
 
 



INTRODUCTION 

 
• Checkpoint: Mη κλινικά κέντρα πρόληψης, ενηµέρωσης και προαγωγής της εξέτασης 
για τον ιό HIV, HCV και HBsAb / HBsAg  

• Συνεργασία µε το ΚΕΕΛΠΝΟ:  
ü συνεχιζόµενη εκπαίδευση,  
ü αξιολόγηση και εποπτεία του προσωπικού  
 
 
• Αρχή λειτουργίας:  

ü Ath Checkpoint: Νοέµβριος 2012   
ü Thess Checkpoint: Μάρτιος 2014 

Εισαγωγή	  



Σκοπός	  	  

•  Εξέταση 
–  Προσφορά εξέτασης, υποστήριξης και διασύνδεσης µε µονάδες υγείας  

 
•  Προώθηση ασφαλέστερου σεξ 

–  Προώθηση µείωσης του ρίσκου στις σεξουαλικές πρακτικές µέσω µιας 
εµπιστευτικής, σύγχρονης, µη επικριτικής και αµφίδροµης επικοινωνίας 
συµβουλευτικής υπηρεσίας 

–  Διανοµή ενηµερωτικού υλικού, προφυλακτικών και λιπαντικών 
 
•  Καταπολέµηση στίγµατος 

–  Προσπάθεια για αλλαγή της στάσης των ανθρώπων απέναντι στην εξέταση για 
τον HIV  

–  Ενηµέρωση για την ευεργετική επίδραση της έναρξης της πρώιµης θεραπείας 
(σηµασία πρόγνωσης) και για την ποιότητα ζωής  

–  Ενηµέρωση για το όφελος της µείωσης της µεταδοτικότητας υπό 
αντιρετροϊκή αγωγή 

 



•  Υπηρεσίες Εξέτασης 
      1)      Συµβουλευτική ΠΡΙΝ την εξέταση 
      2)      Γρήγορο τεστ   
      3)      Συµβουλευτική ΜΕΤΑ την εξέταση 
      4)      Διασύνδεση µε περαιτέρω υπηρεσίες 
                - σε περίπτωση αντιδρώντος αποτελέσµατος  
                - σε περίπτωση παροχής Ψ υποστήριξης, συµβουλευτικής 
      5)      Υπενθύµιση εξέτασης 
 
•  Υπηρεσίες Μόνο Συµβουλευτικής 
…. σε ένα φιλικό και µη επικριτικό περιβάλλον σχετικά µε ζητήµατα πρόληψης του HIV, 
άλλων ΣΜΝ και πρακτικών ασφαλέστερου σεξ 

 
•  Δουλειά στο πεδίο 
… µε δράσεις εκτός δοµής (outreach testing, διανοµή ενηµερωτικού υλικού κα.) 
 

 

Λειτουργία	  



	   	   	   	   	  	  

Outreach..	  



Υλικό	  Επικοινωνίας	  

	  
Επίσημη	  ιστοσελίδα	   Σελίδα	  TwiGer	  



Σελίδα	  Facebook	   YouTube	  Video	  

	  

	  

Υλικό	  Επικοινωνίας	  

	  



Φυλλάδια,	  Αφίσες,	  	  
Banners	  

	  

Υλικό	  Επικοινωνίας	  

	  



Πολύγλωσσο	  
Υλικό	  
	  

Υλικό	  Επικοινωνίας	  

	  



Υλικό	  Επικοινωνίας	  

Φυλλάδιο	  για	  Προφυλακτική	  αγωγή	  μετά	  από	  πιθανή	  έκθεση	  



Φυλλάδιο	  για	  σωστή	  χρήση	  προφυλακτικού	  

Υλικό	  Επικοινωνίας	  

	  



Φυλλάδιο	  για	  ΣΜΝ	  

Υλικό	  Επικοινωνίας	  

	  



	  	  
Από τον Μάρτιο του 2014 που ξεκίνησε η λειτουργία του Thess Checkpoint 

  
•  2160    Ραντεβού εξέτασης 
•  2126   Μη αντιδρώντα (98%) 
•  34   Αντιδρώντα (2%) 
•  34   Διασυνδέσεις σε µονάδες υγείας (100%), Κέντρο αναφοράς, ΜΕΛ 
•  1.000.000  Προφυλακτικά διανεµήθηκαν σε όλη την Ελλάδα 
•  30.000  Ενηµερωτικά φυλλάδια  
•  3000   Έλεγχοι προγραµµατίζονται για το 2015 

Εκτός Δοµής Test 
2000 test 

Στο Πανεπιστήµιο της Φλώρινα, στον δήµο Ρόδο, Μύκονο, Βόλο, στην Ιερατική σχολή Θεσσαλονίκης 
κτλ. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ   

Thess Checkpoint 



Κατανομή	  Ανά	  Φύλο	  



Κατανοµή Ανά Ηλικία 



Κατανοµή Ανά Οµάδα Πληθυσµού 



Αξιολόγηση	  Γνώσεων	  Ωφελούμενων	  



Κατανοµή Αντιδρώντων 



	   	   	   	   	   	  1   2  3   4  5* 
•  Ήταν φιλικό το περιβάλλον του  
        Thess Checkpoint (υποδοχή, χώροι εξέτασης);  0%  0%  0%   8%  92% 

•  Ήταν το προσωπικό τόσο φιλικό όσο 
        το περιµένατε;     0%  0%  0%  10%  90% 

•  Νιώσατε ασφαλής για θέµατα εµπιστευτικότητας 
         σε περίπτωση µη επιθυµητού αποτελέσµατος;  0%  0%  0%  20%  80% 

•  Η εξέταση ήταν τόσο γρήγορη όσο 
        την περιµένατε;     0%   0%  8%  11%  80% 

•  Οι πληροφορίες κατά την διάρκεια της  
        συζήτησης πριν και µετά την εξέταση 
        σας φάνηκαν χρήσιµες;    0%                 0%  0%   11%  89% 

•  Για την επόµενη εξέτασή σας θα 
        προτιµούσατε το Thess Checkpoint;   0%                 0%  0%                   5%             95% 

 *1 = καθόλου  5 = πολύ 

Αξιολόγηση Thess Checkpoint 



•  Ευχαριστώ πολύ για την εξέταση! Τα πάντα ήταν άψογα. Ο νοσοκόµος (Γιώργος) που µε ενηµέρωσε και εξέτασε ήταν 
πραγµατικά χαρισµατικός σε αυτό που έκανε. Αισθάνθηκα άνετα και απόλυτα ασφαλής για το οποιοδήποτε (αρνητικό / 
θετικό) αποτέλεσµα της εξέτασης. Ήταν από τις πιο ευχάριστες και εντυπωσιακά θετικά επαφές µου για ένα τόσο 
σηµαντικό θέµα υγείας, που δυστυχώς λόγω άγνοιας των περισσοτέρων µας, περιβάλλεται από κακές προκαταλήψεις 

•  Πολύ βοηθητική και νηφάλια συζήτηση, πολύ καλή υποδοχή και φιλοξενία, πολλές χρήσιµες ενηµερωτικές πληροφορίες, 
αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτό το κοινωνικό έργο! 

•  Παιδιά, φεύγοντας σκεφτόµουν πόσο σηµαντικό είναι να νιώθει κανείς ασφαλής µέσα στους ανθρώπους- όχι έξω απ' 
αυτούς. Σας ευχαριστώ 

•  Πλήρης έλεγχος ΣΜΝ. Όχι µόνο HIV. Σε σχέση µε την προηγούµενη εξέτασή µου, όπου το µόνο που ρώτησε η 
νοσηλεύτρια ήταν αν "είχα κάποιο ατυχηµατάκι µε την κοπέλα µου" (τι να πρωτοσχολιάσω), το Checkpoint είναι πολύ 
µπροστά 

•  Διεξαγωγή εκδηλώσεων-συνεδρίων για την πλήρη ενηµέρωση του κοινού, επίλυση αποριών, καθώς και δηµιουργία µιας 
νέας οπτικής όσον αφορά το θέµα των οροθετικών δίχως αυτόν τον ρατσισµό και την φοβία. Με τις διάφορες 
εκστρατείες που θα λαµβάνουν χώρα, το κοινό θα µπορεί πλέον να µάθει περισσότερα για κάτι που το αφορά άµεσα, 
να το πολεµήσει και να αποδεχθεί πως είναι µέρος της σύγχρονης ζωής χωρίς φόβο και ντροπή 

	  	  
	  
	  

Τι είπαν οι ωφελούµενοι.. 



	  

	  

	  
	  

	  
Ευχαριστώ	  πολύ	  για	  την	  προσοχή	  σας	  

	  
Πόλκας	  Γεώργιος	  

	  Νοσηλευτής	  -‐	  Ενημερωτής	  Σεξουαλικής	  Υγείας	  
Υπεύθυνος	  Thess	  Checkpoint	  

	  
Α.	  Σβώλου	  15	  και	  Π.	  Π.	  Γερμανού	  

2310	  282	  284	  
info@thesscheckpoint.gr	  

	  
gpolkas@thesscheckpoint.gr	  

	  


