ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ (ΕΠΙΦΤ)
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ: Κώστας τευανής, Ομόηιμος Καθηγηηής ΕΚΠΑ, Ακαδημαχκός

Πξνζθεθιεκέλν πκπόζην

«ύγρξνλεο Απεηιέο - Παξάγνληεο Κηλδύλνπ ζηελ Οκαιή Αλάπηπμε
θαηά ηελ Παηδηθή θαη Δθεβηθή Ζιηθία, Η & ΗΗ»
Αληώλεο Μαΐιιεο, Νεσρολόγος-Ψστίαηρος, Αναπληρφηής Καθηγηηής ΕΚΠΑ,
Αναπληρφηής Διεσθσνηής ΕΠΙΨΥ
Άλλα Κνθθέβε, Ομόηιμη Καθηγήηρια Ψστολογίας ΕΚΠΑ, & ΕΠΙΨΥ
Πεξίιεςε
Ενύκε ζήκεξα ζε έλα ζπλερώο κεηαβαιιόκελν, κε γνξγνύο ξπζκνύο, θόζκν. Μέζα ζην πεξηβάιινλ απηό
όπνπ νη ζηαζεξέο αμίεο ησλ παιαηόηεξσλ ρξόλσλ θινλίδνληαη θαη νη απεηιέο γηα ηα άηνκα απμάλνληαη, νη
ζπλέπεηεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ
παηδηνύ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Ταπηόρξνλα, ε ζεκαληηθή εμέιημε ζηνλ ηνκέα ησλ λεπξνεπηζηεκώλ
καο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ζήκεξα ηε δηαπινθή ηνπ λεπξνβηνινγηθνύ ππνζηξώκαηνο ηεο
ζπκπεξηθνξάο κε ηνπο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο.
Σην ηξαπέδη απηό εμεηάδνληαη νη επηπηώζεηο ησλ ζύγρξνλσλ απεηιώλ – πόιεκνη, κεηαλάζηεπζε, νηθνλνκηθή
ύθεζε, θηώρηα, εγθιεκαηηθόηεηα – ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο θαη ηελ νκαιή ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαη
ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ εθήβνπ. Σπδεηνύληαη νη επηπηώζεηο απηέο ζην πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο
ζθνπηάο, θσηίδνληαο ηελ επίδξαζή ηνπο ζην κέρξη πξόηηλνο «καύξν θνπηί» ηνπ λεπξνβηνινγηθνύ
ππνζηξώκαηνο. Δμεηάδνληαη ηέινο ηα πεξηζώξηα ηεο ζπκβνιήο ησλ λεόηεξσλ επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ
ζηελ πξόιεςε θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ςπρηθήο πγείαο παηδηώλ θαη εθήβσλ.
Τν Σπκπόζην απηό έρεη δύν κέξε σο ππνηίηινπο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ δηαδνρηθά σο απηνηειή ζπκπόζηα κεηά
ην πέξαο ησλ νπνίσλ ζα ππάξμεη ελνπνηεκέλε ζπδήηεζε.

Γεληθόο πδεηεηήο: Αληώλεο Μαΐιιεο,
Νεσρολόγος-Ψστίαηρος, Αναπληρφηής Καθηγηηής ΕΚΠΑ,
Αναπληρφηής Διεσθσνηής ΕΠΙΨΥ

«Η. Ζ αλαπηπμηαθή πνξεία θαηά ηα πξώηα ζηάδηα ηεο δσήο. Πεξηβαιινληηθoί θαη
θνηλσλην-νηθνλνκηθoί παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο θαη ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο»
1. Ηζκήλε Μαΐιιε, Ψστίαηρος, Δρομοκαΐηειο Ψστιαηρικό Νοζοκομείο Αηηικής

Νεώηεξα αλαπηπμηαθά δεδνκέλα
ηνπ λεπξνβηνινγηθνύ ππνζηξώκαηνο ηεο ζπκπεξηθνξάο
Πεξίιεςε
Παξά ηελ εμέιημε ησλ γλώζεώλ καο επί ηνπ λεπξνβηνινγηθνύ ππνζηξώκαηνο ηεο ζπκπεξηθνξάο,
ππνεθηηκνύκε ζεκαληηθέο γλσζηέο απεηιέο, όπσο θαη λεώηεξεο πξνθιήζεηο, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
ζύγρξνλεο νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλεο ρώξεο, πέξαλ ησλ νηθνλνκηθά αδπλάησλ ρσξώλ, πνπ πιήηηνληαη από
θηώρεηα θαη ππνζηηηζκό. Οη πξώηεο, αληηκεησπίδνπλ νινέλα απμαλόκελα πνζνζηά νπζηνεμαξηήζεσλ, θαη
ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ κε πξνέρνπζα ηελ Καηάζιηςε, νηθνλνκηθέο πθέζεηο θαη θξίζεηο, πνπ θαιιηεξγνύλ
δπζηπρία, αλεξγία, αύμεζε ησλ απηνθηνληώλ θαη αλζξσπνθηνληώλ, θαη ηηο βίαο, πνπ απνηειεί ηελ ηέηαξηε
αηηία ζαλάηνπ, ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο, ηελ αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο αιθνόι, ηελ ππνβάζκηζε ηεο
πνηόηεηαο δσήο θαη ηεο πγείαο, πνπ αθνξά ζε όια ηα ζηάδηα ηεο νκαιήο πνξείαο ηνπ αλζξώπνπ, από ηελ
εκβξπτθή πεξίνδν κέρξη ηελ ελήιηθν πνξεία ηνπ.
Ζ ρξήζε ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ από εγθπκνλνύζεο κεηέξεο ζπληζηά κείδνλ ζέκα ελδηαθέξνληνο θαη
επαγξύπληζεο. Πξόζθαηεο κειέηεο αλαθέξνπλ πνζνζηά ρξήζεο αιθνόι από εγθύνπο από 20% έσο 89%,
ελώ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζε πςειά πνζνζηά ε ρξήζε ηνπ θαπλίζκαηνο. Ζ βηνινγηθά ππνινηπνκέλε
κεηξηθή δηαηξνθή θαηά ηελ εγθπκνζύλε, ζπλεπάγεηαη ηελ εκθάληζε κεηαβνιηθώλ θαη λνεηηθώλ πξνβιεκάησλ
πγείαο ζηελ κεηέπεηηα πνξεία ηεο δσήο ησλ παηδηώλ. Οη γπλαίθεο πνπ βηώλνπλ Stress, ιόγσ θνηλσληθννηθνλνκηθήο ππνβάζκηζεο, θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν, γελλνύλ παηδηά κε κηθξόηεξνπο Ηππόθακπνπο,
πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηα βίνπ πζηέξεζε ησλ λνεηηθώλ ηνπο ηθαλνηήησλ. Τα παηδηά πνπ ζηηίδνληαη κε
πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντόληα δηαηξνθήο, πινύζηα ζε ιηπαξά, εκθαλίδνπλ απώιεηεο λεπξώλσλ ζηνπο
Ηππνθάκπνπο. Έρεη πνζνζηηαία απμεζεί ν αξηζκόο παηδηώλ πνπ γελλώληαη κε κηθξόηεξν κέγεζνο
Παξεγθεθαιίδεο, γηα ιόγνπο αδηεπθξίληζηνπο, κέρξη ηώξα, πνπ ζπλεπάγνληαη νξηαθή λνεκνζύλε. Ζ
πιεηνλόηεηα ησλ παξαπάλσ ζα κπνξνύζε λα είρε απνθεπρζεί κε ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε, πνπ απνηειεί
ηελ θαιύηεξε πξόιεςε ελώ νη λεώηεξεο απεηιέο, απαηηνύλ ηδηαίηεξα κέηξα αληηκεηώπηζεο.
Γεληθόο πδεηεηήο: Αληώλεο Μαΐιιεο,
Νεσρολόγος-Ψστίαηρος, Αναπληρφηής Καθηγηηής ΕΚΠΑ,
Αναπληρφηής Διεσθσνηής ΕΠΙΨΥ

2. Γεξάζηκνο Κνιαΐηεο, Αναπληρφηής Καθηγηηής Παιδουστιαηρικής, Παιδουστιαηρική
Κλινική ΕΚΠΑ, Νοζοκομείο Παίδφν «Η Αγία Σοθία»

Αληημνόηεηεο ηεο Παηδηθήο Ζιηθίαο
θαη Δπίδξαζε ζηελ Ψπρηθή Υγεία ζηε Μεηέπεηηα Εσή
Πεξίιεςε
Πνιιέο κειέηεο (θιηληθέο, θαη ζρεηηθά πξόζθαηα επηδεκηνινγηθέο, birth cohort θ.ά.) έρνπλ δείμεη ηε ζρέζε
κεηαμύ αληημννηήησλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ςπρηθήο πγείαο ζηε κεηέπεηηα δσή. Ζ έθζεζε ζε αληημνόηεηεο
ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ηεθκεξησκέλα απμάλεη ηηο πηζαλόηεηεο αλάπηπμεο πξνβιεκάησλ
ςπρηθήο πγείαο, ηα νπνία ζπρλά επηκέλνπλ ζηελ εθεβεία θαη ηελ ελειηθίσζε π.ρ. αληηθνηλσληθόηεηα, νξηαθή
δηαηαξαρή πξνζσπηθόηεηαο, ρξήζε νπζηώλ, δηαηαξαρέο δηάζεζεο, άγρνπο, θαζώο θαη απηνθηνληθόηεηα.
Οη παξαπάλσ κειέηεο εξεπλνύλ ηελ επίδξαζε αληημννηήησλ óπσϛ π.ρ. ε παηδηθή θαθνκεηαρείξηζε
(θαθνπνίεζε, παξακέιεζε), άιια ηξαπκαηηθά ζπκβάληα, ε δπζιεηηνπξγηθή άζθεζε ηνπ γνληθνύ ξόινπ, ε
ςπρηθή λόζνο ηνπ γνλέσο, σο παξαγόλησλ θηλδύλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ. Θεσξείηαη
ζεκαληηθή ε επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπο ηεο αλάπηπμεο, ν ηύπνο ηεο εκπεηξίαο θαζώο θαη ε ζρέζε
δόζεο επίδξαζεο, δειαδή κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ ή ηεο βαξύηεηαο ησλ αληίμνσλ εκπεηξηώλ θαη ησλ
πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ζηε κεηέπεηηα δσή (π.ρ. όζν πην ζνβαξή ε θαθνκεηαρείξηζε ζηελ παηδηθή
ειηθία ηόζν εληνλόηεξε ε ζπζρέηηζε κε ςπρνπαζνινγία αξγόηεξα).
Οη αληημνόηεηεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο κπνξνύλ λα δηακνξθώζνπλ ηελ ςπρηθή πγεία κέζσ πξώηκσλ
επηδξάζεσλ ζε επίπεδν λεπξναλαπηπμηαθήs θαη ςπρνθνηλσληθήϛ ιεηηνπξγηθόηεηαϛ, κε απνηέιεζκα ηε κεγάιε
ρξήζε ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο, θπξίσο ζηελ ελήιηθε δσή. Λόγσ ηεο κεγάιεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο,
αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθńϛ επηβάξπλζεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ηε ζεξαπεία ηνπο, νη
πξνιεπηηθέο παξεκβάζεηο ζεσξνύληαη πξνηηκόηεξεο (Π.O.Y., 1988). Ο θαζνξηζκόο παξαγόλησλ θηλδύλνπ
(θαζώο επίζεο θαη παξαγόλησλ πξνζηαζίαο) είλαη ζεκαληηθόο, κεηαμύ άιισλ, γηα ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ
πινπνίεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή έθβαζε πξνγξακκάησλ πξόιεςεο θαη πξναγσγήο πγείαο/ςπρηθήο πγείαο.
Σηε δηάξθεηα ηεο εηζήγεζεο ζα γίλεη παξνπζίαζε ζρεηηθώλ επηδεκηνινγηθώλ κειεηώλ.
Γεληθόο πδεηεηήο: Αληώλεο Μαΐιιεο,
Νεσρολόγος-Ψστίαηρος, Αναπληρφηής Καθηγηηής ΕΚΠΑ,
Αναπληρφηής Διεσθσνηής ΕΠΙΨΥ

3. Χξηζηίλα Οηθνλνκίδνπ, Κιηληθή Ψστολόγος, Εθελόνηρια Επιζηημονική Σσνεργάηης ΕΠΙΨΥ

Γπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο θαη επίπησζε ζην παηδί
(πξνζσπηθόηεηα θαη κεηέπεηηα δσή)
Πεξίιεςε
Γπζηπρώο, όπσο παγθνζκίσο έηζη θαη ζηελ Διιάδα, πνιιά παηδηά κεγαιώλνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ
δπζιεηηνπξγηθό όπσο ζπζηεκαηηθήο θαθνπνίεζεο ε ζνβαξήο παξακέιεζεο. Πξάμεηο θαη θαηαζηάζεηο
δπζιεηηνπξγίαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά πξνβιήκαηα ζην παηδί ζέηνληαο αθόκε
θαη ηελ δσή ηνπ ζε θίλδπλν, (όπσο ζεμνπαιηθή, ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, παξακέιεζε ησλ θπξίσο αλαγθώλ
θ.α.)
Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πάληα ππόςε ε ζνβαξόηεηα ηεο θαθνπνίεζεο, ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη απηή, θαη θπζηθά ε ςπρνζύλζεζε ηνπ θάζε παηδηνύ. Οη θύξηεο ζπλέπεηεο γηα ην παηδί
κπνξεί λα είλαη ρακειή απηό εθηίκεζε, αλάπηπμε θόβσλ, επεξεζηζηόηεηα, θαζπζηεξεκέλε λνεηηθή αλάπηπμε,
δπζιεηηνπξγίεο ζηελ κάζεζε, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ρξόλην άγρνο, ειιηπή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε,
επηπξνζζέησο θαη απηνθηνληθή πξόζεζε. Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, επηβεβαηώλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο
θαθνπνίεζεο ζηελ εγθεθαιηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ.
Οη έξεπλεο ηεο λεπξνεπηζηήκεο ζην ρώξν ησλ ζπλαηζζεκάησλ, δείρλνπλ όηη αξρίδνπκε λα καζαίλνπκε ηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο καο απνθξίζεηο θαη αληηδξάζεηο ζηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία πξηλ αθόκε κηιήζνπκε, ε
θαηαιάβνπκε ηε γιώζζα. Απηέο νη εθκαζήζεηο επεθηείλνληαη ζηελ ελήιηθε δσή κε ηε κνξθή αζπλείδεησλ
απνθξίζεσλ. Ζ θσδηθνπνίεζε θαη θαζηέξσζε ζπγθηλεζηαθώλ απνθξίζεσλ δηελεξγείηαη ζην κεηαηρκηαθό
ζύζηεκα ηνπ εγθεθάινπ. Π.ρ. όηαλ ην βξέθνο έξρεηαη ζε επαθή κε έλα ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλν εξέζηζκα,
(ην νπνίν θαηαγξάθεηαη απιά ζαλ δπζθνξία), ε πιεξνθνξία κεηαβηβάδεηαη ζηηγκηαία θαη απηόκαηα ζηηο
ακπγδαιέο κέζσ δηαθόξσλ λεπξσληθώλ νδώλ. (Βι. Νεπξνβηνινγία ηνπ Σπλαηζζήκαηνο). Απηή ε αίζζεζε
δπζθνξίαο δελ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί από ην βξέθνο κε αλαιπηηθό ηξόπν, έηζη ε ιεηηνπξγία ησλ ακπγδαιώλ
απνζεθεύεη θαη δηαηεξεί ηελ ζπγθηλεζηαθή κλήκε, ώζηε απηή ε απνζήθεπζε λα είλαη νινθιεξσηηθά
αζπλείδεηε.
Οη έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ ζηελ ςπρνζσκαηηθή έρνπλ απνδείμεη όηη ζρεδόλ όιεο νη ζσκαηηθέο αζζέλεηεο
δεκηνπξγνύληαη θαη ζπληεξνύληαη, από ζπλαηζζεκαηηθά (ζπγθηλεζηαθά) αίηηα.
Γεληθόο πδεηεηήο: Αληώλεο Μαΐιιεο,
Νεσρολόγος-Ψστίαηρος, Αναπληρφηής Καθηγηηής ΕΚΠΑ,
Αναπληρφηής Διεσθσνηής ΕΠΙΨΥ

«ΗΗ. Πξνβιήκαηα ζρνιηθήο ειηθίαο παηδηώλ, πξνθιήζεηο ηεο εθεβείαο θαη
πξνζεγγίζεηο αληηκεηώπηζεο ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ»
1. Βαζηιηθή Ρόηζηθα, Επίκοσρη Καθηγήηρια Κλινικής Ψστολογίας, Ιαηρική Στολή ΕΚΠΑ

πζρέηηζε ηεο Πνηόηεηαο Εσήο παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ησλ γνλέσλ ηνπο
Πεξίιεςε
Δηζαγσγή: Ζ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο Πνηόηεηαο Εσήο είλαη ζεσξείηαη από ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα
πνιύ ζεκαληηθή ηόζν ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ όζν θαη ζε πγηή πιεζπζκό.
θνπόο ησλ εξεπλώλ πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο Υπνθεηκεληθήο αληίιεςεο ηεο
Πνηόηεηαο δσήο ηόζν ζε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ζηνπο γνλείο ηνπο όζν θαη ζε παηδηά πνπ
παξνπζηάδνπλ Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζηνπο γνλείο ηνπο.
Μέζνδνο: Τν δείγκα απνηειείηαη από 186 παηδηά (ειηθίαο 8-14 εηώλ) κε Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 381
παηδηά (ίδηαο ειηθίαο) ηππηθήο αλάπηπμεο θαη νη γνλείο ησλ δύν νκάδσλ.
Υιηθό: Τα παηδηά ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην KINDLR πνπ έρεη δύν εθδνρέο: κία γηα ηα παηδηά θαη κία
γηα γνλείο. Οη γνλείο ζπκπιήξσζαλ επηπιένλ ην εξσηεκαηνιόγην WHOQOL-BREF (World Health
Organization Quality of life brief Questionnaire).
Απνηειέζκαηα: Οη πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ γνλέσλ θαη ε ππνζηήξημε ηνπ πεξηβάιινληνο
αζθνύλ επίδξαζε ζηελ Πνηόηεηα δσήο ησλ παηδηώλ ζρεηηθά κε ηηο δηθέο ηνπο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηελ
ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο Πνηόηεηαο Εσήο όπσο ηελ βηώλνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ νηθνγελεηαθνύ θαη ηνπ
ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο.
Γηαπηζηώζεθε δηαθσλία κεηαμύ γνλέσλ θαη παηδηώλ ζρεηηθά κε θάπνηνπο ηνκείο ηεο Πνηόηεηαο Εσήο όπσο ε
ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, ε απηνεθηίκεζε θαη ε ζρνιηθή δσή.
πκπεξάζκαηα: Ζ ηαπηόρξνλε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ παηδηώλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο αλαδεηθλύεη
δηαθνξέο ζηελ εθηίκεζε ηεο Πνηόηεηαο δσήο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςηλ ζε πξνγξάκκαηα βειηίσζεο
ηεο Πνηόηεηα δσήο.
Γεληθόο πδεηεηήο: Αληώλεο Μαΐιιεο,
Νεσρολόγος-Ψστίαηρος, Αναπληρφηής Καθηγηηής ΕΚΠΑ,
Αναπληρφηής Διεσθσνηής ΕΠΙΨΥ

2. Α. Καιαληδή – Αδίδη, Ομόηιμη Καθηγήηρια Κλινικής Ψστολογίας ΕΚΠΑ,
Ινζηιηούηο Έρεσνας και Θεραπείας ηης Σσμπεριθοράς

Πξνζεγγίδνληαο ην ηξαύκα ηνπ πνιέκνπ ζε παηδηά θαη εθήβνπο
Πεξίιεςε
Οη επηπηώζεηο ηξαπκαηηθώλ γεγνλόησλ (π.ρ. απώιεηα πξνζθηινύο πξνζώπνπ, θπζηθέο θαηαζηξνθέο,
θαθνπνίεζε θ.α.) επηθέξνπλ ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηελ ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε παηδηώλ θαη εθήβσλ. Ζ
εθδήισζε Μεηαηξαπκαηηθήο Γηαηαξαρήο Άγρνπο (ΜΓΑ) ζεσξείηαη σο ε πην ζνβαξή (Barcas, 2004). Δλώ
ππάξρεη ήδε αμηόινγε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ΜΓΑ ζε παηδηά
θαη εθήβνπο (Carr, 2004. Cohen, Mannarino & Deblinger, 2006. NICE, 2015 θ.α.) κόιηο πξόζθαηα άξρηζαλ λα
δεκνζηεύνληαη εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα παηδηά/εθήβνπο πξόζθπγεο (Pfister, 2015)
όπσο θαη λα αλαξηάηαη ζρεηηθό ζπκβνπιεπηηθό πιηθό ζε ηζηνζειίδεο (π.ρ. Children and War).
Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα όκσο μεθίλεζαλ θαη πξσηνβνπιίεο πξσηνγελνύο παξέκβαζεο ζηελ θξίζε, νη νπνίεο
απεπζύλνληαη ζε όια ηα παηδηά κε εκπεηξίεο πνιέκνπ. Τν on-line εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν «Τν παηδί θαη ν
ηξνκαθηηθά κεγάινο πόιεκνο» είλαη έλα ζρεηηθό πξνιεπηηθό πξόγξακκα. Απεπζύλεηαη ζηνπο γνλείο όισλ
ησλ παηδηώλ πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζε θαηαπιηζκνύο ζύληνκεο δηάξθεηαο. Τελ επζύλε απηήο ηεο ειιεληθήο
πξνζαξκνγήο έρεη ην Ηλζηηηνύην Έξεπλαο θαη Θεξαπείαο ηεο Σπκπεξηθνξάο (www.ibrt.gr) θαη πινπνηείηαη από
ηελ Οκάδα Δζεινληώλ Νέαο Μάθξεο. Τν όιν εγρείξεκα (www.susannestein.de) δεκηνπξγήζεθε ζε ζηελή
ζπλεξγαζία κε ηα εμσηεξηθά ηαηξεία γηα πξόζθπγεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ (www.uke.de) θαη ην
Ίδξπκα «Children for Tomorrow». Θα ζπδεηεζνύλ ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα, όπσο
θαη κηα πξόηαζε επηπξόζζεηεο νκαδηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ αθνξά ηελ λεπξνκπτθή ραιάξσζε ζε παηδηά
θαη εθήβνπο κε εκπεηξία πνιέκνπ (Καιαληδή – Αδίδη, ππό δεκνζίεπζε).
Γεληθόο πδεηεηήο: Αληώλεο Μαΐιιεο,
Νεσρολόγος-Ψστίαηρος, Αναπληρφηής Καθηγηηής ΕΚΠΑ,
Αναπληρφηής Διεσθσνηής ΕΠΙΨΥ

3. Α. Κνθθέβε, Ομόηιμη Καθηγήηρια Ψστολογίας ΕΚΠΑ, & ΕΠΙΨΥ
πκπεξηθνξέο θηλδύλνπ ζηελ εθεβεία
Πεξίιεςε
Ζ εθεβεία είλαη ε θαηεμνρήλ πεξίνδνο ηεο εκθάληζεο ζπκπεξηθνξώλ πςεινύ θηλδύλνπ, όπσο ε ρξήζε
αιθνόι θαη λαξθσηηθώλ, ηα αηπρήκαηα, νη απηνηξαπκαηηζκνί, ε πξόσξε ή κε αζθαιήο ζεμνπαιηθή
ζπκπεξηθνξά, ε παξαπησκαηηθόηεηα, ε θαθή δηαηξνθή, ε αλεπαξθήο θπζηθή άζθεζε. Οη ζπκπεξηθνξέο
απηέο απνηεινύλ κείδνλεο απεηιέο γηα ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ εθήβσλ, ελώ νη ζπλέπεηέο ηνπο
εθηείλνληαη θαη ζηελ ελήιηθε δσή. Οη επηπηώζεηο ησλ ζπκπεξηθνξώλ απηώλ επηβαξύλνληαη θαη από ην
γεγνλόο ηεο ηάζεο ζπλύπαξμήο ηνπο ζην ίδην άηνκν. Παξάγνληεο βηνινγηθνί, ςπρνινγηθνί, νηθνγελεηαθνί,
θνηλσληθνί, πεξηβαιινληηθνί απμάλνπλ ηελ επαισηόηεηα ησλ λέσλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο θηλδύλνπ. Σηελ
παξνπζίαζε απηή δίλνληαη εξεπλεηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο θαη ηε κνξθή ησλ ζπκπεξηθνξώλ
θηλδύλνπ ζηελ εθεβεία θαζώο θαη γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε απηέο θαη ζπδεηνύληαη ηα επξήκαηα
ζην πιαίζην ησλ λεώηεξσλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηελ επαισηόηεηα ησλ εθήβσλ.
Γεληθόο πδεηεηήο: Αληώλεο Μαΐιιεο,
Νεσρολόγος-Ψστίαηρος, Αναπληρφηής Καθηγηηής ΕΚΠΑ,
Αναπληρφηής Διεσθσνηής ΕΠΙΨΥ

Αληώλεο Μαΐιιεο, Νεσρολόγος-Ψστίαηρος, Αναπληρφηής Καθηγηηής ΕΚΠΑ,
Αναπληρφηής Διεσθσνηής ΕΠΙΨΥ

Γενική επιζκόπεζε ηος μεηαβαλλομένος γεωθςζικού γεωπολιηιζμικού
και κοινωνιο-οικονομικού πεπιβάλλονηορ, ζηεν ποιόηεηα δωήρ, ηεν ςγεία
και ηα αναπηςξιακά ζηάδια ηερ ζςμπεπιθοπάρ
Πεξίιεςε
H ρξνληθή πεξίνδνο πνπ ηώξα δνύκε καο θέξλεη αληηκέησπνπο κε πνιιαπιέο πξνθιήζεηο ζηελ πγεία, ζε
ηνπηθό θαη παγθόζκην επίπεδν. Αξθεηέο από απηέο καο ήηαλ ήδε γλσζηέο αιιά ηα κέηξα, πνπ πήξακε,
εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ αλεπαξθή, ελώ λεώηεξεο απεηιέο εκθαλίδνληαη ζην πξνζθήλην.
Τν πεξηβάιινλ αιιάδεη. Οη αηκνζθαηξηθνί ξύπνη έρνπλ ήδε πξνθαιέζεη θαηλόκελα ζεξκνθεπίνπ ζηελ
επηθάλεηα ηεο γεο. Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ πιαλήηε εμαθνινπζνύλ λα βαζίδνληαη ζηελ θαύζε
γαηαλζξάθσλ. Τν CO2 έρεη ήδε επηθίλδπλα απμεζεί ζηελ αηκόζθαηξα. Ζ παξνπζία ηνπ δεζκεύεη ηνλ Zn ρώκα.
Τα θπηά γίλνληαη νινέλα θαη ελδεέζηεξα ζε Zn θαη ηα δώα πνπ ηξέθνληαη από απηά, παξάγνπλ πεξηζζόηεξν
ιίπνο θαη θξέαο ρακειόηεξεο βηνινγηθήο αμίαο. Ζ επαθόινπζε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηεο
γεο, ιηώλεη ηνπο αξθηηθνύο παγεηώλεο, ελώ ε απμεκέλε ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ζηνπο
πδξνβηόηνπνπο κεηώλεη ηελ αλαγελλεηηθή ηθαλόηεηα ησλ ςαξηώλ, ηα νπνία επηπιένλ ππεξαιηεύνληαη. Αξθεηά
είδε απεηινύληαη κε εμαθάληζε. Δθαηνκκύξηα ζπλαλζξώπσλ καο ππνζηηίδνληαη.
Σηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο πξνζηίζεληαη νη απνςηιώζεηο δαζηθώλ εθηάζεσλ γηα βηνκεραληθνύ ηύπνπ
θαιιηέξγεηεο παξαγσγήο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ηερλεηά ιηπάζκαηα θαη θαηάρξεζε ηνμηθώλ δηδαληνθηόλσλ πνπ
ηνμηθώλνπλ ην ππέδαθνο θαζώο θαη ηνλ πδξνθόξν νξίδνληα, πνπ νινέλα ζηεξεύεη από ηελ ππεξάληιεζε. Οη
νηθνλνκηθέο πθέζεηο, απνηέιεζκα ελόο παγθόζκηνπ αιόγηζηνπ ππεξθαηαλαισηηζκνύ, ηεο ππεξθεξδνθνξίαο
ηνπ ρξεκαην-νηθνλνκηθνύ θαη ηξαπεδηθνύ θαηεζηεκέλνπ, νη πνιεκηθέο ζπξξάμεηο, ε ηξνκνθξαηία, κε ζύκαηα
αλππνςίαζηνπο ζπλαλζξώπνπο καο, νη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ κε ηηο αθηιόμελεο αληημνόηεηεο θαη ηηο
εθαηόκβεο ησλ ζπκάησλ ηεο απειπηζίαο, ζπληζηνύλ κεξηθνύο κόλν από ηνπο γελεζηνπξγνύο παξάγνληεο, πνπ
επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ηεο αλζξσπόηεηαο, θαη ηεο νκαιήο αλαπηπμηαθήο πνξείαο θάζε
παηδηνύ από ηε γέλλεζή ηνπ κέρξη ηελ επίηεπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπ κε ηελ ελειηθίσζή ηνπ, Γηα ηνπο
παξάγνληεο θηλδύλνπ θαη ηηο απεηιέο ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ κέρξη θαη ηελ εθεβεία, έρνπλ
αλαθεξζεί δηεμνδηθά νη εθιεθηνί ζπκκεηέρνληεο νκηιεηέο, απηνύ ηνπ Σπκπνζίνπ, πνπ ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ
ΔΠΗΨΥ.

