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Αυτό το κείμενο της Διεθνούς Εταιρείας γιατη Φυσική Δραστηριότητακαι την Υγεία (International Society for Physical Activity and
Health-ISPAH) παρέχει μιασυνοπτική παρουσίασητωνσημαντικότερων τεκμηρίων πουμπορούννααποτελέσουν τη βάση, να
προαγάγουνκαι νακαθοδηγήσουν τη συζήτησηκαι τις πολιτικές γιατη φυσική δραστηριότητα.
Αποτελεί ένα κάλεσμα γιατην ανάληψηδράσεων απόόλους (επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, κοινωνία των πολιτών, υπεύθυνους
λήψης αποφάσεων),ώστε να ενσωματωθεί η φυσική δραστηριότηταστις πολιτικές πουεφαρμόζονταισε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο.

Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ
ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
Η φυσική δραστηριότητα είναι ένας όρος-οµπρέλα για
την ανθρώπινη κίνηση που µπορεί να υλοποιηθεί παντού
(σε σπίτια, χωριά,σχολεία,πόλεις, οργανισµούςκαι
κοινότητες) και για πολλούς λόγους. Περιλαµβάνει τόσο
την περιστασιακή όσο και τη σκόπιµη φυσική
δραστηριότηταστον χώρο εργασίας, στο σπίτι, στις
µετακινήσεις, στηναναψυχή.
Περισσότεροι από 1,4 δισεκατοµµύρια ενήλικες,
παγκοσµίως, δεν επιτυγχάνουν τα ελάχιστα
συνιστώµενα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας(1)
και, ωςεκ τούτου, εκτίθενται στον κίνδυνο µη
µεταδοτικώννοσηµάτων(ΜΜΝ) (2). Με µια
συντηρητική εκτίµηση, η έλλειψηφυσικής
δραστηριότητας κοστίζει στην παγκόσµια
οικονοµία 68 δισεκατοµµύρια δολάρια, ετησίως(3).
Τα τρέχοντα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας
αποτρέπουν κάθε χρόνο 3,9 εκατοµµύρια θανάτους,
σε παγκόσµιο επίπεδο (4). Αντίθετα, η ανεπαρκής
φυσική δραστηριότητα ευθύνεται για
περισσότερους από 5 εκατοµµύρια θανάτους,
ετησίως,οιοποίοιθα µπορούσαν να αποτραπούν
(2, 5).
Η έλλειψη φυσικής δραστηριότηταςσχετίζεται (άµεσα
και έµµεσα) µε τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου
γιαταΜΜΝ, όπωςείναι η υψηλή αρτηριακή πίεση, η
υψηλή χοληστερόλη και τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης,
καθώςεπίσης και µε τις πρόσφατες εντυπωσιακές
αυξήσεις στην παιδική και ενήλικη παχυσαρκία, όχι
µόνο στις χώρες υψηλού εισοδήµατος (ΧΥΕ), αλλάκαισε
πολλές χώρες χαµηλού και µεσαίου εισοδήµατος (ΧΧΜΕ)
(2). Σχεδόν το 80% των θανάτωνπου οφείλονται σε ΜΜΝ
(28 εκατοµµύρια) συµβαίνουν σε χώρες ΧΜΕ (6),
υποδεικνύοντας τις µεγάλες δυνατότητες των
παρεµβάσεων πρόληψης στις χώρες αυτές. Εκτός από τα
οφέλη για τη σωµατική υγεία, η φυσικήδραστηριότητα
µπορεί να ενισχύσει την ψυχική και κοινωνική υγεία και
ευεξία και να παράσχει γνωστικά οφέλη σε ατοµικό και
κοινοτικό επίπεδο (5).
Σε παγκόσµιο επίπεδο, έναςστουςτέσσεριςενήλικεςκαι
τέσσερις στους πέντε έφηβους έχουν ανεπαρκή φυσική
δραστηριότητα (1, 7). Ως ζήτηµα δηµόσιας υγείας, τα
σηµερινά επίπεδα έλλειψης φυσικής δραστηριότητας
έχουν χαρακτηριστεί ωςπαγκόσµια πανδηµία (8).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΟΠΑΓΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Στις συστηµοπαγείς προσεγγίσεις συµπράττουν η
τεχνογνωσία και ο ενθουσιασµός όλων των παραµέτρων
του συστήµατος, σε ατοµικό, κοινοτικό,κοινωνικόκαι
πολιτικό επίπεδο έτσι, ώστεναδηµιουργηθεί µια κοινή
αντίληψη σχετικά µε την πολυπλοκότητα ενός
προβλήµατος (στην προκειµένη περίπτωση της έλλειψης
φυσικής δραστηριότητας), να χαρτογραφηθούνοιβασικοί
παράγοντες και να εντοπιστούν τα σηµεία που θα
διαταράξουν το σύστηµα (9). Το σύστηµα θα περιλαµβάνει
ανθρώπους, κοινότητες,οργανισµούς,πόρους (γνώση,
χρήµα, χρόνο), το φυσικόκαικοινωνικόπεριβάλλον, τις
υποδοµές, και την οικονοµία, ευρύτερα.
Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της
συστηµοπαγούς προσέγγισης είναι η
αποµάκρυνση από την, κάπως,
παραδοσιακή προσέγγιση, που θεωρεί ότι
οι µεµονωµένες παρεµβάσεις είναι
αποτελεσµατικές. Αντίθετα, πρέπει να
κατανοήσουµε πώς λειτουργεί το σύστηµα
εντός του πλαισίου, πώςανταποκρίνεται
και πώς θα µπορούσαν να προσαρµοστούν
οι προσεγγίσεις για τη δηµόσια υγεία,
σύµφωνα µε τις ανάγκες του συστήµατος.
Φέρνοντας σε επαφή µια ευρεία γκάµα εταίρων (σε τοπικό,
εθνικό ή διεθνές επίπεδο), ώστενακατανοηθούντα
βαθύτερα αίτια της έλλειψης φυσικής δραστηριότητας, οι
συστηµοπαγείς προσεγγίσεις δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε
εταίρο να δει πού ταιριάζειµέσα στο ευρύτερο πλαίσιο.
Εταίροι ευρύτερης κλίµακας, οι οποίοι µπορεί να µην έχουν
συµµετάσχει στο παρελθόν σε κάποιο πρόγραµµα δράσης για
τη φυσικήδραστηριότητα,µπορούννα δουν πώς, µε το έργο
τους,συντελούντόσοστοπρόβληµα όσο και στη λύση του.
Αυτό το κείµενο µπορεί να αποτελέσει τη βάση, ώστενα
εντοπιστούν και να προσεγγιστούν οι βασικοί κοινωνικοί
εταίροι, για να ανοίξειη συζήτησησχετικάµε τη φυσική
δραστηριότητα.
Σε µια συστηµοπαγή προσέγγιση, ο
ρόλος της κοινότητας είναι κοµβικός.
Mπορεί να ενεργοποιήσει κοινοτικά
κεφάλαια,να ενισχύσει την εµπλοκή
των κατοίκων της περιοχής και να
παράσχει βιωµατικές γνώσεις για το
πρόβληµα.
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Για την υποστήριξη της υιοθέτησης µιας συστηµοπαγούς προσέγγισης µε τη συµµετοχή της κοινότητας απαιτούνται
διάφοροι παράγοντες (10). Ο πρώτος είναι ο εντοπισµός των ανθρώπωνπου διαµορφώνουν το σύστηµα –είτε είναι
κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, είτε κάτοικοιτης περιοχής που ασκούν επιρροή- και η διασφάλιση της υποστήριξής τους. Ο
δεύτεροςείναιναδοθείχρόνος,γιανα δοµηθούν ή να ενισχυθούν σχέσεις, να εδραιωθείηεµπιστοσύνη µεταξύ των εταίρων
και να διασφαλιστεί ότι το σύστηµα έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα για αλλαγή. Για να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα
της προσέγγισης, απαιτούνται κατάλληλες πρακτικές διακυβέρνησης. Επιπλέον, η ευθυγράµµιση πολλών σχεδίων δράσης θα
παράσχει στους κοινωνικούς εταίρους που προέρχονται από διάφορους τοµείς τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη
συµµετοχή τους.
Μια συστηµοπαγής προσέγγιση για την αύξηση τωνεπιπέδων φυσικής δραστηριότητας του πληθυσµού θα περιλαµβάνει
δέσµευση για (11):
1.Εθνική πολιτική
2.Πολιτικές και κανόνες σε τοπικό επίπεδο
3.Προσβάσιµα προγράµµατα σε όλη τη διάρκεια της ζωής
4.Υποστηρικτικά περιβάλλοντα
5.Συµπράξεις µε κοινότητες και µεταξύ τοµέων
Επιπρόσθετα, απαιτείται υποστήριξη του συστήµατος, γιανα διασφαλιστείησταθερήεφαρµογήτηςπολιτικής.
Η υποστήριξη αυτή περιλαµβάνει:
1.Εθνικές οδηγίες φυσικής δραστηριότητας(ή υιοθέτηση ή προσαρµογή των παγκόσµιων κατευθυντήριων οδηγιών)
2.Επένδυση σε ισχυρούς θεσµούς, οι οποίοι θα καθοδηγήσουν τα σχέδια δράσης για τη φυσική δραστηριότητα
3.Υποστήριξη των διαδικασιών παρακολούθησης, επιτήρησης και έρευνας της φυσικής δραστηριότητας
4.Επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελµατιών της φυσικής δραστηριότητας
5.Εξασφάλισηβιώσιµης χρηµατοδότησης για την εφαρµογή πολιτικών σε ευρεία κλίµακα
Αυτά ταζητήµαταπαρέχουν σηµαντική υποστήριξη των συστηµάτων για την εφαρµογή πολιτικών και για αυτούς τους 8
τοµείς "επένδυσης" της ISPAH.

Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΑ
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας
επεκτείνονται πέρα από την υγεία και
συνεισφέρουν άµεσα στην επίτευξη
πολλών από τους Στόχους Βιώσιµης
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωµένων Εθνών
για το 2030 (12), όπωςη µείωση της
χρήσης ορυκτών καυσίµων, η µείωση
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, η
διασφάλισηδρόµων µε µικρότερη
κυκλοφοριακή συµφόρηση και
περισσότερη ασφάλεια, η µείωση των
ανισοτήτων, η ενίσχυση της ισότητας
τωνφύλων,η βιωσιµότητα των πόλεων
και η αυξηµένη παραγωγικότητα των
επιχειρήσεων.
Στη Διακήρυξη που έκανε στη
Μπανγκόκ το 2016 (13), η ISPAH
αναγνώρισε τα πολλά διατοµεακά
οφέλη της φυσικής δραστηριότητας,
καθώς και τη συµβολή της στην
επίτευξη πολλών από τους ΣΒΑ (βλ.
Σχήµα 1). Η συµβολή της φυσικής
δραστηριότητας στους ΣΒΑ
αναγνωρίζεται περαιτέρω στο
Παγκόσµιο Σχέδιο Δράσης για τη
Φυσική Δραστηριότητα2018-2030
(ΠΣΔΦΔ) του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας (ΠΟΥ)(14).

Σχήµα 1:
Οικονοµικά, κοινωνικάκαιπεριβαλλοντικάπαράλληλα οφέλη του σχεδίου
δράσης για την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας (λήφθηκε από το
«Δραστήριοι: Τεχνικό Πακέτο Μέτρων για την Αύξηση της Φυσικής
Δραστηριότητας» (15)).
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Οι ανισότητες στην υγεία είναι διαφορές στην
κατάστασητης υγείας µεταξύ πληθυσµιακών οµάδων, οι
οποίες παράγονται από την κοινωνία και είναι
συστηµατικές, αναφορικάµετηνάνιση κατανοµή τους
στον πληθυσµό. Σε συµφωνία µε τους ΣΒΑ, η φυσική
δραστηριότητα µπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό
εργαλείο για την προώθηση της ισότητας. Αυτό µπορεί
να υλοποιηθεί µέσα από τη δηµιουργία υποδοµών στον
τοµέα των µεταφορών που ευνοούν την πεζοπορία και
την ποδηλασία, τη διασφάλισητηςπρόσβασης των
ηλικιωµένων και τωνατόµων µε αναπηρία σε κοινοτικές
υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, τηνπαροχή ποιοτικής
φυσικής αγωγής σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια,
καθώςκαι προσβάσιµες και οικονοµικά προσιτές
επιλογές στον αθλητισµό και στις υπηρεσίες αναψυχής
για τα άτοµα όλων των ηλικιών.

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2018-2030"ΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Το ΠΣΔΦΔ, το οποίο εγκρίθηκε το 2018 από την
Παγκόσµια Συνέλευση Υγείαςκαι ξεκίνησε τον Ιούνιο
του ίδιου έτους, θέτει στόχουςγια τη µείωση της
έλλειψης φυσικής δραστηριότητας σε όλες τις χώρες,
κατά 10% έως το 2025 και κατά 15% έως το 2030 (14).
Το ΠΣΔΦΔ θέτει τέσσερις στρατηγικούςστόχους και 20
πολιτικές δράσεις. Οι τέσσερις στρατηγικοί στόχοι
είναι:
1.Δραστήριες κοινωνίες (κοινωνικοί κανόνες και
στάσεις)
2.Δραστήρια περιβάλλοντα (χώροι και µέρη)
3.Δραστήριοι άνθρωποι (προγράµµατα και ευκαιρίες)
4.Δραστήρια συστήµατα(διακυβέρνηση και µοχλοί
ανάπτυξης πολιτικών)
Η Χάρτα του Τορόντο για τη Φυσική Δραστηριότητα (16)
αποτέλεσε κείµενο-ορόσηµο, περιγράφονταςτα άµεσα
και τα παράλληλα οφέλη για την υγεία από την
επένδυση σε πολιτικές και προγράµµατα για την
ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας.
Χρησιµοποιώντας αυτό το κείµενο ωςβάση, οι
Αποδοτικοί Τοµείς"Επένδυσης" για τη Φυσική
Δραστηριότητα(17) παρείχαν καθοδήγηση για
τεκµηριωµένες επενδύσεις, ώστεναενισχυθείηφυσική
δραστηριότητα.
Αυτή η επικαιροποιηµένη έκδοση των Αποδοτικών
Τοµέων "Επένδυσης" για τη Φυσική Δραστηριότητα
βασίζεται στις στρατηγικές φυσικής
δραστηριότηταςπου είχαν εκδοθεί το 2011 (17)
και,αν χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε το
ΠΣΔΦΔ (14), θα βοηθήσειτουςεπιστήµονες, τους
επαγγελµατίες, τουςυπεύθυνους χάραξης
πολιτικής και τα κράτη-µέλη να ανταποκριθούν
στη σηµερινή πανδηµία έλλειψης φυσικής
δραστηριότητας.
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ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ
Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας είναι ένα
περίπλοκο ζήτηµα δηµόσιας υγείας µε πολλαπλές
αλληλεπιδρώσες επιρροές. Έχει ειπωθεί πως «για κάθε
περίπλοκο πρόβληµα υπάρχει µια απάντησηπου είναι
σαφής,απλή και λανθασµένη» (18). Η αναζήτηση µίας
και µόνης λύσης για την ενίσχυση της φυσικής
δραστηριότηταςµπορεί να έχει παρεµποδίσει την
πρόοδο σε αυτόν τον τοµέα, ενθαρρύνονταςτην
εστίαση σε απλά, συχνάβραχυπρόθεσµα, αποτελέσµατα
υγείας σε ατοµικό επίπεδο και όχι σε σύνθετες,
πολλαπλές, καινοτόµεςδράσειςκαι αποτελέσµατα σε
επίπεδο πληθυσµού (19).
Γενικά,η συστηµοπαγήςπροσέγγιση αξιοποιεί
προηγούµενες χρήσεις ενός κοινωνικο-οικολογικού
µοντέλου που τοποθέτησε τους παράγοντες της
φυσικής δραστηριότητας στο κοινωνικό και
περιβαλλοντικό τους πλαίσιο (20). Η συστηµοπαγής
προσέγγιση προσθέτει τις δυναµικές συνδέσεις µεταξύ
των παραγόντων που διαµορφώνουν συλλογικά το
σύστηµα και εξετάζει πώς οι κοινωνικοί εταίροι
αλληλεπιδρούν µε τους παράγοντες. Η συστηµοπαγής
προσέγγιση µπορεί να βοηθήσει να κατανοηθεί εκείνο
που θα µπορούσε, διαφορετικά,ναεκληφθείωςένα
σύνολο ποικιλόµορφων και χαοτικών σχέσεων µεταξύ
ενός µεγάλου αριθµού παραγόντωνκαι του υλικού,
εµπορικού, κοινωνικοπολιτισµικούκαιπολιτικού
πλαισίου τους (21). Οι αποτελεσµατικές προσεγγίσεις
για την αντιµετώπιση της έλλειψης φυσικής
δραστηριότητας θα απαιτήσουν, εποµένως, πολλαπλές
ταυτόχρονες πολιτικές, στρατηγικέςκαιδράσεις,που
θα υλοποιηθούν σε όλα τα περιβάλλοντα και τους
τοµείς (βλ. Επένδυση 8).
Για την υποστήριξη των χωρών, τωνπόλεων, των
κωµοπόλεων και των χωριών που είναι έτοιµα να
ανταποκριθούν, η ISPAH σκιαγραφείοκτώ αποδοτικούς
τοµείς "επένδυσης" για τη φυσική δραστηριότητα, οι
οποίοι υποστηρίζονται επαρκώς για την
αποτελεσµατικότητά τους και µπορούν να
εφαρµοστούν σε όλο τον κόσµο.
Οι επικαιροποιηµένοι οκτώ τοµείς "επένδυσης" της
ISPAH που παρουσιάζονταιπαρακάτωµπορούν εύκολα
να προσδιοριστούν, σε συνάρτησηµετο πλαίσιο
δράσης του ΠΣΔΦΔ του ΠΟΥ και τους τέσσερις
στρατηγικούς του στόχους (14).

«Η αναζήτησημίας και μόνης λύσης για
την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας
μπορεί ναέχει παρεμποδίσειτην πρόοδο
σε αυτόν τον τομέα, ενθαρρύνοντας την
εστίαση σε απλά,συχνάβραχυπρόθεσμα,
αποτελέσματαυγείας σε ατομικό επίπεδο
και όχι σε σύνθετες, πολλαπλές,
καινοτόμες δράσεις και αποτελέσματασε
επίπεδο πληθυσμού.»
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8 ΤΟΜΕΙΣ "ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ" ΓΙΑ
ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΜΕ

6. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

7. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

5

ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ "ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ IS PAH

1

6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η προσέγγιση για τη φυσική δραστηριότητα που αφορά όλο το
σχολείο περιλαµβάνει τα εξής: προτεραιότητα σε τακτικά
µαθήµατα φυσικής αγωγήςυψηλής ποιότητας· παροχή
κατάλληλου περιβάλλοντος και πόρων για την υποστήριξη τόσο
της δοµηµένης όσο και της µη δοµηµένης φυσικής δραστηριότητας
καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας (π.χ. παιχνίδι και αναψυχή πριν,
κατάτηδιάρκεια,καιµετά το σχολείο)· υποστήριξη των
προγραµµάτων δραστήριας µετακίνησης στο σχολείο·
διευκόλυνση των παραπάνω δράσεων µέσω τηςεφαρµογής
υποστηρικτικών πολιτικών και µε τη συµµετοχή του προσωπικού,
των µαθητών, των γονέων και της ευρύτερης κοινότητας. Η
προσέγγιση ολόκληρου του σχολείου µπορεί να παράσχει µέγιστες
ευκαιρίες συµµετοχής στη φυσική δραστηριότητα στο σχολικό
περιβάλλον, λαµβάνονταςµάλιστα υπόψη ότι τα παιδιά δαπανούν
περισσότερο χρόνο στο σχολείο από οποιονδήποτε άλλο χώρο
εκτός σπιτιού. Επιπλέον, στο σχολείο έχει πρόσβαση, για µια
µεγάλη χρονική περίοδο, έναευρύφάσµαπαιδιών από όλο τον
πληθυσµό, ανεξαρτήτωςκοινωνικούυποβάθρου(22).
Παρότι όλο και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζουν
την αποτελεσµατικότητα µεµονωµένων στοιχείων των
προγραµµάτωνπου στοχεύουν σε όλο το σχολείο (π.χ.,
προγράµµατα φυσικής αγωγής (23), δραστήριεςτάξεις(24,25),
φυσική δραστηριότητα µετά το σχολείο (26), φυσική
δραστηριότητα σταδιαλείµµατα (27)) τις περισσότερες φορές, η
αποτελεσµατικότητά τους εξετάζεταιµεµονωµένα, οπότε υπάρχει
έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για τη διερεύνηση της
υλοποίησης ολόπλευρων προγραµµάτων σε όλο το σχολείο, σε
πολλαπλά επίπεδα και µε διαφορετικούς κοινωνικούς εταίρους
(28). Ωστόσο, πολυπαραγοντικά σχολικά προγράµµατα φυσικής
δραστηριότητας,πουσυνδυάζουνπολλές ευκαιρίες φυσικής
δραστηριότηταςκατά τη διάρκεια του σχολείου, έχουν σταθερή
επιτυχία στην αύξηση της φυσικής δραστηριότητας των µαθητών
(29) και διατηρούνται µακροπρόθεσµα (30). Ένα από τα πιο γνωστά
και επιτυχηµένα προγράµµατα πολλαπλών στοιχείων είναι το
«Φινλανδικά Σχολεία σε Κίνηση» (31). Η έρευνα γι αυτό το
πρόγραµµα έχει δείξει αύξηση της φυσικής δραστηριότητας κατά
τη διάρκεια του διαλείµµατος και κατά τη διάρκεια της σχολικής
ηµέρας, περισσότερο χρόνο διαλειµµάτων σε εξωτερικούς χώρους,
περισσότερη δραστήρια µετακίνηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια
του χειµώνα και µεγαλύτερη εµπλοκή των µαθητών στον
προγραµµατισµό των σχολικών δραστηριοτήτων (31, 32).
Το ΠΣΔΦΔ υπογραµµίζει την ανάγκη εδραίωσης της εφαρµογής
προγραµµάτων που απευθύνονται στο σύνολο του σχολείου (14)
και εµπλουτισµού, αύξησηςκαιενίσχυσηςτωνστοιχείωνπου
αφορούν όλο το σχολείο, ώστε να βελτιωθούν οι ευκαιρίες
φυσικής δραστηριότητας για τους µαθητές. Θα πρέπει να
αναπτυχθούν πολιτικές και συστήµατα, ώστεναυποστηριχθεί η
εφαρµογή προγραµµάτων υψηλής ποιότητας και να αυξηθούν οι
πιθανότητες, ώστεταπρογράµµατα που απευθύνονται σε όλο το
σχολείο να είναι αποτελεσµατικά στην αλλαγή της συνολικής
φυσικής δραστηριότητας τωνπαιδιών και των νέων (33).

«… πολυπαραγοντικά σχολικά προγράµµατα φυσικής δραστηριότητας, που συνδυάζουν
πολλές ευκαιρίες φυσικής δραστηριότητας κατάτη διάρκεια του σχολείου, έχουνσταθερή
επιτυχία στην αύξηση τηςφυσικής δραστηριότηταςτων µαθητών…»
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Οι µετακινήσεις είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της
καθηµερινότητας όλων, είτεµετακινούνται µεταξύ
σπιτιού και εργασίας, είτε συναντούνφίλουςκαι
συνοµηλίκους, είτε βγαίνουνγιαψώνια,είτε γιαπολλούς
άλλους λόγους. Συχνά, οι µετακινήσεις αποτελούν µια
απαραίτητηκαι χρηστική δραστηριότητα, που δεν µπορεί
να αποφευχθεί, και συνιστούνένανκοινωνικόπαράγοντα
που καθορίζει την υγεία.
Επειδή οι µετακινήσεις καταλαµβάνουν σχετικά µεγάλο
µέρος του καθηµερινού χρόνου των ανθρώπων, η
ενσωµάτωση περισσότερης φυσικής δραστηριότητας στις
µεταφορές είναι ένας πρακτικός και βιώσιµος τρόπος για
την αύξηση της καθηµερινής φυσικής δραστηριότητας
(34). Οι πιο σύντοµες διαδροµές µε αυτοκίνητο (<5 χλµ)
µπορούν να αντικατασταθούνµε ποδήλατο, εάνυπάρχει
ένα καλό και ασφαλέςδίκτυο ποδηλατοδρόµων (35). Η
βελτίωση των µέσων µαζικής µεταφοράς (ΜΜΜ) θα κάνει
περισσότερους ανθρώπους να περπατούν ή να
ποδηλατούν προς και από τις στάσειςή τους σταθµούς,
γεγονός που προσθέτει σηµαντική ποσότητα φυσικής
δραστηριότητας στην καθηµερινή τους ζωή(36). Η
αύξηση των δραστήριων µετακινήσεων θα προσφέρει,
επίσης, πολλά παράλληλα οφέλη, όπωςβελτιωµένη
ποιότητα αέρα, µειωµένη κυκλοφοριακή συµφόρηση και
περιορισµένες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα(36).
Ο σχεδιασµός των πόλεων, ώστεναυποστηρίζουν την
πεζοπορία, τηνποδηλασία και τη χρήση των µέσων
µαζικής µεταφοράς, αντίτηςοδήγησης,απαιτεί µια
σηµαντική αλλαγή σκεπτικού σε πολλές χώρες, στις
οποίες οι πόλεις σχεδιάστηκαν, καιεξακολουθούννα
λειτουργούν, αυτοκινητοκεντρικά(37). Το 2016, το Lancet
δηµοσίευσε µια σειρά τριών άρθρων, σταοποία
διερευνήθηκαν οι σχέσεις µεταξύ του σχεδιασµού των
πόλεων, τωνµετακινήσεων και της υγείας (36, 38, 39). Στο
πρώτο άρθρο της σειράς, εντοπίστηκανοκτώ
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στον αστικό σχεδιασµό, σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι οποίες όταν
συνδυάστηκαν,ενθάρρυναντην πεζοπορία, την
ποδηλασία και τη χρήση των µέσων µαζικής µεταφοράς,
ενώ µείωσαν τη χρήση των ιδιωτικών µηχανοκίνητων
οχηµάτων (36). Αυτές οι οκτώ παρεµβάσεις ήταν:
προσβασιµότητα προορισµών, δίκαιηκατανοµήτης
επαγγελµατικής απασχόλησης µεταξύ των πόλεων,
διαχείριση της ζήτησηςχώρων στάθµευσης µειώνοντας
τη διαθεσιµότητά τους και αυξάνοντας το κόστος τους,
σχεδιασµός κυκλοφοριακών δικτύων φιλικών προς τους
πεζούς και τους ποδηλάτες, επίτευξη βέλτιστων επιπέδων
οικιστικής πυκνότητας, µείωση της απόστασης για τα
µέσα µαζικής µεταφοράς και ενίσχυση της
επιθυµητότητας των τρόπων δραστήριας µετακίνησης.

Πολλές πόλεις σε όλο τον κόσµο εργάζονταιενεργά για την
αύξηση της πεζοπορίας, τηςποδηλασίας και της χρήσης
των ΜΜΜ. Στη Μελβούρνη της Αυστραλίας,το Plan
Melbourne (2017-2050) διέπεται από την αρχή των 20λεπτων
γειτονιών (40). Η 20λεπτη γειτονιά αφορά «τη ζωήσε τοπικό
επίπεδο» (δηλαδή, να δοθείστουςανθρώπουςη
δυνατότητα να καλύπτουν τις περισσότερες καθηµερινές
τους ανάγκες σε µια απόσταση 20 λεπτών πεζοπορίας από
το σπίτι τους, µε ασφαλείςεπιλογές ποδηλασίας και
τοπικών ΜΜΜ). Στο Παρίσι, η δήµαρχοςAnne Hidalgo
προωθεί «την 15λεπτη πόλη» και τα τελευταία χρόνια, οι
επενδύσεις σε ποδηλατικές υποδοµές έχουν οδηγήσει στην
αύξηση των ποδηλατών, κατά54% (41). Στη Γάνδη,
αναφέρθηκε αύξηση 25% στην ποδηλασία κατά τον πρώτο
χρόνο υλοποίησης του νέου σχεδίου κυκλοφορίας(42).
Μεγάλες αυξήσεις στη χρηµατοδότηση της πεζοπορίας και
τη χρήσης ποδηλάτου έχουν, επίσης, ανακοινωθείστην
Ιρλανδία (43) και στο Ηνωµένο Βασίλειο (44).

«Στο Παρίσι, … τα τελευταία χρόνια, οι επενδύσεις σε ποδηλατικές υποδοµές έχουν
οδηγήσει στην αύξηση των ποδηλατών, κατά54%. ΣτηΓάνδη,αναφέρθηκεαύξηση25% στην
ποδηλασίακατάτον πρώτο χρόνο υλοποίησης του νέου σχεδίου κυκλοφορίας.»
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Από το 2007, η πλειοψηφία του παγκόσµιου πληθυσµού ζει σε
πόλεις. Το φαινόµενο αυτό προβλέπεται να φτάσειτο 68% έως
το 2050 (45, 46). Ο τρόπος µε τον οποίο σχεδιάζονταικαι
χτίζονται οι πόλεις επηρεάζει πολλές από τις συνειδητές και
ασυνείδητες επιλογές στη συµπεριφορά µας. Μια διεθνής
µελέτη για τη φυσική δραστηριότητα, σε 14 πόλεις από όλο
τον κόσµο, έδειξεότιοι ενήλικεςπου ζουν σε γειτονιές που
είναι περισσότερο φιλικές στη φυσική δραστηριότητα
εµπλέκονται σε 68-89 λεπτά περισσότερη φυσική
δραστηριότητα την εβδοµάδα από εκείνους που ζουν σε
γειτονιές λιγότερο φιλικές προς τη δραστηριότητα (47). Σε
αυτές τις 14 πολύ διαφορετικές πόλεις των πέντε ηπείρων, οι
κάτοικοι που ζουν σε γειτονιές µε µεγαλύτερη οικιστική
πυκνότητα, καλύτεροοδικό δίκτυο, καλόδίκτυο ΜΜΜ και
περισσότερα πάρκα είναι περισσότερο δραστήριοι από
εκείνους που ζουν σε άλλεςγειτονιές (47). Αυτά τα στοιχεία
του οικιστικού περιβάλλοντος πιθανότατα επηρεάζουν δύο
τύπους συµπεριφοράς που αφορούν τη φυσική
δραστηριότητα: (i) η φυσική δραστηριότητα αναψυχής
επηρεάζεται από τη διαθεσιµότητα ευκαιριών για φυσική
δραστηριότητααναψυχής,όπωςτα πάρκα και οι αστικοί
χώροι πρασίνου, (ii) η φυσική δραστηριότητα που σχετίζεται
µε τις µετακινήσεις επηρεάζεται από τη βελτίωση του οδικού
δικτύου και των υποδοµών για πεζοπορία, ποδηλασία και
χρήση ΜΜΜ.
Ένα άρθρο της σειράς του Lancet για τον αστικό σχεδιασµό, τις
µετακινήσεις και την υγεία υποστηρίζει ότι οι πόλεις θα
πρέπει να επιδιώξουν ενεργά να αποκτήσουν αστικούς
σχεδιασµούς συµπαγούς και µικτής χρήσης, που ενθαρρύνουν
τη µετάβαση από τις µετακινήσεις µε ιδιωτικά µηχανοκίνητα
οχήµατα στιςµετακινήσεις µε πεζοπορία, ποδηλασία και
δηµόσια µέσα µεταφοράς (39). Σε ένα άλλο άρθρο της ίδιας
σειράς,σκιαγραφήθηκανοιεπιπτώσεις των χωροταξικών
αλλαγών στην υγεία του πληθυσµού, χρησιµοποιώνταςένα
πλαίσιο αξιολόγησης του αντίκτυπου στην υγεία, γιανα
περιγραφεί µια συµπαγής πόλη που είχε ωςαποτέλεσµα
οφέλη για την υγεία (38).
Στο πόρισµα αυτής της σειράς άρθρων στο Lancet τονίστηκαν
τα στοιχεία του οικιστικού περιβάλλοντος που θα αυξήσουν
τη φυσικήδραστηριότητα,ενώ ταυτόχροναθα παράσχουν
πολλά επιπλέον οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον. Αυτά
περιλαµβάνουν (α) τη δηµιουργία συµπαγών πόλεων, στις
οποίες τα καταστήµατα, τα σχολεία,οιυπηρεσίες, ταπάρκα, οι
εγκαταστάσεις αναψυχής και οι θέσεις εργασίας
τοποθετούνται κοντά στις κατοικίες και (β) την παροχή καλών
οδικών δικτύων που διευκολύνουν τους ανθρώπους να
φτάνουν στον προορισµό τους περπατώντας ή ποδηλατώντας.

«Μια διεθνής µελέτη για τη φυσική δραστηριότητα, σε 14 πόλεις από όλο τον κόσµο, έδειξεότι
οι ενήλικες που ζουν σε γειτονιές που είναι περισσότερο φιλικές στη φυσική δραστηριότητα
εµπλέκονται σε 68-89 λεπτά περισσότερη φυσική δραστηριότητατην εβδοµάδα από εκείνους
που ζουν σε γειτονιές λιγότερο φιλικές προς τη δραστηριότητα.»
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Οι επαγγελµατίες υγείας έρχονται σε επαφή µε ένα µεγάλο µέρος
του πληθυσµού και συχνά αλληλεπιδρούν µε άτοµα µε κάποια
χρόνια νόσο (π.χ. διαβήτη) ή παράγοντες κινδύνου για
καρδιαγγειακά νοσήµατα, όπως η υπέρταση (48). Εκτός από τη
µεγάλη πληθυσµιακή εµβέλειά τους, οι επαγγελµατίες υγείας είναι
ευρέως σεβαστοί και αξιόπιστοι, έχουν -δηλαδή- σηµαντικές
δυνατότητες να επηρεάσουν τη γνώµη των ανθρώπων σε ατοµικό
και συλλογικό επίπεδο (49, 50).
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι παρεµβάσεις που γίνονται στο πλαίσιο
του συστήµατος υγείας, είτεστοχεύονταςµόνοστη φυσική
δραστηριότητα ή συνδυάζοντάς τη µε παρεµβάσεις για άλλους
τροποποιήσιµους παράγοντεςκινδύνου (π.χ., κάπνισµα, επιβλαβή
χρήσηαλκοόλ,ανθυγιεινήδιατροφή)είναιαποτελεσµατικές (51-53)
και, στην πλειοψηφία τους, οικονοµικά αποδοτικές (54). Υπάρχουν
ιδιαίτερα ισχυρά τεκµήρια για την παροχή βραχειών συµβουλών
και για την καθοδήγηση ή παραποµπή ασθενών σε ευκαιρίες
φυσικής δραστηριότηταςστην κοινότητα (55, 56). Οι παρεµβάσεις
είναι περισσότερο αποτελεσµατικές, ότανεντοπίζονταιµη
δραστήρια άτοµα που είναι έτοιµα να προχωρήσουν σε αλλαγές,
δίνονται απλές και ρεαλιστικές συµβουλές και χρησιµοποιούνται
συµπεριφορικές και γνωστικές προσεγγίσεις, ώστεναδιευκολυνθεί
η υιοθέτηση και διατήρηση της φυσικής δραστηριότητας (51).
Το ΠΣΔΦΔ τονίζει την ανάγκη για την ενίσχυση της κατάρτισηςτων
υποψήφιων και τωνεν ενεργεία επαγγελµατιών υγείας (π.χ.
γιατρών,νοσηλευτών, κ.ά.), ώστενα βελτιωθούν οι γνώσειςκαι οι
δεξιότητές τους (14). Οι επαγγελµατίες υγείας πρέπει να είναι
ικανοί να αξιολογήσουν τη φυσική δραστηριότητα και να
παράσχουν βραχείες συµβουλές ή/και συµβουλευτική για
συστηµατική συµµετοχή. Επίσης, είναι σηµαντικό οι επαγγελµατίες
υγείας να γνωρίζουν τις κατάλληλες ευκαιρίες φυσικής
δραστηριότητας,ώστεναµπορούννα συµβουλεύσουν τους
ασθενείς πώς να αυξήσουν τα επίπεδα της δραστηριότητάς τους. Η
προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας στο σύστηµα υγείας θα
πρέπει να επικεντρωθεί τόσο στην πρωτογενή όσο και στη
δευτερογενή πρόληψη, δεδοµένουότι υπάρχουν ισχυρές
αποδείξεις για τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας τόσο στην
πρόληψη όσο και στη διαχείριση ασθενειών (2). Θα πρέπει να
αναπτυχθούν πολιτικές και συστήµαταπου θα υποστηρίξουν την
ενσωµάτωση της φυσικής δραστηριότητας στη συνήθη ιατρική
φροντίδα,όπωςηχρηµατοδότηση κλινικών υπηρεσιών πρόληψης
και η διάδοση εργαλείωνγια την αξιολόγηση,τη συµβουλευτική
και την παρακολούθηση των ασθενών.

«Ταστοιχεία δείχνουν ότι οι παρεµβάσεις που γίνονται στο πλαίσιο του συστήµατοςυγείας,
είτε στοχεύοντας µόνο στη φυσική δραστηριότηταή συνδυάζοντάςτη µε παρεµβάσεις για
άλλουςτροποποιήσιµους παράγοντεςκινδύνου (π.χ., κάπνισµα, επιβλαβή χρήση αλκοόλ,
ανθυγιεινή διατροφή) είναι αποτελεσµατικές.»
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΜΕ

Η εκπαίδευση του κοινού µπορεί να περιλαµβάνει έντυπα, ηχητικά,
ηλεκτρονικά και ψηφιακά µέσα, µέσα κοινωνικής δικτύωσης,
διαφηµιστικές πινακίδες και αφίσες, δηµόσιες σχέσεις, προτροπές
λήψης αποφάσεων και µαζική διανοµή πληροφορίας.
Τα µέσα µαζικήςενηµέρωσης παρέχουν έναν αποτελεσµατικό τρόπο
µετάδοσης σταθερών και σαφώνµηνυµάτων σχετικά µε τη φυσική
δραστηριότητα σε µεγάλους πληθυσµούς. Στις περισσότερες χώρες,
η προώθηση της φυσικής δραστηριότητας απουσιάζει από τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης. Τόσο τα επί πληρωµή όσο και τα δωρεάν µέσα
µπορούν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε
ταοφέληγιατηνυγεία,να ενηµερώσουν σχετικά µε τους στόχους
και τις κατευθυντήριες γραµµές φυσικής δραστηριότητας, να
αυξήσουν τα κίνητρα για να δραστηριοποιηθούν τα άτοµα και να
παραµείνουν δραστήρια, να αυξήσουντηναυτοαποτελεσµατικότητα των ατόµων να είναι δραστήρια και να
επηρεάσουν στάσεις, πεποιθήσεις και προθέσεις. Τα µέσα
ενηµέρωσης µπορούν, επίσης, να αυξήσουντηνεπίγνωσητων
ατόµων σχετικά µε τις ευκαιρίες και τους τρόπους για να είναι τα
δραστήρια,να τονώσουντην αύξησηστιςσυµπεριφορές
αναζήτησηςβοήθειας (π.χ. αλληλεπίδραση σε πλατφόρµα σταµέσα
κοινωνικής δικτύωσης ή γραµµή βοήθειας) και να συµβάλλουν στη
δηµιουργία κοινωνικών κανόνων που ευνοούν τη φυσική
δραστηριότητα (57). Στο ΠΣΔΦΔ παρατίθενται βέλτιστες πρακτικές
για καµπάνιες επικοινωνίας και κοινοτικές εκστρατείες για την
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης του κοινού (14).
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε µια ταχεία εξάπλωση των «νέων
µέσων», όπωςτα ψηφιακά, ταµέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες
χρήσεις τωνφορητώνσυσκευών,τωνσυσκευώνπου µπορούν να
προσαρτηθούν στο σώµακαι του διαδικτύου. Αυτά τα νέα µέσα
παρέχουν σηµαντικές ευκαιρίες πρόσβασης στο ευρύ κοινό µε
οικονοµικά αποδοτικούς τρόπους (58). Αυτού του είδους οι
επικοινωνίες είναι συχνά διαδραστικές (αµφίδροµες ή οµαδικές),
µπορεί να συνδεθούν µε ειδικά προγράµµατα, ναπροσαρµοστούν
στα δηµογραφικά τµήµατα, να συνδεθούνµεφορητές συσκευές ή
συσκευές που προσαρτώνται στο σώµακαι να ανταποκριθούν σε
αντικειµενικές και εξατοµικευµένες εισροές δεδοµένων, ανάλογαµε
τις ανάγκες κάθε ατόµου. Ορισµένες παρεµβάσεις που υλοποιήθηκαν
µέσω διαδικτύου έχουν αναφέρει σηµαντικές αυξήσεις στη φυσική
δραστηριότητα (59).
Μια επισκόπηση των διαθέσιµων στοιχείων σχετικά µε την
επικοινωνία που αφορά τη φυσική δραστηριότητα έδειξε ότι:
1. Τα µηνύµατα φυσικής δραστηριότητας πρέπει να είναι θετικά και
να τονίζουν τα βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα που σχετίζονται
ειδικά µε την κοινωνική και ψυχική υγεία.
2. Το περιεχόµενο του µηνύµατος πρέπει να είναι προσαρµοσµένο
ή εστιασµένο στο κοινό στο οποίο απευθύνεται.
3. Κατά τη δηµιουργία των µηνυµάτων, θαπρέπει να
χρησιµοποιούνται οι βασικές αρχές της έρευνας, της
ψυχολογικής θεωρίας και του κοινωνικού µάρκετινγκ (60).

Φωτογραφία: Leo Reynolds. Μπορείς να κατέβεις µια στάση
πριν; (CC BY-NC-SA 2.0) Διαθέσιµη στο: https://flic.kr/p/6MBb39

Μια ανασκόπηση προηγούµενων ανασκοπήσεων
που δηµοσιεύτηκε το 2019 αναφέρει ότι τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης αυξάνουν τη γνώση, την
ευαισθητοποίηση και την πρόθεση για φυσική
δραστηριότητα,ωστόσο,η επίδραση στη
συµπεριφορά που αφορά τη φυσική δραστηριότητα
είναι ανοµοιογενής (61). Η εκπαίδευση του κοινού
και η επικοινωνία, ότανλειτουργούνµεµονωµένα,
θα έχουν πιθανόταταπεριορισµένη επίδραση στη
συµπεριφορά, γεγονόςπουτονίζει τη σηµασία µιας
συστηµοπαγούς προσέγγισης. Ωστόσο, όταν
συµπληρώνονται από δραστηριότητες προώθησης
τηςυγείας,όπωςη παροχή προγραµµάτων και η
υποστήριξη των υποδοµών, τααποτελέσµατά τους
θα ενισχυθούν (62). Η εκπαίδευση του κοινού που
προτείνεται ωςη πλέον αποτελεσµατική συµβαδίζει
µε τη συστηµατοπαγή προσέγγιση. Έτσι, αποτελεί
µέρος ενός συνδυασµού προσεγγίσεων (όπως οι
εκδηλώσεις που βασίζονται στην κοινότητα και η
εµπλοκή της κοινότητας) οι οποίες
χρηµατοδοτούνται επαρκώς, βασίζονταισεµιαορθή
θεωρία και διατηρούνται στην πάροδο του χρόνου
(63, 64).

«Η εκπαίδευση του κοινού που προτείνεται ωςη πλέον αποτελεσµατική συµβαδίζει µε τη
συστηµατοπαγή προσέγγιση. Έτσι,αποτελεί µέρος ενός συνδυασµού προσεγγίσεων (όπως οι
εκδηλώσεις που βασίζονταιστην κοινότητα και η εµπλοκή της κοινότητας) οι οποίες
χρηµατοδοτούνται επαρκώς, βασίζονταισεµιαορθή θεωρία και διατηρούνται στην πάροδο
του χρόνου.»
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η ενασχόληση µε τον αθλητισµό είναι δηµοφιλής σε όλο τον
κόσµο και για πολλούς έχει µεγάλη πολιτισµική αξία (65).
Μεταβαλλόµενες τάσειςπου αφορούν τη συµµετοχή σε παγκόσµιο
επίπεδο έχουν οδηγήσει σε µείωση των επιπέδων συµµετοχής
στον οργανωµένο αθλητισµό (65, 66). Αντ’ αυτού, τα άτοµα
επιλέγουν, συχνά, ευκαιρίεςγια χαλαρόκοινωνικόαθλητισµόκαι
αναψυχή (67, 68).
Οδηγίες που αφορούν τις πολιτικές και τις στρατηγικές σε
παγκόσµιο επίπεδο (14, 69-71) έχουν αναγνωρίσειτο εύρος και το
βάθος των θετικών αποτελεσµάτων που έχει για τον πληθυσµό η
δέσµευση και η συµµετοχή σε όλα τα επίπεδα αθλητισµού και
αναψυχής (72), συµπεριλαµβανοµένης της ενεργητικής συµµετοχής
και του εθελοντισµού καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής(72, 73).
Ειδικά ο αθλητισµός και η αναψυχή, περιλαµβάνοντας τον
αθλητισµό για την ανάπτυξη, έχουνσυνδεθείµεοκτώ από τους
ΣΒΑ των Ηνωµένων Εθνών που έχουν άµεση σύνδεση µε τα σχέδια
δράσηςγια την υγεία, την κοινωνικήκαι οικονοµική ανάπτυξη,
την ειρήνη και τη βιωσιµότητα(74-78).
Η δηµιουργία θετικών στάσεωνκαι η προώθηση του αθλητισµού
και τηςαναψυχής ωςκοινωνικού κανόνα µπορεί να επιτευχθεί
µέσω του µαζικού αθλητισµού και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που
εµπλέκουν ολόκληρες κοινότητες, καθώςκαιεκστρατειώνµαζικής
επικοινωνίας που εστιάζουν στα παράλληλα οφέλη της
συµµετοχής στη φυσική δραστηριότητα(14) (βλ. ενότητα 5). Η
προβολή ελίτ αθλητώνµπορεί να δηµιουργήσει θετικά
παραδείγµαταπρος µίµηση, που θα εµπνέουν τη συµµετοχή στον
αθλητισµό και στην αναψυχή. Τα παλαιού τύπου πλάνα για τον
αθλητισµό και την αναψυχή θα πρέπει να ενσωµατωθούν µέσα στο
πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών που υλοποιούνται παράλληλα
µε µεγάλες διοργανώσεις(79, 80).
Οι άνθρωποι χρειάζονται χώρους για άθληση και αναψυχή (14).
Θα πρέπει, λοιπόν, να θεσπιστούνευκαιρίες για συνεργασία µε
κοινωνικούς εταίρους που είναι υπεύθυνοι για τον πολεοδοµικό
σχεδιασµό και τη χωροταξική πολιτική, ώστεναεξασφαλιστείη
ισότιµη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και παροχές άθλησης και
αναψυχής (14).
Οι ευκαιρίες για αθλητισµό και αναψυχή πρέπει να στοχεύουν στο
κοινό που έχει µεγαλύτερη ανάγκη ή χαµηλότερα ποσοστά
συµµετοχής (όπως είναι οι γυναίκες και τα κορίτσια, ταάτοµαµε
αναπηρίες, οι ενήλικεςµεγαλύτερης ηλικίας και οµάδες που
χαρακτηρίζονται από γλωσσική και πολιτισµική πολυµορφία)
καθώς και στην προώθηση θετικών εµπειριών, ώστεναδιατηρηθεί
η συµµετοχή εκείνων που παίρνουν µέρος και εκείνων που είχαν
διακόψει και επιστρέφουν (14). Η υψηλή ποιότητα τωνπαροχών
µπορεί να επιτευχθεί µε την υποστήριξη της ποικιλοµορφίας των
επαγγελµατιών στον χώρο του αθλητισµού και την ενίσχυση των
δυνατοτήτων και των ικανοτήτων των οργανισµών που παρέχουν
προγράµµατα άσκησης (14, 70).

«Ειδικά ο αθλητισµός και η αναψυχή, περιλαµβάνοντας τον αθλητισµό για την ανάπτυξη,
έχουν συνδεθεί µε οκτώ από τους ΣΒΑ των ΗνωµένωνΕθνών που έχουν άµεση σύνδεση µε
τα σχέδια δράσηςγιατην υγεία, την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη, την ειρήνη και τη
βιωσιµότητα.»
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παλιότερα,πολλάεπαγγέλµατα απαιτούσαν από τους εργαζοµένους
να είναι κινητικάδραστήριοι,ωστόσο,αυτό µειώθηκε µε την
αυτοµατοποίηση και τη µηχανοργάνωση µεγάλου µέρους των
εργασιών που σχετίζονται µε κάθε επάγγελµα, µε αποτέλεσµα τη
συνολική µείωση των συνηθισµένων επιπέδων φυσικής
δραστηριότητας(81). Το εργασιακό περιβάλλον είναι από τα πιο
πρόσφορα περιβάλλοντα για την προαγωγή της υγείας, καθώςοι
περισσότεροι ενήλικες δαπανούν τουλάχιστον το ένα τρίτο της
ηµέρας τους στη δουλειά (81, 82). Η επένδυση σε παρεµβάσεις
φυσικής δραστηριότητας στον χώρο εργασίας αποτελεί
προτεραιότητα, καθώςκαιµιαευκαιρία «στρατηγικής ενίσχυσης των
επιχειρήσεων» (81).
Οι παρεµβάσεις φυσικής δραστηριότητας στους χώρους εργασίας
µπορούν να προσφέρουν πολυάριθµα οφέλη για τη σωµατική,
ψυχική και κοινωνικήυγεία,καθώςεπίσης να συνεισφέρουν στη
µείωση των συστηµατικών απουσιών (83) και της επαγγελµατικής
εξουθένωσης (84) των εργαζοµένων. Γι αυτό τον λόγο, στο ΠΣΔΦΔ
τονίζεται η ανάγκη παροχής προγραµµάτων φυσικής
δραστηριότητας και προώθησης ενός εργασιακού περιβάλλοντος
που διευκολύνει τα άτοµα όλων τωνικανοτήτωννα είναι κινητικά
δραστήρια (14). Οι πολιτικές στον χώρο εργασίας που
αναπτύσσονται µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων
τοµέων, θαπρέπει να ενθαρρύνουν τη φυσική δραστηριότητα για
όλους τους εργαζόµενους και να προωθούν µια κουλτούρα υγείας
(85). Οι πολιτικές και τα προγράµµατα µπορεί να σχετίζονταιµε: τον
σχεδιασµό χώρων εργασίας που προωθούν την περιστασιακή
φυσικήδραστηριότητα,τηνυποστήριξη της δραστήριας
µετακίνησης, τις κινητικά δραστήριεςκοινωνικέςδραστηριότητες,
τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για την ενηµέρωση των εργαζοµένων
σχετικά µε τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας, τηνενθάρρυνση
κουλτούρας δραστήριας εργασίας (π.χ., πεζοπορικές
επαγγελµατικές συναντήσεις) και την παροχή στους υπαλλήλους
αµειβόµενου χρόνου για άσκηση ή/και ευέλικτου χρόνου για φυσική
δραστηριότητα(81). Ενθαρρύνονται, επίσης, παρεµβάσεις που
περιλαµβάνουν συσκευές που µπορούν να προσαρτηθούν στο
σώµα, εφαρµογέςγια κινητά τηλέφωνα και πρωτοβουλίες που
βασίζονταιστο διαδίκτυο (86). Είναι σηµαντικό να διαδοθούν οι
πληροφορίες που σχετίζονται µε τις παραπάνωπολιτικές και να
εφαρµοστούν σε όλους τους εργαζόµενους.
Το µοντέλο του ΠΟΥ για τους Υγιείς Χώρους Εργασίαςενθαρρύνει
µια ολιστική προσέγγιση για την εφαρµογή της φυσικής
δραστηριότητας στον χώρο εργασίας (87). Το πρώτο βήµα είναι η
κινητοποίηση των εργοδοτών και των εργαζοµένων και η
πραγµατοποίηση µιας ανάλυσηςαναγκών. Μέρος του δεύτερου
βήµατος είναι η δηµιουργία µιας επιτροπής υποστηρικτών του
υγιούςχώρουεργασίας,πουθαπεριλαµβάνει µια ευρεία γκάµα
κοινωνικών εταίρων. Οι πρεσβευτές ευεξίας ή οι υποστηρικτές
υγείας είναι µια αποτελεσµατική στρατηγική για την εµπλοκή των
εργαζοµένων που προσεγγίζονται δύσκολα, όπωςοι εργαζόµενοι σε
βάρδιες ή όσοι βρίσκονται σε περιφερειακά γραφεία (88).

Φωτογραφίααπό: Longtrekhome. Falun Dafa δεύτερη άσκηση,
διαλογισµός σε όρθια θέση (CC BY-NC-SA 2.0) Διαθέσιµη στο:
https://flic.kr/p/4MmtnT

Μετά την αξιολόγηση της κατάστασηςτης υγείας και
των συµπεριφορών που αφορούν τον τρόπο ζωής(και
άλλαστοιχείαενδιαφέροντος,όπωςοι αναρρωτικές
άδειες), η επιτροπή θα πρέπει να δώσει
προτεραιότητα στον τοµέα όπου θα επικεντρωθούν οι
παρεµβάσεις. Η υλοποίηση της παρέµβασης πρέπει να
περιλαµβάνει αξιολόγηση.
Οι πιο επιτυχηµένες παρεµβάσεις πραγµατοποιούνται
σε χώρους εργασίαςπου έχουν ενσωµατώσειµια
κουλτούρα ευεξίας (89). Οι χώροι εργασίαςπρέπει να
διασφαλίζουνότι οι πρωτοβουλίες τους
«υποστηρίζονται από στέρεα στρατηγικά πλάνα µε
µετρήσιµους στόχους» (89). Οι ακόλουθες έξι
στρατηγικές αυξάνουν την πιθανότητα
αποτελεσµατικών και βιώσιµων πρωτοβουλιών
φυσικής δραστηριότητας στους χώρους εργασίας: (i)
ενεργή υποστήριξη και δέσµευση της ηγεσίας, (ii)
συµµετοχή κοινωνικών εταίρων στον οργανισµό,
συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων και των
εργατικώνσυνδικάτων,(iii)πολιτικές, (iv)
υποστηρικτικά κτηριακά και κοινωνικά περιβάλλοντα,
(v) ολόπλευρες, πολυπαραγοντικές και συνεργατικές
πρωτοβουλίες και (vi) τεκµηριωµένες αλλαγέςπου θα
καθοδηγήσουν τρέχουσες και µελλοντικές
πρωτοβουλίες (89, 90).

«Οι παρεµβάσεις φυσικής δραστηριότηταςστους χώρους εργασίαςµπορούν να προσφέρουν
πολυάριθµα οφέλη για τη σωµατική, ψυχική καικοινωνικήυγεία,καθώςεπίσης να
συνεισφέρουν στη µείωση των συστηµατικών απουσιών και της επαγγελµατικής
εξουθένωσης των εργαζοµένων»

ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ "ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ IS PAH

8

1013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Τα προγράµµατα σε επίπεδο κοινότητας προσφέρουν
πολλά περισσότερα από µια προσέγγιση για την
αντιµετώπιση της έλλειψης φυσικής δραστηριότητας στον
πληθυσµό, καθώςλειτουργούνσεµιασειρά επιπέδων για
να επηρεάσουν τη συµπεριφορά των ανθρώπων. Αυτά τα
επίπεδα αντικατοπτρίζουν συστηµοπαγείς προσεγγίσεις
και επιδιώκουν να αλλάξουνπολιτικές (π.χ. βελτίωση του
οικιστικού περιβάλλοντος και παροχή προγραµµάτων). Τα
αποτελεσµατικά προγράµµατα σε επίπεδο κοινότητας
περιλαµβάνουν έναν συνδυασµό αξιοποίησης τωνµέσων
µαζικής ενηµέρωσης και των προγραµµάτων που
βασίζονταισε διάφορα περιβάλλοντα (π.χ. σύστηµα υγείας
ή σχολεία). Αυτοί οι συνδυασµοί πολιτικών, περιβαλλόντων
και προγραµµάτων είναι περισσότερο αποτελεσµατικοί για
την αύξηση των επιπέδων της φυσικής δραστηριότητας
του πληθυσµού, καθώςστοχεύουνσε διαφορετικούς
τύπους φυσικής δραστηριότητας, στηνεργασία,στις
δραστήριες µετακινήσεις και στην αναψυχή (ενότητες 7, 2
και 6, αντίστοιχα).Οι Baker και συν. υποστηρίζουν ότι τα
προγράµµατα για όλη την κοινότητα περιλαµβάνουν έναν
συνδυασµό από (91):
1. Κοινωνικό µάρκετινγκ, µέσω των τοπικών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης (π.χ., τηλεόραση, ραδιόφωνο,
εφηµερίδες).
2. Άλλες στρατηγικές επικοινωνίας (π.χ. αφίσες, φυλλάδια,
ενηµερωτικά εγχειρίδια, ιστοσελίδες,χάρτες),ώστενα
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις ευκαιρίες
φυσικής δραστηριότητας και να παρασχεθούν
συγκεκριµένες πληροφορίες στα µέλη της κοινότητας.
3. Ατοµική συµβουλευτική από επαγγελµατίες υγείας (τόσο
µε δηµόσια όσο και µε ιδιωτική χρηµατοδότηση) και
παραποµπή σε δυνατότητες φυσικής δραστηριότητας
στην κοινότητα.
4. Συνεργασία µε εθελοντικούς, κυβερνητικούςκαιµη
κυβερνητικούς οργανισµούς, όπωςαθλητικούς
συλλόγους,ώστενα ενθαρρυνθείη συµµετοχή στην
πεζοπορία και σε άλλες δραστηριότητες και
εκδηλώσεις.
5. Εργασία σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα, όπωςτα
σχολεία, οι χώροι εργασίας, τα κέντρα φροντίδας
ηλικιωµένων, τα κοινοτικάκέντρα, τα καταφύγια
αστέγων και τα εµπορικά κέντρα. Η στρατηγική αυτή
παρέχει την ευκαιρία να προσεγγιστούν άτοµα που
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση.
6. Στρατηγικές περιβαλλοντικών αλλαγών, όπωςη
δηµιουργία µονοπατιών πεζοπορίας και υποδοµών, µε
νοµοθετικές, δηµοσιονοµικές ή πολιτικές απαιτήσεις και
ο σχεδιασµός για τον ευρύτερο πληθυσµό.

Τα στοιχεία δείχνουν θετικές επιπτώσεις των
προγραµµάτων που απευθύνονται σε όλη την κοινότητα
στην αύξηση τηςφυσικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα
στα επίπεδα πεζοπορίας και δραστήριων µετακινήσεων
(91, 92). Υπάρχουν, επίσης, στοιχείαγια προσεγγίσεις
που αφορούσαν µέσα µαζικής ενηµέρωσης και
περιβαλλοντικές υποδοµές ή κοινοτικές εκδηλώσεις,
καθώςκαι προσεγγίσεις περιβαλλοντικών αλλαγών(93).
Έχει αποδειχθεί ότι οι κτηριακές υποδοµές, παράλληλα
µε καµπάνιες στα µέσα ενηµέρωσης, αυξάνουντηφυσική
δραστηριότητα που συνδέεται µε τις δραστήριες
µετακινήσεις (94, 95). Μια παρέµβαση για όλη την
κοινότητα που ενσωµατώνει στρατηγικέςεστιασµένης
προώθησης ήταν αποτελεσµατική στην αύξηση της
φυσικής δραστηριότητας σε επίπεδο πληθυσµού, όταν
διατηρήθηκε για αρκετά χρόνια (96). Οι κοινοτικές
προσεγγίσεις είναι πολύ δηµοφιλείς στις χώρες της
Λατινικής Αµερικής, µε διάφορα δίκτυα να ενθαρρύνουν
την υιοθέτηση,τηνπροσαρµογή και την κλιµάκωσή τους
(97). Η χρήση της τεχνολογίας και τωνµέσων κοινωνικής
δικτύωσηςέχει,επίσης, ενισχύσειτην εµβέλεια αυτών
των προγραµµάτων.

«Τααποτελεσµατικά προγράµµατασε επίπεδο κοινότηταςπεριλαµβάνουν έναν συνδυασµό
αξιοποίησης των µέσων µαζικήςενηµέρωσης και των προγραµµάτων που βασίζονταισε
διάφοραπεριβάλλοντα (π.χ. σύστηµα υγείας ή σχολεία).»
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ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΑΡΧΕΙΑ

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ISPAH

Το κείµενο των Οκτώ Αποδοτικών Τοµέων
"Επένδυσης" για τη Φυσική Δραστηριότητατης ISPAH
αποτελεί επικαιροποίηση του κειµένου "Αποδοτικοί
Τοµείς Επένδυσης για τη Φυσική Δραστηριότητα"
της ISPAH, που είχε δηµοσιευτεί το 2011.

Γίνετε σήµερα µέλη της ISPAH και ελάτε να υποστηρίξουµε
µαζί έναν πιο δραστήριο κόσµο, ενώθααπολαµβάνετε
αποκλειστικά προνόµια.
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www.ispah.org

Αυτό το κείµενο συµπληρώνει τα εξής κείµενα
πολιτικών της ISPAH:
The International Society for Physical Activity and
Health (ISPAH) (2010). The Toronto Charter for
Physical Activity: A Global Call to Action.
https://ispah.org/resources/key-resources/
The International Society for Physical Activity and
Health (ISPAH) (2016). The Bangkok Declaration on
Physical Activity for Global Health and Sustainable
Development. https://ispah.org/resources/keyresources/
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί, σε συνδυασµόµετα
αρχεία του ΠΟΥ:
WHO Global Action Plan on NCDs – 2013-2020 (WHO
2013)
https://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/
WHO Global Action Plan on Physical Activity 20182030 (GAPPA) (WHO 2018)
https://ispah.org/resources/additional-resources/

Αποστολή της ISPAH είναι η προαγωγή της φυσικής
δραστηριότητας ωςπαγκόσµια προτεραιότητα υγείας, µέσω της
αριστείας στην επιστήµη (έρευνα), τηνεκπαίδευση, τηνανάπτυξη
ικανοτήτων και την υποστήριξη.
Η ISPAH είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια επιστηµονική εταιρεία
ερευνητών και επαγγελµατιών για τη φυσική δραστηριότητα και
τη δηµόσια υγεία. Η εταιρεία:
Υποστηρίζει την επικοινωνία και την αριστείαστην έρευνα
και την πρακτική εφαρµογή σχετικά µε τη φυσική
δραστηριότητα και τη δηµόσια υγεία.
Αναπτύσσει την ικανότητα τόσο στην έρευνα όσο και στην
πρακτική εφαρµογή σχετικά µε τη φυσική δραστηριότητα και
τη δηµόσια υγεία, σεπαγκόσµιο επίπεδο.
Διευθύνει υποστηρικτικές δράσεις για την προαγωγήτης
διάχυσης της έρευνας και της γνώσης, ώστε να βελτιωθούν οι
πολιτικές και οι πρακτικές και να ενισχυθεί η φυσική
δραστηριότητα.
Συµµετέχει σε παγκόσµιες συνεργασίες που αφορούν την
προαγωγή της έρευνας και της πρακτικής εφαρµογής σχετικά
µε τη φυσική δραστηριότητα και τη δηµόσια υγεία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ
Προτεινόµενη παράθεση: International Society for Physical Activity and Health (ISPAH). ISPAH’s Eight Investments That Work
for Physical Activity. November 2020. Available from: www.ISPAH.org/Resources
Συνέβαλαν: Trevor Shilton, Matthew McLaughlin, Lindsey Reece, Anna Chalkley, Sjaan Gomersall, Jasper Schipperijn, Karen
Milton, Maria Hagströmer, Ben Smith, Paul Kelly, Tracy Kolbe-Alexander, Jacqueline Mair, Charlie Foster, James Nobles, Nick Cavill.
Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα: Φωτεινή Βενετσάνου, ΑντώνηςΚαµπάς

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΦΥΣΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΑΣ
Η υποστήριξη είναι «ένας συνδυασμός ατομικών
και κοινωνικών δράσεων που έχουν σχεδιαστεί για
τη διασφάλιση πολιτικής δέσμευσης, κοινωνικής
αποδοχής και υποστήριξης πολιτικών και
συστημάτων για έναν συγκεκριμένο στόχο ή
πρόγραμμα υγείας».
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 1995

1
2

3

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ ΤΑ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΑ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΈΝΑ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ
ΚΊΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΉΣ, ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ
ΥΠΈΡΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ. ΌΛΟΙΜΠΟΡΟΎΝ
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ.

Τα αποδεικτικά στοιχεία πουθα συγκεντρωθούν μπορεί να σχετίζονται με την
υγεία (π.χ. επιπολασμός,αιτίες και πρόληψη νόσων) ή να είναι δεδομένα που
αφορούν τη δυνατότητα εφαρμογής, την αποδοχή και την καταλληλότητα
μιας δράσης. Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι σημαντικά για τους
υπεύθυνους λήψης αποφάσεωνκαι το κοινό-στόχο.

Η μεταφορά των αποδεικτικών στοιχείων σε ένα πρόγραμμα πολιτικώναφορά:
Ομοφωνία σχετικά με τα συμφωνηθέντα μηνύματα που περιγράφουν τον
όγκο και το είδος της φυσικήςδραστηριότητας και τα οφέλη που θα
προσφέρει.
Ένα κοινά αποδεκτό,καλά τεκμηριωμένο και ιεραρχημένο σύνολο
ενεργειών - ένα σχέδιο δράσης πουθα πετύχει

Για να αλλάξει η γνώμη του κοινού και των επιστημόνων και να
διασφαλιστούν πόροι και υποστήριξη για μεγαλύτερη εστίαση στις δράσεις
που αφορούν τη φυσική δραστηριότητα, απαιτείταιένας συνδυασμός
στρατηγικών.

Adapted from: Shilton TR. (2008) and Shilton TR. (2016).

ΜΕΣΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ
ΣΤΑΛΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ
ΠΩΣ;

ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Adapted from: Shilton TR (2008) and Shilton TR. (2016).

Shilton TR. (2008). Creating and making the case: Global advocacy for physical activity. Journal of Physical Activity and Health. 5:6; 765-776.
Shilton TR (2016). Advocacy for noncommunicable disease prevention – Building capacity in Japan. Japanese Journal of Health Education and Promotion. 24(2); 102-109.
World Health Organization. (1995). Report of the Inter-agency Meeting on Advocacy Strategies for Health and Development: Development Communication in Action. Geneva, World Health Organization.

Πώς μπορείτε ναχρησιμοποιήσετε
αυτότο κείμενο;

1

Κοινοποιήστε το κείμενο και το γράφημα
Πάρτε μέρος στη συζήτησησχετικά με το κείμενο, στακοινωνικά δίκτυα
#8Investments
Κοινοποιήστε το κείμενο στους συναδέλφους σας
Συμπεριλάβετε αυτό το γράφημα

Προσθέστε αυτό το προσχέδιο κειμένου στο newsletterσας

2

Υποστηρίξτετο κείμενο
Ενωθείτε με άλλουςστην επίσημη υποστήριξηαυτού του κειμένου.
Μπορείτε να υποστηρίξετε το κείμενο ατομικά.
Μπορείτε να υποστηρίξετε το κείμενο ωςοργάνωση.
Ενθαρρύνετε κι άλλουςνα υποστηρίξουν το κείμενο.

3

Στείλτε μαςτα σχόλιάσαςαπότη χρήσητου κειμένου
Ήταν χρήσιμο το κείμενο για σας,στο πλαίσιο σας;
Πείτε μαςπώςχρησιμοποιήσατε το κείμενο: info@ispah.org
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