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ΣΤΟΧΟΙ

Η κυκλοφορία των εμβολίων έναντι της COVID-19 σήμανε 
ένα κύμα δυσπιστίας και μη αποδοχής, που κορυφώθηκε 
στο 1ο τρίμηνο του 2021. Το αντιεμβολιαστικό κίνημα στον 
γενικό πληθυσμό δεν αποτελεί νέα διαπίστωση, ωστόσο 
εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση 
ευαισθητοποιημένων πληθυσμών, όπως οι υγειονομικοί,
σχετικά με τον εμβολιασμό για μια ενεργή νόσο με 
διαστάσεις πανδημίας.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 3 σταθμισμένα 
ερωτηματολόγια: το WHOQOL-BREF, το GPS και το 
Professional Quality of Life Measure από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας [WHOQOL Group. The World Health 
Organization quality of life assessment (WHOQOL):Position 
paper from the World Health Organization
Soc.Sci.Med.1995, 41,1403–1409, την Global Collaboration 
on Traumatic Stress και το The Center for Victims of 
Torture]. Εξετάστηκαν στο ΓΝ Πατρών (τμήμα ΤΕΠ/τμήμα 
Κλινικής Ψυχολογίας) 1400 συμμετέχοντες εκ των 
οποίων 250 υγειονομικοί (ιατροί,νοσηλευτές,διοικητικοί
υπάλληλοι). 

33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής/Οικογενειακής
Ιατρικής

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι επαγγελματίες υγείας αποτελούν μια ιδιαίτερη 
και πολύμορφη πληθυσμιακή ομάδα, που 
επιβαρύνθηκε με αυξημένες ευθύνες και φόρτο 
εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα 
πρώτα στοιχεία από την επεξεργασία των 
σταθμισμένων ερωτηματολογίων δείχνουν ότι τόσο 
το ατομικό ιστορικό όσο και η εργασιακή θέση 
αποτελούν ζωτικής σημασίας παράγοντες που 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από την πρώιμη ανάλυση διαφαίνεται ότι 40% του συνολου των 
συμμετεχοντων (560) φαίνεται θετικό απέναντι στον ενδεχόμενο 
εμβολιασμό του,ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 
υγειονομικούς ανέρχεται στο 71%(177). Παράλληλα για όσους 
πάσχουν από χρόνια νοσήματα η πρόθεση εμβολιασμού φτάνει το 
81% (32% επί του συνόλου). Στο γενικό σύνολο των 
συμμετεχόντων, 840 (60%)είχαν ελεύθερο ιστορικό ενώ 560 (40%) 
δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας για το οποίο 
λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Συγκεκριμένα το 15% του 
συνόλου δήλωσε ότι ανήκει σε ευπαθή ομάδα.
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ΓΕΝΙΚΌ ΣΎΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΊ
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Αγωγή 40%
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