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                                                     ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑ 

Η διάσταση του φύλου και η υγεία, όπως αποτυπώνονται μέσα από τα εφαρμοζόμενα 

Προνοιακά Προγράμματα. 

Για πολλές δεκαετίες η Υγεία και η Πρόνοια βρίσκονταν στην ευθύνη του  ίδιου Υπουργείου 

και μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η πλειονότητα των πολιτών, που ωφελούνται από τις 

δομές της Πρόνοιας είναι άτομα με κακή υγεία, όπως ευρύτερα ορίζεται από τον ΠΟΥ. 

Όχι μόνον έχουν προβλήματα σωματικής, ψυχικής, νοητικής υγείας αλλά και σε όσους δεν 

περιγράφονται σχετικά τέτοια προβλήματα η ευεξία, η καλή υγεία είναι απoύσα. 

Από την οπτική της αντιμετώπισης της κατάστασης κακής υγείας και όχι της στείρας 

περιγραφής της, η κοινωνική αλληλεγγύη αποσυνδέει  τις έννοιες υγεία- πρόνοια και 

στρέφει την προσοχή στα προγράμματα ένταξης και αποκατάστασης. 

Στο σημείο εισόδου των ενδυνάμει εξυπηρετούμενων  από το Σύστημα κοινωνικής 

αλληλεγγύης- πρόνοιας έχουμε την πρώτη σαφή εικόνα για τη διάκριση του Φύλου. 

 Οι έγκυες προσέρχονται μόνες σχεδόν 100%, αφού εξυπακούεται ότι για να προσέλθει στη 

κρατική προστασία δεν έχει τη συμπαράσταση του άνδρα – συντρόφου. Συνήθως είναι 

γυναίκες με ψυχικά, ψυχολογικά, νοητικά, εξαρτημένες, εργαζόμενες με το σεξ κ.λπ. 

 Σε όλα τα προγράμματα, που σχετίζονται με την προστασία παιδιών εκτός οικογένειας 

πάνω από 95% τα παιδιά συνοδεύονται από τη μητέρα. (ΚΒΜ 86 βρέφη με τη μητέρα ή 

Εισαγγελική εντολή, 1 πατέρας).Πίσω από αυτό το ποσοστό υπάρχει η βία, η εγκατάλειψη, 

η άρνηση ανάληψης ευθύνης, όπως ορίζουν τα στερεότυπα για το ρόλο του φύλου και 

όπως αυτά διατηρούνται μέσα από την κοινωνική ανοχή.   

Στα Προγράμματα που σχετίζονται με την αναπηρία οι μητέρες-γυναίκες προέρχονται  με 

μεγαλύτερη συχνότητα στα Κέντρα Διάγνωσης, και στα Θεραπευτικά  Προγράμματα 

γενικότερα αν και τα τελευταία χρόνια  όλο και περισσότεροι άνδρες μοιράζονται 

συστηματικά ευθύνες και φροντίδα.  

Εκεί όμως που το ποσοστό συμμετοχής αποκλίνει σε μεγάλο βαθμό είναι στη μακρόχρονη 

φροντίδα, των ατόμων με αναπηρία, που διαβιούν σε κλειστές μονάδες. Η μητέρα είναι 

αυτή που συνεχίζει να προσφέρεται, που δίνει στον εαυτό της ή της επιτρέπονται οι 

λιγότερες διαφυγές, που στηρίζει διαχρονικά. 

Τα στοιχεία από μια κλειστή μονάδα φροντίδας παιδιών/ενηλίκων σήμερα, στην οποία τα 

άτομα ζουν εκεί από 8-22 χρόνια ήδη : στα 26 άτομα έχουμε συχνές (εβδομαδιαίες ) 

επισκέψεις από 5 γονείς 3 άντρες/2 γυναίκες. Στο σύνολο, σε αραιές επισκέψεις 

προσέρχονται 11γυναίκες, 3 άντρες , 2 ζευγάρια γονέων. 



Στα ανοιχτά Προγράμματα ,οποιασδήποτε μορφής, όπου τα άτομα παραμένουν στην 

οικογένεια , η συμμετοχή των δυο γονιών είναι συχνότερο φαινόμενο. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση οι ειδικοί που εργάζονται με την οικογένεια έχουν περισσότερες ευκαιρίες να 

υποστηρίξουν τη διατήρηση την εμπλοκή όλων των μελών και το καταφέρνουν 

ικανοποιητικά  

Στις υποκατάστατες οικογένειες : 

Στην υιοθεσία οι δυο γονείς συνειδητά εμπλέκονται στην ανατροφή παιδιών, όπως και στην 

αναδοχή . 

Στις περιπτώσεις διαζυγίου, όπως και στις περιπτώσεις δύσκολης εφηβείας ή άλλων 

προβλημάτων υπάρχουν πατέρες που παίρνουν απόσταση όχι όμως στο βαθμό των 

οικογενειών που η σύστασή τους ορίζεται από τους βιολογικούς παράγοντες. 

 

Αυτονόητο φέρεται να είναι ότι η παρέμβαση των επαγγελματιών (ψυχικής κ.λπ.) υγείας 

εμπεριέχει το στόχο κινητοποίησης των δύο φύλων εξίσου στις κοινές ευθύνες, παράλληλα 

με προσπάθεια για άρση στερεοτύπων, προκαταλήψεων, αρνητικών αντιλήψεων. Εάν αυτό 

συμβαίνει συχνά, επιτυχημένα, αποτελεσματικά είναι ένα ζήτημα που λογικά συνδέεται με 

αντίστοιχα αποτελέσματα. Μπορούμε να διατυπώσουμε την άποψη, πως δεν υπάρχει 

σαφής πολιτική, που να την υπηρετών δοκιμασμένες πρακτικές και εργαλεία. 

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των  ασύνδετων πολιτικών του κράτους αναφέρεται η 

πρακτική του κράτους στη κλειστή φροντίδα  με κριτήριο τον διαχωρισμό των φύλων.  

Το προσωπικό επίσης, των Προνοιακών δομών παραμένει σε υψηλότατο ποσοστό να είναι 

γυναίκες και μάλιστα υπερβολικά κουρασμένες ψυχικά και σωματικά χωρίς 

μέριμνα για αυτοπροστασία 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

Η έγκαιρη παρέμβαση και πλαισίωση όλων των μελών της οικογένειας από την αρχή της 

ένταξης στο Προνοιακό σύστημα είναι αναγκαία και χρειάζεται να υπηρετείται από μέτρα 

συγκεκριμένα (διευκόλυνση της επικοινωνίας της οικογένειας με το παιδί, ή το ενήλικο 

μέλος, ακόμα και με χρηματοδότηση της μετάβασης, ευέλικτο επισκεπτήριο κ.λπ.) 

Η προσαρμογή των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ατομικά σχέδια φροντίδας και 

αποκατάστασης και για τα παιδιά αλλά και για τους χρόνια πάσχοντες  (χόμπυ, διατήρηση 

κοινωνικών επαφών, κ.λπ.) 

Η εμπλοκή και των δύο γονιών και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας στη βάση του 

ατομικού προγράμματος και του στόχου της αποκατάστασης. Όσο το πλαίσιο παραμένει 

κλειστό και χωρίς προοπτική οι γονείς απομακρύνονται. Αν αυτό χαρακτηρίζεται από 

ποιότητα και σύνδεση με την κοινότητα η διατήρηση των δεσμών ενισχύεται. Με άλλα 

λόγια: Η στόχευση στη διατήρηση και ενίσχυση της υγείας μπορεί να έχει θετικά 

αποτελέσματα αναφορικά με την έμφυλη  παρέμβαση. 



Η ενεργή εμπλοκή της κοινότητας (Και τα δύο φύλα, διαφορετικές ηλικίες, ποικίλες 

δράσεις..) αυξάνει τους δείκτες καλής υγείας. 

 Η στόχευση στο σχεδιασμό ανοιχτών (στη πλειοψηφία)  προγραμμάτων χρειάζεται να 

κερδίσει έδαφος, αξιολογώντας όλα τα θετικά αποτελέσματα, που συγκριτικά 

αποδεικνύονται και σε όλους τους τομείς βελτίωσης (υγείας, σχέσεων, ένταξης…), πχ. 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας για παιδιά εξαρτημένων γονέων ή από άλλες ευάλωτες 

ομάδες 

Όπου η υγεία και η πρόνοια συνδέονται στενότερα, για λογαριασμό κάποιων ανθρώπων 

επιβάλλεται η λειτουργική τους διασύνδεση, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και να 

διατηρούν την αξιοπρέπεια. 

Το προσωπικό του Προνοιακού χώρου χρειάζονται την εποπτεία, τη συνεχή (δια Βίου) 

εκπαίδευση, την εναλλαγή και την υποστήριξη για να επεξεργασθούν προκαταλήψεις και 

στερεότυπα για να παραμείνουν πρόσφοροι ποιοτικών υπηρεσιών. 

Βεβαίως να αλλάξει η οπτική των φύλων για το ίδιο το Σύστημα, με πρακτικές, που αυτό το 

αποδεικνύουν, όπως είναι η ίδρυση μικρών σπιτιών με παιδιά και έφηβους των δύο φύλων. 

 

 

 

 

 


