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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
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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6ος Κύκλος Μαθημάτων: Βιωματικό εργαστήριο 
για την διαχείριση του χρόνιου πόνου

Ο πόνος είναι, ίσως, το πιο σημαντικό προειδοποιητικό βιολογικό σύμπτωμα αφού βοηθά
στην  προστασία  του  οργανισμού  από  διάφορες  απειλητικές  καταστάσεις.  Ωστόσο,  υπό
προϋποθέσεις, μπορεί να μετατραπεί σε μια βασανιστική και αφόρητη εμπειρία.

Κάθε χρόνο συνταγογραφούνται εκατομμύρια συνταγές για παυσίπονα - πολλά από αυτά
ισχυρά οπιοειδή που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες και να οδηγήσουν
σε  εθισμό.  Υπολογίζεται  ότι  το  15-20%  του  πληθυσμού,  στις  προηγμένες  βιομηχανικά
χώρες, υποφέρει από χρόνιο πόνο που οφείλεται μόνο σε καλοήθεις παθήσεις. 

Ο πόνος γίνεται αντιληπτός από τον καθένα μας με διαφορετικό τρόπο και το «νόημα» που
κάθε  άτομο  θα  προσδώσει  στο  πόνο καθορίζει,  σε  μεγάλο  βαθμό,  τον  τρόπο  που  τον
αντιλαμβάνεται και αντιδρά σε αυτόν. Συχνά ο προσδιορισμός του πόνου σε οξύ ή χρόνιο
είναι πολύ δύσκολος, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς. Επιπλέον, μπορεί
να μεταπέσει από την οξεία φάση στη χρονιότητα, χωρίς καμία αλλαγή στην ποιότητα ή την
έντασή του.

Η εμπειρία καθαυτή του πόνου μπορεί να είναι εξουθενωτική και απογοητευτική: μπορεί
να επηρεάσει τον ύπνο, την εργασία, τις δραστηριότητες και τον ποιοτικό χρόνο με τους
φίλους και την οικογένεια, με αποτέλεσμα τα άτομα να απομονώνονται και να περιορίζουν
τη ζωή τους.

Δυστυχώς, πολύ συχνά, άνθρωποι που βιώνουν χρόνιο πόνο ακούν ότι «ο πόνος είναι μόνο
στο  μυαλό  τους»  και  έχουν  την  ετικέτα  του  "κατά  φαντασίαν  ασθενούς"  ή   του
"υποχονδριακού".  Στην  προσπάθειά  τους   να  θεραπευθούν,  αλλά  και  να  βρουν
συμπαράσταση  και  κατανόηση,  τρέχουν  από  γιατρό  σε  γιατρό  ή  αναζητούν  άλλου,  μη
συμβατικού, τύπου θεραπείες. 

Η διαχείριση του χρόνιου πόνου έχει σκοπό να παρέχει φροντίδα και ανακούφιση για να
μπορούμε να απολαύσουμε τη ζωή μας. Απαιτείται, όμως, σωστή και ολιστική προσέγγιση
για να κατανοηθούν επαρκώς οι αιτίες και οι συνθήκες που επηρεάζουν την εμφάνιση και
την  εμπειρία  του  χρόνιου  πόνου.  Η  θεραπεία,  συνεπώς,  είναι  πολύπλοκη  και  η
αντιμετώπιση των ασθενών απαιτητική και  δύσκολη.  Μεγάλη σημασία δίνεται  όχι  μόνο
στην ανακούφιση του πόνου αλλά στην επαναδραστηριοποίηση και την επανένταξη των
πασχόντων στην κοινωνική τους ομάδα. 

Συνεργαζόμενοι  φορείς:  Αναισθησιολογική  Κλινική  του  Πανεπιστημιακού  Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας, THESYS Κέντρο Συστημικής Θεραπείας

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης με αριθμό συμμετεχόντων 35-40 άτομα
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Ημερομηνία: Παρασκευή 01/04/2022, 18:00-21:00

Χώρος: Αμφιθέατρο ΔΕΥΑΛ

Συντονισμός: Αρναούτογλου Ελένη

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

o αναγνωρίσουν τα είδη χρόνιου πόνου, 

o περιγράψουν αδρά τις θεραπείες αυτών,

o γνωρίσουν κάποιες από τις συμπληρωματικές θεραπείες μέσα από βιωματική 

εκπαίδευση.

Περιεχόμενο 

Εισηγήσεις: 

Είδη χρόνιου πόνου, φαρμακευτική θεραπεία, επεμβατική θεραπεία, συμπληρωματικές 

θεραπείες, ο ρόλος της διατροφής στη διαχείριση του χρόνιου πόνου.

Εισηγήτριες: Αρναούτογλου Ελένη, Μπαρέκα Μεταξία, Πετσίτη Αργυρώ, Νταλούκα Μαρία

Βιωματική εκπαίδευση σε ομάδες:  

1η ομάδα: Μουσικοθεραπεία 

2η ομάδα: Ηλεκτροβελονισμός 

3η ομάδα: Θεραπευτική Μάλαξη 

4η ομάδα: Άσκηση.

Βιωματικό εργαστήριο: Νίκα Γεωργία, Χαραλαμπίδου Αλεξάνδρα, Μπουζιά Κατερίνα, 

Παπανικολάου Φωτεινή, Κουτσοθύμιου Κατερίνα, Νταλούκα Μ, Αρναούτογλου Χριστίνα

Διάρκεια: 3 ώρες 
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Εισηγήτριες

Αρναούτογλου Ελένη, Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας1

Αρναούτογλου Χριστίνα, Επιμελήτρια Α’ Ορθοπαιδικής1

Κουτσοθύμιου Κατερίνα, Επιμελήτρια Α΄ Αναισθησιολογίας1

Μπαρέκα Μεταξία, Επίκουρη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας1 

Μπουζιά Κατερίνα, Επιμελήτρια Α΄ Αναισθησιολογίας1

Νίκα Γεωργία, Μουσικοπαιδαγωγός, 8ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης, 

Μουσικοθεραπεύτρια2

Νταλούκα Μαρία, Επιμελήτρια Β΄ Αναισθησιολογίας1 Πετσίτη Αργυρώ, Διευθύντρια 

Αναισθησιολογίας1

Παπανικολάου Φωτεινή, Καθηγήτρια Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αποκατάστασης, 

Θεραπεύτρια μάλαξης, Ακαδημαϊκή Υπότροφος του Τμήματος Νοσηλευτικής 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας2

Χαραλαμπίδου Αλεξάνδρα, Διευθύντρια Αναισθησιολογίας1

Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Προγράμματος: 

Δημητριάδης Δημήτριος, DDS, PhD, M.Sc.Public Health, Pg.Dip. Adult Education, Ιατρός 

Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ

Οργάνωση και Παρακολούθηση: 

Βασιλείου Ξένια, Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Παραγωγή: Ομάδα Γeφυreς

1 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
2 Υποψήφια Διδάκτωρ, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΘΑΝΕΙ

ΛΑΡΙΣΑ, 2022
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