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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΣΩΧΗ
ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
Αποκαλυπτικά στοιχεία έρευνας της ΑΚΟΣ για την πρόληψη

ην ώρα που π διεθνή* 
επιστημονική 
κοινότητα 
προειδοποιεί ότι to 
άγχο* και οι κακέ*

Ι
συνήθειε* μα* 
(κάπνισμα, κακή 
διατροφή, καθιστική 

ζωή) απειλούν ευθέω* την υγεία μα*, 
έρευνα τη* ΑΚΟΣ, χαρτογραφώντα* τι* 
στάσει* και τι* αντιλήψει* των πολιτών 
οε θέματα πρόληψη*,έρχεται να 
αναδείξει του* τρόπου* με του* οποίου* 
εμεί* οι ίδιοι βάζουμε βόμβα στα θεμέλια 
τη* υγεία* μα*!
Η εργασία κρατά τα σκήπτρα στο στρε*. 
Σχεδόν 7 στου* 10 δηλώνουν 
καθημερινό στρε* εξαιτία* τη* δουλειά* 
του*.
Οι 6 στου* 10 αγχώνονται για την 
πολιτική και οικονομική κατάσταση, 
ακολουθεί η οικογένεια (57,7%) και 
τελευταία η υγεία (46,1 %). Σημαντικό 
στρε* καθημερινά γιο την πολιτική και 
οικονομική κατάσταση, βιώνουν όσοι 
επιλέγουν ω* πρώτη πηγή ενημέρωση* 
το διαδίκτυο, ίσω* γιατί έχουν 
μεγαλύτερη έκθεση στην ειδπσεογραφία.

Πώ* αντιδρούν 
στα προβλήματα;

Επτά στου* δέκα συμμετέχοντε* στην 
έρευνα τη* ΑΚΟΣ, θεωρούν τη ζωή 
πολύτιμο αγαθό και προσπαθούν να το 
προστατεύσουν, οι περισσότεροι (50%) 
με άθληση και διατροφή.
Οταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα 
υγεία* ένα* στου* 4 πιστεύει ότι στι* 
δύσκολε* στιγμέ* τα πράγματα είναι στα 
χέρια του Θεού, ένα* στου* 3 α να ζητά 
και δεύτερη γνώμη ιατρού ενώ μόνο 
ένα* στου* 4 αφήνεται ολοκληρωτικά

στη φροντίδα των γιατρών του.
Εξι στου* δέκα θεωρούν ότι π 
ψυχολογική κατά στ αση/διά θέσή του* 
μπορεί να επηρεάσει την υγεία του* ενώ 
αντίστοιχο ποσοστό πιστεύει ότι μπορεί 
να το κατορθώσει με mindcontroL Ένα* 
στου* τρει* δεν πιστεύει στα οφέλη τη* 
άσκηση* ενώ οι μισοί από του* 
ερωτηθέντε* δεν πιστεύουν ότι η 
διατροφή μπορεί να βελτιώσει την υγεία 
του*.
Αναφορικά με τα γενικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη 
ζωή, οι μικρότερε* ηλικίε* θεωρούν ότι 
αποτελούν ευκαιρίε* για αυτοβελτίωση 
και εκτονώνονται μέσα από τη 
διασκέδαση.
Οι μεγαλύτερε* ηλικίε*, αντλούν δύναμη 
από την προσευχή.
Ειδικότερα, όταν αντιμετωπίζουν μία 
δύσκολη κατάσταση 6 στου* 10 
αναγνωρίζουν/αποδέχονται το 
πρόβλημα και σκέφτονται τρόπου* 
ηροκειμένου να το διαχειριστούν. Ένα* 
στου* πέντε αναζητά συμβουλή από 
ανθρώπου* με παρόμοια βιώματα, ένα* 
στου* 4 ζητά στήριξη από φίλου* και 
συγγενεί* για να το ξεπεράσει, ένα* 
στου* πέντε προσεύχεται ενώ ένα* στου* 
4 επιλέγει να εστιάσει στη δουλειά του.

Ανησυχούν
με το πρώτο σύμπτωμα;

Αν και η έγκαιρη διάγνωση μία* νόσου, 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο τη* 
πρόληψη*, γιατί συμβάλει καθοριστικά 
στην αντιμετώπισή τη* λιγότεροι από 
του* μισού* (45%) επισκέπτονται άμεσα 
τον γιατρό, οι οποίοι είναι άνω των 45. 
Από αυτού*, 5 στου* 10 επισκέπτονται 
πρώτα τον προσωπικό του* ιατρό, ενώ 
σχεδόν 4 στου* 10 επισκέπτονται

αρχικά κέντρο υγεία* ή νοσοκομείο. Το 
17,6% με την εκδήλωση ενό* 
συμπτώματα*, επισκέπτεται ειδικού* 
ιατρού*. Οι ηλικιακέ* ομάδε* 18-29 και 
45-59, ανατρέχουν συχνότερα στο 
διαδίκτυο για να πάρουν απαντήσει* για 
τα συμπτώματα που εμφάνισαν.

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα 
ins έρευνα*

► Το διαδίκτυο διαμορφώνει άποψη 
στο ζήτημα του εμβολιασμού αλλά 
και τη* υγεία*.

► Η μεγάλη πλειοψηφία
(81,6%)εμπιστεύεται ταεμβόλια - οι 
γυναίκε* υιοθετούν πιο θετική 
στάση- ενώ το 35% εκτιμά ότι δεν 
υπάρχει ενημέρωση.

* Αιματολογικέ* εξετάσει*, τεστ ΠΑΗ 
και υπερηχογραφήματα, οι 
συχνότερε* προληπτικέ* εξετάσει*.

►> Το περπάτημα η δημοφιλέστερη 
άθληση.

► Έξι στου* δέκα αναζητούν και 
δεύτερη ιατρική άποψη σ’ ένα 
πρόβλημα υγεία* ενώ 7 στου* 10 
θεωρούν τη ζωή πολύτιμο αγαθό.

► Πάνω από του* μισού* φροντίζουν 
την υγεία του* με άσκηση και 
διατροφή.

► Οι ενημερωτικέ* καμηάνιε* 
επηρεάζουν του* άνω των 30.

► Επτά στου* 10 έχουν προσωπικό 
γιατρό και 8 στου* 10 προσωπικό 
οδοντίατρο.

Με αφορμή την νέα έρευνα, η
Πρόεδρο* τη* ΑΚΟΣ Ογκολόγο*/ 
Ακτινοθεραπευτή* Δρ. Δέσποινα 
Κατσώχη (www.akoslife.com & 
www.aktinotherapeia.com)
επισημαίνει:

ευΖΗΝ 9
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«Στην ΑΚΟΣ, διενεργούμε έρευνες, για 
να συμβάλουμε στην απόκτηση 
στοιχείων, για τις αντιλήψεις των 
πολιτών σε θέματα αιχμής ins δημόσιοί 
υγείας.
Στόχος μας, η ανάδειξη της υγιεινής και 
ισορροπημένης ζωής και διατροφής, ως 
παράγοντες ευημερίας και μακροζωίας. Η 
πρόληψη, η ενημέρωση, η έγκαιρη 
διάγνωση και τα οργανωμένα 
προγράμματα ηληθυσμιακού ελέγχου, 
είναι τα μόνα όπλα μας έναντι των 
ασθενειών. Ωστόσο, η έγκυρη 
ενημέρωση, δεν εηαρκεί για ν'

αποκτήσουμε θετική στάση και τρόπο 
ζωής. Απαιτείται η διαπαιδαγώγηση από 
νεαρή ηλικία, από την οικογένεια, το 
σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό 
πλαίσιο. Όλοι ηρέπει να συνεργαστούμε 
για να καταπολεμήσουμε λάθος 
νοοτροπίες και συνήθειες, που απειλούν 
την υγεία μας».

Η ταυτότητα
τπδ έρευνας

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με τη 
μέθοδο του ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου (1020

ερωτηματολόγια). Η συλλογή στοιχείων 
ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 
2020. Η ανάλυσή τους έγινε από τη Δρ. 
Ευαγγελία Μαρκάκη, Head of DataAna- 
lytici Excellentia International και την 
Σοφία Μαγοπούλου, Επιστημονικό 
συνεργάτη της Excellentia Interna
tional.
Οι προηγούμενες έρευνες της ΑΚΟΣ 
αφορούσαν στα συμπληρώματα 
διατροφής, στο κάπνισμα, στη στοματική 
υγιεινή και τα νοσήματα του 
στόμαχόφάρυγγα και στις διατροφικές 
συνήθειες των πολιτών.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από προηγούμενες εκδηλώσεις rrjs ΑΚΟΣ, ns οποίες στήριξαν με την 
παρουσία τους οι ηθοποιοί: Γιάννης Στάνγκογλου, Ninos Κουρής, Χρηστοί Χοτζηπαναγιώτης, Ορέστης 
Τζιόβας, Ιωάννης Παποζήσης, Θανάσης Κουρλαμπάς, ο συγγραφέας Γιάννης Κολαούζος, ο συνθέτης 
Νίκος Ευδάκης και οι δημοσιογράφοι Νίκη Λυμπεράκη, Μαρία Σαρόφογλου και Μένιος 
Ιακελλαρόπουλ os που τις παρουσίασαν.

Η Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος- 
ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές 
της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους 
συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών 
σχημάτων. Επικεφαλής της «Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογικής Συνεργασίας» στο «Κέντρο 
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας» του ΔΘΚΑ ‘Υγεία”.

Ο
 Πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας 

ΑΚΟΣ, η οποία εδώ και δέκα χρόνια,
■ . δραστηριοποιείται στον αγώνα πρόληψης του καρκίνου 
* ' κα ιστην πα ρο χή βοή θ ει ας στους αποθερ α ηευμ ένους
X από τη νόσο.

* Η ΑΚΟΣ στον πυρήνα της αηοτελείται από

επιστήμονες του χώρου της υγείας και πλαισιώνεται από 
εθελοντές, αποθεραπευμένους αλλά και απλούς 
πολίτες, οι οποίοι αφιερώνουν σημαντικό μέρος των 
δυνάμεων και του χρόνου τους, στη μάχη της πρόληψης 
του καρκίνου αλλά και στην παροχή ουσιαστικής 
βοήθειας στους αποθεραπευμένους της νόσου.
Το έργο της ΑΚΟΣ είναι ταυτόχρονα κοινωνικό και 
επιστημονικό με τη διοργάνωση αφενός 
συντεταγμένων δράσεων που προωθούν ένα υγιεινό 
και ισορροπημένο τρόπο ζωής και αφετέρου τη 
διενέργεια επιστημονικών ερευνών που στόχο έχουν 
την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους ηάσχοντες 
και στις οικογένειες τους.

IfcuZHN




