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1ο ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ_
Alicja Domagała
Υγεία και ασθένεια
Ένα σηµαντικό σηµείο εκκίνησης για τον ορισµό της προαγωγής της υγείας και της
πρόληψης των ασθενειών, είναι ο ορισµός των εννοιών «υγεία» και «ασθένεια».
Σύµφωνα µε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC)1, η «ασθένεια»
είναι µία διακοπή ή µια αναστάτωση των σωµατικών λειτουργιών ή των οργάνων που
προκαλεί ή απειλεί µε πόνο και αδυναµία.
Άτοµα και κοινωνίες έχουν ορίσει την έννοια της «υγείας» µε διαφόρους τρόπους,
όπως π.χ.:
• «η κατάσταση της πλήρους σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι
µόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας» (ΠΟΥ, 1948)
• «η κατάσταση της βέλτιστης ικανότητας του ατόµου να ανταποκρίνεται
αποτελεσµατικά στους κοινωνικούς του ρόλους και το κοινωνικό το καθήκον»
(Parsons, 1972)
• «η υγεία συχνά θεωρείται αγαθό – δηλαδή, αντικείµενο, έστω και άµορφο – το
οποίο µπορεί να παρασχεθεί» (Seedhouse, 1986).
Ο πλέον δηµοφιλής και ευρέως διαδεδοµένος ορισµός είναι αυτός του ΠΟΥ, ο οποίος
ενσωµατώθηκε στο καταστατικό του ΠΟΥ το 1948. Υπό αυτόν τον ορισµό, η υγεία
είναι ένας από τους πόρους της καθηµερινής µας ζωής κι όχι ο σκοπός της. Πρόκειται
για θετική έννοια η οποία δίνει έµφαση στους κοινωνικούς και προσωπικούς πόρους
καθώς και στις σωµατικές ικανότητες. Ο ορισµός αυτός αναφέρει επίσης ότι για να
µπορεί κάποιος να αποτελεί παραγωγικό και υγιές µέλος της κοινότητας, θα πρέπει να
αισθάνεται δυνατός αλλά και να λαµβάνει την υποστήριξη των άλλων.
Έννοιες της προαγωγής της υγείας
Έχουν γίνει κατά το παρελθόν αρκετές απόπειρες ορισµού της έννοιας της
«προαγωγής της υγείας». Οι πλέον ενδιαφέρουσες και ευρύτερα αποδεκτές έννοιες
παρατίθενται παρακάτω.
Ένας από τους πιο περιεκτικούς ορισµούς αναφέρει ότι «η προαγωγή της υγείας
είναι ο συνδυασµός της εκπαιδευτικής και της περιβαλλοντικής υποστήριξης για
δράσεις και συνθήκες ζωής που προάγουν την υγεία» (Green, Kreuter, 1990).
Η προσέγγιση του O’Donnell ήταν λίγο πιο εκτενής. Σύµφωνα µε τον ορισµό που
πρότεινε, «η προαγωγή της υγείας είναι η τέχνη και η επιστήµη του να βοηθάει
κανείς τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τη σύµπραξη µεταξύ των βασικών τους
1

CDC – Το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών είναι ένας οµοσπονδιακός οργανισµός των
Η.Π.Α. υπό το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

ενδιαφερόντων και της βέλτιστης υγείας, να ενισχύει το κίνητρό τους στην
προσπάθεια για τη βέλτιστη υγεία και να τους υποστηρίζει στις αλλαγές του τρόπου
ζωής που απαιτούνται ώστε φθάσουν σε επίπεδο βέλτιστης υγείας. Η βέλτιστη υγεία
είναι µια δυναµική ισορροπία σωµατικής, συναισθηµατικής, κοινωνικής,
πνευµατικής και διανοητικής υγείας. Η αλλαγή στον τρόπο ζωής µπορεί να
διευκολυνθεί µέσω συνδιασµού εµπειριών που ενισχύουν την επίγνωση και την
κινητοποίηση και αναπτύσσουν δεξιότητες, αλλά, το σηµαντικότερο όλων, µέσω
της δηµιουργίας ευκαιριών που δηµιουργούν πρόσβαση σε περιβάλλον στο οποίο οι
θετικές πρακτικές υγείας αποτελούν την ευκολότερη επιλογή" (O’Donnell, 1989).
Η προαγωγή της υγείας έχει επίσης οριστεί και από τον Π.Ο.Υ. Σύµφωνα µε τον
ορισµό αυτόν, "Η προαγωγή της υγείας είναι η διαδικασία µέσω της οποίας τα
άτοµα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη
βελτιώσουν. Η υγεία είναι µία θετική έννοια η οποία δίνει έµφαση στους
κοινωνικούς και φυσικούς πόρους, καθώς και στις σωµατικές ικανότητες. Συνεπώς,
η προαγωγή της υγείας δεν αποτελεί ευθύνη µόνο του τοµέα υγείας, αλλά προχωρά
και πέρα από τον υγιεινό τρόπο ζωής στην ευεξία" (WHO, 1986).
Πολλά διεθνή συνέδρια στον τοµέα της υγείας έχουν καθορίσει την προαγωγή της
υγείας ως σηµαντικό τµήµα του προγράµµατός τους για τη βελτίωση της υγείας
παγκοσµίως. Συνήθως παράγουν έγγραφα στα οποία ορίζεται τόσο η προαγωγή της
υγείας όσο και οι επιθυµητές δηµόσιες δράσεις που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξή
της. Κάποια από τα σηµαντικότερα υπήρξαν the η ∆ιακήρυξη της Άλµα Άτα (1978),
η Παγκόσµια Στρατηγική Υγεία για Όλους ως το 2000 του Π.Ο.Υ (1981) και η
Χάρτα της Οτάβα για την Προαγωγή της Υγείας (1986).
Η Χάρτα της Οτάβα καθορίζει τρεις βασικές στρατηγικές για την προαγωγή της
υγείας. Αυτές είναι η υπεράσπιση της υγείας ώστε να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες
συνθήκες για την προαγωγή της, η δυνατότητα που δίνεται σε όλους να
κατορθώσουν να φθάσουν στο µέγιστο δυναµικό τους όσον αφορά στην υγεία και,
τέλος, η διαµεσολάβηση µεταξύ των διαφορετικών οµάδων συµφερόντων στην
κοινωνία, κατά την επιδίωξη της βέλτιστης υγείας. Οι στρατηγικές αυτές
υποστηρίζονται από πέντε πεδία µε δράσεις πρώτης προτεραιότητας για τη προαγωγή
της υγείας:
• ∆ηµιουργία υγιούς δηµόσιας πολιτικής,
• ∆ηµιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την υγεία,
• Ενδυνάµωση της δράσης της κοινότητας για την υγεία,
• Ανάπτυξη ατοµικών δεξιοτήτων και
• Επαναπροσανατολισµός των υπηρεσιών υγείας.
Η ∆ιακήρυξη της Τζακάρτα για την Καθοδήγηση της Προώθησης της Υγείας στον
21ο Αιώνα, ήδη από τον Ιούλιο του 1997, είχε επικυρώσει τις παραπάνω στρατηγικές
και περιοχές δράσης ως εφαρµοστέες σε όλες τις χώρες. Για την προώθηση της υγείας
στον 21ο αιώνα, η ∆ιακήρυξη της Τζακάρτα ορίζει πέντε προτεραιότητες:
1. Προώθηση της κοινωνικής ευθύνης για την υγεία,
2. Αύξηση των επενδύσεων για την ανάπτυξη της υγείας,
3. Επέκταση των συνεργασιών για την προώθηση της υγείας,
4. Αύξηση της ικανότητας δράσης για την κοινότητα καθώς και της εξουσίας
του ατόµου,

5. ∆ιασφάλιση των υποδοµών για την προώθηση της υγείας.
Η έννοια της πρόληψης των ασθενειών
Σϋµφωνα µε τον ευρέως αποδεκτό ορισµό του Π.Ο.Υ., "Η πρόληψη των ασθενειών
καλύπτει µέτρα τα οποία όχι µόνο προλαµβάνουν την εµφάνιση της ασθένειας,
όπως η µείωση των παραγόντων κινδύνου, αλλά επίσης διακόπτουν και την
επιδείνωση της ασθένειας και µειώνουν τις συνέπειές της, αφού αυτή εµφανισθεί"
(Glossary of Terms Used in Health for All Series. WHO, Geneva, 1998).
Η πρόληψη των ασθενειών περιλαµβάνει τη δράση κυβερνήσεων, τοπικών
κοινοτήτων, επαγγελµατικών και µη κυβερνητικών οργανώσεων, µέσων µαζικής
ενηµέρωσης, θρησκευτικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών συλλόγων κι
οργανισµών, θεσµών δηµόσιας υγείας και παρόχων υγειονοµικής περίθαλψης.
∆ιακρίνονται δύο κύριες στρατηγικές για την πρόληψη των ασθενειών. Η πρώτη, η
στρατηγική πληθυσµού, αποτελείται από δραστηριότητες που απευθύνονται στο
σύνολο της κοινωνίας ώστε να περιοριστεί η δυνητική ανάπτυξη διαφόρων
ασθενειών. Ο κύριος σκοπός της είναι να επηρεάσει τη συµπεριφορά των ανθρώπων
ώστε να ελαχιστοποιήσει την επίδραση των ασθενειών που µπορούν να
προληφθούν. Η δεύτερη προσέγγιση είναι η στρατηγική υψηλού κινδύνου η οποία
περιλαµβάνει παρεµβάσεις που απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες ανθρώπων
µε αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης ορισµένων ασθενειών. Οι γενικοί ιατροί µπορούν
να συµµετάσχουν σε δράσεις της στρατηγικής πληθυσµού, αλλά ο κύριος ρόλος
τους είναι η συνεισφορά σε δράσεις που σχετίζονται µε τη στρατηγική υψηλού
κινδύνου.
Οι προληπτικές δράσεις περιλαµβάνουν ένα µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων – που
ονοµάζονται "παρεµβάσεις" – οι οποίες έχουν ως στόχο τη µείωση των κινδύνων ή
των απειλών κατά της υγείας. Συνήθως διαχωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα, τα οποία
αντιστοιχούν σε διαφορετικές φάσης ανάπτυξης της ασθένειας: αρχική, πρωτογενής,
δευτερογενής και τριτογενής.
Η αρχική πρόληψη είναι η πρόληψη από τους ίδιους τους παράγοντες κινδύνου,
ξεκινώντας µε µία αλλαγή στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες
έχει παρατηρηθεί ότι αναπτύσσονται αυτοί οι παράγοντες, και συνεχίζοντας µε τα
παιδιά, τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες που ανήκουν σε οµάδες υψηλού
κινδύνου. Η αρχική πρόληψη ξεκινά κατά την παιδική ηλικία, όταν ξεκινά και η
συµπεριφορά που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία. Οι γονείς, οι δάσκαλοι αλλά
και οι οµάδες συνοµηλίκων παίζουν σηµαντικό ρόλο στη µετάδοση της σχετικής µε
την υγεία εκπαίδευσης στα παιδιά. Παραδείγµατα δράσεων αρχικής πρόληψης είναι
τα προγράµµατα που προωθούν την τακτική σωµατική δραστηριότητα, καθώς και οι
ολοκληρωµένες, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, πολιτικές αποτροπής του καπνίσµατος.
Η πρωτογενής πρόληψη προσανατολίζεται περισσότερο προς την αποτροπή της
αρχικής εµφάνισης µίας πάθησης. Οι στόχοι της πρωτογενούς πρόληψης είναι ο
περιορισµός του επιπολασµού της νόσου, µέσω του ελέγχου των αιτιών και των
παραγόντων κινδύνου, καθώς και της προστασίας των υγιών ατόµων ώστε να µην
αναπτύξουν κάποια πάθηση ή να µην υποστούν τραυµατισµό ή βλάβη εξ αρχής. Η
πρωτογενής πρόληψη δεν περιλαµβάνει µόνον προληπτικές και προφυλακτικές
"θεραπείες" ώστε να προληφθούν προβλήµατα υγείας πριν αυτά εµφανισθούν, αλλά

περιλαµβάνει και την τροποποίηση των συµπεριφορών ή των παραγόντων κινδύνου
που έχουν σχετιστεί µε κάποιο συγκεκριµένο αποτέλεσµα ως προς την υγεία.
Τυπικό παράδειγµα δραστηριότητας πρωτογενούς πρόληψης στη γενική ιατρική
είναι ο εµβολιασµός κατά των λοιµωδών ασθενειών.
Η δευτερογενής πρόληψη γενικώς περιλαµβάνει την αναγνώριση και την
αποτροπή εξέλιξης των ασθενειών που υπάρχουν στον οργανισµό αλλά οι οποίες
δεν έχουν προοδεύσει στο σηµείο όπου υπάρχουν ενδείξεις, συµπτώµατα ή
δυσλειτουργία του ασθενούς. Αυτές οι προκλινικές καταστάσεις συνήθως
αναγνωρίζονται κατά τον έλεγχο (screening) για τη νόσο. Η δευτερογενής πρόληψη
έχει ως στόχο την θεραπεία των ασθενών καθώς και τη µείωση των σοβαρότερων
επιπτώσεων της ασθένειας µέσω της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. Η
δευτερογενής πρόληψη προσανατολίζεται στην περίοδο µεταξύ της έναρξης της
ασθένειας και της στιγµής της διάγνωσης, έχοντας ως στόχο τη µείωση της
επίπτωσης της ασθένειας. Μπορεί να εφαρµοσθεί µόνο σε ασθένεις µε φυσικό
ιστορικό, που περιλαµβάνει µία πρώιµη περίοδο κατά την οποία η νόσος είναι
εύκολα αναγνωρίσιµη και θεραπεύσιµη, ώστε η επιδείνωση σε πιο σοβαρό στάδιο
να µπορεί να αποφευχθεί. Παραδείγµατα δευτερογενούς πρόληψης περιλαµβάνουν
την σύσταση τακτικών εξετάσεων και ελέγχων σε άτοµα µε γνωστούς παράγοντες
κινδύνου για κάποια νόσο, τακτική µαστογραφία για έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου
του µαστού, σιγµοειδοσκόπηση για ανίχνευση καρκίνου του παχέος εντέρου καθώς
και περιοδικές µετρήσεις αρτηριακής πίεσης και επιπέδων χοληστερίνης στο αίµα.
Η τριτογενής πρόληψη είναι επικεντρωµένη στο να βοηθήσει τα άτοµα να
διαχειριστούν πιο πολύπλοκα και µακροπρόθεσµα προβλήµατα υγείας όπως:
καρδιαγγειακές νόσοι, καρκίνος, διαβήτης και χρόνιος µυοσκελετικός πόνος. Οι
στόχοι της τριτογενούς πρόληψης περιλαµβάνουν την πρόληψη των επιπλοκών και
των συνεπειών της ασθένειας καθώς και βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής.
Παραδείγµατα τριτογενούς πρόληψης αποτελούν τα προγράµµατα αποκατάστασης
καρδιοπαθών ή ασθενών µετά από εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο, προγράµµατα
διαχείρισης χρόνιου πόνου καθώς και οµάδες υποστήριξης ασθενών.
Οι οικογενειακοί ιατροί, καθώς αποτελούν την πρώτη γραµµή στην υγειονοµική
περίθαλψη, έχουν ζωτικό ρόλο στις δραστηριότητες τόσο για την προώθηση της
υγείας, όσο και για την πρόληψη των ασθενειών. Η προληπτική τους προσέγγιση σε
αυτό το πεδίο µπορεί να βοηθήσει στο να διασφαλιστεί ότι οι διαθέσιµοι πόροι
χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά και µε συνέπεια ώστε να περιοριστεί η
παγκόσµια νοσοεπιβάρυνση.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ_
Katarzyna Dubas
Η µεγάλη σηµασία του ρόλου του γενικού ιατρού στην προαγωγή της υγείας και την
πρόληψη των ασθενειών, δεν µπορεί να αµφισβητηθεί. Για να αποδειχθεί αυτό, αρκεί
η απλή περιγραφή του έργου του γενικού ιατρού. Ξεκινώντας από τον πρώτο
επισήµως αποδεκτό ορισµό του όρου "γενικός ιατρός" και συνεχίζοντας µε τους πιο
σύγχρονους ορισµούς, παρατηρούµε ότι η σηµασία της συνεισφοράς του γενικού
ιατρού στα πεδία της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών έχει
ενισχυθεί.
Ιστορικά, η πρώτη ευρέως αποδεκτή περιγραφή του έργου του γενικού ιατρού δόθηκε
από την οµάδα Leeuwenhorst το 1974, η οποία αναφέρει σαφώς ότι µεταξύ των
πολλών άλλων καθηκόντων του, ο γενικός ιατρός "...έχει ως στόχο την έγκαιρη
διάγνωση" και θα πρέπει "... να γνωρίζει το πότε και το πώς θα πρέπει να παρέµβει
µέσω της πρόληψης και της εκπαίδευσης ώστε να προάγει την υγεία των ασθενών του
και των οικογενειών τους". Μία πιο σύγχρονη προσέγγιση που παρουσιάσθηκε από
τον Olesen το 2000, αναφέρει ότι "ο γενικός ιατρός ασχολείται µε αυτόνοµα άτοµα
στα πεδία της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας, της φροντίδας και της
ανακούφισης".
Το 2002 η Wonca Europe (ο ευρωπαϊκός κλάδος της Παγκόσµιας Οργάνωσης
Οικογενειακών Ιατρών Wonca, που διαθέτει περισσότερους από 40 οργανισµούςµέλη και αντιπροσωπεύει πάνω από 45.000 ευρωπαίους γενικούς ιατρούς) εξέδωσε
µία δήλωση συναίνεσης η οποία όριζε τον κλάδο της γενικής/οικογενειακής ιατρικής
καθώς και τα επαγγελµατικά καθήκοντα και τις βασικές ικανότητες του γενικού
ιατρού. Πρόκειται για παγκοσµίως γνωστό και αποδεκτό ορισµό, ο οποίος αποτελεί
πηγή για πολλαπλά µεταγενέστερα έγγραφα και δηµοσιεύσεις. Σύµφωνα µε τον
ορισµό "οι γενικοί ιατροί ασκούν τον επαγγελµατικό τους ρόλο προάγοντας την
υγεία, προλαµβάνοντας τις ασθένειες και παρέχοντας θεραπεία, φροντίδα ή
ανακούφιση" .
Τα ζητήµατα σχετικά µε την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της ασθένειες
τονίζονται ιδιαίτερα και στα χαρακτηριστικά της οικογενειακής ιατρικής ως κλάδου.
Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα δήλωση της Wonca, η οικογενειακή ιατρική
κανονικά αποτελεί το σηµείο της πρώτης ιατρικής επαφής στο σύστηµα υγειονοµικής
περίθαλψης και παρέχει ανοικτή και απρόσκοπτη πρόσβαση στους χρήστες της.
Ασχολείται µε όλα τα προβλήµατα υγείας, δια µέσου του συγχρονισµού της παροχής
φροντίδας, τη συνεργασία µε άλλους επαγγελµατίες στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας και µε την ανάληψη ενός ρόλου υπεράσπισης του ασθενή, όπου αυτό
απαιτείται. Η γενική ιατρική αναπτύσσει µια προσωποκεντρική προσέγγιση, η οποία
προσανατολίζεται περισσότερο στο άτοµο, την οικογένειά του και την κοινότητα
στην οποία ζει. ∆ιαθέτει µία µοναδική διαδικασία κατά την ιατρική επίσκεψη, η
οποία αναπτύσσει τη σχέση στη διάρκεια του χρόνου, µέσω της αποτελεσµατικής
επικοινωνίας µεταξύ ιατρού και ασθενούς, σχέση ιδιαίτερα σηµαντική στη διαδικασία
εκπαίδευσης. Η οικογενειακή ιατρική είναι υπεύθυνη για την παροχή της διαχρονικής
συνέχειας της φροντίδας και διαχειρίζεται νόσους που εµφανίζονται κατά
αδιαφοροποίητο τρόπο σε πρώιµο στάδιο της ανάπτυξής τους, και που έπειτα
ενδεχοµένως να απαιτούν επείγουσες παρεµβάσεις. Τελικά, η γενική ιατρική προωθεί
την υγεία και την ευεξία µέσω κατάλληλων και αποτελεσµατικών παρεµβάσεων αλλά
και µέσω της ειδικής ευθύνης που έχει για την υγεία της κοινότητας.

Πέρα από τον ορισµό στον οποίο επιλέγει ο κάθε ένας να εστιάσει, ο συνεχής και
ολοκληρωµένος χαρακτήρας της οικογενειακής ιατρικής, καθώς και η
προσανατολισµένη στην κοινότητα προσέγγισή της, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά
που διαχωρίζουν το έργο των γενικών ιατρών από αυτό των λοιπών επαγγελµατιών
της υγείας. Το σηµείο αυτό τονίστηκε στην έκθεση του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας του έτους 2008 – Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (Τώρα Περισσότερο Από
Ποτέ). Οι συγγραφείς αυτού του άρθου αναφέρουν σαφώς ότι η πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας ενστερνίζεται µία ολιστική άποψη για την υγεία η οποία υπερβαίνει
κατά πολύ το στενό ιατρικό µοντέλο. Αναγνωρίζει ότι πολλές βασικές αιτίες
ασθενειών και γενικώς προβληµάτων υγείας, βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο του
συστήµατος υγείας, και ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε µία ευρύτερη
προσέγγιση που περιλαµβάνει ολόκληρη την κοινωνία. Η συµβατική φροντίδα
εστιάζει στην ασθένεια και περιορίζεται στην επεισοδική θεραπευτικη φροντίδα. Η
διάδραση µε τον ασθενή ολοκληρώνεται τη στιγµή που αυτός φεύγει από την κλινική.
Τα διαφορετικά προγράµµατα ελέγχου των ασθενειών έχουν ένα ευρύτερο φάσµα
επιρροής, αλλά και πάλι εστιάζουν σε συγκεκριµένες οµάδες και µόνο στη διάρκεια
εφαρµογής του προγράµµατος. Η ανθρωποκεντρική πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
που σχετίζεται µε τις δύο αυτές περιοχές και βασίζεται στην ενεργό συνεργασία τους,
προχωράει πολύ παραπέρα. Η πολυπλοκότητα της φροντίδας που παρέχεται από τους
γενικούς ιατρούς καθώς και η δυνατή, συνεχής τους σχέση µε τους ασθενείς τους
αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων µέσω
των δραστηριοτήτων στα πεδία της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των
ασθενειών.
Οι γενικοί ιατροί έχουν ενεργό ρόλο στην προαγωγή της υγείας και στα τρία επίπεδα
προληπτικών δραστηριοτήτων. Μπορούν να προάγουν τη υγεία µέσω της διαδικασίας
της ιατρικής επίσκεψης και να προλάβουν τις ασθένειες επηρεάζοντας τη
συµπεριφορά των ασθενών αλλά και προβλέποντας τις ανάγκες τους, υπενθυµίζοντας
και ενεργοποιώντας τα άτοµα υψηλού κινδύνου, τα οποία ενδεχοµένως να µην
αναζητήσουν ιατρική φροντίδα. Χάρη στον προσωπικό χαρακτήρα της φροντίδας που
βασίζεται στη συνεχή σχέση µε τον ασθενή, οι οικογενειακοί ιατροί µπορούν να
προάγουν αποτελεσµατικά τη συµµετοχή σε προγράµµατα ελέγχου που αποσκοπούν
στον έγκαιρο εντοπισµό της ασθένειας. Μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς στην
πρόληψη των επιπλοκών και, ως εκ τούτου, να µειώσουν τυχόν βλάβες ή αναπηρίες
που µπορεί να προκύψουν από προϋπάρχοντα προβλήµατα υγείας. Η σχέση µεταξύ
των οικογενειακών ιατρών και των ασθενών τους είναι ιδιαίτερα σηµαντική, στο
πλαίσιο της νοσοεπιβάρυνσης των χρόνιων ασθενειών και του επιπολασµού των
συννοσηροτήτων, τα οποία αποτελούν αµφότερα σηµαντικά ζητήµατα στην
καθηµερινή πρακτική των οικογενειακών ιατρών.
Η σηµασία του ρόλου του γενικού ή του οικογενειακού ιατρού στο πεδίο της
προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών έχει τονισθεί σε πολλές
δηµοσιεύσεις και αποτελεί το επίκεντρο δραστηριοτήτων πολλών οµάδων εργασίας
σε όλο τον κόσµο. Ένα παράδειγµα αποτελεί η οµάδα εργασίας της Wonca που
δηµιουργήθηκε το 1996 µε την ονοµασία European Review Group on Prevention and

Health Promotion in Family Medicine and General Practice (EUROPREV). Στόχοι
της οµάδας είναι η προώθηση των δραστηριοτήτων πρόληψης στη γενική ιατρική και
η ανάπτυξη και ανάλυση των συστάσεων περί προαγωγής της υγείας και πρόληψης
των ασθενειών, που µπορούν να εφαρµοσθούν στην οικογενειακή ιατρική.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ_ Katarzyna Dubas, Alicja
Domagała
Το υψηλό επίπεδο των ικανοτήτων των γενικών ιατρών αποτελεί θεµέλιο λίθο για την
αποτελεσµατική εφαρµογή της οικογενειακής ιατρικής, πέραν κάθε άλλου
επιπρόσθετου παράγοντα που σχετίζεται µε την οργανωτική δοµή ή την οικονοµική
δυνατότητα του συστήµατος υγείας. Ο ολοκληρωµένος και ανθρωποκεντρικός
χαρακτήρας της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας απαιτεί ένα ευρύ φάσµα ικανοτήτων
και επάρκειας εκ µέρους των γενικών ιατρών, και όσες σχετίζονται µε την προαγωγή
της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Η ικανότητα
του γενικού ιατρού στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών σε
διαφορετικά επίπεδα και διαστάσεις µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά το επίπεδο
υγείας του πληθυσµού αλλά και να συνεισφέρει στο στόχο περιορισµού των εξόδων
του συστήµατος υγείας. Υπάρχει αυξανόµενη ανάγκη όχι µόνο για την ανάπτυξη
αυτών των ικανοτήτων αλλά επίσης και για προσπάθειες που θα αποσκοπούν στην
εναρµόνισή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και συνεπώς στην ελαχιστοποίηση των
ανισοτήτων µεταξύ των συστηµάτων υγείας στην Ευρώπη.
Οι ικανότητες αυτές µπορούν να οριστούν ως ένας συνδυασµός γνώσης, δεξιοτήτων
και συµπεριφορών. Αυτός ακριβώς ο συνδυασµός αυτών των τριών πλευρών είναι
που συνεισφέρει στην πολυπλοκότητα και στον ολοκληρωµένο χαρακτήρα των
ικανοτήτων. Για να είναι κανείς ικανός ή επαρκής να φέρει εις πέρας ένα
συγκεκριµένο έργο σηµαίνει να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει (γνώση), πώς να το κάνει
(ικανότητα) και να διαθέτει και τη εσωτερική κινητοποίηση που προκύπτει από τα
πιστεύω και τα αισθήµατά του (συµπεριφορά).
Για τη δηµιουργία του παρακάτω πλαισίου ικανοτήτων των γενικών ιατρών, όσον
αφορά στην προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη των ασθενειών, ακολουθήθηκαν
τα εξής βήµατα. Πρώτον έγινε µία ανάλυση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων
σπουδών των γενικών ιατρών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό
επίπεδο, σε όλες τις χώρες - µέλη (Ελλάδα, Λιθουανία, Πολωνία και Ηνωµένο
Βασίλειο) µε σηµείο έµφασης στις ικανότητες που σχετίζονται µε την προαγωγή της
υγείας και την πρόληψη των ασθενειών, τις οποίες πρέπει να διαθέτει ένας γενικός
ιατρός µετά την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού προγράµµατος εκπαίδευσης.
Ακολούθησαν ποιοτικές µελέτες που περιελάµβαναν συνεντεύξεις σε βάθος µε
ειδικούς της οικογενειακής ιατρικής και έρευνα µε οµαδικές συζητήσεις (focus
group) µε ενεργούς οικογενειακούς ιατρούς, µε σκοπό την περιγραφή των
σηµαντικότερων ικανοτήτων των γενικών ιατρών όσον αφορά στην προαγωγή της
υγείας και την πρόληψη των ασθενειών. Βάσει αυτής της έκθεσης των εκπαιδευτικών
αναγκών των γενικών ιατρών σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, έχει προταθεί ένα
παγκόσµιο πλαίσιο για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών.
Αποτελείται από τρεις κύριες περιοχές: εκπαιδευτικές, κλινικές και οργανωτικές
ικανότητες

Γράφηµα Νo 1. Πλαίσιο των ικανοτήτων στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη
των ασθενειών.

Οι περιοχές αυτές µπορούν να περιγραφούν ως εξής:
• Εκπαιδευτικές ικανότητες - η ικανότητα να επηρεάζει την συµπεριφορά του
ασθενή ώστε να προάγει έναν υγιεινό τρόπο ζωής και να ενθαρρύνει
δραστηριότητες για την προαγωγή της υγείας
• Κλινικές ικανότητες - η ικανότητα να διαχειρίζεται παθήσεις που µπορούν να
αποφευχθούν σε όλα τα επίπεδα πρόληψης των ασθενειών
• Οργανωτικές ικανότητες - η ικανότητα να οργανώνει το ιατρείο του και να
συνεργάζεται µε άλλους µε στόχο την αποτελεσµατική εκτέλεση των
δραστηριοτήτων για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των
ασθενειών
Οι τρεις κύριοι αυτοί τοµείς έχουν διαχωριστεί σε υποκατηγορίες οι οποίες
καθορίστηκαν µετά την ολοκλήρωση των ποιοτικών µελετών, συµπεριλαµβανοµένων
και των συνεντεύξεων σε βάθος µε τους ειδικούς της οικογενειακής ιατρικής, αλλά
και τις οµαδικές συζητήσεις µε ενεργούς οικογενειακούς ιατρούς. Οι πληροφορίες
που συλλέχθηκαν από τους ερωτώµενους βοήθησαν ιδιαίτερα στην επιλογή των
σηµαντικότερων υποκατηγοριών που συµπεριλήφθηκαν στο πλαίσιο. Κατα συνέπεια,
δόθηκε προτεραιότητα σε εννέα κατηγορίες: τρεις σε κάθε µία από τις τρεις κύριες
περιοχές του πλαισίου. Το περιβάλλον, ο τρόπος ζωής και η υγεία της µητέρας και
του παιδιού επισηµάνθηκαν ως οι σηµαντικότερες πλευρές των εκπαιδευτικών
ικανοτήτων. Για τις κλινικές ικανότητες, επιλέχθηκαν οι προληπτικές παρεµβάσεις, η
διαχείριση χρόνιας νόσου και ο έλεγχος. Οι οργανωτικές ικανότητες περιλαµβάνουν
την πληροφόρηση, τη σχέση µε τον ασθενή και τις τοπικές κοινότητες. Καθώς το
πεδίο της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών είναι ιδιαίτερα

ευρύ, υπάρχει ο κίνδυνος να παραλειφθούν ορισµένες σηµαντικές οµάδες
ικανοτήτων. Παρόλα αυτά, ο κύριος στόχος του πλαισίου ήταν να παράσχει µια
συστηµατοποίηση των ικανοτήτων των γενικών ιατρών κυρίως στο πεδίο της
προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών καθώς και να καθορίσει τα
κυριότερα κενά σε αυτές τις ικανότητες, τα οποία πρέπει να καλυφθούν από
αποτελεσµατικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις.

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ_ Linas Sumskas
Πριν συνταχθεί αυτός ο οδηγός, είχαν γίνει διάφορες προσπάθειες για τον
προσδιορισµό των πιθανών κενών στις ικανότητες των γενικών ιατρών, όσον αφορά
στο πεδίο της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών.
•

•
•

•

∆ιενεργήθηκαν µελέτες του περιεχοµένου των νοµικών ρυθµίσεων και των
διδακτικών προγραµµάτων για τους φοιτητές ιατρικής και τους ιατρούς που
εκπαιδεύονται για να γίνουν οικογενειακοί ιατροί, στην Ελλάδα, τη
Λιθουανία, την Πολωνία και το Η.Β.
Στις χώρες αυτές διενεργήθηκαν επίσης συνεντεύξεις ειδικών στη γενική
ιατρική, σχετικά µε τα κατάλληλα πεδία ικανοτήτων των γενικών ιατρών όσον
αφορά στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών.
∆ιενεργήθηκε, επίσης, έρευνα µε οµαδικές συζητήσεις, µε τη συµµετοχή
ενεργών γενικών ιατρών και στις τέσσερις χώρες, ώστε να καθορισθεί το κατ'
αυτούς αξιολογούµενο επίπεδο ικανοτήτων στην προαγωγή της υγείας και την
πρόληψη των ασθενειών.
Σε δείγµα 154 γενικών ιατρών, χρησιµοποιήθηκαν εργαλεία ανάλυσης GAP,
µε σκοπό τη µέτρηση του υποκειµενικού και του αντικειµενικού επιπέδου
ικανοτήτων τους στο πεδίο της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των
ασθενειών.

Καµία από τις παραπάνω προσπάθειες δε θα παρείχε ικανοποιητικά στοιχεία σχετικά
µε τις ελλείψεις στις ικανότητες των γενικών ιατρών, εάν γινόταν ξεχωριστά. Μόνο
µία αναλυτική σύγκριση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν µε τα εργαλεία GAP και
που χρησιµοποιήθηκαν επιπλέον των ποιοτικών µεθόδων αξιολόγησης (συνεντεύξεις
µε τους ειδικούς, οµαδικές συζητήσεις, ανάλυση του εκπαιδευτικού προγράµµατος
και των νοµικών ρυθµίσεων σχετικά µε την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη
των ασθενειών) καθιστά δυνατή την εξαγωγή τελικού συµπεράσµατος όσον αφορά
στα τυχόν κενά στις ικανότητες των γενικών ιατρών. Κάποια βασικά συµπεράσµατα
της ανάλυσης GAP παρατίθενται παρακάτω:
•
•

•

Τα σηµαντικότερα κενά στις ικανότητες που σχετίζονται µε την προαγωγή της
υγείας και την πρόληψη των ασθενειών, εντοπίζονται στις εκπαιδευτικές και
οργανωτικές ικανότητες.
Παρά το γεγονός ότι οι κλινικές ικανότητες θεωρούνται ως η πιο ανεπτυγµένη
κατηγορία ικανοτήτων, τα αποτελέσµατα της αντικειµενικής αξιολόγησης
καταδεικνύουν την ύπαρξη σηµαντικών ελλείψεων στην υποκατηγορία της
διαχείρισης χρόνιας νόσου. Από την άλλη, η υποκατηγορία των προληπτικών
παρεµβάσεων φαίνεται ότι λαµβάνει επαρκή βαθµολογία µεταξύ των
διαφόρων ικανοτήτων.
Παρατηρήθηκαν ελλείψεις σε δύο υποκατηγορίες της γενικής κατηγορίας που
αφορά στην οργάνωση: στις ικανότητες που αφορούν στα θέµατα της τοπικής
κοινότητας καθώς και στην πληροφόρηση. Τόσο η υποκειµενική όσο και η
αντικειµενική αξιολόγηση των ικανοτήτων στην πιλοτική οµάδα των γενικών
ιατρών, κατέδειξε ένα σχετικώς περιορισµένο επίπεδο ικανοτήτων.
Ταυτόχρονα, έλαβαν υψηλή βαθµολογία στην υποκατηγορία που αφορά τις
σχέσεις ιατρού-ασθενούς, όσον αφορά στις οργανωτικές ικανότητες.

•

•

•

Γενικώς, οι γενικοί ιατροί αυτοβαθµολογήθηκαν, όσον αφορά στην πρόληψη
των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας, σχετικά συντηρητικά (µέση
βαθµολογία 3,34 σε κλίµακα 1-5) σε σχέση µε την αντικειµενική
βαθµολόγηση των ικανοτήτων τους (µέση βαθµολογία 3,77, p<0,05) βάσει
των τεστ γνώσεων/ικανοτήτων. Αυτό πιθανώς σηµαίνει ότι η πλειονότητα των
γενικών ιατρών υποβαθµίζει, ελαφρώς, τις πραγµατικές τους ικανότητες.
Παρόλα αυτά, η αντικειµενική αξιολόγηση των ικανοτήτων των γενικών
ιατρών στο πεδίο της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών,
µε χρήση των αναλυτικών εργαλείων GAP, κατέδειξε µια µεγαλύτερη
διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων σε σχέση µε την υποκειµενική
αξιολόγηση. Αυτό σηµαίνει ότι ορισµένοι ιατροί ενδεχοµένως να έχουν
υπερεκτιµήσει το πραγµατικό επίπεδο των ικανοτήτων τους.
Σηµαντικά κενά εµφανίσθηκαν µεταξύ του σχετικώς καλού επιπέδου
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και της πρακτικής εφαρµογής των
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την προαγωγή της υγείας και την
πρόληψη των ασθενειών στα ιατρεία των γενικών ιατρών.
Σηµαντικά κενά υπάρχουν επίσης και στην εθνική νοµοθεσία (σχετικά µε
λειτουργίες, ικανότητες, υπηρεσίες και ανταµοιβές για τις προληπτικές
δραστηριότητες των γενικών ιατρών), κάτι που καθιστά αδύνατη την
εφαρµογή της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών σε
µεγαλύτερη κλίµακα.

Τα παραπάνω συµπεράσµατα ελήφθησαν υπ' όψιν κατά το σχηµατισµό των
συστάσεων για αυτόν τον οδηγό. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή όσον αφορά τη
γενίκευση των παραπάνω συµπερασµάτων. Λόγω περιορισµών του έργου, όλες οι
δραστηριότητες που εστίαζαν στον προσδιορισµό των ελλείψεων στις ικανότητες των
γενικών ιατρών, περιορίζονταν σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, µε διαφορετικά
συστήµατα υγείας και µε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας και της γενικής ιατρικής. Επιπλέον, τα δείγµατα των γενικών
ιατρών που συµφώνησαν να συµµετάσχουν σε αυτή την υποκειµενική και την
αντικειµενική αξιολόγηση των ικανοτήτων τους δεν ήταν κατ' ανάγκη
αντιπροσωπευτικά για το σύνολο των οικογενειακών ιατρών στις υπό µελέτη χώρες.
Οι µελλοντικοί χρήστες του παρόντος οδηγού, ιδίως οι σχεδιαστές και οργανωτές
µαθηµάτων και οι εκπαιδευτές της γενικής ιατρικής, θα πρέπει να µετρήσουν το
πραγµατικό επίπεδο ικανοτήτων των εκπαιδευοµένων τους πριν σχεδιάσουν το
µάθηµά τους και πριν καθορίσουν το περιεχόµενό του. Για το σκοπό αυτό µπορούν
να χρησιµοποιήσουν τα διαδικτυακά εργαλεία ανάλυσης που αναπτύχθηκαν στο
πλαίσιο αυτού του προγράµµατος GAP.

2ο ΜΕΡΟΣ
ΥΓΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΟΥ_ Malcolm Whitfield, Katarzyna
Machaczek, Mubarak Ismail
Γενική άποψη
Η προαγωγή της υγείας της µητέρας και του παιδιού και η πρόληψη των σχετικών
ασθενειών περιλαµβάνει πολλούς παράγοντες που σχετίζονται µε την υγεία και
ευεξία της µητέρας, τον οικογενειακό προγραµµατισµό και την ανάπτυξη του παιδιού
στα διάφορα στάδια, από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία. Ως εκ τούτου, υπάρχει
ένα µεγάλο εύρος παρεµβάσεων που στόχο έχουν την προαγωγή της υγείας και την
πρόληψη των ασθενειών της µητέρας και του παιδιού. Σε πολλές χώρες, οι γενικοί
ιατροί είναι υπεύθυνοι για παρεµβάσεις που σχετίζονται µε την αντισύλληψη, την
ασφαλή ερωτική πρακτική, την πρόληψη της υπογονιµότητας, το κάπνισµα στη
διάρκεια της εγκυµοσύνης, τα προγράµµατα εµβολιασµών, την επιτήρηση του
παιδιού και πολλές άλλες. Όχι µόνον οι ιατροί µα και οι νοσηλεύτριες, οι ιατρικοί
επισκέπτες και άλλοι επαγγελµατίες της υγείας εµπλέκονται όλοι στην παροχή
υπηρεσιών και παρεµβάσεων που σχετίζονται µε την υγεία της µητέρας και του
παιδιού.
Στις χώρες της Ευρώπης παρατηρούνται διαφορές σχετικά µε την παροχή της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας καθώς και την ποσότητα των πόρων που δαπανώνται
ετησίως για τη φροντίδα της µητέρας και του παιδιού. Παρόλα αυτά, οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιµετωπίζουν κοινά προβλήµατα που σχετίζονται µε τη
φροντίδα της µητέρας και του παιδιού (όπως επί παραδείγµατι η παχυσαρκία, η
σιδηροπενία και η αναιµία στη διάρκεια της εγκυµοσύνης, η µη ασφαλής ερωτική
πρακτική, προβλήµατα γονιµότητας ή διάφορα προβλήµατα που σχετίζονται µε την
υγιή ανάπτυξη του παιδιού). Πολλά από αυτά τα προβλήµατα µπορούν να
αποφευχθούν µέσω δραστηριοτήτων προαγωγής της υγείας και πρόληψης των
ασθενειών, που µπορούν να ξεκινήσουν ή και να αναλάβουν εξ ολοκλήρου οι γενικοί
ιατροί. Για παράδειγµα, υπάρχει µία αναπτυσσόµενη επιδηµία παχυσαρκίας στις
έγκυες γυναίκες αλλά και στα παιδιά. Επίσης, παρατηρείται σηµαντική προοδευτική
αύξηση στην επίπτωση και τον επιπολασµό της επιλόχειας κατάθλιψης. Άλλο ένα
πρόβληµα που σχετίζεται µε την υγεία της µητέρας και του παιδιού, και το οποίο
µπορεί να αποφευχθεί µέσω των κατάλληλων δράσεων, είναι η κατάχρηση ουσιών
από τις εγκύους και τις µητέρες µικρών παιδιών.
Αν και ορισµένα από τα ζητήµατα που αναφέρονται παραπάνω µπορούν να
αποφευχθούν απλώς και µόνο µέσω της παροχής της κατάλληλης πληροφόρησης στις
γυναίκες, τα παιδιά και τις οικογένειές τους, κάποια άλλα προβλήµατα (π.χ. η
κατάχρηση ουσιών) απαιτούν πιο εξειδικευµένη φροντίδα. Συνεπώς, είναι
απαραίτητο για τους γενικούς ιατρούς να συνεχίσουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων
τους, των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στο πεδίο της υγείας της µητέρας και
του παιδιού.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, όσον αφορά στην προαγωγή της
υγείας της µητέρας και του παιδιού, οι ιατροί βρίσκουν υποστήριξη από διάφορες
οµάδες επαγγελµατιών. Παρακάτω ακολουθούν παραδείγµατα από το Ηνωµένο
Βασίλειο, σχετικά µε υπηρεσίες προαγωγής της υγείας µητέρας και παιδιού, όπου
εµπλέκονται γιατροί αλλά και άλλοι επαγγελµατίες:
Οικογενειακός προγραµµατισµός – παρέχει συµβουλές και βοήθεια σχετικά
µε:
α. έλεγχο των γεννήσεων (πότε να κάνει κανείς παιδιά)
β. µεθόδους αντισύλληψης
γ. πρόληψη σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων.
I.

Ο οικογενειακός προγραµµατισµός παρέχεται από ιατρούς και νοσηλεύτριες
που εργάζονται σε Οργανισµούς Γενικής Ιατρικής.
II.

Βρεφονηπιακά κέντρα (well-baby clinics): η υπηρεσία αυτή δηµιουργήθηκε
ώστε να προάγει την υγεία και την ευεξία βρεφών και νηπίων µέχρι την ηλικία
των πέντε ετών. Τα κέντρα αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα για µη
προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις όπου οι µητέρες, οι επισκέπτες
υγείας, οι νοσηλεύτριες και οι ιατροί µπορούν να ελέγξουν την ανάπτυξη του
παιδιού καθώς και να παράσχουν συµβουλές σχετικά µε ζητήµατα υγείας,
εµβολιασµό, κ.λπ.
Οι κλινικές αυτές λειτουργούν µε επισκέπτες υγείας, νοσηλευτριες και
γιατρούς.

III.

Προγράµµατα εµβολιασµών: περιλαµβάνουν σειρά εµβολιασµών κατά των
παρακάτω ασθενειών: διφθερίτιδα, τέτανος, κοκκύτης, πολιοµυελίτιδα,
αιµόφιλο ινφλουέντζας τύπου Β, πνευµονιόκοκκο, µηνιγγίτιδα, ιλαρά,
παρωτίτιδα, ερυθρά και προσβολή από τον ιό HPV.
Τα προγράµµατα εµβολιασµών παρέχονται από γιατρούς και νοσηλεύτριες.

IV.

Προγράµµατα παρακολούθησης παιδιών, εφήβων και εγκύων: τα
προγράµµατα παρακολούθησης έχουν ως στόχο την πρόληψη των ασθενειών
και προβληµάτων ψυχικής υγείας. Τα προγράµµατα αυτά παρέχουν επίσης
υποστήριξη και για γυναίκες και παιδιά που είναι θύµατα κακοποίησης ή βίας.
Τα προγράµµατα αυτά διοργανώνονται µε βάση την κοινότητα και
εµπλέκονται πολλοί φορείς και πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις όσον
αφορά στην προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και τη
συνολική ευεξία.
Τα προγράµατα παρακολούθησης λειτουργούν υπό την επίβλεψη επισκεπτών
υγείας, ιατρών, νοσηλευτριών, κοινωνικών λειτουργών και κατάλληλα
καταρτισµένων εθελοντών που βοηθούν την κοινότητα.

Όπως περιγράφεται και παραπάνω, οι γενικοί ιατροί είναι υπεύθυνοι ή εµπλέκονται
σε πολλές δράσεις που σχετίζονται µε την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των
ασθενειών όσον αφορά στην υγεία µητέρας και παιδιού. Λόγω του ότι υπάρχει
µεγάλη ποικιλοµορφία στα πεδία που σχετίζονται µε την υγεία της µητέρας και του
παιδιού, αλλά και λόγω του αυξανόµενου επιπέδου στην έρευνα στον τοµέα αυτόν,
είναι πλέον απαραίτητο για τους γενικούς ιατρούς να διαθέτουν τις κατάλληλες
ικανότητες και δεξιότητες που σχετίζονται µε την πρόσβαση και την απόκτηση νέας
γνώσης που προέρχεται από την επιστηµονική έρευνα.
Εκπαιδευτικά αντικείµενα
Το κεφάλαιο αυτό σκοπό έχει την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων, γνώσεων
και δεξιοτήτων που απαιτείται να διαθέτουν οι γενικοί ιατροί ώστε να βελτιώσουν
την παροχή προληπτικής φροντίδας υγείας της µητέρας και του παιδιού. Με την
ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος, οι οικογενειακοί ιατροί θα πρέπει να
έχουν επιτύχει τα παρακάτω εκπαιδευτικά αντικείµενα:
Γενικοί στόχοι:
• Η κατανόηση των κυρίων ζητηµάτων που επηρεάζουν την υγεία της µητέρας
και του παιδιού.
• Η κατανόηση των προοπτικών πρόληψης, από πλευράς κλινικής και δηµόσιας
υγείας, όσον αφορά στην υγεία της µητέρας και του παιδιού.
• Τη γνώση των υπηρεσιών που θα πρέπει να παρέχονται στη διάρκεια της
κύησης, του τοκετού και της βρεφικής ηλικίας.
Ειδικοί στόχοι:
• Κατανόηση των φυσιολογικών σταδίων ανάπτυξης του παιδιού και της
οικογένειας σε όλη τη διάρκεια της ζωής καθώς και κατανόηση των
χαρακτηριστικών των αποτελεσµατικών συστηµάτων υγείας, τα οποία είναι
προσβάσιµα και ταυτόχρονα ευαίσθητα στις ανάγκες των παιδιών και των
οικογενειών τους.
• Γνώση των καθοριστικών παραγόντων υγείας και ασθένειας καθώς και της
πιθανής επίδρασης βιολογικών, συµπεριφορικών, κοινωνικοοικονοµικών και
πολιτιστικών παραγόντων.
• Κατανόηση της σηµασίας των διεπαγγελµατικών δεξιοτήτων και της
αποτελεσµατικής επικοινωνίας στα ζητήµατα υγείας µητέρας και παιδιού.
• Ικανότητα σχεδιασµού της συνέχειας της φροντίδας προς τη γυναίκα και το
βρέφος.
• Ικανότητα διασφάλισης της ύπαρξης ασφαλών και αποτελεσµατικών
µηχανισµών και διαδικασιών που διευκολύνουν την παραποµπή σε ανώτερα
επίπεδα ιατρικών υπηρεσιών για κυήσεις µε επιπλοκές.
• Κατανόηση των πολιτισµικών διαφορών και των κοινωνικο-οικονοµικών
συνθηκών των µητέρων, των παιδιών και των οικογενειών.
• Παροχή προγραµµάτων προαγωγής της υγείας τα οποία θα είναι κατάλληλα
για την προγεννητική και περιγεννητική περίοδο, την πρώιµη και την όψιµη
παιδική ηλικία. Παροχή πηγών σχετικών µε διατροφικές συµβουλές, ψυχική
υγεία και διακοπή του καπνίσµατος.
Περιεχόµενα/θέµατα

Τα παρακάτω θέµατα συστήνεται να συµπεριληφθούν στην εκπαίδευση των γενικών
ιατρών σχετικά µε τη φροντίδα της υγείας της µητέρας και του παιδιού:
• Επιδηµιολογικοί παράγοντες στην µητρική, περιγεννητική και νεογνική
φροντίδα
• ∆ιάγνωση κυήσεως
• Φυσιολογική κύηση
• Τακτική προγεννητική φροντίδα
• Κύηση υψηλού κινδύνου
• Οικογενειακός προγραµµατισµός
• ∆ιατροφή µητέρας και βρέφους
• Σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα
• Υπογονιµότητα
• Θηλασµός
• Επιλόχεια κατάθλιψη και ψύχωση
• Κατάχρηση ουσιών και κάπνισµα στη διάρκεια της κύησης
• Εµβολιασµοί
• Βρεφονηπιακά κέντρα
• Προγράµµατα παρακολούθησης
• Κακοποίηση παιδιού
• Ψυχικά και συναισθηµατικά προβλήµατα.
Εκπαιδευτικές µέθοδοι
Η χρήση πολλών εκπαιδευτικών µεθόδων µπορεί να βελτιώσει την κλινική απόδοση
και τα αποτελέσµατα στους ασθενείς, αλλάζοντας τη συµπεριφορά των ιατρών. Οι
πλέον αποτελεσµατικές από αυτές είναι όσες σχετίζονται µε την κλινική πρακτική,
όπως για παράδειγµα η παρέµβαση στην κοινότητα (outreach) συν συστήµατα
υπενθύµισης (reminders). Επιπλέον, µπορούν να εφαρµοσθούν και άλλες
εκπαιδευτικές παρεµβάσεις, όπως οι παρακάτω:
• Μελέτη περιστατικών
• Εργαστήρια
• ∆ιαδραστική µάθηση
• Συζητήσεις
• Μάθηση βασισµένη σε σενάριο
• Μάθηση βασισµένη στο πρόβληµα
• ∆ιαλέξεις.

Συνθήκες
Η εκπαίδευση θα πρέπει να λαµβάνει χώρα στις καθηµερινές συνθήκες των ιατρών, ή
εναλλακτικά, στην περίπτωση που υπάρχουν µεγαλύτερες οµάδες, σε αίθουσες
σεµιναρίων ή διαλέξεων. Επιπλέον, για να ενισχυθεί η µαθησιακή εµπειρία των
ιατρών, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να επισκεφθούν διάφορους χώρους όπως

πτέρυγες νοσοκοµείων (π.χ. µαιευτικές-γυναικολογικές κλινικές ή υπηρεσίες
αντιµετώπισης κατάχρησης ουσιών) ώστε να δουν τις πιθανές επιπτώσεις από τη
έλλειψη καταλλήλων προληπτικών παρεµβάσεων και προσεγγίσεων όσον αφορά
στην υγεία της µητέρας και του παιδιού. Με την επίσκεψή τους σε υπηρεσίες για την
αντιµετώπιση της κατάχρησης ουσιών, οι ιατροί θα αποκτήσουν τις κατάλληλες
γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την αναγνώριση των ασθενών που
αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα.
Οι συνεδρίες που αφορούν στην περίθαλψη της µητέρας και του παιδιού λαµβάνουν
χώρα σε χώρους εκπαίδευσης όπως αίθουσες διαλέξεων µε κατάλληλο
οπτικτοακουστικό και τεχνολογικό εξοπλισµό, ώστε να µπορέσουν οι ιατροί να
εµπλακούν σε "παιχνίδι ρόλων" που αφορούν στην παροχή φροντίδας σε
εγκυµονούσες γυναίκες.
Μέθοδοι/εργαλεία αξιολόγησης
Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων των γενικών ιατρών στο πεδίο της υγείας της
µητέρας και του παιδιού, χρησιµοποιούνται διάφορα αποτελεσµατικά εργαλεία και
µέθοδοι. Αυτά είναι:
• ∆ηµιουργία εκπαιδευτικού ή στοχαστικού χαρτοφυλακίου
• Μέθοδος αυτοαξιολόγησης
• Αξιολόγηση από τους συναδέλφους (peer group)
• Εξειδικευµένα περιστατικά
• Μέθοδος παρατήρησης, άµεση
• Μέθοδος παρατήρησης, έµµεση
• Μέθοδος MCQ–MEQ (Ερωτηµατολόγιο Πολλαπλών Επιλογών,
Ερωτηµατολόγιο Τροποποιηµένης Ανάπτυξης Θέµατος - δίνεται
περιορισµένος αριθµός στοιχείων π.χ. µίας περίπτωσης ασθενούς και ζητείται
η ανάπτυξη του θέµατος, π.χ. περιγραφή της στρατηγικής προσέγγισης του
προβλήµατος)
• Μέθοδος ανάπτυξης θέµατος.

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ_ Adam Windak, Tomasz Tomasik
Γενική άποψη
Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής που έχουν παρατηρηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες,
ως αποτέλεσµα της αυξανόµενης βιοµηχανοποίησης, της αστικοποίησης και της
οικονοµικής ανάπτυξης, είχαν αρνητική επίδραση στην επιδηµιολογία αρκετών
ασθενειών. Ο καθιστικός τρόπος ζωής, η ανθυγιεινή διατροφή, η αύξηση του
καπνίσµατος και της κατανάλωσης αλκοόλ θεωρούνται όλα βασικές προκλήσεις στο
θέµα της δηµόσιας υγείας σε πολλές βιοµηχανοποιηµένες και αναπτυσσόµενες χώρες.
Οι πρόωροι θάνατοι που σχετίζονται µε τη στεφανιαία νόσο, µε τα αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια, την παχυσαρκία, το σακχαρώδη διαβήτη, την υπέρταση ή µε
ορισµένα είδη καρκίνου αποτελούν κοινά προβλήµατα για πολλές κοινωνίες. Η µάχη
κατά αυτών των τάσεων απαιτεί ολοκληρωµένες δράσεις σε πολλαπλές διαστάσεις
τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε τοπικό κοινοτικό επίπεδο, µε την εµπλοκή δηµοσίων
και ιδιωτικών φορέων, οργανισµών και άλλων ενδιαφεροµένων. Είναι γνωστό ότι τα
στοιχεία του τρόπου ζωής ασκούν σηµαντική επίδραση στην υγεία του ατόµου καθώς
και στη χρήση και στο κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης. Οι αλλαγές στον τρόπο
ζωής µπορούν να είναι ευεργετικές τόσο στην πρωτογενή, ή ακόµη περισσότερο στη
δευτερογενή πρόληψη πολλών µη µεταδιδόµενων νόσων. Πολλές έρευνες
καταδεικνύουν ότι νόσοι όπως η καρδιαγγειακή νόσος, ο σακχαρώδης διαβήτης
τύπου 2, ο καρκίνος, οι παθήσεις των οδόντων, τα κατάγµατα των οστών, ο
καταρράκτης, διάφορες συγγενείς ανωµαλίες, η παχυσαρκία, το µεταβολικό
σύνδροµο, η κατάθλιψη ή διάφορες σεξουαλικές δυσλειτουργίες µπορούν όλες να
προληφθούν. Παρεµβάσεις όπως η διακοπή του καπνίσµατος, η αύξηση της
σωµατικής δραστηριότητας, η µείωση του βάρους, η κατανάλωση υγιεινών λιπαρών,
η αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, η αντικατάσταση των
επεξεργασµένων σιτηρών µε σιτηρά ολικής αλέσεως, ο περιορισµός της πρόσληψης
ζάχαρης και αλατιού ή µία ολιγοθερµιδική δίαιτα µπορούν να µειώσουν τον κίνδυνο
εµφάνισης διαφόρων ασθενειών.
Η παρέµβαση στον τρόπο ζωής του ασθενούς, από την οπτική των ιατρών
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας είναι περίπλοκη και χρονοβόρα. Απαιτεί γνώσεις και
δεξιότητες στην εφαρµογή των τεχνικών συµπεριφοράς και στην εκπαίδευση
ενηλίκων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι παρεµβάσεις στον τρόπο ζωής είναι πιο
αποτελεσµατικές και ευεργετικές σε οµάδες υψηλού κινδύνου καθώς και στη
δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη. Παρόλα αυτά, τα διαθέσιµα στοιχεία
επιβεβαιώνουν ότι τέτοιου είδους παρεµβάσεις στον τρόπο ζωής θα ήταν πολύτιµες
και στην πρωτογενή πρόληψη επίσης. Οι οικογενειακοί ιατροί και οι νοσηλεύτριες
που συνεργάζονται µαζί τους συνήθως διαθέτουν περιορισµένους πόρους που δεν
τους επιτρέπουν να εστιάσουν στις παρεµβάσεις αυτές. Η κατάσταση, ωστόσο,
µπορεί να διαφέρει στα διάφορα συστήµατα υγείας. Σε πολλά συστήµατα υγείας,
υπάρχουν εξειδικευµένες υπηρεσίες και στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αλλά και
εκτός αυτής. Οι παρεµβάσεις που παρέχονται από εξειδικευµένους
φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγους ή ψυχολόγους είναι συνήθως πιο αποτελεσµατικές.
Τα επιτεύγµατα µε µακρόχρονα αποτελέσµατα συνήθως απαιτούν

επαναλαµβανόµενες ή συνεχείς παρεµβάσεις καθώς και την ενίσχυση της
κινητοποίησης του ασθενούς. Το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό εξαρτάται από την
ποιότητα της σχέσης ιατρού-ασθενούς. Υπάρχουν διάφορες παρεµβάσεις που
µπορούν να εφαρµοστούν από τους επαγγελµατίες της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας. Συµβουλές που δίδονται µία φορά ή επαναλαµβανόµενες συµβουλές στη
διάρκεια των επισκέψεων αποτελούν τη συνηθέστερη παρέµβαση. Ατοµικές ή
οµαδικές εκπαιδευτικές συνεδρίες που γίνονται από ιατρούς ή νοσηλεύτριες είναι
επίσης κάτι που διοργανώνεται συχνά. Αυτές υποστηρίζονται συνήθως και από
έντυπο εκπαιδευτικό υλικό που ο ασθενής παίρνει µαζί του. Σε ορισµένα συστήµατα
υγείας υπάρχουν επίσης και πολύπλοκα προληπτικά προγράµµατα που στοχεύουν στη
γενική υγεία ή που εστιάζουν σε µεµονωµένες ασθένειες. Αποτελούνται από
περισσότερες από µία παρεµβάσεις που παρέχονται σε διαφορετικές επισκέψεις
µακροπρόθεσµα. Τα εκπαιδευτικά φυλλάδια, αφίσεις και βιβλιαράκια διανέµονται
στην πλειονότητα των ιδρυµάτων υγείας. Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα όπως π.χ.
σύντοµες εκπαιδευτικές ταινίες χρησιµοποιούνται ολοένα και συχνότερα. Οι
υπολογιστές ή διαδικτυακό λογισµικό υποστήριξης είναι αρκετά συχνά προσβάσιµο
και ιδιαίτερα από τη νεότερη γενιά των ιατρών και των νοσηλευτριών. Ηλεκτρονικές
υπενθυµίσεις, που αποστέλλονται είτε µε γραπτό µήνυµα είτε µε ηλεκτρονική
αλληλογραφία, αποτελούν άλλη µία επιλογή που εφαρµόζεται κυρίως σε πειραµατικά
προγράµµατα. Οι αποτελεσµατικές παρεµβάσεις στον τρόπο ζωής που γίνονται από
τους οικογενειακούς ιατρούς ή από το προσωπικό που εργάζεται µαζί τους, απαιτούν
συγκεκριµένες γνώσεις, δεξιότητες και συµπεριφορές οι οποίες θα πρέπει να
διδάσκονται σε όλες τις βαθµίδες της ιατρικής εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικά αντικείµενα
Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράµµατος οι οικογενειακοί ιατροί θα πρέπει να
έχουν αναπτύξει ικανότητες που θα επιτυγχάνουν τους παρακάτω γενικούς και
ειδικούς στόχους σχετικά µε τον τρόπο ζωής:
Γενικά:
• Κατανόηση της επίδρασης του τρόπου ζωής στην υγεία και στην ασθένεια.
• Γνώση των διαφορετικών ειδών παρεµβάσεων.
• Ικανότητα εφαρµογής αποτελεσµατικών παρεµβάσεων στον τρόπο ζωής, σε
τοπικό κοινοτικό επίπεδο.
Ειδικά:
• ∆ιαχείριση των κυρίων παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται µε τον τρόπο
ζωής, τόσο για µεταδιδόµενες όσο και για µη µεταδιδόµενες νόσους.
• Ικανότητα αναγνώρισης συγκεκριµένων ασθενών, οικογενειών ή ατόµων που
έχουν ανάγκη κάποια παρέµεβαση στον τρόπο ζωής τους και στην
συµπεριφορά τους ως προς την υγεία.○
• Ικανότητα σχεδιασµού και εφαρµογής ατοµικών και οµαδικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων µόνοι τους ή σε συνεργασία µε µέλη της οµάδας και άλλες
εξειδικευµένες υπηρεσίες.
• Ενίσχυση της κινητοποίησης των ασθενών ως προς την προσπάθειά τους για
την εφαρµογή και διατήρηση των ευεργετικών αλλαγών στον τρόπο ζωής.

•

Παρακολούθηση των αλλαγών στον τρόπο ζωής.

Περιεχόµενα/θέµατα
Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των ατοµικών ή οµαδικών
εκπαιδευτικών αναγκών, τα παρακάτω θέµατα θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά
το σχεδιασµό του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού προγράµµατος:
• Τα είδη και η ένταση της φυσικής δραστηριόητας, οι ενδείξεις και οι
αντενδείξεις της
• Η φυσική δραστηριότητα σε συνδιασµό µε την ύπαρξη χρόνιας νόσου (π.χ.
ΚΑΝ, ασθένειες του αναπνευστικού) ή σε συγκεκριµένες συνθήκες (π.χ.
ηλικιωµένοι, στη διάρκεια της κύησης κ.λπ.)
• Βάρος και υγιεινή διατροφή
• Αρχές υγιεινής διατροφής
• ∆ιατροφικές προσεγγίσεις για τη µείωση της επίδρασης της ασθένειας (π.χ.
υπέρταση, νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτης, ασθένειες γαστρεντερικού, κ.λπ.)
• Όρια κατανάλωσης αλκοόλ και επικύνδυνη κατανάλωση
• Βραχείες παρεµβάσεις στις καταχρήσεις αλκοόλ, καπνού ή ουσιών
• Ψυχολογικές υπηρεσίες για εθισµένα άτοµα
• Τεχνικές διακοπής καπνίσµατος
• "Μαλακά" και "σκληρά" ναρκωτικά και η επίδρασή τους στην υγεία
• Ιατρικοποίηση και κατάχρηση φαρµάκων
• Επίδραση που ασκεί το οξύ και το χρόνιο άγχος
• Αποτελεσµατικές τεχνικές αντιµετώπισης άγχους
• Ασφαλή επίπεδα έκθεσης στον ήλιο
• Επικίνδυνη σεξουαλική συµπεριφορά
• Ασφάλεια στο οικιακό περιβάλλον
• Επικίνδυνες συνθήκες εργασίας
• Οδική ασφάλεια
• Σχεδιασµός υγιεινών δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας.
Εκπαιδευτικές µέθοδοι
Προκειµένου να επιτευχθούν οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι στην εκπαίδευση που
αφορά στον τρόπο ζωής, µπορούν να εφαρµοσθούν οι ακόλουθες εκπαιδευτικές
µέθοδοι:
• Κλινική εργασία/πρακτική µε επίβλεψη
• Συζητήσεις
• ∆ιαδραστική µάθηση
• ∆ιαλέξεις
• Έρευνα βιβλιογραφίας
• Παιχνίδι ρόλων
• Εργασία σε project
• Συγγραφή µελετών περιπτώσεων ασθενών (case stydies).

Συνθήκες
Προκειµένου να ενισχυθεί η ικανότητα στον τοµέα των παρεµβάσεων στον τρόπο
ζωής καθώς και η ικανότητα εφαρµογής τους, η εκπαίδευση στον τοµέα αυτό θα
πρέπει να είναι όσο πιο πρακτική γίνεται. Μία βασική θεωρητική γνώση µπορεί να
µεταδοθεί µέσω των κλασικών εκπαιδευτικών µεθόδων, π.χ. µε διαλέξεις ή οµαδικές
συζητήσεις που θα λάβουν χώρα σε πανεπιστήµια ή άλλα εκπαιδευτικά κέντρα.
Παρόλα αυτά, το µεγαλύτερο µέρος της εκπαίδευσης σε αυτόν τον τοµέα θα πρέπει
να λάβει χώρα στο ιατρείο του ιατρού ή στο χώρο των νοσηλευτριών ή ακόµη στο
σπίτι του ασθενούς. Οι επισκέψεις στο περιβάλλον του ασθενούς µπορούν να
ενισχύσουν την κατανόηση των διαφορετικών συνθηκών που υπάρχουν πίσω από τον
τρόπο ζωής του ασθενούς και της οικογένειάς του. Απαιτείται πρόσβαση σε
βιβλιοθήκη ή σύγχρονες τεχνικές σε υπολογιστή για την αυτοεκπαίδευση,
συµπεριλαµβανοµένων και της βιβλιογραφικής έρευνας, της ανάπτυξης project ή της
εκπαίδευσης µε βάση το διαδίκτυο. ∆ιδακτικές θα ήταν επίσης και οι επισκέψεις σε
εξειδικευµένα κέντρα που παρέχουν βοήθεια για την αλλαγή στον τρόπο ζωής του
ατόµου. Το παιχνίδι ρόλων ή ακόµη και οι οµαδικές συζητήσεις θα µπορούσαν να
λάβουν χώρα στο χώρο της πρακτικής.
Μέθοδοι/εργαλεία αξιολόγησης
Μια αποτελεσµατική µέτρηση της αποκτηθείσας ικανότητας στον τοµέα των
παρεµβάσεων στον τρόπο ζωής απαιτεί την εφαρµογή πολλών µεθόδων αξιολόγησης,
µεταξύ των οποίων οι πλέον αποτελεσµατικές είναι:
• ∆οκίµια
• Η µέθοδος MCQ–MEQ (Ερωτηµατολόγιο Πολλαπλών Επιλογών,
Ερωτηµατολόγιο Τροποποιηµένης Ανάπτυξης Θέµατος)
• Παρατήρηση (άµεση και έµµεση)
• Προφορική µέθοδος
• ∆ηµιουργία εκπαιδευτικού ή αναστοχαστικού πορτφόλιο
• Μέθοδος αυτοαξιολόγησης
• Μέθοδος δοµηµένων γραπτών απαντήσεων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_ Witold Lukas
Γενική άποψη
Υπάρχουν πολλοί εσωτερικοί και εξωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι
επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο ή την
εργασία. Πολλοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε την ανάπτυξη διαφόρων τεχνολογιών
και µε την επίδρασή τους στο περιβάλλον, αποτελούν σηµαντικό ζήτηµα δηµόσιας
υγείας, και συντελούν στην αύξηση της θνησιµότητας και νοσηρότητας τόσο στον
ενήλικο όσο και στον παιδιατρικό πληθυσµό. Λαµβάνοντας υπόψη τα πιθανά νοσηρά
αποτελέσµατα αυτών των διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων, οι γενικοί ιατροί
θα πρέπει να βρίσκονται µεταξύ των επαγγελµατιών που εµπλέκονται σε
δραστηριότητες πρόληψης των ασθενειών, αν και η εξάλειψη των περισσότερων
περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου δεν βρίσκεται εντός των ευθυνών τους.
Συγκεκριµένα, η µόλυνση του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων και των
βιοµηχανικών καυσαερίων και αερολυµάτων, µπορεί να προκαλέσει ερεθισµούς αλλά
και να έχει και φλεγµονώδεις, αλλεργιογόνες ή καρκινογόνες ιδιότητες. Ορισµένοι
από τους πλέον επικίνδυνους ρύπους περιέχουν πυρίτιο και αµίαντο, που προκαλούν
µόνιµη ινώδη αλλοίωση των πνευµονικών κυψελίδων, προκαλώντας πυριτίαση,
αµιαντίαση ή και συνδυασµό αυτών των χρόνιων πνευµονικών νόσων. Επιπλέον, η
έκθεση στον αµίαντο µπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη συγκεκριµένων νεοπλασιών
στο αναπνευστικό (π.χ. υπεζωκοτικό µεσοθηλίωµα) που χαρακτηρίζονται από κακή
πρόγνωση. Παροµοίως, η έκθεση σε µεταλλικά έλαια και στην πίσσα µπορεί να
ενεργοποιήσει καρκινογόνους µηχανισµούς στον ιστό του πνεύµονα. Τα υψηλά
επίπεδα ατµοσφαιρικού κορεσµού από βιοµηχανικούς ρύπους, ιδίως στις αστικές
συνθήκες, µπορούν να οδηγήσουν σε χρόνια βρογχίτιδα, εµφύσηµα ή παρόµοιες
αναπνευστικές νόσους. Οι ατµοσφαιρικοί ρύποι συχνά προκαλούν αλλεργικές
αντιδράσεις ή άσθµα και επιδεινώνουν τα συµπτώµατα αναπνευστικής ανεπάρκειας.
Το πλέον επικίνδυνο είδος ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η αιθαλοµίχλη. Η
ατµοσφαιρική ρύπανση, ανεξάρτητα από τον παράγοντα κινδύνου που σχετίζεται µε
το κάπνισµα, συντελεί στην εµφάνιση της χρόνιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας.
Υπολογίζεται ότι η ΧΑΠ παρατηρείται σε τµήµα του πληθυσµού που δεν είναι
καπνιστές, σε πολύ υψηλότερα ποσοστά από ό,τι υπολογιζόταν παλαιότερα.
Σηµαντικό ρόλο στην έναρξη ή την επιδείνωση των αναπνευστικών δυσλειτουργιών
παίζει επίσης και η χρήση οργανικών καυσίµων (όπως ξυλάνθρακας, γαιάνθρακας ή
ζωικά απόβλητα), ιδίως στην αγροτική βιοµηχανία ή σε οικίες σε αγροτικές περιοχές.
Πολλές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι τοξικοί καπνοί που παράγονται κατά την καύση
βιοµάζας αποτελούν κύριο παράγοντα εµφάνισης της ΧΑΠ.
Η µόλυνση των υδάτων µπορεί να εµφανισθεί φυσικά, ως αποτέλεσµα της διείσδυσης
σε υπέργεια ή υπόγεια ύδατα διαφόρων χηµικών ουσιών που προέρχονται από
βιοµηχανικά ή αγροτικά απόβλητα ή ακόµη και από χώρους συλλογής οικιακών
αποβλήτων. Πολλές ουσίες, όπως τα παράγωγα του πετρελαίου - µεταλλικά έλαια και
πετρέλαιο, εντοµοκτόνα, ουσίες που περιέχουν φώσφορο ή άζωτο από τα λιπάσµατα,
αρωµατικοί υδρογονάθρακες, φαινόλες και, τέλος, άλατα βαρέων µετάλλων (ιδίως

µόλυβδο, κάδµιο και χαλκό) είναι ιδιαίτερα τοξικές. Η µόλυνση των υδάτων µπορεί
επίσης να προκληθεί και από την παρουσία πολλών παθογόνων µικροοργανισµών:
βακτήρια, ιοί, µύκητες και τοξίνες τους. Αποτελούν κίνδυνο για την υγεία διότι
επιδεινώνουν ορισµένες ογκογόνες διαδικασίες και προκαλούν συστηµικές ασθένειες,
αλλεργίες και άλλες χρόνιες νόσους. Μία ιδιαίτερα επικίνδυνη συνέπεια της
τοξικότητας αυτής είναι η συγκέντρωση των χηµικών ρύπων σε ζώντες οργανισµούς
που ζουν στα µολυσµένα ύδατα (κυρίως ψάρια). Επιπλέον, η ραδιενεργός µόλυνση
των υδάτων, σηµαντικό πρόβληµα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, µπορεί
επίσης να έχει αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη ζωή.
Οι ρύποι του εδάφους, που προέρχονται από βιοµηχανικά ή κοινοτικά απόβλητα,
αποτελούν άλλη µία πηγή κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, όπως είναι και οι
εκποµπές τοξικής σκόνης και ερεθιστικών αερίων, ιδίως από τα σιδηρουργεία, τους
ηλεκτρικούς σταθµούς και τα πετροχηµικά εργοστάσια. Η ρύπανση του εδάφους
παρατηρείται επίσης και κοντά σε δρόµους και αυτοκινητοδρόµους, όπου
συσσωρεύονται κυρίως ενώσεις µολύβδου. Επιπλέον, οι αγροτικές καλλιέργειες,
συµπεριλαµβανοµένων των περισσότερων λαχανικών, είναι µολυσµένες µε κάδµιο,
χαλκό, υδράργυρο, µόλυβδο, εντοµοκτόνα, καθαριστικές ουσίες και ενώσεις που
περιέχουν άζωτο και ως εκ τούτου αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.
Σηµαντικό ρόλο παίζουν επίσης και οι παράγοντες κινδύνου στην εργασία
(επαγγελµατικοί κίνδυνοι). Οι επαγγελµατικές ασθένειες του πνεύµονα όπως η
πνευµονοκονίωση, η χρόνια βρογχίτιδα, η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια ή το
εµφύσηµα οφείλονται σε ερεθιστικά αέρια και χηµικά. Ορισµένες κακοήθεις
νεοπλασίες, χρόνιες µυοσκελετικές νόσοι ή υποξείες φλεγµονώδεις παθήσεις (όπως η
θυλακίτιδα, η µυίτιδα ή η άσηπτη νέκρωση οστών) προκαλούνται από καρκινογόνους
παράγοντες στο περιβάλλον εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης και της ιονίζουσας
ακτινοβολίας. Οι χρόνιες νόσοι του περιφερικού νευρικού συστήµατος οφείλονται
στη συµπίεση των νεύρων. Προκαλείται πρόβληµα στην ακοή από τον υπερβολικό
θόρυβο και σύνδροµο κραδασµού από τη χρήση µηχανηµάτων που προκαλούν
κραδασµούς/δονήσεις. Οι δερµατικές παθήσεις που σχετίζονται µε αλλεργίες στο
νικέλιο, το χρώµιο και το αρσενικό προκαλούνται από επαφή µε αυτά τα στοιχεία.
Μπορεί να προκληθεί αναιµία και διαταραχές πήξεως λόγω της επαφής µε φθόριο,
αλιφατικούς ή αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. Η διάρκεια της έκθεσης σε ορισµένες
δραστηριότητες που σχετίζονται µε την εργασία µπορεί επίσης να έχει σηµαντική
επίδραση στην υγεία του εργαζοµένου. Ποσοστό 12-17% των εργαζοµένων που
εργάζονται περισσότερες από 55 ώρες την εβδοµάδα εµφανίζουν συχνά διαταραχές
ύπνου και κόπωση. Παρουσιάζουν επίσης υψηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών
παθήσεων, διαβήτη και κατάθλιψης. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η εργασία για
παραπάνω από 55 ώρες εβδοµαδιαίως έχει αρνητική επίδραση στις γνωστικές
διαδικασίες για τους µεσήλικες, κάτι που συντελεί σε υψηλότερο κίνδυνο εµφάνισης
άνοιας σε µεγαλύτερη ηλικία.
Όλων των ειδών οι ανωµαλίες που σχετίζονται µε τη δοµή και λειτουργία της
οικογένειας µπορούν να έχουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη του παιδιού. Οι
δυσλειτουργικές οικογένειες υποφέρουν από έλλειψη καταλλήλων υποστηρικτικών

συστηµάτων, δύσκαµπτων συµµαχιών συγγενών, διάλυση ή ακαµψία των συνόρων
που σχετίζονται µε το οικογενειακό σύστηµα, έλλειψη σαφώς ορισµένων καθηκόντων
και ρόλων, εµπλοκή του παιδιού στα συζυγικά προβλήµατα των γονέων, καθώς και
έλλειψη του κατάλληλου συστήµατος αξιών ή περιθωριοποίηση των βασικών αξιών.
Όλες αυτές οι καταστάσεις µπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργικότητα στο παιδί
και, µακροπρόθεσµα, στον έφηβο τόσο µεταξύ των συνοµηλίκων του όσο και στο
σχολείο. ∆υστυχώς, κάτι που συµβαίνει συχνά στο σχολικό περιβάλλον είναι ο
στιγµατισµός ορισµένων µαθητών, η προώθηση κάποιων ανταγωνιστικών ή
επιθετικών συµπεριφορών, η παραµέληση των αναγκών πολλών µαθητών και
ταυτόχρονα η βία, η πρώιµη έκθεση σε ψυχοτρόπες ουσίες καθώς και η πρώιµη
σεξουαλική αφύπνιση. Αυτά µε τη σειρά τους ενδέχεται να οδηγήσουν σε διάφορα
είδη σχολικής φοβίας, εφηβικής κατάθλιψης και ενίοτε σε απόπειρες αυτοκτονίας,
καθώς και στην εξάπλωση σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων και των εξής: Χλαµύδια, γονόρροια, σύφιλη ή ιογενείς
λοιµώξεις όπως οι HIV, HCV και HBV.
Το οικιακό περιβάλλον αποτελεί την κυριότερη εστία παραγόντων κινδύνου, όχι
µόνον άµεσα ή έµµεσα, µέσω των κινδύνων για την υγεία που αποτελούν οι νόσοι
του πολιτισµού, µα επίσης και µέσω των διαφόρων εθισµών που σχετίζονται µε τη
συµπεριφορά. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής που προωθείται τόσο επιθετικά, πολύ συχνά
µπορεί να προκαλέσει επιδείνωση στις ανθρώπινες σχέσεις. Το τελευταίο µπορεί να
οδηγήσει τα άτοµα στην απελπισία, αυξάνοντας την πιθανότητα για κατάχρηση
ψυχοτρόπων ουσιών ή για επικίνδυνες συµπεριφορές, που κλιµακώνονται µε τον
εθισµό στο αλκοόλ, τα ναρκωτικά, το φαγητό ή ακόµη και την εικονική
πραγµατικότητα.
Το ∆ιαδίκτυο έχει επηρεάσει όλον τον κόσµο και έχει προσφέρει πολλά οφέλη
στους χρήστες του. Ωστόσο, ταυτόχρονα παρουσιάζει και πολλές αρνητικές
πλευρές. Για ορισµένα άτοµα το ∆ιαδίκτυο αποτελεί "µονοµανία" και ενδέχεται να
µην είναι σε θέση να ελέγξουν τη χρήση του, θέτοντας σε κίνδυνο, ως εκ τούτου,
την υγεία τους, τις σχέσεις αλλά και την εργασία τους.
Η έννοια του εθισµού στο ∆ιαδίκτυο έχει προταθεί ως η εξήγηση αυτής της
ανεξέλεγκτης και καταστροφικής χρήσης αυτής της τεχνολογίας. Τα συµπτώµατα
συγκρίνονται µε τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τη διάγνωση και άλλων
εθισµών, και η έρευνα έχει χαρακτηρίσει τον εθισµό στο ∆ιαδίκτυο ως διαταραχή
ελέγχου παρόρµησης, που συγκρίνεται µε τον παθολογικό τζόγο, λόγω των κοινών
κριτηρίων. Ο εθισµός στο ∆ιαδίκτυο αποτελεί µία από τις "διαταραχές του
πολιτισµού" που σχετίζονται µε τη σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία. Η πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας και οι οικογενειακοί ιατροί είναι συνήθως ακατάλληλα
προετοιµασµένοι για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, ιδίως λόγω του ότι
τα συµπτώµατα της κατάχρησης του διαδικτύου είναι καλυµµένα. Σύµφωνα µε µία
µελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου του Στάνφορντ, ένας στους οκτώ
αµερικανούς υποφέρουν από εθισµό στο ∆ιαδίκτυο, ποσοστό έως και 14% των
αποκρινόµενων δυσκολεύονται να απέχουν από τη χρήση του ∆ιαδικτύου και
ποσοστό 8,2% αυτών ανέφεραν ότι το ∆ιαδίκτυο αποτελεί µέσο για να ξεφύγουν από
τον πραγµατικό κόσµο.

Ένας όρος µε ευρύτερο νόηµα από τον εθισµό στο ∆ιαδίκτυο είναι ο όρος
παθολογική χρήση ηλεκτρονικών µέσων (PUEM). Περιγράφει µία
δυσπροσαρµοστική και δυνητικά επικίνδυνη πάθηση που σχετίζεται µε διαταραχή
ελέγχου παρόρµησης µε έντονα στοιχεία συναισθηµατικής διαταραχής. Οι ιατροί θα
πρέπει να καθορίσουν εάν τα συµπτώµατα εθισµού στο ∆ιαδίκτυο ή παθολογικής
χρήσης ηλεκτρονικών µέσων, αποτελούν εκδηλώσεις µιας αναγνωρισµένης,
υπάρχουσας διάγνωσης, όπως η διπολική διαταραχή, µείζονα καταθλιπτική
διαταραχή, σχιζοφρένεια, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ή άλλα ψυχοφυσικά
προβλήµατα. Θα πρέπει να αποδίδεται η δέουσα προσοχή στον έλεγχο του "τι
εµφανίσθηκε πρώτο" (π.χ., ο ασθενής ανέπτυξε πρώτα συµπτώµατα κατάθλιψης κι
έπειτα συµπτώµατα παθολογικής χρήσης ηλεκτρονικών µέσων; Ή η κατάθλιψη
εµφανίσθηκε αφού είχαν εδραιωθεί τα συµπτώµατα της παθολογικής χρήσης;)
Πολλές ήπιες περιπτώσεις υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου, ιδίως στους νεαρούς
ασθενείς µε αναπτυξιακά προβλήµατα προσαρµογής, θα πρέπει να θεωρούνται ως
"προβλήµατα σταδίου ζωής".
Εκπαιδευτικά αντικείµενα
Με την ολοκλήρωση του τµήµατος του εκπαιδευτικού προγράµµατος που αφορά
στους περιβαλλοντικούς παράγοντες, θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί οι ακόλουθοι
διδακτικοί στόχοι:
Γενικοί στόχοι:
• Ανανέωση και αύξηση της γνώσης των εκπαιδευοµένων όσον αφορά στην
αρνητική επίδραση των περιβαλλοντικών κινδύνων τόσο στη σωµατική όσο
και στην ψυχική υγεία.
• Ανάπτυξη της διαγνωστικής ικανότητας αναγνώρισης των περιβαλλοντικών
επιρροών στην υγεία των εφήβων.
• Βελτίωση των πρακτικών δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την παρέµβαση για
τη µείωση των περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου.
Ειδικοί στόχοι:
• Ικανότητα καθορισµού των πηγών πληροφόρησης σχετικά µε την τοπική
οικολογία και τους ρυπογόνους παράγοντες.
• Κατανόηση του ρόλου των διαφόρων φορέων (σχολείο, εργοδοσία, τοπικές
αρχές) στην προστασία και διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος.
• Κατανόηση του ρόλου των κινδύνων που υπάρχουν στο σπίτι, στην εργασία ή
στο σχολείο.
• Προώθηση στρατηγικών για την υγεία που ενισχύουν τις οικογενειακές και
κοινωνικές δραστηριότητες µε σκοπό την αποφυγή των περιβαλλοντικών
κινδύνων.
• Ανάπτυξη ενός εξατοµικευµένου θεραπευτικού πλάνου,
συµπεριλαµβανοµένων και συµπεριφορικών, γνωστικών, σωµατικών και
συναισθηµατικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε την παθολογική χρήση
ηλεκτρονικών µέσων.

•

Ικανότητα εύρεσης των συσχετίσεων µεταξύ των συµπτωµάτων κατάχρησης
του ∆ιαδικτύου και τυχόν συναισθηµατικών διαταραχών, διαταραχών ελέγχου
παρόρµησης ή διαταραχών εθισµού σε ουσίες.

Περιεχόµενα/θέµατα
Τα θέµατα που αναφέρονται παρακάτω θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις
εκπαιδευτικές παρεµβάσεις που αφορούν στο πεδίο των περιβαλλοντικών κινδύνων
για την υγεία:
• Ρύποι της ατµόσφαιρας
• Ρύποι υδάτων
• Ρύποι του εδάφους
• ∆ιαταραχές και παθήσεις που σχετίζονται µε τη ρύπανση
• Αλλεργίες
• Επαγγελµατικές παθήσεις και παράγοντες κινδύνου στην εργασία
• Υγιεινό εργασιακό περιβάλλον
• Σχολεία που προάγουν την υγεία
• Αρνητικοί παράγοντες που σχετίζονται µε το σχολικό περιβάλλον
• Παθολογική χρήση του διαδικτύου
• Αρνητικό οικιακό περιβάλλον
• Ανωµαλίες στην οικογενειακή δοµή και λειτουργία.
Εκπαιδευτικές µέθοδοι
Υπάρχουν διάφορες εκπαιδευτικές µέθοδοι που µπορούν να εφαρµοσθούν κατά την
εκπαίδευση που αφορά στους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου. Οι πλέον
αποτελεσµατικές εξ αυτών περιλαµβάνουν:
• Παρουσιάσεις µε διαφάνειες (Power Point)
• ∆ιαλέξεις
• Μελέτες ενδιαφέρουσας περίπτωσης
• Εργαστήρια
• Εκπαίδευση µε χρήση υπολογιστών
• Συζητήσεις.
Συνθήκες
Η διδασκαλία των µεθόδων αναγνώρισης των περιβαλλοντικών παραγόντων που
επηρεάζουν την υγεία του ατόµου θα πρέπει να είναι πρακτική, να βασίζεται σε µία
σύντοµη θεωρητική διάλεξη (εν είδει εισαγωγής) και έπειτα σε πρακτικές ασκήσεις
υπό τη µορφή εργαστηρίου. Οι οικογενειακοί ιατροί θα πρέπει να διδαχθούν σχετικά
µε τα διαγνωστικά εργαλεία (συµπεριλαµβανοµένων και των ερωτηµατολογίων) τα
οποία θα συµπληρώσουν οι ίδιοι. Αυτό το είδος διδακτικής δραστηριότητες θα πρέπει
να λαµβάνει χώρα στα Εκπαιδευτικά Κέντρα των Οικογενειακών Ιατρών, ή
εναλλακτικά στα ιατρεία των Οικογενειακών Ιατρών, ως τµήµα της συνεχιζόµενης
ιατρικής εκπαίδευσης (ΣΙΕ) που σχετίζεται µε την επαγγελµατική τους ανάπτυξη.
Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα µπορεί επίσης να λάβει χώρα και στη διάρκεια
συναντήσεων µε συναδέλφους.

Μέθοδοι/εργαλεία αξιολόγησης
Μια αποτελεσµατική µέτρηση της αποκτηθείσας ικανότητας στον τοµέα των
παρεµβάσεων που σχετίζονται µε τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου,
απαιτεί την εφαρµογή πολλών µεθόδων αξιολόγησης, µεταξύ των οποίων οι πλέον
αποτελεσµατικές είναι:
• Μέθοδος αυτοαξιολόγησης
• Προφορική µέθοδος
• Ερωτηµατολόγιο πολλαπλών επιλογών
• Πορτφόλιο (φάκελος αξιολόγησης).

ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ_ Αθανάσιος Συµεωνίδης,
Βασιλική Γκαρµίρη

Γενική άποψη
Κατά τα τελευταία 20 έτη οι απαιτήσεις για διενέργεια των προσυµπτωµατικών
ελέγχων από τους γενικούς ιατρούς αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Η απουσία
προτεραιοτήτων, οδηγιών και αναγνωρίσιµων πόρων σε εθνικό επίπεδο, σηµαίνει ότι
ο έλεγχος στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας παραµένει τρόπον τινά αυθαίρετος, ότι
η εφαρµογή του διαφοροποιείται και ότι, ως επί το πλείστον, τα προγράµµατα
ελέγχου δεν αξιολογούνται. Ο άµεσος έλεγχος υγείας βάσει της εκάστοτε ανάγκης
έχει αποδειχθεί ότι είναι διαδικασία αµφισβητούµενης αποτελεσµατικότητας.
Αντιθέτως, η συνέχιση των συστηµατικών προσυµπτωµατικών ελέγχων ολόκληρου
του πληθυσµού έχει αποδειχθεί πολύ πιο επιτυχής. Κατά τη δεκαετία του ’70, η
προληπτική περίθαλψη άρχισε να αποτελεί βασικό στοιχείο της γενικής ιατρικής στη
Βρετανία αφού ο Hart κατέδειξε ότι ο προσυµπτωµατικός έλεγχος για αυξηµένη
αρτηριακή πίεση ήταν δυνατός στο πλαίσιο της γενικής ιατρικής και το Βασιλικό
Κολλέγιο Γενικών Ιατρών αναγνώρισε το γεγονός ότι η προληπτική ιατρική αποτελεί
βασικό στοιχείο της κλινικής πρακτικής.
Υπάρχουν δύο σηµεία προσοχής για τη γενική ιατρική. Το πρώτο είναι η βελτίωση
της παροχής προγραµµάτων αποδεδειγµένης αποτελεσµατικότητας, όπως επί
παραδείγµατι του προσυµπτωµατικού ελέγχου για τον καρκίνο του µαστού ή του
τραχήλου, που ήδη εντάσσονται σε ένα εθνικό πλαίσιο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Το δεύτερο σηµείο είναι η ανάπτυξη και η παροχή µιας εθνικής δοµής για
προληπτικά προγράµµατα, όπως επί παραδείγµατι για τις καρδιαγγειακές παθήσεις ή
τις παθήσεις που σχετίζονται µε το κάπνισµα.
Εν τω µέσω των ολοένα αυξανόµενων δηµοσιευµένων αποτελεσµάτων ερευνών και
επισκοπήσεων που αφορούν στις διαδικασίες προσυµπτωµατικού ελέγχου σε
διαφόρους κλινικούς τοµείς, οι γενικοί ιατροί αισθάνονται συχνά αβέβαιοι ως προς το
ποια διαδικασία να εφαρµόσουν στην πράξη. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω
όταν οι διάφορες πλευρές καταλήγουν σε διαφορετικά συµπεράσµατα και ως εκ
τούτου εκδίδουν διαφορετικές οδηγίες και συστάσεις. Πολλοί από αυτούς αγνοούν ή
υποτιµούν τα στοιχεία περί οφέλους, κινδύνου και κόστους των προτεινόµενων
ενεργειών. Η δυνατότητα εφαρµογής των συστάσεων αυτών επηρεάζεται συχνά από
την αµέλεια των διαθέσιµων πόρων στο γενικό σύστηµα υγείας και ιδίως στο πλαίσιο
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Απαιτείται άµεσα εθνική συναίνεση όσον αφορά
σε πιθανά προγράµµατα προσυµπτωµατικού ελέγχου, συναίνεση που να στηρίζεται
σε επιστηµονικά δεδοµένα, ώστε να δοθούν σαφείς συστάσεις τόσο προς τους
ασθενείς όσο και προς τους επαγγελµατίες του συστήµατος υγείας. Η τελική πολιτική
θα πρέπει να σχεδιάσει τα προγράµµατα έτσι ώστε να συνδέονται µε τις οµάδες
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.

Η εφαρµογή αποτελεσµατικών προγραµµάτων προσυµπτωµατικού ελέγχου απαιτεί
ένα κοινό οργανωτικό πλαίσιο στη γενική ιατρική. Αυτό περιλαµβάνει τα εξής:
• Μητρώο παθήσεων
• Ακριβές µητρώο ασθεν
• Μηχανογραφικό σύστηµα για επαναφορά δεδοµένων
• Παρακολούθηση (follow-up) και έλεγχο
• Κάλυψη πληθυσµού
• Ισότητα στην παροχή
• ∆ιασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση.
Επιπλέον, για την αποτελεσµατική εφαρµογή του προσυµπτωµατικού ελέγχου στο
πλαίσιο της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι αρχές
της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
• Η πάθηση θα πρέπει να αποτελεί σοβαρό πρόβληµα υγείας.
• Θα πρέπει να υπάρχει αναγνωρίσιµο πρώιµο συµπτωµατικό ή λανθάνον
στάδιο.
• Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα µέσα για τη διάγνωση.
• Θα πρέπει να υπάρχει εγκεκριµένη θεραπεία για τα άτοµα που έχουν την
πάθηση καθώς και ενιαία πολιτική ως προς το ποιος νοσηλεύεται ως ασθενής.
• Οι εξετάσεις προσυµπτωµατικού ελέγχου θα πρέπει να είναι οι κατάλληλες.
• Οι εξετάσεις θα πρέπει να αντιστοιχούν προς τον ελεγχόµενο πληθυσµό.
• Το κόστος του προσυµπτωµατικού ελέγχου και της αναζήτησης της πάθησης
(διάγνωση και θεραπεία) θα πρέπει να συνάδει οικονοµικά µε τη γενικότερη
ιατρική φροντίδα.
• Η φυσική ιστορία της πάθησης, συµπεριλαµβανοµένης και της ανάπτυξης από
το λανθάνον στάδιο ως την πλήρη νόσο, θα πρέπει να είναι σαφής.
• Η αναζήτηση της πάθησης (case-finding) θα πρέπει να αποτελεί συνεχιζόµενη
διαδικασία, όχι έργο «µια για πάντα».
Πιθανά εµπόδια στην παροχή των προσυµπτωµατικών ελέγχων περιλαµβάνουν τα
εξής:
• Χαµηλή αποδοχή των ασθενών
• Περιορισµένη πρόσβαση στη συγκεκριµενη παρέµβαση
• Ανακρίβειες στο µητρώο ασθενών
• Προσυµπτωµατικός έλεγχος και παρεµβάσεις κακής ποιότητας
• Γεωγραφική ανισότητα
• Έλλειψη χρόνου και κινήτρου
• Ελλιπής υποδοµή
• Έλλειψη ενσωµάτωσης στο επίπεδο πολιτικής
• Χαµηλή συµµόρφωση ασθενών και άκαµπτη συµπεριφορά
• Ακατάλληλη στάση εκ µέρους του γενικού ιατρού.
Κάθε µέλος του πληθυσµού επισκέπτεται το γενικό ιατρό τους κατά µέσο όρο
τέσσερις φορές ετησίως, και οι περισσότεροι τουλάχιστον µία φορά ετησίως. Οι
επαφές αυτές αποτελούν ευκαιρία για προσωπική πρόσκληση προς τον ασθενή για τη
συµµετοχή του σε προγράµµατα προσυµπτωµατικού ελέγχου. Ωστόσο, από µόνη της,
η ευκαιριακή επαφή είναι αναποτελεσµατική ως µέθοδος πρόσκλησης για συµµετοχή.
Θα πρέπει να λειτουργεί επιπρόσθετα εντός ενός πιο συστηµατικού προγράµµατος

και ενός οργανωµένου πλαισίου.
Όλα τα προγράµµατα προσυµπτωµατικού ελέγχου βασίζονται σε µητρώα πληθυσµών
για την επιλογή των συµµετεχόντων, την παρακολούθηση (follow-up) και τον έλεγχο.
Ο προσδιορισµός ποιοτικών προτύπων για τη µέτρηση, την καταγραφή και την
παρέµβαση είναι ιδιαίτερης σηµασίας. Η συµµετοχή των νοσηλευτριών σε αυτά τα
οργανωµένα προγράµµατα βελτιώνει σηµαντικά την εφαρµογή του
προσυµπτωµατικού ελέγχου.
Πλέον υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία ότι ο προσυµπτωµατικός έλεγχος και η
παρέµβαση εντός του πλαισίου της γενικής ιατρικής αποτελούν πολύτιµους και
οικονοµικούς τρόπους περιορισµού, επί παραδείγµατι, της καρδιαγγειακής
θνησιµότητας µέσω του εντοπισµού των καπνιστών, των ατόµων µε αυξηµένη
αρτηριακή πίεση και άλλων πολλαπλών παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών
παθήσεων. Ωστόσο, το κόστος και η κατανάλωση πόρων είναι αµφότερα σηµαντικά
και θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν σε εθνικό πλαίσιο που θα διαθέτει σαφείς
στόχους, καθώς και υποστήριξη για µητρώο παθήσεων, διασφάλιση ποιότητας,
εφαρµογή, έλεγχο και αξιολόγηση. Όλα τα προγράµµατα προσυµπτωµατικού ελέγχου
εντός της γενικής ιατρικής διαθέτουν κοινά οργανωτικά στοιχεία τα οποία και
απαιτούν υποστήριξη, εφόσον επιθυµούµε να παρέχουµε βελτιωµένες υπηρεσίες
ελέγχου. Ένα εθνικό πλαίσιο δράσης, το οποίο να πορεί να συγκεράσει την τοπική
ανάπτυξη και την ύπαρξη οµάδων κλινικής αποτελεσµατικότητας, είναι απαραίτητο
για την υποστήριξη της τεκµηριωµένης πρακτικής σχετικά µε τον προσυµπτωµατικό
έλεγχο και τη θεραπεία.
Εκπαιδευτικά αντικείµενα
Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράµµατος οι οικογενειακοί ιατροί θα πρέπει να
έχουν αναπτύξει ικανότητες που θα επιτυγχάνουν τους παρακάτω γενικούς και
ειδικούς στόχους σχετικά µε τον τρόπο ζωής:
Γενικά:
• Κατανόηση των κρίσιµων απαιτήσεων για τη διενέργεια αποτελεσµατικού
προσυµπτωµατικού ελέγχου σε περιβάλλοντα πρωτοβάθµιας φροντίδας.
• Γνώση πολλών τεχνικών ελέγχου.
• Ικανότητα εφαρµογής αυτών των τεχνικών ως τµήµα της προληπτικής
παρέµβασης.
Ειδικά:
• Ικανότητα αναγνώρισης συγκεκριµένων ασθενών, οικογενειών ή ατόµων που
έχουν ανάγκη κάποια παρέµβαση στον τρόπο ζωής τους και στην
συµπεριφορά τους ως προς την υγεία.
• Ικανότητα εφαρµογής του κατάλληλου εργαλείου ελέγχου.
• Ικανότητα σύνδεσης του προγράµµατος προσυµπτωµατικού ελέγχου µε
διαθέσιµες θεραπείες στο πλαίσιο του συστήµατος υγείας.

Περιεχόµενα/θέµατα
Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των ατοµικών ή οµαδικών
εκπαιδευτικών αναγκών, τα παρακάτω θέµατα θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά
το σχεδιασµό του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού προγράµµατος:
• ∆ιαδικασίες προσυµπτωµατικού ελέγχου για χρόνιες παθήσεις (π.χ. ΧΑΠ,
σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, υπέρταση κ.λπ.)
• ∆ιαδικασίες προσυµπτωµατικού ελέγχου για διαφόρους τύπους καρκίνου
• Κανονισµοί και εθνικά προγράµµατα ελέγχου
• Οργάνωση του
προσυµπτωµατικού
ελέγχου
στο
πλαίσιο
της
γενικής/οικογενειακής ιατρικής
• Εργασία µε οµάδες υγειονοµικής περίθαλψης (π.χ. νοσηλεύτριες, µαίες,
κοινωνικοί λειτουργοί κ.ά.)
• Εργαλεία προσυµπτωµατικού ελέγχου
• Τεχνικές επικοινωνίας (εκστρατείες, φυλλάδια, τηλεοπτικές διαφηµίσεις,
αφίσες κ.λπ.)
• ∆ιασφάλιση ποιότητας για τα προγράµµατα προσυµπτωµατικού ελέγχου.
Εκπαιδευτικές µέθοδοι
Προκειµένου να επιτευχθούν οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι στην εκπαίδευση που
αφορά στον τρόπο ζωής, µπορούν να εφαρµοσθούν οι ακόλουθες εκπαιδευτικές
µέθοδοι:
• Κλινική εργασία / πρακτική µε επίβλεψη
• Συζητήσεις
• ∆ιαλέξεις
• Σεµινάρια
• Έρευνα βιβλιογραφίας
• Υπόδυση ρόλων
• Εργασία σε έργο (project)
• Συγγραφή µελέτης περιπτώσεων ασθενών (case studies).
Συνθήκες
Προκειµένου να ενισχυθεί η ικανότητα στον τοµέα των παρεµβάσεων στον τρόπο
ζωής καθώς και η ικανότητα εφαρµογής τους, η εκπαίδευση στον τοµέα αυτό θα
πρέπει να είναι όσο πιο πρακτική γίνεται. Μία βασική θεωρητική γνώση µπορεί να
µεταδοθεί µέσω των κλασικών εκπαιδευτικών µεθόδων, π.χ. µε διαλέξεις ή οµαδικές
συζητήσεις που θα λάβουν χώρα σε πανεπιστήµια ή άλλα εκπαιδευτικά κέντρα.
Παρόλα αυτά, το µεγαλύτερο µέρος της εκπαίδευσης σε αυτόν τον τοµέα θα πρέπει
να λάβει χώρα στο ιατρείο του ιατρού ή στο χώρο των νοσηλευτριών ή ακόµη στο
σπίτι του ασθενούς. Οι επισκέψεις στο περιβάλλον του ασθενούς µπορούν να
ενισχύσουν την κατανόηση των διαφορετικών συνθηκών που υπάρχουν πίσω από τον
τρόπο ζωής του ασθενούς και της οικογένειάς του. Απαιτείται πρόσβαση σε
βιβλιοθήκη ή σύγχρονες τεχνικές σε υπολογιστή για την αυτοεκπαίδευση,
συµπεριλαµβανοµένων και της βιβλιογραφικής έρευνας, της ανάπτυξης project ή της
εκπαίδευσης µε βάση το διαδίκτυο. ∆ιδακτικές θα ήταν επίσης και οι επισκέψεις σε

εξειδικευµένα κέντρα που παρέχουν βοήθεια για την αλλαγή στον τρόπο ζωής του
ατόµου. Το παιχνίδι ρόλων ή ακόµη και οι οµαδικές συζητήσεις θα µπορούσαν να
λάβουν χώρα στο χώρο της πρακτικής.
Μέθοδοι/εργαλεία αξιολόγησης
Η αποτελεσµατική µέτρηση της αποκτηθείσας ικανότητας στον τοµέα των
παρεµβάσεων στον τρόπο ζωής απαιτεί την εφαρµογή πολλών µεθόδων αξιολόγησης,
µεταξύ των οποίων οι πλέον αποτελεσµατικές είναι:
• Η µέθοδος MCQ–MEQ (Ερωτηµατολόγιο Πολλαπλών Επιλογών,
Ερωτηµατολόγιο Τροποποιηµένης Ανάπτυξης Θέµατος)
• Παρατήρηση (άµεση και έµµεση)
• Προφορική µέθοδος (εκ µέρους του διδάσκοντα)
• Αξιολόγηση από τους συναδέλφους (peer group)
• ∆ηµιουργία εκπαιδευτικού ή αναστοχαστικού πορτφόλιο
• Μέθοδος αυτοαξιολόγησης
• Μέθοδος δοµηµένων γραπτών απαντήσεων.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ_ Αθανάσιος Συµεωνίδης,
∆ηµήτρης Καρανάσιος

Γενική άποψη
Το νοσολογικό προφίλ του κόσµου εξελίσσεται ταχύτατα. Οι χρόνιες ασθένειες
είναι ασθένειες µεγάλης διάρκειας και γενικά βραδείας εξέλιξης. Αν και αφορούν
όλες τις ηλικιακές οµάδες, είναι πιο κοινές µεταξύ των ηλικιωµένων.
Χρόνιες παθήσεις, όπως οι καρδιακές παθήσεις, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια,
ο καρκίνος, οι χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις και ο διαβήτης, είναι µακράν οι
κύριες αιτίες θνησιµότητας σε όλο τον κόσµο. Άλλες χρόνιες παθήσεις (π.χ.
αρθρίτιδα, άνοια τύπου Alzheimer), αν και δεν είναι άµεσα θανατηφόρες, είναι
δυνατόν να οδηγήσουν σε επιπλοκές που µπορεί να µειώσουν την επιβίωση κατά
λίγα χρόνια και να ελαττώσουν σηµαντικά την ποιότητα ζωής. Σύµφωνα µε τον
ΠΟΥ και αντίθετα µε την κοινή πεποίθηση, οι ασθένειες αυτές δεν επηρεάζουν µόνο
τα άτοµα χωρών υψηλού εισοδήµατος : το 80% των θανάτων από χρόνιες ασθένειες
συµβαίνουν σήµερα σε χαµηλού και µεσαίου εισοδήµατος χώρες και επηρεάζουν
τους άνδρες και τις γυναίκες σχεδόν εξίσου. Ένα άλλο πραγµατικά αρνητικό γεγονός
είναι ότι οι χρόνιες παθήσεις ενοχοποιούνται για το 60% όλων των θανάτων. Όλο και
περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν ως συνέπεια των χρόνιων ασθενειών, καθώς και
πολλά περισσότερα εκατοµµύρια άτοµα παρουσιάζουν ανικανότητα. Μέχρι το 2020
η συµβολή των χρόνιων παθήσεων αναµένεται να αυξηθεί στο 73%
του συνόλου των θανάτων και στο 60% του συνολικού νοσολογικού φάσµατος
παγκοσµίως. Τέσσερις από τις πιο εξέχουσες χρόνιες ασθένειες – η καρδιαγγειακή
νόσος (CVD), ο καρκίνος, η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και ο διαβήτης
τύπου 2 - σχετίζονται µε κοινούς και προβλέψιµους βιολογικούς παράγοντες
κινδύνου, όπως χαρακτηριστικά η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερόλη
ορού και η παχυσαρκία, καθώς και µε σχετικούς υψηλού κινδύνου συµπεριφορικούς
παράγοντες όπως : η ακατάλληλη διατροφή, η σωµατική αδράνεια και η χρήση του
καπνού. Μόλις πέντε χρόνιες παθήσεις – η υπέρταση, η καρδιακή νόσος, ο
διαβήτης, το άσθµα, και οι διαταραχές διάθεσης – ευθύνονται για σχεδόν το µισό των
δαπανών της υγείας των ΗΠΑ. Καθώς ο πληθυσµός µας γερνάει και η συχνότητα και
το κόστος των χρόνιων ασθενειών αυξάνει, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι το
σηµερινό σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης, καθώς είναι προσανατολισµένο προς τη
φροντίδα οξέων περιστατικών, είναι ακατάλληλο για τη βέλτιστη φροντίδα των
χρόνιων νοσηµάτων, όπου η φροντίδα αντί για τη θεραπεία είναι ο κύριος
στόχος. Είναι σηµαντικό να επικεντρώνεται στην πρόληψη της προόδου ασθενειών ,
καθώς και τη µείωση των πιθανών επιπλοκών όχι µόνο σε όσους επισκέπτονται τον
Γενικό Γιατρό τους, αλλά στο σύνολο του πληθυσµού ευθύνης τους. Η προσέγγιση
αυτή µειώνει την επακόλουθη ανάγκη για οξεία παρέµβαση στο µέλλον, επιτρέποντας
στους ανθρώπους να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους και να παραµείνουν υγιείς
όσο το δυνατόν περισσότερο.

Το κόστος των χρόνιων ασθενειών είναι τεράστιο, και οι παραδοσιακές µέθοδοι
παροχής υγειονοµικής φροντίδας είναι ακατάλληλοι για την αντιµετώπιση αυτών των
αναγκών. Η διαχείριση χρόνιων νοσηµάτων έχει αναδειχθεί ως µια νέα στρατηγική
για τη φροντίδα των χρόνιων πασχόντων. Βάση προηγούµενων συστηµατικών
ανασκοπήσεων των προγραµµάτων διαχείρισης χρόνιων ασθενειών,
η διαχείριση χρόνιων ασθενειών στην κλινική πράξη ορίζεται ως
η οργανωµένη, δυναµική, πολύ-διάστατη, µε επίκεντρο τον ασθενή προσέγγιση για
την παροχή υπηρεσιών υγείας - που περιλαµβάνει όλα τα µέλη ενός καθορισµένου
πληθυσµού που πάσχουν από συγκεκριµένη νοσολογική οντότητα (ή ενός
υποπληθυσµού µε συγκεκριµένους παράγοντες κινδύνου). Η φροντίδα
επικεντρώνεται και ολοκληρώνεται, σε όλο το φάσµα της νόσου και
των επιπλοκών της, στην πρόληψη της συν-νοσηρότητας, και σε όλες τις σχετικές
πτυχές του συστήµατος παροχής υπηρεσιών υγείας.
Υπάρχουν πιθανά εµπόδια στο επίπεδο του ιατρείου µεµονωµένων ιατρών (solo
practice) και οµάδων ιατρών (group practice), συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων
όπως η κουλτούρα στην άσκηση της Ιατρικής, οι συνήθειες, τα κίνητρα, οι στάσεις, ο
ανεπαρκής χρόνος, η έλλειψη εξοπλισµού / υποδοµών ή οι αναφορές διοικητικών
διαδικασιών. Μια σειρά στρατηγικών διαχείρισης της νόσου έχουν αναπτυχθεί για τη
µείωση των εµποδίων στην παροχή φροντίδας. Πολλές στρατηγικές ενσωµατώνουν
έννοιες αυτοδιαχείρισης και παρεµβατικές συµπεριφορές. Ορισµένα µοντέλα τείνουν
να παρέχουν ολοκληρωµένη φροντίδα µέσω οµάδων και τη χρήση µη-ιατρικού
προσωπικού, όπως νοσηλευτές, εργαζόµενους για την υγεία στην κοινότητα,
προαγωγείς της υγείας και εκπαιδευτικούς ή κοινωνικούς λειτουργούς. Υπάρχει
αυξητική τάση για την παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στην κοινότητα ή σε ιατρεία
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.
Στην ιδανική περίπτωση, η διαχείριση χρόνιων ασθενειών θα πρέπει να αποτελεί ένα
ολοκληρωµένο, προσανατολισµένο στον ασθενή πρόγραµµα, το οποίο να παρέχεται
σε επίπεδο Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Σε ορισµένες χώρες (π.χ. Ηνωµένο
Βασίλειο), ειδικές µίνι-κλινικές οργανώνονται και λειτουργούν στα ιατρεία Γενικών
Ιατρών, δίνοντας έναν κεντρικό ρόλο σε ειδικευµένες νοσηλεύτριες. Σε µοντέλα
περίθαλψης, έχουν αναπτυχθεί υποστηρικτικοί ρόλοι για ειδικούς.
Σε αντίθεση µε τα µοντέλα αυτά, εµπορικά προγράµµατα διαχείρισης νοσηµάτων µε
σηµαντικές όµως διαφορές, προσφέρονται ως ιδιαίτερες παρεµβάσεις. ∆εν
αναπτύσσονται στην Πρωτοβάθµια περίθαλψη, είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και
διατίθενται προς εργοδότες οι οποίοι χρησιµοποιούν στρατηγικές συγκράτησης του
κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. Με εξελιγµένα συστήµατα
πληροφορικής, στοχεύουν στην εκπαίδευση των ασθενών και στην
αποτελεσµατικότερη αυτο-διαχείριση των ασθενειών, ιδίως µέσω τηλεφωνικών
κλήσεων, ταχυδροµείου και διαδικτύου . Η αναπτυσσόµενη βιοµηχανία στη
διαχείριση νοσηµάτων έχει προκύψει ως αποτέλεσµα των ελλειµµάτων στην
ποιότητα της παρεχόµενης φροντίδας από πολλά ιατρεία Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας. Πολλοί είναι οι παράγοντες που ευθύνονται για αυτό το πρόβληµα, όπως οι
ακατάλληλοι χώροι πρακτικής της οµάδας διαχείρισης χρόνιων ασθενειών, η υπό-

χρηµατοδότηση της φροντίδας χρόνιων παθήσεων, η έλλειψη χρόνου
και η έλλειψη κατάλληλης τεχνολογίας πληροφορικής.
Ένα διαρκώς αυξανόµενο κοµµάτι της βιβλιογραφίας υποστηρίζει ότι η
αποτελεσµατική προσέγγιση στην αντιµετώπιση των αναγκών των χρονίως
πασχόντων ασθενών είναι η βελτίωση της παροχής πρωτοβάθµιας φροντίδας,
δηλώνοντας ότι η υψηλής ποιότητας φροντίδα σε χρόνιες ασθένειες είναι δύσκολο να
επιτευχθεί στην Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας όταν το σύστηµα επικεντρώνεται
στην αντιµετώπιση των οξέων περιστατικών. Η φροντίδα των χρόνιων ασθενειών θα
µπορούσε να βελτιωθεί, όπως πιστεύεται, εάν τα συστήµατα υγείας υιοθετούσαν
πρωτοβάθµιο προσανατολισµό της υγειονοµικής περίθαλψης µε έµφαση στην
πληρότητά και το συντονισµό της φροντίδας. Επιπλέον, οι µελέτες για τις αρχές στην
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας υποστηρίζουν σθεναρά τον ισχυρισµό ότι τα
συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης που βασίζονται στις αρχές της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας, παρέχουν υψηλής ποιότητας, χαµηλού κόστους
περίθαλψη στους ασθενείς. ∆ιάφορες άλλες µελέτες έχουν δείξει ότι η υψηλής
ποιότητας διαχείριση χρόνιων ασθενειών µπορεί να προωθηθεί µε οικονοµικά
κίνητρα, αµοιβή κατά κεφαλήν, βελτίωση των υποδοµών της τεχνολογίας του
διαδικτύου και ευρύτερη χρήση των διαφόρων -πλην των ιατρών-επαγγελµατιών
υγείας.
Τα επιθυµητά αποτελέσµατα απαιτούν ανάληψη δεσµεύσεων, τεχνογνωσία και
επαρκή χρηµατοδότηση, µαζί µε µια υποδοµή που περιλαµβάνει ηλεκτρονικά ιατρικά
αρχεία, µητρώα νοσηµάτων, συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων, συστήµατα
ειδοποίησης σθενών και υλικά αυτο-διαχείρισης. Οι πόροι αυτοί δεν επαρκούν, στις
περισσότερες πρωτοβάθµιες µονάδες, οι οποίες είναι ήδη κατάφωρα
υποχρηµατοδοτούµενες στο σύνολό τους από ιδιωτικούς και δηµόσιους πληρωτές σε
σχέση µε την πρόκληση της βελτίωσης του συντονισµού και της ποιότητας της
φροντίδας χρόνιων παθήσεων. Παραδείγµατα πρωτοβουλιών που επιδιώκονται σε
επίπεδο συστήµατος επί του παρόντος περιλαµβάνουν την εισαγωγή της τεχνολογίας
των πληροφοριών (ΤΠ) στη Γενική Ιατρική που ενσωµατώνουν κλινικά συστήµατα
υποστήριξης αποφάσεων. Αυτό είναι πιθανό να είναι πιο αποτελεσµατικό όταν
συνδυάζεται µε τη συµµετοχή του ασθενή όπως στο Ηνωµένο Βασίλειο και τη Νέα
Ζηλανδία. Υποστηρικτικά µοντέλα χρηµατοδότησης και µηχανισµοί εξασφάλισης της
ποιότητας είναι επίσης ζωτικής σηµασίας.
Η βέλτιστη διαχείριση των χρόνιων παθήσεων είναι πολύπλοκη, ιδιαίτερα για
ασθενείς που πάσχουν από πολλαπλές χρόνιες παθήσεις. Είναι καλύτερο να γίνεται
από καλά εκπαιδευµένους γιατρούς πρωτοβάθµιας περίθαλψης σε στενή συνεργασία
µε άλλους επαγγελµατίες υγείας σε µια οµάδική βάση. Οι αποφάσεις διαχείρισης θα
πρέπει να εξατοµικεύονται και να προσαρµόζονται
ανάλογα µε τις ανάγκες του ασθενή, αλλά γιατροί πρέπει να λαµβάνουν πάντοτε
υπόψη την συγκεκριµένη οικογένεια και το πλαίσιο της κοινότητας.

Εκπαιδευτικά αντικείµενα
Μέχρι το τέλος του εκπαιδευτικού προγράµµατος ο οικογενειακός γιατρός θα πρέπει
να επιτύχει τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς στόχους που σχετίζονται µε τη
διαχείρισης χρόνιων νόσηµάτων:
Γενικά:
• Να κατανοήσει τη σηµασία των χρόνιων ασθενειών, των ιατρικών τους
συνεπειών, της ποιότητας ζωής των ασθενών και των συναφών οικονοµικών και
κοινωνικών παραγόντων.
• Να γνωρίζει διάφορα µοντέλα διαχείρισης της χρόνιας νόσου.
• Να είναι σε θέση να αναπτύξει και να εφαρµόσει τεκµηριωµένες στρατηγικές ώστε
να προλαµβάνει τις επιπλοκές και να εφαρµόζει τις βέλτιστες πρακτικές στην
περίθαλψη χρόνιων ασθενειών.
Ειδικά:
• δυνατότητα να εντοπίσει τα πρώτα στάδια των χρόνιων ασθενειών.
• ικανότητα εφαρµογής των παρεµβάσεων καθυστερώντας τις επιπλοκές και
παρατείνοντας τη ζωή του ασθενούς.
• ενθάρρυνση των ασθενών για αυτο-διαχείριση µιας χρόνιας νόσου.
• γνώση των σηµαντικότερων υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και άλλους
φορείς παροχής περίθαλψης που συµβάλλουν στη διαχείριση χρόνιων ασθενειών.
• δυνατότητα για τον εντοπισµό των ελλειµµάτων όσον αφορά την ποιότητα στη
διαχείριση των χρόνιων ασθενειών στην πρωτοβάθµια φροντίδα ρυθµίσεις.
• δυνατότητα συντονισµού των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασθενείς µε χρόνια
ασθένεια από τους ειδικούς και άλλους φορείς παροχής υγειονοµικής περίθαλψης.
• δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων, µητρώων των ασθενειών,
και συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων και υπενθύµισης ασθενών.
• Προσδιορισµός των ασθενών που πάσχουν από πολλαπλές χρόνιες ασθένειες και
στενή συνεργασία µε άλλους επαγγελµατίες υγείας σε οµαδικό επίπεδο.
Περιεχόµενα / θέµατα
Τα ακόλουθα θέµατα θα πρέπει να θεωρούνται ως πιθανό περιεχόµενο για το
πρόγραµµα κατάρτισης µε βάση την αξιολόγηση αποτελεσµάτων των ατοµικών ή
οµαδικών εκπαιδευτικών αναγκών:
• τεχνικές δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης
• συννοσηρότητα, και αναγνώριση της πολυπλοκότητας των ασθενών
• τεκµηριωµένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία ασθενών µε χρόνιες
παθήσεις
• στρατηγικές διαχείρισης µε επίκεντρο την προαγωγή της υγείας (π.χ., υγιές
φαγητό, διακοπή καπνίσµατος και άσκηση)
• εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων
• συστήµατα κλινικών πληροφοριών σε επίπεδο ατόµου και πληθυσµού για ασθενείς
µε χρόνιες παθήσεις

• συντονισµός µεταξύ Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας-Τριτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας.
• συστήµατα παραποµπής σε κοινοτικές υπηρεσίες βοηθώντας τους ασθενείς µε
χρόνιες παθήσεις
• αυτο-διαχείριση των ασθενών µε χρόνιες παθήσεις
• κατανοµή των αρµοδιοτήτων και η περίθαλψη που βασίζεται οµαδική εργασία σε
χρόνιες ασθένειες
• επανέλεγχος των χρονίως πασχόντων ασθενών.
Εκπαιδευτικές µέθοδοι
Για την επίτευξη γενικών και ειδικών στόχων του προγράµµατος κατάρτισης
σχετικά µε τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών, θα µπορούσαν αποτελεσµατικά να
εφαρµοστούν οι ακόλουθες εκπαιδευτικές µέθοδοι:
• Εργαστήρια
• Κλινική εργασία / πρακτική υπό εποπτεία
• Παρατήρηση
• ∆ιαδραστική µάθηση
• Εκµάθηση βασισµένη στο πρόβληµα
• Αναζήτηση βιβλιογραφίας
• Υπόδυση ρόλων
• Οι συζητήσεις (σε οµάδες του ιατρείου)
• ∆ιαλέξεις
• Οι συζητήσεις (σε οµάδες των εκπαιδευοµένων).
Συνθήκες
Για την απόκτηση τεχνογνωσίας στον τοµέα της διαχείρισης χρόνιων ασθενειών
και την ικανότητα να το εφαρµόσει στην πραγµατική ζωή, η εκπαίδευση στον τοµέα
αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε διαδραστικές και συµµετοχικές µεθόδους και να
είναι όσο το δυνατόν πρακτικές. Οι θεωρητικές γνώσεις και η παρουσίαση της
έρευνας θα µπορούσαν να δίδονται σε κάθε εκπαιδευτικό κέντρο, όπως νοσοκοµεία,
κέντρα υγείας ή πανεπιστήµια, κατά τη διάρκεια διαλέξεων, συζητήσεων ή
αντιπαραθέσεων, και συµπληρωµατικά από έρευνα της σχετικής βιβλιογραφίας στις
βιβλιοθήκες και τη χρήση τεχνικών ηλεκτρονικών υπολογιστών ως µέθοδο αυτοεκπαίδευσης. Το πρακτικό µέρος του προγράµµατος κατάρτισης θα πρέπει να
λαµβάνει χώρα στα ιατρεία, στα κέντρα υγείας, στα γραφεία νοσηλευτών κατά τη
διάρκεια κλινικών εργασιών, χρησιµοποιώντας διαδραστική µάθηση και εκµάθηση
βασισµένη στο πρόβληµα – σενάριο , µέσω υπόδυσης ρόλων και ανάλυσης βίντεο,
καθώς επίσης και σε σπίτια ασθενών κατά τη διάρκεια ατοµικών ή οµαδικών
επισκέψεων στην κοινότητα.
Μέθοδοι αξιολόγησης / εργαλεία
Η αντικειµενική µέτρηση της αποκτώµενης τεχνογνωσίας στον τοµέα της διαχείρισης
των χρόνιων ασθενειών απαιτεί διάφορες µεθόδους αξιολόγησης, µεταξύ των οποίων

η πιο αποτελεσµατική θα µπορούσε να είναι:
• Ένα δοκίµιο
• Η MCQ-MEQ µέθοδος (Ερωτηµατολόγιο πολλαπλής επιλογής, Ερωτηµατολόγιο
Τροποποιηµένου ∆οκιµίου)
• Παρατήρηση (άµεση και έµµεση)
• Η προφορική µέθοδος
• Η µέθοδος αυτο-αξιολόγησης
• Ο έλεγχος ιατρικών αρχείων.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ_ Jurate Klumbiene
Γενική άποψη
Η σηµαντικότερη δυνατότητα µείωσης της νοσοεπιβάρυνσης έγκειται στην πρόληψη.
Η πρόληψη των ασθενειών αφορά στην καθυστέρηση εµφάνισης ή και στην εξάλειψη
ορισµένων ασθενειών και παθήσεων µέσω παρεµβάσεων µε αποδεδειγµένη
αποτελεσµατικότητα. Τα τέσσερα επίπεδα πρόληψης, που ανταποκρίνονται σε
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης µιας νόσου, αναφέρονται ως αρχική, πρωτογενής,
δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη. Ο στόχος της αρχικής πρόληψης είναι η
αποφυγή της εµφάνισης και εγκαθίδρυσης των κοινωνικών, οικονοµικών και
πολιτιστικών παραγόντων ζωής που είναι γνωστό ότι συντελούν σε αυξηµένο κίνδυνο
εµφάνισης µιας νόσου. Ο σκοπός της πρωτογενούς πρόληψης είναι η αποφυγή των
ασθενειών µέσω του ελέγχου συγκεκριµένων αιτίων τους και παραγόντων κινδύνου.
Οι παρεµβάσεις της πρωτογενούς πρόληψης µπορούν να απευθύνοντια σε ολόκληρο
τον πληθυσµό (στρατηγική πληθυσµού) ή µόνον στις οµάδες υψηλού κινδύνου
(στρατηγική υψηλού κινδύνου). Η δευτερογενής πρόληψη έχει ως στόχο τη µείωση
των σοβαρών επιπλοκών της νόσου µέσω της έγκαιρης διάγνωσής της και της
κατάλληλης διαχείρισης. Η τριτογενής πρόληψη στοχεύει στη µείωση του φόρτου
των επιπλοκών της νόσου αλλά και της επιδείνωσης µίας νόσου που έχει ήδη
εµφανισθεί. Όλα τα στάδια της πρόληψης είναι σηµαντικά και
αλληλοσυµπληρώνονται. Οι παρεµβάσεις της αρχικής και της πρωτογενούς
πρόληψης συνεισφέρουν κυρίως στην υγεία του συνόλου του πληθυσµού, ενώ η
δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη επικεντρώνεται κυρίως σε επιλεγµένες οµάδες
ασθενών ή ατόµων. Ορισµένοι ειδικοί ενδεχοµένως να αναγνωρίζουν και την
τεταρτογενή πρόληψη, ως τη σειρά των δραστηριοτήτων στο σύστηµα υγείας, που
στόχο έχουν την αποφυγή των συνεπειών µη αναγκαίων παρεµβάσεων και
κατάχρησης φαρµάκων.
Η σηµαντικότερη νοσοεπιβάρυνση στην Ευρώπη προέρχεται από µη µεταδοτικές
ασθένειες όπως η καρδιαγγειακή νόσος, ο καρκίνος, ο σακχαρώδης διαβήτης, η
χρόνια αναπνευστική νόσος και µυοσκελετικές παθήσεις. Οι µη µεταδοτικές νόσοι
σχετίζονται µε κοινούς παράγοντες κινδύνου και καθοριστικούς παράγοντες.
∆υσµενείς κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες ενδέχεται να οδηγήσουν σε
αρνητικές συµπεριφορές (κάπνισµα, κατάχρηση αλκοόλ, µη υγιεινή διατροφή,
έλλειψη σωµατικής δραστηριότητας), οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα
των βασικών παραγόντων κινδύνου για την εµφάνιση µη µεταδοτικών νόσων (υψηλή
αρτηριακή πίεση, ανωµαλίες στα επίπεδα λιπιδίων στο αίµα και στο µεταβολισµό
υδατανθράκων, παχυσαρκία). Η πρόληψη των µη µεταδοτικών ασθενειών θα πρέπει
να λάβει χώρα σε επίπεδο πληθυσµού (µέτρα που προωθούν υγιή συµπεριφορά σε
επίπεδο πληθυσµού) αλλά και σε ατοµικό επίπεδο (παρεµβάσεις σε άτοµα υψηλού
κινδύνου). Είναι γνωστό ότι αλλαγές στον τρόπο ζωής και στους βιολογικούς
παράγοντες κινδύνου µπορεί να συνεισφέρει στη µείωση της επίπτωσης ενός ικανού
αριθµού µη µεταδοτικών νόσων.
Η ενσωµάτωση της πρόληψης στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας έχει αναγνωριστεί
ως ένας αποτελεσµατικός τρόπος παροχής ολοκληρωµένης περίθαλψης. Οι
οικογενειακοί ιατροί βρίσκονται σε ιδανική θέση για να µπορέσουν να συνεισφέρουν
στη βελτίωση της πρόληψης των µη µεταδοτικών ασθενειών. Οι προσπάθειές τους να
παράσχουν συµβουλές σε τοµείς όπως η διατροφή, το κάπνισµα, η κατανάλωση
αλκοόλ ή η σωµατική δραστηριότητα µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στην
εµφάνιση ή µη, µη µεταδοτικών νόσων. Οι προληπτικές παρεµβάσεις που έχουν ως

στόχο την αναγνώριση και την κατάλληλη διαχείριση των παραγόντων κινδύνου
αποτελούν ουσιώδες τµήµα του προληπτικού έργου των οικογενειακών ιατρών. Η
εφαρµογή προληπτικών παρεµβάσεων θα πρέπει να βασίζεται στις οδηγίες που
αφορούν στις προληπτικές παρεµβάσεις στην κλινική πρακτική. Υπάρχουν επίσης και
οδηγίες βάσει ενδείξεων για τη διαχείριση συγκεκριµένων µη µεταδιδόµενων νόσων
και των σχετικών παραγόντων κινδύνου. Οι διεθνείς οδηγίες θα πρέπει να
προσαρµοσθούν στις συγκεκριµένες εθνικές ή ακόµη και τοπικές συνθήκες. Οι
οδηγίες θα πρέπει να µπορούν να βοηθήσουν τους οικογενειακούς ιατρούς να λάβουν
αποφάσεις για την επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής διαχείρισης για τον ασθενή.
∆υστυχώς, παρά την ύπαρξη οδηγιών βάσει ενδείξεων, η ενσωµάτωσή τους στην
κλινική πρακτική παραµένει ακόµη σε απογοητευτικά επίπεδα, ιδίως στις χώρες της
ανατολικής Ευρώπης. Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης παραµένει ακόµη µεγάλη
πρόκληση. Πολλές µελέτες αναφέρουν ότι τα µισά άτοµα µε υπέρταση είναι εν
γνώσει της διάγνωσής τους και έχουν λάβει θεραπεία. Στην Ευρώπη, η αναλογία των
ασθενών µε αποδεκτά επίπεδα αρτηριακής πίεσης, παραµένει σε ποσοστό περίπου
30%, ακόµη και µεταξύ των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί και λάβει θεραπεία. Η
έρευνα EUROSPIRE III απεκάλυψε ότι ένα µεγάλο τµήµα των ασθενών µε
στεφανιαία νόσο στην Ευρώπη δεν επιτυγχάνει τους στόχους που αφορούν στον
τρόπο ζωής, τους παράγοντες κινδύνου και τη θεραπεία και που απαιτούνται για την
πρόληψη περαιτέρω ασθενειών. Η πλειονότητα των ασθενών δεν επιτυγχάνουν τους
στόχους της κατάλληλης αρτηριακής πίεσης και επιπέδων χοληστερίνης. Ένας στους
πέντε παχύσαρκους ασθενείς δεν έχει ενηµερωθεί ποτέ σχετικά µε την παχυσαρκία
του, το ένα δεύτερο αυτών δεν έχει ποτέ ακολουθήσει διαιτητικές συµβουλές και
περίπου τα δύο τρίτα αυτών δεν έχουν αυξήσει τη σωµατική δραστηριότητά τους. Ο
ελλιπής έλεγχος των παραγόντων κινδύνου για τις µη µεταδιδόµενες νόσους στην
κλινική πρακτική οφείλεται σε διαφόρους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένης και της
ακατάλληλης και µη υποστηρικτικής δοµής του συστήµατος περίθαλψης καθώς και
της µη υποστηρικτικής πολιτικής για την υγειονοµική περίθαλψη (ανεπαρκής
διαθέσιµος χρόνος, ανεπαρκή κίνητρα και πόροι για τους οικογενειακούς ιατρούς
όσον αφορά στον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου), έλλειψη ενδυνάµωσης και
υπευθυνότητας του ασθενούς (µη συµµόρφωση µε τις συστάσεις) και ανεπαρκής
ικανότητα εκ µέρους των ιατρών (έλλειψη επικοινωνιακών και συµβουλευτικών
δεξιοτήτων, θεραπευτική αδράνεια κ.λπ.). Οµάδες που ανήκουν σε διάφορες
κατηγορίες, και που περιλαµβάνουν οικογενειακούς ιατρούς, νοσηλεύτριες,
κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές υγείας και ασθενείς, θα µπορούσαν να
βελτιώσουν την παροχή προληπτικών παρεµβάσεων στη γενική ιατρική.
Η προληπτική παρέµβαση (π.χ. έλεγχος, προγράµµατα διακοπής καπνίσµατος,
έγκαιρη διάγνωση προκαρκινικών δοµών) παρέχει επίσης και την πλέον
αποτελεσµατική µακροπρόθεσµη στρατηγική για τον έλεγχο του καρκίνου. Η
αποφυγή της περιβαλλοντικής έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες αποτελεί
επίσης ένα σηµαντικό στοιχείο για την πρόληψη του καρκίνου.
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι η πρόληψη των ψυχικών παθήσεων και της
κατάχρησης αλκοόλ και άλλων ουσιών στα παιδιά και στους εφήβους. Η εστίαση των
προληπτικών δραστηριοτήτων σε αυτόν τον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας αυξάνει την πιθανότητα έγκαιρης διάγνωσης και αντιµετώπισης των
προβληµάτων ψυχικής υγείας, πριν αυτά αναπτυχθούν στην πλήρη µορφή της
ψυχικής πάθησης. Ορισµένες παρεµβάσεις (π.χ. βραχεία παρέµβαση, εκπαίδευση)
συνεχίζουν να έχουν θετικά αποτελέσµατα για αριθµό ετών, ενισχύοντας το αίσθηµα
της υγείας στους ασθενείς και βοηθώντας τους να λειτουργούν καλά.

Η ικανότητα του ανθρώπου στον έλεγχο της εξάπλωσης των µεταδιδόµενων νόσων
έχει αυξηθεί σηµαντικά. Παρόλα αυτά, η εµφάνιση νέων µεταδιδόµενων νόσων και η
επανεµφάνιση παλαιών θέτει ένα σηµαντικό φορτίο στα συστήµατα υγείας, ιδίως στις
χώρες χαµηλού εισοδήµατος. Οι οικογενειακοί ιατροί διαθέτουν σηµαντικό ρόλο
στην πρόληψη των µεταδοτικών ασθενειών. Οι δραστηριότητες στους στον τοµέα
αυτό θα πρέπει να καλύπτουν συµβουλές σχετικά µε την πρόληψη, τον εµβολιασµό,
την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία. Ο εµβολιασµός είναι µία από τις πλέον
αποτελεσµατικές και ταυτόχρονα οικονοµικές ιατρικές παρεµβάσεις για την πρόληψη
των ασθενειών (το καλύτερο παράδειγµα πρωτογενούς πρόληψης). Ο εµβολιασµός
συστήνεται για παιδιά και ενήλικες σε συγκεκριµένες ηλικίες ανάλογα µε το εθνικό
πρόγραµµα εµβολιασµού κάθε χώρας. Οι οικογενειακοί ιατροι θα πρέπει να
προωθούν ενεργά τον εµβολιασµό.
Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προληπτικών παρεµβάσεων, απαιτούνται
ειδικές γνώσεις και δεξιότητες (σχετικά µε τις µεθόδους εκπαίδευσης των ασθενών,
βοήθεια στα άτοµα για αλλαγή της συµπεριφοράς τους, συνεργασία µε άλλα µέλη της
οµάδας και µε ειδικούς, κ.λπ.) οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται σε όλα τα επίπεδα
της ιατρικής εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικά αντικείµενα
Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράµµατος οι οικογενειακοί ιατροί θα πρέπει να
έχουν αναπτύξει ικανότητες που θα επιτυγχάνουν τους παρακάτω γενικούς και
ειδικούς στόχους σχετικά µε τις προληπτικές παρεµβάσεις:
Γενικά:
• Κατανόηση της έννοιας κινδύνου της νόσου καθώς και των στρατηγικών
πληθυσµού και υψηλού κινδύνου, µε σκοπό την πρόληψη της νόσου.
• Κατανόηση του εύρους των προληπτικών παρεµβάσεων ως τµήµα του
προληπτικού έργου των οικογενειακών ιατρών.
• Ικανότητα εφαρµογής προληπτικών παρεµβάσεων βάσει ενδείξεων τόσο όσον
αφορά τις µεταδοτικές όσο και τις µη µεταδιδόµενες νόσους.
Ειδικά:
• Αναγνώριση των ατόµων που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για την εµφάνιση
µεταδοτικών όσο και µη µεταδιδόµενων νόσων.
• Γνώση των βασικών αρχών που βοηθούν τα άτοµα να αλλάξουν τη
συµπεριφορά τους, και απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων σχετικά µε την
παροχή συµβουλών για την αλλαγή συµπεριφοράς.
• Ικανότητα εφαρµογής των κατάλληλων παρεµβάσεων για την πρόληψη της
αρτηριακής υπέρτασης, της υπερχοληστερολαιµίας, της παχυσαρκίας και του
σακχαρώδους διαβήτη (ανεπάρκεια στην ανοχή της γλυκόζης).
• Γνώση των συστάσεων περί εµβολιασµού καθώς και ικανότητα διατήρησης
ικανής κάλυψης εµβολιασµού.
• Ικανότητα σχεδιασµού και εφαρµογής ατοµικών και οµαδικών προληπτικών
παρεµβάσεων σε συνεργασία µε µέλη της οµάδας γενικής ιατρικής ή άλλους
ειδικούς.

Περιεχόµενα/θέµατα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τα επίπεδα της πρόληψης των ασθενειών (αρχική, πρωτογενής, δευτερογενής,
τριτογενής)
Επιδηµιολογία των συχνότερων µεταδοτικών και µη µεταδιδόµενων νόσων
Παρακολούθηση παιδιών και εφήβων
Νόσοι που προλαµβάνονται µέσω εµβολιασµού και τύποι εµβολίων
Προγράµµατα εµβολιασµών (πολιτική και πρόγραµµα εµβολιασµού)
Χηµειοπρόληψη
Έλεγχος και διάγνωση των πρώιµων σταδίων νόσου
Βασικές αρχές αποτελεσµατικών στρατηγικών συµβουλευτικής για την
αλλαγή συµπεριφοράς ασθενούς
Ατοµικές και οµαδικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις
Βραχείες παρεµβάσεις και άλλα σύνθετα προληπτικά προγράµµατα
Φαρµακολογικές παρεµβάσεις.

Εκπαιδευτικές µέθοδοι
Προκειµένου να επιτευχθούν οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι στην εκπαίδευση που
αφορά στις προληπτικές παρεµβάσεις, µπορούν να εφαρµοσθούν οι ακόλουθες
εκπαιδευτικές µέθοδοι:
• Κλινική εργασία/πρακτική µε επίβλεψη
• Συζητήσεις
• ∆ιαδραστική µάθηση
• ∆ιαλέξεις
• Έρευνα βιβλιογραφίας
• Παιχνίδι ρόλων
• Εργασία σε project
• Εργαστήρια.
Συνθήκες
Προκειµένου να ενισχυθεί η κλινική ικανότητα στον τοµέα των προληπτικών
παρεµβάσεων, οι οικογενειακοί ιατροί θα πρέπει να ενισχύουν συνεχώς τις
θεωρητικές τους γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητές τους. Η θεωρητική γνώση
µπορεί να µεταδοθεί µέσω των κλασικών εκπαιδευτικών µεθόδων, π.χ. µε διαλέξεις ή
οµαδικές συζητήσεις που θα λάβουν χώρα σε πανεπιστήµια ή άλλα εκπαιδευτικά
κέντρα. Οι πρακτικές δεξιότητες µπορούν να αποκτηθούν στα ιατρεία των
οικογενειακών ιατρών, στα σπίτια των ασθενών ή σε κέντρα πληροφορικής. Το
παιχνίδι ρόλων ή ακόµη και οι οµαδικές συζητήσεις θα µπορούσαν να λάβουν χώρα
στο χώρο της πρακτικής. Θα πρέπει να παράσχεται πρόσβαση σε σύγχρονα
εκπαιδευτικά προγράµµατα υπολογιστών για ατοµική εκπαίδευση ή µάθηση εξ
αποστάσεως.

Μέθοδοι/εργαλεία αξιολόγησης
Η µέτρηση της αποκτηθείσας ικανότητας στον τοµέα των προληπτικών παρεµβάσεων
µπορεί να διενεργηθεί µε τη χρήση των παρακάτω µεθόδων αξιολόγησης:
• Παρατήρηση (άµεση και έµµεση)
• ∆οκίµια
• Μέθοδος MCQ–MEQ (Ερωτηµατολόγιο Πολλαπλών Επιλογών,
Ερωτηµατολόγιο Τροποποιηµένης Ανάπτυξης Θέµατος - δίνεται
περιορισµένος αριθµός στοιχείων π.χ. µίας περίπτωσης ασθενούς και ζητείται
η ανάπτυξη του θέµατος, π.χ. περιγραφή της στρατηγικής προσέγγισης του
προβλήµατος)
• Προφορική µέθοδος
• ∆ηµιουργία εκπαιδευτικού ή αναστοχαστικού πορτφόλιο
• Μέθοδος αυτοαξιολόγησης
• Μέθοδος δοµηµένων γραπτών απαντήσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ _ Linas Sumskas, Gediminas Raila
Γενική άποψη
Η παραδοσιακή σχέση µεταξύ ασθενή και ιατρού, που δηµιουργούνταν µέσω
βραχέων ιατρικών επισκέψεων, έχει αλλάξει σε σχέση µε το παρελθόν. Οι ασθενείς
συχνά είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τα δικαιώµατά τους, µέσω της ενηµέρωσης
του καταναλωτή. Επιπλέον, έχουν ολοένα και µεγαλύτερη πρόσβαση, ιδίως µέσω
διαδικτύου, σε ένα ευρύ δίκτυο µέσων µαζικής ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένου
και του ∆ιαδικτύου. Αυτό σηµαίνει ότι ως πελάτες θα έχουν περισσότερες ερωτήσεις
σχετικά µε τα ζητήµατα υγείας. Από την άλλη πλευρά, ορισµένες µελέτες
καταδεικνύουν ότι ακόµη και σε ανεπτυγµένες χώρες, το επίπεδο γνώσεων στην υγεία
σε ορισµένες οµάδες πληθυσµού, παραµένει χαµηλό.
Οι γενικοί ιατροί έχουν ως ιδιαίτερο καθήκον την παροχή φροντίδας και κατάλληλης
πληροφόρησης σχετικά µε την υγεία στους ασθενείς και τις οικογένειές τους αλλά και
στις κοινότητες. Ωστόσο, ορισµένοι γενικοί ιατροί δεν µπορούν να επιτύχουν αυτό το
στόχο λόγω έλλειψης χρόνου, κατάλληλων πόρων, ενδιαφέροντος ή ακόµη και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Η αποτυχία παροχής της κατάλληλης πληροφόρησης
σχετικά µε τη θεραπεία αποτελεί κώλυµα για ολόκληρη την κοινωνία. Η λύση για τη
βελτίωση αυτής της κατάστασης είναι η παροχή εκπαιδευτικών και διδακτικών
πόρων τόσο προς τους ασθενείς όσο και προς τους επαγγελµατίες της υγείας,
αυξάνοντας το επίπεδο γνώσεων για την υγεία στους ασθενείς και τις κοινότητές
τους.
Η έννοια "στοιχειώδεις γνώσεις για την υγεία" χρησιµοποιείται για να περιγράψει την
ιδέα ότι οι ασθενείς θα πρέπει να διαθέτουν τις ευκαιρίες µα και τις δεξιότητες ώστε
να κατανοούν τις πληροφορίες για την υγεία τους και να δρουν καταλλήλως ώστε να
έχουν και αυτοί ενεργό ρόλο στην προαγωγή της υγείας.
Η προαγωγή των στοιχειωδών γνώσεων για την υγεία σηµαίνει:
• Αύξηση, εκ µέρους των ασθενών, της γνώσης και της κατανόησης των
προβληµάτων υγείας, της θεραπείας, των παρενεργειών καθώς και των
αµερόληπτων συµβουλών σχετικά µε πιθανές εναλλακτικές λύσεις, ώστε να
υπάρξει τόσο η «ενήµερη συγκατάθεση» του ασθενούς αλλά και η
κατάλληλη, υπεύθυνη χρήση φαρµάκων και υπηρεσιών υγείας.
• Παροχή και βελτίωση της γνώσης σχετικά µε την ύπαρξη πολλών και
διαφορετικών πηγών πληροφόρησης για την υγεία.
• Βελτίωση της πρόσβασης σε ευρύ φάσµα πηγών πληροφόρησης για την υγεία
καθώς και παροχή συµβουλών και καθοδήγησης που παρέχεται µε διάφορους
τρόπους, ώστε να αντικατοπτρίζεται το φάσµα των τρόπων µάθησης (οπτική,
ακουστική, απτική κ.λπ.), των γνωστικών δεξιοτήτων και της µητρικής
γλώσσας των ασθενών, όπως είναι τα εξής: ιστορίες, παιχνίδια, ταινίες,
διαδίκτυο, οµάδες υποστήριξης κ.α.
• Ανάπτυξη και αύξηση της ικανότητας προσδιορισµού της ποιότητας και της
εγκυρότητας της παρεχόµενης πληροφόρησης.

•

Παροχή καθοδήγησης για την αυτοδιαχείριση της φροντίδας υγείας καθώς και
των θεραπευτικών πλάνων.

Οι γενικοί ιατροί πράττουν τα βέλτιστα ώστε να χρησιµοποιήσουν τον πολύτιµο
χρόνο τους για να παράσχουν ιατρική πληροφόρηση στους ασθενείς. Λόγω των
διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπέδων, πολλοί ασθενείς έχουν πρόβληµα στην ορθή
κατανόηση των γραπτών πληροφοριών, και η ενηµέρωση σε θέµατα υγείας σε αυτές
τις περιπτώσεις αποτελεί πρόκληση. Οι γενικοί ιατροί και άλλοι σχετικοί
επαγγελµατίες της υγείας όπως οι νοσηλεύτριες, οι επισκέπτες και οι εκπαιδευτές
υγείας έχουν όλοι το ρόλο τους στην αύξηση της ενηµέρωσης σε θέµατα υγείας, µε τη
βελτίωση της πρόσβασης στην ιατρική πληροφόρηση και γνώση, µέσω µιας σειράς
µέσων αλλά και µέσω εκπαίδευσης.
Σε πολλές χώρες γίνονται προσπάθειες για τη βελτίωση της διαχείρισης της
πληροφορίας καθώς και της παροχής της τόσο στο ιατρικό προσωπικό όσο και στους
ασθενείς µέσω διαφόρων τεχνολογιών πληροφορικής. Η διαδικασία αυτή σχετίζεται
τόσο µε την ανάπτυξη των ικανοτήτων στην πληροφορική από πλευράς των γενικών
ιατρών, όσο και µε τη βελτίωση των γνώσεων υπολογιστών των ασθενών. Τα
εργαλεία ηλεκτρονικής υποστήριξης για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην
κλινική πρακτική, τα συστήµατα υπενθύµισης καθώς και η εκπαίδευση και η
πληροφόρηση των ασθενών αποτελούν απαραίτητα στοιχέια για την αποτελεσµατική
προληπτική φροντίδα. Ωστόσο, το υπάρχον λογισµικό για τους γενικούς ιατρούς δεν
είναι πάντοτε κατάλληλο για το ρόλο αυτό. Ούτε και είναι κατάλληλο για συλλογή
και ανάλυση δεδοµένων τόσο σε επίπεδο ιατρείου όσο και σε επίπεδο συστήµατος.
Θα πρέπει να επιτευχθεί συναίνεση όσον αφορά στην αρχιτεκτονική των
πληροφοριακών συστηµάτων που υποστηρίζουν το έργο των γενικών ιατρών, και να
ακολουθήσει έπειτα η λογική εφαρµογή τους στο σύστηµα υγείας. Η αποτελεσµατική
διαχείριση της πληροφορίας ενισχύει την αξία της γενικής ιατρικής ως
επιχειρηµατικής οντότητας και ταυτόχρονα βελτιώνει τη φροντίδα του ασθενούς. Τα
οφέλη από την αποτελεσµατική διαχείριση της πληροφορίας περιλαµβάνουν την
παροχή συνεπέστερης και ποιοτικά ανώτερης φροντίδας του ασθενούς (π.χ.
υπενθυµίσεις και προσυµπτωµατικός έλεγχος), µείωση των ιατρικών λαθών (µέσω
βελτιωµένης ακρίβειας και καλύτερης οργάνωσης της πληροφορίας), βελτίωση της
εργασιακής αποτελεσµατικότητας (εξοικονόµηση του χρόνου του γενικού ιατρού),
βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των γενικών ιατρών, των ασθενών και των
φορέων του συστήµατος υγείας (σύνδεση αρχείων, εκπαίδευση ασθενών), βελτίωση
της πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη µέσω τηλεϊατρκής ή εκπαίδευσης εξ
αποστάσεων, βελτίωση της λήψης αποφάσεων στην κλινική πρακτική (µέσω της
πρόσβασης σε προχωρηµένου επιπέδου πληροφόρηση, όπως η βάση δεδοµένων
Cochrane Reviews) και τέλος αύξηση της αποδοχής εκ µέρους των ασθενών και
µείωση του κόστους.
Ωστόσο, οι γενικοί ιατροί δεν είναι σε θέση να κατορθώσουν µόνοι τους όλα τα
παραπάνω. Οι περισσότεροι απασχολούνται σε πλήρη βάση µε τους τρέχοντες ρόλους
τους και διαθέτουν πολύ περιορισµένη δυνατότητα ανάληψης νέων ρόλων. Συνεπώς,
υπάρχει η ανάγκη επέκτασης και εκπαίδευσης του εργατικού δυναµικού στη γενική

ιατρική καθώς και επέκτασης των πλάνων οµαδικής εργασίας που θα περιλαµβάνει
και τη συµβολή νοσηλευτριών, κοινωνικών λειτουργών, εκπαιδευτών υγείας κ.λπ. Η
αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των µελών της οµάδας είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχηµένη οµαδική εργασία. Υπάρχουν στοιχεία
από ορισµένες χώρες τα οποία καταδεικνύουν ότι οι ολοκληρωµένες προσεγγίσεις και
η συµµετοχή και των νοσηλευτριών στην εκπαίδευση µπορεί να παίξει σηµαντικό
ρόλο για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων πρόληψης και της γενικής ενηµέρωσης σε
θέµατα υγείας της κοινότητας.
Εκπαιδευτικά αντικείµενα
Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράµµατος οι οικογενειακοί ιατροί θα πρέπει να
έχουν αναπτύξει ικανότητες που θα επιτυγχάνουν τους παρακάτω γενικούς και
ειδικούς στόχους σχετικά µε τον τρόπο ζωής:
Γενικά:
• Κατανόηση του ρόλου των πληροφοριών υγείας στο σύνολο της σύγχρονης
ιατρικής αλλά ιδιαίτερα στις προληπτικές δραστηριότητες.
• Κατανόηση του ρόλου της πληροφορικής στη συλλογή και επανάκτηση
ιατρικών πληροφοριών.
• Ικανότητα χρήσης των αρχείων των ασθενών µε σκοπό το σχεδιασµό και τη
διενέργεια προληπτικών δράσεων.
Ειδικά:
• Η συλλογή πληροφοριών, η οποία έχει επίδραση στο σχεδιασµό προληπτικών
παρεµβάσεων καθώς και στην εκπαίδευση του πληθυσµού των ασθενών.
• Ικανότητα επιλογής της πλέον κατάλληλης µεθόδου καθώς και της
αποθήκευσης, επεξεργασίας και επανάκτησης πληροφοριών, δίνοντας έµφαση
στην πρόληψη.
• Ικανότητα επιλογής της βέλτιστης τεχνικής για τη διάδοση των πληροφοριών.
• Εφαρµογή τεχνικών διάδοσης πληροφοριών.
• Παρακολούθηση της διάδοσης πληροφοριών, των αποτελεσµάτων της στη
δηµόσια υγεία καθώς και στο εάν ή/και πώς θα σχεδιαστούν νέες δράσεις.
Περιεχόµενα/θέµατα
Το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος θα πρέπει να αποτελείται από τα
ακόλουθα θέµατα:
• Συλλογή, ταξινόµηση και ανάλυση πληροφορικών σχετικά µε την υγεία της
κοινότητας
• Πόροι προαγωγής της υγείας
• Μέθοδοι διάδοσης πληροφορίας
• Παροχή και λήψη ανατροφοδότησης (feedback)
• Γλωσσικά, πολιτισµικά και φυλετικά εµπόδια
• Εφαρµογή πληροφορικής για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των
ασθενειών
• Συστήµατα συλλογής ολοκληρωµένων δεδοµένων

•
•
•
•

Παραδοσιακά και ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών
Υπενθυµίσεις (reminders) µέσω υπολογιστών και συστήµατα υποστήριξης
αποφάσεων
Εκπαίδευση ασθενών µέσω διαδικτύου
Ο ρόλος της τηλεϊατρικής.

Εκπαιδευτικές µέθοδοι
Προκειµένου να επιτευχθούν οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι στην εκπαίδευση που
αφορά στον τρόπο ζωής, µπορούν να εφαρµοσθούν οι ακόλουθες εκπαιδευτικές
µέθοδοι:
• Κλινική εργασία/πρακτική µε επίβλεψη
• Συζητήσεις
• ∆ιαδραστική µάθηση
• ∆ιαλέξεις
• Έρευνα βιβλιογραφίας
• Παιχνίδι ρόλων
• Εργασία σε project
Συνθήκες
Για τη διδασκαλία των οργανωτικών ικανοτήτων στο πεδίο της πληροφόρησης, οι
γενικοί ιατροί θα πρέπει να αυξήσουν τόσο τις θεωρητικές τους γνώσεις όσο και τις
πρακτικές τους δεξιότητες. Οι θεωρητικές γνώσεις µπορούν να διδαχθούν µέσω
διαλέξεων και επιδείξεων περιπτώσεων, σε οµάδες συζητήσεων και σε οµάδες
παιχνιδιού ρόλων. Οι πρακτικές δεξιότητες µπορούν να αποκτηθούν στα ιατρεία των
οικογενειακών ιατρών, στα σπίτια των ασθενών ή σε κέντρα πληροφορικής. Θα
πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράµµατα
υπολογιστών για ατοµική εκπαίδευση ή µάθηση εξ αποστάσεως. Το τελευταίο θα
δώσει τη δυνατότητα συλλογής, αξιολόγησης και συστηµατοποίησης πληροφοριών
σχετικά µε την πρόληψη.
Μέθοδοι/εργαλεία αξιολόγησης
Μια αποτελεσµατική µέτρηση της αποκτηθείσας ικανότητας στον τοµέα των
παρεµβάσεων στον τρόπο ζωής απαιτεί την εφαρµογή πολλών µεθόδων αξιολόγησης,
µεταξύ των οποίων οι πλέον αποτελεσµατικές είναι:
•
•

•
•
•
•
•

∆οκίµιο
Μέθοδος
MCQ–MEQ
(Ερωτηµατολόγιο
Πολλαπλών
Επιλογών,
Ερωτηµατολόγιο Τροποποιηµένης Ανάπτυξης Θέµατος - δίνεται
περιορισµένος αριθµός στοιχείων π.χ. µίας περίπτωσης ασθενούς και ζητείται
η ανάπτυξη του θέµατος, π.χ. περιγραφή της στρατηγικής προσέγγισης του
προβλήµατος)
Παρατήρηση (άµεση και έµµεση)
Προφορική µέθοδος
∆ηµιουργία εκπαιδευτικού ή αναστοχαστικού πορτφόλιο
Μέθοδος αυτοαξιολόγησης
Μέθοδος δοµηµένων γραπτών απαντήσεων.

ΣΧΕΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ – ΑΣΘΕΝΟΥΣ_ Katarzyna Machaczek, Malcolm
Whitfield, Mubarak Ismail
Γενική άποψη

Οι οργανωτικές ικανότητες παριστούν για πολλές µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας
το όχηµα µοιράσµατος της καινοτοµίας και της άριστης πρακτικής. Η σχέση γιατρού
– ασθενούς είναι κρίσιµη για την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας φροντίδας,
ειδικά στην γενική ιατρική, και είναι το σηµαντικότερο µέρος της παρεχόµενης
φροντίδας υγείας. Συχνά, η διαδροµή ενός ασθενούς µέσα στο σύστηµα υγείας ξεκινά
σε µία µονάδα γενικής ιατρικής. Αναλόγως µε το φόρτο εργασίας, ένας γενικός
γιατρός διαθέτει ένα συγκεκριµένο χρόνο, συχνά πολύ περιορισµένο, να δει και να
συµβουλέψει ή να βοηθήσει έναν ασθενή. Εποµένως, δεν εκπλήσει ότι η έλλειψη
οικοδόµησης και διατήρησης καλής σχέσης µε τους ασθενείς έχει αναγνωριστεί ως ο
κύριος παράγοντας που συµβάλλει στην έκφραση παραπόνων από τους ασθενείς.
Πράγµατι, η πλειοψηφία των παραπόνων των ασθενών αφορούν ζητήµατα που έχουν
σχέση µε την επικοινωνία, και όχι µε κλινικές ικανότητες ή δεξιότητες. Απ΄την αλλη
µεριά, καλή σχέση γιατρού – ασθενούς και αποτελεσµατική επικοινωνία µπορεί να
αποτελέσουν πηγή κινήτρων, κινητοποίησης και υποστήριξης. Γι αυτό, έχει γίνει
σαφές, ότι η σχέση γιατρού – ασθενούς επηρεάζει την θεραπεία και ότι ο ρόλος του
γιατρού στην παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας περιλαµβάνει κλινικές και
επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες.
Κάθε ασθενής είναι µοναδικός, όχι διότι ο καθένας έχει διαφορετική κατάσταση
υγείας, αλλά επίσης διότι έχει διαφορετική αντίληψη σχετικά µε το τι προσδοκά από
έναν γιατρό. Ακόµη, κάποιοι ασθενείς έχουν µεγάλη αυτοπεποίθηση και γνώση της
υγείας τους, ενώ άλλοι όχι. Οι γιατροί συχνά χρειάζεται να πείσουν τους ασθενείς να
αλλάξουν την σχετιζόµενη µε την υγεία συµπεριφορά τους καθώς και τον τρόπος
διαβίωσης. Ενθαρρύνοντας τους ασθενείς να αλλάξουν την συµπεριφορά τους µπορεί
να είναι µία προκληση και πολλοί από αυτούς να είναι αµφιταλαντευόµενοι στην
εφαρµογή των αλλαγών. Γι αυτό, σχετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και µία
ικανότητα κινητοποίησης των ασθενών έχει γίνει µέρος την καθηµερινής κλινικής
πράξης του γενικού γιατρού.
Υπάρχουν δύο πακέτα πρωτοβουλιών, που επηρεάζουν την σχέση µε τον ασθενή : το
πρώτο πακέτο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των µη κλινικών δεξιοτήτων του
γιατρού ( όπως οι επικοινωνιακές δεξιότητες), ενώ το δεύτερο πακέτο επικεντρώνεται
στην δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει έναν υγιή τρόπο διαβίωσης
(περιλαµβάνοντας πολυάριθµες πρωτοβουλίες όπου εµπλέκονται κοινότητες).
Ανά την Ευρώπη, οδηγίες εθνικής πολιτικής έχουν θέσει τις αρχές και τις αξίες πάνω
στις οποίες έχουν βασισθεί οι καλές σχέσεις γιατρού – ασθενούς και η
αποτελεσµατική επικοινωνία. Το Βρεταννικό εγχειρίδιο µε τίτλο “Καλή Ιατρική
Πρακτική” θέτει διαφορετικές απαιτήσεις για τους γιατρούς. Μεταξύ των συστάσεων
προς τους γιατρούς, η κατευθυντήρια οδηγία αναγνωρίζει την ανάγκη για κατάλληλες
σχέσεις µε τους ασθενείς. Υπάρχουν συστάσεις αναφορικά µε : την συνεργασία
γιατρού – ασθενούς (παράγραφοι 20-21), καλή επικοινωνία (παράγραφοι 22-23),
παιδιά και νεαροί (παράγραφοι 24-28), συγγενείς, φροντιστές και συνεργάτες
(παράγραφος 29), όντας ανοικτοί και έντιµοι µε τους ασθενείς όταν κάτι πάει στραβά

(παράγραφοι 30-31), διατηρώντας την εµπιστοσύνη στο επάγγελµα (παράγραφοι 3235), συγκατάθεση (παράγραφος 36), εµπιστευτικότητα (παράγραφος 37),
τελειώνοντας µία επαγγελµατική σχέση µε έναν ασθενή (παράγραφοι 38-40).
Η κατευθυντήρια οδηγία παρέχει µία γενική σύσταση για κάθε ένα από αυτά τα
θέµατα. Ο ρόλος των γιατρών στην επικοινωνία µε τους ασθενείς είναι να : ακούν
προσεκτικά τους ασθενείς, να ρωτούν και να σέβονται τις απόψεις τους για την υγεία
τους, να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις προτιµήσεις τους. Να µοιράζονται µε
τους ασθενείς, µε καταληπτό γι αυτούς τρόπο, τις πληροφορίες που θέλουν ή
χρειάζονται να µάθουν για την κατάστασή τους, την πιθανή πρόοδο, και τις
διαθέσιµες θεραπευτικές επιλογές, συµπεριλαµβανοµένων των συνοδών κινδύνων και
αβεβαιοτήτων. Να ανταποκρίνονται στις ερωτήσεις των ασθενών και να τους
κρατούν ενήµερους για την πρόοδο της φροντίδας τους. Να σιγουρέψουν ότι οι
ασθενείς είναι ενήµεροι για το πως η πληροφορία µοιράζεται µεταξύ των οµάδων
υγείας και αυτών που θα παράσχουν την φροντίδα τους. Να σιγουρέψουν, όπου είναι
πρακτικά δυνατόν, ότι οι διευθετήσεις καλύπτουν τις επικοινωνιακές ανάγκες και την
‘γλώσσα’ του ασθενούς. Παρόλο που το ‘Καλή Ιατρική Πρακτική’ παρέχει
κατευθυντήριες οδηγίες κυρίως για Βρεταννούς Γενικούς Ιατρούς, το καθολικού
χαρακτήρα περιεχόµενό του το καθιστά εφαρµόσιµο σε όλη την Ευρώπη.
Η συνεργατική προσέγγιση της προαγωγής της υγείας και πρόληψης της νόσου
φαίνεται ότι είναι ουσιαστική για καλές εκβάσεις υγείας. Εγκαθιστώντας και
διατηρώντας καλές σχέσεις µε τους ασθενείς πάει πολύ πέρα από ότι από µόνος του
κάνει ο γιατρός. Πράγµατι, πρωτοβουλίες που εµπλέκουν ασθενείς, κοινότητες και
πληθυσµούς παίζουν σηµαντικό ρόλο στο πεδίο της προαγωγής της υγείας και
πρόληψης της νόσου.
Ένα ζήτηµα κλειδί στην σχέση γιατρού – ασθενούς είναι η παροχή σχετικών
πληροφοριών έτσι ώστε οι ασθενείς να είναι ικανοί και µε µεγάλη αυτοπεποίθηση να
κάνουν επιλογές µε καλή ενηµέρωση. Γι αυτό, η προσβασιµότητα στην πληροφορία
είναι κρίσιµη στην εξασφάλιση της δυνατότητας του ασθενούς να κάνει τις σχετικά
µε την υγεία του επιλογές µε έναν τρόπο καλής ενηµέρωσης. Για την προώθηση
αυτού του ζητήµατος στο επίπεδο της κοινότητας, έχουν αναπτυχθεί κοινοτικά
προγράµµατα, συχνά µε την συνεργασία ποικίλων φορέων, για την µείωση του
κινδύνου να αναπτυχθούν ειδικές συνθήκες και για την βελτίωση συνολικά της υγείας
και της ευεξίας. Αυτές οι πρωτοβουλίες περιλαµβάνουν προγράµµατα πρόληψης
αλκοόλ και ουσιών, πρωτοβουλίες διακοπής του καπνίσµατος, απώλειας βάρους και
προαγωγής φυσικής άσκησης και σωστής διατροφής.
Ένα καλό παράδειγµα ενός Βρεταννικού προγράµµατος προαγωγής της υγείας και
πρόληψης της νόσου, το οποίο απαιτεί οικοδόµηση καλής σχέσης µε τους ασθενείς,
είναι το “ Υγειινή ∆ιαχείριση Βάρους” για την µείωση της παχυσαρκίας. Η
παχυσαρκία συνδέεται µε χρόνιες καταστάσεις όπως το διαβήτης τύπου 2, η
υπέρταση, η υπερλιπιδαιµία και οδηγεί σε πρώιµο θάνατο. Οι δύο κύριοι παράγοντες
τρόπου διαβίωσης που συνδέονται µε την αύξηση της παχυσαρκίας είναι η έλλειψη
φυσικής άσκησης και η φτωχή δίαιτα. Οι µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας
προσφέρουν προγράµµατα και υπηρεσίες διαχείρισης απώλειας βάρους. Μία
αξιολόγηση των προληπτικών παρεµβάσεων που παρέχονται στις µονάδες υγείας
αποκάλυψε ότι η ποιότητα της επικοινωνίας γιατρού – ασθενούς είναι σηµαντική
στην επίτευξη των επιθυµητών εκβάσεων υγείας.

Είναι κρίσιµο ότι στα πεδία της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης της νόσου,
οι µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας αναλαµβάνουν µία δυναµική προσέγγιση.
Σε πολλές χώρες αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι οι µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας δρουν ως ηγέτες στις κοινότητές τους και έχουν έναν ενεργό ρόλο στην
δέσµευση διαφόρων φορέων της κοινότητας που µπορεί να τους υποστηρίξουν στην
προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τους ασθενείς. Ωστόσο, ενώ οι γιατροί είναι
υπεύθυνοι για τις σχέσεις τους µε τους ασθενείς τους, είναι κρίσιµο να έχουµε υπ’
όψιν ότι οι γιατροι πρέπει να υποστηρίζονται από τις µονάδες τους και τους φορείς
τους.
Εκπαιδευτικά αντικείµενα
Με την συµπλήρωση αυτού του µέρους του εκπαιδευτικού προγράµµατος, οι γενικοί
γιατροί θα είναι εξοπλισµένοι µε ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες να
οικοδοµήσουν και να διατηρήσουν καλές σχέσεις µε τους ασθενείς καν να
κατανοήσουν τον ρόλο των µονάδων τους στην υποστήριξή τους να επιτύχουν αυτούς
τους σκοπούς. Οι γενικοί γιατροί θα αποκτήσουν γνώσεις για το πως θα δεσµεύουν
αποτελεσµατικά τους ασθενείς ώστε να µεγιστοποιούν τις εκβάσεις της αγωγής, και
να προλαµβάνουν την εµφάνιση της νόσου οι οποίες θα µπορούσαν να αποφευχθούν
εάν οι ασθενείς γνωρίζουν να χρησιµοποιούν και εµπλέκονται σε υπηρεσίες
πρόληψης που είναι διαθέσιµες στις µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας.
Γενικά :
• Να κατανοήσουν την επίδραση της ποιότητας των σχέσεων ανάµεσα στους
ασθενείς και τις µονάδες γενικής ιατρικής πάνω στις εκβάσεις της αγωγής και
της υγείας του ασθενούς.
• Να κατανοήσουν τον ρόλο των Γενικών Γιατρών και των µονάδων
πρωτοβάθµιας φροντίδας στην πρόληψη ανάπτυξης της νόσου µέσω εµπλοκής
των ασθενών σε πολυάριθµα προγράµµατα πρόληψης της νόσου και
προαγωγής της υγείας.
• Να κατανοήσουν τις αρχές των οργανωτικών χαρακτηριστικών που
απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσµατικών σχέσεων µε
τους ασθενείς.
Ειδικά :
• Η ικανότητα να αναπτύσσει, να παρέχει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί
προγράµµατα και υπηρεσίες που εµπλέκουν ασθενείς ώστε να µεγιστοποιεί τις
εκβάσεις των προληπτικών παρεµβάσεων.
• Οι δεξιότητες να δεσµεύει ασθενείς, τις οικογένειές τους και τις κοινότητες
στην παροχή αποτελεσµατιών παρεµβάσεων προαγωγής της υγείας και
πρόληψης της νόσου.
• Η ικανότητα οικοδόµησης σχέσεων µεταξύ ασθενών και των οικογενειών
τους.
• Η ικανότητα να αναγνωρίζουν και να συντονίζουν τους παράγοντες που
επηρεάζουν την σχέση γιατρού – ασθενούς.

Περιεχόµενο / θέµατα
Τα ακόλουθα θέµατα πρέπει να θεωρούνται ως περιεχόµενο των προγραµµάτων
εκπαίδευσης σχετικά µε το αντικείµενο των σχέσεων µε τον ασθενή:
• Μοντέλα των σχέσεων γιατρού-ασθενούς

• Ο ρόλος της οικογένειας στην οικοδόµηση των σχέσεων µε τον ασθενή
• Παράγοντες κοινωνικοί, πολιτιστικοί, ηθικοί και θρησκευτικοί που επηρεάζουν τις
σχέσεις µε τους ασθενείς
• ∆έσµευση µε τους ασθενείς και τις κοινότητες
• Συµµετοχή του ασθενούς και των δηµόσιων φορέων στο σχεδιασµό των υπηρεσιών
και των προγραµµάτων
• ∆ιαχείριση της αλλαγής συµπεριφοράς και της παροχής συµβουλών
• Εκπαίδευση των ασθενών και αυτο-φροντίδα
• Ικανοποίηση των ασθενών
• Υποστήριξη σε ασθενείς που απαιτούν προληπτικές κλινικές παρεµβάσεις.
• Συνεχής παρακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών, µε ιδιαίτερη αναφορά στην
πρόσβαση των ασθενών και της κοινότητας
• Επιτόπιες υπηρεσίες για την προαγωγή της βελτίωσης της υγείας και της
αναζήτησης υγειινών συµπεριφορών.
Εκπαιδευτικές µέθοδοι
Πολλαπλές εκπαιδευτικές µέθοδοι µπορούν να βελτιώσουν την κλινική απόδοση και
τις εκβάσεις των ασθενών µε την αλλαγή της συµπεριφοράς των ιατρών, και οι πιο
αποτελεσµατικές είναι εκείνες που συνδέονται µε την κλινική πρακτική (για
παράδειγµα, προβολής καθώς και υπενθυµίσεις). Οι λιγότερο αποτελεσµατικές
µέθοδοι είναι αυτές που χρησιµοποιούνται περισσότερο στην συνεχιζόµενη ιατρική
εκπαίδευσή της γενικής ιατρικής, όπως, διδασκαλία τύπου διάλεξης και ανεπιθύµητου
έντυπο υλικό (συµπεριλαµβανοµένων των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών).
Προκειµένου να υπάρξει πιο αποτελεσµατική διδασκαλία, συνιστώνται οι παρακάτω
µέθοδοι:
• Κλινική εργασία
• Role playing
• Μελέτη περιστατικών
• Εργαστήρια- κλινικά φροντιστήρια
• ∆ιαδραστική (IT-based) µάθηση
• Συζητήσεις
• Τοπικές εκδηλώσεις
• Σηµαντική Ανάλυση Εκδήλωσης (ΣΠΕ).
Χώροι
Οι συνεδρίες θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα σε µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας. Οι
γιατροί θα πρέπει να µάθουν πως λειτουργεί ολόκληρη η µονάδα ώστε να
συµµετάσχουν οι ασθενείς στις υπηρεσίες τους και να τους ενθαρρύνει να
χρησιµοποιούν τους διαθέσιµους πόρους και τις υπηρεσίες µε τον πιο ουσιαστικό
τρόπο. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, οι γιατροί θα πρέπει να συζητήσουν µε τους
συναδέλφους τους,πως τα ιατρεία τους θα µπορούσαν να βελτιωθούν έτσι ώστε να
αυξηθεί η ικανοποίηση των ασθενών τους και η µακροχρόνια τήρηση των
παρεµβάσεων / θεραπειών. Επιπλέον, οι γιατροί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να
επανεξετάζουν συνεχώς τα υφιστάµενα αποτελέσµατα της έρευνας, να είναι
ενηµερωµένοι στις πιο αποτελεσµατικές µεθόδους και τις στρατηγικές συµµετοχής
ατόµων, κοινοτήτων και πληθυσµών.

Αξιολόγηση / εργαλεία
Προκειµένου να αξιολογηθούν οι ικανότητες των γενικών ιατρών στο πεδίο των
σχέσεων µε τους ασθενείς διάφορα αποτελεσµατικά εργαλεία και µέθοδοι µπορούν
να χρησιµοποιηθούν. Αυτά είναι:
• Παρατήρηση (άµεση και έµµεση)
• Ένα χαρτοφυλάκιο, εκπαιδευτικό ή στοχαστικό
• Αυτο-αξιολόγηση
• Η MCQ-MEQ µέθοδο (Ερωτηµατολόγιο Πολλαπλών Επιλογών, Ερωτηµατολόγιο
Τροποποιηµένου ∆οκίµιου)
• Ένα δοκίµιο.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ _ Maciek Godycki-Ćwirko, Jarosław
Krawczyk
Γενική άποψη
Η έννοια της κοινότητας αφορά, αφενός, σε ένα κοινό τρόπο ζωής, µεταξύ άλλων
γνωστών και από την άλλη στο πιο µακροοικονοµικό επίπεδο της κοινωνικής
οργάνωσης, από τις πόλεις-κράτη και τις χώρες στους διακρατικούς οργανισµούς
όπως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο όρος υποδηλώνει τα χαρακτηριστικά των
ανθρώπινων κοινωνικών σχέσεων, όπως το αίσθηµα οικειότητας και ασφάλειας,
αµοιβαίου ενδιαφέροντος και υποστήριξης, διαρκής εµπιστοσύνης, ακόµα και τη
δυνατότητα να εκτιµάται κανείς για την πλήρη προσωπικότητα και τη συµβολή του
στη ζωή της οµάδας και όχι για στενότερες έννοιες της κατάταξης και του στόχου. Η
διάκριση µεταξύ των κοινοτικών σχέσεων και των ενώσεων των βασισµένων σε
κοινά ενδιαφέροντα πηγαίνει πίσω τουλάχιστον στον Κοµφούκιο. Στη σύγχρονη
εποχή η έννοια της κοινότητας εµφανίστηκε στην κοινωνιολογία από τον Toennies, ο
οποίος στην πραγµατικότητα δεν προσδιόρισε αποφασιστικά καθοριστικά στοιχεία,
αλλά εισήγαγε αντιπαρατιθέµενους συνδέσµους µεταξύ κοινοτικών και ενωσιακών
σχέσεων. Συσχετίζοντας την κοινότητα µε κοινούς τρόπους ζωής και κοινές
πεποιθήσεις, (ο Toennies) επικεντρώθηκε στους δεσµούς και τις συχνές επαφές, τον
περιορισµένο αριθµό ατόµων, την απόσταση από τα κέντρα της εξουσίας, την
οικειότητα, τη συνέχεια και τους συναισθηµατικούς δεσµούς. Αντίθετα µε αυτό, η
κοινωνία συνδέθηκε µε ανόµοιους τρόπους ζωής,πεποιθήσεις, διαλυµένου δεσµούς,
σπάνια αλληλεπίδραση, µεγάλο αριθµό ανθρώπων, κοντά σε κέντρα εξουσίας,
κανόνες υπερνίκησης της δυσπιστίας, προσωρινές ρυθµίσεις και ρυθµιζόµενο
ανταγωνισµό. Ως γενική έννοια, η κοινότητα συγκεντρώνει ανθρώπους που
µοιράζονται κοινές δραστηριότητες και / ή πεποιθήσεις και οι οποίοι συνδέονται
µεταξύ τους κυρίως από σχέσεις αγάπης, εµπιστοσύνης,κοινών αξιών, προσωπικών
ανησυχιών και / ή ενδιαφερόντων για την προσωπικότητα και τα γεγονότα της ζωής
του ο ένας του άλλου. Σε ορισµένους άλλους ορισµούς µια κοινότητα θεωρείται ως
µια οµάδα ανθρώπων που ζουν στην ίδια καθορισµένη περιοχή µοιράζονται τις ίδιες
βασικές αξίες, την οργάνωση και τα ενδιαφέροντα. Μπορεί επίσης να οριστεί ως µια
άτυπη οργανωµένη κοινωνική οντότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από µια αίσθηση
ταυτότητας ή ενός πληθυσµού που είναι γεωγραφικά εστιασµένος, αλλά που επίσης
υπάρχει ως διακριτή κοινωνική οντότητα, µε µια τοπική συλλογική ταυτότητα και
έναν εταιρικό σκοπό. Σε στενούς ιατρικούς όρους, η κοινότητα ορίζεται απλά ως η
περιοχή έξω από ένα νοσοκοµείο ή άλλη µονάδα υγείας. Με απλά λόγια κοινότητα
είναι µια οµάδα ανθρώπων που ζουν στον ίδιο τόπο κάτω από την ίδια κυβέρνηση,
συνήθως µέσα σε µια ορισµένη περιοχή.
Όλα τα µέλη της κοινότητας θα χρησιµοποιήσουν τελικά την πρωτοβάθµια φροντίδα
λόγω προβληµάτων υγείας. Μερικοί αναζητούν κοινοτική φροντίδα που σε γενικές
γραµµές ορίζεται ως ένα ευρύ σύνολο πολιτικών για τα εξαρτώµενα πρόσωπα, για
όσους πάσχουν από χρόνια νοσήµατα λόγω ηλικίας, για ψυχική ασθένεια ή
διανοητική ή φυσική αναπηρία. Για µερικούς, η κοινοτική φροντίδα σηµαίνει απλά
φροντίδα για ηλικιωµένους, άτοµα µε µαθησιακές ή σωµατικές αναπηρίες ή µια
ψυχική ασθένεια, εκτός νοσοκοµείου.
Σε πολλές χώρες, δεν υπάρχει νοµικός ορισµός του όρου «κοινωνική φροντίδα», αλλά
έχει ερµηνευθεί υπό την έννοια της παροχής τόσο κοινωνικής όσο και υγειονοµικής
φροντίδας. Κοινοτικές υπηρεσίες φροντίδας µπορούν να καλύψουν υποστήριξη που
παρέχεται σε ένα πρόσωπο στο σπίτι. Πρόσβαση σε ξενώνες και µονάδες ηµερήσιας
φροντίδας. Φιλοξενία σε οικογένεια. Παροχή καταλύµατος. Φιλοξενία σε σπίτια

οµάδων και ξενώνες ή κατοικίες και γηροκοµεία.
Η θεµελιώδης αρχή της κοινοτικής φροντίδας είναι ότι ένα άτοµο που χρειάζεται
φροντίδα και υποστήριξη θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί για να µπορέσει
να ζήσει µε όσο µεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία στην κοινότητά τους και όχι να ζεί
σε ένα ίδρυµα.
Στις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, προτάσεις για τη βελτίωση της
διαχείρισης και της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας διαµορφώθηκαν στο
πλαίσιο των πολιτικών ορισµένων κυβερνήσεων. Τα νοµοθεσία, τις πολιτικές και
οδηγίες που εκδίδονται από τότε προσανατολίζονται προς την επίτευξη αυτού του
στόχου. Κοινοτικές υπηρεσίες φροντίδας απαιτούν σφαιρική και πολυδιάστατη
δράσεων σε κυβερνητικό και τοπικό επίπεδο κοινότητας µε τη συµµετοχή της
κοινότητας.
Ενώ η κοινοτική συµµετοχή γενικά θεωρείται ότι έχει θετικό ρόλο να διαδραµατίσει
στον τοµέα της υγείας, συνεχίζονται οι συζητήσεις πάνω στο νόηµά της και πώς θα
µπορούσε να µετρηθεί. Η κοινοτική συµµετοχή είναι µέρος των συζητήσεων της
πολιτικής στις αναπτυσσόµενες και ανεπτυγµένες χώρες, και έχει οριστεί µε
ποικίλους τρόπους.
Το 1969, αγκαλιάζοντας µια ευρεία έννοια της κοινοτικής συµµετοχής, ο Arnstein
χρησιµοποίησε µία αναλογία τύπου «σκάλας», προτείνοντας διάφορους βαθµούς µε
τους οποίους µια κοινότητα συνδέεται µε την δύναµη (συµµετοχής). Τα χαµηλότερα
σκαλοπάτια της σκάλας αντιπροσωπεύουν τη µη συµµετοχή χειραγώγησης. Επoνται
οι προσχηµατικοί λόγοι και η διαβούλευση που ακολουθούνται από τα υψηλότερα
επίπεδα της εξουσίας των πολιτών, όπως συνεργασίες και δύναµη εκπροσώπισης.
Τελικά, στην κορυφή της σκάλας, είναι ο έλεγχος των πολιτών. Ο Rifkin και άλλοι
αργότερα καθόρισαν τη συµµετοχή της Κοινότητας ως κοινωνική διαδικασία µε την
οποία συγκεκριµένες οµάδες µε κοινές ανάγκες που ζουν σε µια καθορισµένη
γεωγραφική ζώνη επιδιώκουν ενεργά προσδιορισµό των αναγκών τους, λαµβάνουν
αποφάσεις και δηµιουργούν µηχανισµούς για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Οι
συγγραφείς αυτοί εντόπισαν πέντε διαστάσεις που επηρεάζουν τη συµµετοχή:
αξιολόγηση αναγκών, την ηγεσία, την κινητοποίηση των πόρων, διαχείριση και
οργάνωση.
Εκτιµήσεις των αναγκών υγείαςσ (που µπορεί να είναι απλή, πλήρης ή ειδικού
χαρακτήρα, καθώς και αυτο-παρουσιαζόµενη) είναι η διαδικασία της συστηµατικής
συλλογής πληροφοριών ώστε ο ιατρός, η οµάδα και οι φορείς χάραξης πολιτικής να
εντοπίζουν, να αναλύουν, να ιεραρχούν και να καλύπτουν τις ανάγκες υγείας του
άτόµου, της οικογένειας ή του πληθυσµού. Η πληροφόρηση από την εκτίµηση των
αναγκών υγείας είναι η βάση για το σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων
προαγωγής της υγείας και περίθαλψης που είναι, στο µέτρο του δυνατού, αποδεκτά
και προβάσιµα στην τοπική κοινωνία και βασισµένα σε τεκµήρια κόστουςαποτελεσµατικότητας. Μια εκτίµηση των αναγκών υγείας µπορεί να αναληφθεί στο
επίπεδο της ατοµικής και οικογενειακής φροντίδας κατά τον σχεδιασµό, καθώς και
στο επίπεδο της κοινότητας ή της περιοχής κατά το σχεδιασµό των υπηρεσιών υγείας
και σε προγράµµατα δηµόσιας υγείας για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσµού. Οι
υπηρεσίες υγείας, για παράδειγµα σε αγροτικά κέντρα υγείας, θα µπορούσαν να
καλύψουν τη συνήθη υγειονοµική περίθαλψη, τα ατυχήµατα και τα επείγοντα, τις κατ
'οίκον επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις για δίπλωµα οδήγησης, ακτινογραφίες,
ηλεκτροκαρδιογραφήµατα, τεστ Παπανικολάου, εξετάσεις αίµατος,ιατρικές εξετάσεις

και πιστοποιητικά ασφαλιστικών εταιριών, την αντισύλληψη και τη σεξουαλική υγεία
, την εκπαίδευση στο άσθµα και τον διαβήτη, µικρές χειρουργικές επεµβάσεις για
τους καρκίνους του δέρµατος,παιδιατρική εξέταση και εµβολιασµούς, προγεννητική
και µεταγεννητική συµβουλευτική µητρότητας, γυναικολογικό ιατρείο, την
εµµηνόπαυση και την τελική φροντίδα. Κοινοτικές υπηρεσίες φροντίδας, θα
µπορούσαν να πάνε πέρα από αυτό (συµπεριλαµβανοµένης, για παράδειγµα: κατ
'οίκον φροντίδας, βοήθειας στο σπίτι, βραχείας νοσηλείας, κοινοτικές υγειονοµικές
υπηρεσίες,νοσηλευτικής φροντίδας, ρυθµίσεις έξιτηρίων από το νοσοκοµείο,
διανοµής γευµάτων, την αξιολόγηση των αναγκών φροντίδας), σε τελική ανάλυση,
ανάλογα µε την εκτίµηση των αναγκών υγείας της κοινότητας.
Η αξιολόγηση των αναγκών υγείας της κοινότητας είναι µια διαδικασία που
περιγράφει την κατάσταση της υγείας του πληθυσµού και εντοπίζει τους κυριότερους
παράγοντες κινδύνου και αιτίες κακής υγείας, καθώς και προσδιορισµό των
ενεργειών που απαιτούνται για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών. Η
αξιολόγηση των αναγκών υγείας της κοινότητας δεν είναι µια εφάπαξ δραστηριότητα,
αλλά µια αναπτυξιακή διαδικασία που προστίθεται και βελτιώνεται µε την πάροδο
του χρόνου. ∆εν είναι αυτοσκοπός αλλά ένας τρόπος χρήσης των πληροφοριών στο
σχεδιασµό µελλοντικών προγραµµάτων προαγωγής της υγείας και παροχής δηµόσιας
υγειονοµικής περίθαλψης. Η αξιολόγηση των αναγκών υγείας της κοινότητας είναι η
ίδια διαδικασία µε τη διενέργεια µιας ολιστικής αξιολόγησης ενός ατόµου ή µιας
οικογένειας, αλλά καλύπτει µεγαλύτερο πληθυσµό και περιλαµβάνει περισσότερα
άτοµα. ∆εν πρόκειται µόνο για την αναζήτηση προβληµάτων και αναγκών, αλλά και
για την αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων και των πόρων / περιουσιακών στοιχείων
που προάγουν την ευηµερία της κοινότητας. Και µετά την εφαρµογή ειδικών
εργαλείων για τις ανάγκες κοινοτικής φροντίδας και αξιολόγησης των υπηρεσιών,
ηγεσία,κινητοποίηση των πόρων, διαχείριση και οργάνωση µπαίνουν σε δράση, και
κοινοτική φροντίδα, µε τη συµµετοχή της κοινότητας, εγκαθίστανται.
Εκπαιδευτικά αντικείµενα
Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράµµατος επαρκείς οικογενειακοί γιατροί θα
πρέπει να επιτύχουν τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς στόχους που συνδέονται
µε την κοινοτική φροντιδα :
Γενικά:
• Να κατανοήσουν το ρόλο της κοινοτικής φροντιδας στην προαγωγή της υγείας και
πρόληψης των ασθενειών.
• Να µάθουν για διαφορετικές υπηρεσίες κοινοτικής φροντίδας.
• Να είναι σε θέση να εφαρµόζουν αποτελεσµατικά µέτρα κοινοτικής φροντίδας σε
τοπικό επίπεδο.
Ειδικά:
• Γνώση των διαφορετικών µοντέλων διαχείρισης για τη κοινοτική φροντίδα.
• Η δυνατότητα να εντοπίσει µεµονωµένους ασθενείς, οικογένειες και οµάδες
που χρειάζονται τη φροντίδα της κοινότητας.
• Η δυνατότητα να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν ατοµικές και οµαδικές
εκτιµήσεις των αναγκών µόνοι και σε συνεργασία µε µέλη της οµάδας του
ιατρείου και άλλες εξειδικευµένες υπηρεσίες.
• Ενίσχυση της κινητοποίησης των ασθενών να αναλάβουν προσπάθειες
προκειµένου να χρησιµοποιήσουν τα µέτρα κοινοτικής φροντίδας.
• Η δυνατότητα να παρακολουθεί τη διαδικασία κοινοτικής φροντίδας.

Περιεχόµενα / θέµατα
Τα ακόλουθα θέµατα θα πρέπει να θεωρούνται ως το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού
προγράµµατος µε βάση τα αποτελέσµατα της ατοµικής ή οµαδικής αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών αναγκών:
• Τύποι διαθέσιµων υπηρεσιών κοινοτικής φροντίδας
• Προγράµµατα προαγωγής της υγείας και πρόληψης των ασθενειών στην κοινότητα
• Η τυπική διαδικασία / εργαλείο αξιολόγησης πελάτη
• Κατ 'οίκον υποστήριξη, προσωπική φροντίδα και τη διαχείριση των ‘οικιακών’
• Κατ 'οίκον νοσηλευτική
• ∆ιασυνδέσεις µε άλλες υγειονοµικές και κοινωνικές υπηρεσίες
• Πρόσβαση σε ιατρικά εφόδια και εξοπλισµό
• Προγράµµατα Ηµέρας Ενηλίκων
• Η παρηγορητική φροντίδα µέσα στην κοινότητα
• Επαγγέλµατα που συµµετέχουν στην παροχή κοινοτικής φροντίδας
• Η αξιολόγηση των αναγκών της κοινοτικής φροντίδας
• Σχεδιασµός κοινοτικής φροντίδας
• Ο προσδιορισµός των κενών των υπηρεσιών και ιεράρχιση αναγκών στην
προαγωγή της υγείας και πρόληψης των ασθενειών
• Υπηρεσίες οικιακής µέριµνας που προσδιορίζονται ανάλογα µε τις ανάγκες
• Μεταφορές
• Ιατρικές προµήθειες και εξοπλισµός
• ∆ιαιτολογικές υπηρεσίες.
Εκπαιδευτικές µέθοδοι
Προκειµένου να επιτευχθού τα γενικά και ειδικά εκπαιδευτικά αντικείµενα για τη
φροντίδα της κοινότητας, οι ακόλουθες εκπαιδευτικές µέθοδοι θα µπορούσαν να
εφαρµοστούν πιο αποτελεσµατικά :
• Κλινική εργασία / πρακτική υπό εποπτεία
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις / εκδηλώσεις προβολής
• Συζητήσεις
• ∆ιαδραστική (IT-based) µάθηση
• ∆ιαλέξεις
• Αναζήτηση βιβλιογραφίας
• Role playing
• Εργασία σε πρόγραµµα
• Η συγγραφή µελέτης ασθενούς, µελέτες περιστατικών.
Χώροι
Για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τοµέα των µέτρων κοινοτικής φροντίδας, καθώς
και την ικανότητα αξιολόγησής της στην πραγµατική ζωή, η εκπαίδευση στον τοµέα
αυτό θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πρακτική. Βασικές θεωρητικές γνώσεις
µπορούν να µεταφερθούν στις κλασικές συνθήκες διδασκαλίας, π.χ. κατά τη διάρκεια
διαλέξεων και συζητήσεων οµάδας και διεξάγονται σε πανεπιστήµια ή άλλα
εκπαιδευτικά κέντρα. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία της εκπαίδευσης στον
τοµέα αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί στο ιατρείο του οικογενειακού γιατρού,
στο γραφείο της νοσηλεύτριας ή στα σπίτια των ασθενών. Επισκέψεις στο
περιβάλλον που ζει ο ασθενής µπορεί να διευκολύνει την κατανόηση των
διαφορετικών συνθηκών πίσω από τις πραγµατικές ανάγκες φροντίδας ενός ασθενούς

και της οικογένειάς του. Η πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και σύγχρονες τεχνικές
πληροφορικής που απαιτούνται για την αυτο εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης της
αναζήτησης βιβλιογραφίας, της ανάπτυξης προγράµµατος ή της βάσισµένης στο
∆ιαδίκτυο εκπαίδευσης. Επισκέψεις σε εξειδικευµένα κέντρα παροχής κοινοτικής
φροντίδας θα είναι διαφωτιστική. Role playing ή ακόµα και συζητήσεις σε µικρές
οµάδες θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί σε χώρους του ιατρείου.
Μέθοδοι αξιολόγησης / εργαλεία
Μία αντικειµενική µέτρηση της αποκτηθεισών ικανοτήτων στον τοµέα της
κοινοτικής φροντίδας απαιτεί διάφορες µεθόδους αξιολόγησης, µεταξύ των οποίων οι
πιο αποτελεσµατικές θα µπορούσε να είναι:
• Ένα δοκίµιο
• Η MCQ-MEQ µέθοδο (Ερωτηµατολόγιο πολλαπλής επιλογής, Ερωτηµατολόγιο
Τροποποιηµένου ∆οκίµιου)
• Παρατήρηση (άµεση και έµµεση)
• Η προφορική µέθοδος
• Ένα χαρτοφυλάκιο, εκπαιδευτικό ή στοχαστικό
• Η µέθοδος αυτο - αξιολόγησης
• Η δοµηµένη απαντητική γραπτή µέθοδος.

3o ΜΕΡΟΣ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ_ Windak
Adam
Η εκπαίδευση των γενικών ιατρών στον τοµέα της προαγωγής της υγείας και
πρόληψης των ασθενειών πρέπει να ακολουθήσει τους µοναδικούς κανόνες για την
εκπαίδευση στην ειδικότητα της οικογενειακής ιατρικής. Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να
γίνουν αποδεκτές οι αρχές της µάθησης των ενηλίκων και να ακολουθούνται τόσο
από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόµενους. Οι γιατροί αναµένεται να
βελτιώσουν τις γνώσεις τους, τις δεξιότητες και τις στάσεις, οδηγούµενοι σε
υψηλότερα επίπεδα επάρκειας και κατά συνέπεια καλύτερης απόδοσης στην
καθηµερινή τους πρακτική. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, εκπαιδευτικές
παρεµβάσεις θα πρέπει να προσαρµοστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι προηγούµενες
εµπειρίες και το σηµερινό επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευοµένων, θα πρέπει να
χρησιµεύσει ως βάση για βελτίωση.
Κατά τη δηµιουργία επαγγελµατικής ικανότητας σε ένα πεδίο και αρχίζοντας από το
µηδέν, οι µαθητές στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να περάσουν µέσα από κάθε
επίπεδο της κλασικής εκπαιδευτικής πυραµίδας του Miller, ξεκινώντας µε αφοµοίωση
της γνώσης, µέσα από την εφαρµογή και παρουσίαση σε εκπαιδευτικές, συχνά
προσοµοίωµένες, καταστάσεις και τελειώνει στην απόδοση σε πραγµατικές συνθήκες
ζωής. Για τους περισσότερους γιατρούς ως ενήλικες εκπαιδευόµενους, το βιωµατικό
µοντέλο µάθησης, που αναπτύχθηκε από τους Kolb και Fry, προσφέρει ένα ελκυστικό
τρόπο για την επέκταση της ιατρικής ικανότητας τους. Σε αυτή την κυκλική
διαδικασία η αναγνώριση πολύτιµης εµπειρίας, είναι ένα πρώτο βήµα που πρέπει να
ακολουθείται από τον προβληµατισµό για τη χρησιµότητά της στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Το επόµενο βήµα είναι η σύλληψη, η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως ένα
συµπέρασµα σχετικά µε τις συνέπειες για τη µελλοντική επαγγελµατική δουλειά. Το
τελικό στάδιο είναι ο πειραµατισµός, θεωρoούµενος ως η εφαρµογή της
αποκτηθείσας ικανότητας σε νέες, ιδανικές, παρόµοιες ή ελαφρώς διαφορετικές
εµπειρίες.
Επειδή η πυραµίδα του Miller οδηγεί αναπόφευκτα τους διδασκόµενους µέσω του
κλασικού τρόπου από τη γνώση στην απόδοση, το σκεπτικό των Kolb και Fry
αναζητά ένα συντοµότερο τρόπο, πιο κατάλληλο για ιατρούς µε τo ΄βάρος’ των
προηγούµενων εµπειριών. Οικοδοµώντας τις ικανότητες στον τοµέα της προαγωγής
της υγείας και πρόληψης των ασθενειών, οι οικογενειακοί γιατροί χρησιµοποιούν τις
προηγούµενες κλινικές γνώσεις τους και ψυχολογικές εµπειρίες. Κατά συνέπεια, η
συµµετοχική εκπαίδευση µε τον ενεργό ρόλο των εκπαιδευοµένων θα πρέπει να
εφαρµόζονται κατά προτίµηση. Η ισορροπία µεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών
παρεµβάσεων πρέπει να είναι καλά εδραιωµένη. Παραδοσιακές διαλέξεις θα πρέπει
να περιοριστούν στο απόλυτο ελάχιστο, δίνοντας περισσότερο χώρο στις
διαδραστικές µορφές όπως συνεδρίες µε µικρές οµάδες, σεµινάρια, κλπ. Σύγχρονες
εκπαιδευτικές τεχνικές, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών πληροφορικής θα
µπορούσε να είναι πολύ αποτελεσµατικές, αλλά οι προσωπικές προτιµήσεις και τα
διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων στην πληροφορική θα πρέπει πάντα να λαµβάνεται
υπόψη . Τα θεωρητικά µέρη του προγράµµατος, οργανωµένα σε οµάδες ή ατοµικά,
θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν σε διάφορα κέντρα διδασκαλίας. Από την άλλη

πλευρά, η αυτο-εκπαίδευση, µε σαφώς καθορισµένους στόχους θα µπορούσε να
καλύψει καλύτερα τις ατοµικές ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευοµένων.Το
πρακτικό µέρος της εκπαίδευσης θα πρέπει να πραγµατοποιείται, ως επί το πλείστον,
σε πραγµατικές συνθήκες, και για το σκοπό αυτό θα ήταν προτιµότερο να
χρησιµοποιηθούν ιατρεία γενικής ιατρικής ή κέντρα υγείας. Σε πολλά συστήµατα
υγείας ειδικά τµήµατα ή κέντρα που ασχολούνται µε την προαγωγή της υγείας και
την πρόληψη των ασθενειών υπάρχουν µέσα στις µονάδες γενικής ιατρικής. Σε
πολλές χώρες, τα κέντρα εµβολιασµού, τα βρεφονηπιακά κέντρα ή άλλες παρόµοιες
δοµές οργανώνονται και λειτουργούν από Γενικούς Ιατρούς και συναφές υγειονοµικό
προσωπικό. Σε άλλες χώρες, ειδικά ιατρεία που ασχολούνται µε τη διαχείριση των
χρόνιων ασθενειών (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, κάπνισµα, παχυσαρκία)
έχουν στελεχωθεί από εξειδικευµένο νοσηλευτικό προσωπικό ή εκπαιδευτές υγείας,
και λειτουργούν σε στενή συνεργασία µε γενικούς γιατρούς. Σε ορισµένες χώρες,
ειδικά κέντρα για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών
οργανώνονται εκτός γενικής ιατρικής στην κοινότητα ή σε τοπικό επίπεδο. ∆ιάφορα
εξειδικευµένα ινστιτούτα που ασχολούνται µε επιλεγµένα προβλήµατα (π.χ.
ναρκωτικά ή εθισµό στο αλκοόλ) λειτουργούν στη δευτεροβάθµια περίθαλψη. Όλες
αυτές οι συνθήκες πρέπει να χρησιµεύσουν ως χώροι για την πρακτική εκπαίδευση,
δίνοντας τους ιατρούς την ευκαιρία να δουν και να αντιµετωπίσουν προβλήµατα
ρουτίνας.
Προφανώς, η επιλογή των εκπαιδευτικών µεθόδων θα πρέπει να ταιριάζει στα
προτιµώµενα στυλ διδασκαλίας και µάθησης των εκπαιδευτών και των
εκπαιδευοµένων αντιστοίχως. Η αντιστοίχιση αυτών των στυλ µπορεί να είναι µια
πρόκληση για τους εκπαιδευτές και τους διευθυντές σπουδών, απαιτούν όµως ειδικές
εκπαιδευτικές δεξιότητες. Η κλασική κατάταξη των στυλ µάθησης του Kolb, σε
τροποποίηση του µοντέλου Hoeny και Munford, απαριθµεί τέσσερις βασικούς τύπους
που αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές µεθόδους µάθησης. Ο ενεργητικός είναι ένα
άτοµο που µαθαίνει, κατ 'αρχήν µέσω της δράσης. Η άµεση συµµετοχή κατά την
εκτέλεση της διαδικασίας που πρέπει να µάθει, είναι ο καλύτερος τρόπος για να
διευρύνει το επίπεδο επάρκειας των ενεργητικών. Ο στοχαστής καταρχάς παρατηρεί
τις διαδικασίες και προσπαθεί να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες
πληροφορίες. Ο πραγµατιστής τείνει να χτίσει µοντέλα που διευκολύνουν την
επίτευξη των µαθησιακών στόχων. Τέλος, ο θεωρητικός αρέσκεται να συγκεντρώνει
όσο το δυνατόν περισσότερες θεωρητικές γνώσεις για το θέµα. Πολύ σπάνια οι
ενήλικες προτιµούν ένα καθαρό στυλ µάθησης. Τις περισσότερες φορές, δείχνουν
ορισµένες µίξεις όλων αυτών, µε ορισµένες πιο αδύναµες ή ισχυρότερες προτιµήσεις
για έναν από τους τρόπους µάθησης. Αρκετά, µάλλον απλά µέσα, είναι διαθέσιµα για
να ανακαλύψει κανείς αυτές τις προτιµήσεις, ώστε να ταιριάζουν µε διαφορετικές
τεχνικές διδασκαλίας. Η γνώση των στυλ µάθησης των εκπαιδευοµένων µπορεί
επίσης να διευκολύνει την αποτελεσµατική οργάνωση των εργασιών της οµάδας και
να βελτιωθεί η δυναµική της. Οι εκπαιδευτές σε άλλες περιστάσεις είναι επίσης
µαθητές και έχουν την προσωπική τους προτίµηση στο στυλ µάθησης. Αυτό, και η
προηγούµενη προσωπική εµπειρία µαζί µε κάποιου το στύλ µάθησης, επηρεάζουν
έντονα τον προτιµώµενο τρόπο διδασκαλίας. Σύµφωνα µε τον Brostrom, οι
εκπαιδευτές δείχνουν µία από τις τέσσερις κύριες κατευθύνσεις. Οι συµπεριφοριστές
συνήθως δηµιουργούν µόνο φιλικές συνθήκες που να επιτρέπουν στους µαθητές να
βρουν τον καλύτερο τρόπο να διευρύνουν τις ικανότητές τους. Οι επιµένοντες στη
δοµή (Structuralists) τείνουν να προγραµµατίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία,
οργανώνοντας τις εκπαιδευτικές παρεµβάσεις µε λογική σειρά. Οι
‘φονξιοναλιστές’(επιµένοντες στη λειτουργία) εµπλέκουν τους µαθητές σε δράση,

ενώ οι ανθρωπιστές επιτρέπουν στους µαθητές να ανακαλύψουν την διαδικασία αυτόεκπαίδευσής τους. ∆εν είναι έκπληξη το γεγονός ότι ορισµένα στυλ µάθησης
ταιριάζουν σε ένα στυλ διδασκαλίας καλύτερα από άλλα. Οι καλοί εκπαιδευτές
πρέπει να χρησιµοποιούν τις τεχνικές διδασκαλίας µε ευέλικτο τρόπο για να δώσουν
στους µαθητές τις καλύτερες ευκαιρίες για να µάθουν.
Στυλ διδασκαλίας και µάθησης θα µπορούσε επίσης να προσαρµοστεί στο υπό µελέτη
αντικείµενο. Όσον αφορά τις δραστηριότητες πρόληψης, οι οικογενειακοί γιατροί
αναµένεται να εξοικειωθούν µε ένα ευρύ φάσµα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων.
Για παράδειγµα, ένα υψηλό επίπεδο ικανοτήτων στον τοµέα των εµβολιασµών κατά
των λοιµοδών νόσων απαιτεί εκτεταµένη γνώση σχετικά µε τις αρχές της
ανοσοποίησης, τις παρενέργειες των εµβολίων, το πρόγραµµα των εµβολιασµών
(σχήµατα), κλπ. Από την άλλη πλευρά, η οργάνωση της διαδικασίας εµβολιασµού
στο ιατρείο, για να µην αναφέρουµε τη διαχείριση των εµβολίων, απαιτεί
συγκεκριµένες πρακτικές δεξιότητες. Τέλος, ιδιαίτερη συµπεριφορά είναι χρήσιµη για
να πεισθούν οι ασθενείς, ή, στην περίπτωση των παιδιών, οι γονείς τους, να κάνουν
τα εµβόλια, όταν είναι απαραίτητο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για
επαρκείς οικογενειακούς γιατρούς να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να συντονίζουν
την διαδικασία εµβολιασµού µε αποτελεσµατικό τρόπο. Η ποικιλία των τεχνικών
διδασκαλίας θα πρέπει να εφαρµόζεται για την επίτευξη όλων των µαθησιακών
στόχων στον τοµέα αυτό. Μερικές από αυτές είναι σε συνάρτηση µε ορισµένα στυλ
µάθησης και διδασκαλίας, αλλά άλλες δεν τις ταιριάζουν. Για παράδειγµα, η
εκµάθηση των αρχών εµβολιασµού, που απαιτεί διάβασµα ή την παρακολούθηση
διαλέξεων, θα µπορούσε πιθανότατα να είναι πολύ πιο εύκολο έργο για έναν
θεωρητικό παρά για έναν ενεργητικό. Οµοίως, οι εκπαιδευτές µε έναν ανθρωπιστικό
προσανατολισµό πιθανότατα να βρίσκουν ευκολότερο να διδάξουν αυτό το θέµα από
ό, τι οι φονξιοναλιστές. Οι εκπαιδευτές και οι διευθυντές σπουδών υπεύθυνοι για την
εκπαίδευση στον τοµέα αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν τους περιορισµούς αυτούς και
πρέπει να προσαρµόζουν τις διδακτικές παρεµβάσεις ανάλογα. Συζητήσεις σε µικρές
οµάδες, σεµινάρια ή εργαστήρια δεξιοτήτων επιτρέπουν µία µίξη των µαθητών µε
διαφορετικά στυλ µάθησης, οι οποίοι µπορούν να επωφεληθούν από µία αµοιβαία
ανταλλαγή εµπειριών. Η προηγούµενη διδασκαλία των ιατρών σε τέτοιες
περίπτωσεις, πριν µπουν στην πραγµατική ζωή, στην εκπαίδευση στο ιατρείο, µπορεί
να αυξήσει το επίπεδο της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευοµένων και να δώσει
καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα, που να αντανακλάται από ένα υψηλότερο
επίπεδο επάρκειας των εκπαιδευοµένων στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η απόκτηση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων διαδραµατίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην
διεύρυνση των ικανοτήτων των γιατρών στην προαγωγή της υγείας και πρόληψης
των ασθενειών. Πολλές παρεµβάσεις προαγωγής της υγείας και πρόληψης των
ασθενειών απαιτούν αλλαγές στον τρόπο ζωής του ασθενούς. Eιδικές γνώσεις και
δεξιότητες στον τοµέα της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας είναι συνήθως
αναπόφευκτες. Επιπλέον, οι αποτελεσµατικές αλλαγές στον τρόπο ζωής απαιτούν
συνήθως επαναλαµβανόµενες, µακροχρόνιες παρεµβάσεις. Πολυάσχολοι
οικογενειακοί γιατροί δεν είναι συνήθως σε θέση να φέρουν εις πέρας τέτοιο έργο
από µόνοι τους. Για να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσµατα, θα πρέπει να
υποστηρίζονται από διαφόρων ειδικοτήτων συναφούς υγειονοµικού προσωπικού. Σε
ορισµένα συστήµατα υγείας, εξειδικευµένο προσωπικό, όπως διαιτολόγοι,
φυσιοθεραπευτές ή εκπαιδευτές υγείας είναι επαγγελµατικά προετοιµασµένο για τη
υποστήριξη του οικογενειακού γιατρού ή ακόµα και να αναλάβουν πολλά από τα
καθήκοντα αυτά. Σε άλλα συστήµατα υγείας κοινοτικές ή οικογενειακές
νοσηλέυτριες παίζουν τον ρόλο αυτό. Σε όλες τις περιπτώσεις οι οικογενειακοί

γιατροί παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση των κινήτρων του ασθενούς να
καταβάλει προσπάθειες προκειµένου να αλλάξει τον τρόπο ζωής του / της ή να
διατηρήσει τις αλλαγές που έχει ήδη πραγµατοποιήσει. Σε όλες τις περιπτώσεις η
αποτελεσµατική οµαδική εργασία των διαφορετικών επαγγελµατιών είναι ζωτικής
σηµασίας. Οικογενειακοί γιατροί συνήθως παίζουν κεντρικό ρόλο στο συντονισµό
των προσπαθειών των µελών της οµάδας.
Η ανάπτυξη της επαγγελµατικής επάρκειας στην προαγωγή της υγείας και πρόληψης
των ασθενειών απαιτεί από τους οικογενειακούς ιατρούς να συνεχίσουν την
επικαιροποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και στάσεών τους. ∆ιάφορες
εκπαιδευτικές παρεµβάσεις και τεχνικές µπορούν να επιτρέψουν τους
εκπαιδευόµενους να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς στόχους στον τοµέα αυτό.
Καθηγητές, εκπαιδευτές και οργανωτές µαθηµάτων θα πρέπει να βοηθήσουν τους
µαθητές να βρουν τον πιο αποτελεσµατικό τους τρόπο µέσω καλά σχεδιασµένων
εκπαιδευτικών προγραµµάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GAP PROJECT INSTRUMENT_ Tomasz
Tomasik
Έργο Leonardo da Vinci (LdeV) project no · 2008-1-PL1-LEO05-02080 µε τίτλο
«Γεφυρώνοντας το έλλειµα των ικανοτήτων των γενικών ιατρών στην Ευρωπαϊκή
Αγορά" που πραγµατοποιήθηκε σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες το 2009 και το 2010.
Κύριοι στόχοι του ήταν να καθορίσει τις πιο σηµαντικές ικανότητες των γενικών
ιατρών / οικογενειακών ιατρών, στον τοµέα της προαγωγής της υγείας και πρόληψης
των ασθενειών και να προετοιµάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα γεφυρώνοντας το
έλλειµα στον τοµέα αυτό, καθώς και έναν οδηγό µε διδακτικό υλικό.
Το έργο LdeV έχει ετοιµάσει πέντε προϊόντα τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν
από διαφορετικούς επαγγελµατίες υγείας που συµµετέχουν σε δραστηριότητες
προαγωγής της υγείας και πρόληψης της ασθένειας. Οι περισσότεροι από αυτούς
ήταν προετοιµασµένοι να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές των γενικών γιατρών στην
εκπαιδευτική δραστηριότητα. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε προ-και
µεταπτυχιακά εκπαιδευτικά προγράµµατα καθώς και στη συνεχιζόµενη ιατρική
εκπαίδευση. Επίσης, οι µάχιµοι Γενικοί Γιατροί µπορούν να χρησιµοποιήσουν το
προϊόν για την αξιολόγηση των κενών σε ικανότητες, να προετοιµάσουν
εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους.
Ελπίζουµε ότι οι νοσηλευτές στην πρωτοβάθµια φροντίδα, θα βρουν το υλικό
ενδιαφέρον. Τα αποτελέσµατα του έργου θα πρέπει να αποτελέσουν αιτία
προβληµατισµού για αυτούς που χαράσουν πολιτικές υγείας καθώς και για τους
αρµόδιους που σχεδιάζουν και εφαρµόζουν προγράµµατα πρόληψης στην
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Παρακάτω ακολουθούν περιγραφές των προϊόντων και πληροφορίες σχετικά µε τον
τρόπο χρήσης τους στην πράξη. Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιµα στο δικτυακό τόπο
www.gapproject.klrwp.pl .
1. Ανάλυση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και περιγραφή του ρόλου
των Γενικών Ιατρών στον τοµέα της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης
των ασθενειών.
Η έκθεση παρέχει ολοκληρωµένη ανάλυση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε
επίπεδο προπτυχιακό και εξειδίκευσης και περιγράφει τη θέση των γενικών γιατρών
στο σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης. Η έκθεση συντάχθηκε µε βάση τις γνώµες
εµπειρογνωµόνων που ελήφθησαν από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: την Ελλάδα, τη
Λιθουανία, την Πολωνία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Η έκθεση από κάθε χώρα
περιλαµβάνει παραδείγµατα των προγραµµάτων σπουδών ιατρικών σχολών,
µεταπτυχιακά εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα αποτελέσµατα των ερευνών και
λεπτοµέρειες σχετικά µε τις νοµικές ρυθµίσεις που αφορούν τα καθήκοντα και τις
υποχρεώσεις των γενικών γιατρών στην προαγωγή της υγείας και πρόληψης των
ασθενειών. Επιπλέον, περιγράφει τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ των χωρών,
που σχετίζονται µε συγκεκριµένες ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικο-οικονοµικές και
ιατρικές συνθήκες.
Η έκθεση µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους επαγγελµατίες υγείας ώστε να
αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε την τρέχουσα κατάσταση της διδασκαλίας στην
προαγωγή της υγείας και πρόληψης των ασθενειών στην Ελλάδα, τη Λιθουανία, την

Πολωνία και το Ηνωµένο Βασίλειο.

2. Από την ανάλυση των ικανοτήτων των γενικών ιατρών στον τοµέα της
προαγωγής της υγείας και πρόληψης των ασθενειών που πρέπει να επιτευχθεί
κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης.
Η έκθεση συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά µε τις ικανότητες των γενικών γιατρών
που είναι απαραίτητες στην καθηµερινή τους κλινική πράξη (από την οπτική γωνία
των γενικών γιατρών) και θα πρέπει να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης στην ειδικότητα (από την οπτική γωνία των εµπειρογνωµόνων της
οικογενειακής ιατρικής). Οι ικανότητες χωρίζονται σε τρεις βασικούς τοµείς:
εκπαιδευτικός (το πεδίο της προαγωγής της υγείας), ο κλινικός (το πεδίο της
πρόληψης των ασθενειών) και οργανωτικός (το πεδίο παροχής υπηρεσιών). Για την
προετοιµασία της έκθεσης χρησιµοποιήθηκαν δύο µέθοδοι: επιλεγµένες οµάδες και
σε συνεντεύξεις. Η έκθεση περιλαµβάνει πληροφορίες από όλες τις χώρες - εταίρους
του έργου.
Η έκθεση µπορεί να είναι χρήσιµη για τους εκπαιδευτές και συντονιστές των ΓΙ στην
Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Πολωνία και το Ηνωµένο Βασίλειο που οργανώνουν τα
προγράµµατα σπουδών, εκπαιδευτικά προγράµµατα, σεµινάρια και άλλες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για γενικούς γιατρούς στον τοµέα της προαγωγής της
υγείας και πρόληψης των ασθενειών. Η έκθεση µπορεί να βοηθήσει τους συγγραφείς
εκπαιδευτικού υλικού να προσδιορίσουν τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των ΓΙ
και να διαµορφώσουν έτσι το κατάλληλο προς έκδοση περιεχόµενο. Επίσης,
µεµονωµένοι ΓΙ µπορούν να χρησιµοποιήσουν την έκθεση στην επαγγελµατική τους
εξέλιξη.

3. Το βασισµέο στο διαδίκτυο εργαλείο για τη µέτρηση των ικανοτήτων των ΓΙ
στην προληπτική φροντίδα.
Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για τη µέτρηση του επιπέδου των επαγγελµατικών
ικανοτήτων των ΓΙ στον τοµέα της πρόληψης των ασθενειών και της προαγωγής της
υγείας. Η κατασκευή του βασίζεται σε ένα πλαίσιο που διαιρεί το σύνολο του πεδίου
της πρόληψης σε τρεις τοµείς, κάθε ένας µε τρεις υπο-τοµείς όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα.

Πίνακας ικανοτήτων : Ένα πλαίσιο ικανοτήτων των ΓΙ στην προαγωγή της υγείας και
πρόληψης των ασθενειών.
Τοµείς ικανοτήτων
Εκπαιδευτικός(προαγωγή της υγείας)

Κλινικός (πρόληψη ασθενειών)

Οργανωτικός (παροχή υπηρεσιών)

Υποτοµείς ικανοτήτων
1. Υγεία µητέρας και παιδιού
2. Τρόπος ζωής
3. Περιβάλλον
1. ∆ιαλογή
2. ∆ιαχείριση χρόνιας νόσου
3. Προληπτικές παρεµβάσεις
1. Πληροφόρηση
2. Εκπαίδευση ασθενούς
3. Τοπικές κοινότητες

Το εργαλείο αποτελείται από δύο µέρη. Μέρος Ι (υποκειµενική εκτίµηση) επιτρέπει
τους ΓΙ , µε δοµηµένο τρόπο, να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήµατα για τις δικές
τους ικανότητες. Μέρος ΙΙ είναι η τεκµηριωµένη αντικειµενική µέτρηση της γνώσης.
Οι ερωτήσεις και στα δύο µέρη αντιστοιχούν σε καθεµία από τις εννέα υποπεριοχές
που περιγράφονται παραπάνω.
Ένας χρήστης µπορεί να επιλέξει την πλήρη ή την σύντοµη έκδοση του εργαλείου. Η
πρώτη αποτελείται από 117 ερωτήσεις ( 27 του 1ου µέρους, και 90 στο 2ο µέρος) και
θέλει µιάµιση µε δύο ώρες για να συµπληρωθεί. Η σύντοµη έκδοση έχει 36 ερωτήσεις
(9 στο 1ο µέρος και 27 στο 2ο µέρος) και διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο τέλος των
ερωτήσεων ο γιατρός µπορεί να ελέγξει τη βαθµολογία του και να δεί τις λάθος
απαντήσεις.
Το ατοµικό σκορ δείχνει το χάσµα του χρήστη µεταξύ της υποκειµενικής και
αντικειµενικής αξιολόγησης (αν ο χρήστης υποεκτιµά τις ικανότητές του, τις
υπερεκτιµά ή έχει πλήρη επίγνωση του επιπέδου επάρκειάς του στην προαγωγή της
υγείας και τη πρόληψη της νόσου).
Στο παρακάτω γράφηµα η µπλε γραµµή δείχνει την υποκειµενική εκτίµηση των
αποτελεσµάτων σε κάθε υπο-περιοχή, ενώ η κόκκινη τα αντικειµενικά
αποτελέσµατα. Όσο πιο κοντά είναι οι γραµµές στο κέντρο του κύκλου τόσο
χαµηλότερη είναι η βαθµολογία, και, αντιστρόφως, όσο πιο κοντά οι γραµµές είναι
στην άκρη του κύκλου τόσο υψηλότερη είναι η βαθµολογία. Οι ΓΙ µπορεί να κρίνουν
οι ίδιοι σε ποια υπο-περιοχή το χάσµα µεταξύ των γραµµών είναι το µεγαλύτερο.

Σχήµα 1. Ένα παράδειγµα των αποτελεσµάτων ενός µεµονωµένου χρήστη.

Επιπλέον, είναι δυνατόν για τους χρήστες να συγκρίνουν τα αποτελέσµατά τους µε
άλλες οµάδες. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιµη µόνο εάν η πλήρης
έκδοση του ερωτηµατολογίου έχει ολοκληρωθεί. Τρεις επιλογές σύγκρισης είναι
δυνατές: (1) υποκειµενικά αποτελέσµατα του χρήστη σε σχέση µε τα υποκειµενικά
αποτελέσµατα µιας οµάδας, (2) τα αντικειµενικά αποτελέσµατα του χρήστη σε σχέση
µε τα αντικειµενικά αποτελέσµατα µιας οµάδας (3) το έλειµµα στις ικανότητες του
χρήστη σε σχέση µε το έλειµµα στις ικανότητες µιας οµάδας. Μια οµάδα µπορεί να
οριστεί ως γιατροί από όλες τις χώρες που έχουν συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο, ή
µια οµάδα γιατρών από το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Πολωνία ή τη
Λιθουανία, µετρουµένων χωριστά.
Επιπλέον, µια έκδοση pdf του ερωτηµατολογίου είναι διαθέσιµη και µπορεί να
εκτυπωθεί και να συµπληρωθεί σε γραπτή µορφή.

Σχήµα 2. Ένα παράδειγµα σύγκρισης µεταξύ των αποτελεσµάτων ενός ατόµου και
αυτών µιας οµάδας.

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για προσωπική χρήση από ΓΙ, καθώς και για την
υποστήριξη των εκπαιδευτών και των οργανωτών µαθηµάτων. Οι ΓΙ µπορούν να
προσδιορίσουν τις ατοµικές τους ελλείψεις σε ικανότητες και να συγκρίνουν τα
αποτελέσµατά τους µε γιατρούς από διάφορες χώρες. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την προετοιµασία ενός εξατοµικευµένου
εκπαιδευτικού προγράµµατος και την επιλογή της καλύτερης µεθόδου για τη
βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ατόµου. Εκπαιδευτές, συντονιστές
και οργανωτές µαθηµάτων υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των ΓΙ στην προαγωγή της
υγείας και πρόληψης των ασθενειών µπορούν να αναγνωρίσει τα πεδία µε τα
µεγαλύτερα κενά στις ικανότητες των ΓΙ και να εντοπίσουν τις πραγµατικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Η αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας είναι δυνατό να
αξιολογηθεί όταν οι συµµετέχοντες κάνουν το τεστ πριν και µετά από τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

4. Η έκθεση για τις ελλείψεις των ικανοτήτων στο πεδίο της πρόληψης των
ασθενειών και της προαγωγής της υγείας.
Το εργαλείο των ελλείψεων παρέχει τη δυνατότητα εντοπισµού και ανάλυσης των
κενών στις ικανότητες των ΓΙ . Στο δοκιµαστικό στάδιο πάνω από εκατόν πενήντα
γιατροί συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο. Παρά το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες δεν
επιλέχθηκαν τυχαία, αλλά µάλλον αποτέλεσαν ένα «βολικό δείγµα», ήταν δυνατό να
συναχθεί το συµπέρασµα ότι οι µεγαλύτερες ελλείψεις υπήρχαν σε δύο υπο-περιοχές
των οργανωτικών ικανοτήτων (πληροφορηση και τοπικές κοινότητες) και µία υποπεριοχή των κλινικών δεξιοτήτων (διαχείριση χρόνιων ασθενειών).

Ο κατάλογος των ελλείψεων και των κενών στις ικανότητες που εντοπίστηκαν στην
πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας παρουσιάζεται σ’αυτόν τον
οδηγό. Υπάρχει επίσης µια επεξήγηση για τους εκπαιδευτές για το πώς να
χρησιµοποιούν αυτές τις πληροφορίες στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

5. Το πρόγραµµα εξειδίκευσης για τη γεφύρωση των ελλείψεων των ΓΙ στο πεδίο
της πρόληψης των ασθενειών και της προαγωγή της υγείας.
Το πρόγραµµα εξειδίκευσης (εκπαιδευση κατά την ειδικότητα) εκπονήθηκε µε βάση
τις εκθέσεις που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο του οδηγού. Ο κύριος σκοπός
του προγράµµατος είναι να περιγράψει "τι να διδαχθεί" στο πεδίο της προαγωγής της
υγείας και πρόληψης ασθενειών στα ιατρεία ΓΙ. Περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για
τα εκπαιδευτικά αντικείµενα, τις εκπαιδευτικές µεθόδους και τα εργαλεία
αξιολόγησης.
Σχεδιάστηκε κυρίως για τους εκπαιδευτές των ΓΙ µετά την λήψη της ειδικότητας. Το
πρόγραµµα εξειδίκευσης θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τον προγραµµατισµό
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Συµπερασµατικά µπορεί να αναφερθεί ότι ο βασικός ρόλος των ΓΙ στον τοµέα της
πρόληψης των ασθενειών και της προαγωγής της υγείας αναγνωρίζεται από
πολιτικούς, εµπειρογνώµονες, και ασθενείς, και δεν µπορεί να αµφισβητηθεί.
Ταυτόχρονα, το περιεχόµενο της πρόληψης των ασθενειών και της προαγωγής της
υγείας , που θα πρέπει να αποτελεί µέρος των καθηµερινών δραστηριοτήτων του ΓΙ,
δεν έχει ακόµη συµφωνηθεί. Οι συντάκτες των εκθέσεων και των αναλύσεων που
εκπόνησαν για το έργο Leonardo da Vinci «Η γεφύρωση του χάσµατος της επάρκειας
των γενικών ιατρών για την ευρωπαϊκή αγορά» ελπίζουν ότι το υλικό αυτό θα
βοηθήσει τους ΓΙ να βελτιώσουν την ποιότητα της προληπτικής φροντίδας στην
καθηµερινή τους πρακτική και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τους εκπαιδευτές ώστε
να εξασφαλίσουν επαρκή επαγγελµατική κατάρτιση στο πεδίο της προαγωγής της
υγείας και πρόληψης των ασθενειών.

ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Παρακάτω είναι µια λίστα από τις αναφερόµενες εκπαιδευτικές µεθόδους και
µεθόδους αξιολόγησης. Εκείνες που σηµειώνονται µε αστερίσκο προέρχονται
από την EURACT Educational Agenda.

Εκπαιδευτικές µέθοδοι
• Μελέτη περιστατικών - µια παιδαγωγική µέθοδο, η οποία τις περισσότερες φορές
χρησιµοποιεί πρακτικά, ρεαλιστικά παραδείγµατα / ιστορίες από τα ιατρεία των ΓΙ.
Για τη µελέτη περιστατικών χρησιµοποιούνται σύνθετα προβλήµατα ασθενών,
επεξηγώντας τα κύρια εκπαιδευτικά σηµεία. Μπορούν να εµπλουτίσουν τις διαλέξεις
και να χρησιµοποιηθούν για µικρές οµάδες ή ακόµη και σε εξατοµικευµένη
διδασκαλία.
• Κλινική εργασία / κλινική πράξη υπό επίβλεψη - διδασκαλία κατά την εργασία σε
κλινικό περιβάλλον ή σε µία µονάδα γενικής / οικογενειακής ιατρικής / ΠΦΥ, µπορεί
να οργανωθεί µε ή χωρίς επίβλεψη.
• εκπαίδευση βασισµένη σε υπολογιστή - ένα είδος εκπαίδευσης στην οποία ο
εκπαιδευόµενος µαθαίνει µε την ολοκλήρωση προγραµµάτων κατάρτισης σε ένα
µεµονωµένο υπολογιστή, µέσα από ένα εκπαιδευτικό δίκτυο ή µέσω του ∆ιαδικτύου.
Η Εκπαίδευση η βασισµένη σε υπολογιστή παρέχει µια ευέλικτη εναλλακτική λύση
της διδασκαλίας στην τάξη και δίνει στους εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα να
εργάζονται κατά το δικό τους χρονοδιάγραµµα και το δικό τους ρυθµό.
• Συζητήσεις - συνεδρίες συζήτησης για ένα συγκεκριµένο θέµα ή µια παρουσίαση
περιστατικού. Μπορεί να οργανωθεί ως ένας-προς-έναν µάθηµα µε τους συντονιστές
ή τους επιβλέποντες, ως µια συνεδρία οµάδας συναδέλφων, ως µια συνεδρία µικρής
οµάδας σαν µια επιλεγµένη οµάδα ή οµάδα Balint ή ως µία συνεδρία µεγάλης οµάδας
σε σεµινάρια, διαλέξεις ή εργαστήρια.
• Συζητήσεις (σε οµάδες εκπαιδευοµένων) - παρόµοιος µε τον ορισµό που δίνεται
παραπάνω, αλλά εδώ ο στόχος των εκπαιδευτών είναι να δηµιουργηθεί ένα
µαθησιακό περιβάλλον παρακίνησης και διευκόλυνσης της συζήτησης και όχι
δίνοντας µια οδηγία.
• Συζητήσεις (σε οµάδες του ιατρείου) - µάθηση µέσω της ανταλλαγής ιδεών /
απόψεων / σκεπτικών µεταξύ των εκπαιδευοµένων και των µελών του ιατρείου κατά
τη διάρκεια τυπικών ή άτυπων συναντήσεων. Χρήσιµο επίσης για την οικοδόµηση
και την ανάπτυξη σχέσεων ως σύνολο / οµάδα.

• ∆ιαδραστική (IT-based) µάθηση - ένας συνδυασµός δοµηµένων πακέτων
προβληµατισµού, που συνδέει µελέτη περιστατικών, εστιασµένο προβληµατισµό,
φόρουµ συζητήσεων, αναζήτηση σε βιβλιοθήκη ή / και προβληµατισµό πάνω σε µια

εκπαιδευτική διαδικασία.
• ∆ιαλέξεις - την παροχή διδακτικού περιεχοµένου µε µία παρουσίαση και εξήγηση
(ενδεχοµένως να περιλαµβάνει µια επίδειξη), από έναν εισηγητή.
• Αναζήτηση βιβλιογραφίας - εκµάθηση της παρουσίασης των δεδοµένων µιας
ιατρικής έρευνας, συµπεριλαµβανοµένου του ορισµού ενός κλινικού ερωτήµατος,
αναζήτηση ιατρικής τεκµηρίωσης, κριτική σκέψη πάνω στην τεκµηρίωση και την
εφαρµογή στην κλινική πράξη.
• Παρατήρηση - εκµάθηση µέσω στοχαστικής παρατήρησης από έναν εκπαιδευτή /
επιβλέποντα σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: διαβούλευση µε
πραγµατικούς ασθενείς ή µε προσοµοίωση ασθενών ή µάθηση µέσω
βιντεοσκοπηµένης-διαβούλευσης µε πραγµατικούς ασθενείς ή µε προσοµοίωση
ασθενών (παρατήρηση από τον εαυτό του ή µε ένα δάσκαλο / επιβλέποντα ή
συναδέλφους, κ.λπ.).
• Εκδηλώσεις επί τόπου - εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα ιατρείο, σε πολυκλινική, σε
προνιακό ινστιτούτο, σε αρµόδιες αρχές της υγείας, κλπ.
• Παρουσιάσεις Power Point - µια περιγραφή ή επεξήγηση ενός θέµατος σε ένα
ακροατήριο (πιο συχνά κατά τη διάρκεια µιας διάλεξης, ενός σεµιναρίου κλπ.)
χρησιµοποιώντας το Microsoft Power Point, ένα πρόγραµµα το οποίο βοηθάει στην
δηµιουργία, το σχεδιασµό, τη διαχείριση και την προβολή οπτικών παρουσιάσεων.
• Μάθηση βασισµένη στο πρόβληµα - µια µαθητο-κεντρική εκπαιδευτική µέθοδος,
που ταιριάζει ιδανικά σε µικρές οµάδες των πέντε έως 12, στις οποίες οι ασκούµενοι
αναλύουν συνεργαζόµενοι ένα περιστατικό (πολύ συχνά πολύπλοκο), λύνει
προβλήµατα τους προβληµατίζει. Η βασιµένη στο πρόβληµα µάθηση αρχίζει µε την
αποσαφήνιση των άγνωστων όρων και µε τον καθορισµό των προβληµάτων. Οι
µαθησιακοί στόχοι διαµορφώνονται και η αυτο-κατευθυνόµενη µελέτη αρχίζει πριν
από την επιστροφή στην οµάδα για να συζητήσει το περιστατικό και να διαµορφώσει
ένα συµπέρασµα.Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές της µεθόδου.
• Εργασία σε έργο – δουλεύοντας πάνω σε ένα προσωπικό έργο, είτε ως µέρος µιας
οµάδας σε µια καθορισµένη µορφή: ένα έργο ελέγχου, ένα ερευνητικό έργο ή ένα
έργο πάνω σε ένα πεδίο.
• Υπόδυση ρόλων- χρησιµοποιώντας το παίξιµο του ρόλου ως ασθενής, ως συνοδός,
ως γιατρός, ως νοσηλεύτρια, κλπ, να αντλήσουν µία εκπαιδευτική εσωτερική εικόνα
των προθέσεων, των συναισθηµάτων και πράξεων.
• Μάθηση βασισµένη σε σενάριο- µια διαδικασία µάθησης η οποία χρησιµοποιεί
ένα περισσότερο ή λιγότερο ανεπτυγµένο σενάριο και το οποίο κατά προτίµηση
βασίζεται σε µία κατάσταση ή θέµα που ένας µαθητής µπορεί να συναντήσει στην
πραγµατική ζωή. Στοιχεία ενός σεναρίου περιλαµβάνουν την προτεινόµενη πορεία
δράσης, περιγραφές γεγονότων ή καταστάσεων, η δραστηριότητα στην οποία θα
εµπλακούν οι εκπαιδευόµενοι, το ρόλο που θα παίξουν και τα εργαλεία που θα
χρησιµοποιήσουν. Υποστηρικτικό υλικό και πόροι µπορούν να παρέχονται για µια
βαθύτερη κατανόηση των εννοιών.

• Σεµινάριο – διδασκαλία που βασίζεται σε γραπτές ή προφορικές εισηγήσεις από
τους εκπαιδευόµενους.
• Ανάλυση Σηµαντικού Γεγονότος - µια διαδικασία στην οποία µεµονωµένα
επεισόδια / περιστατικά που συµβαίνουν σε ένα ιατρείο αναλύονται λεπτοµερώς.
Περιλαµβάνει και κλινικές (π.χ. καθυστέρηση στη διάγνωση, ένα λάθος φάρµακο)
και µη κλινικές εκδηλώσεις (π.χ. απώλεια δεδοµένων του υπολογιστή). Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως µια εκπαιδευτική µέθοδος, αν και πρωταρχικός σκοπός της είναι
να βελτιώσει την ποιότητα της φροντίδας και να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες
επανάληψης του αρνητικού γεγονότος.
• Εργαστήρια - µια επιβλεπόµενη συνεδρία όπου οι µαθητές δουλεύουν σε ατοµικές
εργασίες και λαµβάνουν βοήθεια και καθοδήγηση όταν χρειάζεται.
•Μελέτη του φακέλλου του ασθενού, µελέτη περιστατικών - µια εκπαιδευτική
δραστηριότητα µε µια συγκεκριµένη εργασία να παράσχει γραπτή περιγραφή ή / και
προβληµατισµό, για να πάρει επαναπληροφόρηση από έναν δάσκαλο / επιβλέποντα.

Μέθοδοι αξιολόγησης
• Ειδικότητα περιστατικού - η έρευνα έχει δείξει ότι η µάθηση στην ιατρική
βασίζεται πολύ σε συγκεκριµένα περιστατικά. Οπότε η γνώση ένός περιορισµένου
αριθµού περιστατικών ή / και προβληµάτων δεν εγγυάται την εκµάθηση άλλων
περιπτώσεων, πεδίων και προβληµάτων, ειδικά σε ένα µεγάλο πεδίο όπως η Γενική /
Οικογενειακή Ιατρική. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση µε βάση το χειρισµό της µίας ή
λίγων µόνο περιπτώσεων δίνει πολύ περιορισµένες πληροφορίες σχετικά µε την
επάρκεια ενός υποψηφίου. Η αξιολόγηση των υποψηφίων µε 10 µικρές εργασίες που
επιλέγονται µε ένα καλό σχέδιο, κάθε εργασία που διαρκεί πέντε λεπτά, δίνει γενικά
πολύ πιο αξιόπιστες πληροφορίες από µία µεγάλη εργασία των 50 λεπτών.

• ∆οκίµιο – γραπτές σκέψεις, επί συγκεκριµένων θεµάτων, εκτεταµένης τύπου
απάντηση (περιγράψτε τι θα πρέπει να γίνει για ...) ή το περιορισµένου τύπου
απάντηση (δεδοµένων αυτών των στοιχείων, περιγράψτε το συγκεκριµένο θέµα).
Προβληµατισµοί µπορεί να υπάρξουν για το χρόνο που απαιτείται, καθώς και για την
χαµηλή αξιοπιστία.
• Η µέθοδος MCQ-MEQ - το ερωτηµατολόγιο πολλαπλής επιλογής: µια µορφή για
την αντικειµενική µέτρηση των γνώσεων του µαθητή. Ακολούθησαν άλλες
αναθεωρηµένες µορφές: το Τροποποιηµένο Ερωτηµατολόγιο Ανάπτυξης, the
Extended Matching type, κ.λπ. . To Τροποποιηµένο Ερωτηµατολόγιο Ανάπτυξης
περιλαµβάνει κλινική σκέψη-αιτιολόγηση, όχι µόνο τον έλεγχο της γνώσης.
• Έλεγχος ιατρικού φακέλλου - µια ανασκόπηση και αξιολόγηση των φακέλλων του
ιατρείου, µε σκοπό την αξιολόγηση και σύγκριση της ποιότητας της φροντίδας που
παρέχεται µε τα αποδεκτά πρότυπα. Μπορεί να εφαρµόζεται για τον προσδιορισµό
των εκπαιδευτικών αναγκών του εκπαιδευόµενου και την διαµόρφωση πρόγραµµατος
διδασκαλίας ή ως µέθοδο αξιολόγησης.

• Η µέθοδος παρατήρησης, άµεση - άµεση παρατήρηση της απόδοσης σχετικά µε
τις τεχνικές ή διαπροσωπικές ικανότητες σε ένα πραγµατικές, προσοµοιωµένες ή
εξέταστικές συνθήκες :
- Κάθονται µε πραγµατικούς ασθενείς ή σε συνθήκες προσοµοίωσης ασθενών στο
ιατρείο
- Μία βίντεο-µαγνητοσκοπηµένη διαβούλευση µε πραγµατικούς ασθενείς ή σε
συνθήκες προσοµοίωσης ασθενών στο ιατρείο.
Μια έγκυρη µέθοδος, αλλά µε αµηλή αξιοπιστία. Μπορεί να γίνει πιο αντικειµενική
µε τη χρήση λίστας ελέγχου, βαθµολογικούς πίνακες και µε την εκπαίδευση των
εξεταστών.
• Η µέθοδος παρατήρησης, έµµεσος - προσοµοιώνει την άµεση παρατήρηση:
- Με τη χρήση των φακέλλων των ασθενών (έλεγχος διάγραµµατων), ιατρικών
πιστοποιητικών και των εκθέσεων προόδου,
- Με τη συζήτηση περιστατικών.
• Η προφορική µέθοδος - παραδοσιακά η πιο χρησιµοποιούµενη µέθοδος, µε υψηλή
εγκυρότητα, αλλά πολύ χρονοβόρα και αναξιόπιστη. ∆ιορθωτικά µέτρα
περιλαµβάνουν την τυποποίηση του περιεχοµένου (µε σαφή ορισµό, µε την επιλογή
ενός προτύπου , µε τη χρήση τυποποιηµένων ασθενών, κ.λπ.), ή µε τη µείωση της
ασυνέπειας των εξεταστών (φύλλα βαθµολογίας, πολλαπλοί εξεταστές µε ανεξάρτητη
βαθµολογία).
• Αξιολόγηση από οµάδα συναδέλφων – η αξιολόγηση γίνεται από τους
συναδέλφους και όχι από συντονιστές / επόπτες. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν
διαφορετικά είδη. Το ένα είναι το 3600 µορφή αξιολόγησης , όπου τουλάχιστον 10
συνάδελφοι, υγειονοµικό και µη προσωπικό συµβάλλει στην αξιολόγηση.
• Eκπαιδευτικό ή στοχαστικό xαρτοφυλάκιο - ένα χαρτοφυλάκιο είναι µια
περίληψη των κύριων δραστηριοτήτων διδασκαλίας και τα επιτευχθέντα, σε σχέση µε
ένα βιογραφικό σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένων των πεπραγµένων και των
δηµοσιεύσεων. Γίνεται ένα στοχαστικό ή εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο µε την
προσθήκη ενός στοχαστικού µέρους, όπου ο εκπαιδευόµενος καταγράφει τους
προβληµατισµούς του για την προσωπική του διαδικασία εκµάθησης.
• Η αυτο - αξιολόγηση - µια µέθοδος αξιολόγησης που βοηθάει τους µαθητές να
κατανοήσουν τις ικανότητες και τις επιδόσεις τους. Τα κριτήρια και τα πρότυπα
ορίζονται σε µια σειρά από συναντήσεις σε µικρές οµάδες του προσωπικού και των
µαθητών. Στη συνέχεια, οι µαθητές χρησιµοποιούν τα κριτήρια για να κρίνουν τις
επιδόσεις τους.
• Η µέθοδος δοµηµένης γραπτής απάντησης. - µετά από µια δεδοµένη ποσότητα
µεταβλητή των στοιχείων των ασθενών ακολουθεί υπάρχει µια σειρά επιλογών,
µεταξύ των οποίων ο µαθητής πρέπει να επιλέξει την αρµόδια απάντηση. Υπάρχουν
δύο τύποι: ο ασθενής ∆ιαχείρισης Πρόβληµα και η Τροποποιηµένη ∆οκίµιο
ερωτηµατολόγιο, το οποίο έχει ευρύτερο πεδίο των δυνατών επιλογών.

4o ΜΕΡΟΣ

1. Yγεία παιδιού και µητέρας - µια εθνική και διεθνής
προοπτική - (HoraSoltani)

Μέθοδος : Διάλεξη
Συμμετέχοντες : εκπαιδευόμενοι ΣΙΕ (20-40)
Εκπαιδευτικά αντικείμενα :

•
•
•

Να κατανοήσουν τα θέµατα που επηρεάζουν την παιδική και µητρική
υγεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Να κατανοήσουν την προοπτική ,από άποψη οργάνωσης και δηµόσιας
υγείας, της πρόληψης και της θεραπείας της υγείας µητέρας και
παιδιού.
Να κατανοήσουν τα τρέχοντα ζητήµατα που σχετίζονται µε την
αποτελεσµατικές στρατηγικές προώθησης της υγείας παιδιών και
µητέρων.

Προτεινόµεη ατζέντα :
Μέρος ∆ραστηριότητα

Μέθοδος/Τεχνική

Χρόνος

1

Yγεία παιδιού και µητέρας - µια εθνική
και διεθνής προοπτική

∆ιάλεξη

45

2

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Συζήτηση σε ολοµέλεια

15

Περιγραφή της διάλεξης:

Ο παρουσιαστής παραδίδει το µάθηµα χρησιµοποιώντας PowerPoint . Η παρουσίαση
περιγράφει τις πλέον σηµαντικές πτυχές της παιδικής και µητρικής φροντίδας και τους
καθοριστικούς παράγοντες της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, οι
ψυχοκοινωνικές πτυχές της εγκυµοσύνης και του τοκετού, καθώς και οι αποτελεσµατικές
στρατηγικές προώθησης της υγείας µητέρας και παιδιού.

Η αρχική παρουσίαση περιλαµβάνει περιεχόµενο που δείχνει το πρόβληµα κυρίως από την
πλευρά του Ηνωµένου Βασιλείου. Εκπαιδευτές άλλων χωρών είναι ελεύθεροι και

ενθαρρύνονται να προσαρµόσουν την παρουσίαση, προσθέτοντας τα σχετικά µέρη του που
αφορούν τη χώρα τους.

Μετά την παρουσίαση, οι συµµετέχοντες καλούνται να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικές µε το
θέµα ακολουθούµενες από συζήτηση µε τον εκπαιδευτή.

Υλικά:
Παρουσίαση του PowerPoint

Εξοπλισµός:
Υπολογιστής
Προβολέας
Μια αίθουσα διαλέξεων

2. Παιδί και µητρική υγεία, σε ιατρείο ΓΙ - (Katarzyna Machaczek,
Malcolm Whitfield)

Μέθοδος: εργαστήριο
Συµµετέχοντες: εκπαιδευόµενοι ΣΙΕ (16-24)
Εκπαιδευτικά αντικείµενα:
1. Να κατανοήσουν τα θέµατα που αφορούν την υγεία του παιδιού και των µητέρων.
2. Να κατανοήσουν την προοπτική ,από άποψη οργάνωσης και δηµόσιας υγείας, της
πρόληψης και της θεραπείας της υγείας µητέρας και παιδιού.
3. Να κατανοήσουντα τρέχοντα θέµατα που σχετίζονται µε προγεννητική
εκπαίδευση.

Προτεινόµενη ατζέντα:

Μέρος

∆ραστηριότητα

Μέθοδος/Τεχνική

1

Εισαγωγή στην άσκηση

Παρουσίαση σε ολοµέλεια 10

2

Γνωριµία µε επιλεγµένα µέρη του εγγράφου: "ΠΕΡΑ
ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ: Μια ανασκόπηση των
στοιχείων σχετικά µε προγεννητική εκπαίδευση"

Ανάγνωση

15

3

Ετοιµασία παρουσιάσεων σε επιλεγµένα θέµατα

Εργασία σε οµάδες

25

4

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της εργασίας σε οµάδεςΠαρουσιάσεις σε
ολοµέλεια και συζήτηση

30

5

Περίληψη του εργαστηρίου

10

Συζήτηση σε ολοµέλεια

Περιγραφή του εργαστηρίου:

Η συνεδρία ξεκινά µε µια σύντοµη εισαγωγή, µια παρουσίαση της ανασκόπησης της
συνεδρίας και τους στόχους της.

Χρόνος

Στη συνέχεια οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε 4 οµάδες εργασίας. Κάθε οµάδα θα ορίσει ένα
πρόσωπο για να ενεργεί ως συντονιστής. Ένα δεύτερο άτοµο θα πρέπει να επιλεγεί ως
παρουσιαστής. Οι οµάδες λαµβάνουν ειδικά κείµενα, που αποτελούνται από επιλεγµένα
τµήµατα του εγγράφου "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ: Μια ανασκόπηση των στοιχείων
σχετικά µε την προγεννητική εκπαίδευση," από τις Αnita Schrader McMillan, Jane Barlow
και Maggie Redshaw (2009). Κάθε οµάδα εστιάζει σε ένα διαφορετικό θέµα από τα
ακόλουθα :

Οµάδα 1: Εργασία και τοκετός. Βάρος νεογνού
Οµάδα 2: Θηλασµός. Μητρική αυτοφροντίδα και υγιείς συµπεριφορές
Οµάδα 3: Μητρική Ψυχική Υγεία
Οµάδα 4: Προετοιµασία ανδρών για τον τοκετό και την πατρότητα

Ο χρόνος που αφιερώνεται στην ανάγνωση είναι 15 λεπτά. Στη συνέχεια οι συµµετέχοντες
καλούνται να προετοιµάσουν σύντοµες παρουσιάσεις σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο
χειρισµού (µέσω πρωτοβουλιών προαγωγής της υγείας και πρόληψης των ασθενειών) του
πεδίου που τους ζητήθηκε να επικεντρωθούν. Κατά την προετοιµασία παρουσιάσεών τους,οι
συµµετέχοντες θα πρέπει να δώσουν σχετικά παραδείγµατα από την καθηµέρα πρακτική
τους, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο. Οι παρουσιάσεις θα πρέπει
να αποτελούνται από πέντε έως επτά βασικά ζητήµατα που παρουσιάζονται επιγραµµατικά
(µία σελίδα χαρτοπίνακα).

Οι συµµετέχοντες καλούνται να συµµετάσχουν και να επωφεληθούν ο ένας από τον άλλον.
Συµµετοχή στην οµάδα συζήτησης θα επιτρέψει την ενίσχυση των µαθησιακών στόχων και
την εξασφάλιση της κατανόησης του θέµατος.

Η οµάδα πρέπει να ορίσει ένα πρόσωπο ως συντονιστή και ένα δεύτερο άτοµο ως
παρουσιαστή. Ο συντονιστής εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία της συνεδρίας και
ενθαρρύνει όλα τα µέλη της οµάδας να συµµετάσχουν στη συζήτηση. Μια περίληψη της
συζήτησης θα παρουσιαστεί στις άλλες οµάδες από τον παρουσιαστή.

Μετά το τέλος της εργασίας σε οµαδες, οι συµµετέχοντες επιστρέφουν στην ολοµέλεια όπου
θα παρουσιαστούν σύντοµες αναφορές (πέντε λεπτών), και θα ακολουθήσει συζήτηση στην
ολοµέλεια (10 λεπτά). Στο τέλος ο εκπαιδευτής θα συνοψίσει τα συµπεράσµατα που
προκύπτουν από το εργαστήριο.

Υλικά:
Σηµειώσεις – 4 οµάδων

Εξοπλισµός:
Χαρτοπίνακας
Μαρκαδόροι
Μία αίθουσα αρκετά µεγάλη για να επιτρέψει στην οµάδα να χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες
εργασίας

ΙΙ. Τρόπος ζωής

1. Μεταβολικό σύνδροµο – συµβουλές για τον τρόπο ζωής - (Adam Windak,
Tomasz Tomasik)

Μέθοδος : Εργαστήριο
Συµµετέχοντες : ειδικευόµενοι (12 έως 20)
Εκπαιδευτικά αντικείµενα :

1. Να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στο σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου
προγράµµατος τρόπου ζωής για ασθενείς µε σύνθετα προβλήµατα.
2. Να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους πάνω στην διάγνωση του : µεταβολικού
συνδρόµου (ΜΣ), διαταραχών της γλυκόζης, της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ)
και της παχυσαρκίας.
3. Να συνειδητοποιήσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες εκτίµησης του
καρδιαγγειακού κινδύνου.
Προτεινόµενη ατζέντα :

Μέροος∆ραστηριότηταη

Μέθοδος / τεχνική

Χρόνος

1.

Παρουσίαση περιστατικού

Παρουσίαση σε
ολοµέλεια

10

2

Κρατώντας ΥΑΑΣ σηµειώσεις για το περιστατικό

Ατοµική άσκηση

10΄

3.

Προσδιορισµός των προβληµάτων και του ΚΑΚ του ασθενούς Συζήτηση σε ολοµέλεια10΄

4.

Σχεδιάζοντας ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για διατροφή,
άσκηση και διακοπή καπνίσµατος

Εργασία σε οµάδες

30

5.

Παρουσίαση των προγραµµάτων και συζήτηση

Παρουσίαση σε
ολοµέλεια

30΄

Περιγραφή του εργαστηρίου

Η συνεδρία ξεκινά µε µια σύντοµη εισαγωγή, µια γενική παρουσίαση της συνεδρίας και τους
στόχους της.
Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει ένα περιστατικό όπου ο ασθενής έχει ΜΣ.

Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν τύπου ΥΑΑΣ (υποκειµενική, αντικειµενική,
αξιολόγηση, σχέδιο), σηµειώσεις και να εκτιµήσουν τον ΚΑΚ του ασθενούς. Πριν από την
άσκηση, οι συµµετέχοντες λαµβάνουν ESH / ESC και ένας πίνακας ∆ΜΣ. Εάν ζητηθεί, ο
εκπαιδευτής εξηγεί ότι ένας πίνακας SCORE είναι ακατάλληλος επειδή ο ασθενής είναι άνω
των 65 ετών.
Στη συζήτηση στην ολοµέλεια δηµιουργείται ένας κατάλογος των προβληµάτων που
εντοπίζονται και καταγράφονται στο χαρτοπίνακα. ∆ιαταραγµένη γλυκόζη νηστείας (IFG),
υπέρταση (πρόσκαιρα υψηλή κανονική ΑΠ), συµπεριλαµβανοµένων του ΜΣ και της
παχυσαρκίας. Εάν χρειαστεί, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να δείξει διαφάνειες υπενθυµίζοντας
στους εκπαιδευόµενους τα κριτήρια για τη διάγνωση, αλλά να προσέξει µη ξεφύγει η
συζήτηση σε πρόσθετα διαγνωστικά κριτήρια, φαρµακευτική αγωγή ή άλλα θέµατα. Το
επόµενο βήµα είναι να γίνει ένας κατάλογος µέτρων για τον τρόπο ζωής πάνω στα οποία ο
ασθενής πρέπει να ενηµερωθεί.
Στο σηµείο αυτό οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε τρεις οµάδες. Κάθε οµάδα επιλέγει ένα
πρόεδρο για να διευκολύνει τη συζήτηση και να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα. Κάθε οµάδα
καλείται να σχεδιάσει, για τον ασθενή του περιστατικού, ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για
ένα από τα ακόλουθα θέµατα: (1) τη διατροφή, (2) σωµατική δραστηριότητα ή (3) τη διακοπή
του καπνίσµατος. Εκτός από τις συνήθεις συστάσεις γιατρών, άλλα προγράµµατα µπορεί να
είναι συµβουλές συµπεριφοράς ή παραποµπή σε ειδικούς (αν χρειαστεί).
Στη συνέχεια κάθε οµάδα παρουσιάζει τα προγράµµατά της, τα οποία συζητούνται κατά τη
διάρκεια της συνεδρίας σε ολοµέλεια. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η µεσογειακή διατροφή έχει
τις περισσότερες από τις επιθυµητές ιδιότητες, συµπεριλαµβανοµένων µιας χαµηλότερης
περιεκτικότητας σε επεξεργασµένους υδατάνθρακες, υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές
ίνες, µέτριας περιεκτικότητα σε λίπος (κυρίως ακόρεστου) και µιας µέτριας έως υψηλής
περιεκτικότητας σε φυτικές πρωτεΐνες. Θα πρέπει να συζητηθεί µείωση της πρόσληψης
αλατιού και ζάχαρης, καθώς και µείωση των θερµίδων (1500 kcal ανά ηµέρα).
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ένα είδος σωµατικής δραστηριότητας που να είναι ευχάριστη για
τον ασθενή θα πρέπει να βρεθεί. Αυτή η σωµατική δραστηριότητα πρέπει να αρχίσει σιγάσιγά και σταδιακά να αυθηθεί µέχρι τουλάχιστον 30 λεπτά αεροβικής δραστηριότητας τις
περισσότερες ή όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. Η ένταση µπορεί να ορισθεί µε κριτήριο
καρδιακών παλµών ή αίσθηση του φορτίου άσκησης. Ένας καρδιακός ρυθµός(ΚΡ) κατά τη
κορύφωση της άσκησης, του 60-70% του µέσου µέγιστου ΚΡ είναι προτιµότερος. Η άσκηση
µε φίλους και την οικογένεια βελτιώνει την κινητοποίηση.
Η διακοπή του καπνίσµατος θα πρέπει να παρουσιάζεται ως µία σύνθετη διαδικασία που
µπορεί να διευκολυνθεί από επαγγελµατίες. Τα πέντε "As" (ask –ερωτώ, assess -αξιολογώ,
advise –συµβουλεύω, assist συνδράµω, arrange - φροντίζω) θα πρέπει να βαθµολογούνται.
Μπορεί να περιγραφεί η στήριξη από το σύντροφο ή την οικογένεια και µία οµάδα ή άτοµο
αποτελεσµατικής παρέµβασης.
Μετά από αυτό, ο εκπαιδευτής συνοψίζει τα πορίσµατα και ολοκληρώνει την συνεδρία. Θα
πρέπει να τονιστεί ότι ένα ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης είναι απαραίτητο για ασθενείς
µε ΜΣ και ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής είναι η αρχική συνιστώµενη θεραπεία.
Συνιστώντας µια αλλαγή του τρόπου ζωής δεν θα πρέπει να γίνει µόνον µια απλή αναφορά,
στο πλαίσιο µιας πυρετώδους διαβούλευσης, αλλά να γίνει σύσταση µε την κατάλληλη
συµπεριφορά (π.χ. κοινωνική υποστήριξη, θετική ενίσχυση) και εξειδικευµένη υποστήριξη
(πρόγραµµα αποκατάστασης). Θα πρέπει να ενισχύεται περιοδικά. ∆εδοµένου ότι η
µακροχρόνια συνεργασιµότητα σε µέτρα για τον τρόπο ζωής είναι χαµηλή, οι ασθενείς υπό

µη φαρµακολογική αγωγή πρέπει να παρακολουθούνται στενά, ώστε να ξεκινήσει η
φαρµακευτική αγωγή έγκαιρα αν χρειαστεί. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να ταξινοµούνται σε
συνάρτηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου που προκύπτει από τη συνύπαρξη
διαφόρων παραγόντων κινδύνου, βλάβη οργάνων και ασθενειών. Οι αποφάσεις σχετικά µε τις
στρατηγικές θεραπείας (την έναρξη της φαρµακοθεραπείας, την αύξηση της δοσολογίας, τη
χρήση συνδυασµού φαρµάκων, κατά πόσον οι στατίνες είναι αναγκαίες ή η χορήγηση
ασπιρίνης) εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το αρχικό επίπεδο του κινδύνου. Οι περισσότεροι
ασθενείς µε ΜΣ θα χρειασθούν θεραπεία µε ασπιρίνη, διαχείριση της χοληστερόλης, και
θεραπεία της αρτηριακής πίεσης και του διαβήτη.

Υλικά:
PowerPoint διαφάνειες
Ένα γράφηµα ESH-ESC
Ένα γράφηµα ∆ΜΣ

Εξοπλισµός:
Υπολογιστής
Προβολέας
Χαρτοπίνακας µολύβια
Μία αρκετά µεγάλη αίθουσα για ολοµέλεια και για να εργαστούν τρεις οµάδες σε (ή τρεις
επιπλέον µικρές αίθουσες)

ΙΙΙ. Περιβάλλον

1. Η επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου στην
ψυχοσωµατική υγεία των εφήβων - (Witold Lukas)
Μέθοδος : Εργαστήριο
Συµµετέχοντες : εκπαιδευόµενοι ΣΙΕ (6 έως 20)
Εκπαιδευτικά αντικείµενα :

1. Να ανανεώσει και βελτώσει τις γνώσεις των εκπαιδευοµένων πάνω στις
αρνητικές επιπτώσεις των περιβαλλοντικών κινδύνων στην υγεία των
εφήβων.
2. Να αποκτήσουν οι συµµετέχοντες τα διαγνωστικά εργαλεία για την
αξιολόγηση του εθισµού στο ∆ιαδίκτυο και των διαταραχών της διάθεσης
(πχ της κατάθλιψης).
3. Να βελτιώσει τις γνώσεις πάνω στην πρόληψη και περιορισµό της
παθολογικής χρήσης των υπολογιστών.
4. Να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες πάνω στη διάγνωση και
θεραπεία του συνδρόµου καρπιαίου σωλήνα.
Προτεινόµενη ατζέντα :

Μέρος ∆ραστηριότητα

Μέθοδος/ τεχνική

Χρόνος

1

Εισαγωγή και παρουσίαση περιστατικού

Παρουσίαση σε ολοµέλεια

5

2

Προβλήµατα ασθενούς

Συζήτηση σε ολοµέλεια

15

3

Εθισµός στο διαδίκτυο

Εργασία σε οµάδες

30

4

Αποτελέσµατα της εργασίας σε οµάδες

Παρουσίαση σε ολοµέλεια κα
συζήτηση

20

5

Παθλογική χρήση ηλεκτρονικών µέσων

Παρουσίαση σε ολοµέλεια

20

Περιγραφή του εργαστηρίου

Η συνεδρία ξεκινά µε µια σύντοµη εισαγωγή, παρουσίαση του εργαστηρίου και µία γενική
άποψη των στόχων του.
Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει ένα περιστατικό ασθενούς και οι εκπαιδευόµενοι
καλούνται να προσδιορίσουν τα προβλήµατα του ασθενούς και τις πιθανές αιτίες. Στη

συζήτηση στην ολοµέλεια δηµιουργείται ένας κατάλογος στον χαρτοπίνακα µε τα
προβλήµατα και τις αιτίες που εντοπίζονται.

Μετά από αυτό, οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε τρεις οµάδες. Κάθε οµάδα επιλέγει τον
αρχηγό της και αναµένεται να εργαστεί µε τη µέθοδο του «καταιγισµού ιδεών». Σε κάθε
οµάδα ανατίθενται ειδικά καθήκοντα. Η Οµάδα Ι προτείνει κριτήρια τα οποία µπορεί να είναι
χρήσιµα στη διάγνωση του εθισµού στο ∆ιαδίκτυο. Η Οµάδα II προτείνει προφυλακτικές και
θεραπευτικές στρατηγικές που σχετίζονται µε την κατάχρηση του ∆ιαδικτύου. Η Οµάδα III
αναφέρει σωµατικές διαταραχές συνήθως παρούσες µεταξύ ανθρώπων εξαρτηµένων από το
διαδίκτυο και προτείνει κλινικές εξετάσεις, καθώς και επιπρόσθετες δοκιµές για την
διάγνωση του συνδρόµου του καρπιαίου σωλήνα.
Τα αποτελέσµατα των εργασιών των οµάδων παρουσιάζονται και συζητούνται σε ολοµέλεια.
µπορεί να προκύψει αµφισβήτηση σχετικά µε τον όρο «εθισµός στο ∆ιαδίκτυο". Ο
εκπαιδευτής µπορεί να τονίσει ότι η συσχέτιση µεταξύ του «εθισµού» και των διαφόρων
είδών παρορµητικών ή καταναγκαστικών συµπεριφορών προκαλούν συχνά σύγχυση στους
ασθενείς τους γιατρούς και τις οικογένειες. Ειδικότερα, ορισµένοι ψυχίατροι έχουν τη γνώµη
ότι ο εθισµός στο ∆ιαδίκτυο αποκαλύπτει ορισµένα χαρακτηριστικά της υπερβολικής χρήσης
του, ανοχή, συµπτώµατα στέρησης και των αρνητικών συνεπειών που χαρακτηρίζουν πολλές
διαταραχές από τη χρήση ουσιών. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι σαφές κατά πόσο ο
εθισµός στο ∆ιαδίκτυο αποτελεί κυρίως µια υποκείµενη διαταραχή ή µια συγκεκριµένη
ασθένεια. Η συχνή εµφάνιση του εθισµού στο ∆ιαδίκτυο µαζί µε πολλές συνυπάρχουσες
ψυχολογικές και σωµατικές καταστάσεις θέτει ερωτήµατα σχετικά µε την αιτιολογία της. Η
συζήτηση µπορεί να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για την
διαλεύκανση αυτών των διχογνωµιών.

Το τελευταίο µέρος του εργαστηρίου είναι µια παρουσίαση σε ολοµέλεια. Ο εκπαιδευτής
δίνει έµφαση στο ρόλο του εθισµού στο ∆ιαδίκτυο σε σχέση µε κάποιους άλλους (εντόπιους)
περιβαλλοντικούς κινδύνους, καθώς και φαινοµενική πίεση και τους κινδύνους που
συνδέονται µε το αλκοόλ, τη νικοτίνη και την τοξικοµανία. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην
έγκαιρη ανίχνευση των συµπτωµάτων εθισµού στο ∆ιαδίκτυο και την έγκαιρη εφαρµογή των
κατάλληλων για την ηλικία προληπτικών και θεραπευτικών µεθόδων για το εθισµένο άτοµο.
Το κύριο έργο του ιατρού που είναι υπεύθυνος της θεραπείας ενός εφήβου πάσχοντος από
εθισµό στο ∆ιαδίκτυο θα είναι - σε συνεργασία µε την οικογένεια - να θεσπιστούν κανόνες
πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, να προγραµµατίσει διαλείµµατα της ενασχόλησης µε τον
υπολογιστή που σταδιακά επεκτείνονται χρονικά και την προώθηση της σωµατικής
δραστηριότητας ή χαλάρωσης. Άλλα ζητήµατα που θα πρέπει να επισηµανθούν, είναι π.χ.
επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται µε την αποκάλυψη προσωπικών και εµπιστευτικών
πληροφοριών, οι ακατάλληλες προσωπικές επαφές, καθώς και οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε
επαφές µε εγκληµατίες ή παράνοµες οργανώσεις (π.χ. εµπόρους ναρκωτικών, αυτοκτονικά
κλαµπ, κλοπή στοιχείων ταυτότητας ή πορνογραφία).

Υλικά:
PowerPoint διαφάνειες

Ερωτηµατολόγια εθισµού στο ∆ιαδίκτυο (π.χ. CAGE, Kimberely Young)

Εξοπλισµός:
Υπολογιστής
Προβολέας
Χαρτοπίνακας, µολύβια
Αίθουσα κατάλληλη να φιλοξενήσει 12 συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της ολοµέλειας καθώς
και τρεις µικρές αίθουσες για τις ασκήσεις σε οµάδες.

2. Ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων στις αλλεργίες – (Witold
Lukas)

Μέθοδος: ∆ιάλεξη
Συµµετέχοντες: εκπαιδευόµενοι ΣΙΕ (20-40)
Εκπαιδευτικά αντικείµενα:

Να κατανοήσουν τον ρόλο των διάφορων περιβαλλοντικών παραγόντων στην
ανάπτυξη των αλλεργιών.
2. Να εξοικιωθούν µε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες κινδύνου
που αυθάνουν την ευαισθησία στις αλλεργίες.
1.

Προτεινόµενη ατζέντα:
Μέρος

∆ραστηριότητα

Μέθοδος/τεχνική

Χρόνος

1

Ο ρόλος των περιβαλλοντικών
παραγόντων στις αλλεργίες

∆ιάλεξη

30 min

2

Ερωταπαντήσεις

Συζήτηση σε ολοµέλεια

15 min

Περιγραφή διάλεξης:
Ο εισηγητής παρουσιάζει την διάλεξη χρησιµοποιώντας Power Point. Η παρουσίαση
υπογραµµίζει τα πιο σηµαντικά σηµεία τόσο των εσωτερικών όσο και των
εξωτερικών παραγόντων κινδύνου που αυξάνουν την πιθανότητα ευαισθησίας στις
αλλεργίες.∆ίδεται ιδιαίτερη έµφαση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες , όπως : γύρη,
σπόροι, ακάρεα, επιθήλια και τρίχωµα ζώων, σπόροι µυκήτων και τροφές. Μετά την
παρουσίαση οι συµµετέχοντες καλούνται να θέσουν ερωτήσεις σχετικές µε θέµα που
ακολουθουνται από απαντήσεις και συζήτηση µε τον εκπαιδευτή.

Υλικά:
PowerPoint διαφάνειες

Εξοπλισµός:
Υπολογιστής
Προβολέας
Αίθουσα

IV. Προσυµπτωµατικός έλεγχος

1. Προσυµπτωµατικός έλεγχος για ΧΑΠ στην ΠΦΥ - (Βασιλική Γκαρµίρη, Αθανάσιος
Συµεωνίδης)

Μέθοδος: Εργαστήριο
Συµµετέχοντες: Ειδικευόµενοι/ειδικοί (12 – 21. Ο αριθµός πρέπει να είναι πολλαπλάσιος του
τρία)
Εκπαιδευτικά αντικείµενα:
1. Να κατανοήσουν τους στόχους και τις µεθόδους προσυµπτωµατικού ελέγχου.
2. Να δούν τον προσυµπτωµατικό έλεγχο από την οπτική γωνία της ΠΦΥ και να
κατανοήσουν τον ρόλο του ΓΙ.
3. Να αντιληφθούν τη σηµασία και τη µεθοδολογία του προσυµπτωµατικού ελέγχου για τη
χρήση του καπνού και την ΧΑΠ στην ΠΦΥ.
4. Να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες σε παρεµβάσεις διακοπής καπνίσµατος.

Προτεινόµενη ατζέντα:

Μέρος

∆ραστηριότητα

Μέθοδος/τεχνική

Χρόνος

1

ΧΑΠ στην ΠΦΥ

Buzz group

5 min

2

Προσυµπτωµατικός έλεγχος
στην ΠΦΥ για ΧΑΠ

∆ιάλεξη και συζήτηση σε ολοµέλεια

15 min

3

Σενάριο

Εργασία σε τριάδες

10 min

4

Εισαγωγή στη διακοπή του
καπνίσµατος

Παρουσίαση σε ολοµέλεια

15min

Περιγραφή του εργαστηρίου:
Το εργαστήριο αρχίζει µε µια σύντοµη εισαγωγή, την παρουσίαση των στόχων του
εργαστηρίου και µια γενική άποψη των συνεδριών.

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής ζητά από τους συµµετέχοντες να µιλήσουν για πέντε λεπτά σε
οµάδες των τριών (buzz group-από τον ήχο που παράγεται όταν συζητάνε χαµηλόφωνα 3
άνθρωποι) για την ΧΑΠ στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Οι οµάδες είναι ελεύθερες να
συζητήσουν ό,τι έρχεται στο µυαλό των συµµετεχόντων, όταν σκέφτονται για την ΧΑΠ, για
παράδειγµα την επίπτωση, τον επιπολασµό, τη διάγνωση, τη σπιροµέτρηση, το κάπνισµα,τις
κατευθυντήριες οδηγίες GOLD ή IPCRG, κ.λπ.

Μετά απ’ αυτό ακολουθεί µια σύντοµη διάλεξη (15 λεπτά) επικεντρωµένη στον
προσυµπτωµατικό έλεγχο, παίρνοντας την ΧΑΠ ως παράδειγµα του προσυµπτωµατικού
ελέγχου για µία νόσο στην ΠΦΥ. Το πρώτο µέρος της διάλεξης επιδιώκει να υπενθυµίσει
στους συµµετέχοντες τον ορισµός του ΠΟΥ για την υγεία και την έννοια και τους στόχους
του προσυµπτωµατικού ελέγχου. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να κατανοήσουν τη σηµασία
του προσυµπτωµατικού ελέγχου και των σχετικών µεθόδων µαζί µε τους περιορισµούς τους.
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να τονίσει το γεγονός ότι οι εξετάσεις προσυµπτωµατικού ελέγχου
δεν είναι διαγνωστικές. Μια σύντοµη παρατήρηση πρέπει να διατυπωθεί ως προς το πώς
επιλέγονται οι εξετάσεις προσυµπτωµατικού ελέγχου µε βάση την επίπτωση και τον
επιπολασµό της νόσου στην κοινότητα, καθώς και µε βάση τα χαρακτηριστικά των διαφόρων
µεθόδων ανίχνευσης, όπως η ευαισθησία, η ειδικότητα, η προ-και µετά την εξέταση
πιθανότητα, εφαρµοσιµότητα, κλπ.

Θα πρέπει επίσης να συζητηθούν ο ρόλος των ΓΙ και της ΠΦΥ στον προσυµπτωµατικό
έλεγχο και οι προϋποθέσεις, καθώς και η προσέγγιση πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.

Το επόµενο µέρος της διάλεξης επικεντρώνεται στη ΧΑΠ στην ΠΦΥ, χρησιµοποιώντας την
ως παράδειγµα για το πώς µέθοδοι προσυµπτωµατικού ελέγχου πρέπει να εφαρµόζονται.
Πρώτον,δίδεται µία εξήγηση για ποιο λόγο η ΧΑΠ είναι µια ασθένεια που είναι σηµαντικό να
ελέγχεται προσυµπτωµατικά σε επιλεγµένους ασθενείς, πως µπορεί να γίνει η επιλογή των
ασθενών, ποιος πρέπει να παραπέµπεται για σπιροµέτρηση, η σηµασία του αρνητικού ή
θετικού αποτέλεσµατος της σπιροµέτρησης για ΧΑΠ στον ασθενή, κ.λπ. Ο εκπαιδευτής θα
πρέπει να αναφερθεί σε υφιστάµενες κατευθυντήριες οδηγίες που δηµοσιεύθηκαν από
διαφορετικές οµάδες, όπωςGOLD, GINA, IPCRG, ETS / ARS, CTS, η Βρετανική Εταιρεία
Θωρακος, κ.λπ., οι συνδέσεις µε τις οποίες παρέχονται στην τελευταία διαφάνεια της
παρουσίασης. Πρέπει να αποφευχθεί συζήτηση που θα οδηγήσει σε θέµατα όπως η
διαφορική διάγνωση, η διαχείριση της ΧΑΠ, εµβολιασµοί, κλπ. Αυτό που πρέπει να τονιστεί
είναι η σηµασία του προσυµπτωµατικού ελέγχου για τη χρήση του καπνού σε κάθε
συνάντηση µε τον ασθενή.

Μετά από αυτό το µέρος δίνεται ένα σενάριο για την εργασία σε τριάδες, ως εξής:

Ο εκπαιδευτής ρωτάει τους συµµετέχοντες για τη χρήση καπνού και των διαµορφώνει οµάδες
των τριών, δίνοντας ρόλους σε κάθε συµµετέχοντα. Κάθε οµάδα των τριών αποτελείται από
έναν ασθενή, έναν γιατρό και έναν παρατηρητή. Είναι προτιµητέο οι καπνιστές ή πρώην

καπνιστές να πάρουν τον ρόλο του ασθενούς. Τα καθίσµατα τακτοποιούνται έτσι που οι
συµµετέχοντες να µην οµιλούν δυνατά προκειµένου να ακουστούν. Ο εκπαιδευτής φροντίζει
ώστε κάθε οµάδα των τριών να διαµορφώνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε, αν είναι δυνατόν, οι
φίλοι να είναι χωριστά.

Κατόπιν,ο εκπαιδευτής δίνει το ακόλουθο σενάριο:

Ένας 50χρονος ασθενής, ο οποίος είναι λεπτός έρχεται στο γιατρό ζητώντας ένα check-up,
όχι λόγω της παρουσίας κάποιων ανησυχητικών συµπτωµάτων, αλλά επειδή η σύζυγος του
ασθενούς τον πίεσε φορτικά γι’ αυτό. Ο ασθενής λέει στο γιατρό ότι µετρά περιστασιακά την
πίεση του και ότι είναι πάντα γύρω στο 120/80 mmHg. Ο γιατρός, όπως προτείνουν οι
κατευθυντήριες οδηγίες, ερωτά σχετικά µε το κάπνισµα και διαπιστώνει ότι ο ασθενής είναι
καπνιστής.

Μετά από αυτό ο εκπαιδευτής εξηγεί τι καλούνται οι συµµετέχοντες να κάνουν.

Οι ασθενείς υποτίθεται ότι πρέπει να ‘παίξουν’ τους ασθενείς. Οι γιατροί υποτίθεται ότι
πρέπει να µιλήσουν στους ασθενείς για πέντε λεπτά και να κάνουν µια παρέµβαση για τη
διακοπή του καπνίσµατος. Στη συνέχεια, για άλλα τρία λεπτά, οι ασθενείς θα πρέπει να
δώσουν επαναπληροφόρηση στους γιατρούς σχετικά µε την παρέµβαση (ιδίως σχετικά µε το
πώς αισθάνθηκαν, αλλά και για οτιδήποτε άλλο θα ήθελαν να επισηµάνουν). Το µέρος αυτό
γίνεται στην οµάδα. Στη συνέχεια, τα καθίσµατα θα πρέπει να τακτοποιηθούν στις αρχικές
τους θέσεις, και οι παρατηρητές, θα κληθούν να δώσουν επαναπληροφόρηση σε όλους τους
συµµετέχοντες, για ένα λεπτό ο καθένας, αναφορικά µε τη συνεδρία. Ο παρατηρητής
υποτίθεται ότι θα περιγράψει µε λίγα λόγια τις ακόλουθες τρεις πτυχές:

1. Αυτό που ήταν ιδιαίτερα καλό αναφορικά µε τη διαβούλευση.
2. Το βασικό στοιχείο που θα µπορούσε να βελτιωθεί / που δεν είχε αναφερθεί.
3. Το πιο ενδιαφέρον πράγµα που είπε ο ασθενής.

Στη συνέχεια ακολουθεί το τελευταίο µέρος του εργαστηρίου. Μία παρουσίαση για 15 λεπτά
δίδεται από τον εκπαιδευτή σε ολοµέλεια για τα βασικά των παρεµβάσεων διακοπής του
καπνίσµατος. Μετά από µια σύντοµη εισαγωγή συµπεριλαµβανοµένων των στατιστικών
πρέπει να αναφερθούν οι βασικές στρατηγικές και η Fagerstrom Tolerance κλίµακα. Ο
εκπαιδευτής θα πρέπει να επισηµάνει ότι η πρωτογενής πρόληψη στα σχολεία είναι επίσης
εξαιρετικά σηµαντική. Φυσικά, απαιτούνται εξειδικευµένα σεµινάρια σχετικά µε τη διακοπή
του καπνίσµατος και τη γνωσιακή συµπεριφορική θεραπεία, αν ένας γιατρός θέλει να είναι
πραγµατικά αποτελεσµατικός, όταν πρόκειται για διακοπή του καπνίσµατος, και αυτό πρέπει
να επισηµανθεί επίσης.

Υλικά:
PowerPoint διαφάνειες
Κατευθυντήριες οδηγίες, η κλίµακα Fagerstrom Tolerance, ΧΑΠ ερωτηµατολόγια
(σύνδεσµοι, καθώς απαγορεύεται η διανοµή χωρίς άδεια)

Εξοπλισµός:
Υπολογιστής
Προβολέας
Μία αίθουσα αρκετά µεγάλη για την εργασία σε οµάδες των τριών, έτσι ώστε οι οµάδες να µην
είναι πολύ κοντά η µία στην άλλη.

V. ∆ιαχείριση της χρόνιας νόσου

1. ∆ιαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη (Σ∆) - (∆ηµήτρης Καρανάσιος)

Μέθοδος: εργαστήριο
Συµµετέχοντες: εκπαιδευόµενοι ΣΙΕ (15 έως 20)
Εκπαιδευτικά αντικείµενα:

1. Να φρεσκάρει τις γνώσεις των εκπαιδευόµενων σχετικά µε την παθογένεση και τη
διάγνωση του Σ∆.
2. Να παρέχει στρατηγικές φροντίδας µε επίκεντρο τον ασθενή, προκειµένου να επιτευχθεί
αυστηρός γλυκαιµικός έλεγχος.
3. Να βελτιώσει τις δεξιότητες των εκπαιδευοµένων σχετικά µε την ενδυνάµωση του
ασθενούς µέσα από την εκπαίδευση σχετικά µε την αυτο-διαχείριση του Σ∆.

Προτεινόµενη ατζέντα:

Μέρος

∆ραστηριότητα

Μέθοδος /τεχνική

Χρόνος

1

Εισαγωγή, στόχοι του εργαστηρίου

Παρουσίαση σε
ολοµέλεια

10 min

2

Παθογένεια Σ∆ - Κατευθυντήριες οδηγίες
για τη διαχείριση Σ∆

Παρουσίαση σε
ολοµέλεια

10 min

3

Μελετη περιστατικού

Παρουσίαση σε
ολοµέλεια

5 min

4

Σχεδιάζοντας το πλάνο διαχείρισης του Σ∆

Εργασια σε οµάδες

30 min

5

Παρουσίαση των πλάνων και συζήτηση

Παρουσίαση σε
ολοµέλεια

30 min

6

Σύνοψη

Παρουσίαση σε
ολοµέλεια

5 min

Περιγραφή του εργαστηρίου:

Η συνεδρία ξεκινά µε µια σύντοµη παρουσίαση της γενικής άποψης της συνεδρίας. Ο
εκπαιδευτής εξηγεί πρώτα γιατί η διαχείριση του Σ∆ στην πρωτοβάθµια περίθαλψη είναι
τόσο σηµαντική και ποιος είναι ο ρόλος του ΓΟ/Ι στην φροντίδα του διαβήτη.

Παρουσιάζονται στους εκπαιδευόµενους οι πιο πρόσφατες γνώσεις σχετικά µε τους
παθογενετικούς µηχανισµούς του Σ∆, και ακολουθεί µία σύντοµη παρουσίαση των
σύγχρονων κατευθυντήριων οδηγιών διαχείρισης του Σ∆ πολλών οργανισµών και τις
διαφορές µεταξύ τους.

Μια µελέτη περιστατικού δίδεται στους εκπαιδευόµενους.

Ακολουθεί εργασία σε οµάδες: οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε τρεις οµάδες. Κάθε οµάδα
επιλέγει ένα πρόεδρο για να διευκολύνει τη συζήτηση και να παρουσιάσει τα
αποτελέσµατα.Κάθε οµάδα καλείται να σχεδιάσει ένα πλάνο διαχείρισης του Σ∆ που να είναι
κατάλληλο για το δοθέν περιστατικό και το οποίο να συνοδεύεται από τεκµηρίωση από τις
τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες, αν είναι δυνατόν.

Στη συνέχεια, τα πλάνα παρουσιάζονται και συζητούνται σε ολοµέλεια.
Μετά από αυτό ο εκπαιδευτής συνοψίζει τα πορίσµατα και ολοκληρώνει την συνεδρία.

Υλικά:
PowerPoint διαφάνειες
Οι τρέχουσες εθνικές / Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τον Σ∆

Εξοπλισµός:
Υπολογιστές
Προβολέας
Χαρτοπίνακας, µολύβια
Μία αρκετά µεγάλη αίθουσα για ολοµέλεια και για να εργαστούν τρεις οµάδες σε (ή τρεις
επιπλέον µικρές αίθουσες)

2. Η διαχείριση του συνδρόµου του ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) - (∆ηµήτρης
Καρανάσιος)

Μέθοδος: Εργαστήριο
Συµµετέχοντες: εκπαιδευόµενοι ΣΙΕ (15 έως 20)
Εκπαιδευτικά αντικείµενα:

1. Να εµπλουτίσει τις γνώσεις των εκπαιδευόµενων σχετικά µε την παθογένεση και τη
διάγνωση του ΣΕΕ.
2. Να παρέχει στρατηγικές για την επίτευξη του ελέγχου των συµπτωµάτων.
3. Να βελτιώσει τις δεξιότητες των εκπαιδευοµένων για την εµπλοκή των ασθενών στην
αυτο-διαχείριση του ΣΕΕ.

Προτεινόµενη ατζέντα:

Μέρος

∆ραστηριότητα

Μέθοδος / τεχνική

Χρόνος

1

Εισαγωγή, στόχοι του εργαστηρίου

Παρουσίαση σε
ολοµέλεια

10 min

2

Παθογένεια ΣΕΕ - Κατευθυντήριες
οδηγίες για τη διαχείριση ΣΕΕ

Παρουσίαση σε
ολοµέλεια

10 min

3

Μελετη περιστατικού

Παρουσίαση σε
ολοµέλεια

5 min

4

Αξιολόγηση της κατάστασης του
ασθενούς

Ατοµική εργασία

10 min

5

Αναγκαιότητα εξετάσεων

Συζήτηση σε
ολοµέλεια

20 min

6

Σχεδιάζοντας το πλάνο διαχείρισης του
ΣΕΕ

Εργασια σε οµάδες

30 min

7

Παρουσίαση των πλάνων και συζήτηση

Παρουσίαση σε
ολοµέλεια

30 min

8

Σύνοψη

Παρουσίαση σε
ολοµέλεια

5 min

Περιγραφή του εργαστηρίου:

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τους στόχους του εργαστηρίου και κάνει σχόλια για τη δυσκολία
της διαχείρισης ΣEE στην πρωτοβάθµια περίθαλψη και τις σηµαντικές συνέπειες αυτής της
κατάστασης τόσο για τον ασθενή όσο και για τον οικογενειακό γιατρό στην καθηµερινή
πρακτική.
Παρουσιάζεται στους εκπαιδευόµενους η πολύπλοκη παθογένεια του ΣEE, που ακολουθείται
από µια παρουσίαση των τρεχουσών κατευθυντήριων οδηγιών διαχείρισης ΣEE διάφορες
οργανισµών.
Στη συνέχεια, δίνεται στους εκπαιδευόµενους µια µελέτη περιστατικού.
Ακολουθούν ατοµικές ασκήσεις. Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να αξιολογήσουν την κατάσταση
του ασθενούς και στη συνέχεια να συζητήσουν σε ολοµέλεια σχετικά µε την αναγκαιότητα
των εξετάσεων.
Ακολουθεί εργασία σε οµάδες: εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε τρεις οµάδες. Κάθε οµάδα
επιλέγει ένα πρόεδρος για να διευκολύνει τη συζήτηση και να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα.
Κάθε οµάδα καλείται να σχεδιάσει ένα πλάνο για ένα διαφορετικό τµήµα της στρατηγικής
διαχείρισης ΣEE (αυτο-διαχείριση, τη φαρµακευτική αγωγή, άλλες θεραπείες), ανάλογα µε το
δοθέν περιστατικό και µε έναν τεκµηριωµένο τρόπο.
Στη συνέχεια, τα πλάνα παρουσιάζονται και συζητούνται σε ολοµέλεια.
Μετά από αυτό, ο εκπαιδευτής συνοψίζει τα πορίσµατα και ολοκληρώνει την συνεδρία.

Υλικά:
PowerPoint διαφάνειες
Κλιµακα Bristol (ΣEE οµάδα αυτοβοήθειας και υποστήριξης, www.ibsgroup.org /
bristolstool)

Εξοπλισµός
Υπολογιστής
Προβολέας
Χαρτοπίνακας, µολύβια
Μία αρκετά µεγάλη αίθουσα για ολοµέλεια και για να εργαστούν τρεις οµάδες σε (ή τρεις
επιπλέον µικρές αίθουσες)

VI. Προληπτικές παρεµβάσεις
1. Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης στην ΠΦΥ – (Jurate Klumbiene)
Μέθοδος: Εργαστήριο
Συµµετέχοντες: 15-18 οικογενειακοί ιατροί (σεµινάριο συνεχιζόµενης εκπαίδευσης)
Εκπαιδευτικά αντικείµενα:

1. Να βελτιώσει τις δεξιότητες στη διάγνωση της υπέρτασης και στην εκτίµηση
του καρδιαγγειακού κινδύνου.
2. Να ανανεώσει τη γνώση των εκπαιδευοµένων σχετικά µε τις στρατηγικές
διαχείρισης της αρτηριακής υπέρτασης.
3. Να εµπλουτίσει τη γνώση των οικογενειακών γιατρών σχετικά µε τις
προσεγγίσεις βελτίωσης της συνεργασιµότητας στην αντιϋπερτασική
θεραπεία.

Προτεινόµενη ατζέντα:
Μέρος

∆ραστηριότητα

Μέθοδος/Τεχνική

Χρόνος

Παρουσίαση στην ολοµέλεια

10 min

1.

Παρουσίαση περιστατικού

2.

Αναγνώριση των προβληµάτων
ασθενούς
και
εκτίµηση
καρδιαγγειακού κινδύνου

3.

Αιτιολόγηση του ρίσκου του ασθενή από Συζήτηση στην ολοµέλεια
τον καθορισµένο καρδιαγγειακό του
κίνδυνο

10 min

4.

Σχεδιασµός του πλάνου θεραπείας: µη Εργασία σε οµάδες
φαρµακολογικά µέτρα, φαρµακευτική
θεραπεία και µέτρα για την εξασφάλιση
της συνεργασιµότητας

30 min

5.

Παρουσίαση των πλάνων και συζήτηση

30 min

του Ατοµική άσκηση
του

Παρουσίαση στην ολοµέλεια

10 min

Περιγραφή του εργαστηρίου:
Κατά την έναρξη του εργαστηρίου ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τους στόχους και την ατζέντα
του εργαστηρίου στους συµµετέχοντες.
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής παρουσιάζει ένα περιστατικό ασθενούς µε υπέρταση.
Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να αναγνωρίσουν τα προβλήµατα του ασθενούς και να
εκτιµήσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Πριν πραγµατοποιήσουν αυτό το έργο, ο
εκπαιδευτής υπενθυµίζει σε όλους τις πιο συνήθεις κλινικές µεταβλητές που πρέπει να
χρησιµοποιούνται κατά την διαστρωµάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι συµµετέχοντες
λαµβάνουν εν συνεχεία τον πίνακα διαστρωµάτωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου που
προτείνεται από ESH/ESC.

Σε συζήτηση της ολοµέλειας οι συµµετέχοντες καταγράφουν τα προβλήµατα υγείας του
ασθενή , καθορίζουν τον καρδιαγγειακό του κίνδυνο και εξηγούν πως έχει εκτιµηθεί αυτός ο
κίνδυνος.
Κατόπιν οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε τρείς (3) οµάδες. Κάθε οµάδα καλείται να
προετοιµάσει συστάσεις για τον προαναφερθέντα ασθενή: 1) µη φαρµακολογική θεραπεία 2)
στόχους θεραπείας και φαρµακολογική θεραπεία 3) τα µέτρα εξασφάλισης της
συνεργασιµότητας. Κάθε οµάδα εκλέγει έναν πρόεδρο που θα φροντίσει για την συζήτηση
και παρουσίαση των αποτελεσµάτων κατά την συνεδρία της ολοµέλειας.
Τα µέτρα που αφορούν στον τρόπο ζωής (µη φαρµακολογικά µέτρα) θα πρέπει να
συστήνονται σε όλους τους υπερτασικούς ασθενείς. Μέτρα προς µελέτη: ελάττωση βάρους,
αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, ελάττωση της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ,
ελάττωση της πρόσληψης άλατος, αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών,
ελάττωση της πρόσληψης κορεσµένων και ολικών λιπών και η διακοπή του καπνίσµατος. Το
πρόγραµµα διατροφής DASH θα πρέπει να συζητηθεί. Οι συστάσεις για τον έλεγχο της
παχυσαρκίας, τον µετριασµό της κατανάλωσης αλκοόλ και η βοήθεια στη διακοπή
καπνίσµατος πρέπει να τονιστούν για τον ασθενή που παρουσιάζεται στην περίπτωση.
Οι συστάσεις των κατευθυντήριων οδηγιών για την έναρξη της φαρµακευτικής θεραπείας, οι
στόχοι της θεραπείας (ελάττωση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου µακροπρόθεσµα,
στόχοι για την αρτηριακή πίεση στον γενικό πληθυσµό καθώς και σε διαβητικούς και υψηλού
και πολύ υψηλού κινδύνου ασθενείς, σε κατ’ οίκο µετρήσεις και σε µετρήσεις στο ιατρείο)
και η επιλογή των αντιϋπερτασικών φαρµάκων πρέπει να συζητηθούν.
Η έλλειψη συνεργασιµότητας στην αντιϋπερτασική θεραπεία είναι µια από τις
σηµαντικότερες αιτίες του πτωχού ελέγχου της αρτηριακής πίεσης, γεγονός που αυξάνει το
κόστος της φροντίδας υγείας. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταγράψουν τις γενικά
αποδεκτές µεθόδους για την εκτίµηση της συνεργασιµότητας στην αντιϋπερτασική θεραπεία
και να σχεδιάσουν µέτρα για τη βελτίωση της συνεργασιµότητας (εκπαίδευση,
αποτελεσµατική –καλά ανεκτή και απλή θεραπεία, παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης
κατ’ οίκο, καλή σχέση ιατρού-ασθενούς, συνεργασία µε τα µέλη της οικογένειας, κλπ).
Στο τέλος του εργαστηρίου, ο εκπαιδευτής ανακεφαλαιώνει τα ευρήµατα, δίνοντας έµφαση
στα ουσιωδέστερα ζητήµατα. Πρέπει να υπογραµµισθεί πως η απόφαση που αφορά στις
στρατηγικές θεραπείας (έναρξη φαρµακοθεραπείας, µονοθεραπεία έναντι συνδυασµένης
θεραπείας) εξαρτάται απότο επίπεδο του συνολικού κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.
Συνεπώς, η εκτίµηση του συνολικού κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου σε όλους τους
υπερτασικούς ασθενείς είναι υποχρεωτική. Η αλλαγή του τρόπου ζωής θα πρέπει να
συστήνεται σε όλους τους υπερτασικούς ασθενείς, ακολουθώντας βασικές αρχές που
βοηθούν τους ανθρώπους να αλλάξουν την συµπεριφορά τους. Ποικίλες στρατηγικές για τη
βελτίωση της συνεργασιµότητας
στην αντιϋπερτασική θεραπεία θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν στη γενική ιατρική.

Υλικά:
Power Point διαφάνειες
Πίνακες των ESH-ESC για τη διαστρωµάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου
Ταξινόµηση του ∆ΜΣ

Εξοπλισµός
Υπολογιστής

Προβολέας
Χαρτοπίνακες, µολύβια
Μία αρκετά µεγάλη αίθουσα για ολοµέλεια και για να εργαστούν τρεις οµάδες σε (ή τρεις
επιπλέον µικρές αίθουσες)

2. Καρδιαγγειακή νόσος / προληπτικές παρεµβάσεις – (Jurate Klumbiene)

Μέθοδος: Εργαστήριο

Συµµετέχοντες: 10-15 οικογενειακοί ιατροί (σεµινάριο συνεχιζόµενης
εκπαίδευσης)
Εκπαιδευτικά αντικείµενα:
1. Να διευρύνει τη γνώση των εκπαιδευόµενων στις διαφορές µεταξύ των κύριων
στρατηγικών που εφαρµόζονται για την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου στην
Γενική Ιατρική.
2. Να βελτιώσει τις ικανότητες σχεδιασµού και διεξαγωγής προληπτικών
δραστηριοτήτων στο πεδίο της καρδιαγγειακής νόσου.
3. Να ανανεώσει τη γνώση των εκπαιδευόµενων σε προσεγγίσεις διαχείρισης της
καρδιαγγειακής νόσου.

Προτεινόµενη ατζέντα:
Μέρος

∆ραστηριότητα

Μέθοδος/Τεχνική
Παρουσίαση στην ολοµέλεια

Χρόνος

1.

Παρουσίαση του προφίλ του ιατρείου

2.

Αναγνώριση των πιθανών παρεµβάσεων Εργασία σε οµάδες
χρησιµοποιώντας τον πληθυσµό ή υψηλού
κινδύνου στρατηγικές και δευτερογενούς
πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου

15 min

3.

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων των Συζήτηση στην ολοµέλεια
οµάδων εργασίας

20 min

4.

Οι κύριες στρατηγικές πρόληψης της ∆ιάλεξη
καρδιαγγειακής νόσου

20 min

5 min

Περιγραφή του εργαστηρίου:
Κατά την έναρξη του εργαστηρίου ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τους στόχους και την ατζέντα
του εργαστηρίου στους συµµετέχοντες.
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής κάνει µια σύντοµη περιγραφή του πρακτικού εργασίας.
Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε τρείς (3) οµάδες. Κάθε οµάδα καλείται να προετοιµάσει ένα
περιεκτικό σχέδιο προληπτικών δράσεων στο πεδίο πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου,
χρησιµοποιώντας µια από τις ακόλουθες στρατηγικές:
1) πληθυσµιακή στρατηγική, 2)
στρατηγική υψηλού κινδύνου, 3) δευτερογενή πρόληψη. Κάθε οµάδα εκλέγει έναν πρόεδρο
που θα φροντίσει για την συζήτηση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων κατά την συνεδρία
της ολοµέλειας.
Οι οµάδες θα πρέπει να µελετήσουν τις ακόλουθες παραµέτρους των σχεδίων τους:
•

Τους αντικειµενικούς σκοπούς των προληπτικών δραστηριοτήτων

•
•
•
•
•
•

Τον πληθυσµό-στόχο
Τον αριθµό των ασθενών
Τους διαθέσιµους πόρους (ανθρώπινους, οικονοµικούς, χρόνο)
Το εφικτό των δράσεων
Τις πιο σηµαντικές δραστηριότητες
Τα µέτρα σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα

Ο εκπαιδευτής πρέπει να εξασφαλίσει πως δεν παραλήφθηκαν οι ακόλουθες παράµετροι:
1) Η πληθυσµιακή στρατηγική επικεντρώνεται στην εφαρµογή δράσεων προαγωγής της
υγείας που αποσκοπούν σε αλλαγές του τρόπου ζωής (µείωση του πληθυσµού των
καπνιζόντων, αύξηση του πληθυσµού που κάνει ισορροπηµένη διατροφή και αύξηση
του πληθυσµού που ασκείται φυσικά).
2) Η στρατηγική υψηλού κινδύνου καλύπτει την αναγνώριση των ατόµων υψηλού
κινδύνου χρησιµοποιώντας το σύστηµα SCORE καθώς και δράσεις προς τη µείωση
των επιπέδων των παραγόντων κινδύνου (αρτηριακή πίεση, λιπίδια, βάρος,
σάκχαρο).
3) Οι δράσεις δευτερογενούς πρόληψης στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του συνολικού
καρδιαγγειακού κινδύνου ασθενών µε εδραιωθείσα καρδιαγγειακή νόσο (λεπτοµερής
εξέταση στενών συγγενών, αυστηρότερο έλεγχο των παραγόντων κινδύνου,
καρδιοπροστατευτική φαρµακοθεραπεία).
Στο τέλος του εργαστηρίου, ο εκπαιδευτής ανακεφαλαιώνει τα ευρήµατα, δίνοντας έµφαση
στα ουσιωδέστερα ζητήµατα. Τέλος, ο εκπαιδευτής κάνει διάλεξη (20 λεπτά, περίπου 10-15
slides) µε τίτλο, “Οι κύριες στρατηγικές πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου.”

Υλικά:
PowerPoint slides
SCORE χάρτες

Εξοπλισµός:
Υπολογιστής
Προβολέας
Χαρτοπίνακες, µολύβια
Μια αίθουσα αρκετά µεγάλη για την εργασία δύο (2) οµάδων

VII. Πληροφόρηση
1. Συνεργασία µε τα ΜΜΕ – (Linas Sumskas, Gediminas Raila)

Μέθοδος: Εργαστήριο

Συµµετέχοντες: 16-20 οικογενειακοί ιατροί (σεµινάριο συνεχιζόµενης
εκπαίδευσης) Εκπαιδευτικά αντικείµενα:
1. Να αναπτύξει ικανότητες στον τοµέα της διάδοσης πληροφοριών υγείας προς
την κοινότητα.
2. Να παράσχει γνώση περί των βασικών αρχών επικοινωνίας µέσω των ΜΜΕ.
3. Να διδάξει επικοινωνιακές τεχνικές κατά τη διάρκεια ανοικτών συζητήσεων
και συνεντεύξεων τύπου.

Προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη:
Μέρος

∆ραστηριότητα

Μέθοδος/Τεχνική

Χρόνος

1.

Παρουσίαση της θεωρίας των ΜΜΕ και Παρουσίαση στην ολοµέλεια
της επικοινωνίας µέσω των ΜΜΕ

30 min

2.

Προετοιµάζοντας δελτία τύπου

Εργασία σε οµάδες

40 min

3.

Παρουσιάσεις οµάδων εργασίας

Παρουσίαση

30 min

4.

Σύνοψη και υποδείξεις

Συζήτηση

20 min

Περιγραφή του εργαστηρίου:
Στην έναρξη του εργαστηρίου ο εισηγητής παρουσιάζει στους συµµετέχοντες τους
αντικειµενικούς σκοπούς του εργαστηρίου και το πλάνο της εκπαιδευτικής δράσης.
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τα θεωρητικά αντικείµενα που αφορούν στην
επικοινωνία µέσω ΜΜΕ και διανέµει φυλλάδια µε τα βασικά σηµεία του θέµατος.
Η οµάδα διαιρείται σε τρείς (3) υπο-οµάδες.
Οι ακόλουθες τρείς (3) εργασίες πρέπει να εκτελεστούν και να παρουσιαστούν από τις
οµάδες:
Μια ετήσια έκθεση υγείας του πληθυσµού της επαρχίας ή της πόλεως.
Μια αναφορά ξεσπάσµατος µιας µεταδοτικής νόσου στην κοινότητα, πόλη ή σε όλη
τη χώρα.
3. Μια ερευνητική αναφορά περί νέων µεθόδων θεραπείας ή πρόληψης µιας νόσου.
1.
2.

Για καθένα από αυτά τα θέµατα, οι οµάδες λαµβάνουν µια σειρά συγκεκριµένων υλικών που
προετοιµάστηκαν από τον σύµβουλο/διδάσκοντα.

Οι εργασίες εξηγούνται στους εκπαιδευόµενους. Ακολούθως διασαφηνίζοντα οι λεπτοµέρειες
ξεχωριστά για κάθε οµάδα. Πρέπει να τονιστεί προς τους συµµετέχοντες κάθε οµάδας πως θα
πρέπει να είναι καινοτόµοι και επινοητικοί στις εργασίες ανάληψης των ρόλων.
Οι οµάδες ασκούνται ανταλλάσσοντας ιδέες και εργαζόµενοι πάνω στην πληροφόρηση που
θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο δελτίο τύπου καθώς και στην προφορική παρουσίαση.
Ένας εκπρόσωπος από κάθε οµάδα παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της οµαδικής εργασίας. Οι
συµµετέχοντες των υπολοίπων οµάδων σχηµατοποιούν και διατυπώνουν ερωτήσεις σχετικά
µε το δελτίο τύπου που θα ήταν δυνατό να προκύψουν κατά την πραγµάτωση του σεναρίου
(λεπτοµέρειες για το περιγραφόµενου συµβάν / δήλωση, σχετικές µελλοντικές δράσεις, την
σπουδαιότητα για την υγειονοµική κατάσταση της κοινότητας).
Οι ερωτήσεις απαντώνται από κάθε οµάδα και εν συνεχεία οι συµµετέχοντες παρέχουν
επαναπληροφόρηση σε κάθε παρουσιαστή για : τη σαφήνεια και περιεκτικότητα της
παρασχεθείσης πληροφόρησης (εάν εµπεριείχε όλα τα σηµαντικά ζητήµατα) καθώς και την
ποιότητα της παρουσίασης.
Τέλος, ο εκπαιδευτής παρέχει συµβουλές σχετικά µε τον τρόπο προετοιµασίας και
παρουσίασης ενός επαγγελµατικού δελτίου τύπου.

Υλικά:
Φυλλάδια µε θεωρητικό υλικό:
•
•

Μια ετήσια έκθεση υγείας ενός πληθυσµού µιας επαρχίας ή πόλης.
Μια αναφορά ξεσπάσµατος µιας µεταδοτικής νόσου στην κοινότητα, επαρχία, πόλη ή σε
όλη τη χώρα.
• Μια ερευνητική αναφορά περί νέων µεθόδων θεραπείας ή πρόληψης µιας νόσου.
Υλικά για την ετοιµασία του δελτίου τύπου
Φύλλα µε την περιγραφή των εργασιών

Εξοπλισµός:
Υπολογιστής
Προβολέας
Χαρτοπίνακες, µολύβια
Μια µεγάλη αίθουσα για την συνεδρία της ολοµέλειας (συνέντευξη τύπου) και τρείς (3)
µικρές αίθουσες για την οµαδική εργασία. Εναλλακτικά: µια µεγάλη αίθουσα µε τρεις (3)
στρογγυλές τράπεζες για την οµαδική εργασία.

2. Μηχανογράφηση του ιατρείου – (Grzegorz Margas)

Μέθοδος: Συζήτηση

Συµµετέχοντες: Εκπαιδευόµενοι Συνεχιζόµενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης (15 – 20)
Εκπαιδευτικά αντικείµενα:
1. Να κατανοήσουν το ρόλο της µηχανογράφησης στην πράξη της συλλογής,
ανάκτησης και ανάλυσης της πληροφορίας.
2. Να είναι ικανοί να αναγνωρίσουν προκλήσεις και φραγµούς που σχετίζονται µε τη
µηχανογράφηση.
3. Να αναπτύξουν την ικανότητα να συµµετέχουν ενεργά σε οµαδικές συζητήσεις και
να µορφώνουν καθαρή προσωπική γνώµη.

Προτεινόµενη ατζέντα:
Μέρος ∆ραστηριότητα

Μέθοδος/Τεχνική
του

ιατρείου

Χρόνος

1.

Μηχανογράφηση
πρόκληση

ως Εισαγωγή στο πρόβληµα

2.

Αναγνώριση
των
πρωταρχικών SWOT ανάλυση σε όλη την 30 min
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της οµάδα
διαδικασίας της µηχανογράφησης του
ιατρείου

3.

SWOT και µετά τι;

Ανακεφαλαίωση
ανάλυσης

10 min

SWOT 5 min

Περιγραφή της συζήτησης:
Η συνεδρία ξεκινά µε την εισαγωγή ενός µικρού προβλήµατος καθώς και την παρουσίαση
µιας σύντοµης επισκόπησης και των αντικειµενικών σκοπών της. Η οµάδα ενηµερώνεται για
το πρόγραµµα της συνεδρίας.

Ο εκπαιδευτής παρέχει τις βασικές στατιστικές πληροφορίες στο επίπεδο της
µηχανογράφησης των ιατρείων της Γενικής Ιατρικής στη χώρα όπου πραγµατοποιείται το
εργαστήριο (σε σύγκριση µε άλλες χώρες). Επίσης, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει ένα
παράδειγµα επιλογών ενός πληροφορικού (ΙΤ) προγράµµατος (πχ συλλογή διοικητικών και
ιατρικών δεδοµένων, ανάκτηση πληροφοριών, υποστήριξη αποφάσεων επαρκώς για ιατρείο
Γενικής Ιατρικής).

Θα πρέπει να αναφερθεί πως η συνεχής τεχνολογική πρόοδος έχει µεταµορφώσει την
πρωτοβάθµια φροντίδα στη διάρκεια των δεκαετιών που πέρασαν. Οι ιατροί της ΠΦΥ έχουν
αρχίσει να εκτιµούν τα συστήµατα πληροφορικής (ΙΤ) ως µέσα για την πιο αποτελεσµατική
διαχείριση του αυξανόµενου όγκου της πληροφορίας που λαµβάνουν από τους ασθενείς. Οι
υπολογιστές χρησιµοποιήθηκαν αρχικά µόνο για διοικητικούς σκοπούς αλλά οι ιατροί της
ΠΦΥ τους χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο για άλλους σκοπούς όπως τη
συνταγογράφηση, τις παραποµπές, τις εντολές για εργαστηριακές εξετάσεις, τη λήψη
αποτελεσµάτων και την αναζήτηση βοήθειας κατά την λήψη κλινικών αποφάσεων.

Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελλος (ΗΙΦ)είναι συνήθως ένα µηχανοργανωµένο ιατρικό
αρχείο που δηµιουργήθηκε σε ένα οργανισµό παροχής υγείας, όπως ένα νοσοκοµείο ή
ιατρικό χειρουργείο. Τέτοιοι φάκελλοι µπορεί να περιλαµβάνουν µεγάλο εύρος δεδοµένων σε
περιεκτική ή περιληπτική µορφή, συµπεριλαµβανοµένων δηµογραφικών στοιχείων, ιατρικού
ιστορικού, φαρµακευτική θεραπεία και αλλεργίες, κατάσταση εµβολιασµών, αποτελέσµατα
εργαστηριακών ελέγχων και ακτινολογικές εξετάσεις. Ένας ηλεκτρονικός φάκελλος
ασθενούς (ΗΦΑ) είναι µια εξελικτική έννοια που ορίζεται ως η συστηµατική συλλογή
ηλεκτρονικής πληροφορίας υγείας ατόµων-ασθενών ή πληθυσµών. Αποτελεί ευρύτερη
έννοια του ΗΙΦ καθότι χρησιµοποιείται από κοινού από διαφορετικές δοµές ιατρικής
φροντίδας, ενσωµατωµένο σε ευρύτερα δικτυακά συνδεδεµένα, πληροφοριακά συστήµατα.

Η απροθυµία εφαρµογής συστηµάτων ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων στην πράξη έχει
σχετισθεί µε τους ακόλουθους παράγοντες: κόστος, έλλειψη διαθεσιµότητας δοκιµασµένων
και ελεγµένων συστηµάτων, εµπόδια στην εισαγωγή δεδοµένων, ανυπαρξία αµετάβλητων
σταθερών, απειρία πωλητών, η εµπιστευτική φύση των πληροφοριών των ασθενών καθώς και
θέµατα ασφάλειας και νοµικά ζητήµατα.

Στο επόµενο µέρος, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τη SWOT δοµή της συζήτησης, χωρίζοντας
τον πίνακα (ή χαρτοπίνακα) σε τέσσερις (4) περιοχές: S – strengths (δυνατά,θετικά σηµεία),
W – weaknesses (αδυναµίες,αρνητικά σηµεία), O – opportunities (ευκαιρίες), T – threats
(απειλές). Η οµάδα θα πρέπει να αναγνωρίσει 3-5 επιχειρήµατα για κάθε µια από τις
παραπάνω κατηγορίες. Ο εκπαιδευτής τα καταγράφει στον πίνακα µε σαφήνεια. Στο τέλος
κάνει µια ανασκόπηση και επιχειρεί να εξάγει τα συµπεράσµατα της συζήτησης, δίνοντας
έµφαση στο ρόλο των µηχανογραφηµένων αρχείων στην αποτελεσµατική προαγωγή της
υγείας και στις δράσεις πρόληψης των ασθενειών.

Ο εκπαιδευτής πρέπει να δώσει έµφαση ειδικά στα ακόλουθα επιχειρήµατα:

S – Strengths (δυνατά σηµεία): ελάττωση κόστους, βελτιωµένη τήρηση αρχείων, µείωση
ιατρικών λαθών, βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης φροντίδας, καλύτερη
προσβασιµότητα στα ιατρικά αρχεία, κοινή χρήση των αρχείων, πηγή για νοµικές και
στατιστικές πληροφορίες µε ερευνητικούς σκοπούς και για τη βελτίωση της παρεχόµενης
ποιότητας και ανάσυρση επιλεγµένων πληροφοριών που σχετίζονται µε τις ανάγκες
διαφόρων ειδικοτήτων.

W – Weaknesses (αδυναµίες): το αξιοσηµείωτο επενδυτικό κόστος για τα προγράµµατα
πληροφορικής, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανηµάτων, των λογισµικών και του κόστους
συντήρησης, το γεγονός ότι είναι πιο χρονοβόρα στην αρχή, προαπαιτούν βασικές γνώσεις
πληροφορικής, απαιτείται εκπαίδευση του προσωπικού, θέµατα ασφάλειας όπως αντιϊικά
προγράµµατα, κωδικοί, ζητήµατα ιδιωτικότητας(150 άνθρωποι έχουν πρόσβαση στα αρχεία
του ασθενούς κατά τη διάρκεια νοσηλείας στις ΗΠΑ), στρατολόγηση και απασχόληση
έµπειρου στη πληροφορική προσωπικού, εξάρτηση από συνεχή παροχή ρεύµατος, η
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο καθίσταται αναγκαιότητα, εξάρτηση από τον υπολογιστή, νοµικά
θέµατα όπως η κατοχή ηλεκτρονικής υπογραφής.

O – Opportunities (ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ): πηγή χρηµατοδότησης από την φαρµακευτική
βιοµηχανία, την κυβέρνηση και οργανισµούς επαγγελµατιών, ελάττωση των ιατρικών λαθών
εξ αιτίας δυσανάγνωστων σηµειωµάτων, ελαχιστοποίηση της διπλοεγγραφής δεδοµένων που
αφορούν στην ίδια πληροφορία σε ποικίλες φόρµες, βραχύτερης διάρκειας συναντήσεις για
παροχή συµβουλών, λιγότερες µη αναγκαίες εξετάσεις, λιγότερες µη αναγκαίες θεραπείες,
λιγότερα λάθη, αυξηµένη παραγωγικότητα, καλύτερος συντονισµός θεραπείας, ελαττωµένο
κόστος, ιατρική επαγρύπνηση και υπενθύµισεις, αυξηµένες δυνατότητες αποθήκευσης για
µεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

T – Threats (ΑΠΕΙΛΕΣ): έλλειψη στάνταρντς – ορολογία, κωδικοποίηση , θέµατα
ασφάλειας και προσωπικών δεδοµένων, η απροθυµία του προσωπικού να ενστερνιστεί
προκλήσεις, η ανικανότητα των πωλητών να διανείµουν αποδεκτά προϊόντα, η
µακροπρόθεσµη διατήρηση και αποθήκευση των αρχείων.

Υλικά:
PowerPoint διαφάνειες

Εξοπλισµός:
Υπολογιστής
Προβολέας
Χαρτοπίνακες (ή µαυροπίνακας), µολύβια
Μια µεγάλη αίθουσα για συνεδρία ολοµέλειας και επιπλέον τέσσερις (4) µικρές για την
εργασία κατά οµάδες

VIII. Σχέση γιατρού ασθενούς
1. Αρχές της σχέσης γιατρού ασθενούς – (Katarzyna Machaczek, Malcolm
Whitfield)

Μέθοδος: Υπόδυση ρόλων
Συµµετέχοντες: Ειδικευόµενοι (5 µε 20)

Εκπαιδευτικά αντικείµενα:
Να επιδείξουν την κατανόηση, µετά από κριτική σκέψη, των καθοριστών – κλειδιά της
ποιοτικής σχέσης των ασθενών µε τους Γενικούς Ιατρούς σε ότι αφορά την έκβαση, τη
θεραπεία και την κατάσταση της υγείας των ασθενών.
2. Να κατανοήσουν πως οι επικοινωνιακές δεξιότητες των ιατρών και η επικοινωνία
ιατρού/ασθενούς είναι ουσιώδους σηµασίας προκειµένου να επιτευχθεί η ιδεώδης
φροντίδα υγείας και να επιδείξουν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.
3. Να
εφαρµόσουν
επικοινωνιακές
δεξιότητες
εµπλέκοντας,
συµµετέχοντας
συναισθηµατικά, εκπαιδεύοντας και καταγράφοντας ασθενείς.
1.

Προτεινόµενη ατζέντα:
Μέρος

∆ραστηριότητα

Μέθοδος/Τεχνική

Χρόνος

1.

Εισαγωγή στην άσκηση

Παρουσίαση στην
ολοµέλεια

5 min

2.

Αρχές των συστάσεων ¨καλής ιατρικής
πρακτικής¨ (Μ.Βρετανία)

Ατοµική µελέτη

10 min

3.

Σενάριο ανάπτυξης/εξοικείωσης µε το
εργαλείο αξιολόγησης

Ατοµική εργασία

5 min

4.

Εξοµοίωση διαβούλευσης

Υπόδυση ρόλων

10 min

5.

Επαναπληροφόρηση σχετικά µε την
απόδοση και σύνοψη

Συζήτηση στην
ολοµέλεια

15 min

Περιγραφή του εργαστηρίου:
Η συνεδρία ξεκινά µε µια σύντοµη εισαγωγή, την παρουσίαση µιας γενικής άποψης και των
αντικειµένων της.
Στη συνέχεια µοιράζεται σε καθένα εκπαιδευόµενο ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο και του
δίνεται χρόνος 10 λεπτών για να το µελετήσει. Ο εκπαιδευτής µπορεί να προετοιµάσει τα
δικά του φυλλάδια, να χρησιµοποιήσει κάποιο ειδικό για τη χώρα όπου πραγµατοποιείται το
εργαστήριο ή να εκτυπώσει ως παράδειγµα αυτό της Μ.Βρετανίας (www.gmcuk.org/guidance/good_medical_practice.asp). Ακολούθως, µοιράζονται στους συµµετέχοντες

διαφορετικοί ρόλοι. Ένας αναλαµβάνει το ρόλο του ιατρού, άλλος του ασθενούς. Οι άλλοι
εκπαιδευόµενοι λειτουργούν ως παρατηρητές. Οι συµµετέχοντες που θα παίξουν τους ρόλους
του ασθενούς και του ιατρού έχουν 5 λεπτά για να προετοιµαστούν. Κατά τη ώρα αυτή οι
υπόλοιποι συµµετέχοντες παραλαµβάνουν και διαβάζουν τον πίνακα µε το εργαλείο
αξιολόγησης.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης ο συµµετέχων που παίζει το ρόλο του ιατρού καλείται να
παράσχει συµβουλές και υποστήριξη σε έναν ασθενή σχετικά µε ένα θέµα προαγωγής υγείας
και πρόληψης κάποιας ασθένειας (πχ διακοπή καπνίσµατος, έλεγχος βάρους). Παρακαλείσθε
να επιβεβαιώνετε ότι κατά τη διάρκεια του διαλόγου µε τον ¨ασθενή¨, ακολουθούνται όλες οι
συστάσεις του Γενικού Ιατρικού Συµβουλίου (Μ.Βρετανία) περί ¨καλής ιατρικής πρακτικής¨
(ή άλλες συστάσεις που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες).
Ο ιατρός και ο ασθενής διεξάγουν προσοµοιωµένη διαβούλευση. Η υπόλοιπη οµάδα
ακούει και παρατηρεί το διάλογο µε τον ¨ασθενή¨ και παρέχει επαναπληροφόρηση
σχετικά µε το κατά πόσον τηρούνται οι συστάσεις του Γενικού Ιατρικού Συµβουλίου (ή
άλλες) που αφορούν στις καλές σχέσεις µε τους ασθενείς. Για να διευκολυνθεί η
αξιολόγηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο πίνακας µε τίτλο Αξιολόγηση της απόδοσης του
συµµετέχοντα.
Η συνεδρία ολοκληρώνεται µε συζήτηση στην ολοµέλεια κατά την οποία παρέχεται
επαναπληροφόρηση από τους εκπαιδευόµενους και γίνεται η περίληψη από τον
εκπαιδευτή.

Υλικά:
Φυλλάδια – Αρχές των συστάσεων ¨καλής ιατρικής πρακτικής¨
Εργαλείο αξιολόγησης –εκτυπωµένα αντίγραφα

Εξοπλισµός:
Μια αίθουσα για συνεδρία ολοµέλειας

Ο εκπαιδευτής µπορεί να προετοιµάσει τα δικά του φυλλάδια, να χρησιµοποιήσει κάποιο
ειδικό για τη χώρα όπου πραγµατοποιείται το εργαστήριο ή να εκτυπώσει ως παράδειγµα
αυτό της Μ.Βρετανίας:
(www.gmc-uk.org/guidance/good_medical_practice.asp).

2. Ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας ιατρού-ασθενή – (Gediminas Raila)
Θέµα: Ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας ιατρού-ασθενή

Μέθοδος: Συζήτηση σε οµάδες
Συµµετέχοντες: Εκπαιδευόµενοι ΣΙΕ (15 – 20)

Εκπαιδευτικά αντικείµενα:
Να αναπτύξει ικανότητες στην επικοινωνία ιατρού-ασθενή στο πλαίσιο
προσέγγισης µε επίκεντρο τον ασθενή.
2. Να βελτιώσει τις ικανότητες εργασίας σε οµάδες και παροχής ατοµικής και
κοινοτικής ενδυνάµωσης.
3. Να αναπτύξει ικανότητες στην παροχή οδηγιών και στην ανάπτυξη διαλόγου.
4. Να αναπτύξει ικανότητες στη διδασκαλία και στην παροχή οδηγιών στους
συµµετέχοντες καθώς και να παρουσιάσει στρατηγικές που βοηθούν στην
ανάπτυξη κινήτρων και επιµονής στις οδηγίες.
1.

Προτεινόµενη ατζέντα:
Μέρος

∆ραστηριότητα

Μέθοδος/Τεχνική

Χρόνος

1.

Εισαγωγή στο πρόβληµα. Η οµάδα
Παρουσίαση στην
ενηµερώνεται για την επικείµενη εργασία, ολοµέλεια
τίθενται τα χρονικά όρια

10 min

2.

Συζήτηση µε τη διευρυσµένη οµάδα

Συζήτηση σε ολοµέλεια

10 min

3.

Συζήτηση σε µικρές οµάδες

Οµαδική εργασία

30 min

4.

Αναφορά από κάθε οµάδα

Παρουσίαση στην
ολοµέλεια

30 min

5.

Τελικές παρατηρήσεις και συµπεράσµατα.
Προσθήκη άλλων σχετικών απόψεων που
ο εκπαιδευτής αισθάνεται ότι έχουν
παραλειφθεί.

Παρουσίαση στην
ολοµέλεια

20 min

Περιγραφή της συζήτησης:
Η σύνοδος ξεκινά µε µια σύντοµη εισαγωγή του προβλήµατος, την παρουσίαση µιας
σύνοψης και των αντικειµενικών σκοπών της συνόδου. Η οµάδα ενηµερώνεται για το
πρόγραµµα της συνεδρίας.

Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να παρουσιάσουν τα κύρια προβλήµατα που ανακύπτουν κατά
την διάρκεια της διαβούλευσης µε ασθενή ή οµάδας ασθενών. Τα ακόλουθα θέµατα
εισάγονται και συζητούνται:

1. Συνεργατική ή µονόδροµη διαδικασία. Αποδοχή και κρίση, αυτονοµία και
εξάρτηση.
2. ∆ιαβούλευση ιατροκεντρική και µε επίκεντο τον ασθενή.
3. Εµπόδια στην επικοινωνία, φραστικά και µη φραστικά εµπόδια που
επηρεάζουν την επικοινωνία.
4. Κίνητρα και αντίσταση των ασθενών.
Στο επόµενο στάδιο η οµάδα διαιρείται σε µικρότερες. Κάθε οµάδα καλείται να
διεκπεραιώσει µια από τις ακόλουθες εργασίες:

1. Σχεδιασµός µιας οµαδικής συνάντησης.
2. Αναγνώριση της µη προφορικής επικοινωνίας
διαπροσωπική επικοινωνία.
3. Υποβοήθηση του διαλόγου.
4. Βελτίωση της ανάπτυξης κινήτρων για τους ασθενείς.

που

επηρεάζει

τη

Οι εργασίες διασαφηνίζονται µε χρήση διαφανειών µέσω παρουσίασης PowerPoint και ο
διάλογος των υποοµάδων ξεκινά.

Ύστερα από τη συζήτηση κατά υποοµάδες, ένα ή δύο µέλη κάθε µιας παρουσιάζει τα
αποτελέσµατα, τις υποδείξεις και τα ευρήµατα.

Στο τέλος της συνόδου ο εκπαιδευτής ανακεφαλαιώνει τα ευρήµατά της και παρουσιάζει τα
τελικά συµπεράσµατα και τις συστάσεις.

Υλικά:
PowerPoint παρουσίαση

Εξοπλισµός:
Υπολογιστής
Προβολέας
Χαρτοπίνακες, µολύβια
Μια µεγάλη αίθουσα για συνεδρία ολοµέλειας και επιπλέον τέσσερις (4) µικρότερες για
εργασία κατά οµάδες

IX. Τοπικές κοινότητες
1. Τοπικό δίκτυο συµµετοχής (LINK) – (Mubarak Ismail)

Μέθοδος: Εκµάθηση βασισµένη σε σενάριο
Participants: Ειδικευόµενοι (20-30)

Εκπαιδευτικά αντικείµενα:
Να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων των ασθενών µε διαφορετικούς
παρόχους φροντίδας υγείας και άλλους οργανισµούς υποστήριξης.
2. Να κατανοήσουν την επιρροή εξωτερικών υπηρεσιών στη σχέση ιατρού-ασθενή.
3. Να γνωρίσουν ένα επιτυχηµένο παράδειγµα οικοδόµησης σχέσεων µεταξύ ασθενών σε
ευρύτερη κλίµακα.
1.

Προτεινόµενη ατζέντα:
Μέρος ∆ραστηριότητα

Μέθοδος/Τεχνική

Χρόνος

1.

Εισαγωγή στην άσκηση

Παρουσίαση στην
ολοµέλεια

5 min

2.

Τοπικά δίκτυα συµµετοχής (LINKs)

Παρουσίαση στην
ολοµέλεια

15 min

3.

Συζήτηση κατά τη διάρκεια δικτυακών
συναντήσεων

`Υπόδυση ρόλων

20 min

4.

Μοιραζόµενοι προσωπικές εµπειρίες

Οµαδική συζήτηση

20 min

Περιγραφή του εργαστηρίου:
Η σύνοδος ξεκινά µε µια σύντοµη εισαγωγή, την παρουσίαση µιας σύνοψης και των
αντικειµενικών σκοπών της συνόδου.
Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τα τοπικά δίκτυα
συµµετοχής, εξαίροντας το ρόλο τους στην ανάπτυξη των σχέσεων των ασθενών στη
φροντίδα υγείας και τα κοινωνικά συστήµατα.
Σε αυτή τη σύνοδο, οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να παίξουν διαφορετικούς ρόλους που σχετίζονται µε τη
συµµετοχή των ασθενών σε δράσεις για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών.
Συνιστάται η χρήση µιας τυπικής δοµής για τα τοπικά δίκτυα συµµετοχής (LINKs). Τέτοια δίκτυα ήταν ικανά
να επιφέρουν σηµαντική πρόοδο στη βελτίωση της εµπλοκής των ασθενών και στην εδραίωση καλής σχέσης
µε τον ασθενή στη Μ.Βρετανία. Τα τοπικά δίκτυα συµµετοχής (LINKs) είναι η δικτυακή συνεργασία που
παρέχει µια ευκαιρία σε ασθενείς, φροντιστές υγείας και άλλους χρήστες της υπηρεσίας να εκφράσουν τις
γνώµες τους σχετικά µε τη φροντίδα υγείας και έτσι να συνεισφέρουν στον τρόπο µε τον οποίο προσφέρονται
οι υπηρεσίες υγείας και οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, οι συµµετέχοντες διαιρούνται σε οµάδες των 3-9
ατόµων. Ο εκπαιδευτής τους δίνει τυπικούς ρόλους για τα τοπικά δίκτυα συµµετοχής
(LINKs) όπως:
– Ασθενείς
– Φροντιστές υγείας
– Πολίτες
– Κοινωνικές οµάδες
– Θρησκευτικές/Φιλανθρωπικές οργανώσεις
– Σύλλογοι κατοίκων
– Εθελοντικές οργανώσεις
– Λειτουργοί υγείας/Ιατροί
– Τοπικές αρχές
Οι συµµετέχοντες καλούνται να συζητήσουν στις οµάδες τους µε ποιο τρόπο θα
χειρίζονταν ένα πρόβληµα υγείας που φαίνεται να είναι το πιο προκλητικό για την
κοινότητά τους (πχ. κατάχρηση αλκοόλ, παχυσαρκία). Ο χρόνος για συζήτηση είναι
20 λεπτά.
Με την ολοκλήρωση των συζητήσεων κάθε συµµετέχων στην οµάδα θα µοιρασθεί τις
εµπειρίες του σχετικά µε:
- Τη µέθοδο ενίσχυσης των σχέσεων των ασθενών µέσω οργανωµένων και
κοινωνικών δράσεων.
- Το πόσο εύκολο είναι να βελτιωθεί η σχέση ιατρού-ασθενή µέσω δράσεων
που σχετίζονται µε τη δυναµική συµµετοχή της κοινότητας, όπως είναι τα
τοπικά δίκτυα συµµετοχής (LINKs).

Υλικά:
PowerPoint παρουσίαση

Εξοπλισµός:
Υπολογιστής
Προβολέας
Μια αίθουσα για ολοµέλεια

2. Ο ρόλος της Γενικής Ιατρικής στην φροντίδα της κοινότητας – (Maciek
Godycki-Ćwirko, Jarosław Krawczyk)

Μέθοδος: Συνεδρία µελέτης περιστατικού
Συµµετέχοντες: Εκπαιδευόµενοι ΣΙΕ (15 – 20)

Εκπαιδευτικά αντικείµενα:
Να βελτιώσει τις ικανότητες σχεδιασµού ολοκληρωµένης κοινοτικής
φροντίδας για ασθενείς µε περίπλοκο πρόβληµα.
2. Να ανανεώσει τη γνώση των εκπαιδευόµενων σχετικά µε τη δοµή των
υπηρεσιών φροντίδας της κοινότητας καθώς και µε τις εκτιµήσεις των
αναγκών για κοινωνική φροντίδα.
3. Να αυξήσει την επαγρύπνηση και να βελτιώσει τις ικανότητες εκτίµησης
των αναγκών της κοινότητας για φροντίδα υγείας και κοινωνικές
υπηρεσίες.
1.

Πρόγραµµα:
Μέρος ∆ραστηριότητα

Μέθοδος/Τεχνική
Εκπαιδευτικό εργαλείο

Χρόνος

1.

Εισαγωγή και παρουσίαση περίπτωσης

Παρουσίαση στην
ολοµέλεια

10 min

2.

Ο ρόλος του Γενικού Ιατρού – Φόρµα
SOAP

Ατοµική άσκηση

10 min

3.

Εκτίµηση αναγκών της κοινότητας

Εργασία κατά οµάδες

20 min

4.

Εκτίµηση υπηρεσιών της κοινότητας

Εργασία κατά οµάδες

20 min

5.

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων και
συζήτηση

Συζήτηση σε ολοµέλεια

30 min

Περιγραφή της συνόδου µελέτης της περίπτωσης
Η συνεδρία ξεκινά µε σύντοµη εισαγωγή, παρουσίαση µιας σύνοψης του υποβάθρου και των
αντικειµενικών σκοπών της συνόδου.
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής παρουσιάζει την περίπτωση ασθενούς µε ένα ιατρικό και ένα µη
ιατρικό πρόβληµα στο περιβάλλον της κοινότητας, χρησιµοποιώντας το πρώτο τµήµα των
διαφανειών. Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται ατοµικά να συµπληρώσουν την φόρµα SOAP
(υποκειµενική, αντικειµενική, αξιολόγηση, σχέδιο).

Πριν την άσκηση, οι συµµετέχοντες λαµβάνουν δύο ερωτηµατολόγια: το εργαλείο έρευνας
για την εκτίµηση αναγκών και το εργαλείο έρευνας για εκτίµηση υπηρεσιών. Αν ερωτηθεί, ο
εκπαιδευτής εξηγεί περί του εθνικού συσχετισµού των εργαλείων έρευνας. Εφόσον κριθεί
απαραίτητο, τα ερωτηµατολόγια µπορούν να τροποποιηθούν ώστε να συµπεριλάβουν θέµατα
που είναι σηµαντικά και εξειδικευµένα για τη χώρα ή την κοινότητα, κατόπιν διαλόγου.
Κατόπιν οι εκπαιδευόµενοι διαιρούνται σε δύο ή τρείς οµάδες. Επιλέγεται ο επικεφαλής της
κάθε οµάδας ώστε να διοργανώσει τη συζήτηση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Σε
κάθε οµάδα, ένας εκπαιδευόµενος καλείται να λάβει το ρόλο του ασθενούς που περιγράφεται
στην περίπτωση και να συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο για την εκτίµηση των αναγκών. Στη
συνέχεια δηµιουργούνται λίστες πιθανών αναγκών από κάθε οµάδα στον πίνακα.
Στο δεύτερο βήµα, κάθε εκπαιδευόµενος που παίζει το ρόλο του ασθενή, συµπληρώνει το
ερωτηµατολόγιο εκτίµησης των υπηρεσιών. Και πάλι, προετοιµάζονται λίστες πιθανών
υπηρεσιών. Το κενό µεταξύ αναγκών και υπηρεσιών θα πρέπει να καταστεί ορατό.
Μετά παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσµατα της εργασίας κάθε οµάδας σε
σύνοδο ολοµέλειας. Παρουσιάζονται οι λίστες των αναγνωρισθέντων αναγκών και
υπηρεσιών. Συζητούνται τα κενά µεταξύ αναγκών και υπηρεσιών. Αν είναι απαραίτητο, ο
εκπαιδευτής σχολιάζει τα ευρήµατα των συµµετεχόντων και τις πιθανότητες για ειδική
επαγγελµατική εµπλοκή. Το επόµενο βήµα είναι να γίνει µια λίστα παραποµπών για να
χορηγηθεί στον ασθενή καθώς και ένα πλάνο επανελέγχου.
Θα πρέπει να δοθεί έµφαση στο ότι η συντονισµένη φροντίδα έχει τα περισσότερα από τα
επιθυµητά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Μπορεί να τονισθεί επίσης πως θα πρέπει να
αναζητηθούν η συµµετοχή και η αφοσίωση των ασθενών.
Στο τέλος, ο εκπαιδευτής ανακεφαλαιώνει τα ευρήµατα και ολοκληρώνει την σύνοδο. Θα
πρέπει να υπογραµµισθεί πως για τους ασθενείς µε περίπλοκα προβλήµατα είναι απαραίτητο
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο χειρισµού. Θα πρέπει να παρασχεθεί κοινωνική στήριξη, θετική
ενίσχυση και πολυεπίπεδη επιστηµονική υποστήριξη. Επίσης πρέπει να γίνονται
επαναλαµβανόµενες περιοδικά αξιολογήσεις.

Υλικά:
PowerPoint διαφάνειες
Εργαλείο έρευνας για την εκτίµηση αναγκών
Εργαλείο έρευνας για εκτίµηση υπηρεσιών

Εξοπλισµός:
Υπολογιστής
Προβολέας
Χαρτοπίνακες, µολύβια
Μια αίθουσα για συνεδρία ολοµέλειας αρκετά µεγάλη για την εργασία τριών (3) οµάδων
κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ( ή επιπρόσθετα τρεις µικρές αίθουσες)

