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Οικονομική κρίση

Ανεργία: 20.7% 

Μετανάστευση: Ο πληθυσμός των Ελλήνων 

μειώθηκε κατά 400.000 περίπου τα τελευταία 

πέντε χρόνια

Φτώχεια: το 45% των συνταξιούχων λαμβάνει 

μηνιαίως σύνταξη 665€, ποσό κάτω από το 

όριο της φτώχειας
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Οικονομική κρίση

Εκπαίδευση: 4.1%  του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος, δηλαδή στατιστικά μία από τις 

χαμηλότερες θέσεις (118η ) σε σύγκριση με τις 

προηγμένες χώρες του κόσμου

Υγεία: 4% του κατά κεφαλήν εισοδήματος, 

δηλαδή στατιστικά μία από τις χαμηλότερες 

θέσεις (18η από τις 21) σε σύγκριση με τις 

προηγμένες χώρες του κόσμου
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

•800-κρεβάτια

•700 υπάλληλοι εργάζονται στην παροχή ασφαλούς,

ποιοτικής ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς . 

•1.000 άνθρωποι δέχονται φροντίδα στο τμήμα 

εξωτερικών ιατρείων.

•800 περιστατικά κατά μέσο όρο αντιμετωπίζονται 

στο τμήμα επειγόντων

•105 εγχειρήσεις πραγματοποιούνται  καθημερινά.

•Συνολικά 2,353 πρόσφυγες δέχτηκαν θεραπεία για 

διάφορους λόγους
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Πλαστική Χειρουργική  Κλινική

•Υπερωιοσχιστίες,

•Κρανιοπροσωπικά τραύματα,

•Αποκατάσταση μαστού έπειτα από μαστεκτομή, 

όπως επίσης φροντίδα τραύματος σε περιπτώσεις 

καρκίνου, εγκαύματος και άλλες παθήσεις του δέρματος. 
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Κλινική Δερματολογίας και Αφροδισίων

• Διάφορες παθήσεις του δέρματος, 

συμπεριλαμβανομένων παροδικών καταστάσεων, όπως 

ακμή και εκζέματα,

• Χρόνιες δερματικές παθήσεις, όπως ροδόχρους ακμή, 

ψωρίαση και λεύκη.

• Άνθρωποι με αλωπεκία, μία στρεσσογόνα κατάσταση, 

ιδιαίτερα για τις γυναίκες, επίσης απευθύνονται στους 

δερματολόγους.



Ρευματολόγοι

• Ρευματικές παθήσεις που συνδέονται με δερματικές 

αλλοιώσεις, όπως ερυθηματώδης λύκος (εξάνθημα 

πεταλούδας), 

• Σύνδρομο Sjogren’s (ξηροδερμία, πορφύρα) και 

σκληρόδερμα (ίνωση του δέρματος), όπως επίσης και

• Παραμορφώσεις των αρθρώσεων, όπως ρευματοειδής 

αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, 

συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, αγκυλοποιητική

σπονδυλίτιδα σχετιζόμενη με κυφωτική παραμόρφωση.



Ωτορινολαρυγγική Κλινική

• Τραύμα του προσώπου οφειλόμενο σε κάκωση, 

• Υπερωιοσχιστίες, 

• Παραμορφώσεις των ώτων, 

• Παράλυση του προσώπου και

• Καρκίνος του λάρυγγα και αποκατάσταση



Ουρολογική Κλινική

• Κυστεοκήλη (υπερπλασία κύστης) 

• Κάμψη πέους (Ινώδης σκλήρυνση του πέους) 

• Καρκίνος του πέους, που μπορεί να απαιτεί εκτομή του πέους

• Καρκίνος του δέρματος και

• Καρκίνος του μαστού

• Τραυματισμοί από ατυχήματα

Ογκολογική Κλινική

Μονάδα Εντατικής Φροντίδας



Οδοντίατροι

• Εκ γενετής ορθοδοντικές ανωμαλίες, όπως ανοδοντία, 

υποδοντία, 

• Υπεροδοντία και δυσπλασία, όπως επίσης και

• Οδοντιατρικά προβλήματα ως αποτέλεσμα 

φαρμακευτικής αγωγής ή άλλων καταστάσεων, όπως 

θεραπεία καρκίνου, κατάχρηση ουσιών και ρευματικές 

παθήσεις.



Φυσιοθεραπευτές

• Τραύματα από ατυχήματα, όπως ακρωτηριασμοί,

• Νευρολογικές παθήσεις, όπως εγκεφαλική παράλυση , 

όπως επίσης και

• Διάφορες μορφές παραμορφωτικής αρθρίτιδας.

• Οικονομικές δυσκολίες

• Κοινωνικά αποκλεισμένοι ασθενείς, εθνικές μειονότητες 

και πρόσφυγες

Κοινωνικοί λειτουργοί



Επαγγελματίες

•55 επαγγελματίες υγείας (μέσος όρος 43,27±7,81 έτη), 

εργασιακή εμπειρία(14,96±9,26 έτη).

•39 γυναίκες (70.9%), 16 άνδρες (29.1%).
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Μπορώ να περιγράψω τι είναι η εικόνα σώματος

Μπορώ να περιγράψω τι είναι η εμφανής δυσμορφία/παραμόρφωση

Μπορώ να περιγράψω τις ψυχολογικές και κοινωνικές δυσκολίες που μπορεί να 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με παραμορφώσεις

Μπορώ να περιγράψω συμπεριφορές υγείας που συνδέονται με την εμφάνιση ή την 

κακή εικόνα σώματος

Μπορώ να περιγράψω διαφορετικού τύπου  παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται για 

την ανιμετώπιση ανησυχιών σχετικών με την εμφάνιση

Μπορώ να αναγνωρίσω/διαγνώσω ασθενείς με θέματα σχετικά με την εμφάνισή 

τους

Συζητώ με τους ασθενείς μου για θέματα σχετικά με την εμφάνισή τους

Μπορώ να υποστηρίξω ασθενείς που προβληματίζονται για την εμφάνισή τους

Μπορώ να αναφέρω υπηρεσίες πρόσθετης υποστήριξης για τους ασθενείς μου

0 5 10

Γυναίκες

Άνδρες

15



0 1 2 3 4 5 6 7

Μπορώ να εξηγήσω τι είναι ενσυνειδητότητα

Μπορώ να περιγράψω τι είναι η θεραπεία 

Αποδοχής Δέσμευσης

Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (πρόσφυγες, 

μειονότητες, άνεργοι) που έχουν κάποια ορατή 

παραμόρφωση αντιμετωπίζουν ψυχολογικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις που είναι διαφορετικές από 

αυτές των λιγότερο ευπαθών ομάδων.

Γυναίκες

Ανδρες
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Ψυχολογικές και κοινωνικές δυσκολίες 

των κοινωνικά αποκλεισμένων ασθενών

• Οικονομικά προβλήματα, 

• Αύξηση των αναγκών για επιβίωση, 

• Έλλειψη εκπαίδευσης, 

• Έλλειψη συστήματος υποστήριξης και ενημέρωσης, 

• Κοινωνικός αποκλεισμός και

• Κοινωνικές διακρίσεις. 



Επιπλέον δυσκολίες στην υποστήριξη 

των κοινωνικά αποκλεισμένων ασθενών

• Προβλήματα επικοινωνίας, 

• Πολιτισμικές και θρησκευτικές αντιλήψεις και

ιδιαιτερότητες,

• Αυτοεκτίμηση και

• Πρόσβαση στο σύστημα Υγείας.



Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Σε τηλεδιάσκεψη 1 ημέρα 2 ημέρες


