
Παγκόσμια μελέτη υγείας και λειτουργικότητας σε περιόδους 
μεταδοτικών λοιμώξεων [ΜΕΛΕΤΗ COH-FIT (GR)] 

 
Η μελέτη COH-FIT έχει στόχο τη διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική και 
ψυχική υγεία, την λειτουργικότητα και την ευεξία σε καιρούς μεταδοτικών λοιμώξεων και 
περιοριστικών μέτρων, καθώς και την αναγνώριση προστατευτικών παραγόντων. Στην έρευνα 
αυτή μπορούν να  συμμετάσχουν ενήλικες, έφηβοι και παιδιά. Όσον αφορά τις δύο 
τελευταίες ομάδες, η έρευνα αυτή επιτρέπει σε γονείς να απαντήσουν σε ερωτήσεις που 
αφορούν την ψυχική υγεία, συμπεριφορά και  λειτουργικότητα των παιδιών τους. 
Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν, εφόσον ο  γονιός το επιτρέψει, τα ίδια τα παιδιά και οι έφηβοι 
να απαντήσουν σε  σχετικές ερωτήσεις. 
 
Καθώς οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι  αυτοί που βρέθηκαν 
στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας η  έρευνα φιλοδοξεί να καταγράψει 
ξεχωριστά τις συνέπειες στην δική τους  ψυχική υγεία. 
 
Στην μελέτη αυτή συμμετέχει στην Ελλάδα η Β΄ Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με πάνω από 200  ερευνητές σε ερευνητικούς 
φορείς και πανεπιστήμια τουλάχιστον 35 χωρών  και υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας 
Ψυχιατρικής Εταιρείας, της  Ευρωπαϊκής Ψυχιατρικής Εταιρείας  και της Ελληνική 
Ψυχιατρικής  Εταιρείας. 
 
Ο ιστότοπος της έρευνας στα ελληνικά είναι: 
 
www.coh-fit.com/?lang=el  
 
Η συμμετοχή σε αυτή την έρευνα είναι πολύτιμη καθώς τα επιστημονικά συμπεράσματα 
που θα προκύψουν από αυτή θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και 
παρέμβασης κατά την πανδημία του ιού COVID-19  αλλά και μελλοντικά, σε περίπτωση 
εμφάνισης άλλων καταστάσεων πανδημία. 
 
 
Εθνικοί συντονιστές / ερευνητική ομόδα της μελέτης COH-FIT (GR) (Ελλάδα): 
 

• Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Αριστοτέλειο  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 

• Αγοραστός Θ. Αγοραστός, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Αριστοτέλειο  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

• Έλενα Δραγκιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Pain and Rehabilitation  Centre & 
Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping  University, 
Sweden. 

 

• Κωνσταντίνος Τσαμάκης, Ψυχίατρος, Επισκέπτης Ερευνητής στο King’s  College, 
Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, London,  UK. 

 
Διεθνείς συντονιστές COH-FIT: 
 

• Prof. Christoph U. Correll, MD, Professor of Psychiatry and Molecular  Medicine, 
Donald and Barbara Zucker School of Medicine at  Hofstra/Northwell, Hempstead, 
New York, NY, USA & Feinstein Institute  for Medical Research, Manhasset, New 
York, NY, USA 
 

• Dr. Marco Solmi, MD, Psychiatrist, Assistant Professor, Neurosciences 
Department, University of Padua, Italy. 

 

http://www.coh-fit.com/?lang=el

