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Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το 
θεραπεύειν 
Ιπποκράτης 

 
 • Αποτελεί ένα από τα πολλά γνωμικά του 

Ιπποκράτη 
• Αφορά την Ατομική ασφάλεια        Υγεία  
•  Διατήρηση υγείας μέσω της πρόληψης 
• Η πρόληψη αφορά το ατομικό και 

οικογενειακό επίπεδο 
• Επεκτείνεται στο πληθυσμιακό 



Ορισμός Υγείας 
 

• Η υγεία είναι ο παράγοντας που μετράει την 
φυσική, ψυχολογική ή ακόμη και την 
πνευματική κατάσταση ενός ζώντος 
οργανισμού 
 

• Στο καταστατικό του Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας)  ΥΓΕΙΑ είναι : 
– Η κατάσταση της πλήρους σωματικής, 

ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι 
μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας 



• ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ που επηρρεάζουν                       
την υγεία-ασφάλεια  

• Και κατ’ επέκταση την κοινωνική                                                    
αναπαράσταση του διπόλου                                          
υγείας-ασθένειας είναι 
– Γενετικοί 
– Περιβαλλοντικοί 

• Τρόπος διαβίωσης 
• Κατοικία 
• Εργασία-συνθήκες εργαίας 
• Ρύπανση περιβάλλοντος 

 

 

 



• ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ που επηρρεάζουν                       
την υγεία-ασφάλεια  

• Και κατ’ επέκταση την κοινωνική                                                    
αναπαράσταση του διπόλου                                          
υγείας-ασθένειας είναι 
– Συνθηκών ζωής 

• Διατροφή  
• Κάπνισμα 
• Άσκηση 
• Χρήση εθιστικών ουσιών 
• Συμπεριφορά 

– Σχετιζόμενοι με το σύστημα και τις 
υπηρεσίες υγείας 

– Σχετιζόμενοι με εκπαίδευση υγείας 
 



• Η πρόληψη σώζει ζωές και  
εξαρτάται από εμάς τους ίδιους 
 
• Αν μάθουμε να ζούμε υγιεινά 

– Σε αντιστοιχία με τις ανάγκες του 
οργανισμού μας 

– Σε αρμονία με το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον 

• Διαφυλάττουμε την καλή μας υγεία 
• Αυξάνουμε την διάρκεια ζωής μας 



• Η υγεία μας εξαρτάται  
 

– Κατά 50% από τη συμπεριφορά μας 
– Κατά  20% από το περιβάλλον 
– Κατά 20% από την κληρονομικότητα 
– Κατά 10% από τις παρεχόμενες 

ιατρικές υπηρεσίες 
 



• Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, που ευθύνονται 
για το 50% των θανάτων στην χώρα μας και οι 
καρκίνοι που ευθύνονται για το 23% μπορούν 
να προληφθούν σε μεγάλο βαθμό : 

• τροποποιώντας καθημερινές συνήθειες που τα 
προκαλούν 
– Κυρίως κάπνισμα 
– Κακή  διατροφή 
– Στρες 
– Έλλειψη σωματικής άσκησης 

• διενέργεια ενδεδειγμένων διαγνωστικών 
εξετάσεων τη σωστή στιγμή 
 



• Πρωτογενή πρόληψη 
  

– Υιοθέτηση υγιών στάσεων και 
συμπεριφορών 

– Συστηματική προσπάθεια  
– Αγωγή υγείας : ειδικός επιστημονικός 

κλάδος 
• Κυρίως μέσω της παιδείας 
• Με οργανωμένα προγράμματα 

παρέμβασης και συμβουλευτικής 
υποστήριξης 



• Δευτερογενή πρόληψη 
 
– Ο προγραμματισμένος διαγνωστικός 

έλεγχος σύμφωνα με το προφίλ 
υγείας του εξεταζόμενου 

– Ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις για 
διαπίστωση νόσου, πριν εμφανιστούν 
κλινικά συμπτώματα 
 

 
– Άμεση και αποτελεσματική θεραπεία  

ορισμένων συχνών μορφών καρκίνου 
– Καλύτερη αντιμετώπιση χρόνιων 

νοσημάτων 
 



• Πρόληψη των εξής μορφών καρκίνου 
– Τραχήλου μήτρας 
– Μαστού 
– Προστάτη 
– Παχέος εντέρου 

• Πρόληψη χρονίων νοσημάτων 
– Υπέρταση 
– Υπερχοληστερολαιμία 
– Σακχαρώδης διαβήτης 



• Πρόληψη μέσω προγεννητικού ελέγχου 
 

– Συγγενών καρδιοπαθειών 
– Συνδρόμου Down 
– Κληρονομικών  νοσημάτων μέσω 

ειδικών γενετικών tests 
 

 



• Στην σημερινή κοινωνία είναι φανερό πως λίγοι 
άνθρωποι λαμβάνουν ενεργό ρόλο  στην 
προάσπιση της υγείας τους. 

• Γιατί συμβαίνει αυτό; 
– Η γνώση που λαμβάνουμε σε θέματα υγείας 

δεν «μεταφράζεται» πάντα σε αντίστοιχη 
συμπεριφορά και στάσεις που προασπίζουν 
και βελτιώνουν την υγεία 

– Εκτός των αλλαγών που πρέπει να γίνουν 
σε ατομικό επίπεδο, θα πρέπει να ληφθούν 
και να εφαρμοστούν μέτρα Δημόσιας Υγείας 
σε ευρύτερη κλίμακα. 

– Π.χ.  στην περίπτωση των εμβολιασμών 



• Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες (που 
ήδη αναφέρθηκαν) που επηρρεάζουν την 
υγεία  
– Εισόδημα-πλούτος 
– Εκπαίδευση 
– Εργασιακές πρακτικές 
– Στέγαση-διατροφή 

• Αυτή η αλληλεξάρτηση οικονομικής 
ανάπτυξης και υγείας έχει ιστορικά 
διαπιστωθεί 

• Πχ.  Σ.Δοξιάδης δηλώνει : οι μεγαλύτεροι 
εχθροί για την υγεία δεν είναι τα μικρόβια, οι 
ιοί ή ο καρκίνος, αλλά η φτώχεια, η άγνοια και 
η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο 
(Δοξιάδης 1997) 



ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
• Η βελτίωση και προαγωγή της υγείας 

του ατόμου και κατ’ επέκταση των 
πολιτών ενδυναμώνεται δίνοντάς τους 
τις απαραίτητες πληροφορίες να 
παραμείνουν υγιείς, κάνοντας την 
καλύτερη χρήση των υπηρεσιών υγείας 
και κοινωνικής φροντίδας 

• Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να 
είναι ο προσανατολισμός των 
συστημάτων Δημόσιας Υγείας 

• Μια πιο πλατιά θεώρηση έγκειται στην 
κινητοποίηση όλων των μέσων για την 
εξουδετέρωση των κινδύνων που 
απειλούν την υγεία και για την εξάλειψη 
των γενικότερων επιπτώσεων που 
απορρέουν από τις βλάβες της 



 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 
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