
Η Κοινή Δράση JA-CHRODIS είναι μια ευρωπαϊκή συνεργασία στην οποία 
συμμετέχουν περισσότερα από 70 εθνικά και περιφερειακά τμήματα 
οργανισμών υγείας και έρευνας, από 26 ευρωπαϊκές χώρες.  Όλοι οι παραπάνω 
συνεργάτες, εργάζονται μαζί για να προσδιορίσουν, να επικυρώσουν, να 
ανταλλάξουν και να διαδώσουν σε ολόκληρη την Ευρώπη τις ορθές πρακτικές 
σχετικά με τις χρόνιες παθήσεις και για να διευκολύνουν την εφαρμογή τους 
πέρα από τοπικά, περιφερειακά και εθνικά σύνορα.

Σ το παρόν έντυπο τονίζονται ορισμένες από τις διαπιστώσεις από τη σκοπιά 
των ασθενών όπως προέκυψαν από τη διαβούλευση σχετικά με μια 
συγκεκριμένη χρόνια ασθένεια: το σακχαρώδη διαβήτη *.

Οι  15 από τις  19 συμμετέχουσες 
στην έρευνα χώρες αναφέρουν 
ότι έχουν προγράμματα 
εκπαίδευσης για τα άτομα που 
πάσχουν από διαβήτη.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης 
παρέχονται τόσο  σε αγροτικές 
όσο και σε αστικές περιοχές.

Η εφαρμογή τους είναι περισσότερο  
περιφερειακή και σε τοπικό επίπεδο 
και όχι σε εθνικό (= ειδικά 
προγράμματα προσαρμοσμένα στις 
τοπικές συνθήκες και ανάγκες).

2/3
των χωρών έχουν 
προγράμματα κατάρτισης 
για τους επαγγελματίες 
υγείας.

των προγραμμάτων  κατάρτισης για 
τους επαγγελματίες υγείας 
υποστηρίζεται από τις εθνικές πολιτικές 
και τη νομοθεσία. 

Περισσότερες από τις μισές από τις χώρες που 
συμμετείχαν  αναφέρουν ότι έχουν ένα τεκμηριωμένο 
πρόγραμμα σπουδών, με συγκεκριμένη μέθοδο 
εκπαίδευσης και διδακτική.

79%

Η πρόληψη τονίζεται 
πια στα προγράμματα 

σπουδών της 
πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης.

Θετική αλλαγή από 
την έννοια της 

διδασκαλίας στην 
έννοια της 

υποστήριξης.

Εξελίξεις στην 
ολοκληρωμένη 
διαχείριση των 

χρόνιων ασθενειών 
και στη φροντίδα 

της νόσου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

PΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πώς μπορούμε να το 

Αναπτύξτε εργαλείων για την αύξηση της γνώσης  για 
την υγεία.

Σκεφτείτε τη συμμετοχή ευάλωτων ομάδων στα 
προγράμματα διαχείρισης.

Προσφέρετε περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα 
για τους συγγενείς και τους φροντιστές.

Συμπεριλάβετε τις  μεταβαλλόμενες ανάγκες του 
γηράσκοντος πληθυσμού στην εκπαίδευση των 
επαγγελματιών υγείας.

Προσθέστε την  προσέγγιση της ολοκληρωμένη 
φροντίδας σε εκπαιδευτικά προγράμματα για 
συγκεκριμένες ασθένειες.

Αντιμετωπίστε τις συγκεκριμένες ανάγκες του ατόμου 
μετά από νοσηλεία.

Προωθείστε την ενδυνάμωση του ασθενή.

Ενθαρρύνετε την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εκπαίδευση τόσο των 
ασθενών όσο και των 
επαγγελματιών υγείας 
αποτελεί ένα απόλυτα 
κρίσιμο στοιχείο.  

1.
Που βρισκόμαστε τώρα;

15 



ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η βελτίωση των δεξιοτήτων 
αυτοδιαχείρισης των ασθενών είναι 
ένας τρόπος για την προώθηση της 
υγείας.

Το παρόν φυλλάδιο προέρχεται από την Κοινή Δράση [για χρόνιες ασθένειες και την προώθηση της υγιούς 
γήρανσης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής (JA-CHRODIS)], η οποία έχει λάβει χρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος για την υγεία (2008-2013). Το περιεχόμενο του φυλλαδίου  
αντιπροσωπεύει τις απόψεις του συγγραφέα και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Σε καμία περίπτωση δεν 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και / ή της Consumers, Health, Agriculture and Food 
Executive Agency ή οποιοδήποτε άλλο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή / και ο 
Οργανισμός  δεν αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

Η συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και στην 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών είναι 
τεκμηριωμένη σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
είναι ενθαρρυντικό το ότι αυτές οι 
οργανώσεις λαμβάνονται όλο και πιο σοβαρά 
υπόψη και αναγνωρίζονται ως ισότιμοι 
εταίροι.

2.

3.

Πώς πρέπει να διδάσκεται και να εφαρμόζεται;

Ενίσχυση της 
δικτύωσης

Μεγιστοποίηση του 
αντίκτυπου και των  
αποτελεσμάτων μέσω 
της συνεργασίας και των 
συντονισμένων δράσεων

Υποστήριξη κοινής 
δέσμευσης και 
συμμετοχής

Βελτίωση της γενικής 
ευαισθητοποίησης σε 
συγκεκριμένα θέματα

Παραγωγή ισχυρών 
και δυναμικών 
δράσεων συνηγορίας

Προαγωγή της ατομικής και 
ομαδικής ενδυνάμωσης

Αυτοφροντίδα

Ασθενοκεντρική 
φροντίδα

Αυτό-αποτελεσματικό
τητα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το:
http://www.chrodis.eu/

* Γιατί ο σακχαρώδης διαβήτης; Επειδή αφορά την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, τη θεραπεία καθώς 
και την εκπαίδευση των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας, και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
μοντέλο μελέτης περίπτωσης, που ισχύει και για άλλες χρόνιες ασθένειες.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

Εξετάστε παράγοντες όπως: η 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση,

Το πολιτιστικό υπόβαθρο, η 
διαφορά μεταξύ των φύλων και
Το χάσμα μεταξύ αγροτικών και 

αστικών περιοχών.

Δημιουργήστε την 
έννοια του ελέγχου 

της κατάστασης.

Χρησιμοποιείστε τις νέες 
τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών με σκοπό να 
βελτιωθεί η συμμόρφωση στη 

θεραπεία.

Εφαρμόστε νέα εργαλεία και τεχνικές: 
παροχή συμβουλών εστιασμένη στις λύσεις 
προβλημάτων, συνέντευξη κινητοποίησης, 
προσέγγιση με βάση  την ενδυνάμωση και 
τα σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης.

6.5

Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι ενώσεις ασθενών και οι οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών;


