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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΘΕΜΑΣΑ

Be First Be Right
Be 

Credible



BEST PRACTICE – Π.Ο.Τ.

• Οικοδόμηςη & διατήρηςη εμπιςτοςφνησ

• Αναγνώριςη & επικοινωνία & επί αβεβαιότητασ

• Συντονιςμόσ

• Ταχφτητα & διαφάνεια  

• Εγρήγορςη

• Συμμετοχή εμπλεκομζνων - όχι διαταγζσ!!!



1η επικοινωνία !!!

• Οικοδόμηςη εμπιςτοςφνησ & 

αξιοπιςτίασ:

– δείξτε την ανθρωπιά ςασ

– Όχι υπερ-καθηςυχαςτικόσ

– Να είςτε ειλικρινείσ

• Σταθερότητα & ςυνζπεια μηνυμάτων



Μηνφματα

• Ανάπτυξη απλϊν & καθαρϊν μηνυμάτων 

προςαρμοςμζνων ςτο κοινό ςασ.

– Αναγνωρίςτε πωσ αιςθάνεται το κοινό, απλή γλώςςα, 

εξειδικευμζνεσ ςυμβουλζσ, όχι υποςχζςεισ, επιθζςεισ

• Ελζγξτε από πριν τα μηνφματα ςασ!!!



Επικοινυνία & σπήζη 

όλυν ηυν μέζυν

• Social media, Internet 

– Έμθαζη ζε (+) / (-) 

ανεξαπηήηυρ ηεκμηπίυζηρ

– Δσζκολία ζηην ακρίβεια ζηην 

ηασεία επικοινυνία 

– Σημαζία ζηις εικόνερ & 

πποζυπικέρ ιζηοπίερ

– Εκμεηάλλεσζη ηφν τειρόηερφν 

θόβυν μαρ



Απόππιτη ηυν μύθυν



Επιζηημονική 

παπαπληποθόπηζη !!!



Εποσική Γπίπη

• ηο  πιο  ζςσνό  νόζημα  ποσ προλαμβάνεηαι 
με εμβολιαζμό, προκαλεί επιδημίες κάθε έηος 

• ηο  πιο  ζςσνό  αίηιο  θανάηος από  νόζημα  
ποσ  προλαμβάνεηαι  με  εμβολιαζμό 

– εκηίμηζη: 250.000- 500.000 θάναηοι εηηζίφς 

• ECDC: Νοζεί 3-5% ηοσ πληθσζμού εηηζίφς, 

– εκηίμηζη: 40.000  θάναηοι  κάθε  τρόνο  ζηην  
Εσρφπαχκή Ένφζη 



N ζοβαπών πεπιζηαηικών Ελλάδα 
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4 περίοδοι γρίπησ Α(Η1Ν1)pdm09

Ευρήματα/ 
χαρακτηριςτικά 

2009-2010 2010-2011 2013-2014 2015-2016

Διαςωλήνωςη ςτην 
ειςαγωγή

81,6% 83,4% 83,4% 82,8%

ARDS 65% 72,2% 65,6% 80,3%

Θάνατοι ςτη ΜΕΘ
128 144 137 150

Θνητότητα 
ειςαγωγϊν ςτη 
ΜΕΘ 

43,5% 39,1% 40,5% 37,8%

Μζςη Ηλικία 
θανόντων ςτη ΜΕΘ 44 ζτη 56,7 ζτη 61,9 ζτη 54,2 ζτη

Εμβολιαςμόσ
Ν/Α 

15/368
[4%]

20/330
[6 %]

25/311 [6 %]



Επικοινυνία για γπίπη

• Κύπια μέηπα

– Αναπνεσζηική σγιεινή 

– Υγιεινή τεριών

– Εμβολιαζμός εγκαίρφς επί κινδύνοσ



Αναπνεςζηική ςγιεινή



Υγιεινή σεπιών



Εμβολιαζμόρ – Ποιοι?



Κάλςτη από ηο εμβόλιο?

• 50-70% αναλόγφς ζηελέτοσς

• ΌΧΙ 100%

• Αλλά ηο καλύηερο προληπηικό μέηρο



Εμβολιαζμόρ ςγειονομικών

• ΕΛΛΑΔΑ

• ταμηλά % εμβολιαζηικής 

κάλσυης επαγγελμαηιών σγείας 

• 10,9% ζηα νοζοκομεία και 

• 24% ζηα Κένηρα Υγείας



Επικοινυνία & ηθικοί 

κανόνερ



Επικοινυνία & 

θεπαπεία γπίπηρ

• Κύπια μέηπα

– Θεραπεία επί κινδύνοσ, ζοβαρής νόζοσ

– Όηαν «ηρέτει» η επιδημία

– Χφρίς εργαζηηριακή Επιβεβαίφζη !!!



ΠΑΝΔΗΜΙΑ 2009-2010
& η αποτυχία επικοινωνίασ 

• Αρχικά επιτυχία ERC ζωσ την διακήρυξη πανδημίασ

• φγχυςη φάςεων πανδημίασ με ςοβαρότητα νόςου

• Αγνόηςη Social media από WHO & κυβερνήςεισ

• Θεωρίεσ ςυνωμοςίασ & ζλλειψη εμπιςτοςφνησ



Pandemic peak



Reasons to decline



Αντίληψη κινδφνου  



Αντίληψη κινδφνου  



Σο εμβόλιο είναι αςφαλζσ ςε εγκφουσ!!
Προςταςία & για το μωρό!!!  





11,8% of people w risk conditions !!!

Pandemic peak





24 Feb 2010

• …over 300 million people 
have now been vaccinated 
against pandemic influenza 
and 

• …the safety record of the 
vaccine has been excellent. 

• …we have not seen any 
unusual safety events



Γρίπη = παγκόςμιοσ εχθρόσ ΗΠΑ 2016 



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

• Ανάγκη περαιτζρω βελτίωςησ

– επιπζδου γνϊςεων ςτον γενικό πληθυςμό με ζμφαςη ςτην 

ακρίβεια τησ πληροφόρηςησ, ςημαςία τησ γρίπησ

• Προληπτική δράςη του εμβολιαςμοφ

– επιπζδου γνϊςεων για την γρίπη ςτουσ δημοςιογράφουσ 

– Βελτίωςη τησ επικοινωνίασ αβεβαιοτήτων για τη γρίπη

– Οικοδόμηςη εμπιςτοςφνησ με το κοινό






