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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
σηµαντική βελτίωση γνώσεων

εκπαιδευτών ιατρών & συµµετεχόντων
µε την ολοκλήρωση του σεµιναρίου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΧΡΗΣΤΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
προσαρµοσµένη στα ελληνικά δεδοµένα
για τη διερεύνηση και αντιµετώπιση της

σωµατικής κακοποίησης παιδιών στο νοσοκοµείο

1η ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
στο Νοσοκοµείο Παίδων

«Π. & Α. Κυριακού»

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕλλάδαΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟYΣ ΙΑΤΡΟΥΣ 
& ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣΣυνεργασία 
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ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Δηµιουργία εξειδικευµένου δικτύου 
για τη διαχείριση σωµατικά κακοποιηµένων παιδιών 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



1O ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πρόληψης & Αντιµετώπισης της Σωµατικής 
Κακοποίησης µε αφετηρία το Νοσοκοµείο 

35.273 παιδιών που νοσηλεύθηκαν το διάστηµα 2014-2015 
στο Νοσοκοµείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», µελετήθηκαν 161 φάκελοι παιδιών 
µε επιβαρυµένο κοινωνικό ιστορικό ή/και σοβαρό τραυµατισµό.

• Υιοθετηθεί το Πρωτόκολλο/Εύχρηστη Τυποποιηµένη Διαδικασία για τη διερεύνηση και 
 αντιµετώπιση της σωµατικής κακοποίησης παιδιών από όλα τα Νοσοκοµεία της χώρας.

• Εφαρµοστεί το εθνικό σύστηµα αναφοράς κακοποίησης & παραµέλησης παιδιού 
 που έχει δηµιουργήσει το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

• Εφαρµοστεί η διεπιστηµονική προσέγγιση στη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης
 παιδιών µέσω εξειδικευµένων µονάδων εντός των Νοσοκοµείων.

• Πραγµατοποιείται από τους ιατρούς παρακολούθηση των περιστατικών σωµατικής
 κακοποίησης και µετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας.

•  Δηµιουργηθούν κατάλληλες ενδιάµεσες δοµές φιλοξενίας για την αρτιότερη 
 ψυχοσυναισθηµατική φροντίδα και την ασφάλεια των παιδιών µέχρι την οριστική απόφαση 
 της εισαγγελίας. 

• Δηµιουργηθούν εξειδικευµένα προγράµµατα εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο 
 για κάθε κατηγορία επαγγελµατιών που έρχονται σε επαφή µε παιδιά, όπως διασώστες 
 ΕΚΑΒ, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, αστυνοµικοί, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ.

• Ενσωµατωθεί µάθηµα για την πρόληψη, αναγνώριση και διαχείριση όλων των µορφών 
 της κακοποίησης σε όλες τις Ιατρικές σχολές και να εξασφαλιστεί η συνεχιζόµενη 
 ιατρική κατάρτιση µέσα από δοµηµένο πρόγραµµα δια βίου εκπαίδευσης.

• Από τη µελέτη των φακέλων παιδιών µε πιθανή σωµατική κακοποίηση προέκυψε ότι 
 η µέση ηλικία των παιδιών αυτών ήταν 7.7 έτη, σε αντίθεση µε επιδηµιολογικά 
 δεδοµένα των ΗΠΑ, όπου η πλειονότητα των περιστατικών σωµατικής κακοποίησης 
 αφορά παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. Επιπλέον, ο µέσος χρόνος παραµονής 
 των παιδιών αυτών στο νοσοκοµείο ήταν 26 ηµέρες. Αξίζει όµως να τονιστεί ότι για 
 τα 6 στα 10 παιδιά επιτεύχθηκε η ένταξη σε συγγενικό περιβάλλον ή πλαίσιο φιλοξενίας.

• Παρατηρήθηκε ότι τα βρέφη είχαν µεγαλύτερη πιθανότητα σωµατικής κακοποίησης, 
 στοιχείο σύµφωνο µε τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδοµένα για την ευαλωτότητα 
 των βρεφών στη σωµατική κακοποίηση.

• Σχεδόν στο 20% των παιδιών που νοσηλεύθηκαν µε έγκαυµα και 35% των παιδιών 
 που νοσηλεύθηκαν µε κάταγµα, το ιστορικό που δόθηκε από τους γονείς ή φροντιστές 
 δεν ήταν συµβατό µε τα ιατρικά ευρήµατα ή/και το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, 
 ευρήµατα σύµφωνα µε τα διεθνή στατιστικά στοιχεία.

• 1 στα 3 εγκαύµατα θα µπορούσε να είχε προληφθεί µε καλύτερη εκπαίδευση 
 των γονέων/φροντιστών για την αποφυγή ατυχηµάτων λόγω αµέλειας.
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