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ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ø Σύμφωνα με τον ορισμό της υγείας , οι άνθρωποι χωρίζονται σε 3 ομάδες :

Πραγματικά υγιείς

Ασθενείς

Εν δυνάμει
ασθενείς



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΓΙΕΙΣ

Ø Ονομάζονται αυτοί που δεν έχουν καμία ασθένεια
Ø Οι σωματικές και οι ψυχικές λειτουργίες τους μέσα στα φυσιολογικά όρια που καθορίζονται

από την ηλικία, το φύλο, το κοινωνικό και γεωμετρικό χώρο.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ø Ονομάζονται , εκείνοι , στους οποίους η λειτουργική διαταραχή (σωματική, ψυχική) γίνεται
αντιληπτή (πόνος, ίκτερος) και καταφεύγουν στην θεραπευτική αγωγή, για να απαλλαγούν
από τα συμπτώματα της αρρώστιας τους.

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ø Είναι η Τρίτη ομάδα των ανθρώπων, που βρίσκεται σε μία ενδιάμεση κατάσταση , φαίνονται
υγιείς , αλλά στην πραγματικότητα είναι μεταξύ υγείας και ασθένειας

Ø Οι άνθρωποι αυτοί έχουν υποστεί βλάβη χωρίς να το γνωρίζουν, συνεχίζουν ανυποψίαστα
την εργασία τους μέχρις ότου εκδηλωθεί η ασθένεια, οπότε και θα ζητήσουν βοήθεια από
την θεραπευτική ιατρική



ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1

q Η γνώση των εχθρών της υγείας σε έναν πληθυσμό είναι απαραίτητη για τη λήψη
μέτρων, με σκοπό την προστασία της.

q Πολλά νοσήματα του παρελθόντος έχουν μειωθεί ή εκριζωθεί ενώ έχουν δημιουργηθεί
άλλα νέα. Σε αυτό συντέλεσε : Ø η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

Ø η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας
Ø η παραγωγή εμβολίων και αντιβιοτικών

q Νοσήματα που θέριζαν την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα τα παιδιά , όπως τα λοιμώδη
νοσήματα ευλογιά, πανώλη κ.α. , σήμερα στις περισσότερες κοινωνίες έχουν εξαλειφθεί.

q Νέοι όμως εχθροί κάνουν την εμφάνισή τους όπως είναι το AIDS , νέες μορφές ηπατίτιδας
και η αναζωπύρωση της φυματίωσης.



ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2

q Ο σύγχρονος τρόπος ζωής αποτελεί απειλή για την υγεία και συμβάλλει στην ανάπτυξη
νοσημάτων, που είναι : Ø τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Ø ο καρκίνος
Ø τα ατυχήματα
Ø οι ψυχικές διαταραχές
Ø ο σακχαρώδης διαβήτης

q Το παράδοξο είναι ότι τα σύγχρονα νοσήματα , παρά τα τεράστια ποσά που ξοδεύονται
για την καταπολέμησή τους, έχουν ανοδική τάση.

q Σημαντικό ρόλο εδώ θα παίξουν η προαγωγή της υγείας και η αγωγή της υγείας



ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 3

Ø Η καθιστική ζωή , η ατμοσφαιρική ρύπανση , ο καταναλωτισμός , ο αλκοολισμός, η
τοξικομανία , το κάπνισμα , το άγχος , η ανασφάλεια και η μοναξιά των
μεγαλουπόλεων , αποτελούν τους βασικότερους αιτιολογικούς παράγοντες
ανάπτυξης συγχρόνων νοσημάτων

Ø Σήμερα ο άνθρωπος καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση της
υγείας , για αυτό η ενεργός συμμετοχή του είναι απαραίτητη. 



ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Ø Ο όρος προληπτική ιατρική χρησιμοποιείται περισσότερο σε σχέση με την
υγιεινή

Ø Ο όρος προληπτική ιατρική είναι ασυμβίβαστος , γιατί η ιατρική με την αυστηρή
έννοια του όρου κάνει μόνο θεραπεία (ίαση) , ενώ η υγιεινή πρόληψη.

Ø Οι σκοποί της ιατρικής είναι : § η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας
§ η θεραπεία
§ η ανακούφιση του αρρώστου

q Προληπτική ιατρική και Υγιεινή είναι ταυτόσημες έννοιες



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ø Για αιώνες η προστασία της υγείας εστιάζεται στον έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων
Ø Οι αρχαίοι Έλληνες μαζί με άλλους γνωστούς λαούς όπως Κινέζοι , Ινδοί , Αιγύπτιοι , Εβραίοι

εφάρμοζαν κανόνες υγιεινής
Ø Πίστευαν ότι η προστασία της υγείας επιτυγχάνεται με καθαριότητα , σωστή πολεοδομία , 

υγιεινή κατοικία , υγιεινή διατροφή , ύδρευση και αποχέτευση και έθεσαν τις βάσεις της
Δημόσιας Υγείας.

Ø Τον Μεσαίωνα , που οι επιδημίες θέριζαν την ανθρωπότητα , η καραντίνα (η απομόνωση
πλοίων και ανθρώπων για 40 ημέρες) ήταν το μόνο μέτρο προστασίας.

Ø Σήμερα η πρόοδος της επιστήμης έχει σαν αποτέλεσμα την γνώση της αιτιολογίας πολλών
νοσημάτων και την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού , με απώτερο σκοπό την συλλογική
ανοσία του πληθυσμού.

Ø Ο προληπτικός έλεγχος εφαρμόζεται σήμερα εξ ίσου και σε ατομικό επίπεδο (check up) και σε
ομαδικό επίπεδο (ανίχνευση-screening) και παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία της υγείας.



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ø Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου.
Ø Λατρεύτηκε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
Ø Η υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής , ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και

όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.
Ø Οι άνθρωποι σύμφωνα με τον ορισμό, χωρίζονται σε τρείς ομάδες : τους πραγματικά

υγιείς, τους ασθενείς και τους εν δυνάμει ασθενείς.
Ø Η υγεία απειλείται από πολλούς εχθρούς που συνεχώς κάνουν την εμφάνισή τους.
Ø Τα λοιμώδη νοσήματα του παρελθόντος έδωσαν τη θέση τους στα χρόνια νοσήματα, 

όπως καρδιαγγειακά , καρκίνος, ατυχήματα κ.λπ.
Ø Η ενεργός συμμετοχή του ανθρώπου είναι απαραίτητη για την προστασία της υγείας

του.



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιες είναι οι ομάδες των ανθρώπων σε σχέση με τον ορισμό της υγείας;
2. Σε ποιες ομάδες ανθρώπων απευθύνεται κυρίως η Υγιεινή;
3. Ποιοι είναι οι εχθροί της υγείας;
4. Ποια η σχέση της Υγιεινής και της Προληπτικής Ιατρικής;
5. Που εστιάζεται σήμερα η προστασία της Υγείας και που στο παρελθόν;



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Σημειώστε πάνω στο χάρτη της Ελλάδος τα Ασκληπιεία που υπάρχουν στη χώρα μας. 
Διαπιστώσατε την ισοκατανομή τους σε όλη την Ελλάδα και την επάρκεια του αριθμού
τους για τους κατοίκους των διαφόρων περιοχών. Γράψτε τις παρατηρήσεις σας και
παρουσιάστε τα συμπεράσματά σας.

2. Ιστορική εξέλιξη της Υγιεινής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αναφέρετε την άποψή
σας.


