
. Α. Γξίβαο 

Δηδηθφο Γηαηξφο Δξγαζίαο 

Γεληθή ζεψξεζε & 

πξνβιεκαηηζκνί, 

ζρεηηθά κε ηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο 

ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 



Ο άμνλαο ησλ πνιηηηθψλ 

πγείαο είλαη ζηξακκέλνο 

ζηελ πξφιεςε 
 

Πξσηνγελήο πξφιεςε: 

απνθπγή πξφθιεζεο βιάβεο 

 

Γεπηεξνγελήο πξφιεςε: 

έγθαηξε δηάγλσζε  

 
(έιεγρνο θαη πεξηνξηζκφο ησλ 

βιαπηηθψλ παξαγφλησλ, αιιά θαη 

παξέκβαζε ζε θάζε θαηάζηαζε 

πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηε 

ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηεο πγείαο) 



Η έλλνηα ηεο 

«πξφιεςεο» δελ είλαη 

πεξηνξηζηηθή 

εζηηάδνληαο ζηελ 

«απνπζία ηεο 

αζζέλεηαο», 

ζηνρεχεη ζηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο: 

 

ελδπλάκσζε ηεο 

ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη 

θνηλσληθήο επεμίαο ηνπ 

αλζξψπνπ 



Ωο πξναγσγή ηεο 

πγείαο ζην «ζρνιείν» 

νξίδεηαη ε: 

 

θάζε δξάζε πνπ 

απνζθνπεί ζηε 

βειηίσζε ησλ 

παξακέηξσλ πγείαο, ηνπ 

ζπλφινπ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο 

 
(Γηαθήξπμε Οηάβαο 1986) 



Σν ζρνιείν, 

αληηπξνζσπεχεη έλα 

κηθξφθνζκν φπνπ 

σξηκάδνπλ: 

 

πεπνηζήζεηο 

απφςεηο 

γλψζεηο 

ζπκπεξηθνξέο 

ζπλήζεηεο 

 

 

θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε 

ηνπ αηφκνπ 



Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, απνηειεί 

πξφζθνξν έδαθνο γηα ηε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ Γεκφζηαο Τγείαο 

 

Η ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ πγεηνλνκηθψλ δνκψλ επλνεί ηελ 

αλάπηπμε δξάζεσλ, πνπ: 

 

απνηξέπνπλ ηελ απνδνρή 

κελπκάησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξψλ βάζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηαλαισηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξνηχπσλ 

(θαηαλάισζε θαπλνχ, αιθνφι, 

νπζηψλ, ηξνθψλ πινχζησλ ζε 

ζάθραξα θαη ζεξκίδεο θιπ) 



ζπληεινχλ ζηε 

δηακφξθσζε 

ζπλεηδήζεσλ γηα κηα πγηή 

θαη αζθαιή θνηλσληθή, 

θαζψο θαη εξγαζηαθή δσή 

 

πξνζθέξνπλ θαηάιιειε 

γλψζε γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηφζν ηεο 

ζσκαηηθήο & ςπρηθήο, 

φζν θαη ηεο θνηλσληθήο 

παξακέηξνπ ηεο πγείαο  



Οη δξάζεηο πξναγσγήο 

ηεο πγείαο ζην 

«ζρνιείν», 

πινπνηνχληαη: 

 
κε δηαθνξεηηθέο 

αιιεινεμαξηψκελεο 

κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο,  νη νπνίεο 

απαληνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 

θαη λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο 



Σν ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ: 
 

δελ απνηειεί κία απηνηειή 

νληφηεηα  

εληάζζεηαη ζε κηα θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα 

 

 

απφ ηελ νπνία επεξεάδεηαη 

θαη ηελ νπνία επεξεάδεη 



Βαζηθνί πληειεζηέο λνζεξφηεηαο 

ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο: 

ηα ελδνγελή ζηνηρεία (βιαπηηθνί 

παξάγνληεο ηνπ εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ)  

ηα εμσγελή ζηνηρεία, 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

(πνηφηεηα δσήο, αλεξγία, 

πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, 

θνηλσληθφο ξαηζηζκφο θ.ιπ.) 

 

αιιεινεμαξηψληαη θαη 

αιιεινεπεξεάδνληαη 



Σν “ζρνιείν” 

εθθξάδεη κηα 

ζχλζεηε δνκή 

έληαζεο εξγαζίαο              

θαη ραξαθηεξίδεηαη, 

απφ: 

πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ  

εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ 

νξγάλσζε εξγαζίαο 

ζαθψο θαζνξηζκέλε 



Οη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηo «ζρνιείν», 

ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηα ζχλζεηα 

εξγαζηαθά θαζήθνληα 

κε πλεπκαηηθή, αιιά 

θαη ρεηξσλαθηηθή 

εξγαζία 



επηβαξχλεηαη 

Σν «ζρνιείν» απνηειεί έλα 

επηθίλδπλν θαη επηβιαβέο 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ θαη βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ  

 

 

 

απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

πφξσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, 

ελψ νη αλάγθεο απμάλνληαη!   

(εληαηηθνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο) 



 

Η εξγαζία, 

 

αλαγθαία γηα ηελ 
επηβίσζε & ηε 
δεκηνπξγία πνιηηηζκνχ 

 

αηηία λνζεξφηεηαο & 
ζλεζηκφηεηαο γηα ηνπο 
εξγαδνκέλνπο  



“… πξέπεη λα 
αλαγλσξίζνπκε φηη 
θάζε βηνπνξηζηηθή 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
αλζξψπνπ 
πξνθαιεί 
δπζηπρίεο & 
αζζέλεηεο ζπρλά 
πνιχ ζνβαξέο, 
αθφκα θαη ζάλαην” 
 

Bernadino Ramazzini, «De 
morbis artificum Diatriba»  



Οη εθθξαζηέο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ 

θηλδχλσλ: 

ε επαγγεικαηηθή αζζέλεηα 

ην εξγαηηθφ αηχρεκα  

ε πξψηκε θζνξά ηεο 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 



Δπαγγεικαηηθή αζζέλεηα:  

Κάζε νμεία ή λνζεξή 
θαηάζηαζε, πνπ 
πξνθαιείηαη απφ ηελ 
έθζεζε ηνπ εξγαδφκελνπ 
ζηνπο βιαπηηθνχο 
παξάγνληεο ηνπ 
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 
θαη ε νπνία κεηψλεη ή 
απνθιείεη ηε βηνπνξηζηηθή 
ηθαλφηεηά ηνπ 



ηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο 

κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη 

θνηλήο αζζέλεηαο : 

αηηηνπαζνγελεηηθνί κεραληζκνί 

αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο λφζνπ  

 

 

επαγγεικαηηθή είλαη ε αζζέλεηα 

πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνηα 

απφ ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, κε 

ηνπο φξνπο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ απηφ ζέηεη   



Δπαγγεικαηηθέο 

αζζέλεηεο: 

επεξεάδνπλ θάζε ηζηφ, 

φξγαλν θαη ζχζηεκα θαη 

κπνξεί ε εθδήισζή ηνπο 

λα έρεη ραξαθηήξα: 

θιεγκνλψδε  

εθθπιηζηηθφ 

λενπιαζηηθφ 

κε επηξξνή ζην 

αλνζνπνηεηηθφ  

ςπρνζσκαηηθφ 



θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ή θίλδπλνη 

αηπρήκαηνο: 

θηηξηαθέο δνκέο 

κεραλέο 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

επηθίλδπλεο νπζίεο 

ππξθαγηέο - εθξήμεηο   

θίλδπλνη γηα ηελ πγεία ή θίλδπλνη πγηεηλν-

πεξηβαιινληηθνί: 

ρεκηθνχο παξάγνληεο 

θπζηθνχο παξάγνληεο 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο 

θίλδπλνη νξγαλσηηθνί γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ή εγθάξζηνη θίλδπλνη: 

νξγάλσζε εξγαζίαο 

ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο 

εξγνλνκηθνχο παξάγνληεο 
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Κπξίαξρα ζηνηρεία ηνπ 

ζχγρξνλνπ ράξηε ηεο 

επαγγεικαηηθήο 

λνζεξφηεηαο: 

νη κπνζθειεηηθέο θαθψζεηο 

ιφγσ επαλαιακβαλφκελεο 

θαηαπφλεζεο 

νη επαγγεικαηηθνί θαξθίλνη 

νη παζήζεηο πνπ νθείινληαη 

ζηνπο ςπρνθνηλσληθνχο 

θηλδχλνπο 



Ψπρνθνηλσληθνί 

Βιαπηηθνί Παξάγνληεο 

ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο 

πξνέξρνληαη απφ:  

 «ηελ αιιειεπίδξαζε, 

κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ/αλαγθψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ»
                           

(Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο, 1986) 

 



Ψπρνθνηλσληθνί βιαπηηθνί παξάγνληεο 

 

Δλδνγελή ζηνηρεία ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο: 

θπζηθνί, ρεκηθνί, βηνινγηθνί βιαπηηθνί 

παξάγνληεο 

νξγάλσζε εξγαζίαο (ξπζκνί, 

εληαηηθνπνίεζε, βάξδηεο, κνλνηνλία, 

επαλαιεπηηθφηεηα θ.ιπ.) 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

(εξγαζία πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

ηθαλφηεηεο, δπλαηφηεηεο θαη απαηηήζεηο 

ηνπ αηφκνπ, πγηείο ζπλαδειθηθέο 

ζρέζεηο) 

πνηφηεηα εξγαζίαο (εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, ειεχζεξνο ρξφλνο) 

 

 

 

 

 

 

Δμσγελή ζηνηρεία ηνπ 

εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο: 

θνηλσληθφ – νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ 

πνηφηεηα δσήο (θνηλσληθφ 

θξάηνο) 

πξφζβαζε ζηελ εξγαζία 

έκθπιεο, θπιεηηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο δηαθξίζεηο 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία  

  

 

 



ςπρνθνηλσληθνχο 

θηλδχλνπο 

 κείσζε ησλ απνδνρψλ   (κε 

ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ) 

 

 εξγαζηαθή αλαζθάιεηα 

 

 κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζηελ εξγαζία (αλεξγία) 
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έρεηο αλάγθε απφ 

κηα ζηαζεξή 

εξγαζία θαη έλα 

κηζζφ αλάινγν 

ησλ αλαγθψλ 

ζνπ! 



άηνκν δπζθνξία, άγρνο 

εθδήισζε αζζελεηψλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 
επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία 

δηαθπγφληα θέξδε 

νηθνγελεηαθφ   

& θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

ζρνιείν 
αχμεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
λνζεξφηεηαο θαη ιαζψλ 

κείσζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο 
εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

 

θνηλσληθφ 

ζχλνιν 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο θ.α. 

απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο 



Δθθξάζεηο 

επαγγεικαηηθήο 

παζνινγίαο πνπ 

νθείινληαη ζηνπο 

ςπρνθνηλσληθνχο 

εξγαζηαθνχο 

παξάγνληεο: 
 

 εξγαζηαθφ ζηξεο 
 

 ζχλδξνκν mobbing 

& bullying 
 

 ζχλδξνκν burnout 



Ο φξνο stress, 

ππνδειψλεη ηελ 

αληίδξαζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ, ζε 

θπζηνινγηθφ θαη 

ςπρνινγηθφ επίπεδν, 

ζ’ έλα ππεξβνιηθφ 

(πηεζηηθφ), εμσηεξηθφ 

εξέζηζκα 



χκθσλα κε ηνλ 

εξεπλεηή W. Cannon, 

φηαλ ν αλζξψπηλνο 

νξγαληζκφο αμηνινγήζεη 

έλα εμσηεξηθφ εξέζηζκα 

σο απεηιή, εηζέξρεηαη ζε 

κηα θαηάζηαζε 

δηέγεξζεο θαη άκεζεο 

θηλεηνπνίεζεο κέζσ ηνπ 

λεπξηθνχ θαη ηνπ 

ελδνθξηληθνχ 

ζπζηήκαηνο  



ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο εθθξάδεη 
κηα αληζνξξνπία αλάκεζα ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο θαη ηε δπλαηφηεηα 
ηνπ εξγαδφκελνπ λα αληαπνθξηζεί 
ζε απηέο 

 

νη αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ζε 
πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 
θπζηνινγηθέο παξακέηξνπο (π.ρ. 
νξκνληθέο κεηαβνιέο, κεηαβνιέο ηεο 
αξηεξηαθήο πίεζεο θ.ιπ.), αιιά θαη 
ςπρνινγηθέο παξακέηξνπο 



Καηεγνξίεο 

ζπκπησκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην 

επαγγεικαηηθφ ζηξεο: 
 

 ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα 
 

 ςπρνινγηθέο 

εθδειψζεηο 

 

 ζπκπεξηθνξηθέο 

εθδειψζεηο 



σκαηηθά ζπκπηψκαηα: 

 
 πνλνθέθαινη, μεξνζηνκία, ππέξηαζε, πφλνη 

ζην ζηήζνο, βήραο 

 

 άζζκα, κπτθνί πφλνη, θφπσζε, δπζπεςία, 

θνηιηαθνί πφλνη 

 

 δηάξξνηα, ζπρλννπξία, αλσκαιίεο πεξηφδνπ, 

μεξνδεξκία, αισπεθία, δεξκαηίηηδεο 

 

 αλνξεμία, αυπλία, εθηδξψζεηο, λεπξηθά ηηθ, 

νλπρνθαγία, λαπηίεο, δχζπλνηα, ζεμνπαιηθή 

ςπρξφηεηα ή αληθαλφηεηα 



Ψπρνινγηθέο εθδειψζεηο: 

 επεξεζηζηφηεηα 

 έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηε δσή 

 αξξσζηνθνβία 

 αίζζεκα απνηπρίαο, θφβνο γηα ην 

κέιινλ, αλαζθάιεηα  

δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε 

 θιεηζηνθνβία 



πκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο: 
 

 απνθπγή ηεο εξγαζίαο 
 

 απμεκέλε θαηαλάισζε νπζηψλ (αιθνφι, 
θάπληζκα, εξεκηζηηθά) 
 

 επηζεηηθφηεηα πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο 
 

 βνπιηκία ή αλνξεμία 
 

 απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία 
 



Oι όροι «ενδοσχολική βία», 

«εκφοβισμός» και «θυματοποίηση» 

χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν μία κατάσταση κατά 

την οποία ασκείται εσκεμμένη, 

απρόκλητη, συστηματική και 

επαναλαμβανόμενη βία και 

επιθετική συμπεριφορά (σωματική, 

λεκτική, ψυχολογική ή και 

κοινωνική) με σκοπό την επιβολή, 

την καταδυνάστευση και την 

πρόκληση σωματικού και ψυχικού 

πόνου σε μαθητές από συμμαθητές 

τους, εντός και εκτός σχολείου 

  

Χάρης Ασημόπουλος 



Σν ζχλδξνκν mobbing απνηειεί ην 

πιαίζην γηα επαλεηιεκκέλεο (6 

κήλεο ηνπιάρηζηνλ), ςπρνινγηθέο ή 

άιινπ ηχπνπ θαη βαζκνχ επηζέζεηο, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

δηαξθείο θαη αδηθαηνιφγεηεο επηθξίζεηο 

θαη ζπθνθαληίεο 

αλάζεζε άραξσλ θαη ππνηηκεηηθψλ 

θαζεθφλησλ 

ελέξγεηεο πνπ ζίγνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή εηθφλα 

ηνπ ζχκαηνο ζην πιαίζην ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 



Η θαη΄ επαλάιεςε πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά 

εθδειψλεηαη εηδηθφηεξα κε ελέξγεηεο, ιφγηα, 

εθθνβηζκνχο, πξάμεηο, ρεηξνλνκίεο, ηξφπνπο 

νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη κνλνκεξή 

γξαπηά θείκελα πνπ: 

πξνζβάιινπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ 

αμηνπξέπεηα ή ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

αθεξαηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ  

ζέηνπλ  ζε θίλδπλν ηε ζέζε απαζρφιεζήο ηνπ  

δεκηνπξγνχλ ερζξηθφ, εθθνβηζηηθφ, 

ππνηηκεηηθφ, ηαπεηλσηηθφ ή πξνζβιεηηθφ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ  



 Σν mobbing απνηειεί κηα 

απνηειεζκαηηθή ηαθηηθή 

«ςπρνινγηθήο ηξνκνθξαηίαο ζηνπο 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεια απφ ηνπο 

νξγαληζκνχο, γηα λα απαιιαγνχλ 

απφ ην ελνριεηηθφ ή θαη ην πιενλάδνλ 

πξνζσπηθφ  

Δπίζεο εθθξάδεη ηε δνιηφηεηα πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ζπλαδέιθσλ 

θαη απνζθνπεί ζηελ εμάιεηςε ησλ 

αληαγσληζηψλ, κέζα απφ κηα ζπλερή 

αληηζπλαδειθηθή ζπκπεξηθνξά»  



θάζεην νξηδφληην 
απφ θάησ 

πξνο ηα πάλσ 

Mobbing: κνξθέο 



νη απμαλφκελεο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη 

νη ζπλζήθεο απνθιεηζκνχ 

δηαθφξσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, εληείλνπλ ηελ 

αλάγθε γηα παξεκβάζεηο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

θαη πεξίζαιςεο 

ε νηθνλνκηθή χθεζε 

ζπληειεί ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ πφξσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε θαηάιιεισλ 

θνηλσληθψλ 

πξνγξακκάησλ 

 





Απηή ε  αληίζεζε, 

εληζρπκέλε απφ παξάγνληεο 

ζηξεο θαη πιαηζησκέλε απφ 

κηα δηάρπηε αίζζεζε 

αδηέμνδνπ θαη -θαηά 

ζπλέπεηα- ππνηίκεζεο ηνπ 

εξγαζηαθνχ θαζήθνληνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, γελλά ηηο 

θνηλσληθφ-κνξθσηηθέο αηηίεο 

πνπ ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά 

ζηελ εθδήισζε ηνπ 

ζπλδξφκνπ Burn-out 





εξγαζηαθφ 

stress 

 απαηηήζεηο  

ηθαλφηεηεο 

δπλαηφηεηεο 

εμνπζέλσζε 

αδηέμνδν 

ππνηίκεζε 

θαζεθφλησλ 

έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηειηθέο 

εθδειψζεηο 

θπληζκφο 

εκκνλέο  

θπγή 

Burnout: ζηάδηα εμέιημεο 



 

 

 

Σξία είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

ζπκπηψκαηα:  
 
 Η εμάληιεζε: πξνέξρεηαη  απφ ηελ 

επίδξαζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο 

ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία 

 

 Ο θπληζκφο: απνηειεί έθθξαζε 

ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο ηνπ 

πάζρνληνο πξνο ηνπο άιινπο αιιά 

θαη πξνο ηελ εξγαζία ηνπ 

 

 Η αλαπνηειεζκαηηθφηεηα: είλαη ην 

πξντφλ κηαο αξλεηηθήο  

απηνεθηίκεζεο 



Ρφινο ηνπ Ιαηξνχ 

Δξγαζίαο: 

εθηίκεζε θαη 

πξφιεςε ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ 

βιαπηηθψλ 

παξαγφλησλ 

δηαρείξηζε ηεο 

λνζεξφηεηαο 



Γηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 

(απφ ηνλ Ιαηξφ 

Δξγαζίαο): 

 ζπλεξγαζία κε εηδηθά 

θέληξα 

 αλαγγειία ηεο αζζέλεηαο 

σο «επαγγεικαηηθφ 

λφζεκα», ζηνλ αξκφδην 

Αζθαιηζηηθφ Φνξέα 



Πξνβιήκαηα 

αλαγλψξηζεο  ησλ 

κνξθψλ λνζεξφηεηαο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

ςπρνθνηλσληθνχο 

βιαπηηθνχο 

εξγαζηαθνχο 

παξάγνληεο ζε 

επίπεδν: 

 αζθαιηζηηθφ 

 λνκηθφ  



Τπάξρεη έλα ζεκαληηθφ 

έιιεηκκα ζην ζχζηεκα 

«δηάγλσζεο, αλαγλψξηζεο 

θαη θαηαγξαθήο ηεο 

επαγγεικαηηθήο 

λνζεξφηεηαο»  

 

 

 

Διαρηζηνπνηείηαη ή θαη 

αθπξψλεηαη θάζε νπζηαζηηθή 

πξνζπάζεηα, εθηίκεζεο θαη 

πξφιεςεο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

θηλδχλσλ 





πκπεξάζκαηα: 

Η νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ππέξ ηεο Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία κπνξεί 

λα εγγπεζεί κηα καθξνπξφζεζκε 

θαη ζπζηεκαηηθή πξνιεπηηθή 

δξάζε ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο 

δεκηνπξγία ππνδνκψλ  Ιαηξηθήο 

ηεο Δξγαζίαο ζε δεπηεξνβάζκην & 

ηξηηνβάζκην επίπεδν 



Τπηρεσίες Ιατρικής της 

Εργασίας    

Εκτίμησης & Πρόληψης 

των Επαγγελματικών 

Κινδύνων 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΤΣΗΜΑ 

ΤΓΕΙΑ         

&   

ΠΡΟΝΟΙΑ 

Πρωτοβάθμιο 

& 

Δευτεροβάθμιο 

επίπεδο 

φροντίδας 

υγείας 





επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο ! 


