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Η εργασία κρατά S3 
τα σκήπτρα στο στρεε

υτά είναι τα βασικότερα ερωτήματα 
τηε έρευναε που διενεργήσαμε στην 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 
ΑΚΟΣ, προκειμένου να χαρτογρα

φήσουμε tis στάσειε και tis αντιλήψειε των 
πολιτών σε θέματα πρόληψη5. Στόχοε μαε να 
συνειδητοποιήσουμε ότι η υγιεινή και ισορρο
πημένη ζωή και διατροφή είναι μονόδρομοε για 
πολλά και ποιοτικό χρόνια ζωήε.
Οι απαντήσει που λάβαμε είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσεε. Οπωε προέκυψε, από το διαδί
κτυο διαμορφώνουμε άποψη για τα θέματα τηε 
υγείαε μαε αλλά και για το ζήτημα του εμβολια
σμού. Μάλιστα, η μεγάλη πλειοψηφία (81,6%) 
εμπιστεύεται τα εμβόλια, ενώ οι γυναίκεε είναι 
πιο θετικέε.

,ημοφιλείε προληπτικέε εξετάσειεί
Οσον αφορά στιε προληπτικέε εξετάσειε, συ- 
χνότερεε είναι οι αιματολογικέε, το τεστ ΠΑΠ και 
τα υπερηχογραφήματα. Σπανιότερα υποβαλλό
μαστε σε εξετάσειε όπωε η κολονοσκόπηση, 
το PSA και οι αξονικέε τομογραφίεε, ίσωε γιατί 
συνδέονται με συγκεκριμένα συμπτώματα. Οι 
ερωτώμενοι, συχνότερα επισκέπτονται παθο
λόγο, γυναικολόγο και καρδιολόγο, σπανιότερα 
ουρολόγο ή γαστρεντερολόγο.
Το καθημερινό περπάτημα είναι η δημοφιλέστε
ρη άθληση (60%) ιδιαίτερα στιε μεγαλύτερεε 
ηλικίεε, ενώ 2 στουε 10 προπονούνται ομαδικά. 
Πάνω από τουε μισούε ερωτώμενουε φροντί
ζουν την υγεία τουε με άσκηση και διατροφή. 
Ωστόσο, έναε στουε τρειε δεν πιστεύει στα 
οφέλη τηε άσκησηε, ενώ οι μισοί από τουε ερω- 
τηθέντεε δεν πιστεύουν ότι η διατροφή μπορεί

να βελτιώσει την υγεία τουε.

|Τι προκαλεί άγχοε;|
Η εργασία κρατά τα σκήπτρα στο στρεε. Σχεδόν 
7 στουε 10 δηλώνουν καθημερινό στρεε εξαιτί- 
αε τηε δουλειάε τουε. Οι 6 στουε 10 αγχώνονται 
για την πολιτική και οικονομική κατάσταση, 
ακολουθεί η οικογένεια (57,7%) και τελευταία η 
υγεία (46,1 %). Σημαντικό στρεε καθημερινά για 
την πολιτική και οικονομική κατάσταση βιώνουν 
όσοι επιλέγουν ωε πρώτη πηγή ενημέρωσηε το 
διαδίκτυο, ίσωε γιατί έχουν μεγαλύτερη έκθεση 
στην ειδησεογραφία.

[Πώε αντιδρούν στα προβλήματα:]
«Οταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα υγείαε, 
έναε στουε 4 πιστεύει ότι στιε δύσκολεε στιγμέε 
τα πράγματα είναι στα χέρια του θεού, έναε 
στουε 3 αναφτά και δεύτερη γνώμη ιατρού, ενώ 
μόνο έναε στουε 4 αφήνεται ολοκληρωτικά στη 
φροντίδα των γιατρών του.
«Εξι στουε δέκα θεωρούν ότι η ψυχολογική 
κατάσταση/διάθεσή τουε μπορεί να επηρεάσει 
την υγεία τουε, ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό 
πιστεύει ότι μπορεί να το κατορθώσει με mind 
control.
•Αναφορικά μετά γενικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν στη ζωή, οι μικρότερεε ηλικίεε τα 
θεωρούν ευκαιρίεε για αυτοβελτίωση και εκτο
νώνονται μέσα από τη διασκέδαση. Οι μεγαλύτε
ρεε ηλικίεε αντλούν δύναμη από την προσευχή. 
•Το φαγητό είναι ευχαρίστηση για σχεδόν 4 
στουε 10, ενώ 7 στουε 10 δεν αντικαθιστούν 
σχεδόν ποτέ το φαγητό με το γλυκό. Το 27,9% 
θεωρεί ότι η ψυχολογία τουε επηρεάζει τιε

ΥΓΕΙΑ

Η ταυτότητα τηε έρευναε
Τα δεδομένα τηε έρευναε τηε ΑΚΟΣ 
συγκεντρώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου (1.020 ερωτηματολόγια) 
έωε τον Φεβρουάριο του 2020. Τα στοιχεία 
ανέλυσαν η δρ Ευαγγελία Μαρκάκη, head of 
Data Analytics Excellentia International και 
η Σοφία Μαγοπούλου, επιστημονικόε συνερ- 
γάτηε τηε Excellentia International.
Οι γυναίκεε ήταν το 66,2% και άντρεε το 
33,8%. Οι περισσότεροι (40,5%) ανήκουν 
στην ηλικιακή ομάδα 30-45. Ακολουθούν 
η ομάδα 30-45 (33,7%), οι άνω των 60 
(15,5%) και έωε 30 ετών (10,4%).
Το 53,4% δεν πάσχει από κάποια ασθένεια,
18,7% έχει θυρεοειδοπάθεια, 9,3% αρ
τηριακή πίεση, 4,7% πάσχει από δυσλιπι- 
δαιμία και 3,6% από σακχαρώδη διαβήτη.
Το 11,5% έχει νοσήσει από καρκίνο, ενώ 
το 64,2% έχει στο φιλικό και οικογενειακό 
του περιβάλλον άτομο που έχει νοσήσει από 
καρκίνο.
Η πλειοψηφία (56,2%) δηλώνει έγγαμη, 
26,2% άγαμοι, 10,8% διαζευγμένοι, 4,2% 
βρίσκεται σε συμβίωση και 2,6% δηλώνουν 
χήρεε/οι. Το 34,9% έχει αποκτήσει ένα 
παιδί και το 37,9% περισσότερα από τρία.
Το 30,2% έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακέε 
ή διδακτορικέε σπουδέε, το 29,2% είναι 
πτυχιούχοι ΑΕΙ, 20% ΤΕΙ, 19,2% δευτε- 
ροβάθμιαε εκπαίδευση, ενώ μόλιε 1,4% 
έχει απολυτήριο δημοτικού. Το 26,6% 
είναι δημόσιοι υπάλληλοι, 20,9% ιδιωτι
κοί υπάλληλοι, 22,6% επαγγελματίεε τηε 
υγείαε, 19,3% ελεύθεροι επαγγελματίεε, 
6,2% συνταξιούχοι και 2,8% φοιτητέε ή 
σπουδαστέε.

διατροφικέε τουε συνήθειεε.
•Η συνήθεια με την οποία έχουν συνδέσει 
περισσότερο το τσιγάρο είναι ο καφέε: Το 49% 
δυσκολεύεται να πιει καφέ χωρίε να καπνίσει. 
Μόλιε το 36% δηλώνει υψηλή πρόθεση διακο- 
πήε του τσιγάρου: Οι άνω των 60 το διακόπτουν 
για να προστατεύσουν την υγεία τουε.
•Αν και η έγκαιρη διάγνωση μιαε νόσου αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο τηε πρόληψηε, λιγότεροι από 
τουε μισούε (45%) και άνω των 45 επισκέπτο
νται άμεσα τον γιατρό, όταν εμφανίσουν ύποπτο 
σύμπτωμα.
•Στα επιστημονικά συνέδρια που συμμετείχα πα
ρατήρησα ότι δεν υπήρχαν στατιστικά στοιχεία για 
τη χώρα μαε. Η ΑΚΟΣ λοιπόν, διενεργεί έρευνεε, 
για ν' αποκτήσουμε στοιχεία, για τιε αντιλήψειε
των πολιτών σε θέματα αιχμήε τηε δημόσιαε 
υγείαε.
Η πρόληψη, η ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση 
είναι τα μόνα όπλα μαε έναντι των ασθενειών. 
Ωστόσο, η έγκυρη ενημέρωση δεν επαρκεί.
Απαιτείται η διαπαιδαγώγηση των νέων από την 
οικογένεια, το σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό 
πλαίσιο. Ολοι πρέπει να συνεργαστούμε για να 
καταπολεμήσουμε λάθοε νοοτροηίεε και συνή- 
θειεε που απειλούν την υγεία μαε.
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