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Δομή ομιλίας
• Κοινωνική Ιατρική- εισαγωγικά στοιχεία
• Ο ρόλος του ΙΕ- καθήκοντα/ υποχρεώσεις
με βάση τη νομοθεσία
• Ο ρόλος του ΙΕ στους τομείς ΚΙ ενός
δημόσιου νοσοκομείου

Δρ Ε. Νένα

Κοινωνική Ιατρική
• Κοινωνική
επιστήμη
που
μελετά
τους
γενεσιουργούς κοινωνικούς παράγοντες της
νόσου
R. Virchow, 1879

• Πρωτοεμφανίστηκε τον 19ο αιώνα με τη
μελέτη της σχέσης μεταξύ κοινωνικής
οργάνωσης και εμφάνισης της νόσου, με
στόχο τη δημιουργία των συνθηκών και
προϋποθέσεων οι οποίες οδηγούν σε μια πιο
υγιή κοινωνία
Δρ Ε. Νένα

Κοινωνική Ιατρική
• Ο
R.
Virchow
(1821-1902)
θεωρείται
ο
θεμελιωτής
της
Κοινωνικής Ιατρικής
• Αποτύπωσε με εμπειρικό τρόπο
τον συσχετισμό μεταξύ υγείας και
κοινωνικών δομών
• Ανέδειξε τις ανισότητες μεταξύ
των
κοινωνικών
στρωμάτων
(φτώχεια,
ανεργία,
έλλειψη
τροφής) ως τις κατ’ εξοχήν
κυριότερες
αιτίες
για
την
εμφάνιση της νόσου
• Πρότεινε σειρά μέτρων τα οποία
στόχευαν στην αναδιανομή του
πλούτου και την δημιουργία
δημόσιου συστήματος υγείας

Δρ Ε. Νένα

Κοινωνική Ιατρική
• Σε αντιδιαστολή με τη δημόσια υγεία,
η κοινωνική ιατρική εστιάζει κυρίως
στις κοινωνικοοικονομικές
ανισότητες οι οποίες επηρεάζουν το
επίπεδο υγείας και συμβάλλουν στην
εμφάνιση ή απουσία της νόσου
Δρ Ε. Νένα

Κοινωνική Ιατρική
Συνοψίζοντας…
• Επίκεντρο της κοινωνικής ιατρικής
αποτελεί η μελέτη της συσχέτισης
μεταξύ υγείας και της ευρύτερης
κοινωνίας και ειδικότερα η
ενασχόληση με τους σχετιζόμενους
με την υγεία κοινωνικούς
παράγοντες και ειδικότερα τους
κοινωνικούς προσδιοριστές της
υγείας

Δρ Ε. Νένα

Προσδιοριστές ή κοινωνικοί
καθοριστές της υγείας
(Social determinants of health)
• Κοινωνική διαβάθμιση (χαμηλότερο
προσδόκιμο επιβίωσης και αυξημένη
νοσηρότητα, στα κοινωνικά χαμηλότερα
στρώματα)
• Στρες (περιλαμβάνεται το εργασιακό στρες)
• Ανάπτυξη κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής
• Κοινωνικός αποκλεισμός
• Ανεργία
• Δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης
• Εξαρτήσεις
• Επάρκεια σε καλής ποιότητας φαγητό
• Δυνατότητα για μετακινήσεις/ ταξίδια
• Θρησκεία, κοινωνική τάξη, κοινωνική
πολυμορφία
Δρ Ε. Νένα

Ο ρόλος της Ιατρικής Εργασίας στο
Δημόσιο Νοσοκομείο

• Οι υποχρεώσεις του
Ιατρού Εργασίας
ρυθμίζονται από τα
άρθρα 17,18,19 και
20 του νόμου
3850/2010

Δρ Ε. Νένα

Ο ρόλος της Ιατρικής Εργασίας στο
Δημόσιο Νοσοκομείο
Άρθρο 17
Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας
1. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους
εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη
σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί στο
ειδικό βιβλίο του άρθρου 14. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που
καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
2. Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:
α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και
συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
β) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού,
γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και
διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής
διαδικασίας,
δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και
ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη
αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.
3. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη,
λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.

Δρ Ε. Νένα

Ο ρόλος της Ιατρικής Εργασίας στο
Δημόσιο Νοσοκομείο
Άρθρο 18
Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση
εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε
περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα
της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών
εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή
των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων
για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των
εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον
εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο
υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του
εργαζομένου και του εργοδότη.

Δρ Ε. Νένα

Ο ρόλος της Ιατρικής Εργασίας στο
Δημόσιο Νοσοκομείο
2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της
υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό
αυτό:
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη,
προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την
εφαρμογή τους,
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων
προστασίας,
γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και
αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την
πρόληψη των ασθενειών αυτών,
δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους
κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους
τρόπους πρόληψής τους,
ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου.
Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της
αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.
Δρ Ε. Νένα

Ο ρόλος της Ιατρικής Εργασίας στο
Δημόσιο Νοσοκομείο
3. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό
απόρρητο.
4. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας
ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.
5. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους
εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση
στην υγεία.
6. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να
συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη
διάρκεια των ωρών εργασίας τους.
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 έχει εφαρμογή και για τον ιατρό εργασίας.
8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του
εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν
διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους
εργαζομένους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι
εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του
ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες
μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.). Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα
αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την
εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη.

Δρ Ε. Νένα

Ο ρόλος της Ιατρικής Εργασίας στο
Δημόσιο Νοσοκομείο
9. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον
καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου,
όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που
εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και
του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης
Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο
ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον
εργαζόμενο που αφορά.
10. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του
εργαζομένου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και
εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της
παραγράφου 9. Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του
εργαζομένου προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι
απολύτως απαραίτητο:
α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία,
β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων και
γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχώ

Δρ Ε. Νένα

Ο ρόλος της Ιατρικής Εργασίας στο
Δημόσιο Νοσοκομείο
11. Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση
της παραγράφου 10 τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που
προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Προστασία του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α΄)
αντίστοιχα. Σε περίπτωση πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το
άρθρο 23 του ν. 2472/1997.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε. και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα
που αφορούν την τήρηση και το περιεχόμενο του ατομικού βιβλιαρίου επαγγελματικού
κινδύνου, τη συλλογή και επεξεργασία επιπλέον δεδομένων με τη συγκατάθεση και
επιμέλεια του εργαζομένου, την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 11 και κάθε
άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Δρ Ε. Νένα

Ο ρόλος της Ιατρικής Εργασίας στο
Δημόσιο Νοσοκομείο
Άρθρο 19

Δικαίωμα για ιατρικό έλεγχο − Υποχρέωση ενημέρωσης
1. Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της
υγείας του σε συνάρτηση με τους κινδύνους, όσον αφορά την ασφάλεια και την
υγεία κατά την εργασία, κάθε εργαζόμενος, εφόσον δεν προβλέπονται άλλα
ειδικά μέτρα από τη νομοθεσία για τον ιατρικό του έλεγχο, μπορεί να
προσφεύγει στον ιατρό εργασίας της επιχείρησης ή σε αρμόδια μονάδα του
Ε.Σ.Υ. ή του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος,
σύμφωνα με τις ισχύουσες ασφαλιστικές και υγειονομικές διατάξεις σχετικές με
την προληπτική ιατρική.
2. Σε περίπτωση που από τη μονάδα του ασφαλιστικού οργανισμού ή τη μονάδα του
Ε.Σ.Υ., διαπιστωθεί ενδεχόμενο πρόβλημα της υγείας που πιθανόν συνδέεται με
το εργασιακό περιβάλλον, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια Επιθεώρηση
Εργασίας και ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης για όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
3. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου
αυτού δεν βαρύνουν τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Δρ Ε. Νένα

Ο ρόλος της Ιατρικής Εργασίας στο
Δημόσιο Νοσοκομείο
Άρθρο 20
Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας
1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του
έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων
εργασίας.
2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των
εργαζομένων.
3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε
θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον
εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό
ζήτημα.
4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού
ασφάλειας ή του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις
κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά
επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

Δρ Ε. Νένα

Ο ρόλος της Ιατρικής Εργασίας
στους τομείς κοινωνικής ιατρικής
του Δημόσιου Νοσοκομείου

Σημεία παρέμβασης

Δρ Ε. Νένα

Ο ρόλος της Ιατρικής Εργασίας στο
Δημόσιο Νοσοκομείο
• Κοινωνική διαβάθμιση (χαμηλότερο προσδόκιμο
επιβίωσης και αυξημένη νοσηρότητα, στα κοινωνικά
χαμηλότερα στρώματα)
• Στρες (περιλαμβάνεται το εργασιακό στρες)
• Ανάπτυξη κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής
• Κοινωνικός αποκλεισμός
• Ανεργία
• Δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης
• Εξαρτήσεις
• Επάρκεια σε καλής ποιότητας φαγητό
• Δυνατότητα για μετακινήσεις/ ταξίδια
• Θρησκεία, κοινωνική τάξη, κοινωνική πολυμορφία

Δρ Ε. Νένα

Ο ρόλος της Ιατρικής Εργασίας στο
Δημόσιο Νοσοκομείο

Στρες (εργασιακό στρες)

Δρ Ε. Νένα

Cochrane library:
Μεγαλύτερη και η πιο αξιόπιστη
συλλογή βάσεων δεδομένων σχετικά με
την ιατρική επιστήμη

•
•

58 μελέτες
7188 συμμετέχοντες

ΓΝΩΣΙΑΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για αποτελεσματική μείωση του στρες με την
εφαρμογή γνωσιακών, συμπεριφορικών θεραπειών, ακόμα και όταν αυτές
συνδυάζονται με τεχνικές χαλάρωσης
Μόνο σε 6 μελέτες, αναφέρθηκε μείωση 13% του στρες
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
Σε 17 μελέτες χαμηλή/ μέτριας ποιότητας αποδείξεις ότι συνέβαλαν σε μείωση
του στρες κατά 23%
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•
•

58 μελέτες
7188 συμμετέχοντες

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
•

Οργανωτικές παρεμβάσεις με αλλαγές συνθηκών εργασίας σε 20 μελέτες,
στήριξη σε 6 μελέτες, αλλαγή αντικειμένου σε 4 μελέτες, βελτίωση
επικοινωνίας σε 1 μελέτη, βελτίωση των ωραρίων εργασίας σε 2 μελέτες

•

Δε φάνηκε ξεκάθαρο όφελος με τις οργανωτικές παρεμβάσεις

•

Ελάττωση ωρών εργασίας συνδέθηκε με μείωση του στρες σε 2 μελέτες
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Ο ρόλος της Ιατρικής Εργασίας στο
Δημόσιο Νοσοκομείο
Εργασιακή ανασφάλεια και επιδράσεις στην υγεία

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρονται στην απώλεια
κεκτημένων δικαιωμάτων, όπως προνόμια, επιδόματα,
διευκολύνεις κλπ., λόγω διαρθρωτικών αλλαγών στο δημόσιο
τομέα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο οικονομικής κρίσης
Επισφαλείς («ευέλικτες») μορφές εργασίας μέσα στο νοσοκομείο:
επιπλέον φόβος για απώλεια της θέσης εργασίας
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Εργασιακή ανασφάλεια
Επιδράσεις στην υγεία
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
• Στεφανιαία νόσος

• Υψηλή χοληστερόλη
• Aρτηριακή υπέρταση
• Παχυσαρκία
Laszlo KD et al. Int J Cardiol
Ferrie JE et al. Br J Med
Levenstein S et al. Arch Intern Med
Ferrie JE et al. Epidem Com Health
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Εργασιακή ανασφάλεια
Επιδράσεις στην υγεία
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
• Μυοσκελετικά άλγη
• Κεφαλαλγία
• Κοιλιακά άλγη
• Κοινό κρυολόγημα
• Κόπωση
Mohren DC et al. J Occup Environ Med 2003
Green F et al. IZA World of Labor 2015

Δρ Ε. Νένα

Εργασιακή ανασφάλεια
Επιδράσεις στην υγεία
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
•

Ήπια ψυχιατρική νοσηρότητα

•

Αγχώδης διαταραχή

•

Κατάθλιψη

•

Αϋπνία, διαταραχές ύπνου
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Εργασιακή ανασφάλεια
Επιδράσεις στην υγεία
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ

•
•
•
•

Εργασιακό στρες
Αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγείας
Μη τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
Απουσιασμό
DeWitte H et al. Eur J Work Organ Psychol 1999
Sverke M et al. J Occup Health Psychol 2002
Probst TM et al. J Occup Health Psychol 2001
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Ο ρόλος της Ιατρικής Εργασίας στο
Δημόσιο Νοσοκομείο
• Δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης
• Συμβουλευτικές παρεμβάσεις σε ειδικές ομάδες
(οικογενειακή κακοποίηση, προβλήματα υγείας στην
οικογένεια)
• Συνεργασία με ειδικούς (ψυχολόγους, κοινωνικούς
λειτουργούς)
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Ο ρόλος της Ιατρικής Εργασίας στο
Δημόσιο Νοσοκομείο
Εξαρτήσεις
• Κάπνισμα
• Αλκοόλ
• Ναρκωτικές ουσίες

Διατροφή/ άσκηση
•
•

Έλεγχος βάρους, υγιεινή διατροφή
Άσκηση
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Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος
σε δημόσιο νοσοκομείο
Σε 930
εργαζομένους- 33
νοσοκομεία
Μεγαλύτερη επιτυχία
(αποχή στους 6
μήνες):
• Στους άνδρες
• Στους γιατρούς
• Σε καπνιστές με
μικρότερο βαθμό
εξάρτησης
(FTND< 6)
• Σε συνδυασμένη
φαρμακοθεραπεία
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Αλκοολισμός σε δημόσιο
νοσοκομείο

Στοιχεία από >13.000
εργαζομένους στην
Ισπανία
Αλκοολισμός
σχετίστηκε με κακό
περιβάλλον εργασίας
στους άνδρες
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Αλκοολισμός σε δημόσιο
νοσοκομείο

Σε 4000 γιατρούς στη Δανία
Ποσοστό αλκοολισμού: 18,8%
Συσχέτιση με burnout
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Χρήση καπνού/ ναρκωτικών/ αλκοόλ στο
νοσηλευτικό προσωπικό ανά τμήμα
εργασίας

•Σε 4438 νοσηλεύτριες στις ΗΠΑ
•Ποσοστό καταχρήσεων: 32%

•Στα ΤΕΠ: OR 3.5 για χρήση μαριχουάνας/ κοκαΐνης
•Σε ογκολογικά τμήματα- διοίκηση: OR 2 για αλκοολισμό
•Σε ψυχιατρικές κλινικές: OR 2.4 για χρήση καπνού
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Προγράμματα διατροφής/ άσκησης
Healthy lifestyle

Προγράμματα παρεμβάσεων

•Σε 1859 εργαζομένους, από
τους 3207 αρχικά
συμμετέχοντες

Δρ Ε. Νένα

•Τριετές πρόγραμμα
παρεμβάσεων στο χώρο
εργασίας
•Συμμετοχή 21%
•Μεγαλύτερη συμμετοχή το
πρόγραμμα φυσικής
δραστηριότητας
•Όχι διαφορά από αντίστοιχα
προγράμματα άλλων ομάδων
εργαζομένων

Προγράμματα διατροφής/
άσκησης

•Σε 285 εργαζομένους στην υγεία και 137 σε
άλλους τομείς στο Ισραήλ
•Καλύτερα ποσοστά των HCW ως προς την
φυσική δραστηριότητα, διατροφή, υπεύθυνη
τήρηση υγείας
•Όχι σε πνευματική ανάπτυξη, διαπροσωπικές
σχέσεις, διαχείριση στρες
•Συμπέρασμα: υιοθετούν πρακτικές που
σχετίζονται άμεσα με την υγεία
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Προγράμματα διατροφής/ άσκησης

Guidelines από
επιστημονικές εταιρίες
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Συμπερασματικά
• Πέρα από την πρόληψη έναντι βιολογικών,
φυσικών, χημικών και εργονομικών κινδύνων, ο
ΙΕ πρέπει να παρέμβει στην επίδραση διαφόρων
εξωτερικών παραγόντων, όπως συνήθειες, έξεις
και τρόπος ζωής με στόχο την προαγωγή της
εργασιακής υγείας στο δημόσιο νοσοκομείο
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Ευχαριστώ πολύ
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