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Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο 

ησλ εθπαηξηδφκελσλ  πξηλ ηελ αλαρψξεζε 

 

 

Δηζαγσγή 

 

 

Δθπαηξηδφκελνο εηπκνινγηθά είλαη απηφο πνπ θεχγεη απφ ηελ παηξίδα ηνπ.
1
  ηελ 

ηαμηδησηηθή ηαηξηθή νξίδεηαη απηφο ν ηαμηδηψηεο πνπ θεχγεη απφ ηελ παηξίδα ηνπ γηα 

λα θαηνηθήζεη ζε κία άιιε ρψξα, θπξίσο γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο θαη λα 

επηζηξέςεη,  κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί.
2, 3

  

 

πλήζσο απηφο ν ρξφλνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ έμη κήλεο.
4-6

 Απηφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα είλαη ζρεηηθά ζρεκαηηθφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαρσξίζεη ηνλ 

εθπαηξηδφκελν απφ απηφλ ηνπ ζχληνκνπ, ελδηάκεζνπ ή κεγάιεο δηάξθεηαο, ηαμηδηψηε 

θαζψο δελ ππάξρεη απφιπηε νκνθσλία κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ηεο ηαμηδησηηθήο ηαηξηθήο 

γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ηαμηδησηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν.
7
 Ο ρξφλνο ηαμηδηνχ απαληά 

ζηελ εξψηεζε «γηα πφζν;» πνπ καδί κε ηηο εξσηήζεηο γηα ην «πνπ», «πσο», «πφηε», 

«γηαηί» είλαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ν εηδηθφο ηεο 

ηαμηδησηηθήο ηαηξηθήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

ηαμηδηψηε έηζη ψζηε απηφο λα παξακείλεη πγηήο.   

  

Ζ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε απηψλ ησλ ηαμηδησηψλ είλαη πνιχ εηεξνγελήο. 

Δξγαδφκελνη επηρεηξήζεσλ, δηπισκάηεο, πξνζσπηθφ πξεζβεηψλ θαη πξνμελείσλ, κέιε 

αλζξσπηζηηθψλ θαη άιισλ νξγαλψζεσλ αξσγήο, κέιε εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ, 

ηεξαπφζηνινη, γεσιφγνη, αλζξαθσξχρνη, ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ είλαη κεξηθά απφ ηα 

επαγγέικαηα πνπ ζπλζέηνπλ απηή ηελ νκάδα ησλ ηαμηδησηψλ. 
2
 
8-10

 

 

Γελ ππάξρεη θακία δεκνζηεπκέλε απνγξαθή πνπ έρεη απνηππψζεη ην κέγεζνο απηήο 

νκάδαο αιιά εθηηκάηαη φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα αλέξρεηαη  ζε εθαηνκκχξηα.
2
 Σν 

GeoSentinel δίθηπν επηηήξεζεο απνηειείηαη απφ θιηληθέο θαη ηαηξεία ζε 6 επείξνπο 

πνπ εμεηδηθεχνληαη ζην ηαμίδη θαη ζηελ ηξνπηθή ηαηξηθή. Όηαλ αλαιχζεθαλ ηα 

ζηνηρεία 41 168 αζζελψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 1 Ηνπλίνπ 1996 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, βξέζεθε φηη απφ απηνχο ην 
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60,3% ηαμίδεςε γηα ιηγφηεξν απφ έλα κήλα, 29,9% γηα 1-6 κήλεο θαη 9,8% (4 039) 

γηα πεξηζζφηεξν απφ έμη κήλεο.
11

  

 

Παξφιν πνπ δηεπθνιχλεη ζρεκαηηθά, λα εμεηάδνπκε ηνλ εθπαηξηδφκελν κε θξηηήξην 

ηελ κεηξηθή ηνπ ρψξα θαη κία άιιε ρψξα ππνδνρήο φπνπ ζα δήζεη θαη εξγαζηεί γηα 

ιίγνπο κήλεο, σζηφζν ζπρλά, ν εθπαηξηδφκελνο κεηαθηλείηαη απφ κία ρψξα ππνδνρήο 

ζε θάπνηα άιιε θαη ζα κπνξνχζακε λα ηνλ ραξαθηεξίζνπκε σο «επαγγεικαηία» 

εθπαηξηδφκελν. Απηφ βνεζά ηνλ εθπαηξηδφκελν λα αλαπηχζζεη μερσξηζηέο δεμηφηεηεο 

καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπ αιιά απφ ηελ άιιε ππάξρεη θαη ε αξλεηηθή πιεπξά,  θαζψο 

ράλεη ηελ επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δηθήο ηνπ ρψξαο απνξξνθεκέλνο απφ 

ηελ κεηαθίλεζε απφ ην έλα πφζην αλάζεζεο ζην άιιν. 
12, 13

 

 

Ννζεξφηεηα 

 

Γελ ππάξρνπλ πνιιέο κειέηεο γηα ηελ επίπησζε ησλ δηαθφξσλ λνζεκάησλ ζηνπο 

εθπαηξηδφκελνπο θαη φζεο ππάξρνπλ δελ είλαη εχθνιν λα εμεηαζηνχλ ζπγθξηηηθά 

ιφγσ ηεο πνιχ δηαθνξεηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη. Ζ λνζεξφηεηα 

επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ηελ ρψξα ππνδνρήο, ηελ εξγαζία, ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θ.α.  

 

Δάλ ν εθπαηξηδφκελνο έρεη κεηαηεζεί ζε κία νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλε ρψξα φπσο ηε 

Γπηηθή Δπξψπε, Βφξεηα Ακεξηθή, Απζηξαιία, ε έθζεζε ζε πξφζζεηνπο γηα ηελ πγεία 

θηλδχλνπο, είλαη ειάρηζηε. Θα ηνλ απαζρνιήζνπλ λνζήκαηα απφ ηα νπνία ήδε πάζρεη 

ή ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηεο θνπιηνχξαο ηνπ 

φπσο π.ρ. ηα θαξδηαγγεηαθά. Ζ εμέιημε θαη έθβαζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο δελ είλαη 

ρεηξφηεξε εάλ εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζε νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο πγείαο.  

 

Δάλ ν εθπαηξηδφκελνο πξνέξρεηαη απφ κε νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλε ρψξα θαη 

κεηαηεζεί ζε κία αλεπηπγκέλε, κπνξεί λα πξνθχςνπλ δεηήκαηα πνπ ζα 

απαζρνιήζνπλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Γηα παξάδεηγκα εάλ θάπνηνο απφ κία ρψξα φπνπ 

ελδεκεί ε εινλνζία, κεηαηεζεί πξνο κία ρψξα ρσξίο εινλνζία θαη κείλεη ηθαλφ 

δηάζηεκα ζε απηή, ζα ράζεη ηελ ζρεηηθή αλνζία πνπ είρε έλαληη ηεο εινλνζίαο θαη ζα 

θηλδπλεχεη λα λνζήζεη φηαλ επηζηξέςεη ζηελ ρψξα ηνπ.  
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Ζ παξαηεηακέλε παξακνλή 6 κελψλ ή θαη πεξηζζφηεξν ζε ρακειήο θαη κεζαίαο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ρψξαο  είηε γηα ηνπξηζκφ είηε γηα επαγγεικαηηθφ ιφγν ελέρεη 

απμεκέλνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη είηε άκεζα κε 

ην ηαμίδη είηε φρη. ηνπο θηλδχλνπο πεξηιακβάλνληαη θαη απηνί πνπ έρνπλ αζξνηζηηθέο 

ζπλέπεηεο απφ ηελ παξαηεηακέλε έθζεζε ζε θάπνην πηζαλφ βιαπηηθφ παξάγνληα θαη 

απηνί πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλεπάξθεηα θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ 

ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο 
12, 14 

 

 

Παξαθάησ ζα καο απαζρνιήζνπλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ εθπαηξηδφκελνπ φηαλ 

απηφο θεχγεη απφ κία νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλε θαη πάεη ζε κία ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε 

ρψξα. Σα ζπλεζέζηεξα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αλαθέξνληαη είλαη νη ινηκψμεηο 

γαζηξεληεξηθνχ, αλαπλεπζηηθνχ θαη απηέο ηνπ δέξκαηνο, ηα αηπρήκαηα θαη ηα 

ςπρηαηξηθά.
11,15-17

 Πνιιέο απφ ηηο ινηκψμεηο πνπ απαληψληαη ζην ζχλνιν ησλ 

ηαμηδησηψλ είλαη ζπρλφηεξεο ζηελ νκάδα ησλ εθπαηξηδφκελσλ θαη απηφ θαίλεηαη φηη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πην παξαηεηακέλε έθζεζε. Σέηνηεο ινηκψμεηο είλαη ε ηνγελήο 

επαηίηηδα, νη ινηκψμεηο απφ πξσηφδσα, ν ηπθνεηδήο ππξεηφο, ν δάγθεηνο ππξεηφο, ε 

εινλνζία. ε βαζκφ πνπ πνηθίιεη θάζε θνξά, πνιιέο απφ απηέο ηηο ινηκψμεηο κπνξνχλ 

ζε θάπνην βαζκφ λα πξνιεθζνχλ.
12

 

 

Οη ινηκψμεηο παξφιν πνπ πξνθαινχλ ζφξπβν θαη αλεζπρία δελ ζρεηίδνληαη κε 

απμεκέλε ζλεζηκφηεηα ζηνπο εθπαηξηδφκελνπο.
14

 Ο βαζκφο πξνζβνιήο απφ ηνπο 

δηάθνξνπο θηλδχλνπο δελ είλαη ίδηνο γηα φινπο ηνπο εθπαηξηδφκελνπο θαη επεξεάδεηαη 

απφ ην επάγγεικα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηαμηδηψηε
9
 αιιά θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε.
17

 Πξνζσπηθφ εηαηξηψλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαζθεπή ππνδνκψλ, ζηδεξνδξφκσλ, νξπρεία, εμφξπμε κεηάιισλ 

ή άιισλ πξψησλ πιψλ ζα ρξεηαζηεί λα δήζνπλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε 

απνκαθξπζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ φπνπ ζα είλαη ζε 

πςειφ θίλδπλν γηα έθζεζε ζε ινηκψμεηο πνπ κεηαδίδνληαη ηξνθνγελψο, πδαηνγελψο, 

απφ έληνκα ή κε ηελ ζεμνπαιηθή επαθή. 
6, 9, 17-19

 Αληίζεηα πξνζσπηθφ δηπισκαηηθψλ 

αληηπξνζσπεηψλ θαίλεηαη λα έρεη πνιχ ρακειφηεξε λνζεξφηεηα ε νπνία ίζσο λα 

νθείιεηαη ζην φηη κέλνπλ πεξηζζφηεξν ζε αζηηθά θέληξα, ηα νπνία ζε έλα βαζκφ είλαη 

πξνζηαηεπκέλα πεξηβάιινληα κε κεησκέλε έθζεζε ζε παζνγφλνπο παξάγνληεο. Απφ 

ηελ βηβιηνγξαθία θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο γηα ηξνθνγελείο θαη 

πδαηνγελείο ινηκψμεηο γηα ηνπο εθπαηξηδφκελνπο. 
6, 9, 17-19
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ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε κεηαμχ ησλ 60 εθπαηξηδφκελσλ εξγαδνκέλσλ 

θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξίαο ζηελ Γθάλα ν βαζκφο πξνζβνιήο απφ δηάξξνηα αλήιζε 

ζην 65% 
9
 ελψ ν κέζνο βαζκφο πξνζβνιήο απφ δηάξξνηα αλέξρεηαη ζε 54% ζηελ 

Αθξηθή.
20

  

 

Σν πνζνζηφ πξνζβνιήο απφ δηάξξνηεο θαη γεληθφηεξα απφ ινηκψμεηο ήηαλ πνιχ 

ρακειφηεξν κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Βξεηαληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (FCO)  

θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Όηαλ θαηαγξάθεθαλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ 

παξνπζίαζαλ 2020 εξγαδφκελνη ηνπ FCO θαη νη ζχδπγνη ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελφο έηνπο, ε επίπησζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ήηαλ 21%. Απφ απηνχο ην 4% 

ρξεηάζηεθε εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν θαη ην 2% επαλαπαηξηζκφ γηα ιφγνπο πγείαο. Ζ 

επίπησζε ησλ ινηκψμεσλ ήηαλ 3%. Σν 73% ησλ ινηκψμεσλ αθνξνχζαλ ζε δηάξξνηεο. 

Ο θίλδπλνο ήηαλ  3-4 θνξέο κεγαιχηεξνο γηα απηνχο πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζηελ 

Αθξηθή θαη ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή.
17

 Άιια πξνβιήκαηα πγείαο ήηαλ ηξαπκαηηζκνί 

(επίπησζε 5%), κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα (4%) θαη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο (1%).
17

 

Οη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο ζε απηή ηελ έξεπλα ήηαλ πνιχ ρακειφηεξεο απφ απηή 

πνπ εκθαλίδεηαη ζε άιιεο κειέηεο ζηηο νπνίεο 
3,5,21

 πηζαλά ιφγσ κε δήισζεο ηνπο απφ 

θφβν θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ φπσο ππφζεζαλ νη εξεπλεηέο. 
17

 

 

Ζ δηάξξνηα ηαμηδησηψλ αθνξνχζε ζην ζπρλφηεξν πξφβιεκα θαη ζε πνζνζηφ 35% ησλ 

ππαιιήισλ πνιπεζληθήο εηαηξίαο πνπ εξγάδνληαλ ζε ρψξεο καθξηά απφ ηελ παηξίδα 

ηνπο.
16

 Παξφκνηα ήηαλ ηα επξήκαηα ζε 5500 εζεινληέο εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ 

φπνπ νη δηάξξνηεο θαη ε ιακβιίαζε ήηαλ ηα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα.
8, 15

 πρλνί είλαη 

νη εληεξηθνί ππξεηνί (ηπθνεηδήο θαη παξαηπθνεηδήο ππξεηφο ) ζηνπο εθπαηξηδφκελνπο 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κηθξήο δηάξθεηαο ηαμηδηψηεο.
8
 Ζ δηάξξνηα θαίλεηαη φηη είλαη 

ζπρλφηεξε ζηνπο εθπαηξηδφκελνπο πνπ ηξψλε έμσ ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ 

καγεηξεχνπλ κφλνη ηνπο. 
22

  

 

Ζ ζπλεξγαζηκφηεηα ησλ εθπαηξηδφκελσλ κε ηελ ηαηξηθή νδεγία γηα ηελ αζθαιή 

θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πνπ δίλεηαη πξηλ ην ηαμίδη θαη ε ιήςε φισλ ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ είλαη γεληθά ρακειή.
23-25

 ε απηφ επζχλνληαη ελ κέξεη νη 

ππεξεζίεο πγείαο πνπ δελ δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθφ ρξφλν θαη έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ ηαμηδηψηε 
9,23,24

 αιιά εληχπσζε πξνθαιεί θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαμηδηψηε αθνχ 
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θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ θαίλεηαη φηη έρεη ιάβεη εθηελείο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

θηλδχλνπο απφ ηα ηξφθηκα θαη ην λεξφ παξφια απηά, επηιέγεη λεξφ απφ ηελ βξχζε θαη 

σκά ζαιαζζηλά. 
16

 

 

Φαίλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ν ρξφλνο παξακνλήο ηφζν νη πξαθηηθέο ζηελ δηαρείξηζε 

ησλ ηξνθίκσλ ραιαξψλνπλ θαη γίλνληαη πιεκκειείο
25

 αθφκα θαη φηαλ ππνθέξνπλ 

ζπρλά απφ δηάξξνηεο.
23, 24

 Χζηφζν φζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ζε κία ρψξα 

θαίλεηαη φηη ν εθπαηξηδφκελνο απνθηά θάπνηνπ είδνπο άκπλα θαη εκθαλίδεη ιηγφηεξα 

επεηζφδηα δηάξξνηαο θαη απνκνλψλνληαη ιηγφηεξα παζνγφλα ζηα θφπξαλα 
26

  

 

Ο θίλδπλνο γηα εινλνζία είλαη πςειφηεξνο αλάκεζα ζηνπο εθπαηξηδφκελνπο απφ φηη 

ζηνπο ζχληνκεο δηάξθεηαο ηαμηδηψηεο. 
6, 8, 9, 11

 ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ GeoSentinel 

(http://istm.org/geosentinel/main.html), ην 16% ησλ αζζελψλ κε εινλνζία είραλ  

ηαμηδέςεη  γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ 6 κήλεο.
27

 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ν θίλδπλνο γηα εινλνζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

νκάδσλ ησλ εθπαηξηδφκελσλ (αναδημοζίεςζη από ηο άπθπο Chen, L.H., M.E. Wilson, 

and P. Schlagenhauf, Prevention of Malaria in Long-term Travelers. JAMA, 2006. 

296(18): p. 2234-2244) 

 

Πεξίιεςε ηνπ θηλδχλνπ εινλνζίαο γηα ηηο δηάθνξεο νκάδεο εθπαηξηδφκελσλ  

ηαμηδησηψλ*
28

 

 

Πηγή 

 

Είδορ ηαξιδιώηη Κίνδςνορ για ελονοζία 

Blanke (2003)
29

 Δθπαηξηδφκελνη ζε 

Σαλδαλία 

(εθπαηδεπηηθνί) 

4-θνξέο πςειφηεξνο ζηνπο 

κε-άλνζνπο** 

εθπαηξηδφκελνπο  πνπ δελ 

ρξεζηκνπνίεζαλ θακία 

ρεκεηνπξνθχιαμε ζε 

ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ 

ρεκεηνπξνθχιαμε 

 

Leutscher θαη Bagley 

(2003)
10

 

 

Δζεινληέο εηξελεπηηθψλ 

απνζηνιψλ   

ζηε Μαδαγαζθάξε 

15,9% ησλ εζεινληψλ 

αλάθεξαλ εινλνζία, ή 8 

αλά 100 εζεινληέο 

εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ 

εηεζίσο 

 

http://istm.org/geosentinel/main.html),%20το%2016%25%20των
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Ross and Hodge (2000)
28

 

 

Δθπαηξηδφκελνη πνπ 

εξγάδνληαη γηα  

επηρείξεζε κεηαιιείαο 

ζε πεξηνρέο ζηελ 

Αθξηθή 

82% ησλ εθπαηξηδφκελσλ 

εξγαδνκέλσλ ζηε Εάκπηα 

είρε δηάγλσζε ηεο 

εινλνζίαο 

Adera θαη ζπλ. (1995)
30

 Πξνζσπηθφ 

ακεξηθαληθήο πξεζβείαο 

ζηελ Κακπάια,  

Οπγθάληα 

Ο ζρεηηθφο θίλδπλνο ήηαλ 

7,9 γηα εθείλνπο πνπ 

έκελαλ  >2 ρξφληα, ζε 

ζχγθξηζε κε απηνχο 

<1ρξφλν. 10 θνξέο 

κεγαιχηεξνο ζε εθείλνπο 

πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

θακία ρεκεηνπξνθχιαμε 

έλαληη εθείλσλ πνπ 

ιάκβαλαλ κεθινθίλε, 

δνμπθπθιίλε ή αηνβαθφλε- 

πξνγνπαλίιε 

  

Peppiatt θαη Byass (1991)
21

 Ηεξαπφζηνινη ζε άδεηα  

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

87.3 αλά 1000 άηνκα 

εηεζίσο ε εινλνζία ήηαλ ε 

πην θνηλή αζζέλεηα, θαη ν 

θίλδπλνο ήηαλ πςειφηεξνο 

ζηε δπηηθή Αθξηθή 

 

Phillips-Howard θαη ζπλ. 

(1990)
31

 

 

Βξεηαλνί ηαμηδηψηεο 

πνπ είραλ επηζηξέςεη 

Ο ζρεηηθφο θίλδπλνο ζηε 

δπηηθή Αθξηθή ήηαλ 80,3 

γηα δηάζηεκα παξακνλήο 6-

12 κελψλ έλαληη  

παξακνλήο 1 εβδνκάδαο 

 

Lange θαη ζπλ (1987)
32

 

 

Ακεξηθαληθή απνζηνιή  

 

Ζ εινλνζία ήηαλ ην πην  

θνηλφ ηαηξηθφ πξφβιεκα, 

κεηά ηα απιά ζπλήζε 

πξνβιήκαηα, ε πεξηνρή ηελ 

λφηηαο αράξαο ζηελ 

Αθξηθή ήηαλ ε πεξηνρή κε 

ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν. 

 

McLarty θαη ζπλ (1984)
33

 

 

Δθπαηξηδφκελνη ζε 

αζηηθφ πεξηβάιινλ ζε 

Dar es Salaam,  

Σαλδαλία 

37,1% αλαθεξφκελν 

ηζηνξηθφ κφιπλζεο κε 

εινλνζία 

 

*Τα ζηοισεία μποπούν να είναι ανακπιβή λόγυ ηηρ έλλειτηρ καλών 

επγαζηηπιακών ςποδομών ζε πολλέρ πεπιοσέρ, οδηγώνηαρ ζςσνά ζε ςπεπβολέρ 

ζηη διάγνυζη 
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**Μη άνοζοι ηαξιδιώηερ είναι αςηοί πος καηοικούν ζε πεπιοσέρ πος δεν έσοςν 

ελονοζία και ζςνεπώρ δεν έσοςν καμία άμςνα ζηην λοίμυξη ( αν και η διαμονή 

ζε ενδημική πεπιοσή δεν οδηγεί πλήπυρ ζε πποζηαζία) 

 

Ο βαζκφο θηλδχλνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί κεηαμχ ησλ εθπαηξηδφκελσλ αθνχ 

θαηαξρήλ δελ είλαη γλσζηφο ν αξηζκφο απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ. Άιινη παξάγνληεο πνπ 

θάλνπλ δχζθνιε ηελ δεκηνπξγία εληαίαο εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ, είλαη ε 

κεηαβαιιφκελε έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ρψξα ζε ρψξα θαη κέζα ζε θάζε ρψξα, 

ν ηφπνο δηακνλήο, ην είδνο ηεο εξγαζίαο, ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηαμηδηψηε θ.α.  

 

Καη ζηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ ηεο εινλνζίαο, ε ζπλεξγαζηκφηεηα ησλ 

εθπαηξηδφκελσλ ππνιείπεηαη ηφζν ζηελ ρξήζε ησλ αηνκηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ 

κέηξσλ φζν θαη ζηελ ιήςε ηεο ρεκεηνπξνθχιαμεο.  Φαίλεηαη φηη ιηγφηεξνη απφ ηα 

2/3 ησλ εθπαηξηδφκελσλ ζα ιάβνπλ ηελ ζπληζηψκελε αγσγή.
2
 ε αλψλπκν 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ζηάιζεθε ζε Ακεξηθαλνχο ζηξαηηψηεο πνπ είραλ ππεξεηήζεη 

ζην Αθγαληζηάλ, ε ζπκκφξθσζε ζηελ αλζεινλνζηαθή πξνιεπηηθή ιήςε θαξκάθσλ 

θπκαηλφηαλ ζην 31%. Σν 82% αλέθεξε φηη ρξεζηκνπνηνχζε πεξκεζξίλε γηα ηνλ 

ξνπρηζκφ θαη κφλν 20% ηελ επάιεηςε δέξκαηνο κε εληνκναπσζεηηθά.
35

 ε έξεπλα 

κεηαμχ ησλ κειψλ απνζηνιψλ απφ ηελ Β. Ακεξηθή γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζπρλφηεξσλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ε 

εινλνζία ήηαλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα, πέξα απφ ηα πνιχ ζπλεζηζκέλα πνπ 

αλαθεξφηαλ θαη νη επαηίηηδεο απφ ηα ζνβαξφηεξα ηαηξηθά πξνβιήκαηα πνπ 

ρξεηαδφηαλ λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπο. 
32

Πνιιέο θνξέο νη 

εθπαηξηδφκελνη πνπ δνπλ ζε ελδεκηθέο γηα εινλνζία πεξηνρέο, ππνηηκνχλ ηηο νδεγίεο 

ηνπ ηαηξνχ ηνπο πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζε ρψξα φπνπ δελ απαληάηαη ε εινλνζία.  ε 

απηφ κεξίδην επζχλεο έρνπλ θαη νη ηαηξνί νη νπνίνη παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθή ρσξίο λα 

έρνπλ θαιή γλψζε ηεο βηβιηνγξαθίαο.
2
 Οη εθπαηξηδφκελνη ζπρλά δηαθφπηνπλ ηελ 

ρεκεηνπξνθχιαμε πξφσξα άιινηε γηαηί δελ εθηηκνχλ ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ, άιινηε 

γηαηί αλεζπρνχλ γηα ηηο παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ άιινηε γηαηί επεξεάδνληαη απφ 

ηηο ζπκβνπιέο θαη πεπνηζήζεηο ησλ γηαηξψλ ηνπηθά θαη άιινηε γηαηί έρνπλ ηελ 

πεπνίζεζε φηη ζα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πηζαλή ινίκσμε κε εχθνιν θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 
2,6, 8, 9, 16, 36-39
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Οη εθπαηξηδφκελνη είλαη ζε πςειφ θίλδπλν λα κνιπλζνχλ  κε ηνλ HIV ηφ
18, 39-43

 θαη 

θαίλεηαη φηη απηφο είλαη έλαο ηξφπνο εηζαγσγήο ηνπ λνζήκαηνο ζηνλ εηεξφθπιν 

πιεζπζκφ ηεο Δπξψπεο. Ζ κεηάδνζε απφ γπλαίθα ζε άλδξα κε θνιπηθή επαθή 

θαίλεηαη λα είλαη ε πην πηζαλή νδφο κφιπλζεο. 
39

 

 

ε κειέηε ζε 1968 εθπαηξηδφκελνπο Οιιαλδνχο ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή, ζε 

πεξηζηαζηαθή ζεμνπαιηθή επαθή κε αθξηθαλφ ζχληξνθν, κφλν ην 22,3% ησλ αλδξψλ 

θαη ην 18,6% ησλ γπλαηθψλ, έθαλε πάληα ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ.
40

 ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ είρε ζεμνπαιηθή επαθή ρσξίο πξνθπιαθηηθφ 

ήηαλ ςειφηεξν θαη αλεξρφηαλ ζην 60%.
44

 Αλάινγα είλαη ηα επξήκαηα κειέηεο πνπ 

έθαλαλ Κηλέδνη εξεπλεηέο ζην αεξνδξφκην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ φπνπ βξέζεθε φηη ην 33-

50% ησλ ηαμηδησηψλ δελ ρξεζηκνπνηνχζε πξνθπιαθηηθφ.
45

 Γηα ηνλ παληξεκέλν 

εθπαηξηδφκελν, ν θίλδπλνο γηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα πνπ ζπλδέεηαη 

κε πεξηζηαζηαθφ ζεμ,  είλαη πηζαλφ λα θαζνξίδεηαη απφ ην εάλ είλαη  ζπλνδεπφκελνο 

ζηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο, απφ ηελ ζχδπγν ή  εάλ είλαη κφλνο. Δάλ είλαη κφλνο ζα 

κπνξνχζε λα απμεζεί ε πηζαλφηεηα ζεμνπαιηθήο επαθήο φπσο θαη ε θαηάρξεζε 

θαξκάθσλ θαη αιθνφι, σο ζπλέπεηα δηαηάξαμεο ηεο θαλνληθήο νηθνγελεηαθήο δσήο.
12

 

 

Παξφιν πνπ ππάξρνπλ ζπλερψο απμαλφκελεο ελδείμεηο γηα ηνλ απμεκέλν θίλδπλν ησλ 

εθπαηξηδφκελσλ γηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ε πξφιεςή ηνπο είλαη 

πνιχ ρακειά ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ηαηξείσλ ηαμηδησηηθήο ηαηξηθήο θαη είλαη 

αλάγθε λα εληζρπζεί. 
41, 46

 

 

Ζ λνζεξφηεηα επεξεάδεηαη θαη απφ ηνλ ρξφλν παξακνλήο. Γηα παξάδεηγκα ν 

θίλδπλφο γηα επαηίηηδα Β απμάλεηαη φηαλ ε παξακνλή ζε θάπνηα ρψξα ελδεκηθή ζην 

λφζεκα παξαηείλεηαη ζεκαληηθά. 
12

Άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ λνζεξφηεηα 

είλαη ε ειηθία. Σα παηδηά είλαη πην πξφζπκα λα ρατδέςνπλ ηα δψα θαη θαηά ζπλέπεηα 

ην ελδερφκελν λα πξνζβιεζνχλ απφ ιχζζα πνιχ ςειφηεξν ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο.
12

 Ζ επηδεκηνινγία ησλ λνζεκάησλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο ζα 

επεξεάζεη θαη ηελ επίπησζε ησλ λνζεκάησλ ζηνλ εθπαηξηδφκελν. Ζ επαλεκθάληζε 

ηεο δηθζεξίηηδαο ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο ¨Έλσζεο επηβάιιεη ηελ 

αμηνιφγεζε εκβνιηαζκνχ έλαληη ηεο δηθζεξίηηδαο, ελφο λνζήκαηνο πνπ δελ απαληάηαη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 
12
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Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ν εθπαηξηδφκελνο γηα ηελ πγεία ηνπ είλαη ηα 

αηπρήκαηα.
5,12,47

ρεδφλ ην έλα ηξίην ησλ επαλαπαηξηζκψλ κεηαμχ Γεξκαλψλ 

εθπαηξηδφκελσλ, νθείινληαλ ζε ηξαπκαηηζκνχο ζε νδηθά αηπρήκαηα.
12

 Σα νδηθά 

αηπρήκαηα ήηαλ ε θχξηα αηηία ζαλάηνπ ζηελ Αθξηθή γηα ηνπο ακεξηθαληθνχο 

ηεξαπνζηφινπο θαηά ηε δηάξθεηα 1970 – 1985.
48

 Απφ 66 ζαλάηνπο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε κέιε εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ απφ ην 1984 σο ην 2003, ν ηξαπκαηηζκφο ήηαλ ην 

βαζηθφ αίηην θαη ήηαλ απνηέιεζκα αηπρήκαηνο θπξίσο κε απηνθίλεην αιιά θαη κε 

ιεσθνξείν, ηαμί θαη κνηνζηθιέηα.
49

 Μεηαμχ 1.190 εθπαηξηδφκελσλ πνπ επέζηξεθαλ, 

νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είραλ εξγαζηεί γηα ην δηεζλέο ηκήκα ηνπ Δξπζξνχ 

ηαπξνχ  γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 6 κήλεο, ην 10% αλέθεξε φηη ν ηξαπκαηηζκφο ή ην 

αηχρεκα είρε ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο. 
39

 Σα πξφηππα ηεο 

νδήγεζεο, ηεο αζθάιεηαο ησλ νρεκάησλ,  ε θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ θαη ηνπ 

θσηηζκνχ κπνξεί λα είλαη ειιηπή ζε πνιιέο ρψξεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο πνπ κπνξεί λα ππνιείπνληαη ζεκαληηθά  (αζζελνθφξα, λνζνθνκεία, 

ηαηξνί)  απνηεινχλ  πνιχ  ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηνλ εθπαηξηδφκελν θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ/ηεο.  

 

Άιια αηπρήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε πςειή λνζεξφηεηα είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ςπραγσγίαο ζην λεξφ. Ζ άγλνηα ησλ ξεπκάησλ θαη παιηξξνηαθψλ θπκάησλ θαη ε 

θαθή θαηάξηηζε απμάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο γηα πληγκφ.
12

  

 

Ο εθπαηξηδφκελνο βξίζθεηαη λα δεη θαη εξγάδεηαη ζε κηα άιιε ρψξα γηα πνιινχο 

ιφγνπο. Άιινη επηιέγνπλ κία ζέζε εξγαζίαο ζην εμσηεξηθφ γηαηί ν κηζζφο είλαη 

πςειφηεξνο θαη άιινη γηα ην θνηλσληθφ γφεηξν. Ζ κεηαθίλεζε ζην εμσηεξηθφ είλαη 

έλαο ηξφπνο αιιαγήο ηεο δσήο, απνκάθξπλζεο απφ επψδπλεο θαηαζηάζεηο, 

πεξηνξηζκνχο θαη απφ ηελ ξνπηίλα.
5
  Ζ κεηαθίλεζε απφ ηελ κία ρψξα ζηελ άιιε, ζε 

κεξηθά επαγγέικαηα φπσο ηηο δηπισκαηηθέο αληηπξνζσπίεο κπνξεί λα γίλεηαη θάζε 

ιίγα ρξφληα φπνπ ρξεηάδεηαη λα πνπλ αληίν ζηνπο θίινπο ηνπο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζε λέα «γεηηνληά» θαη λέα θνπιηνχξα. Σν άηνκν ηεο νηθνγέλεηαο πνπ επζχλεηαη 

αξρηθά γηα ηελ απφθαζε ηεο κεηαθίλεζεο ελδέρεηαη λα εηζπξάηηεη ηελ δπζαξέζθεηα 

ησλ κειψλ ηεο θαη λα αληηκεησπίδεη ζπγθξνχζεηο. 
5
 

 

 Σα άηνκα πνπ έρνπλ επηιέμεη λα δήζνπλ ζε κηα άιιε ρψξα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζε έλα λέν πεξηβάιινλ: θιίκα, επνρηθέο δηαθπκάλζεηο θαη δηαθνξεηηθφ θαγεηφ θαη 
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πνηά θαζψο θαη ζε πνιχ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πγείαο. Οη βαζηθέο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, ε θνπιηνχξα, ε γιψζζα θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ κπνξεί λα 

δηαθέξεη, ε νπνία κπνξεί λα θηλεηνπνηεί θάπνηνπο θαη λα αγρψλεη θαη θαηαζιίβεη 

άιινπο. Μηα λέα δνπιεηά ζε κία αλαπηπζζφκελε ρψξα ρξεηάδεηαη λέεο δεμηφηεηεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ηεο δηπισκαηίαο. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί 

λα βξνπλ ηε λέα δσή βαξεηή. Οη εθπαηξηδφκελνη ζα αηζζαλζνχλ απνκνλσκέλνη. Ζ 

πξνζαξκνγή ε πνιηηηζκηθή, κπνξεί λα είλαη δχζθνιε θαη γηα ηνπο πξψηνπο κήλεο 

θπζηνινγηθή θαη αλακελφκελε. Απηνί είλαη θάπνηνη ιφγνη πνπ εμεγνχλ ηελ απμεκέλε 

λνζεξφηεηα απφ αγρψδε ζχλδξνκα θαη ςπρηαηξηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

Όηαλ αλαιχζεθαλ ηα ζηνηρεία ησλ ηαμηδησηψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηα ζεκεία ηνπ 

δηθηχνπ GeoSentinel  (41168 αζζελείο, 1996 -  2008) βξέζεθε φηη κεξηθά ςπρηαηξηθά 

λνζήκαηα θαηαγξαθφηαλ πην ζπρλά κεηαμχ απηψλ πνπ ήηαλ ζε καθξά παξακνλή 

εθηφο ηεο ρψξαο. Σέηνηα λνζήκαηα ήηαλ ε θαηάζιηςε, ε ςχρσζε πνπ δελ ζρεηηδφηαλ 

κε κεθινθίλε, ην άγρνο θαη ε έληνλε θαηαβνιή. Αληίζεηα πξνβιήκαηα φπσο ε 

αλεζπρία, αυπλία, ε θαηάρξεζε νπζηψλ θαη κεηά-ηξαπκαηηθέο αγρψδεηο θαηαζηάζεηο 

ήηαλ ίζσο ζπρλφηεξεο ζηνπο ηαμηδηψηεο ζχληνκεο δηάξθεηαο. 
11

 

 

Σα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη εηδηθφηεξα ε θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη ην ζχλδξνκν 

ηεο ρξφληαο θφπσζεο απφ ηελ εξγαζία ήηαλ ηα πην ζπρλά πξνβιήκαηα κεηαμχ κειψλ 

εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ.
32

 Σα ςπρηαηξηθά επζπλφηαλ γηα ην 60% ησλ πξφσξσλ 

επαλαπαηξηζκψλ κεηαμχ κειψλ απνζηνιψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο απφ ηελ απφ ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. 
21

 

 

ε κειέηε κεηαμχ 145 αηφκσλ απφ 62 δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο αλαθέξζεθαλ δηαγλσζκέλα ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα πνηθίιεο βαξχηεηαο ζε 

πνζνζηφ 46%. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ αθνξνχζε ζε θαηάζιηςε (87%).
2
 Οη θίλδπλνη 

απφ ηελ εξγαζία κπνξεί λα απαζρνιήζνπλ ηνλ εθπαηξηδφκελν φπσο θαη ζηελ ρψξα 

ηνπ γηα παξάδεηγκα έθζεζε ζε ρεκηθά. ηνλ εθπαηξηδφκελν ε έθζεζε κεξηθέο θνξέο 

είλαη πην παξαηεηακέλε ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ σξαξίσλ εξγαζίαο.
12

 

 

Έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί φινπο ηνπο εθπαηξηδφκελνπο είλαη ε πξφζβαζε ζε 

ρακεινχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ππεξεζίεο πγείαο. ε απηέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

νδνληηαηξηθή ζεξαπεία. Ζ πγεία ησλ δνληηψλ πνιιέο θνξέο είλαη παξακειεκέλε απφ 
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ηνπο εθπαηξηδφκελνπο θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ηφζν ζην άηνκν φζν 

θαη ζηελ εξγαζία.
50,51

 Οη ππεξεζίεο επείγνπζαο θξνληίδαο θαη νη κνλάδεο γηα 

κεηάγγηζε αζθαινχο αίκαηνο είλαη απφ ηα ιηγφηεξα αλεπηπγκέλα.
12

 Οη ειιηπείο 

ππεξεζίεο πγείαο ήηαλ ν βαζηθφο ιφγνο επείγνπζαο δηαθνκηδήο θαη επαλαπαηξηζκνχ  

δηπισκαηψλ απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ ππεξεηνχζαλ ζην εμσηεξηθφ. 
52

 

 

Θλεζηκφηεηα 

 

Γελ ππάξρνπλ πνιιά δεδνκέλα γηα ηνπο ζαλάηνπο ησλ εθπαηξηδφκελσλ ζην 

εμσηεξηθφ. Μεξηθέο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα αηπρήκαηα, εηδηθά ζηα παηδηά θαη 

ζηνπο λεαξνχο ελήιηθεο είλαη ε θχξηα αηηία ζαλάηνπ
48

 ελψ άιιεο, δείρλνπλ λα 

επηθξαηνχλ ηα θαξδηαγγεηαθά
53

. Χζηφζν, φηαλ αλαιχεηαη ε ζλεηφηεηα απφ ηα 

θαξδηαγγεηαθά ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, απηή είλαη παξφκνηα ζηνλ ηαμηδηψηε θαη κε 

απηή απηψλ πνπ παξακέλνπλ ζην ζπίηη. 
5
 

 

Ζ ζλεηφηεηα απφ ινηκψδε είλαη πνιχ ρακειή, πεξίπνπ ζην 4% ζε θάπνηεο κειέηεο ή 

ρακειφηεξν ζε άιιεο, πεξίπνπ ζην 1%.
5
 πλήζσο είλαη απφ εινλνζία, ηπθνεηδή, 

ηνγελή εγθεθαιίηηδα θ.α. Βέβαηα δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζαλάηνπο κεηά ηελ 

επηζηξνθή ζην ζπίηη. Γελ μέξνπκε ζε πνην βαζκφ επζπλφηαλ έλα ηαμίδη γηα ηελ 

θαηάιεμε φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζάλαηνη απφ AIDS πνιιά ρξφληα κεηά ηελ 

κφιπλζε κε ηνλ HIV. ηελ Διβεηία ην 10% ησλ HIV ινηκψμεσλ απνθηήζεθαλ ζε 

ηαμίδη ζην εμσηεξηθφ. 
5
 Ζ έθζεζε ζηνλ ηφ HIV έρεη βξεζεί φηη απνηειεί 

επαγγεικαηηθφ θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο ζε 

κεξηθέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. 
54

 

 

Ννκνζεζία 

 

ην δηεζλέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο φιν θαη ζπρλφηεξα, ππάιιεινη εηαηξηψλ θαη 

νξγαληζκψλ ρξεηάδεηαη λα εξγαζηνχλ γηα 6 ή πεξηζζφηεξνπο κήλεο ζε κία άιιε ρψξα. 

ε πνιιέο εζληθέο λνκνζεζίεο ππάξρεη ε ππνρξέσζε ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ λα 

θξνληίδνπλ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο ή ηνπο εζεινληέο πνπ εξγάδνληαη έμσ απφ ηα 

ζχλνξα ηεο ρψξαο.  
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ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, αλαγλψξηζαλ φηη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ζηελ εξγαζία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Πξάγκαηη, ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο 

ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνπζίεο απφ ηελ 

εξγαζία νθεηιφκελεο ζε εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη επαγγεικαηηθέο λφζνπο, θαζψο θαη 

ζε κφληκε αλαπεξία απφ επαγγεικαηηθά αίηηα. Απηφ δελ έρεη κφλν ζεκαληηθή 

αλζξψπηλε δηάζηαζε αιιά θαη ζνβαξφ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία. Σν 

ηεξάζηην νηθνλνκηθφ θφζηνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ζηελ εξγαζία εκπνδίδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεξεάδεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔ. εκαληηθφ κέξνο απηνχ ηνπ θφζηνπο 

επηβαξχλεη επίζεο ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. Αλαγλσξίδνπλ φηη νη  εξγαδφκελνη νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ φπσο νη 

δηαθηλνχκελνη εξγαδφκελνη, είλαη πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλνη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο 

θηλδχλνπο. ηνπο ζηφρνπο ηεο Κνηλνηηθήο ηξαηεγηθήο 2007-2012 γηα ηελ πγεία θαη 

ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε κεηαμχ άιισλ, γηα πξνζαξκνγή 

ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζηηο αιιαγέο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 

κεζφδσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δπλεηηθψλ λέσλ θηλδχλσλ, ηελ 

ελζάξξπλζε ησλ αιιαγψλ ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ησλ επλντθψλ 

γηα ηελ πγεία πξνζεγγίζεσλ απφ πιεπξάο εξγνδνηψλ. 
55

 

 

ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ζαθέο λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ λα νξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ εξγνδφηε αιιά θαη ηνπ εξγαδφκελνπ φηαλ απηφο κεηαηίζεηαη θαη πξφθεηηαη λα 

εξγαζηεί ζε κία άιιε ρψξα.  

 

Ννκνζεηηθέο αλαθνξέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ επζχλε ηνπ 

εξγνδφηε ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηξηδφκελνπ ππαιιήινπ πξηλ ηελ κεηαθίλεζε 

ηνπ θαη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ είλαη:  

 

1. χκθσλα κε ηνλ Γεκνζηνυπαιιειηθφ Κψδηθα (Ν 3528/2007 ΚΧΓΗΚΑ 

ΓΖΜΟΗΧΝ ΠΟΛ. ΓΗΟΗΚ. ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ & ΤΠΑΛ. ΝΠΓΓ Αξζξν 44 ) «νη 

ππάιιεινη έρνπλ δηθαίσκα ζηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην 

ρψξν εξγαζίαο ηνπο».  
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2. χκθσλα κε ηνλ Ν 1568/1985: Τγηεηλή-Αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ. ΒΛ.& 

Ν.3851/2010 Κψδηθα ζρεη. λφκσλ (46460) « Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα γλσξίδεη ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο ζπλεπάγνληαη γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ παξάγνληεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή δεκηνπξγνχληαη ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο…» (`Άξζξν 25) «Ο 

εξγνδφηεο νθείιεη λα παίξλεη κέηξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ή λα ειαρηζηνπνηείηαη ε 

έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε παξάγνληεο, φζν είλαη πξαθηηθά δπλαηφ…» (`Άξζξν 26). 

  

Δθηφο απφ ηελ επζχλε ηνπ εξγνδφηε, νη ηαμηδηψηεο πξέπεη λα απνδερζνχλ φηη είλαη 

θαη απηνί ππεχζπλνη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεμία ηνπο, ηφζν ζηελ 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ φζν θαη θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο. Δπίζεο, είλαη ππνρξέσζε 

ηνπο λα κεξηκλήζνπλ ην ίδην γηα ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο, ηνπο ζπλεξγάηεο, ηελ 

θνηλφηεηα. 
57

 

 

 

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ αλαρψξεζε 

 

Ζ ηαμηδησηηθή ηαηξηθή είλαη έλα θαηλνχξγην πεδίν θαη ππάξρνπλ πνιιά δεηήκαηα πνπ 

δελ έρνπλ απαληεζεί. Γη απηφ ην ιφγν, ζε αξθεηά αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ ηαμηδηψηε, νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο απνξξένπλ απφ ηελ γλψζε 

θαη εκπεηξία ησλ εηδηθψλ θαη δελ ππάξρνπλ ηζρπξά ηεθκεξησκέλεο απνδείμεηο. Απηφ 

γίλεηαη αθφκα πην έληνλν γηα ηνπο εθπαηξηδφκελνπο νη νπνίνη είλαη ε ιηγφηεξν 

κειεηεκέλε νκάδα ηαμηδησηψλ. Χζηφζν ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα απμάλνληαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία δηαβαζκηζκέλσλ ζπζηάζεσλ 
56

 αιιά αθφκα δελ ππάξρεη νκνθσλία κεηαμχ 

ησλ εηδηθψλ. Σα παγθφζκηα δεδνκέλα ζπλνςίδνληαη ζην Πξάζηλν Βηβιίν ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο
57

 φπνπ έκθαζε δίλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

θηλδχλνπ κε ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θίλδπλν ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ. Παξφκνηα, ν 

θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ν Ακεξηθαλφο ηνπξίζηαο 
14

 αιιά δελ είλαη γλσζηφ ζε πνην 

βαζκφ απηφ απαληά θαη ζηα δεδνκέλα ηνπ Δπξσπαίνπ ηαμηδηψηε. 
58

  

ηφρνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο πγείαο θαη ηεο 

επεμίαο ηνπ εθπαηξηδφκελνπ, πξηλ ηελ αλαρψξεζε, θαηά ηελ παξακνλή ζηελ ρψξα 

πξννξηζκνχ θαη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ. Ζ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο πγείαο θαη επεμίαο 

είλαη άζθεζε πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη αγσγήο πγείαο. Σελ ζρεηηθή κε απηά ηα πεδία 

βηβιηνγξαθία αλαηξέρνπκε πνιιέο θνξέο, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πξνεηνηκαζίαο.
59
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Ζ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηξηδφκελσλ, φπσο φισλ ησλ ηαμηδησηψλ, ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη θαηά ην δπλαηφ, απφ εμεηδηθεπκέλν ζε δεηήκαηα ηαμηδησηηθήο ηαηξηθήο 

επαγγεικαηία πγείαο εηδηθά γηα εθείλνπο πνπ έρνπλ ζχλζεηνπο πξννξηζκνχο θαη 

εηδηθά πξνβιήκαηα πγείαο (C–III).
56

 Έρεη δεηρζεί φηη φηαλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο  

δελ είλαη εμεηδηθεπκέλνη θαη εθπαηδεπκέλνη ζε δεηήκαηα ηαμηδησηηθήο ηαηξηθήο 

θάλνπλ ιάζε ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο θαη ζηηο ζπζηάζεηο εηδηθά ζηελ πξφιεςε ηεο 

εινλνζίαο.
56,60

 Οη ηαηξνί ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο κπνξνχλ λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηνλ ηαμηδηψηε πνπ δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πγείαο θαη ε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο δελ έρεη πνιιέο πξνθιήζεηο. 
56

 Οη επαγγεικαηίεο πγείαο ρξεηάδεηαη λα 

αθηεξψζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ εθπαίδεπζε  ησλ εθπαηξηδφκελσλ απφ φηη ζηνπο 

ζπλήζεηο ηνπξίζηεο. Μέξνο ηεο πιεξνθνξίαο θαιφ είλαη λα δίλεηαη γξαπηά. Αθνχ 

δηαβάζνπλ απηή ηελ πιεξνθνξία νη εθπαηξηδφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία 

λα ζπδεηήζνπλ κε ηνλ γηαηξφ ηνπο θαη λα επηιχζνπλ ηηο απνξίεο ηνπο. Φαίλεηαη φηη 

απηφ απμάλεη ηελ ζπλεξγαζηκφηεηα ηνπ ηαμηδηψηε ζηελ ηήξεζε ησλ πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ (Α-ΗΗΗ). 
5, 56

 

 

Οη εθπαηξηδφκελνη θαίλεηαη φηη πξνεηνηκάδνληαη πην έγθαηξα θαη κε πεξηζζφηεξε 

ζπλέπεηα απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο ηαμηδησηψλ.
61

 Πάλσ απφ ην 66% ησλ 

εθπαηξηδφκελσλ ηαμηδησηψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην GeoSentinel
11

 είρε 

πξνεηνηκαζηεί ζε δεηήκαηα πγείαο, πξηλ ην ηαμίδη, πνζνζηφ πνιχ κεγαιχηεξν απφ 

απηφ πνπ θαηαγξάθεθε ζε άιιεο έξεπλεο φπσο απηή πνπ δηεμήρζε ζηα δηεζλή 

αεξνδξφκηα ( 31%–52%). 
36, 62

 ε ιηγφηεξνη απφ ην 1% απηψλ πνπ ζα αμηνινγεζνχλ 

ηαηξηθά πξηλ ηνλ εθπαηξηζκφ ηνπο ζα δεηεζεί λα επαλεθηηκήζνπλ ηελ απφθαζή ηνπο 

γηα ιφγνπο πγείαο.
2
   

 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηξηδφκελσλ πξηλ ηελ αλαρψξεζε, αθνινπζεί ηνπο άμνλεο 

ηεο πξνεηνηκαζίαο θάζε ηαμηδηψηε. Απηνί είλαη: 
2, 5, 56

 

1. Αμηνιφγεζε ηεο πγείαο ηνπ εθπαηξηδφκελνπ πξηλ ηελ αλαρψξεζε 

2. Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία πνπ ελέρεη ε εγθαηάζηαζε ζηελ ρψξα 

θηινμελίαο 

3. πκβνπιεπηηθή γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ (ινηκψδε θαη κε ινηκψδε 

λνζήκαηα) πξηλ ηελ αλαρψξεζε 

4. Δθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πγείαο κεηά ηελ επηζηξνθή. 
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Ο εθπαηξηδφκελνο ζπλήζσο είλαη ππάιιεινο θάπνηνπ νξγαληζκνχ ή εηαηξίαο ή είλαη 

εζεινληήο θάπνηαο αλζξσπηζηηθήο νξγάλσζεο. Ηδαληθά ζα πεξίκελε θάπνηνο φηη ν 

θνξέαο πνπ απνζηέιιεη ηνλ εθπαηξηδφκελν γηα εξγαζία ζε κία άιιε ρψξα ζα είρε 

ζαθή πνιηηηθή γηα ηελ θαιή ηνπ πξνεηνηκαζία αθνχ έηζη ζα πξνζηάηεπε ηελ 

«επέλδπζε» ηνπ δηαζθαιίδνληαο ηελ κέγηζηε απφδνζε ζηελ εξγαζία θαη 

πξνζηαηεχνληαο ηνλ νξγαληζκφ απφ πηζαλέο λνκηθέο εκπινθέο. Χζηφζν απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία θαη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο ζπγγξαθέα έρνληαο κηιήζεη κε 

πνιινχο θνξείο, δηεζλψο ππάξρεη κεγάιε εηεξνγέλεηα ζηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο. 

Μεγάινη νξγαληζκνί φπσο Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ φπνπ νη εθπαηξηζκνί είλαη κέζα 

ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο εξγαζίαο, δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

άξηηα πξνεηνηκαζία ησλ ππαιιήισλ πξηλ ηελ κεηαθίλεζε. ε θάπνηεο ρψξεο 

ππάξρνπλ ηαηξεία κε εμεηδηθεπκέλν πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ ζε δεηήκαηα 

ηαμηδησηηθήο ηαηξηθήο πνπ αλαιακβάλνπλ λα πξνεηνηκάζνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

θνξέα ή ηεο εηαηξίαο ηνπο εθπαηξηδφκελνπο φπσο γηα παξάδεηγκα κέιε 

αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, εξγαδφκελνπο πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ θιπ. 

 

 ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη έλα εληαίν πξσηφθνιιν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πγείαο πξηλ ηελ αλαρψξεζε πνπ ζα απαληνχζε ζηελ εξψηεζε εάλ θάπνηνο είλαη 

ηθαλφο λα κεηαθηλεζεί εθηφο ηεο ρψξαο. Οχηε ππάξρεη θαη κπνξεί λα πξνηαζεί ε 

ηέιεηα αμηνιφγεζε ηεο πγείαο πξηλ ηελ αλαρψξεζε. Χζηφζν θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα 

ζπκθσλία φηη απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 
5, 34, 63

 

 Ηαηξηθφ ηζηνξηθφ 

 Κιηληθή εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε 

 Έιεγρνο φξαζεο θαη εάλ ρξεηάδεηαη λέα γπαιηά 

 Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο, ηδηαίηεξα αηκαηνινγηθφο, έιεγρνο ήπαηνο, 

νχξσλ, HIV test, αληηζψκαηα επαηίηηδαο 

 Test γηα θπκαηίσζε (Manteux) 

 Οδνληηαηξηθή εθηίκεζε 

 Α/α ζψξαθνο 

 Γηα ηηο γπλαίθεο pap-test / καζηνγξαθία αλάινγν κε ειηθία 

 Γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο, ΖΚΓ θαη θαξδηνινγηθφο έιεγρνο 
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Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκα εάλ πξνθχςνπλ 

πξνβιήκαηα πγείαο θαηά ηελ παξακνλή ζην εμσηεξηθφ ή κεηά ηελ επηζηξνθή. Απφ 

ηελ αμηνιφγεζε ζα θαζνξηζηεί εάλ ν ππνςήθηνο εθπαηξηδφκελνο ζα κπνξνχζε λα 

δήζεη ζηελ άιιε ρψξα πνπ ζρεδηάδεη ή ρξεηάδνληαη πξφζζεηεο εμεηάζεηο θαη 

δνθηκαζίεο ή εάλ ζα ήηαλ επηβεβιεκέλν λα απνηξαπεί ζηελ κεηαθίλεζε.
5,34

 Τπάξρνπλ 

πνιιέο αλέθδνηεο ηζηνξίεο φπνπ πνιιά λνζήκαηα ή θαθνήζεηεο δηαγλψζηεθαλ θαηά 

ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο εάλ ε πγεία θάπνηνπ ηνπ επέηξεπε λα δήζεη θαη εξγαζηεί 

ζην εμσηεξηθφ ρσξίο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ηνπ. Απηά ζα πξέπεη λα δηεπζεηνχληαη 

πξηλ ηελ αλαρψξεζε. Γηα παξάδεηγκα ηλνκπψκαηα πνπ πξνθαινχλ ζπρλέο 

κεηξνξξαγίεο ζε κία γπλαίθα ζα πξέπεη ελδερνκέλσο λα αθαηξνχληαη πνιχ πξηλ ηελ 

αλαρψξεζε Γεληθά ν επαγγεικαηίαο πγείαο ζα πξέπεη λα ζπκάηαη φηη ε νδεγία γηα 

«ζπρλή παξαθνινχζεζε» δελ κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή ζε έλα άηνκν πνπ πξφθεηηαη 

λα κεηαθηλεζεί ζε απνκαθξπζκέλε ρψξα γηα αξθεηνχο κήλεο.  

 

Δάλ ην άηνκν πάζρεη απφ γλσζηά λνζήκαηα θαη είλαη ζηαζεξφ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο (γεσγξαθία, πεξηβάιινλ, ινηκψδε θιπ.) πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ ππνςήθηα ρψξα εγθαηάζηαζεο θαη λα γίλεη ε θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία θαη πξνζαξκνγή ψζηε λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο εμάξζεηο ησλ 

πξνυπαξρφλησλ λνζεκάησλ.
5, 34

 Ζ εηδηθή επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε θαη νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ζηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. Ο 

επαγγεικαηίαο πγείαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ν εθπαηξηδφκελνο- αζζελήο ηνπ 

ζα δηαηεξήζεη ηελ θαιή ηνπ θπζηθή θαη ςπρηθή πγεία  είηε είλαη ε/ν ζχδπγνο 

θάπνηνπ/αο δηπισκάηε είηε έλαο εξγάηεο ζε θάπνην απνκαθξπζκέλε θαη 

απνκνλσκέλε πεξηνρή.  
59

 

 

Ζ χπαξμε ρξφλησλ πξνβιεκάησλ πγείαο κπνξεί λα θάλεη ηελ πξνεηνηκαζία ζχλζεηε. 

Γηα παξάδεηγκα είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί φηη ν ηαμηδηψηεο κε θαξδηαγγεηαθά 

πξνβιήκαηα ιακβάλεη ζαθείο ζπκβνπιέο πξηλ απφ ην ηαμίδη 
34, 64

 ηελ πξνεηνηκαζία, 

ν επαγγεικαηίαο πγείαο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ 

αθνξνχλ ζε θάζε λφζεκα θάλνληαο φπνπ ρξεηάδεηαη πξνζαξκνγέο ζε εμαηνκηθεπκέλε 

βάζε. 
59

 

 

Οη ιφγνη, γηα έλαλ εηδηθφ ζηελ ηαμηδησηηθή ηαηξηθή λα ζπκβνπιέςεη θάπνηνλ λα κελ 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ κεηαθίλεζε, είλαη νη αθφινπζνη: 
5, 34
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 Δάλ ην άηνκν πάζρεη απφ ρξφληα ή ππνηξνπηάδνπζα λφζν πνπ απαηηεί ζπρλή 

θαη ζπλερή ηαηξηθή θξνληίδα. 

 Δάλ ην άηνκν είλαη αλνζνθαηεζηαικέλν ή εάλ έρεη ζνβαξή αλαπεξία.   

 

Πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη άηνκα πνπ εγθαζίζηαληαη ζην εμσηεξηθφ έρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα ησλ θαξκάθσλ ηνπο, θαζψο απηά πνπ ζα πξνκεζεπηνχλ ζην 

εμσηεξηθφ κπνξεί λα κελ πιεξνχλ πξνδηαγξαθέο ή λα είλαη αθφκε θαη placebo. 

 

πκπεξαζκαηηθά ε ηαηξηθή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία απφ ηελ ρψξα 

εγθαηάζηαζεο, ζηελ πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ αλαρψξεζε είλαη θνκβηθφ ζεκείν (A-II)
56

 

Απαηηεί απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο δεμηφηεηεο θιηληθήο, πξνιεπηηθήο θαη 

ηαμηδησηηθήο ηαηξηθήο. Άιισζηε έρεη ήδε αλαπηπρζεί ζην ππνθεθάιαην ηεο 

λνζεξφηεηαο ε πιεηνςεθία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν εθπαηξηδφκελνο, 

δελ είλαη απνηέιεζκα θάπνηαο εμσηηθήο αζζέλεηαο αιιά απνηέιεζκα πξνυπαξρφλησλ 

θαη ελδερνκέλσο παξακειεκέλσλ πξνβιεκάησλ. 
34

 

 

Όπσο είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνινγεζεί ε ζηαζεξφηεηα νπνηαζδήπνηε θπζηθήο 

θαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηκεησπίζεη  

ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλακέλνληαη, καδί κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηά ηνπο. 
34

 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ηα άηνκα πνπ έρνπλ επηιέμεη λα δήζνπλ ζε κηα άιιε ρψξα  

ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα λέν πεξηβάιινλ θαη ελδερνκέλσο νη 

εθπαηξηδφκελνη λα αηζζαλζνχλ απνκνλσκέλνη. Ζ πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή δελ είλαη 

πάληα εχθνιε αιιά δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηνλ ρξφλν παξακνλήο ή ην είδνο 

ηεο εξγαζίαο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνιηηηζκηθή απφζηαζε κεηαμχ ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο θαη ηεο ρψξαο θηινμελίαο ηφζν κεγαιχηεξεο αλακέλνληαη νη δπζθνιίεο 

πξνζαξκνγήο. 
65

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ε θπζηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 

θαη ζηάζε φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ. Μεξηθά κέιε 

νηθνγέλεηαο ζα έρνπλ ηελ εκπεηξία πνιηηηζκηθνχ shock θαηά ηελ αλαρψξεζε αιιά θαη 

ηελ επηζηξνθή. Απηφ κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ, επηθίλδπλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη θαηάζιηςεο. 
34, 57

 

 

Πνιχ κηθξή εκπεηξία ππάξρεη απηή ζήκεξα γηα ηελ ρξήζε ςπρνκεηξηθψλ δνθηκαζηψλ 

γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αλακελφκελνπ βαζκνχ πξνζαξκνγήο ζην λέν πεξηβάιινλ. 
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Σέηνηεο δνθηκαζίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζηεί ζε ρψξεο εμσηεξηθνχ γηα κεγάιν δηάζηεκα.
2
 Ζ 

αμηνιφγεζε δελ είλαη εχθνιε αθφκα θαη γηα ηνλ πην εμεηδηθεπκέλν ζε απηά ηα 

δεηήκαηα επαγγεικαηία πγείαο. Οη ζπρλέο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 

ζπλεδξηάζεηο, νη απζηεξέο πξνζεζκίεο θαη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηεο  

πξηλ ηελ αλαρψξεζε θαη ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο πξνζζέηνπλ  θνχξαζε θαη πίεζε, 

κε απνηέιεζκα ζπζζσξεπκέλν ζπλαηζζεκαηηθφ θφξν. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ηαμηδηψηεο πάλε ζηνλ γηαηξφ ζην δηάιεηκκα ηνπο θαη επηζηξέθνπλ γξήγνξα ζηελ 

εξγαζία. Δπηπιένλ, ν ηαμηδηψηεο πξέπεη ζπρλά λα ηζνξξνπήζεη ηηο απαηηήζεηο 

εξγαζίαο κε ηηο πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο απαηηήζεηο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο άγρνπο είλαη δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ  θαη δελ 

κπνξνχλ – θαη γεληθά δελ πξέπεη - λα ξπζκηζηνχλ κε ηελ ζπληαγή ελφο θαξκάθνπ. 

Αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο, ν επαγγεικαηίαο πγείαο νθείιεη λα 

αλαδεηήζεη  αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ςπρηαηξηθψλ παζήζεσλ, ηζηνξηθφ 

ρξήζεο αγρνιπηηθψλ νπζηψλ ή άιισλ ςπρηαηξηθψλ θαξκάθσλ, κεγάιεο 

θαηαλάισζεο αιθνφι, ζπκπηψκαηα αγρψδνπο ζπλδξνκήο θιπ. θαη λα εμεγήζεη ζηνλ 

εθπαηξηδφκελν ηα δεηήκαηα φπσο ην  πνιηηηζκηθφ ζνθ, πηζαλά πξνβιήκαηα 

πξνζαξκνγήο, ηξφπνπο ζηε δηαρείξηζε ησλ ςπρν-πηεζηηθψλ γεγνλφησλ.
34, 63, 67

 

 

ηελ κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο αλεζπρίαο βνεζάεη ζεκαληηθά ε θαιή πξνεηνηκαζία 

γηα ηελ πξφιεςε λνζεκάησλ. Ζ ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ 

(ινηκψδε θαη κε ινηκψδε λνζήκαηα) πξηλ ηελ αλαρψξεζε είλαη ζπρλά ειιηπήο ζηνπο 

εθπαηξηδφκελνπο. 
34, 68, 69

 

 

Ο επαγγεικαηίαο πγείαο κπνξεί λα βνεζεζεί ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πξνεηνηκαζίαο 

απαληψληαο ζε ηξεηο πξαθηηθέο εξσηήζεηο: 

1. Δίλαη πηζαλφ λα ζπκβεί; 

2. Ο εθπαηξηδφκελνο κπνξεί λα ην αλαγλσξίζεη εάλ ζπκβεί 

3. Τπάξρεη ηξφπνο λα δηεπζεηεζεί ή λα ζεξαπεπηεί ην πξφβιεκα φηαλ πξνθχςεη;  

 

Δάλ είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνο ζηελ λνζνινγία ησλ εθπαηξηδφκελσλ, ηελ γεσγξαθία 

θαη επηδεκηνινγία ησλ ρσξψλ θαη ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ ηαμηδησηηθήο ηαηξηθήο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην πξάζηλν βηβιίν ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο
57

 ζα 
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κπνξέζεη λα πξνεηνηκάζεη ηνλ εθπαηξηδφκελν ζηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζε κηα άιιε ρψξα.  

 

Δίλαη γλσζηφ φηη αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο ηαμηδηψηεο αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ ρξφλν παξακνλήο είλαη:  

1. Οη εκβνιηαζκνί 

2. Ζ ρεκεηνπξνθχιαμε εινλνζίαο γηα πξννξηζκνχο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο θαη ε 

απνθπγή ηζηκπεκάησλ θνπλνππηψλ  

3. Ζ πξφιεςε θαη απην-ζεξαπεία δηάξξνηαο ησλ ηαμηδησηψλ  

4. Ζ πξφιεςε ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ 

5. Σα δεηήκαηα ςπρηθήο πγείαο 

6. Αηνκηθήο αζθάιεηαο θαη πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα πγείαο 

 

 

Οη εθπαηξηδφκελνη πνπ εγθαζίζηαληαη ζε ρψξεο φπνπ λνζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

πξνιεθζνχλ κε εκβνιηαζκό είλαη πην ζπρλά, ζα πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη θαηάιιεια. 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εκβνιηαζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρψξα ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ απηά πνπ είλαη γλσζηά γηα ηνπο εκβνιηαζκνχο φισλ ησλ ηαμηδησηψλ 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν παξακνλήο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ζπδεηψληαο 

αλαιπηηθά κε ηνλ εθπαηξηδφκελν θαη ην ελδερφκελν λα πξαγκαηνπνηήζεη άιια 

ζχληνκα ηαμίδηα ζε γεηηνληθέο ρψξεο ή ελδηάκεζε ζην ηαμίδη ηνπ ρψξα φπνπ 

ελδερνκέλσο ε επηδεκηνινγία ησλ λνζεκάησλ αιιάδεη.  

 

Κάζε κεηαθίλεζε είλαη κηα θαιή επθαηξία λα ζπκπιεξσζνχλ νη αλακλεζηηθέο δφζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηαθηηθφ εκβνιηαζηηθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο γηα ηα παηδηά 

ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο ελήιηθεο (Α-1) 
34, 56, 70

Απηφ παξέρεη πξνζηαζία απφ λνζήκαηα 

πνπ παξακέλνπλ πξφβιεκα γηα πνιιέο κε νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Γηα 

παξάδεηγκα επηδεκίεο δηθζεξίηηδαο έρνπλ εκθαληζηεί ζε ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο 

Έλσζεο ελψ  θξνχζκαηα πνιηνκπειίηηδαο δειψλνληαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο 

ππνζαράξηαο Αθξηθήο θαη Νφηηαο Αζίαο. Δθπαηξηδφκελνη πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηξνπηθέο πεξηνρέο φπνπ ελδερνκέλσο ε αλεκνβινγηά δελ είλαη ζπρλή, λα πξέπεη λα 

εκβνιηαζηνχλ γηα απηή. 
70

 Αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ εκβφιηα πνπ ελδερνκέλσο λα 

πξέπεη λα ρνξεγεζνχλ  είλαη
70

:  
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Σύμθυνα με ηο ηακηικό εμβολιαζηικό ππόγπαμμα ηηρ σώπαρ: Γηθζεξίηηδαο, Σεηάλνπ, 

Κνθθχηε, Πνιηνκπειίηηδαο, Αηκφθηινπ ηλθινπέληζαο ηχπνπ β, Ηιαξάο, Δξπζξάο, 

Παξσηίηηδαο, Αλεκνβινγηάο 

Υποσπευηικά για κάποιερ σώπερ: Κίηξηλνπ ππξεηνχ, Μεληγγηηηδνθνθθηθήο 

κεληγγίηηδαο (πξνζθπλεηέο ζηελ Μέθθα)  

Σςνιζηώμενα: Ζπαηίηηδαο Α, Ζπαηίηηδαο Β, Σπθνεηδνχο ππξεηνχ, Λχζζαο, 

Μεληγγίηηδαο ηεηξαδχλακν (A,C,Y,W135), Ηαπσληθήο Δγθεθαιίηηδαο, Δγθεθαιίηηδαο 

απφ θξφησλεο, Υνιέξαο, BCG  

 

Γηα ηνλ εθπαηξηδφκελν εκβφιηα πνπ έρνπλ θάπνηα ζεκαζία λα εμεηαζηνχλ εηδηθφηεξα 

είλα
2
η: 

1. Ζπαηίηηδαο Α: Ζ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ εκβνιίνπ έρεη κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ 

επίπησζε ηνπ λνζήκαηνο ζηνπο εθπαηξηδφκελνπο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ 

πνπ απαληηφηαλ πνιχ ζπρλά (17/1000 αλά κήλα) 
2
 Μεηά ηελ ιήςε ησλ δχν 

δφζεσλ δελ ζπληζηάηαη αλακλεζηηθή δφζε ζην ππφινηπν ηεο δσήο 
34

 

2. Ζπαηίηηδαο Β: Ο θίλδπλνο γηα επαηίηηδα Β είλαη απμεκέλνο κεηαμχ ησλ 

εθπαηξηδφκελσλ. Απηφ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ έθζεζε κέζσ εξσηηθήο επαθήο 

ρσξίο πξνθχιαμε αιιά θαίλεηαη φηη ππάξρεη θαη αθαλήο έθζεζε δηαβηψληαο 

ζε ρψξεο φπνπ ν επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ είλαη πνιχ πςειφο.
2
 

3. Ηαπσληθήο εγθεθαιίηηδαο θαη εγθεθαιίηηδαο απφ δήγκα απφ θξφησλεο: 

Παξφιν πνπ απηά ηα εκβφιηα δελ ζπζηήλνληαη γηα ηνπο εθπαηξηδφκελνπο πνπ 

εγθαζίζηαληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ν εκβνιηαζκφο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί εάλ 

εξγάδνληαη θαη δηαβηνχλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. 
2
 

4. Λχζζαο: Ο θίλδπλνο δεγκάησλ απφ κνιπζκέλα δψα είλαη κεγαιχηεξνο ζηα 

παηδηά(4 θνξέο) 
2
ελψ ζπρλά ηα παηδηά δελ αλαθέξνπλ ηελ επαθή κε ην δψν 

θαη κηθξνεθδνξέο κπνξεί λα πεξλνχλ απαξαηήξεηεο 
34

 Έλαο πξφζζεηνο ιφγνο 

γηα ηνλ πξνιεπηηθφ εκβνιηαζκφ πξηλ ηελ έθζεζε είλαη ε αδπλακία εμεχξεζεο 

αληηιπζζηθήο ζθαηξίλεο ζηελ ρψξα θηινμελίαο.
57

  

 

Διάρηζηεο είλαη νη κειέηεο γηα ηελ ρεκεηνπξνθύιαμε από εινλνζία ζηνπο 

εθπαηξηδφκελνπο θαη δελ ππάξρεη θάπνηα νκνθσλία ζηελ ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ηηο επηζηεκνληθέο εηαηξείεο θαη ηνπο εηδηθνχο. Πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο εκθαλίδνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία φπσο ε αξρηθή ιήςε 

ρεκεηνπξνθχιαμεο θαη ε δηαθνπή ζηελ ζπλέρεηα, ε πεξηνδηθή ρξήζε ζηηο ρξνληθέο 
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πεξηφδνπο κε ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν (επνρηθή ρεκεηνπξνθχιαμε) 
14

ελψ άιινη 

πξνηείλνπλ ζπλερή ιήςε γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ν θίλδπλνο είλαη ςειφο θαη επνρηθή 

ιήςε γηα ηηο πεξηνρέο κε κέηξην ή ρακειφ θίλδπλν 
2
 

 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε ζπλεξγαζηκφηεηα ησλ εθπαηξηδφκελσλ ζηελ ιήςε ηεο 

αλζεινλνζηαθήο αγσγήο είλαη κηθξή.  Απηφ νθείιεη λα ην γλσξίδεη ν επαγγεικαηίαο 

πγείαο πνπ έρεη ηελ επζχλε πξνεηνηκαζίαο. Ζ πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο ζπγγξαθέα 

αιιά θαη άιισλ πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή είλαη φηη, εάλ 

ζπδεηεζνχλ φια ηα ελδερφκελα θαη ζελάξηα κε ηνλ ηαμηδηψηε,  απφ ηνλ ξφιν θαη ηηο 

παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ έσο ηηο δνμαζίεο πνπ πεξηβάινπλ ηελ πξνθχιαμε απφ 

εινλνζία θαη ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ πνιινχο ζηελ δηαθνπή ησλ θαξκάθσλ, απηφ 

βνεζάεη ζηελ αμηνπηζηία ηνπ γηαηξνχ θαη ν ηαμηδηψηεο  θάλεη πην ελεκεξσκέλεο 

επηινγέο. Κάζε εθπαηξηδφκελνο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηνλ θίλδπλν πνπ 

δηαηξέρεη, λα εθαξκφδεη ηα κέηξα πξνθχιαμεο απφ ηα ηζηκπήκαηα ησλ θνπλνππηψλ 

πνπ ζπζηήλνληαη γηα φινπο ηνπο ηαμηδηψηεο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν παξακνλήο ζε 

πεξηνρή ελδεκηθή γηα εινλνζία θαη λα έρεη εθπαηδεπηεί γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο εινλνζίαο θαη λα γλσξίδεη φηη πξέπεη λα δεηήζεη έγθαηξα βνήζεηα 

ζε ελδερφκελν εκπχξεηεο λφζνπ. 
14

 

 

Οη ζπζηάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηεο εινλνζίαο ζηνπο εθπαηξηδφκελνπο δελ ζα πξέπεη 

λα παξεθθιίλνπλ απφ ηηο γεληθέο ζπζηάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ λνζήκαηνο. 
2
 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη νη ζπζηάζεηο ηεο  γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο γηα 

ηελ πξφιεςε ηεο εινλνζίαο γηα ηνλ εθπαηξηδφκελν απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

(ACMP: advisory committee on Malaria Prevention for UK travelers). 
71

Δίλαη ίζσο ε 

κφλε γλσκνδνηηθή επηηξνπή πνπ εμέδσζε μερσξηζηέο νδεγίεο γηα ηνπο 

εθπαηξηδφκελνπο. Μεηά ηνλ πίλαθα αθνινπζνχλ ζρφιηα, πξαθηηθέο θαη ζπζηάζεηο 

άιισλ ρσξψλ.  
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Μαθξνρξφληα ρεκεηνπξνθχιαμε εινλνζίαο γηα ελήιηθεο *
71

 

Υεκεηνπξνθχιαμε εινλνζίαο ACMP ζχζηαζε γηα καθξνρξφληα ρξήζε 

Υισξνθίλε
α
  Θεσξείηαη αζθαιήο γηα 

καθξνρξφληα ιήςε 

 Οθζαικνινγηθή εμέηαζε θάζε 6-

12 κήλεο πνπ μεθηλά ζηνλ 6
ν
 

ρξφλν ιήςεο 

Πξνγνπαλίιε
α
  Θεσξείηαη αζθαιήο γηα 

καθξνρξφληα ιήςε 

Μεθινθίλε
β
  Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο βιαβψλ 

ζε καθξνρξφληα ρξήζε εάλ 

γίλεηαη θαιά αλεθηή 

βξαρππξφζεζκα. 

 Πξνηείλεηαη ε ρξήζε γηα 

δηάζηεκα πάλσ απφ ηξία ρξφληα 

εάλ δελ ππάξρνπλ αλεπηζχκεηεο 

ελέξγεηεο 

Γνμπθπθιίλε
γ
  Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο βιαβψλ 

ζε καθξνρξφληα ρξήζε. 

 Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα γηα 

δηαζηήκαηα ηνπιάρηζηνλ 2 

ρξφλσλ. 

Αηνβαθφλε/ Πξνγνπαλίιε
δ
  Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο βιαβψλ 

ζε καθξνρξφληα ρξήζε 

 Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα γηα 

δηαζηήκαηα 1 ρξφλνπ ή θαη 

πεξηζζφηεξν αιιά κε πξνζνρή 

κέρξη λα ππάξμεη κεγαιχηεξε 

εκπεηξία. 

* Chiodini P, Hill D, Lalloo D, Lea G, Walker E, Whitty C and Bannister B.  Guidelines for malaria prevention in travellers 

from the United Kingdom 2007 London, Health Protection Agency, January 2007 

 

α. Παξφιν πνπ ν ζπλδπαζκφο ρισξνθίλεο  κε πξνγνπαλίιε ζεσξείηαη πνιχ 

δεκνθηιήο 
2
  αιιά εθθξάδεηαη ζθεπηηθηζκφο

71
 θαη ν ζπλδπαζκφο δελ πξνηείλεηαη 

πιένλ απφ ηελ Ακεξηθάληθε Δηαηξία Λνηκψμεσλ (IDSA) 
56

αθνχ εάλ ππάξρεη 

αλζεθηηθφηεηα ζηελ ρισξνθίλε ππάξρνπλ πην απνηειεζκαηηθά ζρήκαηα. Έρεη 

ιηγφηεξεο λεπξνςπρηαηξηθέο παξελέξγεηεο απφ ηελ κεθινθίλε αιιά ηα έιθε 
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ζηφκαηνο είλαη ζπρλά κάιινλ ιφγσ ηεο πξνγνπαλίιεο. χκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηεο IDSA, ε ρισξνθίλε ζεσξείηαη θάξκαθν εθινγήο γηα ηηο πεξηνρέο φπνπ δελ 

έρεη πεξηγξαθεί αλζεθηηθφηεηα, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη εμεηδηθεπκέλε αλαθνξά 

ζηνπο εθπαηξηδφκελνπο.  

β. Ζ κεθινθίλε έρεη ην πιενλέθηεκα ηνπ θφζηνπο, ηεο επθνιίαο ηνπ ζρήκαηνο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
2
 Δίλαη ην θάξκαθν κε ηελ κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηελ 

καθξνρξφληα ρξήζε ηνπ
72

 θαη εάλ δελ ππάξρνπλ παξελέξγεηεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιχ κεγάια δηαζηήκαηα. 
57, 73, 74

 Μπνξεί λα είλαη θάξκαθν 

εθινγήο εθεί φπνπ ππάξρεη αληίζηαζε ζηελ ρισξνθίλε. 
2
 

γ. Ζ δνμπθπθιίλε ρξεζηκνπνηείηαη γηα κήλεο γηα δεξκαηηθέο παζήζεηο αιιά νη 

θνιπηθέο κπθεηηάζεηο είλαη έλα πξφβιεκα γηα ηηο εθπαηξηδφκελεο γπλαίθεο
6, 14, 57,73

 

Φαίλεηαη φηη είλαη απνηειεζκαηηθή φπσο ε κεθινθίλε αιιά ε αλάγθε γηα 

θαζεκεξηλή ιήςε είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ κε ζπκκφξθσζε ησλ 

αζζελψλ 
14

 

δ. Ζ  αηνβαθφλε - πξνγνπαλίιε είλαη έλα απφ ηα ηξία θάξκαθα, καδί κε ηελ 

κεθινθίλε θαη ηελ δνμπθπθιίλε, γηα ηελ ρεκεηνπξνθχιαμε εθεί πνπ 

θαηαγξάθεηαη αλζεθηηθφηεηα ζην πιαζκψδην. 
14, 57

 Παξφια απηά δελ έρεη επξεία 

ρξήζε ζηνπο εθπαηξηδφκελνπο αθνχ ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο ππάξρεη 

πεξηνξηζκφο ζηνλ ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ απφ 28 εκέξεο (Διιάδα) έσο 3 κήλεο. Οη 

Βξεηαλνί ην ρνξεγνχλ απφ 3 κήλεο έσο ίζσο 1 ρξφλν ελψ δελ ππάξρεη 

πεξηνξηζκφο ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα ρνξήγεζεο ζηηο ΖΠΑ.
14,34,57

 Σν πςειφ θφζηνο 

είλαη έλαο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ παξαηεηακέλε ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ. 

 

Ο εθπαηξηδφκελνο ζα πξέπεη λα αγνξάδεη απφ ηελ ρψξα ηνπ θαη λα παίξλεη καδί ηνπ 

ηθαλή πνζφηεηα απφ ηα αλζεινλνζηαθά θάξκαθα πνπ ζα ρξεηαζηεί αθνχ ην πξφβιεκα 

κε ηα «ςεχηηθα» θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ ακθίβνιεο πνζφηεηεο ηεο θαξκαθεπηηθήο 

νπζίαο πθίζηαηαη ζε πνιιέο ρψξεο θαη κπνξεί λα έρεη πνιχ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο. 
6
 

Έλα δήηεκα πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπδεηεζεί κε ηνλ εθπαηξηδφκελν πξηλ ηελ αλαρψξεζε 

ηνπ είλαη ν βαζκφο πνπ ζα είλαη απνκνλσκέλνο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

ππεξεζίεο πγείαο γηα ηελ δηάγλσζε πηζαλήο ινίκσμεο απφ εινλνζία θαη ηελ 
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ρνξήγεζε θαξκάθσλ. Γελ ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο γηα ηελ αλάγθε απην-δηάγλσζεο 

θαη απην-ζεξαπείαο ζηνπο εθπαηξηδφκελνπο. Δλδερνκέλσο λα πξέπεη λα ρνξεγεζεί 

έλαο ζηαζεξφο ζπλδπαζκφο θαξκάθσλ γηα ζεξαπεία πξνθεηκέλνπ λα ηα έρεη 

πξνιεπηηθά καδί ηνπ. Οη δνθηκαζίεο απην-δηάγλσζεο θαίλεηαη φηη δελ είλαη πνιχ 

αθξηβείο ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηξηδφκελνπ ελψ ε αιινίσζε ηνπο απφ ηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο είλαη έλα πξφβιεκα. 
2
 

Ζ δηάξξνηα ηαμηδηωηώλ θαη νη γαζηξεληεξίηηδεο φπσο έρεη πξναλαθεξζεί είλαη απφ 

ηα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο εθπαηξηδφκελνπο. Δπεηδή ν 

εθπαηξηδφκελνο κπνξεί λα παξνπζηάζεη ην ίδην ζνβαξά επεηζφδηα δηάξξνηαο φπσο θαη 

ν ζχληνκεο δηάξθεηαο ηαμηδηψηεο, θαη κφλν κεηά ηα 2 ρξφληα ε ζνβαξφηεηα ησλ 

επεηζνδίσλ ζηαδηαθά κεηψλεηαη
2
 ε εθπαίδεπζε ηνπ ζηελ ιήςε ησλ πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηξνθνγελψλ θαη εμ χδαηνο ινηκψμεσλ είλαη εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο.  

Δθηφο απφ ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηηο γεληθέο ζπζηάζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα 

φινπο ηνπο ηαμηδηψηεο επηπξφζζεηα, ν επαγγεικαηίαο πγείαο πξέπεη λα ζπκβνπιέςεη 

ηνλ κειινληηθφ εθπαηξηδφκελν πψο λα νξγαλψζεη ηελ θνπδίλα ηνπ. Σν βξάζηκν ηνπ 

λεξνχ γηα παξάδεηγκα δελ κεηψλεη φιεο ηηο ηνμίλεο. Σα θίιηξα κπνξεί λα είλαη πην 

θαηάιιεια ζε κεξηθέο θαηαζηάζεηο.
5
 Σν λεξφ κπνξεί λα ειεγρζεί γηα ρεκηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαζηηνθηφλσλ, κε δηάθνξα kits πνπ είλαη δηαζέζηκα 

ζηηο δπηηθέο ρψξεο. Σα δείγκαηα σζηφζν πξέπεη λα θηάζνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε κεηά 

ηελ ζπιινγή. ε ζρέζε κε ηηο ζπρλέο δηαθνπέο ξεχκαηνο, κία γελλήηξηα είλαη ζπρλά 

θαιή επηινγή γηα ην ςπγείν. Απιέο νδεγίεο φπσο λα πιχλεη θξνχηα θαη ιαραληθά 

πξψηα κε λεξφ θαη κεγάιε πνζφηεηα απνξξππαληηθνχ πηάησλ γηα λα κεηψζεη ηα 

παξαζηηνθηφλα θαη ηα ρεκηθά θαη κεηά λα ηα μεπιχλεη κε δηάιπκα ησδίνπ ή ρισξίνπ 

γηα λα ζθνηψζεη πεξηζζφηεξνπο κηθξννξγαληζκνχο (κε εμαίξεζε ην θξππηνζπνξίδην 

θαη ην θπθιφζπνξν ηα νπνία δελ ζθνηψλνληαη νχηε κε ηψδην νχηε κε ριψξην) ζα 

βνεζήζνπλ. 

 

Ο επαγγεικαηίαο πγείαο ζα πξέπεη λα εμεγήζεη ζηνλ ππνςήθην εθπαηξηδφκελν φηη 

είλαη ζπρλφ, ηα θφπξαλα ηνπ λα είλαη πην ραιαξά εάλ κέλεη ζε αλαπηπζζφκελε ρψξα.
5
 

Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ρξεηάδεηαη φηαλ ράλεη βάξνο ή έρεη κεγάιε θαηαβνιή. 
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Αζζελείο κε ρξφληα λνζήκαηα πγείαο πνπ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δίαηηεο 

ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηνχλ ππνζηήξημε γηα πνιχ θαηξφ θαη απφ καθξηά πξνθεηκέλνπ 

λα εμνηθεησζνχλ κε ηα λέα δηαηξνθηθά πξντφληα θαη ηνπο ηξφπνπο παξαζθεπήο 

ηνπο.
75

  

 

Γηα ηελ ρξήζε απην-ζεξαπείαο γηα ηελ δηάξξνηα ηαμηδησηψλ δελ ππάξρεη 

βηβιηνγξαθία γηα ηνπο εθπαηξηδφκελνπο. Ζ Ακεξηθαληθή εηαηξία ινηκψμεσλ (IDSA)
56

 

ζπζηήλεη γηα ηα παηδηά θαη φινπο ηνπο ελήιηθεο ηαμηδηψηεο, ηελ ρξήζε ινπεξακίδεο 

θαη ελφο αληηβηνηηθνχ φηαλ δελ ππάξρεη ππξεηφο ή αίκα ζηα θφπξαλα. Αληίζηνηρα 

θάξκαθα ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηξηδφκελν εηδηθά ζην αξρηθφ 

δηάζηεκα εγθαηάζηαζεο ή εάλ δελ έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο αιιά 

είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηα ζπκπηψκαηα θαη ηελ εμέιημε ηνπ 

λνζήκαηνο θαη λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη πφηε ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη ηαηξηθή 

βνήζεηα.   

 

Δηδηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηξηδφκελνπ είλαη ηα 

παηδηά θαη πηζαλή εγθπκνζύλε.  

 

Τα παηδηά ιφγσ ηνπ ιηγφηεξνπ θαιά αλεπηπγκέλνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ινηκψμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

γνλείο ηνπο επίζεο είλαη πην εθηεζεηκέλα ζε αηπρήκαηα. Ζ ζπκκφξθσζε ηνπο ζηελ 

ιήςε αλζεινλνζηαθήο ρεκεηνπξνθχιαμεο είλαη ρακειή.
76,77

 Ζ ρισξνθίλε είλαη 

αζθαιήο ηφζν γηα ηα βξέθε φζν θαη γηα ηα κηθξά παηδηά.
57, 78

 Ζ καθξνρξφληα ιήςε 

ηεο κεθινθίλεο αλαθέξεηαη σο αζθαιήο θαη θαιά αλεθηή θαη δελ ζρεηίδεηαη κε 

αχμεζε ζηηο παξελέξγεηεο.
57, 78

πζηήλεηαη γηα παηδηά ζσκαηηθνχ βάξνπο κεγαιχηεξνπ 

απφ 5 θηιά. Ζ δνμπθπθιίλε αληελδείθλπηαη γηα παηδηά θάησ απφ ηελ ειηθία ησλ 8 

ρξφλσλ 
57

ελψ ζην Ζλ. Βαζίιεην ην φξην έρεη ηεζεί ζηελ ειηθία ησλ 12 ρξφλσλ.
78

 Ζ 

αηνβαθφλε – πξνγνπαλίιε (ζηελ παηδηαηξηθή ζπζθεπαζία) ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

φπσο θαη ζηελ Διιάδα, ζπζηήλεηαη γηα ηελ ρεκεηνπξνθχιαμε ζε παηδηά ζσκαηηθνχ 

βάξνπο κεγαιχηεξνπ απφ 11 θηιά. ην Βέιγην, ηνλ Καλαδά, ηελ Γαιιία θαη ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απηφ ην φξην έρεη θαηέβεη ζηα 5 θηιά. 
57

 ηελ Διιάδα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο ζε παηδηά ζσκαηηθνχ βάξνπο απφ 5 θηιά 

θαη πάλσ. Ζ ρισξνθίλε, πξνγνπαλίιε, κεθινθίλε κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ζηελ 

κεηέξα πνπ ζειάδεη. ηα βξέθε πνπ ζειάδνπλ ζα πξέπεη λα ηνπο ρνξεγείηαη 
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εμσγελψο ην θάξκαθν αθνχ δελ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ρεκεηνπξνθχιαμε ηεο 

κεηέξαο.  

 

ηα βξέθε θαη ζηα παηδηά, νη δφζεηο ησλ θαξκάθσλ ππνινγίδνληαη κε βάζε ην 

ζσκαηηθφ βάξνο θαη ηα ράπηα ζξπκκαηίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Γηα λα 

απνθεπρζεί ε πηθξή ηνπο γεχζε κπνξεί λα αλακηγλχνληαη κε ρπκφ, γάια ή άιιν 

ηξφθηκν. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα εμεγήζεη ν επαγγεικαηίαο πγείαο ζηνπο γνλείο πψο 

ζα αλαπξνζαξκφδνπλ ηελ δνζνινγία ηνπ θαξκάθνπ αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηνπ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο ηνπ εθπαηξηδφκελνπ παηδηνχ. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη 

ππελζχκηζε ζηελ εθπαηξηδφκελε κεηέξα λα θπιάεη ηα ράπηα ζε πνιχ αζθαιέο κέξνο, 

καθξηά απφ ηα παηδηά αθνχ κεξηθά απφ απηά φπσο ε ρισξνθίλε είλαη εμαηξεηηθά 

επηθίλδπλα ζε πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο. 
57

 

 

Γελ ππάξρνπλ κειέηεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο καθξνρξφληαο ρξήζεο ησλ 

εληνκναπσζεηηθψλ ηνπ δέξκαηνο αιιά δελ ππάξρνπλ θαη αλαθνξέο γηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ρξήζε ηνπο. Ζ επάιεηςε ηνπ δέξκαηνο κε εληνκναπσζεηηθά, 

ην DEET (N,N,-diethyl-3,-methylbenzamide) ζπζηήλεηαη γηα βξέθε κεγαιχηεξα απφ 

ηελ ειηθία ησλ 2 κελψλ ελψ  γηα ηελ πηθαξηδίλε (Autan) γηα παηδηά κεγαιχηεξα απφ 2 

εηψλ.
73

 Ζ ζπγθέληξσζε πνπ ζπζηήλεηαη γηα ηα παηδηά είλαη απφ 10% ( δηάξθεηα 

δξάζεο έσο 2 ψξεο) έσο 30% πνπ ζεσξείηαη ε κέγηζηε γηα ηα παηδηά θαη ε δηάξθεηα 

μεπεξλά ηηο 5 ψξεο.
79

 Οη γνλείο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ κε ζαθήλεηα φηη ε επάιεηςε 

γίλεηαη ζην εθηεζεηκέλν κέξνο ηνπ δέξκαηνο θαη φρη θάησ απφ ηα ξνχρα θαη λα 

απνθεχγνπλ ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην ζηφκα, ηα κάηηα θαη ηα ηξαχκαηα.   

 

Ζ εινλνζία είλαη πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ εγθπκνζύλε θαη κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ελδνκήηξην ζάλαην, πξφσξν ηνθεηφ, απνβνιή, ρακεινχ βάξνπο λενγλφ 

θιπ. Ζ εγθπκνζχλε ζέηεη πξφζζεηα πξνβιήκαηα εάλ ε έγθπνο είλαη ζε πεξηνρή πνπ 

ελδεκεί ε εινλνζία θαζψο δελ ππάξρεη κεγάιε εκπεηξία ζηελ ρξήζε ησλ θαξκάθσλ 

εηδηθά ζην πξψην ηξίκελφ ηεο θχεζεο.
57, 80, 81 

 Θέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο δελ 

επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο σλ λέσλ αλζεινλνζηαθψλ θαξκάθσλ. Ζ 

ρισξνθίλε ζεσξείηαη αζθαιήο αιιά απνθεχγεηαη ιφγσ ηεο κεγάιεο αλζεθηηθφηεηαο. 

Ζ δνμπθπθιίλε αληελδείθλπηαη. Γηα ηελ αηνβαθφλε- πξνγνπαλίιε δελ ππάξρνπλ 

δεδνκέλα θαη δελ ζπζηήλεηαη. 
57, 73

 Ζ κεθινθίλε είλαη ζηελ θαηεγνξία C γηα ηηο 

έγθπεο γπλαίθεο. Δάλ ην ηαμίδη ζε πεξηνρή κε αλζεθηηθφ πιαζκψδην ζηελ ρισξνθίλε 
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δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ηφηε κπνξεί λα ρνξεγεζεί κε αζθάιεηα ζην δεχηεξν θαη 

ηξίην ηξίκελν θαη πηζαλά λα κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη ζην πξψην ηξίκελν (Β-ΗΗΗ) 
56

 

Ζ ρξήζε ησλ εληνκναπσζεηηθψλ δέξκαηνο είλαη πςειήο ζεκαζίαο αθνχ νη έγθπεο 

θαίλεηαη φηη έιθνπλ ηα ηζηκπήκαηα ησλ θνπλνππηψλ 
57

 αιιά δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο 

γηα ζπγθέληξσζε ηεο νπζίαο θαη βιάβεο ζην έκβξπν 
57, 73

 

 

Όινη νη εθπαηξηδφκελνη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ ρψξα ηνπο, ζα πξέπεη λα 

επηζθέπηνληαη ηνλ γηαηξφ ηνπο θαη λα ειέγρεηαη ε θαιή ηνπο πγεία θαη λα 

αληηκεησπίδνληαη γηα πηζαλά πξνβιήκαηα πγείαο. ε απηφ δελ ππάξρεη ζαθήο 

βηβιηνγξαθία αιιά είλαη ζπρλή πξαθηηθή κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ 

αζρνινχληαη κε εθπαηξηδφκελνπο θαη ππάξρνπλ πνιιέο αλέθδνηεο ηζηνξίεο γηα ηελ 

ρξεζηκφηεηα ηνπ. Έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη ε βνήζεηα ζηελ επαλέληαμε ηνπ ζην 

ππάξρνλ ζχζηεκα πγείαο θαη ν θαζεζπραζκφο ηνπο φηη δελ έρνπλ αλαπηχμεη θάπνην 

«ζπάλην» λφζεκα φπσο κεξηθέο θνξέο θνβνχληαη. 
82

Ζ αμηνιφγεζε ζε κηθξφ βαζκφ 

έρεη λα θάλεη κε ινηκψδε λνζήκαηα ή κε εμσηηθέο αζζέλεηεο αθνχ νη πεξηζζφηεξνη ζα 

έρνπλ εθηεζεί ειάρηζηα ζε ηέηνηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο. 
2
 

Ζ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα αθνξά: 

1. Λήςε ελφο θαινχ θαη ιεπηνκεξεηαθνχ αηνκηθνχ ηζηνξηθνχ 

2.  Κιηληθή εμέηαζε φπνπ ζα ειέγρεηαη θαη ην δέξκα 

3. Βαζηθφο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο πρ γεληθή αίκαηνο θαη βηνρεκηθέο 

παξακέηξνπο λεθξψλ, ήπαηνο. Δάλ ππάξρνπλ γλσζηά ρξφληα πξνβιήκαηα 

πγείαο, ν έιεγρνο ζα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ 

γηα θάζε λφζεκα.  

4. Δάλ ππάξρεη ηζηνξηθφ έθζεζεο ζε λνζήκαηα π.ρ. ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα ή 

ηξνπηθέο ινηκψμεηο ζα αθνινπζνχληαη νη ζπζηάζεηο ησλ ζρεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ εηαηξηψλ. Ο γηαηξφο ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ην 

γεγνλφο φηη κεξηθά λνζήκαηα δίλνπλ ζεηηθέο εξγαζηεξηαθέο δνθηκαζίεο κεηά 

απφ βδνκάδεο ή θαη κήλεο απφ ηελ έθζεζε φπσο πρ ε ζρηζηνζσκίαζε.  

5. Φπρνινγηθή θαηάζηαζε. Πνιινί εθπαηξηδφκελνη αλαιακβάλνπλ πνιιέο 

επζχλεο θαη πξσηνβνπιίεο θαη έρνπλ πνιχ δηαθξηηφ ξφιν ζηνλ νξγαληζκφ ή 

ηελ εηαηξία πνπ εξγάδνληαη. Όηαλ επηζηξέθνπλ ζηελ ρψξα ηνπο κπνξεί λα 

αηζζαλζνχλ φηη πεξηζσξηνπνηνχληαη, φηη δελ ηνπο αλαγλσξίδεηαη ε πξνζθνξά 

ηνπο θαη απηφ λα έρεη ζπλέπεηεο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπο 

πγεία θαη επαλέληαμε. Δηδηθή κέξηκλα ρξεηάδεηαη γηα ηα κέιε ησλ 
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αλζξσπηζηηθψλ θαη ησλ κε- θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ  νη νπνίνη 

ελδερνκέλσο έρνπλ πνιιέο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο απφ ηελ δηαρείξηζε 

πξνβιεκάησλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ.
2
 Σν 

αληίζηξνθν πνιηηηζκηθφ ζνθ είλαη επίζεο έλα δήηεκα πνπ νθείιεη ν 

επαγγεικαηίαο ηεο ηαμηδησηηθήο ηαηξηθήο λα κελ ακειεί. 
57

 

 

Σειεπηαία πνιινί νξγαληζκνί αλαπηχζζνπλ εθαξκνγέο ηειεταηξηθήο 
2
 γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ εθπαηξηδφκελσλ ππαιιήισλ θαη απηφ ζα βνεζήζεη ζην κέιινλ θαη 

ζηελ αξηηφηεξε αμηνιφγεζε κεηά ηελ επηζηξνθή θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

πγείαο.
13, 75, 83

 

 

Σπκπεξαζκαηηθά, νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

εθπαηξηδφκελνπ ζα πξέπεη λα ζπκνχληαη ηα παξαθάησ: 
2
 

 Αμηνιφγεζε πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ θίλδπλνπ πνπ δηαηξέρεη απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα, επνρή, ρξνληθφ δηάζηεκα  θαη ην είδνο 

ηεο εξγαζίαο.  

 Αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ πγείαο (ρξφληα λνζήκαηα, 

αιιεξγίεο θιπ) θαη ξχζκηζε ηνπο. 

 Αμηνιφγεζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη πγείαο 

 Οδνληηαηξηθφ έιεγρν θαη πξνιεπηηθφ έιεγρν γηα λνζήκαηα φπσο νξίδεηαη γηα 

ην θάζε θχιν θαη ειηθία 

 πληαγνγξάθεζε ηθαλήο πνζφηεηαο θαξκάθσλ (ρξφληεο αγσγέο, 

αλζεινλνζηαθή πξνζηαζία, θάξκαθα πξψηεο αλάγθεο ) 

 πκβνπιεπηηθή γηα ηελ πξφιεςε λνζεκάησλ απφ ην θαγεηφ θαη λεξφ, απφ 

δήγκαηα εληφκσλ, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ, αηπρεκάησλ, 

θιπ. 

 Δθπαίδεπζε ζηελ απηνδηαρείξηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πγείαο  

 Γηεπθφιπλζε ζηελ επαθή ηνπο κε ην ζχζηεκα πγείαο ζην εμσηεξηθφ 

 Δλεκέξσζε γηα αζθαιηζηηθά δεηήκαηα. 
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