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Νιώθω κοινωνική απομάκρυνση 

Μου “κλέβει” τη νεότητα / χάνω τα πιο διασκεδαστικά χρόνια 

Επιδρά αρνητικά στην απόδοση μου  

Δε μπορώ να κάνω νέους φίλους, να διασκεδάσω 

Επηρεάζει τις σχέσεις με το αντίθετο φύλο 

Άλλο 

Θα νοσήσει η οικογένεια μου

46%

Το μέλλον και η επαγγελματική / οικονομική μου αποκατάσταση

18%

Θα έχω λιγότερες ευκαιρίες σε σχέση με πριν

13%

Η σχολική/ακαδημαϊκή μου απόδοση

10%

Θα νοσήσω

8%

Άλλο

5%

Η Sentio Solutions, είναι μία ελληνική healthtech startup, που έχει ως στόχο να αλλάξει τον τρόπο που

διαχειριζόμαστε και φροντίζουμε την ψυχική μας υγεία.

Το πρόγραμμα της εταιρείας Feel απευθύνεται σε ανθρώπους που χρειάζονται ψυχική υποστήριξη ή

πάσχουν από ήπιες έως μέτριες διαταραχές ψυχικής υγείας. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει

συνεργαστεί με ασφαλιστικές εταιρείες ζωής & υγείας στην Αμερική και στη Γερμανία. Με αφορμή την

πανδημία, η εταιρεία επίσης δημιούργησε το πρόγραμμα Feel Relief, το οποίο είναι σχεδιασμένο για

να υποστηρίξει οποιονδήποτε έχει επηρεαστεί από αυτήν, καθώς και έναν οδηγό με πρακτικές

συμβουλές σε συνεργασία με την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ,  που μπορείτε να βρείτε εδώ

*Αποτελέσματα από την έρευνα “COVID19 IMPACT ON STUDENTS & YOUNG PEOPLE” που διεξήγαγε η

Sentio Solutions στην Ελλάδα την περίοδο Οκτωβρίου / Νοεμβρίου 2020 σε 180 συμμετέχοντες.

θεωρεί μικρή την πιθανότητα να νοσήσει Το 34%

To          δήλωσε ότι έχει μειώσει τις

κοινωνικές συναναστροφές του ενώ

ένα         δήλωσε ότι δεν άλλαξε

τίποτα στην κοινωνική του ζωή

το θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό.Το 19%

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID19 ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΝΕΩΝ.

 των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ψυχική του υγεία έχει

επηρεαστεί 

“Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ…”

Πάνω από

το 60%

το στρες, το αίσθημα

μονοτονίας, η κατάθλιψη 

και η έλλειψη κινήτρου

που βίωσαν πιο συχνά οι νέοι

κατά τη διάρκεια της

πανδημίας είναι: 

“ΩΣ ΝΕΟΣ Ή/ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ/ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΜΕ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΤΙ…”

 προς το χειρότερο λόγω της πανδημίας.

 

απάντησε ότι: 

προτιμά τον παραδοσιακό τρόπο

διδασκαλίας στην τάξη,  έναντι της

τηλεκπαίδευσης

59%
πιστεύει ότι: 

η ακαδημαϊκή του απόδοση έχει

επηρεαστεί αρνητικά.

88%
 

Το

 

Το

Τα αρνητικά συναισθήματα

68%

10% 

30%

29%

26%

6%

5%

4%

https://www.myfeel.co/
https://www.myfeel.co/relief-program
https://apsych.med.uoa.gr/fileadmin/depts/med.uoa.gr/apsych/uploads/Feel_Covid19_StressManagementTips_2.pdf
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Ειδικό θεραπευτή/ψυχολόγο 

Φίλους

 
Γονείς 

Online πλατφόρμα ή εφαρμογή 

Το πανεπιστήμιο μου 

Άλλο 

Η Sentio Solutions, είναι μία ελληνική healthtech startup, που έχει ως στόχο να αλλάξει τον τρόπο

που διαχειριζόμαστε και φροντίζουμε την ψυχική μας υγεία.

Το πρόγραμμα της εταιρείας Feel απευθύνεται σε ανθρώπους που χρειάζονται ψυχική υποστήριξη

ή πάσχουν από ήπιες έως μέτριες διαταραχές ψυχικής υγείας. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει

συνεργαστεί με ασφαλιστικές εταιρείες ζωής & υγείας στην Αμερική και στη Γερμανία. Με αφορμή

την πανδημία, η εταιρεία επίσης δημιούργησε το πρόγραμμα Feel Relief, το οποίο είναι

σχεδιασμένο για να υποστηρίξει οποιονδήποτε έχει επηρεαστεί από αυτήν, καθώς και έναν οδηγό

με πρακτικές συμβουλές σε συνεργασία με την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ,  που μπορείτε να

βρείτε εδώ

*Αποτελέσματα από την έρευνα “COVID19 IMPACT ON STUDENTS & YOUNG PEOPLE” που

διεξήγαγε η Sentio Solutions στην Ελλάδα την περίοδο Οκτωβρίου / Νοεμβρίου 2020 σε 180

συμμετέχοντες.

ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ;

42% δήλωσαν ότι έχουν

νιώσει ανάγκη για

ψυχολογική

υποστήριξη... 

...αλλά μόνο το

14% έχει ζητήσει

βοήθεια. 

 των νέων θεωρεί ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες

ψυχολογικής υποστήριξης παραμένει δύσκοληΤο 57%

“ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ…”

47%

27%

10%

10%

5%

1%

https://www.myfeel.co/
https://www.myfeel.co/relief-program
https://apsych.med.uoa.gr/fileadmin/depts/med.uoa.gr/apsych/uploads/Feel_Covid19_StressManagementTips_2.pdf

