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T o Kέντρο Εφαρμοσμένης Νευ-
ροεπιστήμης (www.cancyprus.
org)  σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων διοργανώνει την 
Πρώτη Παγκύπρια Ημερίδα με τίτλο: 
«Ο άνθρωπος πίσω από την Κρανιο-

εγκεφαλική Κά-
κωση». Στόχος 
της συγκεκριμέ-
νης ημερίδας με-
ταξύ άλλων είναι 
η ενημέρωση του 
κοινού και των 
αρμοδίων σωμά-
των για τις επι-
πτώσεις των Κρα-
νιοεγκεφαλικών 
Κακώσεων (ΚΕΚ) 

στην Κύπρο, η ανταλλαγή εισηγήσε-
ων για τη διαμόρφωση πολιτικών για 
αποτελεσματική αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση. Παράλληλα, θα πα-
ρουσιαστούν αποτελέσματα από τις 
κλινικές μελέτες που διεξάγονται 
στην Κύπρο και θα γίνει πληροφόρη-
ση για κρατικές παροχές και ευκαιρί-
ες για επανένταξη  ατόμων με ΚΕΚ. 
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, 
θα δοθεί το βήμα σε άτομα με προ-
σωπικά βιώματα ΚΕΚ μέσω των ομά-
δων συζήτησης.

 Η ημερίδα προσφέρεται δωρεάν 
και εξ ολοκλήρου με φυσική παρου-
σία. Για περαιτέρω πληροφορίες πα-
ρακαλώ επικοινωνείτε στο 22 
894437 ή στο can@ucy.ac.cy.

Με βάση τα στατιστικά δεδομένα 
από την Κύπρο, κύριες αιτίες των σο-
βαρών τραυμάτων στον εγκέφαλο 
είναι τα τροχαία, οι πτώσεις και η βία. 
Άτομα κάτω των 40 είναι σε μεγαλύ-
τερο κίνδυνο για τραυματισμούς. Επι-
πρόσθετα, οι έρευνες τα τελευταία  
χρόνια εστιάζουν σε ομάδες πληθυ-
σμού που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
για τραυματισμούς όπως οι γυναίκες 
που έχουν βιώσει ή βιώνουν ενδοοι-
κογενειακή βία. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, η ΚΕΚ συχνά ονομάζεται σιωπη-
λή επιδημία  διότι συχνά παραβλέπε-

ται από τα ίδια τα άτομα ή δεν ανι-
χνεύεται από τους επαγγελματίες 
υγείας ή τους επαγγελματίες πρώτης 
γραμμής. Τα θύματα ενδοοικογενεια-
κής/συντροφικής βίας που μπορεί να 
έχουν υποστεί και εγκεφαλικές βλά-
βες μπορεί να καταλήξουν με μακρο-
πρόθεσμες σοβαρές δυσκολίες, όπως 
σωματικά, κοινωνικά, νευροψυχολο-
γικά και ψυχικά προβλήματα υγείας 
(Iverson & Pagoda, 2015).

Η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί 
ως η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη 
της Βίας κατά των Γυναικών με σκοπό 
την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώ-
μης αλλά και την αφύπνιση και ενερ-
γοποίηση της Πολιτείας. Η βία αποτε-
λεί παραβίαση βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, η βία 
κατά των γυναικών είναι ένα παγκό-
σμιο πρόβλημα υγείας του πληθυ-
σμού αφού προκαλεί κακή ψυχολογι-
κή και σωματική υγεία, αναπηρία και 
πρόωρο θάνατο. Η ενδοοικογενεια-
κη/συντροφική βία περιλαμβάνει σε-
ξουαλική, σωματική και συναισθημα-
τική κακοποίηση αλλά και συμπεριφο-
ρές ελέγχου, που επιβάλλονται από 

έναν οικείο άτομο. Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι είναι και η κύρια αιτία 
τραυματισμού γυναικών. Συγκεκριμέ-
να, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ) αναφέρει ότι ανά το παγκό-
σμιο, μία στις τρεις γυναίκες θα βιώ-
σει βία στη ζωή της από έναν οικείο 
σύντροφο, ενώ τα ποσοστά αυξάνο-
νται συνεχώς και με ιδιαίτερη έξαρση 
τους τελευταιους μήνες λόγω της 
πανδημίας του COVID-19.

Tο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευρο-
επιστήμης (ΚΕΝ) του Πανεπιστημίου 
Κύπρου σε συνεργασία με το Σύνδε-
σμο για την Πρόληψη και Αντιμετώ-
πιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑ-
ΒΟ), δημιούργησε το ερευνητικό 
πρόγραμμα BR.A.I.N. Ο ΣΠΑΒΟ είναι 
ο κύριος οργανισμός παροχής βοή-
θειας και καταφυγίων σε θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας για όλη τη 
Κύπρο. Το πρόγραμμα μας είναι το 
πρώτο πρόγραμμα στη Κύπρο και 
ίσως και στην Ευρώπη το οποίο προ-
σπαθεί να καταγράψει γυναίκες με 
ιστορικό ενδοοικογενειακής/συ-
ντροφικής βίας και κτυπήματα στο 
κεφάλι ή στο λαιμό που της έθεσαν/

θέτουν σε ρίσκο για ΚΕΚ. Παράλλη-
λα, το πρόγραμμα μας έχει σαν στόχο 
μέσα από εκτεταμένη νευροψυχολο-
γική αξιολόγηση που θα γίνεται στις 
γυναίκες να εντοπίσει δυνάμεις και 
δυσκολίες των ατόμων έτσι ώστε να 
λαμβάνουν την κατάλληλη και στο-
χευμένη παρέμβαση προάγοντας 
έτσι τη σωματική και ψυχική υγεία 
των θυμάτων. Αποστολή μας είναι να 
συμβάλλουμε στην αλλαγή και στην 
ανάπτυξη  καλών πρακτικών για τον 
εντοπισμό των ΚΕΚ σε γυναίκες μετά 
από περιστατικά ενδοοικογενειακής/
συντροφικής βίας και να εφαρμό-
σουμε στρατηγικές και κατάλληλα 
προγράμματα παρέμβασης και θερα-
πείας. Όραμα μας είναι ένας κόσμος 
στον οποίο οι γυναίκες με ΚΕΚ μετά 
από περιστατικά ενδοοικογενειακής/
συντροφικής βίας λαμβάνουν την 
κατάλληλη, συμπονετική φροντίδα 
και υποστήριξη.

Μέχρι στιγμής τα δεδομένα συλλέ-
χθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και 
Μαΐου 2022. Οι συμμετέχοντες ήταν 
276 ενήλικες γυναίκες θύματα ενδο-
οικογενειακής/συντροφικής βίας που 

κάλεσαν τη γραμμή βοήθειας (1440) 
που παρέχεται από τον ΣΠΑΒΟ στην 
Κύπρο. Από τις 276 γυναίκες που 
κάλεσαν τη γραμμή έκτακτης ανάγκης 
του ΣΠΑΒΟ, οι 165 (59,8%) υπέστη-
σαν σωματική κακοποίηση. Από αυτές 
που υπέστησαν σωματική κακοποίη-
ση, το 21,5% ανέφερε επεισόδια βίας 
με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικής 
βλάβης. Η συλλογή δεδομένων για 
αυτή τη φάση του προγράμματος συ-
νεχίζεται και αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί τέλη Ιανουαρίου. Καθώς, ταυ-
τόχρονα συνεχίζεται και η 2η φάση 
του προγράμματος που αφορά τις 
νευροψυχολογικές αξιολογήσεις. Η 
συμβολή των γυναικών που αντιμε-
τώπιζαν ή αντιμετωπίζουν ενδοοικο-
γενειακή/συντροφική βία είναι σημα-
ντική λόγω του ότι με τη συμβολή της 
δεν επωφελείται μόνο η ίδια καθώς 
και άλλες τόσες γυναίκες που βρίσκο-
νται στην ίδια κατάσταση.

Τα δεδομένα του προγράμματος 
έχουν ήδη παρουσιαστεί σε αρκετά 
συνέδρια με το τελευταίο συνέδριο να 
λαμβάνει χώρα στις Ηνωμένες Πολι-
τείες Αμερικής και συγκεκριμένα στο 
Σικάγο, στο American Congress 
Rehabilitation Medicine (ACRM). Πε-
ραιτέρω πληροφορίες για τη μελέτη 
καθώς και για επικοινωνία μπορείτε να 
αποταθείτε στην ιστοσελίδα του προ-
γράμματος www.brainprojectcyprus.
org, στο email brainprojectcyprus@
gmail .com και  στα τηλέφωνα 
22894437 / 97712683.

Τα δεδομένα
Από τις 276 γυναίκες που κάλεσαν τη 

γραμμή έκτακτης ανάγκης του ΣΠΑΒΟ, 
οι 165 (59,8%) υπέστησαν σωματική 
κακοποίηση. Από αυτές που υπέστησαν 
σωματική κακοποίηση, το 21,5% ανέ-
φερε επεισόδια βίας με αυξημένο κίν-
δυνο εγκεφαλικής βλάβης.

*Διδακτορικής Φοιτήτριας Κλινικής 
Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου / 

Ειδική Επιστήμονας στο Κέντρο 
Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Προεκτάσεις για τον ρόλο της 
πολιτείας στην πρώτη Παγκύπρια Ημερίδα
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κακή ψυχολογική 
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