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Γ1ΡoΛotoΣ
H διεπιστημoνικli oμdδα τoυ Kεvτρoυ ψUχικηζ γγειαζ
|ατρoπαιδαγωγικo0 KερKυραζ, και η oμdδα συvταξηξ τηξ
περιoδιKiζ.κδoσηζτoU, βρioκovταιoτην ευχdριoτη θioη
να πρoλoγιζoυν τo δευτερo τευχoζ τηζ (ΠρωτoβdΘμιαζ
Koινoτικηζ Παρ.μβασηζ),

ιναι νo ι πι,oινUνioει oΙην
τoηιKη |ιoινων.α ιoυζ πρoβλημοτιοJoυq και τα
ερεΘiοματα πoυ πρo€κυψαν απ6 την 1"Hμεριδα πoU
διoργdvωσε Kαι πραγματoπoιησε τo KψY lΠK τηv 30
Σroπoζ τoJ τευIoι,ζ αUτoJ

}

lMαιoυ 2009 μετιτλo:

., ιl Συvεργασια τoυ κiντρoυ ψυχικηζ γγειαζ .
|ατρoπαιδαγωγικo0 κ.ρκυραζ, με τιζ αλλεζ
Πρωτoβ&Θμιεζ Yπηρεσιεζτoυ Noμo0, για τηv Πρ6ληψη

και

τηv tγκαιρη

Παρ€μβαση

( Ε(ναι εΦικτ6ξ στ6xoζ η δη μιoυ ργια εv6ξ n ρωτoβιiΘ

μιoυ
Δικτ0oυ,,,
H αvταπoΙριoη τηζ τoπιxliξ κoινων(αζ ιiταν εvεργητυ(d
Θετικli καιαπliντηση σ αυτ6τo ερωτημα ηταν €να ηxηρ6
(ναι,} πoιJ σναλiθημε απo διoδoρετι{ε( oπτ./.ζγων,εζ
Kατατ.Θηκαν πoMεζ και ενδιαΦ.ρoUσεξ απ6ψειζ απ6
σχεδoν ro σJνoλo τωv Πρoσλειλnμ.νωι ε.Πρoσωπυ,ν
δoμιi,lν και Qoρiωv oε Kρατικ6, εΘελovτιK6 και ιδιωτικo

Fπ|nιδo αΛλσιαιινo(ενΘεoμoυαιooαrrρiι.,
oδηγηΘηκαμε 6λoιστην Koινη διαπισtωση καιδιατΟπωoη
τηζ αvαγκαι6τηταζ αλλd και τηζ δ.σμευσηζ να
oυνεχiooυμε τα μεθoδικd βηματα διασινδεσηζ και
δικτυωσηζτων υπηρεσιων Φρovτιδαζ,
Aπδ τη δικη μαξ πλευρd Φιλoδoξoυμε σε μια σι]v.χεια και
σUν.πεια, 6χι μ6νoν σε 6τι αΦoρd σto πρωτo δε|λ6 βημα
τ.]ζ ι ναρζηζ τ1ι . λδoσηc αL ι rι, αλλα r{oλJ ΛερισσoιΙ oo
ωζ πρoζ τo 6ραμα, τoυζ στoχoυζ τηξ δικτυωσηζ και τη
συνεργασια για την Uλoπoιηση των στ6χων πρoζ 6Φελoζ
τηζ ιδιαζτηζ κoιν6τηταξ'
κατσαρ6ξ Aνδρεαξ

ψυχιατρoξ, Eπιστ, γπεiΘυνoζ κ.ψ.Y - l.n.κ

.tIAΣ!ATΓonAi.

Πεpιoδιxi €κδoση τoυ
Aρ. τειχoυζ 2 Eτoζ 1

κ.ψΙ,

,.fΧ]ι
) 4,γΧ!tl

|.n.κ, κ6ρκυραζ

Ν4ιχα P,

zερβoι

ΠαιδoΦιrχιατροξ,
Nl. ΕrπαιδευτιRoζ ειδι(ηζ Aνωγilξ,

Bασ|λdκη Eυαγγ€λια Kοινωνιολoγοq,
MoUζαRιτη E, ψυχoλoγoζ
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κατσαρ6ζ Aνδρ.αζ ψ.rlιατpcξ, λ,4πoυκα,ΕΦη ψυλioτ9οζ,
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κ|NHTH MoNMA ψYx|κHΣ YΓEIAΣ
KEPκγPAΣ-ΛEγKAΔAΣ
l] K|NHTH |V]oNAΔA ΠAPEXΕ|YΠHPΕΣ|ΕΣ

ΣτoN

τoMEA EYoγΝHΣ τHΣ
oΓΙo\

|- ΓΕΩ| oAΦ|Krl cKτAΣ|r (A|

H oιK|Στ]KH Δ]AΣΠoPA

H κ,|\4'ψ,Y AΠΕγoYNETA ΣE ΠA|Δ A-ΕΦHBoYΣ,

ENHΛ]KEΣ

Δ|AMoPΦΩΣH,

KA|o| κo|ΝΩNIKEΣ,

ΠoY ΠAΣxoγN AΠo ψγχ|κEΣ Δ|ATAPAχEΣ /
ψYXoκo NοN|κA ΠPoBΛHΛ/ATA /

0 K0N0lMIKΕΣ

KA| Π0Λ|T|Σι\1 KΕΣ ΣγN0HKΕΣ ΣE
ΣYNΔ|AΣMo MΕ τHN ΦYΣH TΩN ψYΧ KΩN
ΔiATAPAXΩΝ ΔYΣxAIPΕNoYN THN ΠPoΣBAΣH ΣΕ

0ΙνΙAΔEΣ γψHΛ0γ K|NΔγN0γ ΠA ΕKΔHΛc]ΣH

γΠHPEΣ|EΣ ψYX|KHΣ γΓΕ|AΣ AΛΛA κAI oΠoγ ΔEΝ
γΠAPXoγN EΠAPKΕ|Σ γΠHΡΕΣlEΣ ψYX KHΣ YΓE|AΣ

H K,M,ψ.Y AΠΕγΘγNΕτAl KA| ΣτoN YΓ H

ψYχ|KHΣ NoΣoY

Π^HoγΣMo MΕ ΠPoΓPAMMAτA ΠPΩToΓΕNoYΣ
ΠPoΛHψHΣ(ΣΕ ΕΠAΓΓEΛMAT EΣ ΠPΩToBAΘMIAΣ
ΦPoNτ ΔAΣ/ ΣE EK].,]A|ΔEYT|KoγΣ/ ΣT Σ ToΠlKEΣ

APXΕΣ/ΣτoN ΓΕNIKo ΠΛHΘγΣMo

,ΕΦη

Mπoυκα
ψυχιατρoξ
Πρ6εδρoζ τ.Ε.ψ.ι κ.ρκυραξ-Λευκdδαζ

κiρκυραζ, διoργdvωσε και υλoπoιησε .vα εκπαιδευτικ6
πρ6γραμμα κατdρτισηζ τωv επαγγελματιωv ΦυχιKηζ υγειαξ τoυ KψY διdρKειαξ 130 εκπαιδευτικΦν
ωρωv, απ6 12 Σεπτεμβριoυ 2009 ωξ 9 orιωβριou 2009, με τιτλo:
(Πρ6γραμμα Kατdρτισηζ Eργαζoμ6νων ψNK σrηνEγκαιρη Διαγvωση και ΣυμβouλεUτικti oικoγEvειαζ)
τo Πρ6γραμμα αvliκει σro E Π γΓε|A-ΠPoNo|A 2000'2006
AΞoNAΣ ΠPoΤEPAιoTHTAΣ 2: ψYxlκl-l γtElA
.

To κε!τρo ψUχικηζ Yγειαξ '|ατρoπαιδ αγωγικo

,o ψυχιατρoζ, Δι€υθυvιηζτoυ

|MΕτPo 2-4

κΞvτρoυ ψυχι(.iζ Yγειαζ σro Aγρινιo ΣκαμvEλoζ xρiσroζ και η
Θεραπευτικ|i oμdδα τoυ, επισκ.ΦΘηκαvτην 21η ΣεΙrrεμβριou 2ο09, τo K€vιρo ψι,χικ.iζ Yγ€ιαξ
_Iατρoπαιδαγωγικ6 κ6ρκUραζ και εvημερ6Θηκαν απ6 τovΔιευΘυvτi κψγ.ιΠ( Avδρ6α κατσαρ6 για
τη λειτoυργιατoυ, τη 6ιΦθρωoη των υπηρεoκilν και τo πρ6γραμμα δρασεωv πρ6ληψηξ, αγωγliξ,
πρoαγωγηξ ψυχικηξ υγειαζ πρoζτην κoιv6τητα.
oι πρoγραμματισμενεξ δρdσειζ εκδηλωσειζ τoυ κψY-|t]κ ωξ τo τ6λoξ τoυ 20ο9, Θαγινoυν
ευρΙj κoιv6 μ.σα απo την |σιoσελιδατoU κψY'lΓlκ: tkaridipsynk.bιo8spot..om

ΠPΩToBAΘM|A ΦPoNTlΔA YΓEIAΣ AΠo ENA
ΠEPIΦEPEιAKo |AτPE|o ΣE ΣYNEPΓAΣ|A ME τo κ.ψ.Y.
H

σημασια τηζ ψυχικriζ υγειαζ,

η

αλληλεξdρτηση τηζ με τη

σωματικη υγεια και η επιβαρυνση πoυ πρoχαλoυv oι
ψυλ|λ;ζ δ,α|oρoχ.ζ σε πρoσωπ|ιo, o,koγινε.ακo 1αι
ιoινωνιko ιπiΙιεδo, απo{τα αυξσvoμινη αναγν.ριση,
τ6σo απ6τoυξ υπευΘUνoUζ για τη διαμ6ρΦωση πoλιτιKηξ,

Ξ

MεταΦ6ρoνταζ τιζ παρατηρliσειξ απ6 τιζ ΦυχιX.ξ
διαταραχ.ξ στα Π'|, Avω Koρακιdvαζ και Kασσιdjπηζ,
Eχoυμενα KαταΘεσoυμετα εξΙiζδεδoμεvα:

τα

dνωθεV Π.|. χωριζoνται σε δυo διαΦoρετικiζ

6oo και απ6 τo ευριi κoιν6,

H.Kθεση τoυ Π,oγ (ΠAΓκoΣMIoΣ oPΓAN|ΣMoΣ YΓΕ|AΣ),
τoνιζει πωξ πoΜ.ξ σωματιK.ζ ασΘ6νειεζ kαι ψUχικεζ

διαταραχEζ ειvαι απoτελεσμα περιπλoKων

ooειvi (ωνn η oΛo:ο.λε. συγ1ε1ριμεν1 κo.νωvι|'li
δoμη, nλιι ιεζ, oυμπερ,Φoo.ζ, (Περιoοo|tsρoI

Koιvωνικωv παραγ6ιτων,

Kαταναλωτικ6ζ.)

αλληλεπιδρdσεων, βιoλoγιKων, Φυχoλoγικων και
Eπισημσινovιαl otoμη o. ψυχoλoγιιoι παρdγoντεc πoU
σχετιζoνται με την αvdπτυξη ψυχικων διαταραχιiν, (π.χ,

Σχ.ση γoνεωv παιδι6ν,

η

κoινωvικη Φτωχεια,

η

ανεξελεγκτη ασrιkoπoιηση, η ταχεια τεχνoλoγικi εξελιξη,
oι π6λεμoι Kαι οι καταστρoΦεζ)

1. oι ψUχικ.ξ διαταραχ6ζ εUΘυνoνται για τo 12% τηζ
παγκ6oμιαξ επιβdρυvσηζ τηζ υγειαζ απ6 v6σoυζ . M.χρι
τo 202ο θα εUθυνoνταιγιατo 15%των απoλεσΘεντων απo
v6σoυξ ετωv ζωηζ, σταθμισμενων ωξ πρoζ την

l

fnιβdρUνση ειvαι μεγαλυτερη ιιετσξυ Ιων νεoριilν
εv1λιιωv, τoU nλioν παραγωγικoυ τμiJατoζ τoυ
2.

πληΘUσμoυ,
3. τα dτoμα με ψυχιK.ζ διαταραχ6ζ

σ.ιγματιζoι.rαι και

αντιμετωπιζoνται Lε διoλρioε|( σε 6λα τα μiρη τoU

4. oι αναπτυσσ6μενεζ χωρεζ θα Eχoυν μεγαλ6τερη

αυ ξη ση τωv ψ υχικων διαταραχων τιζ επoμενεζ

Σαζ παραθ6τoυμε τα

δεκαετιεζ,

εξiξ στατιστικd σtoιχεια τoυ Π,o J:

121 εKατoμμυρια avΘρωπoι ι]πoΦ6ρoυν απ6 κατdΘλιψη

μμiρια απ6 αλκooλισμ6
dνoια
24 εκατoμμιjρια απ6 σχιζoΦρ.νεια.
70 εκατo

37 εκατoμμυρια απ6

ενoζ

γ ΓE IA)

.

.
.
.
.
.
.
.
.

ειvαι

ση

μαvτικiζ

κα

ι

ηλικιωμ6νoι, oικovομιKoι μετανdσrεζ, τρ6πoζ ζωηζ μη

2. τoUoιστικi (ιiνn μf δ,σΦoρε|,λΙi σiσταση
πληθιrσJoυ, γ661rρεq ηλ,ι,αιiq oμdδεζ, επoχι<η
εργασια,

ευ

ρ

υζ καταναλωτισμ6ζ,

Aπ6 τιξ παρατηρliσειξ των δυo διαΦoρετικων

πληθυσμιακωv oμdδωv διακρινoυμε τιζ εξΙiξ διdΦoρεζ
στιξ

ψ

υχικεζ διαταραχ€ξ:

Aζ oνoμdσouμε oμdδα α τoυζ kατoιλouζ των oρειvων
περ,oχων <α|oudδαB ει εlνoυq ιων τoυριot
Στην oudδα

lιiν

α o πληθυσμ6ζ ειvαι κυριωζ υπερηλικων,

μεγαλUτερων v€ ηλικωv 1oι περισσoτερoι συιταξιoυχoυ,
Λ6γω τoU 6τι oι συνθηκεζ ζωiζ τoUζ ηταν καθoρισμ.νεζ

με μιιρoτερεζ ιαταναλωτικ.ζ ανdγkεζ .αι oιενoυζ
ενδooικoγενιακoυζ δεομoiq (καΦενεtα, oμιiδεζ
,oυMoγol), β,ιilνoυν λ,γ6lι ρo ιην |.oινων|ι η αl1oμovωση,
Eξαιτιαξτηζ ενασχ6ληση τoυζ με τιζ αγρoτικεζ εργασιεξ/
.ωξ τo πρoχωρημεvo τηξ ηλικιαζ τoυζ, αισΘαvo!ται
ακoμα (ενεργειζ) καιδραστηριoι, oι υπερiλικεζπoυ δεν
ανηκoUv σ' αυτη την oμdδα, δ.χoνται τη Φρo\,τιδα τηζ
oικoγ€vειαξ (δεν βιωvoυv oικoγεvειαKη απ6ρριΦη). Εdν

δεν ειναι εΦικτ6 αυτ6, δ.χoνται τη Φροντιδα τωv
μετανασrιi]v, oι oπoιoι ειναι σημαvτικη μεριδα τoυ
πληθυσμoυ του oρειvoυ ιατρειoυ,

Eιναι ευκoλo λoιπ6ν vα καταλ{iβoυμε, 6τι oι δUνατ6τητεζ
Π,|, (tΙEP|ΦεPElAκoγ |ATPΕ|oγ}

1.

σιην ψY {ψγx|KH

ψ,Δ (ψYxIKEΣ Δ|A_APAxFΣ) o, oΠoιι\
αναΦiροvταισιo ιατρειo απo αJτi τηvoμdδα ειvα.:
ΣUνηθειζ

παρατιθovrαι εδω:

Δυvατ6τηταΘεραπευτικliξαvτιμετ6πισηζστην
n.Φ.Y
ΔιαΘεσιμ6τητα Φ υxoτρ6πων Φαρμιi|(ωv
Παρoχi Φρovτιδαζ στην κoιv6τητα
EκπαιδεUσητoυ |Φιvo0
Συvεργασια|(oινoτητων_oικoγενει6v-xρηστωv
γπαρξηπofuτικιbνπρoγραμμaτων|(αινoμoΘεoιαζ
Δεσμoι με dλλoυ ζ τoμειξ
καταγραΦi τηξ ψ.ι σε κoινoτικ6 επιπεδo
Yπoστηριξηπερισσ6τερηζEρευναξ

-oργανικ6

ψ

υχoσ ι vδρo μo,

-Kατaθλιψη 3.. ηλιKιαζ.

H μεταναστευτικ|i oμdδα δεν εμΦανιζει τα
χαρακτηριστιια τLJv ψ,Δ. πoυ θo oναμiνoνταν

(απ6ρριψη, Φτωχεια, οτιγματιομ6q) δι6τι εlvαι πλι]ρωq
ενεργη στη Φρoντιδα τηζ ηλιKιωμ6νηζ oμdδαζ Kαι των
αγρoτικων εργασιωv πoυ αUτη η oμdδα αδυνατει να
εκτελ6σει, λαμβdνoνταζ κοιvωνικΙi εvθdρρυvση και

συμπνoια. 'Eχει παρατηρηΘει, 6τι τα παιδιd τωv

μεταvασιωv μεγαλωνoUν αρμoνικd σ αυτη την oμdδα,
απoτελoυvτoν Kiριo μαΘητικ6 oγκo στη περιoχ|i, και κατα
σιJνεπεισ μεγαλιilvo|lv |.αιεξελισooUv ιηv πρoσωπι<oτηια
τo|lζ σ, ενα χωρo
χωρi( ρατoισμo και
'κπαιδεUoηc
απoρριψη, AUτo.ειvαι ισωι o, λoνoιπoυ η μετανασιεU ιιλΙi
o.ιdδα πορoUσιdζει oιroνoμ,κη ειJμαρε.α, oυνoχli με (ην
τoπικη κoινωvια και κατd συν.πεια δεν αvαΦ.ρoνται
ιδιαιτερα πoσoστa ψ,Δ',
Σημαντικri πρoσΦoρd στα μειωμενα περιστατικd ψ,Δ.
ιιvα| η .vταξη ιo'J μεγαλυτερoυ ιμΙiματoζ τηc τoπιiiζ
Koιvωvιαξ(μετανdσrεζ και μ6νιμoι |@τoικoι τηζ περιoχηξ)
σε συλλ6γoUζ, oμdδεζ με ενεργη δρdση και πλiρη
συμμετoχιi 6λων των ηλικιωv (Φλαρμoνικη, συλλoγoζ
γυναικωV, πoλιτιστικ6 κ6ντρo, μoυσειο κ,τ.λ)

oσov αΦoρd στην ouiiδα

B

o πληθUσμ6ξ

ειναινε6τερηζ

.]λ|κiα\, με νεooUoιατη δoμ,] τηζ λoινωvιαζ,
πoλυπoλιτισμικli σι1σταση (νioι μ6νιμoι κdτoικoι απ6

dλλα κρdτη rαι περιoχiζ τηζ κ.ρκUραξ με διαΦoρετικi
γλωσσα κα| oUvηΘειεζ), Φυoη εργασιαζ επoλ|λli kα.
μεταναστευτιKi ομdδα με απασχoληση επoχικη, Σ' αυτΙi
τ1ν oμdδα εκδηλivoνιαι Φαινoμεvα ρo{oIoμo|J,
oτιγματισμoυ, εvδooικoνενιακηζ βiαζ λαι σημαvτικd
πoσoστdψ.Δ,
Tα συvηΘη αιτια αυτωv ειναι:

A) H διαΦoρdτων κoινωνικ6-oικovoμικων δoμωvτηζ κdΘε
υπooμdδαζ πoυ δυσκoλευεται να εvrαχθει και να ανεχθει

|.ι oυζ υπoλoιπoU\, β|ιiνoνταζ ιoινωvιιi
απ6ρριΦη και απoμ6νωση,
B) H επoχιιη εργαoio (Θερ'νoυζ ιιηνε\) xoι η oιkoνoμικli
εξdρτηση απ6 τoν τoυρισμ6, τα oπoια πρoκαλo6v κατα
τoυξχειμερινoυζ μηνεξ ανεργ ια και απραξια, με αυξημ€να
Φαιvoμενo αλλooλισμoυ σΙοι,ζ dνδρεζ (παρατεταμdvr
παραμoνΙi σε καΦενεια, εvδooιKoγεvιακη βια λ6γω
oικoνoμικΙiζ ανεχειαζ Xαι απραξιαξ)
Στιξ γυναικεζ παρατηρoι]με αγχdJδειζ συνδρoμ€ζ,
ρα1ιαλγiεq, Σ6vδρoμo EUερ.θισroυ Eντ6ρoυ, διαταραχ.ζ
πρ6σληψηζτρoΦiζ, δυσΘυμια Kαι Kατdθλιψη,
Tα παιδιd λαι oι iΦηβo. βιdJvovιαζ oιJτδ τo o.κoγεvειακ6
μovτ.λo Xαι τo αιτισtoιχo εXπαιδευτικo, εκΦραζoUν και
βιωνoUν ρατσισμ6 καιαπoμ6vωση απ6τηvσχoλικη ηλικια,
€χoνταζ αναΦoρ6ζ στo Π,|, σε παραβατικ.ζ συμπεριΦορ6ζ,
νσ oιrνιJπdρχει

{

επιθετικ6τητα Kαι

δ

U

σκoλιεζ παρακoλoυΘησηξ

μαθηματων.
H oικoνoμικη μεταvασιευτικ|i oμ{iδα απασχoλoυμενη και
εκεινη επoχl({i, βιωvovταC τo ιδ|o πλαισιo ko.νωνικηζ
oυμπεριΦoριiζ παρoυσιdζει ψ,Δ, σιμΦωvα με τη Θεση
τουζ ( απoμ6νωση, στιγμα, ρατσισμ6ζ) εμΦαvιζovιαζ και
αUτli κατdΘλιψη, διαταραχ6ζ Uπvoυ, αγχ6δηζ σUvδρoμη )
H συvεχ.iζ επιδειvoυμεvη εικ6νατηξτoυριστιKηζ dvΘησηξ

τιζ δυνατoτητεζ
εμΦdν|σηζ ψυχικωv voσωv, ΣημαvτιKη Fiναι και η
απoυσια oμdδων, συλλ6γων, Φoρ.ων εvrαξηζ ολων των
oμιiδων τηq περιoχηζ αUτηζ, ωζ Ιαρακτηριστιk6 τηξ
απoμ6νωσηζτωv κατoικων αυτιbv,
,oλα
αUτd τα χαρακτηριστικα των δυo αUτων oμdδωv
μπoρoυν να καταγρdΦoυν καινα αξιoλoγηθoυν στo Π.|,,
λ6γω τηζ καλΙiζ επαΦiξ ιατρoιi ασΘεvo6ζ, o θερdπων
πρ6πει να εκπαιδε6εται κατdλληλα με συvεχιζoμενη
ιατρικη εκπαιδεUση (στιξ ν6εζ μεΘ6δoUζ Θεραπειαζ,
στηv εν λ6γω περιoχη, αυξdνει

ψUχoλoγια( Λαι ηρoσiγγισηζ) ιi.loιε

να υπdρ1ιι

εvσυvαισθ ηση, απoβdλλoνταξ τo στιγμα,

8ασικ6 πλεov!κτημα των ανωτ.ρω o χωρoζ και η
ειδικ6τητα. o ασθενΙiζ δεν επισKεπτεται ψUχιατρικ6
τμημα αλλd τo γv(i)ριμ6 τoU ιατρειo σιo δικ6 τoU τδπo,
6πωζ δεv επισκ6πτεται ψUχιατρo {στιγμα ωζ πρoζ την
ειδικoτητατoσo σΙιo |ην ιoινωνια oσo και αΠo ιoν
fδιo ) αλλd τov oιKoγενειαK6 γιατρ6, τoν
σUμβo,Jλει]ε ιαι για διdΦoρα νooι]μoιo δικιi τoυ η τηζ
ΣΟvηΘεζ Φαιν6μεvo η πρoσ6λευση ασΘενιbν για daλα
νoσηματα και η διdΘεση τoυξ να αvαΦ6ρoυvπριvτη ληξη
τηξ εξεταoηq τιζ Φυχικ.ξ τoυξ διαταραχ6ζ, Σ, αυτ6 τo

σημειo o γεvικ6ξ ιατρoζ συμβoυλευει , αξιoλoγει και
Θεραπειjει 6σo oιγv6σειζ τoU τo επιτρiπouν την ψυχικη
διαταραχli, Επισηξ, λ6γω τηq καλι]q q1ioηg θεριiπoιτoq
ooΘενoυζ, ευιoλα Θα nαραnεμQθεi με επιτUχισ olo
κ,ψΙ, 6ταvαUτo ειναιαvαγκαιo.
\4εγdλo βημα σ,αUτη Ιην λατεJΘUvση.χει γiνε| με τηv
παρoUσια Φυχιdτρων σια KY,Ενα πoσοστ6τωv ασθενωv
δiχεται να εξετασιει εκει για τoυξ πρoαναΦερθ.vιεζ
λ6γoUζ, εvω ,6vα πoσoστ6 εξ' αυτ6ν παραKoλoυθειται
και απ6 τo κ.ψ.Y για μια oλoκληρωμ€νη Φρovrιδα
ενiλικων _ παιδιων' εΦΙi βωv.

Eν λα]σκλεiδι, Θεωρoυμε oτι ειναι ο1μαντικΙi η
συνεργασια Π,|, _ K'ψ.γ., αΦεv6ζ σε επιπεδo

εκπαιδεUσηζ των γενιKων ιατρωv πdνω αrιξ Φυχικ6ζ
δ,oταραχεζ και αΦετ.ρoJ oι επiπεδo δια1εiριoηq lωv
ασθενωv αUτd.,ν, 6στε vα πρoσιατευΘoιv τα ανΘρωπιvα
δικαιωματdτoUζ μεσασrη κoιν6τητα.

κιρκινη EυανΘια
rεvικ6ξ |ατρ6ζ, Eπιμελητιiζ B.,
Π.|. Ανω

κoρακιαναζ

BdγιαMαρια
|ατρ6' n.|. κασσιιbπηζ

Ι{ n PoΛ|-l ψ ι-| Το

ΠοΣ Σγf\,AΝτl-{

Σl-l

Σ

KAi ΣYNAi1AΝτ|-l

t ι-lΣ

rIA τH ΣYNEPrAΣlA, To ΣγNτoN|ΣMo, TH ΣYMΠΛHPΩMATIKoTHTA
αξιεζτηζ.
Aισι6δoξη ματιdστη ζωΙi
. ,ΕμΦαση

.

στo θετικo πoυ ενυπdρχει σε

XdΘε

κατdσταση, dνθρωπo Kαι κoιν6τητα,

.

Aνdδειξη τηζ μovαδ ικ6τηταζ

τo υ

κdθε ανθρ6πoυ ωξ

ξεχωρισι6 θα0μαζωliζ
. AξιoπoιησητηζδιαΦoρετικ6τηταξ

.

Συvεργατικη oπτικη για τη λ0ση πρoβλημdτων

(χωριζ ητrημ6νoυζ)

, Πρoσανατoλισμoζστιζλυσειζ
. Σιvθεση απ6ψεωv και σΦαιριKη

πραγματικδτηταζ

Θ6αση τηζ

Στηριζεται σε δUo dξovεξ:
ο] Tην εvδιJvdUωση τoυ ατoμo'J/πρoσδπo,J μ.σα απo
αναπτυξη πρoσωπιKωv και κoινωνικωv δεξιoτητων ζωηζ
6πωξ: αυτoεκτιμηση, (αγdπη και ι$ρoντiδα εαυτoυ),

-<

η και κατdλληλη .κΦραση των
συναιoΘημd(ων, δημιoUργιKη επλυση σUγκρoUσεων
αναγνωρισ

κ,α. (ενισχUση πρoσrατευτικων παραγ6ντων)

---.'> .

MjΦμi Φυ η/*

-.*-J,:χ;.*,

Aπ6την dπoψη τηζ Koινoτικiζ ψυχιατρικΙiζ καιKoιvoτικliζ
ψUχικηζ γγειαζ τα oρια μεταξυ των διαΦ6ρων βαθμιδωv
Πρ6ληψηξ Φρoντιδαξ δεν εκλαμβdνovται ωξ απoλυτωξ
,ιρooδιoρ|oμiνo koι ζστατ|στ,λd, αkριβdJζ oπωζ (α| 1
κατdσταση τηζ γγ€ιαζ απ6 αUτηv την oπτικΙi γωνια δεν
κρινεται με απ6λUτα Kριτηρια.

To πεδιo τηζ Πρωτoγενoιjζ πρ6ληΦηζ ειναι τ6σo ευριi
ωσrε μπoρo 6 με να πo ιi με, 6τι ταυτιζεται με την ιδιατη ζωη
,oσoν
αΦoρd ειδικ6τερα την
σε oλεζ τιζ εκΦdvσειζ τηζ,
πρ6ληψη των εξαρτησεων βλeπoυμε αμ.σωζ 6τι δεν
μπoρει να περιoριστει σrεvα μ6νo στην πρ6ληψη των
εξαρτητικωv συμπεριΦoρωv καΘωζ oι εξαρτησειζ, oπωζ

ιαι oι

περισσoτερεζ διαταραχεζ |η\ Uγειαζ εiνοι τo
απoτdλεσματηζ αλληλεπιδρασηζ πoλλιiν ηαραγ6vτωv Kαι
δcργασιωνταυτ6χρovασε επιπεδo ατoμικo, oικoγεvειακo
λαι koιvων ικo-ιστoρ ιλ6-πoλιτιo μιλ6-oι (ovo

J

ιx6.

Σχ. 1(Διεργασιεζ πoU πρoιiγoυv α/γενli πρ6ληψη _
)

Nα δ6σει τη δυvατoτητα στoν καθevα μαζ, να μdΘει oχι
μ6ν0 πd}ζ vα διατηρει βελτιωv€ιτηv γγεια τoυ αλλd και
να ζει καλd (ευ ζην) Φρoντιζovταζ Kατdι\ληλα ιη ηEoη με
τov εαυτ6, τouζ dλλouξ και τo περιβdλλov μαξ,

- στdση ζωηζ

H ΔH,Mo,Π,.Ν, MοPoΣΣ ωζ Φoρ.αζ Πρωιoγεvoυ(
πρ6ληψηζ καιπρoαγωγηζ τηζ γγειαζ στηριΦται σ,αυτεζ
τιζ αρχdζ και αξιεξ πoU διαπvEoυvτην δρασιηριoτητdτηζ
στoχε|jovrαξ:

α) διερευνηση αναγKων κoιν6τηταζ _ λειτoυργικ6

μετασχηματισμ6 αιτηματoξ και σχεδιασμ6/υλoπoιηση
δρdσεωv πoυ απα\,τoUν σε oυγκεxρ,μινιq ανιiγιεq
ατ6 μων και o μdδ ων τη

q

τoπικ

Ιi

ζ κoιν6τηταζ.

β} αvdπτυξη διεργασ(iJv συνευΘυvηζ, συνεξ.λιξηζ και
oυvδιαμoρΦωoηc πρoιπoΘ.oεων για ιωi με νδημα,
σrηριζoνταζ τo dτoμo να αvαδειχΘει σε ΠPoΣΩΠo καιτιζ

oμdδεζ σε πλαισια δημιoUργικηζ αλληλεπιδρασηζ
(πρoσωπικη κoινωνικηαvdπτυξη)
γ) δημιoυργια oυvΘηκdJv για ευαισΘητoπoιησηεκπαιδεUση τωv πoλιτ6ν για αvdL\ηψη πρoσωπιkηζ
ειJΘινηζ και εvεργη οUμμετoχη αιην πρoαγωγη ιηq
πρ6ληψη απ6 τoν

δ) δημιoιJργια σUvθηΛιiJν για oιJvεργασια λαι
οUvδημιoι]ργiα μειαξυ των διαΦoρωv κoιvωvιλiν

Στ6Noι Πρωτoγενoοζ Πρ6ληψηξ

αι(oλoυθωνταζ επιλoγEζ

KινδιjvoU)

Uγειαζ (ωζ εθελoντ6ζ-σUνεργdτεζστην
ιδιαιτερo ρ6λo καιτην θ.ση τoυζ)

διατηρηση Uγειαζ)
Σχ. 1" {παρdγoντεξ επικινδ υν6τηταζ γ ια ν6ση ση

β)τ']ν κινητoπoιηση αvΘρωπων και Φoρiων oιην τoπικli
(oινωvια για δημιo|Jργια σUνΘηκιi)ν _ πλαιoiων πoυ να
δινoυvτην ευκαιρια σε 6λoυζ αλλd κυριωζ σrα παιδιd και
ιoυ\ ν6oιJ! γ|α oλoπλειJρη σvdπτυξη ιαι δημιoUργ|λη
oUν'inσρξη, (απoμιiκρυνoη / μεiωοη παραγ6ντωv

στην

kσΘημερ|voιηιd μαζ πoυ βασιζoνται στιζ αρχεc και στιζ

oμdδων, Φoρlων \α| oργαvIoμων,

ε) δημιoυργια δικτιων για τηv Πρoαγωγη τηζ γγειαξ
(εvισχUση κoινωVικιiζ συvoχηζ, βελτιωση συνθηκων
ζωηξ, απoτελεσματιkΙi Φρoντιδα Uγε ιαζ,
απoτελεσματικΙi παιδεια κ,α,)
H ΔH,lMo.Π, (N. lMΩPoΣ) λειτoυργει στo Noμ6 κEρκUραζ
απo τoν |odv|o Ι997, ωζ ασrιχli ετα|ρεio/ στηv oπoio

oι Φoρειζi Δ|iμoξ

συμμετ.χoυv

κερκυραιων,

Noμαρχιακη AυτoδιoιXηση και Σ0λλoγoζ (ΣτHP]:H,,
διVoνταζ μoρΦη στo 6ραμα τoυ ψυχιατρoυ Nικoυ
MιiJρoυ, πoυ πρδτoζ oραματiστηKε τη λειτoυργια
Ktντρoυ Πρ6ληψηξ τωV Eξαραloεων σrηV K6ρKUρα' H
AστικΙ1 Εταιρεια χρηματoδoτει τo 5Ο% και συμβd,-λλεται
αvd 3ετια με τoν oKANA (υπoυργειo γγειαζ) πoυ
σJvχρη.]ατoδoτ.| ,πιo']ζ μt )οoo .ol ιπoπτεiε.
επιoτημoνικιi καιoικoνoμικατη ΔH,Mo,Π. ( N MoPoΣ)

τα πρoγραμματα και oι δρdσειζ πoυ

αναπτυξαμε

αΦoρoυν oτην oικoγiνεια, οτo σχoλειo Kαι στην
(oινoτητα(σχ,3),

λoινoι1tο oι νεργα(oμενoι σιενd με τoιJ(
γπεUθυvoυζ Aγωγηζ γγειαζ αvαΙπιiξαμε πoλυεπιπεδεζ
δραστηριoτητεζ, στιζ oπoιεζ
oι ελπαιocιJι,rοι εvΘαρρι]νoνται να α$τ]ooυν lov
ηαραooσ,o{o ρδλo τoJ ..παιδευτικo$ ωζ Ιισρoλiα
γνωσεωv, vα λειτoUργiσoι]ν ωζ παιδαγωγoiλα|d ι. οιο
Λoγo ισι vα βελτιωσoι,v ιζ σχdσε.C σro \ωρo ιoU

Για να αυξηθει η αποτελεσματιKoτητα των υπηρεσιων

α,θμιαζ Φρovτιδαζ απαιτειται ανdλoγη πoλλαπλoτητα
πρooεγγiοεωv και παρεμβdσεων αλλα και η δημιoυργια
συνθηκων _ πλαισιωV για διdλoγo, συνδιαΜαγi Kαι
συvαπαντηση στιζ αναγKεζ,

,Eνα

τ.τoιo πλαισιo μπoρει να ειναι .να Δικτυo για τη
oυνεργαo,ο, ιον oι vτoν.ο"ιi,, .η oL μπλroUματ.|oτnτο
τωv Φορ.ων A,θμιαζ Φρoντιδαζ τηξ Yγειαζ τηξ
K.ρKυραξ'
κατd τη γνωμη μαζ, ειναι αναγκαιo για 6λoυζ τουζ

παραπdνω λ6γoυζ αλλα Kαι εΦικτ6 (δηλ,

ιη o ιμo/βιιlσιμo ) αν/εΦoσoν
απαντdσε πραγματικθζ ανdγκεζ
2J αξιoπo,ει την δ,. oγαο:α τoU .α. το δUνoμ.ιo τoJ
(ανΘρωπινoUζ π6ρoυζ) για να δημιoυργει κατdλληλεζ
απαντιiσειζ σ, αυτ6ζτιζανdγKεξ
3) αξιoλoγει και επαvαπρoσδιoριζει τη δρdoη και

πραγ ματoπo

Σ1η oχoλ,.η

1)

σχoλειoU.

Σχ.4

ol

μαΘητiζ xαλουνται να αUτενεργ.σoLν, vα

γνωριooυν καλι]τερα ιoν εαιJτo τoιJζ και την oτιiση τoUζ
απiναντιoε διιiΦoρα θiματα ζωiζ rcιvα βελτι6σουντη
σλεση τoJζ με ΓoυζσυμμαΘηr.ζ kαιεκπαιδευτιΦ6ζ.
Παρdλληλα η ανεξdρτητα λειτoυργoυν oμtδεξ γov.ων
ι αι μιo oειριi ιiMων δρασιηριoτητωv δo ι. oι νoνε.C να
oι ηριλθoJv σro ρoλo loυζ καινα βελτ,ωooυν ' |ζ oλioειc
στην oιKoγEνεια και να στηριξoυν την oλ6πλευρη
αv{iπτυ ξ η τηξ πρ0σωπικ6τηταξ των παιδιιbν,
T6λoζ σrηv ευρεια κoιν6τητα.χoυμε αναπτυξει
ηoλJπ}εUρεζ συvεργαoιεζ με μεγιlio αριΘμ6 ron,κωv
Φoρ6ωv με πoλλoιξτρ6πoυζ βoηΘιiJvιαξ τη δημιoUργια
δικτυωvΦoρ6ων με κoινoυ ξ στ6χoU ζ ιJσrε vασυνδεΘoυv

μεταξυ τoυξ και με τη ΔH,Mo,Π. καΘωζ και την
εκπαιδευσηπoλιτωv σUνεργcπωνσrηvπρ6ληψη
ΣJ*βo-λ.ι ι,.r, δ.απoooωηι|.d Θ6μoτα - εεαρτiσειζ
Σημερα

η

πραγματιK6τητα ειvαι πoλ0rτλoκη, αντιΦατιK|i

Kαι αλλdζει με γρηγoρoυζ ρυθμoυξ και χαρακτηριζεται

απ6συvεχη αυξηση (αναγκων)
,

Πoλυπλoκ6τητα καΘημερινηζ ζωηξ
N.ων μoρΦωνoικoγενειαζ

Πoλυπoλιτισμικoτηταζ
ΔιαδιKτυακliζ επικoινωνιαξ
,Aνεργιαξ καιΦτωχειαζ
.KoινωVιKηξδυσΦoριαζ
, Διαθεσιμ6τηταζ (Kαι αντιληψηζ
για διαθεσιμoτητα) και
εξαρτησιoγ6Vων
oυσιωv
χρησηζ
,
,

Aλλd

Kα ι

.λλε

ιμ

μα

, {oιvων.ιηζ πoλιτ,<Γζ yα, εθν.ιoυ σΙεδιασJo | γισ tην

υ\εισ|'ο,.δ.αιιεoατ"νψι]λ,|.| \γ.ιαλαι, ατ,εηι,ιτασr:
Σι]στηματoι .εαoΦoλισrζ σUνε\εια( o,|ν ηαρo\.
υπηρεσιων A,θμιαζ Φρoντιδαξ υγειαζ συμΦωνα με τιζ
αρχ.ζ τηζ Koινoτικηζ ψUχιατρικΙiζ (ελλιπηζ διασUνδεση
ι π1ρεσιι;Jν λα| ιλλιnι θεoμoθετημενo <αι oργσνωJ.vo
'
σιστημαπαραπoμπων),
,κιvo oνd,rεσα oε Ιιρωιoγενi tσ, δει]τερoγενi
ιρoΛr Φη {τco,οοo|1oo Ιαθoλ.λd πρoνοdμJατα
πρ6ληψηζ Kαι λιγoτερα επικεvτρωμ.vα σε oμdδεζ
υψηλoυ κιvδινoU),

|

.7- -Ξ:'-

δη'Ιoιtlto ι{: .λΙηΙ.ι δεζιοf,l:d
ιμφ \ι ]ι,yβ1μιτJγ 1δραq]

παρατηρo.με εχει ισχυ σε oλεζ τιζ
Πρoληψηξ.
βαθμιδεζτηζ
Mε αυτ6 τoVτρ6πo εξασΦαλιζovται:
, Συvδεση
μετιζ αναγKεζτηζ κoιv6τηταζ

To σχημα αυτ6, 6πωζ

,Διασυνδεση μεταξιj των

.

υπη

ρεσι6ν

EξoιKoνoμηση δυναμικoυ και π6ρων (μειωση

α}ληλoεπιXαλυψεων)

και τελικα επιτυγ1ιiνεται μεγαλυτερη

απoτελεσματιKoτητα των υπ η ρεσιων,
tl Δl-],λlo.Π, (N. MoPoΣ, (αθωζ βρ.θηκε να λειτoUργει

για αρ,(ετα λρoν.σ λΙοιC τιc απαoοi|Ι,ε(

συμπληρωματικ6ζ δoμ.ζ ψυχικΙiζ υγειαξ, αv.δειξε με
πoλλoυξτρ6πoUζτηναvαγKη αυτη,
Σημερα ειμασrε στην πoλυ εUχdρ.σι1 Θεo,l, να .χoJν
KαρπoΦoρiσει πoλλ.ζ απ6 τιζ πρoσπαΘειεζ μαζ Kαι να
συζητdμε πλεoν για τηv δημιoυργια ΔιKτυoυ A θμιαζ
Φρoν..δαζ vγε.αζ, l δρoo,1οlο,rlα ιαι oι στoχoι τ,l(
ΔH.Mo,Π' θα UπoστηριχΘoυν με πoλλουζ τρoπoυζ απo
αJ ιoν ιo σιJντo/ισμo kαιτη σι]νιργαoiο !ωv Φoρεων,
. Δρdσειζ ενημ.ρωσηξ ευαισθητoπoιησηζ σε Θεματα
πρoαγωγηζτηζ ψυχιKηξYγειαζτηζ Koινoτηταζ

,

Δημιoυργια δικτUoυ παραπoμπων (υπoστηριξη,
ΘtsραΙΙ.|ο γ,α d(oμα .αι

iγ.oιρη παρεμβασ1 λα.

oιXoγ.νειεζ Uψηλου κινδυνoυ)
, ΛειτoυργιαoμdδωναυτoβoηΘειαζ,K,α.

(λιινoνταζ θ.λJ να FJΙοριoιηοU, oλoι,ζ oσo.Jζ

στηριξαν και στηριζoυν τη λειτoυργια τηξ ΔH.Mo,Π, <Ν,
MoPoΣ, oλα αυτd τα χρ6νια και ιδιαιτερωζ την K,,EΦη
Mπoυκα, πoυ με τo ρ6λo τηζ ωζ Πρ6εδρoζ του Συλλ6γoU

(ΣτHP :H ) και μελoζτoυ

Δ'Σ, τηζΔH,|.ν4o,Π,

(N. |v]ΩPοΣ)

ηταv καιεiναιπανταδiπλα μαζ,
τσελΞvτη A, ψUχιατρoζ- ψUχoθεραπειjτρια, Eπ. YπειiΘυνη

ΔHλ4on ,Ν|κoΣ MΩPoΣ"

!Γ

TO ΠPoΓΡAMMA AΠΕΞAPτF|ΣHΣ

(To

κειμεVo πoU ακολoυθει απoτελει μ.ρoζ τηζ εισ|iγησηζ
με τo ιδιo Θ6μα, την oπo ια πραγ ματoπo ιη σε η Aμαλια

καζιανη, Φυχoλoγoζ τoυ Πρoγρdμματoζ ωζ

σvτιkατοol(i|ρ,o roιJ Yπευθι]νoιJ ιοιJ ηρoνoαμματoζ
απεξciρτησηξ oKANA K.ρKυραζ ψυχιdτρoυ Xαβιdρα
Zαvνη, στην ημεριδα με θ.μα ( H Συνεργασιατoυ Kψγ
Jξ Aλλεξ ηρωτoβιiθμ.ιζ ιΛ1ρεoιε( τoU NoμoU
ΠρoληΦη καιτην,Eγκαιρη Παρεμβαση,)

τo Πρ6γραμμα Aπεξdρτησηζ

},,α

.χoυν διακoψει τη χρliση oπιoυχωV για τouλιtχιστον
7

.

1Ο

μερεζ.

και oτιq δ0o
παραπdvω επιλoγεq θεωρεiται η παρo1ιj

Kυρiαρ1o θεραπευτικ6 μθοo

ψυχoκoινωvικηζ στηριξηζ, σrηv oπoια .χει δoθει
.δ|α|rρη εμΦαo,l, ισθωc απωι.ρo\ στoχoζ τoL
Πρoγρdμματoζ ειναι η πληρηζ απεξdρτηση των
μελωv τoυ' Eπoμ.νωζ, η αντιμετωπιση τηζ
oυσιoεξdριΓοnζ στo πλαιοιo τoιJ Πρoγρdμμοτoζ

τ1v

Aπεξdρτησηζ τoU oKANA στην K.ρκυρα
εσιld(ι(α. σε δ.]o βσoικoυc dξoνεζ: τoν ιατρικo
Kαι τov ψυχol(oινωνικo, o ιατρικoξ αξoναζ

τoU

0KANA σιηv Kερκυρα ειναιενα απ6

τα 24

π ρoγρdμματα
υπoκατdστασηζ τoυ oκAΝA πoυ
λειτouργo8v αυτι] τη oτιγμι] αιην
Ελλdδα, Η μovdδα ξεKινησε επισημα
να kιτoυργεl σrιζ 15/09/2ο08 στo
κτιριo πoυ παραχωpησε τo ψυχιατριKo

,

Noσoκoμεio, εvτ6ζ τοU χωρoU

τoU
Eκτoζ
απo
την
παραχωρηση
ψυχιατρειoυ,
τoυ κτφιoυ ι(αι τμ,iματoζ τoU εξoπλισμo0 τηζ

περιλαμβιiνειταεξ4ζ:

Xoρ Ιiγη ση βoUπρενoρΦινη ξ η ναλτρεξ6νη

.

,i

δ

σι€λεχωνεται

απ6 δ6κα ατoμα: .vαν ψUχiατρo, πoυ ειναι και o
υπεiΘυvoζ τηζ μονdδαζ, τρειζ νoση}€Uτ.9 δ0o

.

.

.
/

διoικητικη υπdλληλo και δι]o υπαλληλoUξ Φιjλαξηζ.
τo Γlρδγραμμα ξεκινησε να δ€χεται τιξ αιτliσειζ τωv

ενδιαΦερoμ6νωv τo |,,Jo.μβριo τoυ 2008. To
Δεκiμβριo ιoυ 2008 iγινε η εισαγωγη των πρtiτων
μελ6v στo Tlρ6γραμμα και, κατ6πιν σταδιακων
εισαγωγων, τo nρ6γραμμα αυτf τη oτιγμri (τ€λη
MαιoU 2009) αριΘμεi 79 μiλη, 69 χoρηγoυvιαι με
ετωv πoυ κdνouν χρiiση ηρωιvηζ, πρoσΦ€ρovταξ

t\
1ft
,,
,

i

{.

διio ΘεραπευτιK.ζ επιλoγεζ: A) τη χoρliγηση
βoυπρενoρ$iνηq (oυσια υπoκατdστασηζ τηζ
ηρωινηζ) σε aτoμα πoυ επιΘUμoυν vα
διακoψouv τη χρηση ηρωινηξ χωριζ vα
αvτιμετωπισouν τo συνδρoμo σtdρησηζ και

τηv ανdγκη λliψηξ oπιoυχων και B)

τη

χoρΙiγηση vαλτρεξ6νηζ (oUσια ανταγωνιστι(Ιi τηζ
ηριυiνηq) ωq απoτρεΙrιαiξ αγωγηζ σ€ ατομα πoU

αγωγηξ

υγειαζ με XαΘημεριv.ζ
παρεμβdσειζ απ6 το

voσηλεUτικ6 πρoσωπι(6 τηξ
μoνιiδαζ,

o

ψυχoκoινωνικoξ dξoναξ

περααμβdνει:

).

To Πρ6γραμμα απευΘι]νεται σε aτoμα dvω τωv 20

Eκπαιδευση των

ασΘεν6v σε Θ€ματα

ΞΞ-.}"

ψυχoλ6γoυζ, .ναv κoινωνικ6 λειτoυργ6, μiα

βoυπρεvoρΦιvη και 10 με vαλτρεξ6νη

ιdρi<εια συμμετoχηζ στo

πρ6γραμμα.
xoρηγησηεξωτεpικωνδ6σεων
(take home) σε μ.λη τoυ υπo
πρoιjπoΘ€σειζ

μovdδαζ, η διoικηση τoιJ ψUχιατρικoυ
νoσoκoμειoι, εξαλoλoυθεi να στηριζει τη
λειτoUργια τoU πρoγρdμματoζ. τo t1ρ6γραμμα
Aπεξdρτησηζ τoυ oκANA τηζ κ€ρκυραζ

ζ

Toξικoλoγικ6 6λεγχo oiρωυ τ6σο κατιi
τη Φdση UπoδoχΙiξ,6σo και καθ 6λητη

.

ψυxoΘεραπευτικtl

παρ.μβαση'.η oπoια *ρiuεταi

ιδιαιτερασημαντιl(li

ειδικ6τερα |ιατd τα πρωτα
oτιiδ ια τηζ .νταξηζ στη
Θεραπεiα, τo κdθε μ.λoζ .χει
6vαν 0εραπευτ|i ωξ πρ6σωπo
αναΦoραζ καΘ 6λη τη διdρκεια

συμμετoχηζ τoU στο πρ6γραμμα.

H

ψυΙoΘεραπευτικη παρ6μβαση
ασιζεται σε ατoμικ6ξ η/και

β

oικoγεvειακeζ σιJνεδριεζ,

.

Διaγvωση και αντιμετιi)πιση

ι!υ1ιατρικtilv ν6σωv πoυ ειναι απ6τoκ€ζ
τηξ εξdρτησηξ η σUνυπdρχoυv με αυτti

(σUνvoσηρ6τητα), (Συvεργασiα μετo ψNK)'

.

Συνεργασια Kαι διασ.νδεση με dλλεζ KoινωνιKεζ
JΛηρεσ.ξι με στo\ο ι.ν επι,λ |ο,l τυν <o|νι.|λων,
voμιKων πρoβλημdτων των μελων. Kαθωζ Kαι
πρoβληματωv Uγειαζ καιεργασιαζ

. FηoγγεΛrαι..η σι].Bo'Jλ.ιJ| \r *c ο,o(o τ.
διερε.Jν1oa ιnαγγελJατ,aUι ειηα,δε.Jrl.ων
ανσvιJJν την \,J1τoηo,.ο. γ,α a,o.η|'σ1 tρναoiαζ
καιτην καλλι.ργεια επαγγελματικων δεξιoτητων,

πρ oΦ ιλ των
ενδιαΦερoμεvων πoυ πρoσiλθαν στo Πρoγραμμα
απ6 τo Νο.μβριo τoυ 20ο8.ωζ και τo lv]dιo τoU 20ο9,

ΛαμβdVoVταζ υπ' oΦη τo

η πληρηζ απεξιiρτηση μπορει να

αποτελ.σει

ρεαλιστικ6 Kαι εΦικτo σrδχo' Στα πριiJτα 6μωζ σταδια

τηζ θεραπευι|l.'iζ πρoondΘεια\, 1 θεραπε:ο
υπoκατdστασηζ πρoσΦ.ρει oρισμενα πoλυ
oυσιαστικd πλ€oνεκτηματα;

.
.

Eιναιελ,(υστικliγιατoυξχρηστεζ
μετατρ6πει τoυζ χρηστεξ μιαζ παρdvoμηζ και
επιKινδUνηζ oUσιαξ (ηρωινη μαυρηζ αγoριiζ) σε
χρησrεζ μιαζ ν6μιμηq oυοiαq πoυ xoρηγειται Uπ6
ιατρι(6.λεγχo
. μFlωνει τη ζiτηoη ιαι χρiioη παρdνoμων ouσιωv
(στ6χoξ KdΘε συγχρoνηξ πoλιτικηζ)
. Aπoμακριiνει τo υζ χρηστεζ - μικρoδιακινητEξ απo
τo κjκλωμα 6ιακινησηζ Ιιαρdνoμων οUoι6ν,
μειιbνovιαζ τη δευτερoγενη εγKληματικ6τητα πoυ
συνδ.εταιμετηΙρηση
. BελτιdJvει την επιβαρυμiνη απo τn χρηση υγεια
των χ)ηoτdν xαι τoυζ ειJαισΘηιoπoιει σε πρα|(1tλ.ζ
πoυ σιoχευoυν στην πρoσιασια τoUζ απ6 ασΘενειεζ
επικtνδυvεq για τoυq iδιoυξ καιτo κοιvωνικ6 σιivoλo
. Συμβdλλει στηv κoιvωνικη απoκατdσταση των
)φησcων μ6σωτηζπαρoχηξ ψ Uχo(oινωνικ'i ξ σιιi ριξηξ

(εργασια, ανdπτUξη κoινωvικων δεξιoτliτων'
απoμdκρυvoη απo ιo περιβαλλoν ιων 1ρηαιιilν,
απoκαιdοταση oιιoγενε ιαιων και ιoινωνιkιιv
σχiσεων, Φρoντιδα ατoμικliξ Uγιεινηξ} 1Γαζγαλιδηξ
2003)

η εξliρτηση ειναι.να
noλUπαραγoνlιιo βιoψυχoλoινωνικ6 Φαιvoμεvo,
Επoμ6νωζ, ειναι αvαγκαια η υιoθετηση μιαξ
ΦαoσoΦιαζ πoU πρoωθει τoν πλoUραλισμ6 των

EιVαιπλ6oν κoινιbξ απoδεκτ6 6τι

ΘεραπευτιKων προτdσεων απεξdρτησηξ, με δεδoμ.vo

ΣxEτ|κ|J 9|BΛιotPAΦ|A
Γαζγαλιδηξ, κ, (2003) Hρωιvη' Θεραπεiεζ
Υπoκαταστατων και Awαyωνιστων '
Θεσσαλoνι(η : Eκδoτικli Θεσσαλovικηξ
Mdντση, M' (2007). Αyrιμ ετιbΙτLση τηζ oυσιoεξαρτησηζ
στην Πρωτo8αoμια

,ερl9α,1φη,. oμιλια στην Επιστημovικη ΣUνdντηση τoU

oκANA με τιτλo (oυσιoεξdρτηση και ψυχικΛ γγεια,.
Θεσσαλoνι(η, 29 30 MαρτιoU 2ο07,

oPΓANΙΣλ,4oΣ KAτA τΩΝ NAPKΩτlKΩΝ {oκANA). (2008).

Πλαισιo λειτoυργιαζ 0εραπευτ|Κιiν μoναδωv oΚAΝA

oPΓAΝ|ΣMoΣ KATA τΩN NAPκΩT|κΩN (oκANA), {2002},
ΕΚ0εoη

oργανισμoι kαΓd τωv Nαρt-ωαΚbv.

Aπ0λ0γισμ6ζ'Ερ10υ
oKAΝA.

τριετιαζ

1999.2002. A0ηνα:

ι/\,vM/.ekteon,qr
wl^,ν,.okana.gr
\Λtνι |ιι. e m cd

dο' e u' i nt

(

συνερyασiα φo ρεων γ ια τη

μειωση τηζ ζητησηζ)

www'ukhro.oro/hαrm reduction defιnition.html#ref7

(μεiωση τηζ 6λα8ηζ)

6τι oι ανdγκεζ και τo βιoψUχoκoινωvικ6 πρoΦιλ των
1ρηoτιi.,rν πoικiλλει. 11 δυνατ6τητα επιλoγηζ ανdμεσα
σε διαΦoρετικ6ζ θεραπεUτικ.ζ εναλλακrικεζ αυξαvει
την πιΘανoτητα για τo χρiσrη vα επιλ6ξει εκεινη πoυ
oα αvταπoκριvεται καλυτερα στιξ αναγκεζ τoυ
αυξdvovταζ ,ιαραλλnλα kαι ιιζ διJνατ6τηιεζ για
συvεπη παρσμovη σιη Θεραπεια και επιτυχη
απεξliρτηoη, Λαμβdvovταζ λoιπ6ν υπ, 6ψη την
πoλUπαραγo\rrικη Φυση τηζ εξdρτησηζ, Θα ηΘελα vα
κλεiοω με τη διαπioτωoη 6τι η απεξdρτηση δεν μπoρει
να επιτεUχΘει μεσα σιo σrεv6 πλαισιo εν6ξ Φoρeα,
αλλli απαιτε ι o υv ιovισμενη δρdoη και σUνεργασια.

xαβΙiραξ z., ψUχιατρoξ, ΔιεUΘυvιiζ |ατρικηξ Yπηρεσι.ιξ.
Eπιστημoνιxd Yπεilθυνoξ oκAΙ\iA,

o| ΠAPEXorMENEΣ YΠHPΕΣiΕΣ
Στo τoMΕA τHΣ
A Π o τH N l{ Φ fu$ & FX A K fr &Υ τ * &1 *'##z4
l

oι

δρtiσειζ και τα πρoγρdμματα τoU Φoρ6α πoυ

και αυτ6

.
.

α|τiματα εiτF την iνταξη τoUζ σε κιiπo,o απo τα
€Φαρμoζ6μενα πρoγρdμματα , ειτε τη σιηριξη και

FΓ π}.oν ,ταρλ., ισ, o o/lσ. Uν |o νU. ρ, ν;. ,o j
συνδtεται dιμεσα με τo εργo ημων των KοιVωνιXων
Λ.,ιoLoΙ, / | δΙ o'/oΦoρo μo| ο,o,τo σoΦ.aτστo σπ1λ'

εκπρoσωπω, απευθυνo\Ιιαι σε μια μεγdλη γκdμα πoλιτων,

καΘιοτ{i την Uπηρεσια μαζ ωζ τov πλ€oν
αναγνωρισιμo Φoρεα σιo τoμ.α τηζ κoινωvιKηζ πρoνoιαζ,
tτσ| kαθημερινd δεχoμασιε δε\d6εζ oυμπoλιτiν uαζ,με
σUμβoυλευτικli.

.

Ελιoζ αΛo ια ΛρoαναΦερΘ.νια πρoγραμμα(α
εrιιδομαιι(ηζ Λoλιιιkiζ Ιιoυ απευΘυνoιται σε ατoμα με

πρoβληματα υγειαζ ,oι αρμoδιoτητ€ξ τηζ
YΛηρεoιαζ μαζ iχoUν να λdνoυν ιαι με δodσειC εUρυτεooυ
κoινωvικoιi, χαρα|criρα πoυ στoχεnοUv τ6σo στην σιiριξη
τηξ oι(oγ.νειαζ,6σo και σcην ανακoυΦιση ευπαθιιν και μη
oμdδωνπληθUσμoυ'
σUγκ€φιμενα

. Η .κδoση και

Θε6ρηση τωv βιβλιαριων

αvασΦαλιστωv oι(oνoμικd αδυνdτωv συμπoλιτων μαζ,
oμογενιbv xαι αλλoδαπd,ν, εΦ6σov βεβαια πληρoov

ιαπoιεζ oυyιειρ.μενεζ πρoυπoΘ.σει(, πσρoχli

πoυ
σημ.rroδoτει και μια σημαvιιΙ(η τoμ'i, καθ6ζ δεν υπdρχει
πλiov ανασΦdλιστoζ πολιτηζ ,

. H εκδoση δελτιων κυl<λoΦoριαζAMEA
. H αδειoδ6τηση ιδιωτικd]ν Παιδικ6ν

:

ιcξψ *Υ Ρ {\'.

ΣταΘμdJv,

κ.vιρων Δημιoυργιλliζ απασΙoλησnζ πσ|δ|dv με n χωρiζ
αναπηρια ( τα λεγ6μεvα KΔAΙ1 Kαι KΔAII-MEA hων
Moνdδων Φρoντιδαζ l.lλι{ιωμ€vων, τωv κεvτρων
|iμερ|iσιαξ Φρovτιδαζ Hλικιωμ.νωv { κHΦH ) , Kαθ6ζ και
τωv |διωτ.λωv Kαιαor.lνωοιU,ν, Σημειωνoυμε oτ| σUτli τη
σrιγμi λειτoυργo0ν συνoλι(d σro Nομ6 μαζ 27μoνdδεζ

. H

ιiσΙ(ηση επoπτειαζ

και ελ.γχoυ στιζ

πρoαναΦερ6μvεζ μoνdδεζ - μεσω τoυ Θεσμo0 τoυ
κoινωνικoυ συμβo,λoυ,
. o οUvιovιομoζ λειτoυργιαC τηζ κατoσkηνωoηζ τηζ
(πριiηv Π|KΠA)
NAκσιαΓουβιιi
,, .
'M
H χoρliγηoη {iδειαζ kαι o σ.Jvιoνισμ6C διεεανωγliζ
W των πανελληvrωv ερανωv ( L,ι,Σ Aντι(αρκινιKoυ) , των

. ιl

επιχoρ|iγηση πιστoπoιημενων Πρoνoιακωv
|δρυμιi|ων ΙoU πρooΦiρoι,ν λoινωνικo iργo απ6 τοv

πρoijπoλoγισμ6τηζ NAκ-

.

t1 εγγραΦη Φορεων

Mητρωo ι(αι

η

σιo εΘνικ6 Kαι

πισroποiησ|i τουζ

'

Noμαρχιακ6

0 oυvrov1σμ6ζτoυ θεσμoυ τoυ

δικασιιroιj

συμπαρασιaτη σ[ο Noμ6 μαζ . Εδιi, κρινω σκ6πιμ0 vα
αvαΦερω και τov διoρισμ6 τηζ υπηρεσιαζ μαζ με διxασξιKη

απ6Φαση σε δυo Uπoθεσειζ δΙ*ασlιιΙi( οUμΙαρdσιoση\

ατoμων πoU στερουvιαι oιRoγενειαl(o, και σuγγενιιoι
πεββdλλovτoζ

,

με o,τι αι,16 σUvεπdγεcαι.

! ηρσιτιι

.l

oσ'ησ1 σηoι δασ-ων

\o,ν!^

ν.' \tργαο.αζ

H χορηγηση αδειαζ dσKησηq επαγγ.λματoζ

Koινωv,

και στιζ αποψειζ και των dλλων συναδ.λΦων με τιζ οποιεζ
Jσ ιo4οι., οιι,l
παρεμβαση τoυ Kοινων Λειτoυργoυ γιvεταισε δυo επιπεδα'
To 1 περnαμβdινει την εργασια με dτoμα, oικoγ.νειεζ Kαι

r ,oJι ο,.Jl oινLρiαo,α Lι,a, o ο ,.Jo

μικρ.ζ oμdδεζ ,στοχευει δε στη κoινωνικοπoιηση'

θεραπεια καιτην (oινων, εvταξη,

τη

Io,, σΦoρσσ1η/ησρfEβαο,lo.l.,ρi .ρ .οινo 1|σ|σ'
στoχευει στην ενημερωση, ευαισθητoποιηση kαι

ενεργoποιηση τoυ ευριτερoU πληθUσμoι για την πρoληψη
(αιαντιμετωπιση κoινων' πρoβλημdιτωV.
'oσov αΦoρdι στo πρωτo επιπεδo δρασηζ oι υπoθεσειζ
πoU απαιτoυν δικi μαζ παρ.μβαση μ.σω διεν.ργειαζ Xoινων'
.ρευναζ.χoυν να κdνουν με Uιoθεσιεζ, αναδοχιζ, αναζiτηση
ριζων εk μ.ρoυζ ατoμων πoυ .χοUν υιoθετηθει εντoζ η εkτοζ

οJ.dιδοζ, εισαγωγ.ζ ανηλικων li ενηλικων σ€ lv]οναδεq
It, ο ο, |ι,oJ λoρ]γηo1ι ,o.,]\o,λoνo-ι, ltινoλιoηζ,
καταγγελιεζ πoυ αΦoρouν .κθεση ανηλικων σε κινδυνο,
εγκαταλειψη η παραμ.ληση ηλικιωμ.νωV , διαβιωση
ενηλι(ων κιiτω απο ακαταλληλεζ και ανθUγιειν.ζ σUvθηκεζ,
π.ρ oδ .ο δ. t . -οJδ oρ σ/oδ .οo. .o,r σJμΓαρoοτσ.'1,
Ειναι γεγoνoζ oτι oι υπoΘ.σειζ αυτ.ζ καθημερινα
σιζoνοιtoI Jε /ειJJε|ρι|,l Λρooδo oJoοιριJoνroζ l-σ
.νσ σoβσρo oγιo ooJ\.οζ στον οτοio oοινσ-oι.]. ,o
ανταποκριΘoυμε, Kαι αUτo γιατι , αΦ, ενoq μεν ,λ6γω
ελλειψηζ διoιKητικδν υπαλληλωv, οι τρ€ζ κoινωνικοι
Λε,,oJργo, noJ ιλo, /ε αnor,,\F toηJr| ' llον απο τον
oργανισμo πρoβλεπoνται 8 θ.σειζ) ασχoλοUμεθα kαι με
'
δ,o.,]τ λο oν- ιε,μζνσ σφ .τiρο, δ o-| λo| μ
επιΦoρτιστει και lιε αρμoδιoτητεζ dιλλων υπηρεσιων, Kαι
αναΦ.ρoμαι στην.λλειψη koινων, γπηρεσιιιv στιζ.δρεζ των
πρωτoδικειων καθε νoμoυ, oιoποιεζ ενω.χoUv συσταθει, εν
τoιτοιζ εκκρεμ€ι η.κδoση τoυ Π Δ, πoU πρoβλεπεται με τoν
N )nll,96 , Fρo.F Jζνοι νσ λε,τo,ργ,]σo,ν ι οι lο .ο
σναλσJβoιο, μ. -oD", ,τoθ,ο..5 αρμoδ,oιη.α, .οι.
ιστερα απo εισαγγελικi εVτoλη oι Uποθ.σειζ αυτ.ζ
αΦορουv κυρiωq θυματoπoiηoη ανηλiκων η 6κΘεoti τoυq oε
κινδυνo' λ6γω παραμ.λησηζ, κακoπoiηoηq i πλημμελoιζ

Φρoντιδαζ, αντιδιKιa σε υπoθεσειq ανdιθεσηq γoνικηζ
/ιρ|/.σ\ |r, ,r.}. o\ δ,ορ oμοε,δ.o,.n ,ρo.o,,
Aπo τη\ σ1nη π1ει ρσ ι,ιo| λo|ν1 π}.o, δ,o",οι.ο,l o ,
!o, ΡF σr μ|ο σ,ν.λJζ JF-σβσλλομ.ν,]
παραδoσιακiξ αρχ.ζ και αξιεζ δoKιμαζoνται, KαΘdJζ
αμΦισβητoυνται, oι oικoγενειακοι δεσμοι χαλαρωνoUV,
γιαυτο και η οικoγεVεια δυσλειτoυρνει τo παιγνιδι τoυ
aνlaiUνισ-oι εη,σ1ζγ,νεια.6Λo ιαι1ιo σ.\,]ρo η σνιργ,σ
πληττει τoυζ νεoUζ, oι σταθερεζ ποU στηρ(αν και
νοηματoδoτoυσαν τη ζωη μαζ εκλειπoUν oλo και

περισσoτερo με συν.πεια τα ατoμικd και κoινωvικd περισσ6τερ0 oικoγενειεζ πoυ εχoυν dτoμα
με
πρoβληματα να γινoνται 6λo {αι πιo συνΘετα Kαι
ιδιαιτερ6τητεζ καΘdjξ και oι κακoπoιημενεζ yυναικεξ
πoλ0πλoκα,
(συμπεριλαμβανoμ6vων και τωv αλλoδαπων) στιζ oπoιεζ,
'Eτσι τα πρoηγoυμενα
παρ,
dτι τα
εKτ6ξ απ6 τηv ψυχoλoγικli Uπoσriριξη, θαπρiπειvατoυξ
χρ6νια,
εΦαρμoζoμενα πρoγρaμματα ηταv πιo περιoρισμ.να,τα δoθεi l(αι η νoμικli, καθωζ και η δυνατ6τητα πρoσωρινηζ
δε μ.σα και εργαλεια πoυ ειχαμε σtη διΙiΘεσi μαζ liταν
σιεγασηζ 6ταν διερχo!ται (ριση , σrη σUνEχεια δε να
αvεπαρκ6σιερα, καΘωζ δεν λειτoυργοισαν πoλλ.ζ απ6
συvδρdμo U με στην εργασια{(η τoυ ζ απoKατdσταση '
τιζ δoμεξ πoυ εκπρoσωπoυνται στη σημεριvli ημεριδα/
KαΘιbζ η πoλUπoλιτισμικ6τητα καιη εισρoli oικονoμι(dtν
μπoρω να πω 6τι oι πρoσερχ6μεvoι σ.o Φoρεα μαζ πoλιτεζ μεταναστd]v ειναι χαρακτηριστικιi τηζ σημερινliζ
εδειχναν περισσ6τερo κcιλυμμ!νoι απ6 τιξ Uπηρεσιεζ πoι,
πραγματιt(6τηταζ, oι α}λoδαπoι θα πρEΙι€ι επισηζ vα
τoυ ξ πρoσΦ€ρoνταν, ]σωξ γιατi oι ανdγκεζ τoυξ iταν πιo
πρoσιεΘoυv στιξ oμdδεζ σ16χoυ, Στιξ περυττωσ€ ιζ αUτ6ζ τo
απλεζ και συγκεΙ(ριμεvεζ, αΦoρoυσαν κυριωζ oικovoμικd δικτυο θα σιrv€ργdζεται με συναpμ6διoUζ Φορ€ιζ
ζητi ματα και λιγ6τερo τιξ διαπρooωπικiq ο1ioειq- Σd μερα
{Πρoξεvεια, τμ|iμα Aλλoδαπιbv (αι dMoυζ ) για την
oι ανιiγκεζ.χoυν
ανιiγκεζ .χoυν αυξηΘει και διαΦoρoπoιηΘει κα
ιατd εξασΦιinιση voμιμηζ παραμονηζ τoυζ, την ασΦαλιστικli
σUν.πεια και τα πρoβfulματα ειναι πιο σ,vΘετo.,it.λ ",4f,1τ!l,ζ λdλυψη kαιγενικdτην απoκατ{iσrασi τoUξ,
?i;,-Eιναι κατανoητ6 oτι μ6σα απ6 τη συλλoγιxιi
πoλιjπλoκα γιαυτ6 και η επiλooιi τoυζ απαιτει πtr€b,
διεΠlσιημoνιιli Λρooιγγιoη, απo oμαδα ιπlε,.τgμξfov hρooπιiβεια Θα μπoρoι]με vα ΞχoUμε μεγαλjτερη
διαΦoρετιλωvιιδιλoτliτω
il ;tπ{1ηoη και oτo τoμeα τηζ ευαισΘητoπoiησηζ,
[ιναινεγονo\6(ιnιιελoυμι ιο ιργo μαζ ,ανα{η,τir$rαι αs6πvμoηq xαι δραστηριoπoιησηζ για εΘελovτι'(li
μ6σααπ6dτυπαδiκτυαυπηρεσιεζπoυνασυμπΛi1εlbνouv πρoσΦibρii εχμερoυq επι}ε ιρη ματιων σU μπoλιτιιv μαζ |(αι
αυτ6 τo 6ργo l(αι να KαλυπτoUν εκΦpασμ&εζ λαι
o1ι μotiοv, πoυ θα πρεπει να απoτελεσει μια σημαντικΛ
συγΙ€κριμ6vεξ ανaγΙ€ξ, Ωσc6σo η συνεργασια μαξ με
δραoΦ,&μlοU ιοL διιιUoU , Για πσρζiδε.γJα Jεσω τoυ
τοUζ Φoρεiζ πoU τα εκπρoσωπo6v επαΦiεται πoλλ.ζ
δικτυ6iJΦ:,ιoωζ ευαισθητοπoιηΘoυν περισσoτερo oι
Φoρεξ σrιξ διαπρoσωπικεξ μoζ σχ.σειζ και στη διdθεση επιχειρηματιεζ για τη δωρεdιν παραχωρηση καταλυματoζ
τωνπρoσdJπωvπoU απασχoλoινται σ,αυτd, με συν6πεια στιζ μιKρεζ η μεγdλεζ μoνdδεζπoU διαΘετo υν πρo κε ιμενo υ
oι παρεμβdσειζ μαζ να μη εχoυv την επιΘUμητ|i να Φ|trοξενηθoιν πρoσωρινd oι προαvαΦερoμενεζ ομ{iδεζ
αποτελεσματικoτητα, τναξ ακoμη ανασταλτικ6ξ αλλoδαπ6ν και 61ι μ6νoν, κατd τηv περιoδo τηζ
παρdγoνιαC ειvαι η .λλειψη εUιλ'ξιαζ i,l&r{4ffi-.^#5,.
o}oμενnC ιoισηζ,
παρατηρoιμεvη αγκυλωση στα γραvdζια,t],τηζ ,,
ΔιατοUτρ6πoυαιJτoυαι6μηΘααvαδειχΘειτoκoινωνικo
γραΦειoκρατιαξ,
l ] πρoσωπo τηζ τoπικηζ μαξ κoιvωνιαζ και πρoζ τα ατoμα
Eπι πλ€oν η αVεπιiρκεια UπoστηριπιKdJν δoμιiν για
ειειvα ποU επ εγοUν τo νησι μαξ για διαkoπ.ζ και
εUπαθειζ κoινωvικεζ oμdδεζ (παραμελημενα η
ενδ€χoμ.νωζ κατd την διdρκειdτoUζ να αvακuψει κιiπoιo
κακoποιημ€vα παιδι{i, μονογoνεικεζ oικoγ.νειεξ,,.ξρ6βλημα,
μακρoχρoνια ασΘενε ιζ, AM
Φoρεζ vα λειτoυργoυ με

EA ),

μαζ Uπoχρε 6νo υν

απoσπασματικd,

Aπ6 τα πρoαναΦερΘθιτα πρoκtiπτ€ι

στo ερωτημα πoυ τιθεται στη σημ€ριvη

πoλλ.ζ

6τι η απd1ντηση
ημεριδα για τη

δημιoυργια τoυ πρωτoβdΘμιoυ δικτιoυ

€ιναι

π€ρισσ6τεροαπ6ποτΞεπιτακιικli.

Kαι αUτo γιατι μ.σα απ6 εvα oργανωμθνo και
Θα βασιζεται σε

ΘεσμoΘετημ6νo πλ6oν δικτυo πoU

συγκεκριμεvεζ αρχεζ και θα εχει αξιακli Uπoδoμi

Θα

μπoρoυμε 6λoι oι Φoρειζ Kατ, αρχην να

'Δ€! voε ιται εναζ τ6π0ξ
πoU

Φ

ιλoδoξε ι να αvεβdσει τoν

πiχη.Φ.μ ωζ τoUριστικ6ζ πρooρισμoζ στιζ παρεχoμενεζ
υπηρεotεoη;oυ να μην περLλαμβdνει και μεcρα κoιvωνικoι
χαρακτηρ4j:β
ΣυνoΦιζdiiΦφθα λ€γαμε 6τι η κoινωνικi Πρ6ν0ια σε
€εσμιK6 επιπ.sd,+ιναι η απoκριση τηζ Koινωνιαξ στιζ
ανdγκεζ των αv(ΦπαΘoυ ντωv, oπωq κα r αv αυτot ιαι αυτtq
oρξoνταισε κdΘε.}ωχη,
Σε ατolgκo επιπεδo ειvαι η €κΦραση τoυ
συναισΘiματoξ τoυ αλτρoυισμot, πoυ βρισκεται σε κdΘε
dνΘρωπo, αvιiλoγα με iΙlν, καλλιεργειζi τoυ λα| τ|ζ

αλληλoδπoστηρηFoυμε ,να λειτouργliσoυμ€ συλλoγικd,
δ ιατη ρωνταζ ωσι6ρo τηv υπη ρεσιακη μαζ ταUτ6τητα και
κoινωνικεq oυvΘ r] κεq κιiτω απdlτιξ oπoιεζ ζε ι,
τoυζ διακριτoυξ ρ6λbυζ μαζ, Θα μπoρ.σoυμε επισηζ να
τoαiσΘημαειvαιπoUτoνKdνειAfρPΩΠoΙ]

oργαVωθoυ

με καλλιτερα, συμπληρωνoνταζ

A

Uτo αRρι βω ζ

τα

ελ,\ε:μμοτα μαζ κσι εv6νσvταζτ|ζ δUνdμF|ζ μσζ, ωσ1ε νo

συμπρaξοUμε σε πιo dμεσεζ και αποτελεoματικ€q
nαρεμβιioεrι, ,\αι 11|o ανσβαΘμιoμιvεζ ιJπηρFσιεζ ηρoζ
τoυζ πoλιτεζ, ιδιαιτερα δε πρoζ τιζ ευαισΘητεζ
πληΘUσμιακεζ oμιiδεζ ,σUμβιinλoνταζ ετσι στην εξoδ6
τoυζ απ6 τoν κoιvωνικ6 απokλεισμ6 και στην dμβλυνση
τωv κoινωνικωv ανισoτητωv,

,Εχω

την γνωμη oτl αναμεσα σr|ζ oμdδεζ σ16χoυ
παρ6μβασηζ αUτoι τo{r δικτ6oυ πρoτεραι6τητα θα
Λρi,1ει vα δoΘει σιηv oικoγ.vεια και kυρiωξ στην
nι,τ6 βoηΘηΘεi να πΦαμεινει ζo,ταv6 και ι]γGg.Θcl;';oπλiσει κUριωζ τα v.α μ.λη τoυ με τιζ σιαΘφε( εκεiνiζ
καιαvtgγΨγιΨni
α{ιεζ για να αντιμετΦπιooυν
σlaηρ i λαι
αvtαγωνισEΙι j. :ir
αξωζγιανα.αντιμ€
τ{rΙπιgoι]γI:! τη 9;Φ9i
πραγματικ6τflταΦ εuρ6iε{ηiζlli:ih-ωνiαq.,
],.
., ιii'. α,.η,.η,. iu"o." da;;ρt1,...,*.,o6ριxaoω

',v; :i:

'.1

J-

J| ιJ

ιv
J

Π|Λoτ|κo ΠPoΓPAMMA EΓKAIPHΣ ΔIAΓNΩΣHΣ
κAlΠPΩIMHΣΠAPEMBAΣHΣ

Z

επιaκεan στι. ιατoo'τα|δανωνιιGc υπnρεσιεζ: 26%

Pωξανα - παιδoψ υχιατρoξ . Επιμ. B, E.Σ Y X.
ΓεωργoκωσI6πoυλοζ Xρησιo( - tργo0ερo n ευτηξ
tαλαvdκη Θεαvω _ Εργ0Θεραπ€6τρια
t].τρoυ MυροΦoρα-ΛoγοΘεραπεUτρια
lιΙ ιχα

παιδι6ν

_

σιηνεΦηβεια(12 18ετων)'
. Avιiλovα uε τnν παoαπouπiL vια τnν fiooσιoλιι<i nλιι<ια
(σινoλo 50 περιστατιKd): 29% των περιστατικων πρoερχoιται
απ6 τoυζ παιδιdτρoυζ και ιατρoυζ ι1-λλων ειδικoτητων, 24,4%

λειτoυργ6ζ
νoσηλε0τρια

ισliγηση σε περληπτικη μoρΦη
πoυ παρoυoιιiο.1ιε oτην,lμεριδα πoυ ηραγματoπoιroε τo

τo παρ6ν dρθρo απoτελει

ε

H Συνεργασια
ιατρo,ιαι6αγωyικoυ
Κεντρoυ Κiριζυραζ, μΕ τιζ ιiλλεξ Πρωτooιioμιεζ Υ'τηρεσιεζ
τoυ Noμoι, για την nρ6ληψη και τηvEγΙιαιρη t1αρεμ6αση
(Ειvαι εφιι<τ6ζ στδχoζ η 6ημι0υργια εν6ζ Γιρωτo0α9μιoυ
Διrτi'oυ)''
K,

ψ,Y-

H

παρo

Π,

K' στιζ 3ο M αιο υ 2oo9 με Θt|ια .

τoυ ιGντρoυ ψυχιΙ.iζ Yrειαζ _
| ,

U

σιαση περ λαμβανε

.,

ι:

]) ΣJντoμ,] αvασ.oπηo,l ιων πεoιoια.ι'.ilν

πo.-l

επισκ.Φθηκαν την υπηρεσια μαζ στo διασrημα Aπρ,

20a7 Aπρ'2oa9'

2) τγκαιρη διdγvωση

απ6τoυξ ιδιoυqτoυξ γoνειζ, 15,5% απ6 τo KEΔΔY 7.3 απo τoUζ
εκπαιδευτικoιζ (νηπιαγωγoυζ, βρεΦoνηπιoκ6μoυζ) απ6 τoυζ
ψυχoλ6γouζ 5,2%, με εισαγγελιK,l εντoλη 1% και απo ιjλλoυζ
(λoγoΘεραπεUτ.ζ, Uπηρεσιεζ δημων, τμημα Προνoιαζ τηζ
Noμαρχιαζτηζ K€ρκυραζ' Κ'λ.'π.Ι 17'6./.'
' Aναλovα uε τn 6ιαvνωσn' στnv πooσyoλι]d nλικια:32./"
των παιδιιbv δεν παρoυσιασαν καν.να πρ6βλημα (τo αιτημα
των γovεωv σχετιζεται περισσ6τερo με ανησυχιεζτων γoνεων
μετdαπoγθννηση 2,. παιδιoι, δυσKoλιεζστηνοριoΘdτηoητων
παιδιων, διαζιγιo γoν.ων, π.vθoζ, dγχoζ απoχωρισμoυ), 24%
διαταραχεζ λ6γoυ (αρθρωτικdζ και Φωνoλoγικ.ζ διαταραχ.ζ,

Xατανοησηζ/€κΦρασηζ/μειKτoJ

dλnεζ (ιδεoψυχαvαγKασιικdι ουμπτωματα, τικq, πρoβληματα

τo διαγνωσιικ6πρωτoκoλλo

διατρoΦηζ, κτλ,),

ρoγρdμματoζ

Π

/ τηζ ΦιλoooΦιαξ

Tα στoιχεια τηξ EΘνικΙiζ Στατιστικηζ Yπηρεσιαζ δεΦoυν

τoυ

ρdιμη ζ

Παρ.μβασηζστoK,ψγ |,Π,KKερκυραζ'
Λιγα λ6για για τo |ατροπαιδαγωγικ6 τμiματοU κ.ψ.Y.- |n.

κερκ0ραξ:

Τo κ,ψY

-

ατρoπαιδαγωγικo Kθρκυραζ απoτελει μια

πρω1οβιiθμ.α Unrοεο,α ψUι,ιi( υγε:οc.α. ε:νσ| μ|σ
μoναδα (oJ δ,^τυoιJ ιJπηρεοιJν ιJνε|αζ ια..!Jtιι n( Jγι ια'

6τι o αριΘμ6ξτων παιδιων ο-4 ετlilν σιηv K.ρKυρα ειvαι 4,794
(για τo 20ο4)' Aπ6 αυτd, 1% θχoυν κιiνει αιτημα σιo κ-ψY _|Π.

K.ρκυραζ σιo διιiστη μα πoυ αναΦ6ραμε,

2) τo διαννωστικ6 π0ωτ6κoλλo περικλειει |6vα πληρεζ
ιστoρικ6 (ιατρικ6.παιδιατρικo, αναπτυξιακo_ταoρ6σηματηξ
_
ΦJσ,oλoγιι ]( σνσπrιJξ,lC τoυ πα,διoj ^oινων|κo .o(oριλo

τoυ ζευγoυζ,τηζ oικoγενειαζ),
Στη σUνεχεια πε

.

ιατρoπαιδαγωγικεζ υπηρεσι€ζ τoυ K.ψγ - |,Π'K,
Kiρ.Uραζ ιiρλιοαν (1ν ιπ:οημη πLλoτ,.i λειτoUργια ιoν
AπρaιoτoU 2ο07 καιειvαιoχΦρoξ :
. πoυυπoδ.χεταιτoπαιδικαιτηνoικογ.νειατoυ,
. δ.αγιγνωσι..α. λαl σvιιμ..Uπi(Fι oλει ιι(.αταστdoL.\
πoυ αΦoρoιν την ψυχικη υγεια τωv παιδ|ιiν και των
εφiBων με σJνθειr σιρoτrγιιη παρo\ηζ JΛrρεσ,dlν

oι

Φρoντιδαζκαι
, .ρχεταισεεπικoινωvιαμεoλoUζτoυζΦoρειζπoυ.χoUν

LΦ,]βιλΙi 1λιλια ενrJερωνιι λαι
εΦαρμoζει πoλιτικ.ζ για την ψυχικΙi υγεια τoυ παιδιoυ Kαι
ιo" εΦηβoU, ΣτιC πoλ|Ι,.iC αUτ;ζ 'ιJριαρ\r θtoΓ ιατ.\ε. η
Πρ6ληψη καιη παιδoκεντρικη πρoσεγγιση,
1} AκoλoυΘει μια ανασ|{oπηση των περισιατιΙων που
επισκEΦΘηκαν την υπηρ€σια μαζ :
,1ε

την nαιδιλΙi

"αι

.

Aπ6 τoν Aπρ, 20ο7 εωξ και τον Aπρ, 2009, .χoυν
εξεταoτεi oro lατροπαιδαγωγικ6 πλdoν τμημα τoυ κ,ψ.Y
_|Π κi ρ(Uραι Ι9] παιδιd ια. εΦiβoJc αΛoταnΓn|ο
' Avdλoνα ιιε τo ιoιiλo:58% ηταν αγ6ρια και 42% ηταν

.

Avαλoνα uε τnv nλιιιiα τoυ παι6ι0υ στnv πoaτn

ρ

λαμβdνει

:

την παι6oφυxιατρι,(,i επiμηση

:

κλινικη συν.ιτεUξη

με το παιδι και τoUζ γoνειξ, εξειδιKευμ.να

ερωτηματoλoγια (Achθnbach cBcL, TRl Du PauL, ABc τηζ απoKλιvoUσαζ συμπεριΦoρdζ), AD| (AUiism Diagnostic

τη( κερ.Jραζ r oΛoια ΛειτoLoγε. εδω kοι 2 χρoνιo μ" τlζ
αρχ.ζ καιαξιεζτηζ κoινωνικηξ και κoινoτιKnζ ψυχιατριK|iξ,

oΙιoη

τιjπoυ), 18% διαχυτεζ

αvαπτυξιακεq διαταραxεζ (ΔAΔ), 10% νoητιK|i Uσιερηση, 16%

Παρoυσιαση τoU σκεπτιXoι
Π

λoγoυ

διαταραχεξ

εξελικτικεζ

3),EννοιατoυΠρoγρdμματoζΠρ6ιμηζΠαρ6μβασηζ

4)

των

(o-5
η κoυν σιηvπρoσχoλικη ηλικια

€τdJν), 32% στην λανθιiνουσα περιoδo 16 11 ετων) και 42%

καρι1δη τατιdνα-κoινωvικi

τσoλιiκη Aγγ€λικi

(5ο περιστατιKdι) αν

lnterνievr'),

.
.
'

ADoS (Autism Diagnost]c obserνation

Schedule),
την

Φυχoλoγικi ει<τiμηση'

λoyo$εραπευτιι<|i ι<αι
τηv εργooεραπευτικi αξΙoλdyηση
τη

τoU περισιατικo υ,

-

οναλoγα μι ιιCoναγl.Lζ

|π|σηζ, oιαν θFωρειιαι αναγλαιo, ζr.α,!ε ερyαστηριdrιζ
εξετdσειζ (εξετdσειζ για μεταβoλικιi συνδρoμα, εξετdσειζ
DΝA), παραKλιvιXεζ εξετdσειξ 6πωζ cτlMR| εγκεΦdλoυ, HΕΓ
ια, ουλνα στ']ν πρoολoΛ.,r rNr 'α ε11ιbι;ι'oυμ. ουνερνασio|'L
τo σχoλειo (παιδικoζ σταθμoζ, νηπιαγωγειo) και με ιατρoυζ
dλλων ειδικoτ|iτων 6ΙΙωζ: παιδιdτρoUζ, Ω'P.Λ, (για ακoUσιιXd

πρoκλητd δυναμικιi, ακoυ6γραμμα) παιδoνευρολoγoυζ,
αναπτυξιoλογoυζ (για την εκτιμηση τηζ ανdπτυξηζ με βαση
κdπoια αναπτυξιoλoγικιi τεσι 6πωζ τo Denνer Deve|opmentΞ
screen]ngΤest),

H παιδoΦUχιατρoζ, .χει την ευΘ0νη για τη διαγνωστικη
διαδικασια και τo συντovισμo των ιiΛλων επαγγελματιdJν,
θρχεται σε επαΦη με τo παιδι καιτην oικoγ6vεια, καΘωζ και με
εμπλεκoμεvoυζ εκτ6ζ υπηρεoiαζ, για τηv απoτελεσματικη
επικoινωνια, KdΘε ειδικ6ζ συντdσσει.κΘεση αξιoλ6γησηξ και
ΙΙρoτεινει συγκεκριμενεζ πρoτdσειζ αντιμετιbπισηξ, Τα

απoτελεσματα τηζ αξιoλ6γησηζ, η διαγνωστιxη πρ6ταση

Xαι oι πρoτdισειξ αντιμετdJπισηζ για t(αΘε παιδι,
τoυ |ατρoπαιδαγωγικoυ

παρoυσιdιζoνται στην oμdιδα

H

παρεμβαοη σ(o

' αξιoλ6γηση τoυ

τα ερεuνητικd δεδoμ.να υπoστηριζoυv 0τι εvα σrα
τ.σσερα παιδιd πoυ εξετdζoνται σε υπηρεσιεξ

(ανιiλoγα

€βδoμ''δα,'

πρωτoβdιθμιαζ περιθαλψηζ παρoUσιdζει πρoβληματα

d}gl

πρoετοιμαατei κ
επιπεδo.
τo επ6uενo 1iuα εLναιoL'λ

ψt'χιι 1ζ Jγ.:α\ Ωσιooo, δtν iχoιJν ανdγkη αvιιμειωΛιoηξ

oλα τα παιδια απ6 εξειδικεUμ.νεζ υπηρεσιεζ (Garralda et
1999)' H αναγνωριση και η αντιμετωπιση πρoβλημdτων

a|,,

(o.,μο.,μo z Φoμv.βεoμ.i

ψUχικηζ υγειαζ, στα πλαισια τηζ πρωτoβdΘμιαζ

' ηζ,
τo γενιK6 πληθυσμo, αΦoι μει6νει τη χρηση ιδιαιτερα

πρoγρdμματoζ αποκαrdσιασηξ

αKριβιiν, εξειδικευμ.νων υπηρεσιων (GarraIda eta|,, 1994,

|Φινωνι(ηζ αλληλεπιδρoσηζ μsιtJΙ

cockburneta.,2οο4),
ΣL γ.νιλεζ γρομ.lε\ o αηΦιερoC στ(iχoζ τoU rivιρoυ μαζ

εvιαξΙi τoυζ στηv ομdδα

δεξιοτητων που δεν εχoυν l(C.rακrtd€ι

.γκαιρη ν€ ημ6ρωσητωνγoν6ων,
Για παρdδειγμα, απo μια συν.ντευξη με τη μητ.ρα εvoζ

απ o τo

ΓεριΘα\

. ,νo|

ωΦ.λιμ1νια

|

o no|δi,

τrv οιλoγ.vεια και

tιναι η πρoληψη, η Λoω.*n σνιχνFJσ1 διαιαραr(ωv ιαι η

H

ανoγνUριζoιJ.ε πoσο ση.σιτ|λ,l εινα, η σωσri κo| η
.γκαιρη εvημ.ρωση των γov;ων σια πρ{iιμα στdδια,
ιδιαιτερα oταν πρoκειται για τo πρωτo τoυζ παιδι: (Θα
!πρεπε να ειχαμε ανησυχησει απο την αρχι γιατi ενδεiξειζ
υπιρχαν αΙτo oταν ηταv μερ|κbν μηνι1ν' Ειiν 0α ειχαμε
ν.ριLρα ενηιioωση' 8α tnρ'ιt νo ε;\σμF ανησυιηοLι
ono 7 8 μην.ιν' MFτo πoυ ηι onαιηoε' φυθομασταν π;oω
αΙτo Κoλoνεζ στηv πλατεiα Και τo παιδΙ μαζ δεν μαζ tΦαχνε
πoτi' τoτε τa ερμηνευαμε σαν iνδειξη ι9dρρoυζ' o λ6γ0ζ
πoυ oυοιασ1ι^α ιiρχισF τo ψoειμa ηιαν oιι bε'J απσντoi)σε
3)

oρισμ6ξ

Π

ρωιμηζ nαρ6μβασηξ

Επιστημoνικdι, τo Πρ6γραμμα Πρdlιμηζ Παρεμβασηζ
oρ.(ε.αι ωζ ενα σUνoλo Ι εαιoμιιειJμενων δoσστ1ρ|oτnτωv
εξdσκησηζ και εκπαιδευσηζ σε παιδιd πoυ παρoυσιdζoUν

1 ιαΘJσriρ']σ1 ol εναν Γ Rεριoooτεooυ( τoμειζ
(γνωστικo, γλωσσικ6, Kιvητικ6 kαι τηζ αUτoεξU πη ρετη σηζ).
Πιo απλιi, σε oρoUζ κατανoητoυζ για oλoUζ μαζ, ειναι.vα
εξατoμικευβvo πρoγραμμα oπoυ τα παιδιιi μαθαιvoυν (vα

nριιιμη Παρiμβαση διευκoλovειi
σπιτι σιo q(oλειo και σrηv xριv

πιθαvoτητεζ σχoλικηξ xαι

παιδιoυ με Διdιχυτη AναπτUξιακi Διαταραχη

oταv τoν φωνdζαμε σε ηλιΚια 2 ετιbν' Φαν1αστηκαμε αρχuΦ.
oτl υπσρλF ι πρa8λnuα o, ην α ζoη''

κiΦι

Στα πλαισια εν6ζ βιoψυχoκoινΦν(qιl l

και λειτouργiαξ του κ.ψ.ι.lt|. κερi

παρ.μβασηζ δεν περιoριζovΙαι μ6vo
(τo ατoμι](o πρ0γραμμα

και στo επιπεδo

τoυ

νηπιαγωγειo}, τωv ιατρ{i}v

ιατρων), των γoν6ωv
(παππotjδεζ, dλλoι

.

Φυxoκιvητικiq ανiπτυξηζ
θ€μ..ια ψ υχικli ζ Uγειαζ πoυ αΦoρoυν στα παιδιιi,

Για τα παιδιd πoυ Θα συμμτliσχouν σε

Π

Πρωιμηξ ΠαρEμβασηζ κρivεται απαραιτητη η συ
γoν6ων σε oμαδεξ, o σι61oq τη ομιiδαqτων γoν6ωv

σναΙιιυξιαι

κιiνoυν τα ιδια πρdιγματα με τα ωJ.α παιδιιi αλλd με
διαΦορετικ6 τρoπoΣ, oπωζ μαζ αvdΦερ€ μια μητ€ρα εν6ζ

παιδιou πoU επισκdΦθη'(ε την υπηρεσια μαζ, <.,',.o vα μηV
μηaρoυμε vα μagaυμε aλo' μF τo't iδιo ιρoΠo onωζ εo

διπλαν6 μαζ, μαζ ΚdνεL απλιi'ζ 6ιαφ0ρετιΚo0ζ' oιτε
χε ιρ 6τε ρ a υ ζ, oυτε καλιτερa υ ζ.'''''

a) H

ΦιλoσoΦια τoυ nρoγραμματοξ nρ{iιμηζ
Παρ.μβασηζ - μ€λλοντικi υλοπoιηση στο κ.ψ.Y _|n.κ,
κ6ρκυραζ.

H ι6iα ειναι απλ'i και σοΦ'i: οσo πιo

γρ|iγoρα
διαγvιilooυμε σια παιδιιi πρoβλiματα αvαπτυξιακ|iζ
καθυστiρησηζ, τ6σ0 πιo ε0,(oλα και απoτελεσματικd
μπoρo0με vα τα βoηΘιiσoι,με vα τ, αvτιμετωπ(σoυv.

oι

ειδικoι 6χ0υν καταλ'iξει σε μια τ6τoια μ.Θoδo πoυ
μπορει iδη vα εΦαρμoστει απ6 τη βρεΦικi ηλικια xαι
ovομiζoυνχαραl(τηρισrικa (Πρ6ιμη nαρεμβαση,,
Σ''L]1oιoυ( απευ0i'Jεται τo ΙιD6voαuμα nDiιι,ιnc
παoεu6ασ.aζ
AπευΘινεται σε παιδιd απo 0'5 ετιilν πoυ παρoυοιιiζoυν

ιαΘ"αιlρ1oη σιηv ανdιπτι/ξ.l toι, λoγoυ, .,lζ .ινrικηζ
1.19,ργiαq, nα,δ,d με ΔAΔ υψrλ']( λε,τoJρν,λoτηταζ
παιδιd με Φυσιoλoγικli/opιακli voημoσυvη i ελαΦριιi

τoU παιδιoι, αλλd και η Φυχoλoγικιi υπoστ|iριξ4 τωv γoνεΦν,
H παρ6μβαση σε επιπεδo τηζ κoιv6τηταξΙτoυ σχoλειoυ, τωv

γov6ωv (γεvικ6ζ) και των ιατρων
nρδληψηζ και
μερoζ εvoξ γεvιl(oτερoU
.iρoαγωγiζ Φ υχι{liζ uγειαζ ,tδΙiitΦιελeιμiα σημαvτι(η δρdση
τoU K,ψ Y-|ατρoπαιδαγωγιιoυ κiρ|(υραζ.

H διεπιστημoνικ|i oμdδα τoυ Πρoγρdμματoζ Πρωιμηζ
Παρεμβασηζ απolελειται στην παρoισα Φ
παιδoΦυχιατρo, λoγoΘ€ραπεUτli, εργoΘε
νoσηλευτρια και κoινωνικi λειτoυργ6. ειναι μiα
μελη, δυvαμικd και αισι6δοξα. H πρ6ταση
oμdδαξ πliρε την ;γκριση τoυ διευ
KερKUραζ Kαι τoU Δ,Σ, τoU ψυχιατ|
κ.ρκυραξ.
H Πρ6ιμη nαpεμβαση δεν ειναι
μια πραγματι(oτητα πoυ
πoλυ καλd και ευεργετικd
χρ6νια- Eιvαι 6μωζ για πρ6τη Φoρd, μια
K.ρκυρα, (Xdπωξ τoλμηρ|i, αΜd την oπoiιt!{
oικoγ6νειεζ τoυ νησιo0 μαξ. Mε (oικoνoμικotit*
6ρoυξ, η Πρ6ιμη Παρiμβαoη εiναι μια
ιΘα απoδι;Jσε ι μελλovτιKd), διo1 ι ιo π αιδι εiναι τo

Mιχα

P.,

nαιδoψυχιατρoξ, |ζψ.Y. - |.n.

μoνικηξ
κ.ψY-|Π,

,ΣYστην

μ€λλov

E
Z

'ι}

YΠoΣτHPlKτ|KEΣ YΠHPEΣ|EΣ τoY YΠEΠΘ
KENτPo ΔlAΦoPoΔlAΓNΩΣHΣ - ΔtAΓNΩΣHΣ KAl YΠoΣTHP|ΞHΣ
κEΔΔY KEPKYPAΣ"

Δ|AΓNΩΣτIκEΣ

.
.

.
.
.

-

.

Δ'αvνωoι.. o. αζ.oλov'. o' λoI Uπoο,ρ.ι.,λoι φoρζι
σνoγ.Σ ζ
μαΘ]ιδν Jε oναπηρ,α ιαι ι,δ..ι,

"οΘηo,oι;ζ

κE.Δ.Δ,ι Kειτρo ΔιαΦoρoδιαγνωσηζ Διαγνωσηζ kαι
Yπoσ.liριξηζ τoυ γΠ,Ε,Π,o,

ε.Δ.E.E,A, Γtδ,κηΔιαγvωoι.,, tΛι.ρoη1Aιoλoγ.σ.ζπoU
συγKροτειταισε κΙiθε ειδικ6 σχoλειo γιατην παρακoλoιθηση
ισ| αhoΛoγηοη .,lι ΛροoοοU τUν μαθ.ιιJν ΛoJ doι.o.ν σε

,
.

l.Π.Δ, τoυ γπουργειoυ Υγειαζ Kαι Kοινωνικiζ Aλληλεγγιηζ,
τo κE.Δ,ΔΙ (πρ6ην κ.Δ.AΙ ) αξιoλoγει μαθητεζ πoU δεV

.

H Aξιoλoγηση τoυζγιvεται απo πενταμελi 6ωξ καιτριμελη

ιλoUν σJμπληρωo.ι,o 22 <τo(τ.ζ.λ.\,α\ιοJl

κE.Δ,ΔΙ

NoN/]oY KEPKYPAΣ
ΣτAΤ Στ|KA ΣΤoIXEIA A:IoΛoΓHΣHΣ

.
.

ΣΧoΛ, ΕτoYΣ 2ο08_ 2009

.

τα σιoιχεια σUγκεντρδθηκαν τιξ 13.5-2009

.

Στην Yπηρ€σια μαζ πρoσ,iλθαν 188 μαθητ.ζ,
Mεχρι σημεPα εχει oλoκληρωΘει η διαδικασιατηζ
αξιoλογησηζ και.χειγιvειανακoινωσητων απoτελεσμdτων
roυζ γoνειζ 126 μαθητιnv,
Aπο αυτoUζ, oι 41 επαναξιoλoγiθηXαν.

,

διεπιστημoνικΙi oμdιδαπoυ απαρτιζεταιαπ6.ναv
εκπαιδεUτικo πρoσχoλικηζ, πρωτoβdιθμιαq, i δεUτεροβdΘμιαζ
ε(παιδεUσηζ, .ναν παιδοψUχιατρo i παιδιατρo με
εξειδικεUση σιην παιδoνευρoλoγια Ιi vεUρoλογo με
εξειδικεUση σιηνπαιδoνευρoλoγια, evαν κoινωνι(ολειτoυργo,
εVαν ψUχoλ6γo καιεναν λογoΘεραπευτη '
. τo κ.E.Δ.ΔJ .χειτιζ εξiξ αρμoδιoτητεξ:
. τηV ανΦεuση Xαιτη διαπιστωση τoυ ειδoυζ καιτοu
βαΘμoιj των δυσκoλιωντων μαθητων τηζ πρoσχoλικηζ και

.
.

Aγoρια]77 (61%)
(oριτσια]49 (39%)

.
.
.
.
.

εκδoθηκαν 1o9 γνωματει]σειζ
Kαταvoμη μαθητων αVα βαθμιδα εXπ/σηζ
Eιδικ.ζ εκΙι/Xεζ ανdγκεξπoυ διαγνωστηκαν
Νεεζ διαγνι;σειζ Δυσλεξιαζ ανιiτιiξη
Διαγνιiσειζ δυσκoλιων μdθησηζ ανdι τιiξη

.
.
.

. τη'/ ε.σηνηο ν|ο |ην λo!αoτ.ση πoooορμoομ'νUν
εξατoμικεUμ.νων li o μαδ ικωV πρoγραμμaτων,
. Tην εισliγηση για την κατdταξη εγγραΦi και Φoιτηση στην
κατdMηλη σχoλικη μoνdδα,
. την παρoχΙi συνεχοιζ συμβoυλεUτικliξ υπoστηριξηζ (αιτη
διοργdνωση ενημερωτικδν ημεριδων'
τo κ,E.Δ,ΔΙ.χειτιζ εξnζ αρμoδιoτητεζ:
. Τov καΘoρισμo τou ειδoυζτων εκπαιδευτυ(ων

ψυχoμετρικα εργαλεια πoυ χoρηγιiΘηκαν
Eκπαιδευτυ(a εργαλεια πou χρησιμoπoιηθηKαv
12

Aνιχν€υτι(li

€ργαλεια:

1, Δυσκoλιων στην Aνdιγνωση (Νηπιαγωγειoυ και
A'- B'Δημoτικoι)
2, Δυσκολι6v στo Γραπτo Λoγo (Γ' . Στ'
3, Διαταραχ6ν Λoγoυ (Πρoσχoλικηζ ηλικιαζ)
4. Διαταραχ6ν |ν]νημηζ (Nηπιαγωγειoυ _ Δημoτικoι)
5. Διαταραχδντηζ ΔιαδιXασιαζ MαΘησηζ και

.

Kατηγoριoπoιησηζ (Νηπιαγωγειoυ Δημoτι'(oυ)

βoηΘημdτων και τωv τεχνικων oργdνων,

.

6, ψυχoκoιvωνικliξπρoσαρμoγηζπαιδιδν

εκπαιδευτU(.ζ ανiγl{εζ με πρoΦoρικεζ δοκιμασιεζ,
. Eισηγειταιτoυξ εναλλακτικο υζ τρoπo υξ εξ.τασηξτων

7, Aνιχνευσηξ MαΘησιακων ΔUσκoλι6ν απo

.
.

a.

|,]ν.ιo1γηοη γ,α τrν ανιιιoIdoIoοη τΦν νoαπτων
δo(ιμαoιι-ν |ων μσθητων μι ανα,1.ρiσ .σ| ζιoιλ.c

(Ι]ρoσχoλικiζ Σχoλικiζ ηλικιαζ)

κωΦd]ν, τυΦλων, με χαμηλi 6ραση KαιαUτισιικων μαΘητ(;ν,

τo

χ.Ε.Δ.ΔΙ.χειτιξ εξιiζ αρμoδι6τητεξ:

|ηv ε.oliγηo,] για την ιδρν.η, κσιoργησ1, η .ετσlρoli
Σ,M,t,A.t, και ιΦν τF,, την πρoοΘηιη |oμiων.α. τμημdιτUν

9. επιτελικωνΛειτoUργι6ν (A' - Ε, Δημoτικoυ)
.{0. t]ρoσoχηξ και Συγκdvιρωσηζ (A, - Ε,

ειδικoτητωv στιζ μoνιiδεξ τηξ θ/βiιΘμιαζ ε|ααιδεUσηζ'
. τη σUvιαεη εro€σεων - προτιioιων γιo ενδελoμιν.c

κιιριΦ(6ζπαρεμβιiσεζ:

.
.

lι,4αΘησιακ6v Δυσκofuιι]ν B'

l

Mαθ

την συvιαξη €ξoτoμικεUμενων εκθ6σεων,
Την εΦαρμoγ,i πρoγριiμματΦ iιρd]ιμηζ παρεμβασηζ oπoυ

Γυμ

]'.

.

.

Συμμετειχαv 9 ΓU μvdσια - Λ6{εια {α
οποια παρευρισ{6ταv Φ
13o μαΘητεξ πρoσiλθανγια συμβoυλε
.,Eγιvαvεπισκ;ψειζσε dλλα 15 σχoλειαε
πρoYρdμματοζ για τη διαχειριση δnσκoλων

.

.
.
.

τrιακτα περισιατιd
3

i,ν Ε,Δημoτικoυ'B,
ιλ6 Λdμδα}

'

Εργα1Ξια ψυχομετρι'('iξ_ διαΦρo('iζ αξιοΜγησηξ
παι6(itν και εΦ'iβων με μαθησια|dξ δυσκoλι€ζ.
. ψUχoμετριXo l(ριτliριo γλωσσι{Ιiζ επdρκειαξ (ΛατωΣ
ψUχoμετρικ6 κpιτηριo nρωιμηξ μαΘηματι,ζ]iξ επdρκ€ιαξ
. ψUχoμεφικo κρι14ριo μσΘη μστιχliξ επΦλε ιαζ
Τ€st μα€ηοιαΚiζ επΦxειαζ DτLA.4
ξ επliρκειαζ για παιδιd {αι

t

6Φηβοι με αυτoκιovικo ιδεασμ6

1απ6πεφα αUτoκιovιαζ

ΞΦvιΙiiζ Θdνατoξ

2

εΦ'iβωv μαΘητ6ν

EψααjλειΦη εΦηβηζ απ6 τη μητ€ρα τηq
,

zερβoι, M., Eκπαιδευτικ6ξ Eιδικηξ Aγωγliζ,
Aναπληρd,τρια nρoισαiμενη κΕΔΔY

Θ.λω να σαζ παρoUσιdσω το vεoσυστατο lατρoxoινωvικ6

K.ντρo Φρoντιδαζ για τoυζ τσιγγιiνoυζ τoυ Δημoυ
Παρελιων, τo oπoιo συσταΘηκε για να πρoσπαθiσει μ.σα
απd τιζ παρεμβdισειξ τoυ να βοηθiσει στηv aμβλUνση των
rρoβλΓJαιU\ πoU αν. JιιΦη:(ε. 1συν.ειο|μιvη l.o.νωvιιi
oμdιδα τoυ πληΘυσμoU, πoU ανηκει σε μια απ6 τιζ ευπαθειζ

κoινωνικ6ζ ομdιδεζ πoυ 6λoι

οι

oικoγενειακ]iζ τoυs κατdστασηζ και γενικ6τερα τηζ θεσηζ

ιoJζωζ ηoλiτεζ στoΔiμo']

oι πιριοoοιLροι

την 'οινoτ.]τα tloυ

ΛαιoιιoιJν

|oιγγανo| δFν F;νo| ενγεγoσμu.voι σια
ληξιαρχεια, σια δημοτoλoγια, σια μητρdα αρρενων. H μη
τακτoπoιηση των πρoσωπικων αυτων στoιχειων, δημιoυργει

παρovτεζ Φoρειζ

Για τo σκoπo αUτo συστdιθηκε oλoκληρωμiνo Πρ6γραμμα

Δρdισηζ με τιτλo (Eπιχoρηγηση KoινωΦελoυζ Eπιχειρησηζ

Δ,]μoU Πσρ,λων ν.α τ.v Λε,τoυργια |αιρoιo.νιν,λoj
K.ντρoU Φρoντιδαξ για Tσιγγdνoυζ στην περιoχη Λιβdδι
P6πα τoυ ΣχεδιοU τoπικη Πρωτoβoυλια Aπασχ6λησηζ
P6πα Δημoυ Παρελιων KερκUραζD, Ειναι εργo
^ιβαδιoι
χρηματοδoτouμενo απ6 τηv Γ]εριΦερεια |oνιων Νiσων
συμΦωνα με τιζ υπ' αριθ ' 4\aa/1-2 2005 & 1.36/06'a3'2ao9
απoΦdσειζ του ΓενιXoι Γραμματdα τηζ ΠεριΦ.ρειαζ |oνιων
Νησων. τo ανωτ.ρω .ργo αΦoρd στην εΦαρμoγΙi πoλιτικηζ
μ.σα απ6 πρoληπτικ.ζ και διoρΘωτικ.ζ παρεμβdσεζ στην
Koινωνι|(|i πραγματικ6τητα, πρoκειμ.νoυ vα αμβλυνΘoυν

oι

Koινωνικη δικαιoσUvη

κoιvωνικ.ζαvισ6τητ€ξ,ναπρoαχΘειη

και να επιτευχΘει η κoινωνικ|i.vταξη των

Eλληνων

Tσιγγdνωvστιζπεριoχ.ζτoυ Δriμου Παρελιων'
-o ιαtρo^οινΦνιλo λεντρo ε}ε| ε..|νroζ! να λLιιοLργι. απo

τηζ 9 Φεβρoυαριou 2009, στη περιoχη KεΦαλ6βρυσo _
Koκκινι, σroν oικισμ6 ΛιβdδιP6πα τοU Δημoυ Παρελιων, oι
ε

ιδ

ιX6τητεζ πo

U

τo στελεχωvou ν

ε

ιvαι μια (1) Koινων ιoλ6γoζ,

πoυ ειvαι και η συντoνιστρια τoυ κiντρoυ, μια

(1)

Επισκ.πτρια γγειαζ, μια (1) |ατρ6ζ, πoU ειδικευεται στην
Λo,δ,ατρ|{i λσ| ;ναζ διαμ.οoλαβ1ιr. πoιJ πρo.ρ)(.τoI oπo
ιov ιλ lΘ"|σμo ανσφoρσl'τoU oUγιι|?ρ.JινoJ o.κιoμoι,
|νΦριζoJμL iδη oλο, ιo 'ζ τσ,γνdνo Jζ μ .ναν otJνλι .o.J.νo
τρ6πo πoυ αΦiνει σUνηΘωζ μια αρνητικli αισΘηση, καΘωζ
στην l.λλαδσ, ιoι]λdχιo ιoν, oι αρν1τι.οι συνε|oμo: Fvσντ|ων

των Poμα συντηρoυνται εν μ.ρει και απo τηv αυξημεvη
εγKληματικ6τητα μεταξυ τoυζ, πoυ δεν oΦειλεται β.βαια oε
Χαπoιo εγγεν.ζ χαρακτηρισιικ6 τηζ Φυληζ, αλλd στα υΦηλιi
επιπεδα Φτωχειαξ στιξ τdξειξ τoυζ και στην αδUναμια η

dρν1οη ιoιJζ νo Fνσωμoτωθoι]ν μ. loυζ ιoΛ,.oJ(
πληθυσμo.ζ'

AMd δεν.ivοι μovo αJτf η ε,tsoνα, Σiνα, μ,σ κoινωv,1i
oμdδα με ιδιαιτερα πoλιτισμικd χαραl(τηρισιικd, Λoγω τoυ
διαΦoρετικoυ τρoπoυ ζωηζ τoυζ, τoU χαμηλoι μoρΦωτιXoυ
επιπ6δoυ τoυζ, τηζ χ6ραζ καταγωγηζ τoυζ καΘωζ και των

ΘρησκευτιKων τoυζ πιστειω και των διακρισεωv,
απειλoυντα. με aο|νωνιλo αtlorλι.oμo, A.J.o o1μαινι. oτι
απoκλ€ιovιαιαπoτηναγoρa εργασιαζ, την κoινωνικη ζωi και

ι

J.α koινωνικd Xαιδημ6σια αγαΘd,

Eξαιτιαζ τoυ νoμαδικοι τρ6πoυ ζωηζ τoυζ καιτηζ ελnειΦηζ
επιθUμιαξ Ιi και δUσκoλιαζ πρoσαρμoγηζ στoν τρoπo ζω|iζ
τηζ πλειoΦηΦιαζτων υπoλoιπων κατoικων κdθ€ περιoχliζ, oι

Τσιγγlivoι €χοUν π€σ€ι
περιΘωριoπoιη

,Ενα

ση ζ Kαι

σUχνd Θυματα διακρισεωv,

σιιγματισμoι

,

απo τα πιo σoβαρd πρoβληματα πoυ αντιμετωπιζoυv
σαν oμdδα εχει να kανει με τ1 τα.τoπoi1σn τrC σστ,Fηζ .α,
δημoτιk|iξ kατ1iστασηξ τωv πoλιτdlν η oπoια απoτελει τη
νoμ.λη.απoδιιεη" ιηζ υΛαρξηζ ιoυ(, ι1ζ Λρooωπ.ληξ |(αι

dναν βασικ6 παρdγoντα κoινωνικoυ απoκλεισμo0 τoυζ
αΦoι, η κτηση και η ασκηση 6λων των πoλιτικων
διλαιu|.στων πoJ iλoιJν σλ;σ1 μt τoι,ζ βαoιroιJ( ιoLε:c
oργdνωσηζ τηζ πoλιτειαζ, δηλαδi την εκπαιδεUση? την
απασχoληση, την υγεια, την κατoικια, πρoijπoθετει
τoυλdχισιoντην ταυτoπoιηση τoυ πρoσωπoυ,
Εισι, λοιπoν, ερχoνιαι αvιιμ.τωηoι .rε τ|C Fλ(ρ.μοτrτιζ oιην
αστικη και δημoτι|(|i τoυζ κατdσταση,6ταν ΘελoUν να

διευΘετησoυν πρoσωπικεζ τoυξ υπoΘεσειζ για να
αξιoπoιησoυν κdπoια δικαιωματα τoυζ, δηλαδη να
χρειαστoυν πισιoπoιητικd απ6 τoυζ Δημoυζ, vα €γγρdψoυν
τα πα.δ,α τoJc στo σλoλ.|ο, vα νooηλLUlouv, να πdooυν
o..oγενε|αl(α Fπ|δoματα, να Ι.δυooUν ιαυτoτ']τα vα
δoυλειouν ν6μιμα με ασΦdλεια κ,o,κ, Εδιi μπoρει να
βoηΘησει σε διαδι.αστιλo Fπ|πεδo τo |ατρokotvωνι\o
,Eνα

αλλo σημαντικ6 πρ6βλημα ειναι αUτ6 τηζ σχoλικilξ
Φoιτησηζ, Aν 6χι 6λoι oι Τσιγγdνoι, oι περισσ6τερoι δεv
εχoUν πdειπoτε σχoλειo αλλα kαιαυτoιπoυ εχoυν Φoιτησει
Ιiταv μ6νo για κdπoιεζ τΙiξειζ τoυ δημoτικoU(συνηΘωζ μ.χρι

τηντετdρτη

η

πEμπτη),

H

εκπαιδευση

σU

νδ.εται απ6λUτα με

τηνv6μιμηαγoρdεργασιαζ,
o απoκλεισμ6ζ απ6 τηv αγoρd εργασιαζ λ6γω τηξ μη
υπαρξηζ ειδικευσηζ αλl.d και των κoιvωνικ'ilν αντλΙiψεων
εχει αλυσιδωτεζ αντιδρdσειζ στη ζωη τoυζ, δεδoμενoυ 6τι

δεν τoυζ οδηγει μ6νo στη Φτιi]χεια αλλd και στη
παραβατικoτητα πρo κε ιμεvoU vα €πιβ ιωσο υν,
oι σUvθηκεζ ζωηζ στoUξ περισσoτερoUζ καταUλισμoιζ στην

Ελλdδα ειvαι dΘλιεζ' τo μεγαλιτερo πoσoστ6 ζει σε
παρdγκεζ χωριζ vερ6, Φωζ, τoUαλ6τεξ, μ6σα στα σκoυπιδια
και τα πoντικια, σιo €λεoξ των καιρικωv συνθηκων Kαι
επιδημιdv, Aυτη

η εικ6vα.χει ωζ

απoτ6λεσμα

oι

μη

τσιγγdvoι δημoτεζ να θ€ωρoiv την παρoυσια των Tσιγγdνωv
ντρoπη και υπoβdθμιση γιατην περιoχi τoυζ και να Θελoυν
να τoυ ζ απo μακρ υνoυν ακo μα και να τoυζ διωξoυv

Εξαιτιαζτoυ τρoπou καιτωv συνΘηκων διαβιωσηζτων Poμιi
εκΘiτoUν σε μεγdλo Kινδυνo τηv υγεια τoUξ oισUνηθεσrερεζ

o Θετικ6ξτρoπoζ πρoσεγγισηζπoυ επεδειξαν απ6τιζπρωτεζ

κι6λαζ μερεζ μαζ εκαvε να διαπιστιijσoυμε oτιτoUλdχιστoν,

κυρiωq μελαγ1oλtα και xατιiθλιΦη, νευρoλoγικ.ζ ασθEνειεζ

oιπερισσoτερoιτσιγγdνoι (90% τoυ πληθυσμoι)
χρειdζoνται κιiπoιoν να τoυq βoηθιiει, κ{iπoιov να τoUζ
εvημερωνει και να τoυζ καΘoδηγει ακ6μα και σε απλd

πρoβλημα πoυ ειναι η ηπατιτιδα,

πρdγματα oπωζ tsiναι

παθiσειζ ειναι καρδιoπdθειεq, ιioθμα,

r]:υ1ικdq

αoθiνειεq

κUριωζ επAηψια, πρoβληματα με τα δoντια και το μειζoν

Mε την oλoκληρωoη τηζ δριiσηζ αυτηζ θα καλυΦθoυν oι
αvdγλεζ πρoετo.μαoiαζ τoυ τσιγγιiνιxoιJ ΛληΘυσμoι ν,α τnν
6νταξη τoUζ στov αστικ6 καικoινωνικ6 ιστ6, H κατdΜηλη και
επαρκηζ πρoετoιμασια τoυ πληΘUσμoυ ΘαεπιτεUχθει μεσω
τηζ παρoχΙiζ υπoστηρικτικιι]ν υπηρεσιιιν. oι Uπηρεσιεζ
αUτεζ δεν θα υπoKαταστησoυν oε καμιιi περiπτωoη τιq
UΦιστdμενεξ δoμ6ζ παρoχηζ υπηρεσιων σroν πoλιτη ωστε
vα απoΦευχΘει η ΘεσμoΘ6τηση μακρoπρoΘεσμα _τηζ
γκετoπoιησηζ. Γιατo λ6γ0 αUτ6, o ρ6λoζτoι,Jξ Θαειναι κυριωξ
κo\, διαμε σoλαβη ι ι(oζ,
παραπειrπτικoζ, σιJ μ βo Uλε
'Jτι

M6οω τoυ |ατρoκoινωvικoi K.ντρoυ Θα πρoωθειται η
πρωτoβdΘμια Φρoντιδα υγειαζ και η κoιvωνικη πρoστασια
των Eλλivων τσψγdνων σιιζ περιoχdζ παρ6μβασηζ μ€
απιiτερo στ6χo την κoιvωνικη τoυζ ενσωματωση, o

αναΦερ6μενoζ σι6χ0ζ Θα επιτευxθεi με την αξιoπoiηοη των
ι]nηρεσ.ων ια.των παρoχωντoJ ιΘνιιoυ σUστΙiJα.o( υγεiαc
και κoινωνικηξ Φρoιτιδαζ καΘωζ και με την εξoικειωση τηζ
oμιiδαζ σιo)(oυ,1F τιζδrμoσ|εζ υΛηoεσ:εζτoι, λρdτoιJζ,
To ιατρoXoινωνιK6 κ.ντρo θα λειτoυργει €πισηζ Kαι ωζ
Φoρεαζ παρoχηξ σUμβoυλευτικι;lν υπηρεσ(ιν.
ιιδιλoτερα σιoχoιτoJ |αιooι oινωv..oιj (.ντρolJ εiνα,:

i τηζ o μιiδαζ στ6χ0 U, η μελετη επεξεργασιαζκαι
αvdλUση τυν πo|oτ,.iν λα| πoσoι.tων χαραλι,lριστ,.;ν,
καΘωζ και ιδιαιτερoτητωντoυζ,
H αvιiνευσr τoιJ επιπ.δoU tαι η ιαταγραdΙ] τωv αναγλιnν,
Xαθdjζ και τωv υγειoνoμικων Kαι κoιvωνικ6ν πρoβλημdτωv
H καταγραΦ

επιδη μιoλoγικ η .ρευνα
H ενημερωση των συγκεκριμ6vων oμdδων πληθυσμoι για

τoU ζ με

Θ6ματα δημoσιαζ Yγειαζ (δρdσειζ αγωγηζ υγειαξ) και
πρ6σβασηζ σε δη μ6σιεs υπη ρεσιεζ
H πρodσπιoη και πρoαγωγη υγειαζ με την ανdπτυξη
αναγ Xαiων δρdσεων
H συνδεoη ιoυζ uε τ.\ JΛoλoιπεζ δρdσε.ζτoU Ιιρoγρdμματοζ
των Toπικdlν Πρωτoβoυλιδν στoν voμo και η υπoσrηριξη
ιη ση αυτ{i]ν τωv παρoχιιv
H παρoχη βoηΘε|σζ για την ρJΘμιoη δισδικασιιλιiJν koι

τoυζ για τηv αξιoπo

ε κκρε μoτ|iτωv με δη μoσιεξ υπη ρεσιεξ
H παρoχη συμβoUλευτικων Uπηρεσιιi]ν για την .νταξη τηζ

νoμιXων

oικoγ.νειαζ ιδιαιτερα των παιδιων, στην εMηνικη κoινωvια
και την αξιoπoιηση τωv ΘεσμoΘετημ.νων δoμων τηζ
πoλιτειαζ (παιδειαζ, αθλητισμoυ, πoλιτισμoι, κ,τ.λ,) με
σxoΛo την ivιαξη στα ε,δhd πρoνρdμματα απo.ατdo(ασηζ
(o..|σΙ|λd, ε<παιδιJιRd, απσoχoλrσnζ κ,σ,) xαι λoινωνιλli\
εξoιtειωσ1τoU\ με τα .σ,νoUρια δFδoμiνα σι.νασηζ .αι
Φρoνιιδα\ lou περιβιin-λoντoζ xΦρou λαθωζ λα.,] απoκτηση
H

των αvoγFoiων δει|oτητΦν μ;σω oργανωμivωv
δραστηριoτητων,
Aπ6 μιαπρωτη μαζεπαΦi με τoν τσιγγdνικo πλη

Θ υ

σμo στoν

oι\.oμo ιαθω( koι J.σα αno λdπo|ι( ερευνε( και

ερωτηματ0λ6για πoU εχoυv συμπληρωΘει διαπισιωσαμε 6τι
τα πρoβλιiματα πoυ αναΦ€ρΘηκαv σιηv αρχη (πρoβλiματα
.Jγειαζ, ανσλΦαβητισμoU, ανεoγιαζ x,o,λ,) ειναι ιJnαρκτd σε

αν oχι 6λ0ι,

η

oυμπfuiρωση μιαζ σπληζ αιτησrC σε

μια δημ6οια υπηρεσια, η ενημEρωση για πρoληrπικεζ

€ξετdσειζ (τεσι ΠAΠ, μαστoγραΦια] κ, o, κ,
Τo πιo ση μαιτικ6 ε ιναι 6τι, 6χι μoνo oιγoνειζ, αλλιi καιτα ιδια
τα παιδιιi μαq ζητoυν να τoυξ πληρoΦoρΙiσoυμ€ για τo τι
εv.ργειεζπρ6πεινα κιivoυν oυτωζ ωστε vα πdνε σχoλειo, να
μdΘoUνγριiμματα, να κdνoυv καινoιργιoUζ Φλoυζ, δηλαδη
να μπoυν σιo στdδιoτηζ κoινωνικoπoιησηζ.

ΠισιεJΦ λoιπoν, oιι εινoι (σΘi\oν oΛων μoC oταν Uπdoχιι
.ναπρ6βλημα σrην κoινωνια μαζ να ασχoληΘoυμε μαζιτoυ

και να τo λυνoUμε και 6χι vα κλειvoυμε τα μdτια και να τo

κρiβoυμε, Eιδικιi 6ταν μ.σα εμπλεκoνται μικρd παιδι{i τα
oπο ια ειvαι αθιbα, ε υ dλωτα, ενεργητικιi και γεμ{iτα ελπιδα'
Γι αυτ6 κιiπoι€ζ

σημαιτικ6ζ εν.ργ€ιεξ

πoυ πισrε6οUμε και

προτε ινoU με 6τι πρεπε ι να γ ινoUν ε ιναι:
.lρdτα αΛoλαvα ληΦΘoUν τα σπαρα:ι1ια μ.τρα oι]ιΦζ6στε
να εξασΦαλισιει με κdΘε τρ6π0 η πρ6σβαση των Tσιγγdνων

στ,lv εκΛαιδειJση και να γεΦυρωΘιι dJεσα η απooιαση πoυ

χωριζει τoυζ Tσιγγιiνoυζ μαΘητ.ξ απo τoυζ υπ0λoιπoυζ
μαΘητθζ,

Nα ληΦΘoιν μ.τρα για την βελτιωση τηξ κατιiσιασηζ τηζ
υγειαζ τoυ πληθυσμoι, vα εξασΦCιλιcπεi αξιoπρεπειζ και
κατdλληλη στεγη καιτελoζ
Nα δημιoυργηθει πρ6γραμμα δωρε1iv παρoχηζ voμικηζ

για dτoμα πoυ χρ ηζoUv ανdγκη ζ, 6πωζ oι Po μιi,
NαλUΘoυν ιiμεσα oι αστικoδημoτιKεζ εκκρεμ6τητ€ζτoUζ, vα
βoη θε ιαζ

εξασΦαλιστει με κατdλληλα μετρα o σεβασμ6ζ και η
εξdλειψη κdΘε δι{iκρισηζ εναvτιoν oλων των Tσιγγdvων,

Nα oργανωΘoυv μεσα απo τη συνεργασια των διαΦoρων
Φ0ρ6ων, δρdσειξ ενημερ{i]οειζ τηζ τoπικiζ κoινωνiαζ σε
θ. ματα Tσιγγιiνων.

Kαταληγoι"ιαζ, πισιειω 6τι αυτη η ημεριδα ειναι πoλυ
σημαντικη απ6 την ιiπoψη τηζ παρoUσιαζ oλων σχεδ6vτων

Φoρ.ων με εκπρoσιijπηση, δι6τι η σUνεργασια και oι
σUvroνισμ.νεζδρdσειζΘα;χoυνπoλυ ευεργετικη επιδραση
στην αναβdθμιση τηζ πoι6τηταζ ζωiζ γι αυτli τηv εUπαΘη
oμdδα,6πωζ και για τιζ υπολoιπεζ.

EΦΗθΗΙA χΤΦ χΓilTi
τPE|Σ BAΣlκEΣ E|Δ|κoτHτEΣ
κoINΩN|κoΣ
εn|ΣτHMoNAΣ
.AτoM|κH κoINΩNικH ΣτιιP|Ξ}l
.κolΝΩNικ}| Στ}tPlΞιl o|κorENEIAΣ
.ψYxo^oΠκH ΣτHP|ΞH
.Δ|AMEΣoΛABHΣH
.εNεprεlεΣ oPrANΩΣHΣ ΣYNτoN|ΣMoγ

oικ|Aκι| κAΘAP|oτHτA

.NoΣHΛEYτ|κH ΦPoNτ|ΔA
.EκΠA|ΔEYΣH & ENHMEΡΩΣH

ΦPoNτlΣTH olκorENEIAΣ
.AτoM|κH nPoΣΩΠ|κH ΦPoNτ|ΔA
.ΔlAMεΣoΛABHΣH
.E:γΠHPΕτHΣE|Σ

ΔεYτΕPEYoYΣA
ΝoΣHΛεYT|κH ΦPoNτιΔA
AτoMlκH t|PoΣΩΠ|κH
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Aπ0χαιρετισμ6ζ εκ μ€ρoζ τoυ Διoικητικoιi Συμβoυλιoυ τou ψ.N.κθρκυραξ
για τηv εκδημια τou Φυχιaτρoυ A. rκo0ση τηv 22η Aυγoιiστoυ 2009.
Aντι επιkοδ€ιou'
(Πoλλαι ειναι αι πρooδoι τηξ |ατρικliζ που επετευχθησαν χdιριξ ειξ ταξ επισιημoνιl(dζ €ξελξειζ, Eιναι δUστUχωζ oμωζ
εξ oλoυζ μαζ γνωσ.oι, oι αναχρoνιστικoιτρ6ποι νοσηλειαζ των ψιlχικli ασθεν6ν, EξακoλoUθεi μ€χρι σημερα o ασΘενiζ
απ6 ψυχιKliν ν6σoν να ειναιo ALι|ENUS, oξ€voζτηξ Koινωνιαξ, o απoδ ιoπoμπαιoζ,,,, κλε ινεται μεσα σια dσυλα τηξ
καταπι.σεωζ @ιτηζ αδρdνειαζ Χαι η lΦινωνια,,,ησUχdιζευ,,
(Σκoποζ μαζ ειναι να μεταβληΘει η σημερινΙi {ατdσ.ασιζ τo ταχιτερoν, με κdΘε 6Uνατ6v τρ6π0ν,, )

(Να ιδρUθoυν κατdλληλα σljγχρoνα ΘεραπεUτ,iριαD,

(oι ασθενειξ να εισιiγowαι

τo

ταχιτερον πρoζ πραγματι|(Ιiv δι 6λων των μεθoδων θεραπειαν",

(τ.λoζ αΦου ιαΘoιν και απoκατασταθoυν,,,να απoδoθoυν σUντ6 μωξ ειζ την Kοινωνιαξ ωζ χρliσψα μελη τηζ).
(Δεν αρκει 6μωξ πρoζτoιτo μoνoν η εΦαρμoγη τωννεων Θεραπειων, Πρωτα απ oλα χrειιiζεται καιη αλλαγη
νooτροπιαζ των Φυχικd]ζ υγει6ν,,

AUτ.ζ τιζ απ6Φειξ πoυ σUνοψιζουν τιξ αρχ.ζ και

τr.ξ

αξιεζ τηζ αj\,,(ρovηζ ψυχιατρικηζ, παρουσιασε o Aνδρεαζ Γκoισηζ

σε€πιστημ0νικ6συν.δριoτo.τoζ

oA

196ο,

αυτεζτιζαξιεζ εργιiστηκε XαΘ 6λη τη διdρκειατηζ μακρdξτoU θ ητειαζ τoα €πoμ ενα χρoνια,
ΓKoυσηζ κιiλUψε με τo.ργoτoυ για μια τριακονταετια την ιστoρικli περιoδoτηζ ψυχιαιρικηζπoυ oρiζεται
|Mε

αναμεσα στιζ επανασιατικ.ζ κατα'Gliσειζτηζ ψυχoΦαρμακoλoγιαζ (195ο],καιτιξ επiσηζ επαvασrσιι{εζ καταKιlσειζ τηξ
,80
KoινωνικΙiζ ψυχιατρικΙiζ πoυ ξ€κινησαν rη χ6ρα μαζτη δ€καετιατoυ
Τo επιστημονικo τoU ανιiστημα t(αι η ευαισΘησιατoυ για τoν dνθρωπo πoυ πdσχει, τoU επiτρεψαν νd απαρτιΦσει την
ΦυχιατριKli ωζ ιατρικη επιστliμη με τιζ επισcΙlμεζ τoU ανθρ6πoυ, να αμΦισβητει γι αυτo τιζ συνθη{εζτoυ ασUλου, και
να δρα απ6 το 1950 ωζ εναξπρωτoπoρoξ Φυχιατροξτηξ μεταρριΘμισηζ,
Τo διdισ.ημα αυτo δεν υπliρξε γιατo ψUχιατρειο τηξ KερKυραξ μονo o ψυχιατρoξ i o ΔιευΘυντηζ αiλi
αvαλαμβdινoιταζ σUνολικdτην πoρεια και την εξελιξη τoυ ιδρUματoξ, ταUτισιηκε o ιδιoζ με το Θεσμo και τo ιδρυμα, πoυ
αντιλι1ΦΘηκε oτι.πρεπε ν αλλdιξειρ(ικd, καιαUτ6τo πρoσπιiΘησε μovoζτoU, τoτε, πoυ ακoμα kαι μια dδεια€ξoδou
roν ασθενi ξεσiruνε αντιδρaσ€ιζ, M6νoξ τoU ι{αι χωριζ.ναv xιiποιo κ€ντρι'(6 σχεδιασμ6 για αλλαγθζ i
μεταρρι1θμιση, τoυ.με}λε να πPαγματoπoιησει τηv πoρεiα πρoξτιζ αλnαγ6ξ τη( ψυχιατρικliξ μεταρρ0Θμιση9 πριν
απ6 τη MεταρριjΘμιση. και γι αυτ6 υπiρξε πρωτοπ6ρoξ.
o Aνδρ.αζ Γκoυσηζ εiναιαυτoζ πoυ πρoετοιμασ€ το επιΦημoνικo καιπoλιτιστιK6 Kλιμα των επερχ6μενων α-λλαγι;ν,

διευκολιjνoπαζ.τσικαιτηνκoιvωvικli απoδoχi τoυξ,
Mετdτην απoχωρησli τoU απ6 την ενεργ6 δριiση, μ.χρι (αι πρoσΦατα, συν.χισε να ενδ ιαΦ.ρ€ται για τιζ εξελιξειζ,
Συχνd με .να τηλεΦdlvημα τoυ, iθελενα μαξ ενημερωσει γιg t(dπoια σιoιχεια τoυ αρχειoU τoU li Vα μαζ συμβouλειjσει

Στoτευχoζ τoυ, πoU αΦι.ρωσε σ(oν Χρ, τσιριγδτη, Φαινεταιποσo επηρεασμ.νoζ ειναι o ιδιoζ απo τιs ιδ6εζτoU πρωτoU
Eλληνα Φ!χιaτρou (.'για τηv ανaπτυξη και ειζ την πατριδα μαq τηζ voσηλειαζ, τηq κoινωνικηζ απoλατασιασεωζ Rαι εν
γiνει των συνθηκ6ν διαβι6σεωζ των εκ ΦUXι6ν νoσων πασχδντων αvθρωπων,o Aνδρ.αζ Γκoισηq παρελαβε.τσι μια πoλUτιμη κληρovoμιd απ6τον Xρ, Tσιριγιi]τη, τηV κα,nι.ργησε με τov λαλιJτερο
δυνατoτρoπo, καιτην παρ.δωσε στην καινoιρια γενιdτωv κερKυραιων Φυχιατρων που πρoσπαθει να αναπτυξει στo
νησι μαζ, τιζ συγχρoνεζ Uπηρεσιεζ ψυχικηξ υγειαξ μ€ επικεντρoτoν dινΘρωπo'
Aναπητ6 Πρωτoπ6ρε ΣUνdδελΦε,
H

Διοικηση, τo Επισιημ0νικ6 ΣUμβoιλιο, και oι εργαζoμενoιτoυ ψUχιατρικoυ Noσoκoμειoυ κεριUραξ, σε απoχαιρετd
σημερ.ζ και σε ευχαρ ιστει γ ια τηv πoλιτιμη κληρoνoμιιiπoυ τoU αΦηνεζ
το Επιστημoνικ6 Συμβonλιo τoυ ψuχιατρικoυ Νoσοκoμειου Kερκι]ραζ
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