
 
 

 

Γραφείο Τύπου Υφυπουργού 

 ∆ευτέρα, 30.6.2014 

  

 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

Το Υπουργείο Υγείας και η Υφυπουργός Υγείας, Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου, 
διοργάνωσαν, σήµερα, στην Αίθουσα Τελετών του Υπουργείου Υγείας, Ηµερίδα, µε θέµα «Ασφάλεια & 
Υγεία στην Παιδική ηλικία».  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και µίλησαν η Γενική Γραµµατέας ∆ηµόσιας Υγείας, Χριστίνα 
Παπανικολάου, ο Καθηγητής Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής, ∆ιευθυντής του Κέντρου Μελετών & 
Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιωάννης Τούντας, η Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Παιδιατρικής & Εφηβικής Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
Νοσοκοµείο Παίδων 'Η Αγία Σοφία', Ευαγγελία Χαρµανδάρη, η Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδιατρικής-
Εφηβικής Ιατρικής, Επιστηµονική Υπεύθυνος της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) της Β’ Παιδιατρικής 
Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο Παίδων ‘’Π. & Α. Κυριακού» Άρτεµις Τσίτσικα, η 
Παιδοψυχίατρος Επιστηµονική Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών Νοσοκοµείο Παίδων ‘‘Π.& Α. Κυριακού’’, Έφη Μπάρλου, ο Επιστηµονικός 
ερευνητής απόφοιτος του Τµήµατος Κοινωνικών & Συµπεριφορικών Επιστηµών της Σχολής ∆ηµόσιας 
Υγείας του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ, Κωνσταντίνος Βαρδαβάς, ο Ψυχιάτρος- Ψυχοθεραπευτής- 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Προγραµµάτων για την πρόληψη και αντιµετώπιση του εκφοβισµού και της 
ενδοσχολικής βίας, Άλκης Τσιάντης, η Παιδοψυχιάτρος Συντονίστρια ∆ιευθύντρια Τµήµατος Ψυχιατρικής 
Παιδιών & Εφήβων- ∆ιευθύντρια Ψυχιατρικού Τοµέα στο Σισµανόγλειο –‘‘Αµαλία Φλέµιγκ ΓΝΑ’’, Αναστασία 
Κουµούλα. Επίσης, χαιρετισµό απέστειλε, καθώς δεν µπόρεσε να παρευρεθεί, ο Βοηθός Συνήγορος για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού, Γιώργος Μόσχος. 

Η Υφυπουργός Υγείας, Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου, αφού καλωσόρισε τους οµιλητές, 
επεσήµανε πως µόλις δυο εβδοµάδες µετά την ανάληψη των καθηκόντων της διοργάνωσε Ηµερίδα, 
προτεραιοποιώντας την υγεία και την ασφάλεια στην παιδική ηλικία. Η ανάγκη για δράση άλλωστε, 
επιβάλλεται όπως είπε, και από την εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού. 

Η Υφυπουργός, ξεκινώντας την αναφορά της από τον τοµέα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, σηµείωσε 
ότι το Υπουργείο Υγείας έχει αναπτύξει και λειτουργεί µονάδες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους που 
έχουν υποστεί κακοποίηση, παραµέληση ή ενδοοικογενειακή βία στον τοµέα της πρωτοβάθµιας, 
δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας περίθαλψης από ΝΠ∆∆ (Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα των Γενικών 
Νοσοκοµείων και των Νοσοκοµείων Παίδων, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες των Κέντρων Ψυχικής Υγείας 
και του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών και Παιδοψυχιατρικά Τµήµατα των Γενικών 
Νοσοκοµείων) και παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη και άλλων µονάδων για την επίτευξη του ανωτέρω 
στόχου. Τόνισε ότι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος ενός συστήµατος ψυχικής υγείας που είναι, όχι µόνο αποτελεσµατικό, αλλά 
και οικονοµικά αποδοτικό -υπό το πρίσµα µιας ανάλυσης κόστους-αποτελεσµατικότητας- καθώς, οι 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων προλαµβάνουν τα συµπτώµατα των ψυχικών διαταραχών 



 
της ενήλικης ζωής. Αναφερόµενη στην παιδική παχυσαρκία, η Κατερίνα Παπακώστα τη χαρακτήρισε ως 
επιδηµία, από τις διαστάσεις που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια στις δυτικές χώρες. Όπως είπε, πρόθεση και 
απόφαση της πολιτικής ηγεσίας είναι η προβολή του θέµατος, και µέσα από την πρόληψη να αποφευχθούν 
παθογόνες καταστάσεις. 

Η Υφυπουργός Υγείας, αναφέρθηκε, ακόµα στην παιδική κακοποίηση, στον εθισµό των παιδιών και των 
εφήβων στο διαδίκτυο, στο κάπνισµα, το αλκοόλ και σε ψυχοδραστικές ουσίες.  

Η Γενική Γραµµατέας ∆ηµόσιας Υγείας, Χριστίνα Παπανικολάου κατά τον χαιρετισµό της επεσήµανε ότι οι 
πολιτικές για το παιδί είναι ανάµεσα στις προτεραιότητες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, καθώς τα 
παιδιά είναι η επένδυση µιας κοινωνίας. 

Ο Καθηγητής Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής, Ιωάννης Τούντας, µιλώντας για τη σηµασία της 
πρόληψης στα παιδιά και τους εφήβους υπογράµµισε ότι η υγεία του ανθρώπου, ως σωµατική, ψυχική και 
κοινωνική ευεξία, χτίζεται στα παιδικά και εφηβικά χρόνια, γι’ αυτό και είναι πολύ σηµαντική, η σωστή 
ενηµέρωση των γονιών, έγκυρη διάγνωση και οι τακτικοί εµβολιασµοί. 

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής & Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Ευαγγελία Χαρµανδάρη, κατά 
την εισήγησή της για την παιδική και εφηβική παχυσαρκία, σηµείωσε πως η παχυσαρκία έχει αναδειχθεί σε 
ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα δηµόσιας υγείας του 21ου αιώνα, ενώ στην Ελλάδα, το ποσοστό 
υπερβαρότητας και παχυσαρκίας, κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, υπερβαίνει το 30%. Αυτή τη στιγµή, 
υλοποιείται στη χώρα µας το Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήµατος Πρόληψης και Αντιµετώπισης της 
Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία», µε το σύνθηµα «Χάνω Βάρος – 
Κερδίζω Ζωή», το οποίο έχει στόχο την ηλεκτρονική καταγραφή παιδιών και εφήβων µε αυξηµένο βάρος, την 
καθοδήγηση των Παιδιάτρων και την αξιολόγηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων στο Ιατρείο 
Αντιµετώπισης Αυξηµένου Βάρους Σώµατος, το οποίο λειτουργεί καθηµερινά στο Τµήµα Ενδοκρινολογίας, 
Μεταβολισµού και ∆ιαβήτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Η Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής, Άρτεµις Τσίτσικα, µιλώντας για το θέµα «Παιδί, 
έφηβος και διαδίκτυο», σηµείωσε πως ο διαδικτυακός εκφοβισµός (cyberbullying), η διαδικτυακή 
αποπλάνηση (grooming), το ακατάλληλο περιεχόµενο και ο διαδικτυακός εθισµός είναι µερικά από τα 
ζητήµατα που αντιµετωπίζουν καθηµερινά τα παιδιά και οι έφηβοι στην ενασχόλησή τους µε το διαδίκτυο. 
Αναφερόµενη σε πρόσφατες έρευνες, τόνισε πως τα ποσοστά υψηλού κινδύνου στο διαδίκτυο είναι 
σηµαντικά για τη χώρα µας. Όπως είπε, η ενηµέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, η οποία 
υλοποιείται µέσω του Προγράµµατος ‘’Αριάδνη’’, αλλά και συντονισµός όλων των φορέων και των ειδικών 
υγείας είναι απαραίτητος για να περιορίσουµε τα αρνητικά σηµεία της χρήσης του πιο συναρπαστικού µέσου 
στην ιστορία µας. 

Η Παιδοψυχίατρος Έφη Μπάρλου, µιλώντας για την παιδική κακοποίηση, υπογράµµισε πως είναι πολύ 
σηµαντικό να µην κλείνουµε τα µάτια σε ένα ζήτηµα «ταµπού», τα στοιχεία του οποίου παραµένουν στη 
χώρα µας σκοτεινά (αγγίζει το 10%), ωστόσο µε συνεχώς ανοδική τάση. Όπως είπε η πρόληψη και η 
παρέµβαση χρειάζονται χρόνο, τόλµη, υποµονή ώστε ένας νέος άνθρωπος να υπερασπιστεί το σώµα του. 

Ο καθηγητής, Κωνσταντίνος Βαρδαβάς, µιλώντας για το «κάπνισµα και το παιδί» σηµείωσε πως η 
εξάρτηση των εφήβων στην νικοτίνη ξεκινά από τα πρώτα κιόλας τσιγάρα και θεωρείται ως εξάρτηση ακόµα 
και όταν ο έφηβος καπνίζει 1-2 τσιγάρα τον µήνα. Στην Ελλάδα, νεότερες µελέτες της Εθνικής Σχολής 
∆ηµόσιας Υγείας δείχνουν επιπολασµο κατά 15% σε παιδιά ηλικίας 13-15 ετών. Όπως χαρακτηριστικά είπε, 
αν συνεχίσουµε µε αυτόν τον ρυθµό, από όλα τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα σήµερα 300.000 θα 
πεθάνουν πρόωρα από το κάπνισµα.  

Ο Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπευτής- Επιστηµονικός Υπεύθυνος Προγραµµάτων για την πρόληψη και 
αντιµετώπιση του εκφοβισµού και της ενδοσχολικής βίας, Άλκης Τσιάντης, κατά την οµιλία του σηµείωσε, 
ότι τα ποσοστά του σχολικού εκφοβισµού, τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζονται αυξηµένα ως προς τον 
αριθµό των µαθητών που εκφοβίζονται σε σχέση µε προηγούµενες έρευνες.  

Τέλος, η Παιδοψυχιάτρος, Αναστασία Κουµούλα, αναφερόµενη στη χρήση τοξικών ουσιών στην εφηβεία 
υπογράµµισε πως η σχέση του εφήβου µε τις τοξικές ουσίες προκύπτει από µια αλληλεπίδραση 
προστατευτικών παραγόντων και παραγόντων κινδύνου σε ατοµικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. Για 
τον λόγο αυτό, τα προγράµµατα πρόληψης πρέπει να εστιάζουν στην πρώιµη παρέµβαση κατά την παιδική 
ηλικία, ώστε να δυναµώσουν τους θετικούς ή προστατευτικούς παράγοντες, όπως είναι η ζεστή 
συναισθηµατική σχέση του παιδιού µε την οικογένεια, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και η επιτυχία στο 
σχολείο, πριν εµφανιστούν τα προβλήµατα συµπεριφοράς.  

Επιπλέον, σηµείωσε πως όταν τα παιδιά και οι έφηβοι εµφανίζουν συναισθηµατικά και συµπεριφορικά 
προβλήµατα, αυτά πρέπει να αποτελούν στόχο έγκαιρης παρέµβασης, ώστε να αποφευχθεί η εµπλοκή τους 
µε νόµιµες και παράνοµες ουσίες, και αυτός είναι και ο ρόλος των δοµών Ψυχικής Υγείας. 


