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ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ

ια άγνωστη πτυχή της

ενδοο κογενε α κής βίας
ι

ι

βία κατά των γυναικών είναι ένα
παγκόσμιο πρόβλημα υγείας του
πληθυσμού Haag et al 2019
και σχετίζεται με κακή ψυχολογική
και σωματική υγεία αναπηρία και
πρόωρο θάνατο Η ενδοοικογενειακή
και συντροφική βία περιλαμβάνει
σωματική και συναισθηματική
κακοποίηση αλλά και συμπεριφορές
ελέγχου που επιβάλλονται από έναν οικείο
σύντροφο Είναι σημαντικό να
ότι είναι η κύρια αιτία τραυματισμού
γυναικών 0
Παγκόσμιος Οργανισμός

Το επαναλαμβανόμενο
τραύμα στο κεφάλι μπορεί
να προκαλέσει εκφυλισμό
του εγκεφαλικού ιστού με
σοβαρές συνέπειες όπως κόπωση
κατάθλιψη και γενικότερες
αλλαγές στη διάθεση απώλεια
μνήμης σύγχυση επιθετικότητα
εξασθενημένη κρίση και δυσκολία

Η

σεξουαλική

σημειωθεί

με καθημερινές εργασίες και
μπορεί να οδηγήσει σε άνοια και

Υγείας
ΠΟΥ αναφέρει ότι

μία στις τρεις

γυναίκες

από όλο τον

άλλες χρόνιες καταστάσεις υγείας

κόσμο θα βιώσει
βία στη ζωή της
από έναν οικείο

Tnc

σύντροφο

ΠΟΥ
ενώ τα
αυξάνονται
συνεχώς τους τελευταίους μήνες λόγω
της πανδημίας Covid-19 ΠΟΥ 2020 Οι
πιο συνηθισμένοι τραυματισμοί είναι
στον λαιμό στο πρόσωπο και στο κεφάλι
Κτυπήματα στο κεφάλι είναι και
η κύρια αιτία εγκεφαλικής διάσεισης ή
αλλιώς ήπιας κρανιοεγκεφαλικής
ΚΕΚ Η ΚΕΚ είναι μια σοβαρή
συνέπεια της βίας που συχνά παραβλέπεται
ή δεν ανιχνεύεται από τους
υγείας ή τους επαγγελματίες
πρώτης γραμμής St Ivany S Schminkey
2016 Οι γυναίκες που βιώνουν περιστατικά
βίας τα οποία συνδέονται με
ΚΕΚ αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμες
και σοβαρές συνέπειες όπως σωματικές
κοινωνικές γνωστικές και ψυχο

Φλώρας
Νικολάου

2017

ποσοστά

κάκωσης

επαγγελματίες

λογικές δυσκολίες Iverson S Pagoda
2015 Οι γυναίκες συχνά εκτίθενται σε
επαναλαμβανόμενες βίαιες καταστάσεις
πριν καλέσουν την Αστυνομία ή προτού
εγκαταλείψουν μόνιμα τον σύντροφο
τους Το επαναλαμβανόμενο τραύμα στο
κεφάλι μπορεί να προκαλέσει εκφυλισμό
του εγκεφαλικού ιστού με σοβαρές
συνέπειες όπως κόπωση κατάθλιψη και
γενικότερες αλλαγές στη διάθεση απώλεια
μνήμης σύγχυση επιθετικότητα
εξασθενημένη κρίση και δυσκολία σε
καθημερινές εργασίες και μπορεί να
οδηγήσει σε άνοια και άλλες χρόνιες
καταστάσεις υγείας Τα επαναλαμβανόμενα
κτυπήματα στο κεφάλι και οι πολ¬

λαπλές διασείσεις μπορούν να οδηγήσουν
σε μόνιμη εξασθένιση των
του εγκεφάλου και θεωρούνται
μία βασική αιτία για άνοια Langlois
λειτουργιών

Rutland-Brown S Wald 2006 Όσον
αφορά τη συχνότητα του φαινομένου
στον πληθυσμό πρόσφατες έρευνες δείχνουν
ότι το 35%-92 των γυναικών έχουν

υποστεί τουλάχιστο έναν εγκεφαλικό
τραυματισμό κατά τη διάρκεια ενός
βίας Goldin et al 2016 Haag
et al 2019 Εντούτοις είναι σημαντικό
να σημειωθεί ότι τα ποσοστά που
αναφέρονται στις πλείστες των
είναι υποτιμημένα λόγω του
ότι δεν γίνεται σύνδεση μεταξύ των δυο
περιστατικού

περιπτώσεων

φαινομένων από τους επαγγελματίες
που εργάζονται στην πρώτη γραμμή Η
έρευνα και κατ επέκταση η καθοδήγηση
για επαγγελματίες που εργάζονται
σε αυτήν την κοινότητα είναι περιορισμένες
Haag et al 2019 St Ivany et
al 2018 Εν κατακλείδι η ανίχνευση
και η αξιολόγηση της ΚΕΚ σε περιπτώσεις
βίας θα πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα

τόσο στην έρευνα όσο και
στην αντιμετώπιση των περιστατικών
Το
βίας
Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευ
ροεπιστήμης σε συνεργασία με αρμόδιους
φορείς για την αντιμετώπιση της
βίας στη χώρα μας και στο πλαίσιο των
ερευνητικών μας δράσεων για τις επί¬

κτητες εγκεφαλικές βλάβες δημιουργεί
ένα ανιχνευτικό εργαλείο για την
ανίχνευση βίας και ήπιας κρανιοεγκε
φαλικής κάκωσης ΚΕΚ Στόχος είναι
να καταγράψουμε και να χαρακτηρίσουμε
τα φαινόμενα στον κυπριακό
πληθυσμό Επιπρόσθετα θα δημιουργήσουμε
εξειδικευμένα εργαστήρια που
θα απευθύνονται στους επαγγελματίες
πρώτης γραμμής Στόχος του KEN πέρα
από την έρευνα αιχμής είναι να συμβάλει
μέσα από τις δραστηριότητές του
στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των
πολιτών της χώρας μας
Διδακτορικής φοιτήτριας
και ερευνήτριας του Κ£Ν
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