύθυνος Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Προγράμματος Μαθαίνουμε για την Υγεία.

Νικολάρα Μάχη: Δημοσιογράφος. Από το 1989 κάνει ρεπορτάζ για το ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση. Εργάζεται στην ΕΡΤ από το 1994.  Μετά  από μακρά  θητεία στο εκπαιδευτικό 
ρεπορτάζ, τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε σε εκπομπές δημοσιογραφικής έρευνας και 
τεκμηρίωσης. Από το 2013 ασχολείται ενεργά με το συνδικαλισμό και σήμερα είναι Ειδική 
Γραμματέας της ΕΣΗΕΑ.

Σιαχπατζίδου Δήμητρα: Είναι Νοσηλεύτρια, Διδάκτωρ και υποψήφια Μεταδιδακτορική 
Ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας. Εργάζεται ως Σχολική Νοσηλεύτρια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ενώ 
παράλληλα είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Πνευμονολογικής Κλινικής και του 
τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αυτοδύναμη διδασκαλία στα 
μαθήματα Νοσηλευτική Φροντίδα Παιδιού, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σχολική 
Νοσηλευτική. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΘΑΝΕΙ

ΛΑΡΙΣΑ, 2022
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