
ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 
ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ

Για την έξαρση της εξάπλωσης του 
SARS COV2

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων

Φ. Σπέη, Διδάκτωρ Ψυχολογίας της Υγείας
Ε. Ανδρεαδάκης, Γεωλόγος

Αθήνα, Απρίλιος 2020



Εισαγωγή

• Οι πρώτες αμυντικές τακτικές σε περιπτώσεις 
πανδημιών, ελλείψει ενός αποτελεσματικού 
εμβολίου, είναι κατά κανόνα 

– φαρμακολογικές θεραπείες των νοσούντων και  

– «μη φαρμακευτικές» κοινοτικές παρεμβάσεις, όπως 
είναι η προώθηση της δημόσιας υγείας με τη χρήση 
απλών αλλά αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων 
(π.χ. υγιεινή χεριών).



Εισαγωγή

Συμπεριφορές Υγείας

• Έχουν αναπτυχθεί αρκετά μοντέλα
στον τομέα της Ψυχολογίας της Υγείας 
στην προσπάθεια να ερμηνεύσουν και 
να προβλέψουν τις Συμπεριφορές 
Υγείας

• Οι συμπεριφορές υγείας είναι 
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μιας 
πληθώρας παραγόντων

• Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν 
την αντιληπτή τρωτότητα από τη νόσο, 
την αντιληπτή σοβαρότητα της νόσου, 
τις αντιλήψεις για την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
προστασίας κ.α 

Στοιχεία μεθοδολογίας

• Η έρευνα βασίστηκε στο κοινωνικογνωστικό 
Μοντέλο Πεποιθήσεων για την Υγεία

• Διαμορφώθηκε με βάση τη δομή που 
προτείνεται από το Effective Communication 
in Outbreak Management; development of 
an evidence-based tool for Europe” (2015) 

• Διεξήχθη με τη χρήση διαδικτυακού 
ερωτηματολογίου μέσω του Google Forms

• Οι συμμετέχοντες ήταν 708 ενήλικες

• Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που 
αναφέρονται στην συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου για το χρονικό διάστημα 
από 19/03/2020 έως και 29/03/2020



Δημογραφικά Στοιχεία
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Δημογραφικά Στοιχεία

Οικογενειακή  κατάσταση Μορφωτικό επίπεδο

12,00%

42,10%
39,80%

5,10%

1,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Άγαμος/η
45,60%

Έγγαμος/η
45,50%

Άλλο
8,90%



Δημογραφικά Στοιχεία - Επάγγελμα
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Ποιες πιστεύετε ότι θα ήταν οι πιθανότητες σας να νοσήσετε 
από τις ακόλουθες νόσους την ερχόμενη χρονιά; [Covid-19]

• Η νόσος Covid 19 
συγκέντρωσε τα 
μεγαλύτερα ποσοστά 
«πολύ μεγάλης» και 
«μεγάλης» 
πιθανότητας

• Το ερωτηματολόγιο 
περιλάμβανε επίσης 
– γρίπη, 

– ουρολοίμωξη,

– έμφραγμα, 

– διαβήτη 

• Παραπλήσια ποσοστά 
παρουσίασε μόνο η 
γρίπη
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Πόσο κρίσιμη πιστεύετε ότι είναι η κατάσταση με τον 
κορωνοϊό;
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Πόσο κρίσιμη θα νιώθατε ότι θα ήταν η 
κατάστασή σας αν νοσούσατε από τις 
ακόλουθες νόσους την ερχόμενη χρονιά; 
[Covid-19]
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Σε τι βαθμό σας ανησυχεί η πιθανότητα να 
νοσήσετε από COVID-19;
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Πιστεύετε ότι το μέτρο αυτό θα βοηθήσει στην 
πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού;

• Μεταξύ των οδηγιών 
ατομικής υγιεινής 
συστήνεται 
– το τακτικό και επιμελές 

πλύσιμο των χεριών με 
υγρό σαπούνι και νερό, 
για τουλάχιστον 20 
δευτερόλεπτα, πριν τη 
λήψη τροφής και μετά 
την επίσκεψη στην 
τουαλέτα, 

– προσεκτικό στέγνωμα 
χεριών με χάρτινες 
χειροπετσέτες μιας 
χρήσης 

– και απόρριψή τους 
στους κάδους 
απορριμμάτων.

Σίγουρα ναι
44,92%

Μάλλον ναι
40,25%

Ίσως ναι, ίσως 
όχι

11,58%

Μάλλον όχι
2,12%

Σίγουρα όχι
1,13%



Πιστεύετε ότι θα κατορθώσετε να τηρήσετε 
αυτή την οδηγία ατομικής υγιεινής;

• Μεταξύ των οδηγιών 
ατομικής υγιεινής 
συστήνεται 
– το τακτικό και επιμελές 

πλύσιμο των χεριών με 
υγρό σαπούνι και νερό, 
για τουλάχιστον 20 
δευτερόλεπτα, πριν τη 
λήψη τροφής και μετά 
την επίσκεψη στην 
τουαλέτα, 

– προσεκτικό στέγνωμα 
χεριών με χάρτινες 
χειροπετσέτες μιας 
χρήσης 

– και απόρριψή τους 
στους κάδους 
απορριμμάτων.

Σίγουρα ναι
63,56%

Μάλλον ναι
32,77%

Ίσως ναι, ίσως 
όχι

2,68%

Μάλλον όχι
0,71%

Σίγουρα όχι
0,28%



Κίνητρα υιοθέτησης πρακτικών ατομικής υγιεινής
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Ο COVID-19 μπορεί να είναι σοβαρή ασθένεια

Θέλω να αποφύγω να κολλήσω τον COVID-19

Πιστεύω ότι τα μέτρα βοηθούν

Εάν δεν λάβω αυτά τα μέτρα, θα το μετανιώσω αργότερα

Οι αρχές το συμβουλεύουν, γι 'αυτό θα το κάνω

Άλλοι άνθρωποι στο περιβάλλον μου θα τηρήσουν επίσης τα 
μέτρα



Η γενική σύσταση είναι να περιοριστούμε στο σπίτι 
καθόλη τη διάρκεια της έξαρσης. Θα το τηρήσετε;

• Περίπου το 20% των 
ερωτηματολογίων 
απαντήθηκαν μετά 
την εφαρμογή των 
περιοριστικών 
μέτρων 
κυκλοφορίας.

• Η τάση ήταν 
αυξητική για τις 
απαντήσεις Μάλλον 
ναι/Σίγουρα Ναι. Σίγουρα ναι

71,15%

Μάλλον ναι
23,90%

Ίσως ναι, ίσως 
όχι

2,69%

Μάλλον όχι
1,41%

Σίγουρα όχι
0,85%



Αν εξακολουθήσετε τις εξωτερικές σας 
δραστηριότητες, αυτό θα γίνει διότι:
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Ο εργοδότης μου με αναγκάζει (είμαι υπάλληλος)

Πιστεύω ότι αν προσέχω αρκετά δεν θα βλάψω τον 
εαυτό μου ή τους άλλους

Το επάγγελμά μου σχετίζεται με τη δημόσια υγεία ή 
την πολιτική προστασία

Οι οδηγίες δε μου το απαγορεύουν

Με αναγκάζει η οικονομική μου κατάσταση (είμαι 
αυτοαπασχολούμενος)

Αν αλλάξω την καθημερινή μου ρουτίνα, θα 
επιβαρύνει πολύ την ψυχολογική μου κατάσταση



Παρατηρήσεις και συμπληρωματικά 
στοιχεία (1/2)

• Το δείγμα είναι κατά 99% από τον 
εργασιακά ενεργό πληθυσμό, 
μοιρασμένο ως προς την 
οικογενειακή κατάσταση, και με 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

• Συμμετέχουν αντιπροσωπευτικά 
όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες 
και υπερτερεί η συμμετοχή των 
γυναικών (60%).

• Ένα ποσοστό περίπου 90% γνωρίζει 
ότι το νόσημα χαρακτηρίζεται από 
λοίμωξη του αναπνευστικού και ότι 
δεν υπάρχουν πάντα συμπτώματα 
στους φορείς.

• Ένα ποσοστό περίπου 20% δεν 
γνωρίζει αν υπάρχει εμβόλιο. 

• Πάνω από 60% των ερωτώμενων 
δηλώνουν ότι εάν υπήρχε εμβόλιο 
μάλλον ή σίγουρα θα το έκαναν. 

• Ταυτόχρονα, ένα ποσοστό περίπου 
20% πιστεύει ότι το εμβόλιο 
προστατεύει μόνο αυτόν που το 
κάνει.



Παρατηρήσεις και συμπληρωματικά 
στοιχεία (2/2)

• Η μεγάλη πλειοψηφία χαρακτηρίζεται 

από αρκετά μεγάλη ανησυχία για την 

εξάπλωση του ιού, την κρισιμότητα της 

κατάστασης και την πιθανότητα να 

νοσήσει. 

• Η πλειοψηφία του δείγματος δεν θεωρεί 

ότι ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου 

σε σχέση με τον ιό.

• Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αποδοχής 

των προληπτικών μέτρων προσωπικής 

υγιεινής και περιορισμού στο σπίτι.

• Το πρώτο σε συχνότητα κίνητρο εφαρμογής 

των μέτρων προφύλαξης είναι να μην 

μεταδώσουμε τον ιό σε άλλους (89%, 

διπλάσιο από το 43,5% που είναι να μην 

κολλήσουμε οι ίδιοι και είναι 4ο σε 

συχνότητα). 

• Το πρώτο σε συχνότητα εμπόδιο τήρησης 

του περιορισμού εξόδου είναι ο 

εξαναγκασμός από την εργασιακή σχέση 

(30,8%, ενώ το δεύτερο με 24,2% είναι η 

πεποίθηση ότι η προσοχή μας αρκεί για να 

μη συμβεί το κακό).

• Ένα ποσοστό μικρότερο από 2% δηλώνει ότι 

υπάρχει γνωστό κρούσμα στο άμεσο 

οικογενειακό ή εργασιακό του περιβάλλον.



Επίλογος

• Η έρευνα θα συνεχίσει να διεξάγεται κατά τη διάρκεια του φαινομένου, 

προκειμένου να εκτιμήσει τις μεταβολές στις αντιλήψεις διακινδύνευσης. 

• Στόχος είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων διακινδύνευσης από τον 

SARS-CoV-2 και τον ρόλο που παίζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

στις αντιλήψεις αυτές. 

• Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, δύνανται να οδηγήσουν στον 

πληρέστερο σχεδιασμό ενημερωτικών εκστρατειών με στόχο την επίτευξη 

ευνοϊκών αλλαγών στη δημόσια συμπεριφορά.

• Σύνδεσμος έρευνας: https://forms.gle/8uggJbrmx9z7ZnpL6


