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Εισαγωγή: Ο κορονοϊός Covid-19, που εντοπίστηκε στις αρχές του 2020 έχει ανατρέψει την καθημερινότητά μας. Σε αυτές τις 
ανατροπές περιλαμβάνονται νέοι όροι(«καραντίνα»,«μείνε σπίτι»,«κοινωνική απόσταση»), κανόνες ατομικής προστασίας και 
αναπόφευκτα ψυχολογικές επιπτώσεις με διέξοδο την προσπάθεια διατήρησης ποιοτικής ατομικής & δημόσιας υγείας. Το σύστημα 
υγείας καλείται να ανταποκριθεί-βελτιωθεί στην πρωτόγνωρη κατάσταση.

Σκοπός: Καταγραφή-μελέτη της επίπτωσης της πανδημίας κατά τη διάρκεια της καραντίνας στην ψυχική-σωματική υγεία & τροφή 
προς σκέψη για ουσιαστική-συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση-περίθαλψη πολιτών.

Μεθοδολογία: Ερωτηματολόγιο εστάλη σε τυχαίο δείγμα ατόμων και συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά από 01/05/2020 έως 30/05/2020. 

Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες ήταν πρόθυμοι μέσω απαντήσεων να εκφράσουν συναισθήματα&ανησυχίες. Τα επικρατέστερα 
συναισθήματα που βίωσαν ήταν άγχος(24%), στεναχώρια (20%) ,φόβος(14%). Η πλειοψηφία δήλωσε ψυχραιμία(50%). Η ελευθερία 
μετακινήσεων(50%), οι ανθρώπινες σχέσεις με συγγενείς-φίλους(50%) μας έλλειψαν περισσότερο. Το 90% δεν αρρώστησαν, ούτε 
τα παιδιά. Το 50% ένιωσαν αισιόδοξοι για την έκβαση της πανδημίας στην χώρα μας στη 2ηφάση. Η προσαρμογή στα νέα μέτρα 
φαίνεται εύκολη στο 50% .Οι μισοί δεν είχαν οικογενειακό γιατρό (ενηλίκων&παιδιών) να συμβουλευτούν. Οι πληροφορίες  από τους 
επιστήμονες υγείας φάνηκαν μπερδεμένες (45%) & ανεπαρκείς (30%). Οι μισοί δεν σχεδίαζαν διακοπές, 20%σκόπευαν να 
επισκεφτούν εξοχικό.



Αποτελέσματα



Συμπεράσματα

• Τα συναισθήματα (άγχος,θλίψη,φόβος)που πυροδότησε η πανδημία κορονοϊού-
καραντίνα ήταν αναμενόμενα. Καταγράφηκε όμως εναλλαγή αρνητικών-
θετικών(ψυχραιμία) συναισθημάτων. Ψύχραιμος ο άνθρωπος βλέπει καθαρά,
επεξεργάζεται πληροφορίες & προσαρμόζεται.

• Επιπλέον θετικό στοιχείο η αισιοδοξία και η προθυμία να τηρηθούν μέτρα ατομικής 
προστασίας για την μείωση της διασποράς. Το γεγονός ότι μισοί δεν είχαν 
οικογενειακό ιατρό (ενηλίκων,παιδιών) να συμβουλεύτουν χρειάζεται αναδιαμόρφωση
του συστήματος.

• Σε κρίσιμες υγειονομικές κατάστασεις είναι ωφέλιμη η συνεχής άμεση πρόσβαση σε 
ιατρικές υπηρεσίες.

• Μία καλά δομημένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που επενδύει ουσιαστικά και στην 
πρόληψη επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην ποιότητα υγείας. 

• Η Υγεία είναι αγαθό όπως ο αέρας που αναπνέουμε. Είναι υπέρτατο καθήκον της 
Πολιτείας να το κάνει προτεραιότητα.


