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To KENTPo ψYxlKHΣ YrE|AΣ

|ATPoΠA|ΔAΓΩΓ| Ko KENτPo κEPKYPAΣ
πoU πρ6σΦατα dρχισε τη λειτoυργια τoU, θ€λoνταζ να

|.dνε, εUρ']1ερα γvωστli |ην παooυoια ιoU σt1v λoινωviα
τηζ KερκJραζ, παρoιJoιαζει σημερο τoUζ τoμεiζ που

δραoτηριoπoιεiται, Θα παρεμβαiνει με dρΘρα τoυ στoν

τoπ.κo ι.]no σε μ.]νισιο βdση, μεσα oτo Ι" δελαliμιoo τoU

μηvα, ωοτεναπρodγει θ€ματαπoυ αΦoρoυv στην ψυχικη
υγε iα παιδ ιιi.lν, εΦηβων καιενηλiκων,
τo K.ψY ειναι μια δημ6σια υπηρεσια ψUχιKiζ γγειαζ πoU

εντdσσεται σιo Εθνικ6 Σ0στημα γγειαζ,
H πρooτidθεια αυτιi Θα oUμπληρωvεται μετηνπεριoδιKη
ε{δooη σε τετρσμηνιαια βdon 1 oπoια Θα Λoodγε. τoν

πρoβληματισμ6 γιρω απ6 τα θ.ματα τηζ πρωτoβdΘμιαζ

Φρovrιδαζ αλλd και τα δρωμενα τηζ δικηξ μαζ και των

dλλωvεμπειριων,
τcιτιιiνα καρι]δη
κoιvωνικη Λειτoυργ6ζ
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εΦαρμογηζ

τo κ.ψγ.|,Π. κ6ρκυραζ λειτoUργει και
αναπτUσσει τo εργo τoU ωζ
ΠρωτoβdΘμια Moνdδα ψUχικηξ
Yγειαζτoυ EΘνιKoι ΣυστηματoζYγειαζ

με στ6χo την διαμ6ρΦωση υπηρεσιιbv
ικαvωv να ανταπoKρινoνται στιζ
απαιτησ€ιζ τηζ σιγχρoνηξ Koινωvιαξ

για εξειδικεUμ.νεζ απαιτ|iσειξ πoυ
συνδ.ovιαι με τη σoβαρη η Ι1πια

ψυχoπαΘoλoγια και τα διdΦoρα
ψυχoKoινωνιKd πρoβληματα παιδιιbν
εΦι1βωv Kαιεvηλικων.
o σχεδιασμ6ζ τηξ λειτoυργιαζ τoυ
κψY _ |nκ κ6ρκυραξ(με Φoρ.α
υλoπoιησηξ τo ψNκ, με βdση την υπ
αρ|,Θμ 7994/206.2 '3/9'12'2005 '
απ6Φαση τηξ Διαχειρισrικηζ τoυ E,Π.
(γγεια- Πρoνoια2000.2006) τoυ
YΥKA), περλαμβαvεται στo πλαισιo

παΘησηζ, υιoΘετει μια σΦαιρικη
πρ oσ€γγ ισ η και καΘιστd την
κo|NoτHΤA χιnρo πρoνoμιoυχo για
την αvτιμετωπιση τη ξ.
To κ,ψΙ-|.Π.κ. αvαγvωριζoνταζ τιζ
αρχ6ζ τηζ Kλινικηζ ψυχoπαΘoλoγιαζ
και τηζ Koινωνικ1iζ ψυχιατρικηζ,
λειτoυργει συμΦωνα με τιξ αρχ6ξ και
τιζ αξιεζτηζ κoινoτικηξ ψυχιατρικηξ η
oπoια αναΦ.ρεται (στη χρΙ1ση 6λων
των διαθ6σιμων μεσων, τεχνικων και
π6ρων πoU ευoδιιvoυv και Kαθισtoυν
εΦιKτη τη θεραπεια τoυ ψUχικd
ασθενΙi σro ΦυσιK6 τoU περιβdλλov)
(Mαδιαν6ζ, 20ο4), To κ,ψΙ-|.Π,K,
απεUθυνεται σε 6ναν σUγκεκριμ6νo
πληΘUσμ6 που πρoσδιοριζεται ωζ
Τo μ. αζ ψυχικ.iζ γγειαζ στη
συγκεκριμ.νη περιπτωση τoU Noμoυ
τηζκ.ρκυραξ.
}| τoμεoπoιηση (catchmentation-
sectorization) ειναι η παρoχli
υπηρεσιζi)v ψυχικηξ υγειαξ σε
συγκεκριμ.νo γεωγραΦικ6 χ6ρo, 6χει
καΘιερωθει διεΘvωζ και εχει σαΦ.ξ
πρoβι1δισμα ωζ πρoζ τα
πλεoνεκτη ματd τηζ €vαντι τηξ
παραδoσιακιiζ dσκησηζ ψUχιατρικηζ
χωριξτoμεα,
o Toμ6αξ ψυχικηξ Yγειαξ (τoψY)

απoτελει ακρoγωνιcιo λιΘo τoU
κoινoτι|(oιi συστ|iματoξ ψυχικηξ
υvειαξ και καθoριζεται σ6μΦωνα με τo
ν'ι| 16|99] με τoν oπoιo oιαιρouιται
oι γγειoνoμικεζ Π€ριΦ.ρειεζ σε Toψγ
με κριτηρια γεωγραΦιKd και
πληΘυσμιαKd.

τo κ.ντρo ψυχιt(iζYγειαζ
τo κεvrρo ψυχικηζ Yγειαξ απoτελει
τoν πυρηνα τηζ κoινoτικ,iξ Φρoντιδαξ
τηq ι!υ1ικι]q υγεiαq, Σκoπ6ζ τoυ ειvαι
η ψυχoκoινωvικ|i μ.ριμνα, η
συμβoUλεUτικη παρ€μβαση στην
κoιv6τητα, η πρ6ληΦη, Θεραπειατωv
ψυχικd,v διαταραχ6v και η συμβoλη
oτην ι|rυ1oκoινωνικ{ απoκατaσταση
τωv ψυxικ|i πασχ6ντΦv.
ΣUvoπτικli oι λειτoUργιεξ τoυ Θα

μπoρo0σαν να περιγραΦo6v ωζ
ακoλoυθωξ:

1. Πρ6ληψη, πρωιμη δΦvωση και
Θεραπεiα 6λωv των Φυχικων
διαταραχιιν. Παρ.μβαση σrηv Kριση,
συμπεριλαμβανoμ.νων των Kατ oικoν
επισκεψεων. ψυχιατριK€ζ υπηρεσιεζ
για ενηλικεζ. Bιo'ψυχo κoιvωvικη

EΦαρμoγη ψUχoΘεραπειζbv,
oλoκληρωμEνη, συνΘετικη

2. Συνεχιζ6μενη Φρoντιδα των
ασθενζbν Kαι εξασΦdλιση τoU
συvεχo,ζ τηξ Φρo!τιδαζ σε στενη
συvεργασια με dλλεζ Uπηρεσιεζ
υγειαζ και Φυχικ|iζ Uγειαζ πoU
απoσκoπoιν σε: βελτιωση τηζ
λειτoυργικ6τηταζ των ασΘ€νωv,
πρ6ληΦη τηζ εΙrανεισαγωγηζ σε
νoσoκoμειo, κoινωνικη Kαι
επαγγελματικη απoKατdσταση, τo
Kψγ μπoρ€ι επισηζ να αναπτιjξει
μoνdδα μερικliζ νoσηλειαζ,
3. ΕυαισΘητoπoιηση και Aγωγη τηζ
κoιv6τηταζ σε πρωτoβoυλιεζ πoυ
πρoαγoυντηνψυχικηYγεια.
Ε ιδικd πρoγρdμματα τ6σo για
νoμικoυξ και ειδικεζ κατηγoριεζ
(€ KπαιδεUτικoij ζ, επαγγελματιεζ
υγειαζ, oμdδεζ υΦηλoij κινδυνoυ,
κλπ} Στεv|i συνεργασια με κoινoτικ.ξ
υπηρεσωζ καιUπηρεσι€ζ ΠΦY
4. Eκπαιδευτικa πρoγρliμματα για
επαγγελματιεξ ψ υχικηξ
υγειαξ(ειδικευ6μενoUζ ιατρoιjζ,
ψυχoλoγoυζK.α,)
5. τρευvα και περιoδικη αξιoλ6γηση
τηζλειτoυργιαζτoU,
Στo KψY υπηρετει ικαν6ξ αριθμ6ξ
επαγγελματιιi)v ψ Uχικηξ Uγειαξ
διαΦoρετιK6ν ειδικoτητωv και
κλdδωv, H εργασια σε oμaδα ειναι o
κατ εξoχiν τρ6πoζ λειτoUργιαξ τoU
πρoσωπικoυ του KψY Eιvαι 6μωζ
πρoΦαvηζ η ανdγKη vα επανδρωΘει

με ν€α στελ€χη Kαι εξειδικευμiνo

συγχρη ματoδoτoυμενoU Eυρωπαικo0
Πρoγρdμματoξ (ψγΧAPΓΩΣ) πoυ
πρoεβλεπε τoν ηδη επιτευγμ6νo
στ6χo τηζ κατli ργ η ση ξ τoυ
ψUχιατρικoi NoσoκoμειοU ωξ
ασ0λoυ και τηv αvτικατdισταση τoU

με iνα κoιvoτικ6 δικτυo ανoικτdtν
Uπηρεσιd,ν ψUχικ|iζ Yγειαξ. ,Ετσι 

τo
πEρασμα απo την ( κλειστi )
ιδρυ ματικιj μoρQ{ ι!υ1ιατρικι]q
περιθαλψηξ σηματoδoτειται απ6 τηv
evαρξη λειτoUργιαζ ν6ων ανoιKτωv
δoμιilv orηv κoιv6τητα 6πωq εivαι oι
Ξενωvεξ και τα oικoτρoΦεια, τα
ΠρoστατεU6μενα διαμερισματα, o
lMεταvoσoκομειακoζ Ξενωναζ <N.

MωρoζΣ,τo Noσoκoμειo Hμ6ραζ και η
lMoνdδα Bραχειαξ Noσηλειαξ πoυ
€vτdσσεται στo ν6o NoμαρχιαK6
Noσoκoμειo ωζ ψυχιατρικη κλινικη.
oι Movdδεξ αυτ6ξ απαρτιζoυν 6να
συνoλo δ ιαΦορoπoιη μθνωv
θεραπευτικων δυvατoτrjτων αια τρiα
επιπεδα Φρovτιδαξ, πoυ
λειτoUργωvταζ σUvτoνισμ.να ωζ
δικτUo Θα ειναι ικαv6 vα
ανταπoκριvεται στιξ ψυχoκoινωvικ6ξ
ανliγκεζ τoυ πληΘυσμoι, τηζ
κ6ρκυραξ σιμΦωνα με μια σιjγχρovη
αντaηψη πoυ επαναπρoτειvει την
αvΘριιπινη διdσταση τηq ι!υ1ικiq fuι.';1T,t..s,yJ 
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ΛEtτoYP KA|ΔPAΣEI κ.ψ.Y.
lAτPoΠ rΩΠKoγ T }|MAToΣ ToY K.ψ.Y. KΕPKYPAΣ
τo K.ψ.Y -
κoινoτικιi δo
υπηρεσιωv χικη

.K.ρxυ
τoυ

απoτελει

Μw":;

ιo, υιoθεσiα, αναδoχi.
διεπισrη μoνικη oμdδα απoτελειται

παιδoψυχιατρo, ψυχoλ6γoυξ,
oινωνιKoυζ λειτoUργo0ξ,
πισκ6πτρια υγειαξ, εργoθεραπεUτ.ζ,

UχιKηξ λoγoΘεραπεUτη.
στ παραπομπηζ: τo αιτημα πρoξ

σιo1oζ μαξ ειvαι η καταπoλ6μηoη τoυ
σιιγματoξ και των πρoKαταληΦεωv
.vαντι των ψ υχικων διαταραχων.
-ιiμεση παρθμβαση στηv Kριση
(τραυματικιi γεγoν6τα, ΦUσικ.ζ
κατασιρoΦ€ξ)
.!ρευνα αναγκων στoν τoμ.α τηξ

ψυχικηζυγειαζ
-εκπαiδευoη τoυ πρooωπικo0 τoυ
K,ψΙ _ |ατρoπαιδαγωγικoυ.
H Koιvoτικη Παιδoψυχιατρικη
Σ,μΦωvα μετηναvrιληψη πoυ Θεωρει
σωσ16 να αvτιμετωπιζo\,ταιτα ψυχικd
πρoβληματα τωv ανηλικων σε .vα
περιβdMoν oικειo, κατd μειζoνα λ6γo
αυτ6 Θα πρ€πει να ισχιει για τη 

,

Θεραπευτικη αντιμετωπιση στα
παιδιd καιστoυζεΦiβoυζ,
H κoινoτικd πρoσανατoλισμeνη
παιδoΦυχιατριK|i, απ6 τιζ αρχ6ζ τηζ
δεκαετιαξ τoU 1980, τ6σo στηv
Eυρ6πη,6σo και στη Aμερικη,
στη ριζει την εξωvoooκoμειακιj
Φρoντιδα με υπηρεoiεζ
εξατoμικεUμeνηζ διαχειρισηξ τηξ
περιπτωσηζ, παρ.μβασηξ στηζ Kρiση,
και αντιμετωπιση των περιατατικιilν
σε θεραπευτιKo6ζ Ξενωνεζ, i κ6ντρα
Hμ6ραζ,
Σημαντικ6 ωσ16σo για τη χ6ρα μαζ
ειναι να δημιoUργηΘo0v επαρκειζ σε
αριΘμo |ατρoπαιδαγωγικεξ γπηρεσιεζ
και κυριωζ να εKπoνηΘει.ναζ
κεvτρ ικ6ζ σχεδιασμ6ζ για τιζ
Uπηρεσιεζ ψυχικiζγγειαξ παιδιωv και
εΦηβων.
Ειναι πdντωζ ιδιαιτερα θετικo
αιoιχεio, αυτ6 πoυ συνdγεται απ6 τη

μ.χρι σημερα λειτoUργια μαξ, η
ανταπδκριση δηλαδi πoU ειχε τo
|ατρoπαιδαγωγικ6 K.ρκUραζ απ6 τιζ
oιKoγ.vειεξ, τα ιδια τα παιδιd και τηv
ε κπαιδε υτικι1 κoιν6τητα, ΕKτιμησi μαξ
ειvαι 6τι δεδoμ6νωv των αιτημdτων
απαιτειται η dμεση ενδυvdμωση τηξ
oμιiδαζ με τoυξ εξειδικευμ6νoUζ
επαγγελματιKo 6 ζ ρoλoυζ πoυ

Pωξdνα Mιχα _ παιδoψυχιατρoζ |. Π,

K.ρκυραξ

Pωξdvα Mιχα
Παι6oΦUχιατρoξ

μαζ
τo K,ψ.Y

τo αιτημα τηξ o

Φ
Kε
Σ η,η

λε

γπη

πρoβλη
παιδι/τov dΦηβo)
και κατ, επ6κταoιν

περιβdΛλoν, rΙρoσΦiρ

Πoλυεπιπεδεξ δρdσειζ τoU
|ατρoπαιδαγωγικoij τμηματoζ τoυ
K.ψΙ:
6γκαιρη διιiγνωση και πρωιμη

παρ.μβαση. H πρωιμη παρεμβαση
απoτελεi iνα πρωτoπoριακ6 τoμ6α.
AΦoρd ηλικιεζ απ6 2 ετων 6ωξ τα 6.
Aπαιτειται καλη ενημ.ρωση και

Θητoπoιηση των γoνεων αλλιi
αιδευτιKων απ6 τoUξ

|ΠK υπoβ{iiλεται μ6νo απ6 τoυξ
νειζτηλεΦωνικιi η με επισκεψη,

Θμo0ξ Kαι τα

συμπτιbματα στα παιδια,
καΘυστερηση τoυ λ6γoU / και τηζ

ψ υχo κιvητικli ζ ανdπτυξηξ τoυ

ψυχ

με
ζ. fi

τo σχoλειo και τo τoυ
με
τιζ

ζ και παραπoμπη
6τoν πdρατηρoιjνται συγκεκριμiνα

γoν6ων, oικoγενειακ|i παρ6μβ
υπoστηρικτικoυτυπoυ,
Στo κ,ψ,ι - |ΠK μπoρoυν να

ψUχoθεραπεια παιδιdJv
συμβoυλευτιKη και ψυχoε

απεUθυνoνται:
παιδιd με υπερκινητικoτητα και

διdσπαση πρoσoχηζ, dγχoζ , Φoβιεζ,
επιΘετικη Ιi εvαντιωματικη
συ μπε ρ ιΦ o ριi, απo κλισ ε ιζ σε
διdΦoρouξ τoμειζ τηζ ανdπτυξηζ,
δ υσκoλιεζ στιζ διαπρoσωπιK6ξ
σχεσειζ, Φυ1oσωματικd συμπτωματα,
δ ιαταραχεζ υπνoU/ δ ιατρoΦη ζ.
-.Φηβoι με καταΘλιπτικη διdΘεση,
παραπτωματικη oυμπεριΦoρd,
διαταραχη διατρoΦiζ, πρoβλΙiματα
ταυτ6τηταζ, δUσKoλιεζ στιξ σχεσειζ με
τoυζ συvoμηλικoυξ, πρoβληματα στιζ
σχ6σειξ με τoυζ γoνειζ / τoυζ
εκπαιδευτικoυξ, σoβαρd ΦUχιατριKd
πρoβλiματα,
-γoνειζ με δυσκoλια στηv dσκηση τoυ

γoνεiκoυ ρ6λoU, π6νθoζ μετd απo
θdνατo αγαπημ€voυ πρoσωπου,
δUσκoλιεζ χειρισμo$ διαΦ6ρων
στρ εσσο γoν ω v καταστασεωv,
ψυχoκoινωνικd θ.ματα δπωζ τo

ιoυ, Ωξ |ατρoπαιδαγωγικo K.ντρo
Θoυμε να oργανωσouμε και

oσΦEρoUμε oσo τo δυvατo πιo
6γκαιρα σrα παιδιd πoυ .χouv ανdγKη
- Uπηρεσιεζ πρ6ιμηζ παρεμβασηζ,
δινoνταζ ιδιαιτερη εμΦαση σε oμdδεξ
κινδljνoυ (μovoγoνειKη oικoγενεια,

Φτωχ6ζ oικoγ6νειεζ, μειoν6τητεζ,
ασΦαλισμ6voι σrην Πρ6νoια), Aπ6 την
πριbιμη παρ6μβαση αρχιζε ι η

oυoιαατικη πρ6ληψη,
πρ6ληΦη των ψUχικων διαταραχωv_
η πρ6ληψη εχει KUριαρχη θ.ση σrιζ
δρdσειζ τoU κ, ψ. γ, -
|ατρoπαιδαγωγικo$, H εστιαση στηv
πρ6ληψη ειvαι η πιo επωΦεληζ
δραoη, €xoνταζ υπ6Φη τη λoγικη
K6στoUξ_απoτελ6σματoξ.
-πρoαγωγιi τη ζ Φ υχικliζ υγε iαξ
ενημ6ρωση _ ευαισθητoπoιηση τηζ
κoιv6τηταξ, διασυvδεση με τηv
Aβdθμια και B{iθμια EκπαιδεUση, σε
πεδια συvτovισμ6νηξ συvεργασιαζ,

με ιατρoιζ dλλωv ειδικoτητων
(παιδιdτρoUζ, νευρoλ6γoUζ), σε
Θ.ματα ψυχικηζ Uγειαζ, Σημαvτικοζ



EΦHBE]A KAlKATAoΛ|ψ}|

H εΦηβεια ειναι μια αvαπτυξιακη Φdση στη ζωi τoU
ατ6μoU πoυ ξεκινdει βιoλoγικli και τελειωνει
ψUχoλoγιKd, Xαρακτηριζεται καιαπ6.ντoνεζ διεργασιεζ
πoυ αΦoρoυν τ6σo τo βιoλoγικ6 επιπεδo με
oρμoνoλoγικ6ζ αλλαγ.ξ σιo σωμα τoυ παιδιo0, δσo και
τo ψυχoλoγικ6 επιπ€δo με ψUχoλoγικ.ζ κατακτησειξ
oπωζ ειvαι η απ6κτηση ιαUτoτηταc τo|J εαυτoυ, η η
oλoκλipωση των σεξoUαλικωv σχ.σεωv και η απoκlηoη
τηζ αυroνoμιαζ τoU παιδ|oι1 απo τουζ γoνειζ τoιJ.
Xρoνικιi λoιπ6v η εΦηβεια εκτειvεται απ6 την ηλικια των
11 ετιlν, μiχρι την ηλικια τωv 19 ετιiJν περιπoυ,
ψUχoλoγικd η εΦηβεια βιωvεται να απoτελει μια
(ατεξoΙην ηλιKια απωλειαζ δεδoμ.vou oτι κατd την
διdρκεια τηξ σUvιελoι]\,ται διdΦoρεξ απωλειεζ σε πoMd
επιπεδα, για παρdδειγμα: Aπωλεια τoυ παιδιKoυ
οωματoζ, απζιλεια ιων πρoστατειJ ι ιkων
συvαισΘηματικων δεσμων τηζ παιδικiξ ηλικιαζ,
απd)λεια τηζ εξιδανικεUσηζ των γov6ωv και τηξ
ασΦdλειαζ πoυ αυτoι μ6χρι τ6τε παρειχαν. oι σoβαρeξ
αυτ6ζ απd}λειεζ ευκoλα
πρoκαλουν
συναισΘηματιK.ζ
διαταραχ€ζ και αΦηvoυν
τoν.Φηβo εκτεθειμ6νo
στηνκατdΘλιΦη.
ΣUχνd oι γovειξ ανησυχoιjν
πε ρ ισσ6τ€ ρo για τιξ
διαταραχ.ζ συμπεριΦoρdξ
των παιδιων τoυζ (αι
ασχoλoυνται λιγ6τερo με
τo πζbζ πραγματικd vd)θει
o 6Φηβoζ, Παρdλληλα,
υπdρχει μια δυσκoλια εl(

μ.ρoυζ τωv εΦηβων να
περιγρdψouν σUναισΘiματα dγχoυξ |(αι κατιiθλιψηξ
στoυζ ενηλικoUξ και πρoτιμοUv να κρατιjοoυν για τoν
εαUιo couζ, η να ζητηοoUν βoiθεια απo ιoυζ
συvoμηλιKoυζ τoυζ. AUτη η κατdσταση δημιoυργει
ερωτηματιKd για τo αν και π6τε η Kατdθλιψη απoτελει
μια Φυσ|oλoγ|κη εκδiλωση τηζ εΦηβειαζ i εvrdσσεται
στo πλαισιo τoυ παΘoλoγικoυ και απoτελει ψUχιατρικη
διαταραχη,
Σ0μΦωvα με τα σ6γχρoνα ψυχιατρικd ταξινoμικd
συστηματα DsM |v και |cD-10, η εΦηβικιi (ατdΘλιΦη
Kατdθλιψη μoιdζει να.χει περισσ6τερα κoινιi με αυτιiν
των ενηλικων και λιγ6τερα με αυτην των παιδι6ν,
τoνιζovταξ βEβαια κaπoι€ζ βασικ.ξ διαΦoρ.ζ. H βασικli
διαΦορΙi απ6 την κατdθλιψη των ενηλικων ειvαι oτι o
iΦηβoζ μπoρει να παρoυσιdζε, ειrερεΘισιιxoτητα, αvrι
τoυ καταΘλιπτικo6 συναισΘηματoζ. Γκρινιdζει, σUνεχωξ,
6λα τoυ Φταινε, Jε απo|6λεσμα vα δημιouργoivιαι
πρoβληματο σΙ|ξ διαπρoσωπιkiζ τoU σΙioειξ, σrην
oικoγ6νειοζ αλλd και στovχ6ρo τoU σχoλειoυ, Περιoριζει

τιζ δρασrηρι6τητεξ πoυ συvΙiΘωζ τoU πρoσ.Φεραν
ευ](αριστηση και τιξ δρασιηρι6τητεζ πoυ απαιτoυν
ενiργεια Παραπovειται για κoυραση, dλi κυριωζ
δειμει μια αδιαΦoρια και βαρεμdρα, και απoτελει
6κΦραση τηζ Φυχoκινητικιiq τoυ επιβρdδυνσηξ. τα
σωματικd ενoχληματα (πovoκεΦαλoι, κoιλιαKoι π6νoυ
αvrικαθισroιjν σUχνd τα υπoκειμεvικd παρdπoνo, πoυ
εκΦρdζoυν μιΦρια, δυoτυ1iα και θλιψη, H χαμηλη
αυτoεκτιμηση 06ηγεiσε κρioει( και σχoλια γιατov εαUτo
τoυ τι]πoυ ειμαι χαζ6ζ, βλd(αζ, αvτιπαΘητικ6ξ, H

απ6τ0μη και ση μαντικ|i μειωση των σχoλιKωv επιδ6σεωv
απoτελεi iνα απo τα kυρια χαρακτηριστικd |ηζ
κατdΘλιψηξ στηv εΦηβεια.
Φαινεται παρdδoξo τo γεγoν6ζ 6τι oι υι|rηλoi ατ61oι,
τoυζ oπoιoυζ oι πρoεΦηβoι και oι.Φηβoι θiτoυv στoν
εαυτo τoιJ(' ιαUτoχρovα τoUζ δημιoUργoυv και
πρoβληματα. oλα δει)woυν 6τι oι νεoι dνθρωπoι, πoυ
κdνouν πoλ6 αυαιηριj κριτιι{ στoν εαUτ6 τoUξ, πoυ
vιωθoUν μεγdλη διαΦoρd ανdμεσα στην ιδειi}δη και στηv

πραγματικη εικ6vα τoU εαUτoιi
τoυζτεινoUv vα ειναι αγχωδειξ,
ανασΦαλειζ, καταΘλιπτικoι και
σε κdπoιo βαΘμ6 κUνικoι.
Mερικ.ξ Φoρ6ξ καταληγoυν σε
αισθηματααπελπισιαζ.
oπωξ γινεται αντιληπT6, η
περιoδoξ τηξ εΦηβειαξ ειναι
ισωζ η μ6νη περιoδoξ 6πoU τα
παιδd Φ(oυν την μεγαλι]τερη
ανdγκη για συvαισθηματικη
υπoστηριξη τωv γoνιιbv τoυξ, o
ρ6λoζ των γovιων θα
μεταβληθει κατιi θναν
ιδιαιτε ρα λεπτ6 τρ6πo: καΘωζ o

.Φηβoζ ωριμdζει oι γoνεiζ πρ.πει να γινouv πιo
διακρι]|koι Kαι διαλλακτικoι στην εn|Ιηρηση Kαι
καθoδiγηση. Eπισηζπρiπειvα θχoUν πdvτα κατd νoυ oτι
oι εΦηβoι χρειιiζoνται 6ρια πoU τιΘενται απ6 σUνεπη
παρoυσiα lων ενηλιr<ωv, oρια πoιJ τoUζ Ιιαρ.Ιoυv
ασΦdλεια λαι σιγoUρ|d, FΛισηζ χρειdζoνται oρια για vα
μπoρoiν να αvτιπαρατεΘo0ν, να αναμετρηθoιjν.
Eπoμενωζ eχoυv ανdγκη vα αviκoυν σε μια δoμi, μια
oικoγ6vεια, πoυ δεν Kαταρρ.ει απ6 την επιθετικ6τητα
τoυζ, oι]τε €χει διdΘεση αντεκδικησηζ.o Ed\,vard Trudeau
εγραψε:
oιdΦηβoιχρειdζovται:
Θεραπεια, oρισμενεζ Φoρ6ξ
Avακo6Φιση, πoM.ζ Φoρiζ,
ΣUμβoUλη καιYπoστηριξη
ΠAΝτoτE

Mιαρη κατεριvα
ψυχoλ6γoξ

κ.ψY-|ατρoπαιδαγωγικof |(€ρκυραζ



ψYX|AτPIKH NoΣHΛΕγτιKH κAl ΠPoΛHΨH
ΣTo κENτPo ψYx|κHΣ YΓE|AΣ

l r 
^r_rΘ..
απoδιoρvαiωσbuv iνα dτoμo ιj μια !(oιvωνια, H συγ

Λρ6ληψη; πρωτoβιiθμια, δεUτερoβαΘμιο και καΘι;ζ καl δρdσειζ διαδυνδεσηζ με dλλεζ
τριτoβdΘμια, eiναi πoλυπαραγovτικι|- πoλυεπιπεδη κL πρωτoβdΘμιεξ υπη ρεσιεζ υγειgξ.

αναπτυσσεται σιη βdiη μιαζ σUvofuΙ(ηξ και κοιvα και τ€λοζ, σιη τριτoβdΘμια πρ6ληψη κατd την

απoδεκτ,1ζ oτραiηγικi1q, απο oλα τα ιι.λn τηζ oπo1α, η iκπαiδευoη και η απoKατΙiσtαση τoυ χρ6νιoυ
θεραπευτικηζ oμιiδαξ τaυ κd!τρoυ ψυμηξ.γγειαξ, ψυχωσικoι ατ6μoU, απoτελει σημαντικ6 παρdγovτα

στην oπoια εivαι μελoξ Kαι ouμμεl.χει εvεργd, o |(αl πρoιjπδθεσητη(επ|ιUχoUζ κoινωvιιηζ 6νταξηζ και

ψUχιαιρικoζNoσηλευτΙiζ, αUτovoμηζ διαβιωσηζ, o voσηλεUιηζ ΦUχικηζ Uγεiαζ

AναλUτικ6τερα 6σoν αΦoρd τηv πρωτoβdΘμια :. .::.!,'.,.: |: : ::.:i".T.:. 11l,.ll:
πρ6ληψη, o νoσηλευτηq εoτκiζει και παpεμβαiνει oε .διεπιστημoνικliξ oμαδαζ τoυ κψY πρoγραμματιζει και
καiρια oημεiα 6πωζ: α) Στην μελ6τη τωv Φαινoμ€νων . υλoπoιει απoκαταστασιακα πρoγραμματα,
πoυ συμβdλoυν σιην απιiλειατηξ Φυχικηq ιooρρoπiαζ, ];ξατoμικευμ6νηζ Φρoντιδαζ, Στην τριτoβdθμια
6πωζ oι συνΘηκεζ διαβιωσηξ, oι..διαταρα16q: των . πρ6ληιpη, oι νooηλευτικ6ξ παρεμβdσειζ αΦoρoυν

διαπροσωπικων και oικoγενεiιi({iν σχ.σει,}v, €πιπλ.ov στην υπoβoηΘηση κι εvΘαρρυνoη τoυ

παρdνovrεξ πoυ oδηγoiν οτην α0ξηoii των δεικτΦντηζ αρριi.lατoυ για την απoδo1ri και αvrιμετωπιση των

Φυχικliζ v6σησηζ, β) Στην εvημ€ρωση κι εκπ.iιδευση ψυχoλoγικων δυσκoλιων, με.μΦαση στη βελτιωση κι
τoυ πληΘυσμoυ γιατην συμβολii απλων καθημερινων αvdπτυξη των ικανoτητων Kαι δεξιoτητων τoυ, τιζ
πρακτικων στην πρ6ληΦη (αθιi,ξ και σrην διδασκαλiα oπoιεζ ε ιτε ειχε απoλ6σει ειτε δεν ειχε απoκτησε ι.

τρ6πων και συμπεριΦoρ6v αvτιμετιilπιοηq των Eιναι σαΦ6ξ πλ€ov, 6τι σ.ηv συγχρoνη oργdνωση

δυσκoλιωv και τωv πρoβλημdτωv ζω|iζ, 6σrε vα Uπηρεσιων Φυχικtiζ υγεiαξ, ο νooηλευτriq

μειωνεται η επιδρασli τoUζ σrη ψUχικη υγεια, AUτo πρoκειμdνoυ να ανταπoκριΘεi πληρ6ρτερα στιζ
επιτυγχdvεται μ€ την συμμετoχη τoυ νoσηλευτ|i στηv ανdγκεζ τoυ ρ6λoυ τoU, εγκαταλειπει τo μo\,τ.λo τηζ
εκπδνηoη και πρoζbΘηση ε κ π α ι δ ε υ τ ι i ιi.l v :ηαραδooιακηq ψυχιατρικliξ και επαναπρoσδιoριζει
πρoγραμμaτων πoυ oργανωvει η διεπιoτημoνικιi την επαγγελματικli τoυ ταυτ6τητα με βdση τo

oμdδατoυ κψY επικoινωνιακ6, oχεoιακ6,

; ; :1;.ξoν τoμ€α τηq δευτερoβdθμιαζ πρ6λη ψηξ η oπoια απαρτιωμ€νo μovτ.λo Φρoντιδαζ.
:]:Φjxειiε. o. a.oμo,.oυ iδη voσo0ν ψUχιKd, oι τoμειζ

j.i'.ridρ6μβαoηq τoυ Φυχιατρικoυ νooηλευτli εiναι : α) η ]

::iiνi1νευoli ψυχικd ασθενωυ β) η παραπoμπη για ]

iγt.οιρη διdγvωση' γ) η ελαχιστoπoιηση ιoU χρoνoυ
νoοηλεiαζ, δ) η απoΦυγη περαιτ.ρω παΘoλoγικζbν

H o υγχ0oνη ταση τηζ voo η^εUτικη c ψUχικηζ υγειαζ, σrη

δευτερoβdΘμ|α πρδληψη απoσKo,Ιει : στην παρoχΙi

εξατoμικευμεvnζ νoσηλευι|κηζ Φρoντιδαζ, oιηv
Λρoσπdθεια διατηρησηζ τoU Θερonευτικo6
απoτελEoματoξ, oτη δημιoυργiα υπooτηρικτιiriζ
διαπρoσωπικηζ oχjoηζ νooηλευτri και iρηστη
Uπηρεσιαζ κψι στην αξιoλoγηoη ιων ψυχιkων,
κoινωvικων και oωματικωv δυσκoλιων αλλd και
δυvατoτliτωv τoυ αloμoυ, πρoκειμivoυ να
καΘoριoτoυν' ρεαλιστικoιπραγμαιoπoιησιμoι στoχoι



o PoΛoΣ τHΣ EPΓoΘEPAΠE|AΣ
ΣTo IATPoΠAIΔArΩΓl Ko KE N Po ToY. κ.ψ.Y.

H EργoΘεραπεια σε παιδιιi
. Aξιoλoγειτo παιδιγιανα καΘoρισειαν 6χει καταKτησει

δεξι6τητεξ κατιiλληλεζ για την ηλικια τoυ, π1,
κινητικ6τητα, ντυσιμo, τoυαλ6τα, δεξι6τητεζ παιχvιδιo6,

γνωσΙιKεζ ικαν6τητεξ κλπ,

. BoηΘd/ εκπαιδευει τo παιδι να κατακτliσει (αι vα
διατηριiσει, Φυσιoλoγικεξ για iην ηλικiατoυ, καθημερινEζ
δρασrηρι6τητεξ και ρoυτiνεζ, λαμβdνoνταξ Uπ6ψη τα
σταδια τηξ ανliπτυξηξ και τα αναπτυξιακιi oρ6oημα oτη
oωματικη, νoητικιi και oυμπεριΦoρικη αvιiπτυξη εν6ξ
παιδιoi,
.Παρατηρει/ αξιoλoγει τoν oικιακ6 και σχoλικ6
περιβdλλoν τoυ παιδιoιj και καθoριζει πιθαν.ξ
τρoπoπoι|iσειζ τoυq ιirαιε vα πρodγoυν τη μEγιoτη
ανdπτυξη τoυ παιδ ιo i,
.Bγdζει διaγvωση για τυ16ν ανατπυξιακ6ζ, κινητικ6ζ,
νoητικiq r] συμπεριΦoρικ6ξ απoκλισειζ μετα απo
εργoΘεραπευτικιi αξιoλ6γηση,

.AvαπτJσσει .vα ενιαιo ΘεραπεUτι(o πλdνo σε
oυνεργαoiα με τouζ γoνειξ & dΛλoυζ επαγγελματGξ
Uγειαζπoυ δoυλ€ι1oUν με τo παιδι.

.Παρ.χει εξατoμικευμ6νη παρEμβαoη ιlαrε να βoηΘrioει
€να παιδι να αντιδρd κατd ληλα σε πληρoΦoρι€ζ πoυ
.ρχoνται μ€σωτωναισΘησ€ωντoU,
.H παρ6μβαση μπoρει vα περιλαμβdνει διdΦoρεζ
αvαπτυξιακtq 6 ραστη ρι6τητεξ, αισΘητηριακη
oλo κfui ρωση, δρασrη ρι6τητεξ παιχνιδιo0.

.Διε υ κoλυvει δραστη ρ ι6τητεξ παιχνιδιoυ πoυ βoη Θoυν τo

παιδισ(ην αMηλεπιδραση και επικoινωνια με dΛλoυζ.

Συvεργaζεται με τoυζ γoνειζ και τoUξ Ιiλλoυζ
επαγγελματiεζ υγεiαζ/ δαoκdλoυq ωoτε να ενΘαρρ 6νεται

η εκπαιδεUση/ βελτιωση σε κoιvωνικEξ δεξιδτητεζ,
κoΘημεριviζ δραστηριoτητεζ (ΔκZ) και o χειρισμ6ξ
πιΘαv6ν πρoβλημdτων συμπεριΦoρdζ τoυ παιδιoυ.

H E/Θ αξι0λ6γηση εvEoπιζει:
τoUζ τoμειζ εκτελεσηζ πoU πιΘσνd να υπdρχoυν

δυσλειτoυργιεζ/ καθυαιερι1oειζ, κλπ, (ΔKz, σχoλικ6ζ

δραστηρι6τητε9 παιxvιδι/ ελευ Θερoζ χρ6νoξ].
τα δυσΜιτouργικd στoιχεια εκτ6λεσηζ {αισΘητηριακd,
κινητικd, ανnληπτικd, γνωσrικd, ψυχo.κoινωνικd}, 6πωζ
αιJτd εμπλi(ovται οιζ δραoτηρι6τητε( των τoμEωv

εκτ6λεoηζ.
τα πλαισια εκτ.λεσηζ ()Φoνικ6ξ και περιβαλλoιτικeζ
παρdμετρoυ, τo πωζ αυτd επηρεdζoυv ιi καθoριζoυν τιζ
δραατηριoτητεζ καιτoυζ ρ6λoυζ ενoζ παιδιo6 καιτo κατα

π6oo η πρooαρμoγri/τρoπoπoιηση αUτων βελτιωνoυν τη

λειτoυ ργικ6τητα τoυ και τιξ σUνθη Kεξ μdΘη ση ζ,



KoINΩNlKoΣ ΛE!τoYPΓoΣ
& ArΩΓH KolNoτHTAΣ

8ασικ6 μ€λoξτηζ nΘo τoυ κψY,o lΦ ιvωνικ6ζ λε ιτoυ ργ6ζ κατdτην dσKηση
τoυ 6ργoυ τoυ, συμβliiλει στηνανιχvευση/ πρ6ληψη και αvτιμετωπιση των
συναισθηματικζbν και κoινωvικooικoνoμικ6ν πρoβλημdτωv πoυ
παρε μβαινo U v σιην .ναρξη, πoρεια και απoδρo μη τη ζ ψ υχικΙi ζ ν6σoU ,

Συνεργdζεται σrενd με τoν ψυχιατρo καιτιζ dλλεζ ειδικ6τητεξ και παρθχει
διαWωσιικoιi, συμβoυλευτιKoυ και θεραπευτικoιi χαρακτliρα υπηρεolεξ oε
dτoμα, oμdδεζ καιτην ευρι]τερη κoιν6τητα. Aναλαμβ{iνει μ6ρoζ τoυ .ργoυ
τηζ ανιχvεUσηζ v6ωv περιπτιiloεων, εργdζεται για την απoτελεoματικιj
κoινωνικooικoνoμικi στηριξη των ασΘενων, σUμμετ6χει σε πρoγρdμματα
κoινωvικηζ πoλιτικηξ και καταρτιζει σχ6δια δρdσηζ για τηv α\,τιμετωπιση
καταστdσεωv.

Στoχε0ει στη διατηρηση ti απo κατdorαoη τηq ιooρρoπιαξατoμoυ και
περιβd.λλoντoζ,στη βελτ(ωoη τoυ βιoτικo0 επιπEδoυ καιγενικd oτην
κoινωνικη ευημερια,

AπευΘυν6μενoζ στo γεvικ6 πληΘ υσμ6 i και σε επιμ.ρoUξ oμdδεξεπιδιωkει
με πρoγραμματιoμ€vεq δρdσειζ να συμβdλλει στηv αγωγιi κoιν6τηταq.
Πρδκειται για δρdσειξ πoU στ6χo
€1oυν την πληρoΦ6ρηση,
εUαισθητoπoιηση και κινητoπoιηση
τηξ κoιvηζ γVωμηζ για Θ€ματα πoU
αΦoρoυντηνψUχιKi υγεια-

H αγωγ|i κoιν6τηταζ απoβλ.πει σrην
αλλαγη σrdσηξ πρoζτoν Φυχικd
ασθενη ,στη δημιoUργια κλιματoζ
ισoτιμιαζ και αξιoπρ.πειαξ και στη
διαμ6ρΦωση συvΘηκ6ν ζωiζ πoυ τov
ενδUναμωνoUν και διασΦαλιζoυv
τα δικαι6ματdτoυ,

Mετην ευρεση και αξιoπoiηοη π6ρων
και ανθρωπιvoυ δUναμιKoυ
πρoσανατoλιζεται σιην δημιoυργια
ευνoικων σUvΘηκων πoυ
ελαχιστoπo ιo ιjv την περ ιΘωρ ιoπo ιηση
και τoν κoινωvικδ απoκλε ισμo
ενω πρoιiγouν την απoκατdσrαση και
διευκoλ0voυν την Koινωνικi
επανθνταξη.

Δημητρακoπof λoυ Σταυρo6λα
κoινωvικi λ€ιτoυργ6ζ



ι| ξPΓoΘEPAΠE|A
Στo κENτPo ψYxlκHΣ YΓEIAΣ κEPKYPAΣ
EργoΘεραπεια ειναι η ανdι\υση και εΦαρμoγη επιλεγμεvων .ργωv απ6 την
KαΘημερινi ζωη πoU.χoυν σκoπ6 καιv6ημα(πo aτoμo (uniquefeature),δινoυν
τη δυvατ6τητα στo dτoμo να Kατακτησει, vα επανακατακτliσει, vα
ενδυvαμωσει, η να παρεμπoδισει την απ6λεια συγκεκριμ6νων σUνηθεκiν,
δεξιoτητων, δρασrηριoτiiτων, η ρ6λων τουζ oπoioυq τo ιiτoμo εiτε εκτελo0oε
σro παρελθ6ν η μαΘαινεινα εKτελειστo μ6Μov, θτοι ιirαιε να oυ μμετιioχε ι με
μεγαλυτερη επdρκεια σro πρooωπικ6, κoιvωνικ6, πoλιτισμικ6 και oικoνoμικ6
περιβdλλoν( σKοπoι, απoτελ.σματα |i στ6χoυ.

o εργoΘεραπευτ|iξ παρE1ει υπηρεoiεq εκτiμηoηq,
παρ.μβασηξ, διαχειρισηq περιoτατικιilν, εκπαiδευoηq και
σιJμβoUλεUτικηξ (μoντ.λo διαδικασιαq) σε dτoμα 6λων
των ηλικιωv πoU βιωνoUν i, πιθαν6ν, να βιιισoυv
πρoβληματα i δυσκoλιεζ στην εκτ6λεση €ργoυ oτoυξ
τoμειξ αUτoΦρovrιδαζ, Διαχειρισηξ Σπιτιoιj, Εργασιαζ η
Παραγωγιkoτηταζ Lργασιαx ηζ Eτoιμoτηταζ ,
Eκπαιδευσηζ, Παιχνιδιo0 η Διαχειρισηζ τoU EλευΘερoυ
Xρ6νoU ( oμdδαχρηστων).
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oι στ6χoιτηξ εγρoΘεραπευτικ{q παρEμβαoηq εiναι:
.ΛειτoUργικη αvεξαριηιonoιηση σε δραστηρι6τητεζ
καΘημερινiξ ζωηξ (ατoμικli υγιεινti, παρασκεUli
γευμdτων, χρηση oικιακ6ν σUσκευ6ν, καθαρι6τητα
πρoσωπικoυ χωρoυ).

.AvdπτUξη και βελτiωoη αδρι]q καιλεπτrjq ιιvητικ6τηταq,
ΕκΛαiδεUoη στη χρηση βoηθημdτων και πρoσαρμoγιιv
(αναπηρικd αμαξιδια, εργoνoμικη διεUΘ6τηση τoυ
χωρoU]

ι συναψηξ

.Aξιoπo ιηση ελε 6Θερoυ χp6νoU,
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o EΠlΣκEΠτHΣ (ψYxIκtlΣ) YΓElAΣ



ψYxoΘEPAΠEYT| KEΣ ΠAPΕMBAΣΕ|Σ
ΣTo ΠΛA|ΣIo THΣ κolNoTHTAΣ.
ευΦρoσιiνη κoιiτση
ψυχoΜγoζ
κ6vτρo ψυχικιiξ γγειαζ
& |ατρoπαι6αγωγικoιi κtρκUραξ

τα τελευταια χρ6νια παρατηρειται μια διεΘνιiξ τdση

μεταΦoρdζ ιηζ υγειαξ απo το voσoKoμειo στην
(κoιν6τητα). AUτ6 συvεπdγεται μια oυσιασcικi αλλαγη
στη νooτρoπια τηξ (διαχειρισηζ} τωv ασθενdlv.
Πρ6(ληση στηvπρoondΘεια αUτli απoτελεi η συμμετoχli
των ψυχoλ6γων σιη Φρoντιδατηζ υγειαξ στo πλαισιoτηζ
κoινoτηταζ,

oι Φυχ0λ6γoι Kαλo6vται να
παρ.μβoυν και να παρ6χoUν
θε ραπε υτικεζ υπηρεσιεζ σε
πρoβληματα ψυχoλoγικηξ Φυσηζ.
o 6ρoζ <ψυχoλ0γικ6 πρ6βλημαΣ
ωστ6σo ειναι ασαΦ η ξ και
( ανo ιχτ6ζ Σ σε κdθε ειδoυζ
ερμηνεια, τo ε0ροξ των
ψυχoλoγιKωv πρoβλημdτων πoU
αvτιμετωπιζoυv oι ανΘρωπoι
πoικιλλει απ6 τα καθημερινd
πρoβλiματα τηζ ζωηζ 6πωζ τo
στρεζ στην εργασια, oιεγνoιεξ στην
oικoγtνεια κ,λπ., μ6χρι τιζ βαριiζ
ψυχιατρικ.ζ ασΘ.νειεξ, Eυτυχωζ oι
αvΘρωποι δεν εκλαμβdνouv τιζ
περισσoτερεζ αvησυχιεζ τoυξ ωζ
ψυχoλoγικιi πρoβλη ματα,
Στo πλαισιo μιαζ κoινoτικηζ
πρ oσ6γγ ιση ζ, τα πιo Koινd
πρo βλi ματα για τα oπoια
παραπ.μπovται ασθεvειζ στoυζ
ψυχoλ6γoυξ τoυ K.ντρoU ψUχικηζ
γγειαζ _ |ατροπαιδαγωγικo0
κe\,τρou ειναι πρoβληματα dγχoυζ
και στρεζ, πρoβλη ματα στη
εΦηβεια, συμπερΦoρεξ εΘισμoυ,
επαγγελματικ6ζ δυσκoλιεξ και
απoΦdσε ιζ, δ ιαπρooωπικιi,
κoιvωνικα και συζUγικa
πρoβληματα, σoβαριi η χρ6νια
ασΘ.νεια, Kαι τραυ ματικιi γεγoν6τα
τηζζωηξ.
MEσωτηζ ψυχoΘεραπειαζ, η oπoια
oριζεται συνiΘωζ ωζ Θεραπεια
διαλ6γoυ, o Φυχoλ6γoξ δημιoUργει
μια σκ6πιμη επαγγελματικι] αxloη

με τov θεραπευ 6μενo, αι61oq τηq oπoiαq εiναι η να μειδoει
καιεντελεινα απαλλdξει ασΘενιi απ6 τα συμπτ6ματdτoυ,
βoηθιbνταζ τoν vα kατανoησει την καιdστασli τoU, και vα
υπoδειξεινεoυξτρ6πoυζ αvτιλη ψηξ τoυ κ6σμoυ.

Avεξdρτητα απ6 τιξ τεχνικ6ξ πoυ 1ρηoιμoποιoUνται,
κoιν6 στoιχειo σε κdΘε ψυχoΘεραπεια ειναι η πρoσπdΘεια
αλλαγηζτηζ ( κoσμoθεωριαζ ) τoυ ασ0ενo0ζ, ωστε να Kdνει
ελευθερεζ πρoσωπι(.ζ επιλoγiξ, απαλλαγμεvoζ απo
δυoλειτoυργικεq επιβαριivσειζ τoU παρελθ6ντoξ, και vα
αvτιμετωπιζει απoτελεσματικd τιζ δυσκoλιεζ πoU Θα
συναι.tdστηνπoρειατoU σιη ζωη.
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κENτPo ψYXtκHΣ Yl-ElAΣ - IATPoΠA|ΔAΓΩΠKo κEPKYPAΣ
ΔIAΣYNΔΕΣH ME τHN Ko|NoTHτA

i

. Σχεδιασμ6 και αξιoλ6γηση κoιvoτικιijν παρεμβdσεων -

' Διαδικασιαεπιλυσηζ κoινoτικoυ πρoβληματoζ: σrdδια,
επιλoγi μεθ6δων και τεχνικιilv παρ€μβασηζ, ρ6λoι,
<o.νωνικΙi ανdπτυξη και τoπικ.ζ Uπoστηρικτικ.ζ
παρεμβdσειζ,
' ησρσδFiγματσ kο|νoτ|κιiν παρεμβdσεωv σε μιιρo ιαι
μdκρo επιπεδo /ε .μΦαo1 (ην ενδUvιiμωoη γ|α
αντιμετωπιση κoιvoτικων αναγκd]ν,
. Yλoπoιηση σrρατηγικιιν κoιvoτικηζ παρ.μβασηζ σε
oμdδεζ-στoχoυζ,

. H λειτoUργικη διασυvδ€ση τoU κψY σιρεΦεται σε
δυo βασικoιζτoμειξ:
τιζ Uπ6λoιπεζ μoνdδεζ πoυ σUγκρoτoυv τoν Toμ€α
ψυχικΙiζ γγειαζ, καιτoυζ Φoρειζ τηξ Koιν6τηταζ
. Στ6χoι αυτη ζ τηζ διασιiνδεσηζ ε(ναι:
.H Kαταvoησητoυ σκoπoυ καιτoυ.ργoU τoU κψγ/|ΠΔ,
, Συνεργασια σε ooγανωμdvη βιioη με ιoυq ιonικoυq
Φoριιζ Λρο(ειμενoU vα oιrνεχισιιi η ενηιlερωση <σι η
εUαισΘητoπoiηση γιατα Θεματατηζ ΦUχιKηζ υγειαζ,

oργdνωοη και λειΓοUργiα πληρoUζ ια|
oλoκληρωμFνoU συστΙiματoζ παρoχηζ Uπηρεσιιiν
ψ υχoκo ινωνικηζ απoKατdσταση ζ.
. H ευσ|oΘητoπoiηση των μελων των φoρdων λαι τηζ
κoιν6τητηταξ για την 6γκαιρη αντιληψη
ψUχoκοινων|κ6v πρoβλημdτων λαι την εγκαιρη
παραπoμπη τoυξ στo κψY/|ΠΔ
.H σιrv"ργαoiα με Fνδ|dLεσεζ δoμdζ δισγνωσηζ <αι
θεραπευτικliζ αvrιμετ6πισηζ ι!υ1ικιiv διαταρα)iιi-ιv
αλλd rαιαΛoια.dσιαoηζ σιo ιΛιΛεδoτ,]ζ κoιν6τητσζ,

τo 6ργ0 τηξ 6ιασ0νδεσηζ αναλiεται στιξ ακ6λoυΘεζ
παραμ.τρoυξ:
.Avιχνευση αναγκ6ν ΦU1ικ{q υγεiαq τoυ πληΘυoμo0
με ιδιαιτερη 6μΦαση στιζ ευαισΘητεξ oμdδεζ (παιδιd
και.Φηβoι, ηλιXιωμενoι, AMΕA, κ,d,)
AνiχvεUση σvσvλdJν ΦUIoκoινωνιιliζ απoιατdσταση(

και μακρoχρ6νιαζ Φρovrιδαζ ανΘρdJπων με σoβαρΙi
ι} υ1ικι] διαταραxι],
,oργdνωση παρεμβdσεωv για ιηv αΛdvιηoη oε αUIiζ

, Δη μιoυ ργ ια oμdδωv ε Θελoι.ιιιν για ιην ενιργoπoiηοη
καιτηv συμμετoχη τηζ κoιν6τηταζ σε Θεματα απoδoχηξ
και επαν€ιταξηζ απoασυλoπoιημ6vων ασΘενων πoυ

διαβιo0ν σrην κoιν6τητα, XαΘωξ καιγ€νικ6τερατωνAμEA.
. KoιvoτικΙi εργασια (καταγραΦιi κoιvoτι(ων πoρων,
δριiσειζ εUαισΘητoπoιησηζ σε Θ.ματα ψυχικ|iζ υγειαζ και
πoι6τηταζ ζωiζ, ανdπτυξη συvεργασιωv)
. ΣUνεργασiα με Φoρειζ εθνικΙiζ η περιΦερειακηζ εμβ.λειαζ
(για την oργdνωση και εΦαρμoγ|i εξειδικεUμ6νων
παρεμβιioιωv, για ιη διαμεooλιiβηση ιιστε να
απσvτηθo,ν αιτηLστα πoυ Θα πρoFρxovται oπo ιην
κoιv6τητα)

oργdνωση ημεριδων με στ6χo την εvημiρωση τu)ν

Φoρ6ωv καιτην κατoικωντηζ κoιν6τηταζ για την λειτoυ ργ ια
τηζδoμηζ.
. oργιivωση ειδικων σεμ|νoρiων γ|α τιζ υπηρεοiεζ
πρωτoβdΘμιαζ Φρoνιιδαζ (γενιιoυζ γιατρoυC, γιατρoυζ
dλλων ειδικoτliτωv, επαγγελματι€ζ υγειαζ απ6 δημ6σιoυζ
και ιδιωτικoiζ Φoρ€ιζ τηζ Koιv6τηταζ κα)
. oργdνωση εκδηλdJσεωv πoλιτ|σιιxoι xα| xo|νωvιλoι
χαρακτΙiρα με σιoχo ιηv <ινητoπoιηση τηζ <oινoτηταC σε
θ.μοτα πρ6ληΦηζ σιην ψυχιλli υγεiα 1σ| σUμμεΓoχη ιηζ
Uπηρεσιαζ σιιζ παντ6ζ ειδoυζ εκδηλωσειζ και εκΦdvσειζ
τηζ κoιν6τηταζ καιτωv τoπικων τηζ Φoρεων '
. Λειτoυργικi διασυvδεση με τα.vrυπα πoυ εκδιδovrαι απ6
τoUζ τoπ||(oiζ Φoρεiζ τηζ ιo|νoτηταζ ΛρoλιιμiνoU η
ενημ.ρωση και η ευαισΘητoπoιηση να .χoυv
περισσ6τερoυζτ€λικoιjζ απoδεκτεζ,
. ,ΕKδoση ενημερωτικων Φυλλαδιων για την για τηv
καταπoλ€μηoη τoυ σιιγματoζ, και την ευαισθητoπoιηση
γεvιXd τηζ κoιν6τηταζ, Kαι Εvημερωτικων εντυπων πoυ Θα
απε U Θ ινoνται σε ασθενεiq, τιq o ικoγ6νε ιεq τoυq.
. Δη μoσιευ ματα και καταχωρ η σε ιζ σroν τoπικo τυπo.
. Eκδηλωσειζ πρoβoλiζτoυ εργoU, πρoαγωγliζτηζ ψUχικηζ
Uγε ιαζ και ευ αισΘητoπoιησηζ τηζ κoινoτηταζ,
Στo αρχιK6 στdδιo επιδιωχΘηKε η ανdπτUξη σχ.σεωv με

l.o|νoΙ|λd xα| κoιvωνικd δiκιιrα σιoυζ χiρoUζ Uγειαζ -
πρoνo,oζ εrπαιδεUσηζ στα 6ρια τoU νoμoι κα| o|
πρoσπdΘειεζ συνεχιζoνται πρoζ κdΘε κατειΘυνση, με
εvdργεια και δημιoυργικ6τητα τηζ ΔιεπιστημoνιKηζ oμιiδαζ
τoυ κψY/]ΠΔ.

Για την €πιτUχια τηζ λειτouργικliζ διασυvδεσηζ και
συνεργασιαζ απαιτειται η διαμ6ρΦωση κoινηζ αιτληψηζ η
oπoια Θα μπoρoυσε να συνo(',ιοτεi αιην πρ6ταoη: δικτυακt]
λειτoυργια με κεντρικ6 πυριiνα τo K.ντρo ψυχικliζ Yγ€iαζ/|ΠΔ
Ι1ρo\ oιην καιει]ΘUνoη ιηζ oλoλληρωμ.νη( παρoλiζ
υπηρεσιωv στo συνoλo των αιτημdτωv τoυ πληΘUσμoι]
ευΘιvηζ και τηζ πρoαγωγliζ τηζ Φυχικηζ Uγειαζ τηζ

|(oινoτικli μελ6τη-εκτιμηση κoιvωνικων αναγκΦv,

καριiδη τατι6να. κoινωνικ|i Λειτ0υργ6ξ κ.ψJ.



ΠAN EΛΛ}|NιoΣ ΣYΛΛoΓoΣ ΛoroΠEΔ| KΩN
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Πρoξτoν κ, κατσαρ6την κα, Pωξdνη lv]ηα

AγαπητoιKυριoι,

H M6νιμη Επιτρoπιi Λoγoπεδικιbν τηξ ΕUρωπατκiζ
,Ενωσηξ (cPLoL-LcsT|- ιλ/\Λ/\,,cpιo|,eu) απoτελειται απ6
τoUξ σUλλδγoιJζ των λoγoπεδικιiv-λoγoΘεραπειJτιiν-
λoγoπαθoλδγων των κρατων-μελωντηζ E, Ε,

H 6" Mαρτιoυ 6χει καθιερωθειωζ Hμ6ρα ΛoγoΘεραπειαξ
απ6 τη lM6νιμη Eυρωπαικη Επιτρoπli ΛoγoπεδιK6ν
(cPLoL), Σκonoζ εivαι η εUαισθητoπoιηoη ιoU ko|νoιj σε

θiματα επικoινωνιακιi:ν διαταραχιilν, αλλd και η

εvημ.ρωση σχετικdμε ιι(επιΛlιiloειζτoυζoτηv κoιvωνικli
και συvαισΘηματι(η ισoρρoπια τoυ ανΘρωπoυ.
Παριjλληλη επιδιωξη ειναι η σΦαιριKi πληρoΦ6ρηση για
τα διxαιιιματα oσων iχoυν δUoκoλiεζ σιηv επικoιvωνια
τoυζ, καθωξ και για τιζ Θεραπευτικ!ξ παρεμβdσειζ πoυ
πρoσΦ6ρo\,ται.

KdΘε χρ6νo, τηv ημερα αU ιli, oλoι oι συλλoγoιτων χωριjJν-

μελdJν τηζ EE πoU συμμετ.χoυν στo cPLoL-LcSτι,
διoργανωνo uν εκδηλωσε ιζ πo U εσιιdζovται σε μια απo τιζ
διαταραχ.ξ επικoινωνιαζ. τo 2009,τo Θ6μΦ κoιv6για6λεζ
τιζ χ6ρεξ.μ6λη τηζ E.E, ειvαι,bι Nευρoγενεiζ Διαταραχ.ξ
Επικo ινωνιαζ στα Π αιδ ui,,.

o Πoνελληvιoζ Συλλoγo( Λoγoπεδικων iχει oργαvιiJoει |ιζ
εξηξδρdσειζ:

1. Aνoιχr.ξ τηλεΦωνικ.ζ γραμμ.ξ σε 6λεξ τιζ γεωγραΦικ.ζ
περιΦdρειεζ σιιζ oπoιεc Θα απευΘJvειoι ιo ειJρ6τερo

Koινo, σrελεχω μ.νεξ απ6 σUναδ.λΦoυ ζ λoγoπεδικo υζ.

2. Aνoιχτη Hμ!ρα σcα |ατρoπαιδαγωγικd Kεvτρα και K.ψ γ
σε δλη την Eλλdδα γ|α την αvιχνεUση και ιoν ενιoπισμ6
διαταραχιi,ν επικoιvωνιαζ.

I

3, (Mιλα για τo Λ6γ0): στ6χoζ ειναι η ενημ6ρωση τoU

Koινoιi| γιατo ε6ρoζ τηζ παρ6μβασηξτoU λογoπεδικoι σε
<στεκια) στo κEvτρo τηζ Aθηναξ και σε αλλεζ μεγdλεζ
π6λειζ, Eκει Θα υπdρχouν λoγoπεδικoι πoυ θα ειvαι στη

διdΘεoη ιoU κoιvo6 γιανα απαvΙoUν σtιζερωτlioε|(τoυ,

4, Συνεvrε6ξειζσε MME,

5, Hμεριδα στην Aθηνα με στ6χo τηv ενημερωση των

ειδικων επαγγελματιων κα| εκπαιδεUτικων για την

συμβoλη των λoγoπεδικων σrιζ vεUρoλoγικ.ζ διαταραχ6ζ
παιδιων (vευρoγεvειζ διαταραχ€ζ επικoιvωvιαζ σtα
παιδιd)

6, Δημιoυργια b|o8 για ανταλλαγη απ6ψεων γ0ρω απo τo

Θεματηξπρ6ληΦηζδιαταραχωvλ6γoυ,

Eπειδη η πρ6ληψη ειναι βασικli αρχη των επαγγελματκιν
Uγειαζ και επειδη oε αυ ι ιiv σιJμβαΜει1α μdγιστα η EγκUρη

εvημθρωση Ιoυ roιvou, αΜα κoι τωv γιατρdlv' τωv

εκπαιδεUτικιιν και των αMωv ειδιKoτητων ψυχικιiξ
Uγεiαζ' θiλoυμε και επιΘυμoυμε να oυμμειiΙετε oε αυτiζ
τιζ δρασιηριoτητεζ, ΣUγkεκριμ.να, ζη|{iμε τη σUνεργασια
σαζ, ωστε εκειvη τη ημ.ρα (Παρασκευη 6 lMαρτιoU) να
ειναιανoιχtδτo κEvτρo oα( iτσιιισιε να iρχovrαιoσoιτo
επιΘυμoυν για την αvιχνευση διαταραχων λ6γoυ και
oμλιαζ στα παιδιd τoυξ. AUτ6 Θα πραγματoπoιηΘει απ6
τoυζ συναδ.λΦoυζ μαξ πoυ iδη εργdζoιται σιo K6vrρo

σαζ καιΘαανακoινωΘειστo κoιν6 με δικη μαζ εUθ0νη,

oα ειμαστε στη διdθεση σαζ για oπoιαδηπoτε
διευκρ[vιoη,

Mαρια Bλασσoπoυλou - Λoγoπεδικ6ξ/εκπρ0σωπoζ Π'Σ.Λ.

στocPLoL

Eλινα καραγιαννdκou - Λογoπεδικ6ζ / Meλoζ τηξ

Eπιτρoπiζ Πρoληψηξ Π.Σ.Λ.

BασiιKi Δεσυ2λα . Λoγoπεδ ικ6ζ / M 6λoζ τo υ Δ,Σ, τoU

Π,Σ.Λ.

Λευκωσιαζ 47 & κvωσoυ, 112 53 Πλ. Aμερικηζ, Aθiνα, τηλ: 210 777 9901

Φαξ | 21o 777 99 22
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MlAΣ MAKPoxPoNHΣ ΠoPEtAΣ AΛΛAΓΩN

H πρoσπdΘεια ανdπτυξηξ σιη χιiJρα μαζ εν6ζ νεoU

σUστιiματoξ Uπηρεσιων ψυχικliζ υγειαξ πoυ Θα

στηριζεται σιιξ τρειζ βαθμιδεξ περiθαλψηζ ξεκινησε

oυσιαστικα σto πλαioιo ιoυ εUρωπαικo0 κανovισμoυ

815/1984 6ταν dρ1ιoαν να εΦαρμdζoνται τα

πρoγρdμματα σU ρρικνωση ζ των ψUχιατρειων,
αναπτυχΘηκαν oι πρ6τoι ψυ1ιατρικoι τoμειζ στα Γε\iικd

Noσoκoμεια και aρχισαν ναλειτoUργoιν Keντρα ψυχικηζ

γγειαξ.

Πριv απ6 τo 1985 υπηρχαv ελdχισtα K,ψy πoυ δεν ηταv

μdλισια εvταγμ.vα στo ΕΘvικ6 Σιiσrημα Yγειαζ και

λειτoυργoυσαν σε .να διαΦoρετικ6 ν0μικ6 πλαισιo

(Παvεπισιημιακ6 ιi N.Π,|.Δ). Σημερα oε oλ6κληρη τη

χ6ρα λειτoυργoυν περισσ6τερα απo 40 K.ψγ , 6μωξ τα

περισσ6τερα δεν διαΘ.τoυν ιατρoπαιδαγωγικεζ

υπηρεσιεζ, oι oπoιεζ σε αριΘμ6 υπoλειπoυν τoU

σημαντικo8 σε σχ.ση με τιξ υπdρχoυσεζ ανdγκεξ.

κατd τη διdρκεια αυτliξ τηξ 25ετιαζ πoΜd πρdγματα

dλλαξαv πρoζ τo καtrλιτερo παρ6λo πoU η ψUχιατρικη

μεταρρι1Θμιση ατo oιiνoλo τηq βρισκεται ακ6μα αρκετd

μακριd απ6 τηv ολoκληρωση τηζ,

Στηνπεριπιωση τrζ κερκυραζ μπoρεi καvει(νο oημειιiJσει

την ιKανoπoιητικi εξiλιξη τηζ ανdπτUξηζ των δoμων

Φυχoκoινωvικηζ απoκατdσιαoηζ, τηv δημιoυργiα τoU

κoινωνικo0 Συνεταιρισμoυ καιπρ6σΦατα την evαρξη τηξ

πρωτoβdΘμιαζ υπηρεσιαξτoU K.ψ γ |ατρoπαιδαγωγικoιj.

H oυσιαστικi αλλαγi 6μωζ πρoηλΘε απ6 την

ενστiρvηση των αξd)v τηξ κoιvωνικηξ ψυχιατρικiξ κι

αυτ6 σUv6βαλε καΘoριστικιi στην αλλαγη νooτρoπιαζ

και στην εξΒλιξη τωv ρ6λωv των επαγγελματ(i,v

ΣUγκεκριμ.να o ρ6λoζ τoυ voσηΜUτιi στην δικη μαζ

εμπειριασιην K.ρκUρααπ6 πoλ6 νωριζ εξελιχθηκε σε εvα

ρoλo λειτoUργoι] τηζ ΦιJχoκoινωvικliζ σπoκατdστασηζ

μεσω τηξ συμμετoχηζ τoυ στιζ διεπαγγελματιK6ζ

oεραπευτικ6ξoμΙiδεζ,

Mια dλλη σημαvτικη d.λαγi πoυ πραγματoπoιηθηκε Eχει

σχ!ση με την αtλαγi τηζ αvrιληψηζ των επαγγελματιων

απ€vαιτι στoν ασθεvη πoυ νoειται σημερα 6χι πλ.oν ωξ

6να αvιικεiμενo τηq απoκαταστασηξ αλλd ωξ τo (δρωv,

Uπoκειμενo με ατoμικd χαρακτηρισrικΙi., κατ6στη ετσι

δυνατ6q o επαναπρoσδιoριoμoζ των αναγκd,lν τωv

ασΘεvων μ6σα απ6 μια ισ6τιμη συνδιαλλαγητoυζ με τoυξ

επαγγελματιεζ,

H ν6α αυτιi αντιληψη απαλλαγμ6νη απ6 τηv παλαι6τερη

ιδρι]ματικη Θεωρnση για τov ασθενi μΛoρεσε kαι

μεταΦραστηκε σε δ0ναμη καλζbν και (παραδειγματικωνΣ

πραKτικdJv πoU πρoβλiΘηκαν σrηv ko|ν6τητα και iγιvαν

6τσι μoχλ6ζ κιvητoπoιησηζ και ευαισθητoπoιησηζ πoυ

συviβαλλε σιην την αΜαγη τηζ στdoηζ τηζ κoιν6ιηιαζ

απ6ναντι στo Φυχικ6 πρ6βλημα και κατ,επiκrαση σroν

ψυχικd ασθενη. Mια dλαγη αυτη πoυ ειναι ιδιαιτερα

σημαvrικi καθ6ξ η κoιv6τητα απoτελει ενεργ6 και

αναπ6σπα(πo συμμ.τo1o στιξ διαδικασιεξ €παν.νταξηξ

των ατ6μων στo ΦUσικ6 τoυξ περιβdλλoν,

τ6λoζ η μετdβαση απ6 τo κλεισι6 στo ανoιχro συσιημα

Φυχιατρικιiζ Φρoντιδαζ δεν μπoρει να Θεωρειται o0τε

απoτελει Kdτι τo δεδoμενo. Στ6χoζ ειναι να απoδειχΘει

σrην πρdξη η δυνατ6τητα να λειτouργησoυμε και να

εργαστo6με χωρiζ ψUχιατρειo. H μεταρρυΘμιση απαιτει

την μετdβαση τηζ Φρovτιδαζ τoυ ασΘεvη απo τo

voσoκoμειακ6 κρεβdτι στην θεραπεUτιK|i oμdδα και σrην

δoυλεια με τηv κoιν6τητα, oι δυσκολιεξ ειναι oρατ6ζ, τo

K.ψy καλειται να λειτoUργησει σαν μια πoλυδιdσtατη

υπηρεσια, χωριξ απo(λεισμoυξ/ καΘωξ απoτελει τov

κυριo dξoνα τηζ κoινoτικηξ Φυχιατρικιiζ oι
επαγγελματιεζ Φυχικriζ υγεiαξ αvαγνωριζouν τoν

oUσιαστιK6 ρ6λo πoυ καλoυνται να διαδραματισoυν,

αναγνωριζoυν την θετικi α}λαγη στoν ρoλo τoUζ και

γινoνται Θεραπευτικoι συνoδoι των ασΘεvων στην

δ6σκoλη διαδρoμητoUζ,

Bασιλειoυ ΣoΦιιiνα
Δ.E. Aδ. Noσoκ6μων




