CREDITS4HEALTH – ΞΕΚΙΝΑ Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 2.000
ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Το χρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ πρόγραµµα κοινωνικής καινοτοµίας για
την προαγωγή ενός υγιούς τρόπου ζωής διεκδικεί να γίνει αναπόσπαστο
κοµµάτι της κοινωνικής πολιτικής των κρατών µελών της ΕΕ.
Καλαµάτα, 6 Οκτωβρίου 2015
Σύµφωνα µε τα πρώτα αποτελέσµατα της εθνικής µελέτης Υ∆ΡΙΑ για την
υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσµού (http://www.hydrianhns.gr/), η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυµα Υγείας σε
συνεργασία µε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ), 7 στους 10 ενήλικες µόνιµους κατοίκους της Ελλάδας είναι
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Επιπρόσθετα τα πρώτα αποτελέσµατα της
µελέτης Υ∆ΡΙΑ επισηµαίνουν την απόκλιση του Ελληνικού πληθυσµού
από την παραδοσιακή Ελληνική διατροφή και την ανεπαρκή σωµατική
δραστηριότητα µε δυσµενείς συνέπειες στην υγεία.
Στο ερευνητικό πρόγραµµα Credits4Health πόντοι επιβράβευσης και
κίνητρα ωθούν το άτοµο να υιοθετήσει µία ενεργητική προσέγγιση µε
στόχο έναν πιο υγιή τρόπο ζωής, µε τη βοήθεια εξειδικευµένης
επιστηµονικής οµάδας που παρακολουθεί, σε συνεχή βάση, τη σωµατική
δραστηριότητα και τη διατροφή του.
Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων φάσεων της µελέτης σε 900
άτοµα, στο τρίτο και τελευταίο στάδιο του Credits4Health θα
συµµετάσχουν 2.100 Ευρωπαίοι πολίτες. Τα 3.000 άτοµα που έχουν
επιλεγεί συνολικά προέρχονται από 4 γεωγραφικές ζώνες: τη Φλωρεντία
και το Σαλέντο (Ταράντο, Μπρίντιζι και Λέτσε) στην Ιταλία, την ευρύτερη
περιοχή της Καλαµάτας και του ∆ήµου Πύλου-Νέστορος στην Ελλάδα και
τη Τζιρόνα στην Ισπανία. Οποιοδήποτε άτοµο ηλικίας από 18 έως 65 ετών
κατοικεί σε αυτές τις 4 ζώνες µπορεί να εγγραφεί στο πρόγραµµα µέσω
του ιστότοπου www.credits4health.gr και να αρχίσει να συµµετέχει σε
αυτό.
Αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές από τον τοµέα της φροντίδας της
υγείας και την εµπειρία αναγνωρισµένων επαγγελµατιών από τους
κλάδους της υγείας, της ευεξίας, της ιατρικής δεοντολογίας και της
τεχνολογίας της πληροφορίας το Credits4Health, ένα πρόγραµµα

κοινωνικής καινοτοµίας χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
στοχεύει στην πειραµατική µελέτη ενός απλού και αποτελεσµατικού
συστήµατος πρόληψης που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, µε στόχο να
καταστεί, µακροπρόθεσµα, βιώσιµο και µε δυνατότητα εφαρµογής σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Το Credits4Health αποσκοπεί στη βελτίωση του τρόπου ζωής του
ατόµου µέσα από τη σωστή σωµατική δραστηριότητα, µια υγιεινή και
ισορροπηµένη διατροφή και τη συµµετοχή σε µια δραστήρια κοινωνική
ζωή. Όλα αυτά καθίστανται εφικτά µέσω ενός καινοτόµου συστήµατος
κινήτρων και εξατοµικευµένων διαδροµών βασισµένου σε µια
διαδικτυακή πλατφόρµα, σχεδιασµένη από ιατρούς, ψυχολόγους,
διατροφολόγους, επιστήµονες ειδικούς σε θέµατα κινησιολογίας, ιατρικής
δεοντολογίας, και τεχνικούς της πληροφορίας.
Πηγή έµπνευσης για το πρόγραµµα αποτέλεσε η ιδέα του “Nudge”, της
«ήπιας ώθησης» (από το οµώνυµο µπεστ σέλερ των Richard H. Thaler και
Cass R. Sunstein), η ιδέα δηλαδή ότι µπορεί κανείς να εµφυσήσει στο
άτοµο τα κατάλληλα κίνητρα για να το βοηθήσει να βελτιώσει την ποιότητα
της ζωής του, όπως εφαρµόστηκε για πρώτη φορά σε µεγάλη κλίµακα
στην Ιταλία.
Οι συµµετέχοντες θα λάβουν, ύστερα από µια προγραµµατισµένη
συνάντηση, έναν προσωπικό ανιχνευτή σωµατικής δραστηριότητας
(activity tracker) που θα τους επιτρέπει να παρακολουθούν τη σωµατική
τους δραστηριότητα, υποστηριζόµενοι από ειδικούς µέσω µιας ψηφιακής
πλατφόρµας αλλά και µε τη βοήθεια κινήτρων, και να αποκτήσουν έναν
πιο υγιή τρόπο ζωής.
Η καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσηµάτων στο
Πανεπιστήµιο της Φλωρεντίας και συντονίστρια του Credits4Health, Maria
Luisa Brandi, εξηγεί τη φάση στην οποία βρίσκεται το πρόγραµµα:
«Στόχος της τρίτης φάσης που θα ολοκληρωθεί στα µέσα του 2016, είναι
η ολοκλήρωση της πειραµατικής µελέτης σε συνολικά περισσότερους από
3.000 συµµετέχοντες, στους οποίους θα µπορέσουν να υπολογιστούν
αποτελεσµατικά τα πλεονεκτήµατα και τα οφέλη που αποκόµισαν
ακολουθώντας το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Από τις δύο πρώτες φάσεις
του προγράµµατος έχουµε συγκεντρώσει µια αξιοσηµείωτη ποσότητα
δεδοµένων, που µας επέτρεψαν να εντοπίσουµε πολλαπλούς
συσχετισµούς µεταξύ της σωµατικής, ψυχολογικής και κοινωνικής

κατάστασης των συµµετεχόντων και των διαφορετικών προσεγγίσεών τους
ανάλογα µε τη γεωγραφική τους προέλευση».
“‘Συν Αθηνά και σύ χείρα κίνει’ είναι ένα δηµοφιλές απόφθεγµα στην
Ελλάδα, αποδιδόµενο στον Αίσωπο”, δήλωσε η καθηγήτρια Αντωνία
Τριχοπούλου, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύµατος Υγείας, που είναι
υπεύθυνο για τον συντονισµό του προγράµµατος στην Ελλάδα. “Στο
πνεύµα αυτό, το πρωτοποριακό πρόγραµµα C4H (Credits for Health), το
οποίο ξεκίνησε από την περιοχή της Πύλου και επεκτάθηκε και στην
Καλαµάτα, στοχεύει να δώσει στον καθένα µας την ευκαιρία να δρα άµεσα
για την προαγωγή της υγείας του και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής
του, µε τη συνδροµή πάντα του κοινωνικού περίγυρου”.
Τη διαχείριση του προγράµµατος Credits4Health (C4H) έχει αναλάβει µία
Ευρωπαϊκή κοινοπραξία στην οποία συµµετέχουν εθνικοί και τοπικοί
φορείς, πανεπιστήµια, µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σηµαντικά
ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες,
www.credits4health.gr.
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