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Τhe One Health Concept   

“ Άνκρωποσ, ηϊα & περιβάλλον:  

Ενιαία Τγεία ” 

 

 

 



Σι είναι θ Ενιαία Τγεία (ΕΤ) ; 



 Ενιαία Υγεία - One Health  
είναι μια προςζγγιςθ για το ςχεδιαςμό και τθν 

εφαρμογι προγραμμάτων, πολιτικϊν, νομοκεςίασ και 
ζρευνασ, ςτθν οποία πολλοί τομείσ επικοινωνοφν και 

ςυνεργάηονται για τθν επίτευξθ καλφτερων 
αποτελεςμάτων για τθ Δθμόςια Υγεία.  

 

(World Health Organization) 

Σι είναι θ Ενιαία Τγεία (ΕΤ) ; 

https://www.who.int/features/qa/one-health/en/  
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Η Ενιαία Υγεία - One Health 
αποτελεί μια παγκόςμια ςτρατθγικι με 

ςκοπό τθν εξάπλωςθ τθσ 
διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ και 

επικοινωνίασ, ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ 
υγείασ των ανκρϊπων, των ηϊων και 

του περιβάλλοντοσ 
 
 

(One Health Initiative) 

Σι είναι θ Ενιαία Τγεία (ΕΤ) ; 

www.onehealthinitiative.com  

http://www.onehealthinitiative.com/


Η Ενιαία Υγεία - One Health 
είναι μια ςυνεργατικι, διατομεακι και 

διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ  
– με δράςθ ςε τοπικό, περιφερειακό, εκνικό 

και παγκόςμιο επίπεδο –  
που ςτοχεφει ςε βζλτιςτα αποτελζςματα 
υγείασ και ευθμερίασ αναγνωρίηοντασ τισ 
διαςυνδζςεισ μεταξφ ανκρϊπων, ηϊων, 

φυτϊν και του κοινόχρθςτου 
οικοςυςτιματοσ 

 

 
 

(One Health Commission) 

Σι είναι θ Ενιαία Τγεία (ΕΤ) ; 

https://www.onehealthcommission.org/en/why_one_health/what_is_one_health/ 

https://www.onehealthcommission.org/en/why_one_health/what_is_one_health/


φνδεςθ ανκρϊπου & ηϊων 
Σρόφιμα Z.Π., μεταφορά, ακλθτιςμόσ, ζρευνα  … & ςυντροφιά    



«Η ιδζα ότι θ υγεία ανκρϊπου και 
ηϊων ςυνδζονται δεν είναι καινοφργια.  

Το νζο είναι ότι τα τελευταία χρόνια 
ζνασ αρικμόσ επιςτθμόνων από 

διαφορετικά πεδία αλλά με κοινι 
αντίλθψθ άρχιςαν να τθν 

αναγνωρίηουν ωσ βαςικι παράμετρο 
για τθν πρόοδο τθσ ζρευνασ ςτον 

τομζα τθσ υγείασ του ανκρϊπου και 
των ηϊων.» 

φνδεςθ υγείασ ανκρϊπου & ηϊων 

Dr Laura Kahn 
Physician,  Chief advocate of the 

‘One Health Initiative’ 
Woodrow Wilson School of 

Public & International Affairs, 
Princeton University, USA 

 



Rudolf  Virchow (1821-1902) 
 

- Μελετϊντασ τον βιολογικό κφκλο τθσ 
Trichinella spiralis ςτον χοίρο 
αναγνϊριςε ότι «μεταξφ Ιατρικισ και 
Κτθνιατρικισ δεν πρζπει να υπάρχουν 
διαχωριςτικζσ γραμμζσ»  

       (One Medicine   approach -  Η προςζγγιςθ τθσ Ενιαίασ Ιατρικισ) 

- Ειςιγαγε τον όρο «ηωανκρωπονόςοσ» 
(zoonosis) 

Ορόςθμα & εξζλιξθ του προτφπου τθσ ΕΤ 

19οσ αιϊνασ 



19οσ αιϊνασ 

       Sir William Osler (1849-1919) 

 

- Προϊκθςε τθν προςζγγιςθ τθσ Ενιαίασ 
Ιατρικισ (One Medicine approach) και 
τθσ ςυγκριτικισ  πακολογίασ 

- Δθμοςίευςε το άρκρο με τίτλο               
«Ο ςυςχετιςμόσ των ηϊων με τον 
άνκρωπο» 

Ορόςθμα & εξζλιξθ του προτφπου τθσ ΕΤ 



         James Steele (1913-2013) 
 

-1947: Κδρυςε το κτθνιατρικό τμιμα του 
ςθμερινοφ Κζντρου Ελζγχου και Πρόλθψθσ 
Νοςθμάτων (CDC) για τον ζλεγχο των 
ηωανκρωπονόςων & ςυνζδεςε τθν υγεία 
ανκρϊπων και ηϊων επινοϊντασ τον όρο 
‘One Health’ (Ενιαία Υγεία) 

-1950: Κδρυςε το Αμερικανικό Συμβοφλιο 
Κτθνιατρικισ Δθμόςιασ Υγείασ, το οποίο 
αργότερα ζγινε το Αμερικανικό Κολζγιο 
Κτθνιατρικισ Προλθπτικισ Ιατρικισ 

Ορόςθμα & εξζλιξθ του προτφπου τθσ ΕΤ 

20οσ αιϊνασ 



20οσ αιϊνασ 

         Calvin Schwabe (1927-2006) 
 

- 1964: Ειςιγαγε τον όρο «Ενιαία 
Ιατρικι» ςτθ μονογραφία του με τίτλο 
«Κτθνιατρικι και υγεία του 
ανκρϊπου», τονίηοντασ τθ ςθμαςία 
τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Ιατρικισ και 
Κτθνιατρικισ επιςτιμθσ ςτθν 
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των 
ηωανκρωπονόςων 

Ορόςθμα & εξζλιξθ του προτφπου τθσ ΕΤ 



Κοινι δράςθ FAO/WHO & ηωανκρωπονόςοι  

Ορόςθμα & εξζλιξθ του προτφπου τθσ ΕΤ 

 
Δεκαετία 1980 – Θεςμοκζτθςθ τθσ Κτθνιατρικισ Δθμόςιασ 
Τγείασ 
 
Κοινι επιτροπι εμπειρογνωμόνων για τισ ηωοανκρωπονόςουσ  
•  >150 ηωανκρωπονόςοι  το 1967 και >200 το 2000  
•  >30% αφξθςθ κατά το τελευταίο τρίτο του 20ου αιϊνα 
 
Κεντρικόσ άξονασ δράςθσ θ αειφόροσ ανάπτυξθ ανκρϊπων, 
ηϊων, οικοςυςτθμάτων 

20οσ αιϊνασ 



Ορόςθμα & εξζλιξθ του προτφπου τθσ ΕΤ 

Οι τροφιμογενείσ κρίςεισ που αναςτάτωςαν τθν ΕΕ & 
ανζδειξαν τθν ανάγκθ για υιοκζτθςθ τθσ ΕΤ 

 
1996 – Σο Ηνωμζνο Βαςίλειο ανακοίνωςε ότι υπάρχουν 
επιςτθμονικά ςτοιχεία για πικανι ςφνδεςθ τθσ «νόςου των 
τρελϊν αγελάδων» (ςπογγιόμορφθ εγκεφαλοπάκεια) και τθσ 
νόςου Creutzfeldt-Jakob του ανκρϊπου μζςω τθσ κατανάλωςθσ 
κρζατοσ βοοειδϊν και ςυναφϊν προϊόντων. 

 

1999 – το Βζλγιο ανιχνεφκθκαν διοξίνεσ & PCBs ςε ηωοτροφζσ 
που καταναλϊκθκαν από ωοπαραγωγζσ όρνικεσ και μόλυναν τα 
αυγά τουσ 

Σζλθ 20ου αιϊνα 



Αρχζσ 21ου αιϊνα 

Ορόςθμα & εξζλιξθ του προτφπου τθσ ΕΤ 

Ζγινε αντιλθπτό ότι: 

 Κατά τον 20ο αιϊνα, οι νόςοι του ανκρϊπου και των 
ηϊων αντιμετωπίςτθκαν κυρίωσ ωσ ξεχωριςτζσ οντότθτεσ 

 Οι ιατροί και οι κτθνίατροι ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ 
μόνο ευκαιριακά 

 Οι ηωανκρωπονόςοι και οι επιπτϊςεισ τουσ ςε 
ανκρϊπουσ και ηϊα δεν διδάςκονται, δεν επιτθροφνται, 
δεν προλαμβάνονται και δεν κεραπεφονται  με ενιαίο 
τρόπο 

 Η Ενιαία Ιατρικι, παρά τισ προοπτικζσ τθσ, δεν 
υποςτθρίηεται  επαρκϊσ 

 



2004 
Δθμοςιεφονται οι «12 αρχζσ του 

Μανχάταν» (WCS, Wildlife Conservation 
Society) με κεντρικό άξονα το πρότυπο 

«Ενιαία Τγεία , Ζνασ Κόςμοσ» (One 
Health, One World) για τθν 

καταπολζμθςθ των ηωανκρωπονόςων 

2006 
Ιδρφεται  ο οργανιςμόσ Πρωτοβουλία για 

τθν ΕΤ (One Health Initiative) με ςτόχο 
τθν ενίςχυςθ τθσ επικοινωνίασ & 

ςυνεργαςίασ μεταξφ επαγγελματιϊν 
υγείασ για τον άνκρωπο, τα ηϊα & το 

οικοςφςτθμα 
www.onehealthinitiative.com 

2007 
Ο Αμερικανικόσ Ιατρικόσ (ΑΜΑ) & 

Κτθνιατρικόσ (AVMA) φλλογοσ 
υιοκετοφν τθν ΕΤ (AMA Resolution 530 

A-07) για ςυνεργαςία ςτθν ζρευνα, 
εκπαίδευςθ και προάςπιςθ τθσ 

Δθμόςιασ Υγείασ  

2008 
Οι οργανιςμοί FAO, OIE & WHO ςε 

ςυνεργαςία με τθν UNICEF & Παγκόςμια 
Σράπεηα κακιερϊνουν κοινό ςτρατθγικό 

πλαίςιο για τθν αντιμετϊπιςθ 
αναδυόμενων & επανεμφανιηόμενων 

λοιμωδϊν νοςθμάτων 

Ορόςθμα & εξζλιξθ του προτφπου τθσ ΕΤ 



2011 
 

- Η λφςςα, θ γρίπθ & θ μικροβιακι 
αντοχι ορίηονται ωσ τομείσ 
προτεραιότθτασ για τθν εφαρμογι του 
προτφπου τθσ ΕΥ ςτο πλαίςιο 
επιςτθμονικισ ςυνάντθςθσ ςτο Μεξικό. 

- Διοργανϊνεται το 1ο παγκόςμιο 
ςυνζδριο ΕΤ ςτθν Αυςτραλία. 

2012 
 

- Ψθφίηεται το «ςχζδιο δράςθσ ΕΤ του 
Davos” ςτο 1o ςυνζδριο GRF (Global 
Risk Forum) για εφαρμογι τθσ ΕΥ ςτθν 
αςφάλεια των τροφίμων. 
- O παγκόςμιοσ ιατρικόσ (WMA) & 
κτθνιατρικόσ (WVA) ςφλλογοσ 
υπογράφουν υπόμνθμα ςυνεργαςίασ 
για τθν προάςπιςθ τθσ ΔΥ 

2014 
 

- Δθμιουργείται θ Global Health Security 
Agenda (GHSA) με κεντρικό άξονα τθν ΕΤ 
ωσ επιςτζγαςμα τθσ ςυνεργαςίασ 64 
χωρϊν & οργανιςμϊν για τθ διαςφάλιςθ 
τθσ παγκόςμιασ υγείασ  ωσ εκνικισ και 
παγκόςμιασ προτεραιότθτασ 

2010 
- Υιοκετείται  ομόφωνα θ «Διακιρυξθ 
του HANOI» από 71 χϊρεσ και 
οργανιςμοφσ για τθν εφαρμογι τθσ ΕΥ. 

- Δθμοςιεφεται το τριμερζσ υπόμνθμα 
των FAO, OIE & WHO για τθν 
αντιμετϊπιςθ νοςθμάτων με βάςθ το 
τρίπτυχο άνκρωποσ-ηϊα-περιβάλλον . 

Ορόςθμα & εξζλιξθ του προτφπου τθσ ΕΤ 



      “10 απειλζσ για τθν παγκόςμια υγεία" (2019) 
 

1. Aτμοςφαιρικι ρφπανςθ & κλιματικι αλλαγι 
2. Μθ μεταδοτικζσ αςκζνειεσ (διαβιτθσ, καρκίνοσ) 

3. Παγκόςμια πανδθμία γρίπθσ 
4. Εφκραυςτεσ & ευάλωτεσ κοινωνικζσ δομζσ 
5. Μικροβιακι αντοχι ςτα αντιβιοτικά 
6. Ιοί υψθλισ πακογζνειασ (Ebola, Zika, Nipah, MERS-CoV, SARS)  

7. Αδφναμθ πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ 
8. Διςτακτικότθτα προσ τουσ εμβολιαςμοφσ 
9. Δάγκειοσ πυρετόσ  
10. HIV / AIDS 

φγχρονα δεδομζνα-προκλιςεισ για τθν ΕΤ 

https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019  
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http://www.oie.int/en/for-the-media/onehealth/    

φγχρονα δεδομζνα-προκλιςεισ για τθν ΕΤ 

των ςφγχρονων 
λοιμωδϊν νοςθμάτων 
του ανκρϊπου είναι 
ηωανκρωπονόςοι 

των αναδυόμενων 
λοιμωδϊν νοςθμάτων 
του ανκρϊπου (π.χ. HIV, 
Ebola, γρίπθ) ζχουν 
πθγι προζλευςθσ τα 
ηϊα 

νζεσ αςκζνειεσ του 
ανκρϊπου εμφανίηονται 
κάκε χρόνο & οι τρεισ 
ζχουν πθγι προζλευςθσ 
τα ηϊα 

των παραγόντων με 
πικανι χριςθ ςτθν 
βιοτρομοκρατία 
είναι πακογόνα που 
προκαλοφν 
ηωανκρωπονόςουσ 

Σουλάχιςτον 

http://www.oie.int/en/for-the-media/onehealth/
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φγχρονα δεδομζνα-προκλιςεισ για τθν ΕΤ 

Επανεμφανιηόμενα ιογενι νοςιματα των ηϊων που προθγοφνται 
τθσ εμφάνιςθσ αντίςτοιχων επιδθμιϊν ςτον άνκρωπο 

 

 

1. Γρίπθ των πτθνϊν (Avian influenza) 

2. Λφςςα των κυνιδϊν (Rabies) 

3. Κίτρινοσ πυρετόσ των πικικων (Yellow fever) 

4. Ιογενισ εγκεφαλίτιδα του χοίρου (Nipah) 

5. Νόςοσ του δυτικοφ Νείλου των πτθνϊν (West-Nile) 

6. Αιμορραγικόσ πυρετόσ των πικικων (Ebola) 

7. Ιογενείσ εγκεφαλίτιδα των ιπποειδϊν (Eastern equine 
encephalitis) 



 Η περιβαλλοντικι υγεία του πλανιτθ μπορεί να επθρεάςει τθν 
υγεία των ανκρϊπων και των ηϊων μζςω τθσ μόλυνςθσ, τθσ 
ρφπανςθσ και τθσ κλιματικισ αλλαγισ που μπορεί να οδθγιςουν 
ςτθν εμφάνιςθ νζων λοιμογόνων παραγόντων 
 
 
 
 
 
 

 

 

φγχρονα δεδομζνα-προκλιςεισ για τθν ΕΤ 



 Ο παγκόςμιοσ πλθκυςμόσ αναμζνεται να αυξθκεί από 7,5 δις. 
το 2015 ςε 9,7 δις.  μζχρι το 2050 και θ υγεία των ηϊων αποτελεί 
προχπόκεςθ για τθν παραγωγι επαρκϊν και αςφαλϊν τροφίμων 
  
 

φγχρονα δεδομζνα-προκλιςεισ για τθν ΕΤ 



 Η ευηωία (welfare) και θ ευθμερία 
(wellbeing) ςτον πλανιτθ βαςίηονται ςτθν 
υγεία του τρίπτυχου «άνκρωποσ – ηϊα – 
περιβάλλον» 
 

 Οι δεςμοί μεταξφ ανκρϊπου και ηϊων 
μποροφν να επθρεάςουν επωφελϊσ τθν 
υγεία τόςο των ανκρϊπων όςο και των 
ηϊων 

 

 Η ενςωμάτωςθ και θ ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν για τθν υγεία ανκρϊπου και 
ηϊων αποτελεί το κλειδί για τθν επίτευξθ 
αποτελεςματικϊν ςυςτθμάτων υγείασ 

φγχρονα δεδομζνα-προκλιςεισ για τθν ΕΤ 



 Κανζνασ επιςτθμονικόσ κλάδοσ ι τομζασ τθσ κοινωνίασ δεν 
διακζτει επαρκείσ γνϊςεισ και πόρουσ για να αποτρζψει 
μόνοσ του τθν εμφάνιςθ ι τθν αναηωπφρωςθ αςκενειϊν ςτον 
ςθμερινό παγκοςμιοποιθμζνο κόςμο 
 
 
 
 
 
 

 
 Κανζνα ζκνοσ δεν μπορεί να αντιςτρζψει μόνο του τα μοτίβα 
τθσ απϊλειασ  οικοςυςτθμάτων και εξαφάνιςθσ ειδϊν που 
μποροφν και όντωσ υπονομεφουν τθν υγεία ανκρϊπων και 
ηϊων 

φγχρονα δεδομζνα-προκλιςεισ για τθν ΕΤ 



 Συγκριτικι ιατρικι (λοιμϊδεισ & χρόνιεσ νόςοι) 

 Βαςικι & μεταγραφικι ζρευνα 

 Αςφάλεια τροφίμων & πόςιμου νεροφ 

 Αγροτικι παραγωγι & χριςθ τθσ γθσ 

 Διατιρθςθ των φυςικϊν πθγϊν & 
αποκεμάτων 

 Κλιματικι αλλαγι 

 Δεςμοί ανκρϊπου – ηϊων 

 Εκπαίδευςθ & κατάρτιςθ των 
επαγγελματιϊν τθσ ΕΥ 

 Παγκόςμιο εμπόριο και αςφάλεια 

Σομείσ εφαρμογισ τθσ ΕΤ 



Ο ςφγχρονοσ δυναμικόσ «κόςμοσ» τθσ ΕΤ 

Xie T, Liu W, Anderson BD, Liu X, Gray GC (2017) A system dynamics approach to understanding the One Health concept. PLoS One 12(9):e0184430.  



Σομείσ εφαρμογισ τθσ ΕΤ 



ΕΤ & Αςφάλεια των τροφίμων (“Farm to Fork”) 

• Επιτιρθςθ, πρόλθψθ & ζλεγχοσ νοςθμάτων 
• Ευηωία των ηϊων 
• Ζλεγχοσ ηωοτροφϊν 
• Ορκι χριςθ κτθνιατρικϊν φαρμάκων 

τάβλοσ 
Εκτροφι υγιϊν ηϊων υπό 

ςυνκικεσ ευηωίασ  

Πιροφνι 

Εκτροφι 

Μεταφορά 

φαγείο 

Μεταποίθςθ 
Αποκικευςθ 

Διανομι 

Λιανικι 
πϊλθςθ 

• Μόνο υγιι ηϊα μεταφζρονται 
• Κατά τθ μεταφορά από τθν 
εκτροφι ςτο ςφαγείο, θ υγεία & θ  
ευηωία των ηϊων παρακολουκοφνται 

ΠΡΙΝ ΣΗ ΦΑΓΗ 
• Ανάλυςθ δεδομζνων για τθν υγεία των ηϊων ςε 
επίπεδο εκτροφισ &  κλινικι εξζταςθ 
ΜΕΣΑ ΣΗ ΦΑΓΗ 
• Επίςθμοσ κρεοςκοπικόσ & εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ 

• Επαλικευςθ τθσ υγιεινισ των τροφίμων 
• Ζλεγχοσ τιρθςθσ τθσ ψυκτικισ αλυςίδασ 

• Επαλικευςθ τθσ υγιεινισ των τροφίμων 
• Ζλεγχοσ τιρθςθσ τθσ ψυκτικισ αλυςίδασ 



ΕΤ & Μικροβιακι αντοχι ςτα αντιβιοτικά (AMR)  

Πικανζσ πθγζσ και δεξαμενζσ 
για τθν AMR ςε οικιακά ηώα, 

ανκρώπουσ και περιβαλλοντικά 
ςυςτιματα 

Morgan Scott et al. (2019) Antimicrobial resistance in a One Health context: exploring complexities, seeking solutions, and 
communicating risks. Annals of the New York Academy of Sciences, 1441(1): 3-7. 



ΕΤ & Μικροβιακι αντοχι ςτα αντιβιοτικά (AMR)  



ΕΤ & Μικροβιακι αντοχι ςτα αντιβιοτικά (AMR)  

https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/AMR_Report_2017 

https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/AMR_Report_2017


ΕΤ & Μικροβιακι αντοχι ςτα αντιβιοτικά (AMR)  

https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/AMR_Report_2017 

https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/AMR_Report_2017


ΕΤ & Μικροβιακι αντοχι ςτα αντιβιοτικά (AMR)  

https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/AMR_Report_2017 

https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/AMR_Report_2017


ΕΤ & Μικροβιακι αντοχι ςτα αντιβιοτικά (AMR)  

https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/AMR_Report_2017 

https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/AMR_Report_2017


Νζο Σχζδιο Δράςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ AMR με άξονα τθν ΕΥ 

 

 

  3 βαςικοί πυλϊνεσ 

 

1. Να γίνει θ ΕΕ μια περιοχι βζλτιςτθσ πρακτικισ ςτθ χριςθ αντιβιοτικών 
(προϊκθςθ τθσ ςυνετισ χριςθσ αντιμικροβιακϊν ουςιϊν, ενίςχυςθ τθσ διατομεακισ 
ςυνεργαςίασ, βελτίωςθ τθσ πρόλθψθσ των λοιμϊξεων και εδραίωςθ τθσ επιτιρθςθσ τθσ AMR και 
τθσ κατανάλωςθσ αντιμικροβιακϊν ουςιϊν) 

2. Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ για τον ζλεγχο τθσ 
εξάπλωςθσ τθσ AMR (ςυμπλιρωςθ των ερευνθτικϊν κενϊν, παροχι καινοτόμων λφςεων και 

εργαλείων για τθν πρόλθψθ και τθ κεραπεία λοιμωδϊν νοςθμάτων) 

3. Ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τθσ ΕΕ ςε παγκόςμιο επίπεδο για τθ διαμόρφωςθ τθσ 
παγκόςμιασ ατηζντασ για τθν αντιμετώπιςθ τθσ AMR ςε ζναν ολοζνα και 

περιςςότερο διαςυνδεδεμζνο κόςμο 

 

       

ΕΤ & Μικροβιακι αντοχι ςτα αντιβιοτικά (AMR)  

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_action_plan_2017_en.pdf  29 Ιουνίου 2017 

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_action_plan_2017_en.pdf


Παχυςαρκία: άνκρωποσ & ηϊα ςυντροφιάσ 
 

Τα ςφγχρονα δεδομζνα 

 Η πιο αναγνωριςμζνθ και ταχφτερα αναπτυςςόμενθ επιδθμικι νόςοσ τόςο ςτουσ 
ανκρϊπουσ όςο και ςτα ηϊα ςυντροφιάσ (νόςοσ του ςφγχρονου πολιτιςμοφ) 

 Το παγκόςμιο ποςοςτό παχυςαρκίασ ζχει τριπλαςιαςτεί από το 1975 

 Παγκοςμίωσ το 2016, 39% των ενθλίκων >18 ετϊν ιταν υπζρβαροι και το 13% 
παχφςαρκοι 

 Ποςοςτό ζωσ και 50% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ των ενθλίκων το 2030 (8,5 δις.) 
κα κατατάςςεται ωσ υπζρβαρο ι παχφςαρκο με βάςθ τουσ ςφγχρονουσ ρυκμοφσ 

 Ποςοςτό 27-59% των ηϊων ςυντροφιάσ (ςκφλοι & γάτεσ) είναι υπζρβαρα ςτισ 
αναπτυγμζνεσ χϊρεσ ςφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ μελζτεσ 

ΕΤ & Χρόνιεσ νόςοι 



Παχυςαρκία: άνκρωποσ & ηϊα ςυντροφιάσ 
 

Τα ςφγχρονα δεδομζνα 

 Κοινι & πολφπλοκθ αιτιοπακογζνεια ςε άνκρωπο, ςκφλο & γάτα 

 Διατροφι 

 Επίπεδο φυςικισ δραςτθριότθτασ 

 Παράγοντεσ ςυμπεριφοράσ & ςτρεσ 

 Κοινωνικοί & οικονομικοί παράγοντεσ 

 Περιβάλλον διαβίωςθσ 

 Γενετικό υπόβακρο 

 Μεταβολιςμόσ 

 Μικροβίωμα 

ΕΤ & Χρόνιεσ νόςοι 



Παχυςαρκία: άνκρωποσ & ηώα ςυντροφιάσ 
 

Τα ςφγχρονα δεδομζνα 

 Κοινζσ ςυννοςθρότθτεσ ςε άνκρωπο & ηϊα ςυντροφιάσ 

 Σακχαρϊδθσ διαβιτθσ τφπου ΙΙ (άνκρωποσ, γάτα) 

 Καρκίνοσ (άνκρωποσ, ςκφλοσ) 
 

 Θετικόσ ςυςχετιςμόσ μεταξφ τθσ παχυςαρκίασ των παιδιϊν και των ηϊων 
ςυντροφιάσ τθσ οικογζνειασ 

 

 Θετικόσ ςυςχετιςμόσ μεταξφ του χαμθλοφ κοινωνικοοικονομικοφ επιπζδου και τθσ 
παχυςαρκίασ των ηϊων ςυντροφιάσ και των ιδιοκτθτϊν τουσ  

ΕΤ & Χρόνιεσ νόςοι 



Παχυςαρκία: άνκρωποσ & ηϊα ςυντροφιάσ 
 

Προςζγγιςθ ΕΥ για τθν καταπολζμθςθ τθσ παχυςαρκίασ 
 

 Οι ομοιότθτεσ και οι διαφορζσ ςτισ ςυννοςθρότθτεσ τθσ παχυςαρκίασ μεταξφ 
ανκρϊπου και ηϊων ςυντροφιάσ ενζχουν ευκαιρίεσ για διεπιςτθμονικι ερευνθτικι 
ςυνεργαςία μεταξφ ιατρϊν και κτθνιάτρων 
 

 Τα ευριματα από τθν μελζτθ τθσ παχυςαρκίασ των  ηϊων ςυντροφιάσ (βιολογικοί 
και ψυχολογικοί αιτιολογικοί παράγοντεσ) κεωροφνται πιο «μεταφράςιμα» για τθν 
ανκρϊπινθ παχυςαρκία ςε ςφγκριςθ με αντίςτοιχα ευριματα ςε ηϊα εργαςτθρίου 
(τρωκτικά) 

ΕΤ & Χρόνιεσ νόςοι 



Παχυςαρκία: άνκρωποσ & ηώα ςυντροφιάσ 
 

Προςζγγιςθ ΕΥ για τθν καταπολζμθςθ τθσ παχυςαρκίασ 
 

 

 Ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ ανκρϊπου και ςκφλου μπορεί να αποτελζςει μοχλό για 
τθν προϊκθςθ και υιοκζτθςθ τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ και προγραμμάτων για 
τον ζλεγχο του ςωματικοφ βάρουσ αμφότερων.   

 

 

ΕΤ & Χρόνιεσ νόςοι 



ΕΤ – Διεκνείσ Τποςτθρικτζσ 



 

 

ΕΤ – Ελλθνικό Forum 

 Ζτοσ ίδρυςθσ: 2017 

 

 κοπόσ: θ ανάπτυξθ, διάδοςθ και εφαρμογι ςτθν Ελλάδα των 
αρχϊν τθσ ΕΥ. 

 

 Βαςικόσ ςτόχοσ: θ ανάπτυξθ λειτουργικϊν διαφλων επικοινωνίασ 
και παραγωγικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των επιςτθμόνων που 
δραςτθριοποιοφνται ςτα επιςτθμονικά πεδία τθσ Ιατρικισ, τθσ 
Δθμόςιασ Υγείασ, τθσ Επιδθμιολογίασ, τθσ Κτθνιατρικισ, των 
λοιπϊν Επιςτθμϊν Υγείασ και των Επιςτθμϊν του Περιβάλλοντοσ. 

http://www.onehealth-greece.com/  

http://www.onehealth-greece.com/
http://www.onehealth-greece.com/
http://www.onehealth-greece.com/


ΕΤ – Εφαρμογι ςτθν Ελλάδα 

Η εφαρμογι του προτφπου τθσ ΕΥ ςτθ χϊρα μασ: 

 
 

 Αφορά κυρίωσ ςε μεμονωμζνεσ πρωτοβουλίεσ με προςωρινό χαρακτιρα 

 Η πόλωςθ, οι προκαταλιψεισ και θ καχυποψία μεταξφ διαφορετικϊν 
φορζων και επιςτθμονικϊν πεδίων αποτελοφν εμπόδια 

 Περιορίηεται κυρίωσ ςτα λοιμϊδθ νοςιματα ενϊ υπάρχει ανάγκθ 
επζκταςθσ και ςε χρόνια μθ μεταδοτικά νοςιματα 

 Απαιτεί υιοκζτθςθ μιασ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ και ενςωμάτωςθ τόςο 
ςτθν εκνικι ςτρατθγικι για τθν υγεία όςο και ςτθν εκπαίδευςθ  

https://www.pasteur.gr/wp-content/uploads/2018/05/poster-%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%91-
%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91.pdf  

Συμπεράςματα τθσ θμερίδασ “Network for Evaluation of One Health” (16/04/2018, Θεςςαλονίκθ) 

https://www.pasteur.gr/wp-content/uploads/2018/05/poster-%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%91-%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91.pdf
https://www.pasteur.gr/wp-content/uploads/2018/05/poster-%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%91-%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91.pdf
https://www.pasteur.gr/wp-content/uploads/2018/05/poster-%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%91-%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91.pdf
https://www.pasteur.gr/wp-content/uploads/2018/05/poster-%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%91-%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91.pdf
https://www.pasteur.gr/wp-content/uploads/2018/05/poster-%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%91-%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91.pdf
https://www.pasteur.gr/wp-content/uploads/2018/05/poster-%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%91-%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91.pdf
https://www.pasteur.gr/wp-content/uploads/2018/05/poster-%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%91-%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91.pdf


 Περιςςότερο διεπιςτθμονικά προγράμματα εκπαίδευςθσ, 
κατάρτιςθσ και ζρευνασ  

 Μεγαλφτερθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν ανίχνευςθ 
αςκενειϊν, τθ διάγνωςθ, τθν εκπαίδευςθ και τθν ζρευνα 

 Καλφτερθ πρόλθψθ λοιμωδϊν και χρόνιων αςκενειϊν 

 Ανάπτυξθ νζων κεραπειϊν και προςεγγίςεων ςτισ κεραπείεσ 

ΕΤ & πικανά αποτελζςματα εφαρμογισ 

https://www.onehealthcommission.org/en/why_one_health/what_is_one_health/  

https://www.onehealthcommission.org/en/why_one_health/what_is_one_health/


Η κλιματικι αλλαγι και θ αφξθςθ του 
παγκόςμιου πλθκυςμοφ κα εντείνει τθν ανάγκθ 

για διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία. Κακϊσ οι 
πόροι τθσ Γθσ εξαντλοφνται με τθν αφξθςθ των 
απαιτιςεων για ενζργεια, τρόφιμα, ςτζγαςθ 

και νερό, πρζπει να προβλζψουμε ότι ζνα 
βιϊςιμο μζλλον κα απαιτιςει μια ολιςτικι 

προςζγγιςθ για τθν υγεία του ανκρϊπου, των 
ηϊων και του οικοςυςτιματοσ.  

Η προςζγγιςθ τθσ ΕΥ κα είναι κρίςιμθ, αν 
ελπίηουμε ότι κα ανταποκρικοφμε ςτισ 

προκλιςεισ του 21ου  αιϊνα. 

ΕΤ & προκλιςεισ του μζλλοντοσ 

Dr Laura Kahn 
Physician,  Chief advocate of the 

‘One Health Initiative’ 
Woodrow Wilson School of 

Public & International Affairs, 
Princeton University, USA 

 



ασ ευχαριςτϊ ! 


