Τι φοβούνται περισσότερο οι Έλληνες: Έρευνα ΕΣΔΥ

Με το πλέον ανάγλυφο τρόπο περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν σήμερα
οι Έλληνες η δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποίησε ο Τομέας Επιδημιολογίας και
Βιοστατιστικής,της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με επικεφαλής την επιστημονική
υπεύθυνη κ.Έφη Σίμου.

Όπως απέδειξε η έρευνα ένα ποσοστό που αγγίζει το 91,7% του πληθυσμού δηλώνει ότι
φοβάται την έλλειψη δικαιοσύνης. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει το βαθμό δυσπιστίας των
συμπολιτών μας απέναντι στην τρίτη εξουσία: δεν πιστεύουν σε αυτή και δεν περιμένουν
ότι θα τιμωρηθούν ποτέ οι υπαίτιοι.

Και να αναλογισθεί κανείς ότι η έρευνα έγινε πριν από την σύλληψη των βουλευτών της
Χρυσής Αυγής.

Η ίδια έρευνα κατέδειξε ότι οι συμπολίτες μας φοβούνται σε ποσοστό που φτάνει το

84,4% την ανεργία,

το 83,6% την φτώχεια,

το 82,6% την εγκληματικότητα και το
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81,4% την αρρώστια!

κλονίσθηκε η υγεία των Ελλήνων

Όπως προέκυψε από την ίδια έρευνα το μνημόνιο αλλά και τα δυσβάστακτα οικονομικά
μέτρα έχουν κλονίσει την υγεία των συμπολιτών μας.

Μάλιστα στο 56,9% του πληθυσμού έχει επηρεασθεί η ψυχική του υγεία, στο 52,6% οι
σχέσεις του, στο 80% στην ασφάλεια του για το μέλλον.

Eξίσου συγκλονιστική είναι η αποκάλυψη της έρευνας ότι το 55,7% δεν έχει πλέον
την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει φάρμακα ενώ ένα ποσοστό που φτάνει
το 28,4% αραίωσε τη συχνότητα που τα λαμβάνει με πρωτοβουλία του ώστε να
κάνει οικονομία!.

διάγνωση και πληροφόρηση από το διαδίκτυο

Μπορεί το μνημόνιο να έχει καταρρακώσει την υγεία των συμπολιτών μας αλλά από ότι
φαίνεται καταφεύγουν στο διαδίκτυο για να ενημερωθούν για θέματα υγείας αλλά και να
κάνουν διάγνωση των συμπτωμάτων τους!

Χρήματα για εφημερίδες δεν υπάρχουν και έτσι ενημερώνονται αξιόπιστα όπως
ισχυρίζονται από το ίντερνετ για θέματα υγείας.

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας το 79,7% δηλώνει πολύ και αρκετά ενημερωμένο
για θέματα υγείας.

Ένα ποσοστό που αγγίζει το 76,0% ενημερώνεται από το γιατρό το 53,5% από τον
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φαρμακοποιό

το 58,8% ενημερώνεται από ιστοσελίδες το 25,4% από τα social media και μόλις το 24%
από εφημερίδες.

Η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στην έρευνα εμφανίζεται ικανοποιημένο σε ποσοστό
84,6% από την επάρκεια των πληροφοριών που λαμβάνει από το γιατρό και το 69,2% από
την επάρκεια των πληροφοριών που λαμβάνει από το φαρμακοποιό.

Την ίδια στιγμή ένας στους πέντε Έλληνες δηλώνει ικανοποιημένος από την ποιότητα των
πληροφοριών που λαμβάνει από το διαδίκτυο και ένας στους τρεις από τις πληροφορίες
που παίρνει από τις εφημερίδες.

Ένα ακόμη άκρως ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε από την ίδια έρευνα είναι ότι το
61,6% κάνει αυτοδιάγνωση μέσω ίντερνετ ,το 35,2% με βάση κάτι που είδε στην
τηλεόραση και το 34,2% εμπιστεύεται τις διαγνωστικές μεθόδους που υπάρχουν
στις ιστοσελίδες υγείας
.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα που διενεργήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH σε
αντιπροσωπευτικό δείγμα, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω, σε 1.227 άτομα,
πανελλαδικά, με αναλογική κατανομή στις 13 περιφέρειες της χώρας το χρονικό διάστημα
19 έως 20 Σεπτεμβρίου και είδε το φως της δημοσιότητας ανακοινώθηκε κατά την
διάρκεια του συνεδρίου που γίνεται σήμερα με θέμα :''Ενημέρωση Υψηλού Κινδύνου: Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης και Δημόσια Υγεία».
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