
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να
αυξήσει την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών
υγείας σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις που
έχει το στίγμα βάρους στην υγεία. Παράλληλα,
είναι σημαντικό να γίνει σαφές πως η διαχείριση
της παχυσαρκίας είναι πολύ πιο σύνθετη από τη
συμβουλή 'φάε λιγότερο-κινήσου περισσότερο'.
Έτσι, οι επαγγελματίες υγείας θα είναι σε θέση να
ενθαρρύνουν την υιοθέτηση συμπεριφορών που
προωθούν την υγεία, χωρίς να στιγματίζουν τους
ασθενείς τους. 
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Τρέχοντα Αποτελέσματα

Εκτενής έρευνα-ανασκόπηση για την τρέχουσα
κατάσταση σε κάθε συνεργάτιδα χώρα σχετικά
με το στίγμα του βάρους,
Πραγματοποίηση έρευνας για πιθανή ανίχνευση
στίγματος βάρους στους επαγγελματίες υγείας
σε κάθε συνεργάτιδα χώρα,
Διαμόρφωση της δομής για τη μεθοδολογία της
εκπαίδευσης.

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο πρόγραμμα Breaking
Weight Bias:Ακολουθήστε μας:

#BreakingWeightBias
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29,5% των συμμετεχόντων συμφώνησαν με τη
διατύπωση ότι οι συνάδελφοί τους τείνουν να
έχουν αρνητική στάση απέναντι στους ασθενείς
με παχυσαρκία.
45,9% των συμμετεχόντων έχουν ακούσει/δει
παρόχους υγείας να κάνουν αρνητικά σχόλια ή
αστεία για ασθενείς με παχυσαρκία.
49,4% των συμμετεχόντων συμφώνησαν με τη
διατύπωση ότι στον ιατρικό χώρο, οι ασθενείς με
παχυσαρκία είναι ένας κοινός στόχος
υποτιμητικού χιούμορ από φοιτητές,
ειδικευόμενους και/ή το βοηθητικό προσωπικό.

Στην έρευνα συμμετείχαν 230 επαγγελματίες
υγείας συνολικά από τις συνεργάτιδες χώρες. 

Σημαντικά ευρήματα από την αξιολόγηση των
συμπεριφορών, πεποιθήσεων, αντιλήψεων και
αποφάσεων των επιστημόνων υγείας.

Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν
την αναγκαιότητα αυτού του προγράμματος και
συνέβαλαν στη διαμόρφωση της δομής του
εκπαιδευτικού προγράμματος βάσει των
πραγματικών αναγκών των επαγγελματιών υγείας.

Αποτελέσματα Έρευνας

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της
παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η
Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συνεργάτες
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Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας 
για να δείτε τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας.
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