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με

ΥΓΕΙΑ

Αποδέκτριες 

υπηρεσιών υγείας 
(π.χ. εξέταση, 

θεραπεία)

Επαγγελματίες

Γυναίκες με 

σεξουαλικά και 
αναπαραγωγικά 

δικαιώματα

Φροντίστριες

Θύματα βίας

(ηλικιωμένες, 
ανήλικες, Ρομά, 

πρόσφυγες, 
μετανάστριες, 
εξαρτημένες, 
διεμφυλικές

κ.ά.)

Γυναίκες Αναπηρία / 
χρόνια πάθηση

(σωματική, ψυχική, 
νοητική, αισθητηριακή 

– βαρύτητα, 
περιβάλλον )



Οι γυναίκες με αναπηρία αποτελούν

- το 11% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας. 
- το 21,4% των γυναικών, (1 στις 5 γυναίκες είναι γυναίκα με 

αναπηρία / χρόνια πάθηση)

Τα ποσοστά αυτά εκτιμάται να αυξηθούν καθώς: 
-υπάρχει θετική συνάφεια ανάμεσα στην ηλικία και την ύπαρξη 
αναπηρίας/χρόνιας πάθησης
- παρατηρείται δημογραφική γήρανση
- οι γυναίκες έχουν υψηλότερο προσδόκιμο ζωής

Οικονομική δραστηριότητα

- γυναικών με αναπηρία: 39,5% 

- γυναικών χωρίς αναπηρία: 64,6%

- αντρών με αναπηρία: 57,8%

Απασχόληση

- γυναικών με αναπηρία: 25,7%

- γυναικών χωρίς αναπηρία: 44,4% 

- αντρών με αναπηρία: 33,4%
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Η Περιφέρεια Αττικής οργάνωσε μια ενημερωτική καμπάνια 

για να παρακινήσει τις γυναίκες να κάνουν μαστογραφία και 

σε συνεργασία με κάποια νοσοκομεία όρισε μια μέρα δωρεάν 

μαστογραφιών. Ας σκεφτούμε ποιες προϋποθέσεις 

απαιτούνται για να ανταποκριθεί μία

Γυναίκα με κινητική αναπηρία

Κωφή



Προϋποθέσεις για ισότιμη πρόσβαση των 
γυναικών με αναπηρία στις υπηρεσίες υγείας (1)

 Προσβάσιμο δομημένο περιβάλλον (π.χ. νοσοκομείο –
εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι)

Προσβάσιμος εξοπλισμός (π.χ. ρυθμιζόμενος κατ’ ύψος 
μαστογράφος, «υδραυλικά» κρεβάτια για τις 
γυναικολογικές εξέτασεις)

 Παροχή κατάλληλων βοηθημάτων και εύλογων 
προσαρμογών

 Παροχή «ζωντανής» βοήθειας και ενδιάμεσων 
(διερμηνέας νοηματικής γλώσσας, συνοδός κ.ο.κ.)



Προϋποθέσεις για ισότιμη πρόσβαση των 
γυναικών με αναπηρία στις υπηρεσίες υγείας (2)

 Εκπαίδευση του προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, 
διοικητικού) σε θέματα αναπηρίας/συναλλαγής με τα 
άτομα με αναπηρία

 Διεξαγωγή δράσεων ευαισθητοποίησης χωρίς 
αποκλεισμούς

 Παροχή του ενημερωτικού υλικού σε εναλλακτικές 
προσβάσιμες μορφές (π.χ. easy to read, braille, προσβάσιμο
pdf, dvd σε νοηματική)

Διασφάλιση ηλεκτρονικής προσβασιμότητας

 Προσβάσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς



Γυναίκες με αναπηρία και σεξουαλική / 
αναπαραγωγική υγεία (1)

Είναι 
ασεξουαλική ή 

υπερσεξουαλική

Η γυναίκα με αναπηρία, ιδιαίτερα με νοητική ή ψυχική αναπηρία

Δεν μπορεί να 
διαχειριστεί τη 
σεξουαλικότητά 

της

Δεν είναι ικανή 
να πάρει η ίδια 

«αποφάσεις 
ζωής»

Θα γεννήσει 
«ελαττωματικά» 

παιδιά

Δεν μπορεί να 
ανταπεξέλθει στις 

ευθύνες της 
μητρότητας



Γυναίκες με αναπηρία και σεξουαλική / 
αναπαραγωγική υγεία (2)

Η αναγκαστική στείρωση χρησιμοποιείται ως μέσο 
ευγονικής, «πρακτική» αντισύλληψης και διαχείρισης της 
εμμήνου ρύσης των γυναικών με αναπηρία

Οι γυναίκες με αναπηρία –ιδιαίτερα με νοητική, ψυχική ή 
βαριά αισθητηριακή αναπηρία– είναι δυσανάλογα 
εκτεθειμένες στην αναγκαστική στείρωση και την αναγκαστική 
άμβλωση

Οι γυναίκες με αναπηρία αποθαρρύνονται από το να γίνουν 
μητέρες

Γίνεται υπερβολική χρήση των προγεννητικών ελέγχων και 
της καισαρικής τομής στις εγκύους με αναπηρία



Γυναίκες/κορίτσια με αναπηρία ως θύματα βίας (1) 

Οι γυναίκες με αναπηρία:

- έχουν 1,5 έως 10 φορές περισσότερες πιθανότητες να 
υπάρξουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης

- βιώνουν την κακοποίηση για μεγαλύτερη χρονική περίοδο

- υφίστανται πιο σοβαρούς τραυματισμούς ως αποτέλεσμα 
της βίας

Έχουν υποστεί: ΧΩΡΙΣ ΜΕ

Φυσική ή σεξουαλική βία από σύντροφο 19% 34%

Ψυχολογική βία από σύντροφο 41% 54%

Φυσική ή σεξουαλική βία από μη σύντροφο 20% 31%

Φυσική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία 33% 46%



Γυναίκες/κορίτσια με αναπηρία ως θύματα βίας (2) 

Μεγαλύτερος βαθμός συναισθηματικής, φυσικής, οικονομικής 
εξάρτησης από τον/τη θύτη

Βίωση στερεοτυπικών αντιλήψεων τόσο για το φύλο όσο και για 
την αναπηρία  αυτοϋποτίμηση, αίσθημα ανημποριάς

Έλλειψη ενημέρωσης  δυσκολία αναγνώρισης και διαχείρισης  
περιστατικών βίας

Δυσκολίες στην επικοινωνία

Αμφισβήτηση της αξιοπιστίας τους ως μάρτυρες

Ανεπάρκεια του συστήματος να αντιμετωπίσει τα περιστατικά 
βίας κατά των γυναικών με αναπηρία – Έλλειψη εκπαίδευσης των 
αρμόδιων επαγγελματιών (αστυνομικοί, δικηγόροι, δικαστικοί)

Ιδιαίτερη προσοχή στις:
- Γυναίκες που ζουν σε ιδρύματα
- Ηλικιωμένες γυναίκες



Η παροχή φροντίδας έχει φύλο

Αποδεχόμενες και ενστερνιζόμενες τους κοινωνικώς 
προσδιορισμένους ρόλους των φύλων προσδιορίζουν 

εαυτές ως βασικές φροντίστριες της οικογένειας –
ρόλος χαρακτηριστικός ενός στερεοτυπικού 

οικογενειακού προτύπου που αποτυπώνεται στη δομή 
και τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους

Οι γυναίκες αποτελούν:

- το 76,6% των ατόμων που έχουν την ευθύνη παροχής 
φροντίδας σε άρρωστους/ες, ανάπηρους/ες ή 
ηλικιωμένους/ες συγγενείς μεγαλύτερους/ες των 15 ετών
- το 86,1% των ατόμων που δηλώνουν ότι δεν εργάζονται ή 
απασχολούνται μερικώς για λόγους παροχής φροντίδας



Ενδεικτικές Προτάσεις (1)

Οριζόντια ένταξη των διαστάσεων του φύλου και της αναπηρίας
(gender & disability mainstreaming) σε όλες τις πολιτικές και τις
δράσεις που αφορούν την προαγωγή του δικαιώματος στην υγεία

Συστηματική συλλογή δεδομένων κατά φύλο και μορφή αναπηρίας
στο χώρο της υγείας, εκπόνηση σχετικών δεικτών και συμπερίληψη
αυτών στις έρευνες και τις μελέτες αναφορικά με την υγεία

Κατάρτιση και δημοσίευση ηθικών προτύπων και ιατρικών
πρωτοκόλλων για τη δημόσια και ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη
βασισμένων στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, με
έμφαση στα πεδία της γυναικολογίας, της μαιευτικής και της βίας
κατά των γυναικών



Διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας (κτιριακές
εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ιατρικός εξοπλισμός, κ.ο.κ.)
στις γυναίκες με αναπηρία (ασθενείς ή εργαζόμενες)

Παροχή «ζωντανής βοήθειας» στις γυναίκες με αναπηρία κατά τις
συναλλαγές τους με υπηρεσίες υγείας

Εκπαίδευση/επιμόρφωση του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού σε θέματα όπως η ενημερωμένη συγκατάθεση και η
σεξουαλική/αναπαραγωγική υγεία των γυναικών με αναπηρία

Ενημέρωση/εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για την
αναγνώριση και τη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης γυναικών
με αναπηρία

Ενδεικτικές Προτάσεις (2)



Παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης στις γυναίκες
με αναπηρία για την προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής
υγείας των γυναικών με αναπηρία

Λήψη ιδιαίτερης μέριμνας για τη διασφάλιση παροχής
ικανοποιητικών υπηρεσιών υγείας σε γυναίκες με αναπηρία που
υφίστανται πολλαπλή διάκριση (ηλικιωμένες με αναπηρία, γυναίκες
πρόσφυγες με αναπηρία, κ.ά.)

Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών με αναπηρία/χρόνια
πάθηση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τον τομέα
της υγείας

Εκπόνηση μελετών για την άτυπη φροντίδα ατόμων με αναπηρία
ή/και χρόνια πάθηση και ανάληψη πρωτοβουλιών για την υποστήριξη
των άτυπων φροντιστριών/στων

Ενδεικτικές Προτάσεις (3)




