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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
O υγιεινός τρόπος διατροφής των ψυχικά ασθενών, όπως φαίνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, απασχολεί τους
επαγγελµατίες υγείας για πολλά χρόνια. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει στον τοµέα αυτό και κυρίως στο να
αποκτήσουν οι ψυχικά ασθενείς τον έλεγχο της φυσικής υγείας και ευεξίας. Κάθε πρόγραµµα παρέµβασης, που
στοχεύει στην τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών - µε τη χρήση γνωσιακών/συµπεριφορικών θεωριώνσυµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας διατροφής, αλλά και στην ενίσχυση του αυτοσεβασµού και της αυτοεκτίµησης.
Εντούτοις, πρέπει να γίνεται εµφανές ότι τα προγράµµατα αυτά, µε όποιο κόστος τους αναλογεί, µπορούν οικονοµικά
να αντισταθµιστούν µε τα µακροπρόθεσµα οφέλη. Οφέλη που προκύπτουν από τη µείωση της συννοσηρότητας και
κατ΄επέκταση της µείωσης χρήσης των υπηρεσιών υγείας.
Λέξεις-Κλειδιά: ψυχιατρικός ασθενής, διατροφικές συνήθειες, γνωσιακή -συµπεριφορική προσέγγιση, πρόγραµµα
προαγωγής υγείας, αγωγή υγείας
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ABSTRACT
The healthy way of diet of mental patients, as it appears from the international bibliography, occupies the
professionals of health for a lot of years. A lot of efforts have become in this sector and mainly in acquire the mental
patients the control of natural health and well-being. Each program of intervention that aims in the modification of
alimentary habits with the use of cognitive-behavior theories contributes in the improvement of quality of diet, but also
in the aid of self-esteem Nevertheless, it should be becomes obvious that this programs, with any their cost it
corresponds, can be economically compensated with in the long term profits. Profits that result from the co morbidity
and by extension of reduction the use of health services.
Keywords: psychiatric patient, nutrition habit, cognitive-behavioral approach, health promotion program, health
education

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ορίζει ότι «Υγεία
είναι µια κατάσταση πλήρους σωµατικής, ψυχικής και
κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή
αναπηρίας» και ψυχική υγεία
«µια κατάσταση
συναισθηµατικής ευεξίας, όπου το άτοµο µπορεί να ζει
και να εργάζεται µε άνεση µες στην κοινότητα και να
ικανοποιείται από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά
και επιτεύγµατα1 . Οι κοινωνικοί επιστήµονες, µε
διαφορετικές προσεγγίσεις, συχνά δίνουν ιδιαίτερη
έµφαση στην έννοια της ευεξίας2.
Οι στρατηγικές για προαγωγή και αγωγή υγείας,
τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο
αναπτύσσονται στα πλαίσια προγραµµάτων της
κοινότητας σε συνεργασία µε άλλες µονάδες δηµόσιας
υγείας, όπως και τοπικούς φορείς. Η θεµατολογία των
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προγραµµάτων περιλαµβάνει τοµείς όπως πρόληψη
κατάχρησης
αλκοόλ,
ουσιών,
καπνίσµατος,
προαγωγή σωµατικής δραστηριότητας, σωστής
διατροφής και έγκαιρης ανίχνευσης ψυχικής νόσου
στην κοινότητα3
Φυσική υγεία και ψυχική νόσος
Η φυσική υγεία των ατόµων µε ψυχική νόσο, αποτελεί
ένα παραµεληµένο τοµέα της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας
φροντίδας.
Συµπεριφορικοί
παράγοντες - δηλαδή η κακή διατροφή, το κάπνισµα, η
χρήση αλκοόλ και ουσιών- έχουν αρνητική επίδραση
στην υγεία των ψυχικά πασχόντων, αλλά και η ίδια η
ψυχική νόσος, αιτιάται και αποτελεί παράγοντα
κινδύνου για τη κακή «φυσική» κατάσταση των
ατόµων αυτών4
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Οι ερευνητές αναφέρουν, ότι οι συχνότερες φυσικές
νόσοι που παρατηρούνται στους ψυχικά πάσχοντες
είναι: υπέρταση, διαβήτης, καρδιολογικά προβλήµατα,
παχυσαρκία. Εντούτοις, τα ποσοστά συνοσηρότητας
είναι µικρότερα σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό. Τα
υψηλά ποσοστά θανάτου, στους ψυχικά ασθενείς,
είναι συνέπεια της φυσικής κατάστασης, σε αντίθεση
µε το γενικό πληθυσµό. Στο γενικό πληθυσµό, το
κάπνισµα, η χρήση αλκοόλ, η φτωχή διατροφή και η
µειωµένη άσκηση συντελούν στη αύξηση της
νοσηρότητας και θνησιµότητας5.
Σύµφωνα µε τον McDouggal , η συνοσηρότητα των
ψυχικά πασχόντων σχετίζεται άµεσα µε την έλλειψη
δεξιοτήτων διαβίωσης, όπως η ανεπαρκής διατροφή, η
παραµέληση ατοµικής υγιεινής, το κάπνισµα. Τα
ψυχοτρόπα φάρµακα επίσης µπορούν να αυξήσουν
την όρεξη και κατ΄επέκταση το σωµατικό βάρος6.
Τα αρνητικά συµπτώµατα της ψυχική νόσου,
δηλαδή η κοινωνική απόσυρση και η έλλειψη
κινήτρων, οδηγούν τον πάσχοντα στο να µένει
ανενεργός. Η µειωµένη σωµατική δραστηριότητα, η
ανεργία ως απόρροια κοινωνικού στίγµατος και
προκατάληψης, η φτώχια και οι άσχηµες συνθήκες
διαβίωσης τείνουν να αποτελούν σηµαντικούς
παράγοντες
για
παχυσαρκία
και
εµφάνισης
Σύµφωνα
µε
δευτερογενών
συµπτωµάτων7.
ερευνητική µελέτη των Brown και συνεργατών, έχει
αποδειχτεί ότι οι παραπάνω παράγοντες συµβάλλουν
στην αύξηση της θνησιµότητας των σχιζοφρενικών
ασθενών4
Αύξηση βάρους και ψυχοτρόπα φάρµακα
Η αύξηση βάρους, αποτελεί µια συχνή ανεπιθύµητη
ενέργεια των ψυχοτρόπων φαρµάκων και επηρεάζει
αρνητικά
την
αυτοεκτίµηση8.
Όταν
επίσης,
λαµβάνονται περισσότερα του ενός φαρµάκου, τότε ο
κίνδυνος αύξησης του σωµατικού βάρους, είναι
άµεσος9
Η αυξηµένη όρεξη, οι αντιχολινεργικές επιδράσεις
των
φαρµάκων
(ξηροστοµία,
δυσκοιλιότητα,
ξηροφθαλµία, υπόταση, ζάλη, αίσθηµα κόπωσης) και
η καταστολή από αυτά (µειωµένα επίπεδα
δραστηριότητας) φαίνεται ότι έχουν τη σηµαντικότερη
επίδραση στο σωµατικό βάρος10. Τα παραπάνω,
συµβάλλουν στη µη-συµµόρφωση στη θεραπεία, που
συνεπάγεται συχνές υποτροπές και ως επακόλουθο
την πολλαπλή χρήση των υπηρεσιών υγείας.
Σηµαντική επίσης συνέπεια αυτών είναι και το υψηλό
οικονοµικό κόστος για το σύστηµα υγείας8 Έτσι, κάθε
προσπάθεια για παρέµβαση µε στόχο την
τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών πρέπει να
λαµβάνει υπόψη αυτές τις παραµέτρους.
Σχεδιασµός προγράµµατος παρέµβασης για
τροποποίηση διατροφικών
συνηθειών ψυχικά πασχόντων
Η ανάπτυξη προγραµµάτων αγωγής και προαγωγής
υγείας, είναι η πλέον κατάλληλη στρατηγική για την
πρόληψη και βελτίωση της ποιότητας ζωής και υγείας
των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Για την
οργάνωση προγραµµάτων παρέµβασης σε ψυχικά
πάσχοντες, οι εκπαιδευτικές στρατηγικές πρέπει να
ενισχύουν την ενεργό συµµετοχή τους, να βοηθoύν
τους ασθενείς να αντιληφθούν το σχέδιο του
προγράµµατος για την καλύτερη κατανόηση των

εννοιών και των µηνυµάτων του, και να είναι σε θέση
τις
δεξιότητες που θα αποκτήσουν από την
εκπαίδευση να τις µεταφέρουν στην καθηµερινότητά
Οι
στρατηγικές
σχεδιασµού
ενός
τους11
προγράµµατος, που στοχεύει στην τροποποίηση των
διατροφικών συνηθειών ψυχικά ασθενών στην
κοινότητα, πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στις
τοπικές ανάγκες, λαµβάνοντας υπόψη και τις
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονοµικές ανάγκες.
Έτσι, σε µια πρώτη φάση, γίνεται διερεύνηση του
«αιτήµατος» στην κοινότητα και συγκεκριµένα στο
Κέντρο Ψυχικής Υγείας της περιοχής, στην οποία θα
υλοποιηθεί το πρόγραµµα. Για παράδειγµα, κατά την
προσέλευση
πελατών
για
follow-up,
για
συνταγογράφηση ή και για άλλους λόγους,
χορηγούνται – προς συµπλήρωση - ερωτηµατολόγια
σε σχέση µε τις διατροφικές τους συνήθειες. Άλλοτε, το
«αίτηµα» διερευνάται µέσω παλιότερων εκθέσεων
αξιολόγησης αναγκών ψυχικά ασθενών, ή ακόµη και
µέσω ερευνητικών µελετών που έχουν γίνει, κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας τους. Οργανώνοντας ένα
πρόγραµµα, διερευνάται το τι θέλουµε να επιτευχθεί.
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία υπάρχουν τρία επίπεδα
ταξινόµησης των επιδιώξεων :
1.Επίπεδο γνώσεων
2.Επίπεδο ικανοτήτων
3.Επίπεδο στάσεων
Ως προς το πρώτο επίπεδο, διερευνάται ποιες
γνώσεις θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι, ποιες
ικανότητες θα αναπτύξουν οι οποίες σχετίζονται µε την
απόκτηση και αξιοποίηση της γνώσης. Στο δεύτερο
επίπεδο, διερευνάται τι είναι ικανοί να κάνουν οι
εκπαιδευόµενοι - µετά το τέλος του προγράµµατος- αν
δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα για αποτελεσµατική
χρήση των γνώσεων, εµπειριών και προσόντων. Ως
προς το επίπεδο στάσεων, διερευνάται το ποιες αξίες
θα αναπτύξουν ή θα αποκτήσουν και οι οποίες θα
επηρεάσουν τις προτιµήσεις τους και τη συµπεριφορά
τους για πρόσωπα, πράγµατα ή καταστάσεις.12
Χρήση θεωριών στην προαγωγή υγείας
Οι επαγγελµατίες υγείας που πρόκειται να
εφαρµόσουν προγράµµατα προαγωγής και αγωγής
υγείας στην κοινότητα, αναλόγως του επιπέδου
εκπαίδευσής τους, αλλά και των θεωρητικών τους
κατευθύνσεων, χρησιµοποιούν θεωρίες µάθησης, που
σχετίζονται µε το πώς µαθαίνει ο πληθυσµός και πώς
δύναται να τροποποιήσει τη συµπεριφορά του.13 Εν
προκειµένω, παρεµβαίνοντας για τροποποίηση των
διατροφικών συνηθειών ψυχικά ασθενών, οι
επαγγελµατίες υγείας µπορούν να χρησιµοποιήσουν
συµπεριφορικές και γνωσιακές θεωρίες.
Βάση του συµπεριφορικού µοντέλου, µέσα από την
παρέµβαση ενθαρρύνονται τα άτοµα να ζητήσουν
ενηµέρωση ως προς τη διατροφή και τη σωµατική
δραστηριότητα και εστιάζει την προσοχή τους στην
αλλαγή των περιβαλλοντικών παραγόντων που
ελέγχουν τη συµπεριφορά.14 Οι εκπαιδευτικές τεχνικές
που στηρίζουν τη θεραπεία συµπεριφοράς - λίστες
super market, οικιακές εργασίες, λίστες µενού - έχουν
αποδειχτεί ότι προωθούν την επιτυχή απώλεια
βάρους, αλλά και, τη διατήρησή της µελλοντικά15
Η γνωσιακή προσέγγιση, βοηθά τον πελάτη να
διερευνήσει και να αµφισβητήσει τις σκέψεις, τα
συναισθήµατα και τις πεποιθήσεις που έχουν
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συµβάλλει στην αύξηση του βάρους. Για παράδειγµα,
οι παχύσαρκοι πελάτες, έχουν συχνά µη ρεαλιστικές
προσδοκίες αναφορικά µε το πόσο βάρος µπορούν να
χάσουν και είναι σηµαντικό να µην εκτίθενται στην
αποτυχία, στοχεύοντας σε υπερβολικά χαµηλό βάρος.
Μέσω αυτής της προσέγγισης, ο πελάτης
ενθαρρύνεται για διαµόρφωση ρεαλιστικών στόχων,
που προλαµβάνουν την απογοήτευση και βοηθούν τη
συµµόρφωση στη θεραπεία16.
Περιγραφή προγράµµατος
Κατά την πρώτη φάση εφαρµογής του προγράµµατος,
καθορίζεται αρχικά η διάρκειά του. Αυτό προϋποθέτει
την εφαρµογή, αλλά και τη συχνή ανατροφοδότηση
(feedback), που συµβάλλει τόσο στην αξιολόγηση όσο
και στην όποια τροποποίηση χρειαστεί να συντελεστεί.
Αρχικά, γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης και
επεξεργασίας των υπαρχουσών πληροφοριών. Έτσι,
θα πρέπει να εκτιµηθεί ποιοι είναι οι αποδέκτες του
προγράµµατος (εργαζόµενοι ή µη, επάγγελµα,
µόρφωση, ηλικία). Στη συνέχεια, γίνεται συσχέτιση
του
σκοπού
και
του
περιεχοµένου
του
προγράµµατος αγωγής υγείας, µε τα χαρακτηριστικά
των εκπαιδευοµένων, προκειµένου να αξιοποιηθεί,
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συµµετοχή τους.
Σηµαντικό ρόλο επίσης παίζουν, οι πρακτικές και
οικονοµικές παράµετροι, δηλαδή η χρονική
περίοδος, ο χώρος, το ωράριο εκπαίδευσης, οι
διαθέσιµες υπηρεσίες και οι διευκολύνσεις προς τους
εκπαιδευόµενους12
Ο υπεύθυνος σχεδιασµού του προγράµµατος ,
είναι η
πλέον κατάλληλη πηγή άντλησης των
παραπάνω πληροφοριών, εποµένως και το πλέον
αρµόδιο πρόσωπο για συνεργασία. Οι πληροφορίες
αυτές, πρέπει να απαντούν σε βασικά ερωτήµατα
όπως :
Ποιος είναι ο τυπικός εκπαιδευόµενος: Ο
πληθυσµός στόχος για την υλοποίηση του
προγράµµατος
είναι,
ασθενείς
µε
ψυχωσική
συνδροµή, συναισθηµατική διαταραχή, O.C.D και
ηλικίας 18-50 ετών. Προϋπόθεση για συµµετοχή τους
στο πρόγραµµα είναι να υπάρχει φαρµακευτική
συµµόρφωση, αλλά και ικανότητα για συγκατάθεση
συµµετοχής τους. Τέλος, σηµαντικός παράγοντας
αποτελεί και η εναισθησία.
Γιατί έχει αναπτυχθεί και υλοποιείται το
πρόγραµµα:
ο
κυριότερος
σκοπός
του
προγράµµατος παρέµβασης, για τροποποίηση
διατροφικών συνηθειών ψυχικά ασθενών, είναι η
βελτίωση της σωµατικής υγείας, µακροπρόθεσµα και
της ψυχικής, µε επιτυχή συµµόρφωση στη
φαρµακευτική αγωγή. Και αυτό µπορεί να επιτευχθεί
µε αλλαγές όσον αφορά την ανικανότητα, τη
θνησιµότητα, την ποιότητα ζωής και τη νοσηρότητα
Ποιο είναι το περιεχόµενο του προγράµµατος : το
περιεχόµενο του προγράµµατος είναι, η εκπαίδευση
ψυχικά ασθενών για τροποποίηση διατροφικών
συνηθειών .
Πού θα γίνει η εκπαίδευση: η εκπαίδευση θα
πραγµατοποιηθεί σε αίθουσα του Κέντρου Ψυχικής
Υγείας, που έχει ορισθεί για την υλοποίησή του και,
επίσης, η αίθουσα εκπαίδευσης διαθέτει όλα τα
εκπαιδευτικά-εποπτικά µέσα, όπως projector, video,
pc, πίνακα, κλπ.12
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Στόχοι προγράµµατος
Οι στόχοι του προγράµµατος είναι :
α) να διερευνηθούν οι διατροφικές συνήθειες των
πελατών
β) να τροποποιηθούν οι συνήθειες αυτές µε χρήση
γνωσιακού-συµπεριφορικού µοντέλου
γ) να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητά του, µε τη
µείωση σωµατικού βάρους των συµµετεχόντων
δ) να αξιολογηθεί η ικανοποίηση των πελατών, που
συµµετέχουν στο πρόγραµµα αγωγής υγείας, όσον
αφορά την ποιότητά του, την εκπλήρωση των
προσδοκιών τους και την ικανοποίησή τους από το
σύµβουλο υγείας.
Οι στόχοι και η εκπλήρωσή τους, αντιστοιχούν
στον αντίκτυπο (impact) που αποτελεί την πιο
σηµαντική παράµετρό του17.
Αφού συνυπολογιστούν τα παραπάνω, οι
παρεµβάσεις εστιάζονται σε µια αρχική, καθορισµένη
παράµετρο εκτίµησης, η οποία περιλαµβάνει :
1. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης και σφυγµού
2. Μέτρηση σωµατικού βάρους, ύψους, αλλά και
δείκτη µάζας σώµατος
3. Φάρµακα που λαµβάνουν οι πελάτες και ιστορικό
φαρµακευτικής αγωγής
4. Λήψη ψυχιατρικού ιστορικού
5. ∆ιερεύνηση διατροφικών συνηθειών, όπως υγιείς,
ενδιάµεσες και ανθυγιεινές
6. Χρήση ερωτηµατολογίου για διερεύνηση της
στάσης των πελατών έναντι του φαρµάκου και των
παρενεργειών του (αύξηση βάρους)
7. Χρήση ερωτηµατολογίου, για αξιολόγηση
αυτοσεβασµού και αυτοεκτίµησης.
8.
∆ιερεύνηση
συνηθειών
καπνίσµατος,
κατανάλωσης αλκοόλ και ουσιών
9. Καθορισµό εβδοµαδιαίας συνάντησης για έλεγχο
των παραπάνω.
Στη συνέχεια, καθορίζεται συνάντηση όπου γίνεται
µέτρηση
των
προαναφερθέντων,
καταγραφή
εβδοµαδιαίου ηµερολογίου προγράµµατος διατροφής
και τίθεται ο στόχος για µείωση του βάρους. Γίνεται ο
απαραίτητος αιµατολογικός έλεγχος για τη λειτουργία
του θυρεοειδούς αδένα, επίπεδα σακχάρου,
χοληστερίνης,
προλακτίνης,
επιπέδων
λαµβανοµένων φαρµάκων στο αίµα. Καθορίζονται οι
διαθέσιµες επιλογές, όπως οµάδα υπέρβαρων,
οµάδα
σωµατικής
δραστηριότητας,
ατοµικήσυµβουλευτική και τέλος, αν κριθεί απαραίτητο,
γίνεται παραποµπή σε εξειδικευµένο διαιτολόγο.
Στην οµάδα υπέρβαρων, η µέτρηση βάρους,
γίνεται κάθε εβδοµάδα. Οι πελάτες ενθαρρύνονται
να µοιραστούν µε τα άλλα µέλη την πρόοδό τους, ως
κίνητρο, για περαιτέρω βελτίωση. Στην οµάδα
σωµατικής δραστηριότητας , προτείνεται η άσκηση
σε γυµναστήρια, χρήση κολυµβητηρίων ή άσκηση σε
άλλα αθλήµατα που τους ικανοποιούν18.
ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Άξονας I
Στον πρώτο άξονα δράσης, το πρόγραµµα εστιάζεται
στην αξιολόγηση των επιπέδων φυσικής υγείας και
κατά επέκταση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών
ψυχικά ασθενών µιας κοινότητας11. Μέσω της
αξιολόγησης επιτυγχάνεται, η εκτίµηση των αναγκών
των ασθενών, προκειµένου το πρόγραµµα να
ανταποκριθεί σε αυτές19. Αναλύονται οι πληροφορίες

που
προέρχονται
από
το
δείγµα,
µέσω
ερωτηµατολογίου
(διατροφικές
συνήθειες,τι
καταναλώνουν περισσότερο, τι αποφεύγουν, πόσα
υγρά καταναλώνουν). Σταθµίζονται τα αποτελέσµατα
και οι σχετικές θεωρίες, καθώς και οι παρεµβάσεις που
µπορεί να υπάρχουν από εφαρµογή προηγούµενων
παρόµοιων προγραµµάτων.
Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα εκπαιδεύονται,
σε σχέση µε την υγιεινή κατανάλωση αγαθών και
µαθαίνουν στρατηγικές προκειµένου να βελτιώσουν τις
διατροφικές τους συνήθειες, όπως και τις συνήθειες
κατανάλωσης αγαθών. ∆ιαµέσου του προγράµµατος,
προωθείται η αλλαγή συµπεριφορών και τρόπου
ζωής. Εξετάζονται και ενισχύονται τα οφέλη από την
υγιή κατανάλωση αγαθών, όπως και τα οφέλη από την
αύξηση των επιπέδων δραστηριότητας. Αυτό,
περιλαµβάνει
την
ενσωµάτωση
των
θετικών
συνεπειών της σωµατικής δραστηριότητας στη φυσική
υγεία και κατ΄ επέκταση στη βελτίωση της γενικής
φυσικής υγείας. Σε κάθε τοµέα του προγράµµατος,
υπάρχει αντίστοιχη πρακτική άσκηση ή µια
δραστηριότητα που απώτερος στόχος τους είναι η
ενίσχυση των συγκεκριµένων στόχων µάθησης11.
Άξονας II
Στο δεύτερο άξονα δράσης, διερευνώνται οι
υποστηρικτικές πηγές στην κοινότητα, δηλαδή: η
συµµετοχή της οικογένειας στο πρόγραµµα, η
πληροφόρηση των ψυχιάτρων για την υλοποίηση
αυτού και κατ’ επέκταση για παραποµπές, η ύπαρξη
γυµναστηρίων και αθλητικών συλλόγων για αύξηση
σωµατικής δραστηριότητας, τοπικά µέσα µαζικής
ενηµέρωσης (εφηµερίδες, περιοδικά, κλπ.) για
προώθησή του προγράµµατος. Επίσης διερευνώνται
οι οικονοµικοί πόροι, η στελέχωση σε δυναµικό,
δηλαδή ποιοι επαγγελµατίες υγείας θα εκπονήσουν το
πρόγραµµα. Για παράδειγµα, δίνονται πληροφορίες
για την ∆ιαβητολογική Εταιρεία , την εταιρεία ΕΥ ΖΗΝ
και άλλες, όπου ο πελάτης µπορεί να απευθυνθεί για
άµεση εξυπηρέτησή του, αν χρειαστεί να κάνει χρήση
αυτής της υπηρεσίας11. Επίσης, γίνεται πρακτική
άσκηση, ως προς την επιλογή σωστής διατροφής. Οι
πελάτες ενισχύονται για καθορισµό ενός αριθµού
ενδιαφερόντων, που σχετίζονται µε µια σειρά
δραστηριοτήτων . Απώτερος στόχος είναι, η
ενσωµάτωση περισσοτέρων δραστηριοτήτων στην
καθηµερινή τους ρουτίνα. Έτσι, συστήνεται η χρήση
δηµοτικών γυµναστηρίων, όπου µε χαµηλή χρέωση
µπορεί ο πελάτης να ασχοληθεί µε το άθληµα που τον
ενδιαφέρει. Από την αρχή του προγράµµατος, γίνεται
αξιολόγηση αυτού, µε χρήση κλιµάκων ικανοποίησης
των πελατών. Τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα
συλλέγονται, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για
εξακρίβωση της καταλληλότητας, αλλά και για το κατά
πόσο αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Οι πελάτες
ενισχύονται για τον καθορισµό των θετικών αλλαγών
που πρόκειται να υλοποιηθούν µετά την ολοκλήρωση
του προγράµµατος, µε απώτερο στόχο τις πρακτικές
στρατηγικές, για υγεία και ευεξία. Οι θετικές αλλαγές,
αφορούν την κατανάλωση φρούτων λαχανικών,
περιορισµό λίπους στη διατροφή, µαγειρευµένο αντί
του πρόχειρου φαγητού, µείωση ή διακοπή
καπνίσµατος ,αύξηση της δραστηριότητας11

Άξονας III
Στον τρίτο άξονα δράσης, οι παρεµβάσεις γίνονται
πλέον στον πληθυσµό. Γίνεται διαχωρισµός σε οµάδα
παρέµβασης και οµάδα ελέγχου. Στην οµάδα
παρέµβασης το πρόγραµµα εξελίσσεται για κάποιους
µήνες , µε κατ΄ οίκον επισκέψεις, εκπαίδευση σε
θέµατα
υγιεινής
διατροφής,
παρακολούθηση
σωµατικού βάρους, ενώ ενδιάµεσα οι πελάτες
ενισχύονται στην προσπάθειά τους µε τηλεφωνική
επικοινωνία. Για παράδειγµα, γίνεται µέτρηση του
σωµατικού βάρους, που επαναλαµβάνεται µόνο αν
ζητηθεί από κάποιο µέλος της οµάδας- στόχου.
Εξετάζονται και ενισχύονται τα οφέλη από τον υγιεινό
τρόπο διατροφής και της δραστηριότητας. Αυτό
εµπεριέχει τις θετικές συνέπειες που έπονται µετά από
µείωση της χοληστερίνης , αρτηριακής υπέρτασης,
πρόληψης καρδιακών παθήσεων και διαβήτη και της
βελτίωσης της γενικής φυσικής υγείας. Γίνεται
πρακτική άσκηση ή κάποια δραστηριότητα, στόχος
των οποίων είναι η ενίσχυση της µάθησης, δηλαδή να
µάθουν να αξιολογούν τη θρεπτική αξία των τροφίµων,
αφού διαβάσουν τις ετικέτες στα super market.Οι
πελάτες,
µαθαίνουν
να
αναγνωρίζουν
τους
παράγοντες κινδύνου, αλλά και τους παράγοντες που
συµβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής υγείας και
ευεξίας. Στην οµάδα ελέγχου, γίνεται απλώς
πληροφόρηση για θέµατα υγιεινής διατροφής, µε
χρήση έντυπου υλικού11.
Άξονας IV
Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραµµα, γίνεται αξιολόγηση
των δυο οµάδων, µε χρήση ερωτηµατολογίων για τις
διατροφικές συνήθειες, τα οποία είχαν χρησιµοποιηθεί
και στην αρχή. Επιπλέον, γίνεται αξιολόγηση του
σωµατικού βάρους, και σταθµίζονται οι µεταβολές20. Η
οµάδα παρέµβασης, εστιάζεται στο αν πέτυχε τον
αρχικό της στόχο, δηλαδή θετική επίδραση για αλλαγή
διατροφικών συνηθειών.
Αξιολόγηση προγράµµατος
Η αξιολόγηση του προγράµµατος, είναι µια τρέχουσα
διαδικασία, η οποία καθορίζει αν µέσω αυτής έχουν
επιτευχθεί οι αρχικοί στόχοι και σκοποί. ∆ιατυπώνεται
το κατά πόσο υπάρχουν θετικές αλλαγές στον τρόπο
ζωής και αν αυτές µπορούν να υφίστανται και
µελλοντικά. Με την ανατροφοδότηση (feedback),
δίνεται η ευκαιρία για εκτίµηση του προγράµµατος και
των στρατηγικών του, εφόσον αυτό προσέγγισε τον
αρχικό του στόχο. Αυτό, επιτυγχάνεται µε τη συλλογή
πληροφοριών , µε τις οποίες διερευνάται το κατά πόσο
οι στόχοι που τέθηκαν στο στάδιο προγραµµατισµού,
πραγµατοποιήθηκαν. Για παράδειγµα, από τους
συµµετέχοντες πελάτες, αξιολογείται το ποσοστό
αυτών που µπόρεσε να τροποποιήσει τις διατροφικές
του συνήθειες και κατ΄ επέκταση να µειώσει το
σωµατικό του βάρος, µε παράλληλη φαρµακευτική
συµµόρφωση17
Εντούτοις να σηµειωθεί ότι η αξιολόγηση δεν
αποτελεί το τελευταίο στάδιο-βήµα µε την ολοκλήρωση
ενός προγράµµατος. Αποτελεί µια συνεχή διαδικασία
εκτίµησης της επίτευξης των στόχων που τέθηκαν
στην
αρχή,
µε
απώτερο
σκοπό
τον
επαναπροσδιορισµό στόχων, µεθόδων και µέσων,
όταν γίνεται εµφανές ότι δεν έχει επιτευχθεί ο αρχικός
στόχος21.
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Επίλογος
Η οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων αγωγής
και προαγωγής υγείας, σε πληθυσµό-στόχο (ψυχικά
ασθενών), είναι εµφανές ότι συµβάλλει στη βελτίωση
της φυσικής τους υγείας. Τα προγράµµατα αυτά,
πρέπει να ενσωµατώνονται στην καθηµερινή πρακτική
και το κόστος τους σταθµίζεται από τα αναµενόµενα,
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη,
όπως η παρεµπόδιση ανάπτυξης συννοσηρότητας
(καρδιαγγειακές παθήσεις, παχυσαρκία, σακχαρώδης
διαβήτης) στον ευάλωτο αυτό πληθυσµό, αλλά και τη
µείωση της αλόγιστης χρήσης υπηρεσιών υγείας.
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