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Ζ νξγάλσζε ησλ νκάδσλ Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο έγηλε ζηε δώλε 
επζύλεο ηεο XVI Μ/Κ ΜΡΥ ΠΕ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1995 κεηά από ζρεηηθέο 
δηαηαγέο πνπ πξνεγήζεθαλ από ην 1989 θαη νη νπνίεο πεξηέγξαθαλ ην ζθνπό 
αιιά θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνύ ηεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο 
ζην ηξαηό. 

Δίλαη αιήζεηα όηη αξρηθά ν ζεζκόο αληηκεηώπηζε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο 
θαη αληηζηάζεηο. Γηα ην ιόγν απηό έγηλε εμ’ αξρήο κηα επίκνλε θαη ζπζηεκαηηθή 
πξνζπάζεηα, πνπ εθκεηαιιεπόκελε ηελ αλαπηπζζόκελε εκπεηξία, 
δηακόξθσζε έλα ιεηηνπξγηθό αιιά θαη απνηειεζκαηηθό κνληέιν. 

ήκεξα, κεηά θαη ηελ πξόζθαηε εθαξκνγή ηεο θαηλνύξηαο ΠαΓ 4-
46/2003, ν ζεζκόο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ζην ηξαηό θαίλεηαη λα 
πξνρσξά κε ζηαζεξά βήκαηα αληηκεησπίδνληαο ηηο όπνηεο δπζρέξεηεο. 
Απαληώληαο ζηα ζύγρξνλα πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο ηνπ ζπλόινπ ηνπ 
ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ, επηβεβαηώλεη ηελ αλαγθαηόηεηά ηνπ θαη θαηαμηώλεη 
ηε ζεκαζία ηνπ ξόινπ ηνπ. 

Αο δνύκε πώο ιεηηνπξγεί ε ΟΦΜ ηνπ 496 ΓΝ Γηδπκνηείρνπ. Ζ νκάδα 
απηή θαιύπηεη όιεο ηηο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηε δώλε επζύλεο ηεο XVI 
Μ/Κ ΜΡΥ ΠΕ θαη ηηο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ΕΔ ηεο 50 Μ/Κ ΣΑΞ ΠΕ. ε 
αθνινπζία ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ Πα.Γ 4-46/2003, έγηλαλ ηα 
αθόινπζα: 
 
1. Οξίζζεθε ππεύζπλνο αμθόο ΟΦΜ ν εηδηθόο ςπρίαηξνο ηνπ 496 ΓΝ 

(ειιείςεη ηαηξνύ άλεπ εηδηθόηεηαο ή κνλίκνπ αμθνύ κε εηδηθόηεηα 
ςπρνιόγνπ). 

2. Οξίζζεθε επηζηεκνληθόο επηβιέπσλ ν εηδηθόο ςπρίαηξνο ηνπ 496 ΓΝ. 
3. Έγηλε κεηεγθαηάζηαζε ζε λέν ηδηαίηεξν ρώξν ζην λνζνθνκείν, όπνπ άκεζα 

δηαηέζεθε θαηλνύξγηνο εμνπιηζκόο γξαθείνπ, ελώ παξάιιεια έγηλαλ θαη 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο-δαπάλεο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα. 
Γπζηπρώο δελ έρνπλ ηειεζθνξήζεη αθόκε, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 
θάπνηεο ειιείςεηο ζηνλ εμνπιηζκό. 

4. Γόζεθε εζσηεξηθή ηειεθσληθή γξακκή ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα λα 
θαιπθζνύλ άκεζα νη αλάγθεο ηεο νκάδαο, ελώ έγηλαλ θαη νη απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο γηα ηε δηάζεζε αλεμάξηεηεο εμσηεξηθήο γξακκήο – δελ έρεη 
ηειεζθνξήζεη αθόκε. 

5. Έγηλε εθθαζάξηζε ησλ αξρείσλ θαη επαλαδηνξγάλσζε-ηππνπνίεζε ηνπ 
ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο, ηόζν ζε επίπεδν θιηληθό – ζπλεληεύμεηο, ζεξαπεπηηθέο 
παξεκβάζεηο – όζν θαη ζε επίπεδν δηαζύλδεζεο κε ηνπ ηαηξνύο ησλ 
κνλάδσλ θαη ηεο δηνίθεζεο απηώλ. 

6. Γόζεθε βαξύηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθώλ επηζηεκόλσλ κέζα από 
έληππν πιηθό θαη ζπδεηήζεηο πάλσ ζηα πεξηζηαηηθά, κε ζηόρν ηελ 



θαιύηεξε θιηληθή πξνζέγγηζε θαη ρεηξηζκό ησλ πεξηζηαηηθώλ, αιιά θαη ηε 
ζπλεξγαζία κε ηηο δηνηθήζεηο ησλ κνλάδσλ. 

7. Πξνγξακκαηίζζεθαλ θαη έγηλαλ εθπαηδεπηηθέο ζπγθεληξώζεηο ηόζν ησλ 
ππηάηξσλ δηεπζπληώλ ησλ ΣΔΠ, όζν θαη ησλ νπιηηώλ ηαηξώλ (θάζε 
δίκελν). 

8. Έγηλε εηζήγεζε γηα ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 
Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ζε δηνηθεηηθή ζπγθέληξσζε ηεο Μεξαξρίαο. 

9. Οξγαλώζεθε από ηε 37ε Μ/Κ ΣΑΞ ΠΕ ζε ζπλεξγαζία κε ην 496 ΓΝ 
Ζκεξίδα Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο όπνπ έγηλε κία πνιππαξαγνληηθή 
πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ ηεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη πην ηδηαίηεξα 
ησλ λαξθσηηθώλ, κε ηε ζπκκεηνρή εμσππεξεζηαθώλ θνξέσλ (ΟΚΑΝΑ, 
εηζαγγειέαο, εθπξόζσπνο εθθιεζίαο θαη αζηπλνκίαο). Ήηαλ ε πξώηε 
θνξά πνπ εθπξόζσπνο ηνπ  ΟΚΑΝΑ ελεξγνπνηήζεθε ζηε δώλε επζύλεο 
ηεο Μεξαξρίαο εγθαηληάδνληαο νπζηαζηηθά κηα ειπηδνθόξα πνξεία 
ζπλεξγαζίαο. 

10. Άξρηζε έλαο θύθινο πξνζσπηθώλ επαθώλ κε ηηο δηνηθήζεηο ησλ κνλάδσλ 
έρνληαο σο ζηόρν ηε γλσξηκία θαη ηελ εμνηθεηώζεη ησλ δύν πιεπξώλ, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζζνύλ ζηελόηεξα ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνύ. 

11. Πξνγξακκαηίζζεθαλ θαη έγηλαλ πεξηνδείεο ζηεο Ο.Φ.Μ. ζε όιεο ηηο 
κνλάδεο θαη θπιάθηα, όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηνκηθέο ζπλεληεύμεηο, 
νκαδηθέο ζπδεηήζεηο, ελεκεξσηηθέο νκηιίεο ζε ζηξαηεύζηκνπο θαη ζε 
ζηειέρε θαη παξεκβάζεηο ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινύζαλ ηα ΑΥΗΦ ή ηηο 
ζπλζήθεο ησλ κνλάδσλ πνπ ζρεηίδνληαλ,–κε κηα πξνιεπηηθή δηάζηαζε–, 
κε ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ πξνζσπηθνύ. 

12. Έγηλαλ έθηαθηεο επηζθέςεηο ζε κνλάδεο ζε «πεξηόδνπο έληαζεο» 
(παξνπζίαζε λέαο ΔΟ, πεξηόδνπο ενξηώλ, ζνβαξά αηπρήκαηα, θ.η.ι.). 

13. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ έθηαθηεο εθηηκήζεηο ζηξαηησηώλ όηαλ απηό δεηήζεθε 
από ηηο κνλάδεο. 

14. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επαλεθηηκήζεηο ησλ ΑΥΗΦ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 
«ζπλερνύο θξνληίδαο» πνπ αθνξνύζαλ είηε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, είηε 
παξέκβαζε ζε θξίζε, είηε ζηα πιαίζηα θάπνηαο βξαρείαο ππνζηεξηθηηθήο 
ςπρνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. Οη επαλεθηηκήζεηο απηέο ζε ζπλδπαζκό 
κε ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ ηδησηηθώλ ηειεθώλσλ ησλ εηδηθώλ 
επηζηεκόλσλ, ελδπλάκσζαλ ηελ αίζζεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο 
θξνληίδαο, αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο. 

15. Δθαξκόζηεθε πηινηηθά ε Κάξηα ΑΥΘΦ, ε νπνία ηεξείηαη από ηνλ ηαηξό 
κνλάδνο θαη έρεη ζα ζηόρν ηελ θαιύηεξε παξαθνινύζεζε ηνπ 
πεξηζηαηηθνύ αιιά θαη κε έλαλ αθόκε ηξόπν ηε δηαζύλδεζε ησλ «πόισλ» 
πνπ εκπιέθνληαη (Ο.Φ.Μ., ηαηξνί, δηνηθήζεηο). Πηζηεύεηαη όηη έηζη ζα 
εμαζθαιηζηεί αθόκε θαιύηεξε θξνληίδα ζηα πεξηζηαηηθά θαζώο ζα 
ππάξρεη κία ζαθήο εηθόλα ε νπνία εύθνια ζα ειέγρεηαη. Δπίζεο εθηηκάηαη 
όηη ε ηήξεζε ηεο θάξηαο θαη ε δηαβίβαζή ηεο, κε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο 
ζηελ επόκελε κνλάδα, ζα δηεπθνιύλεη ηελ θαηλνύξγηα κνλάδα δίλνληαο ηε 
δπλαηόηεηα γηα άκεζε θαη ζαθή εηθόλα. 

16. Γελ έγηλα εθηθηή ε ιεηηνπξγία ζε κόληκε βάζε ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο 
θαη ηνπ γξαθείνπ ςπρνιόγνπ ηνπ λνζνθνκείνπ. Απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα 
λα επεξεάδεηαη ε δπλαηόηεηα επαλεμέηαζεο ησλ ΑΥΗΦ αιιά θαη ε 
δπλαηόηεηα πξνζέιεπζεο – ζε έλα ηδηαίηεξν ρώξν – ησλ ζηειερώλ αιιά 
θαη ησλ κειώλ ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, πνπ ζα ήζειαλ λα απεπζπλζνύλ 
ζηελ Ο.Φ.Τ.. Σν θελό απηό θαιύθζεθε από ηα εμσηεξηθά ηαηξεία 



ςπρηαηξηθήο πνπ ιεηηνύξγεζαλ ζπκβνπιεπηηθά, ππνζηεξηθηηθά θαη 
ζεξαπεπηηθά. Αλαθέξσ όηη ιεηηνπξγεί Κιηληθή Δπαλεξρνκέλσλ όπνπ έρνπλ 
αληηκεησπηζζεί πιελ ησλ 60 ζηξαηεπζίκσλ, 15 ζηειέρε θαη 7 κέιε. 

17. Από ην ζύλνιν ησλ 3.192 ζπλεληεύμεσλ πνπ πήξε ε νκάδα από ηελ 
αξρή ηνπ έηνπο έσο θαη ην κήλα Οθηώβξην, πνζνζηό 72,64% ηεο 
παξνύζεο δύλακεο ησλ κνλάδσλ, εληνπίζζεθαλ 116 πεξηζηαηηθά πνπ 
ραξαθηεξίζηεθαλ ΑΥΘΦ. 

 Οη θύξηεο θαηεγνξίεο ήηαλ: α) άηνκα κε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 
πξνβιήκαηα, β) άηνκα κε δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο θαη γ) άηνκα πνπ 
είραλ θάλεη ρξήζε ηνμηθώλ νπζηώλ. 

 ε 67 πεξηπηώζεηο ε παξέκβαζε έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο Ο.Φ.Μ. ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο ηαηξνύο κνλάδσλ θαη ηηο δηνηθήζεηο. 

 ε 49 πεξηπηώζεηο δεηήζεθε εθηίκεζε ηνπ ςπρηάηξνπ. ε 12 από 
απηέο θξίζεθε όηη ρξεηάδεηαη εηδηθή ςπρηαηξηθή κέξηκλα, ελώ ζηηο 
ππόινηπεο 37 (75,5%) δόζεθαλ νδεγίεο γηα ρεηξηζκό ζηα πιαίζηα θαη 
πάιη ηεο Ο.Φ.Μ.. 

 Από ηεο 116 πεξηπηώζεηο ησλ ΑΥΗΦ, ζε 60 έγηλε εθηίκεζε θαηόπηλ 
ππόδεημεο ηεο κνλάδαο. 

 Σν ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ζηα Ε.Θ. ςπρηαηξηθήο από ην ζύλνιν ησλ 880 
πεξηζηαηηθώλ ηα 192 (21,8%) παξνπζίαδαλ θνηλσληθά – νηθνλνκηθά 
πξνβιήκαηα ρσξίο ζπκπησκαηνινγία, ή κε ήπηα 
ζπκπησκαηνινγία αληηδξαζηηθνύ ηύπνπ πνπ επεξέαδε ηελ νκαιή 
πξνζαξκνγή. Από απηά ηα πεξηζηαηηθά 72 πήξαλ αλαβνιή, 
πνζνζηό 63,72% επί ζπλόινπ 113 αλαβνιώλ ιόγσ ςπρηαηξηθώλ 
πξνβιεκάησλ. Εηζήρζεζαλ ζηελ θιηληθή 6 πεξηζηαηηθά πνζνζηό 
12,5% επί ζπλόινπ 48 λνζειεηώλ. Σα ππόινηπα 114 πεξηζηαηηθά 
επέζηξεςαλ ζηηο κνλάδεο ηνπ κε νδεγίεο γηα εθηίκεζε από ηελ 
Ο.Φ.Μ. θαη δηνηθεηηθή παξέκβαζε. ε έλα κηθξό πνζνζηό δεηήζεθε ε 
επαλεμέηαζε κεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ 
 

 Ζ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηελ ΠαΓ 4-46/2003 ήξζε λα 
εληζρύζεη θαη λα δώζεη λέεο δπλαηόηεηεο, ζην ξόιν θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
Ο.Φ.Μ. Ηδηαίηεξα ε ΟΦΜ ηνπ 496 ΓΝ αλαβαζκίζηεθε θαη 
αλαδηνξγαλώζεθε κε απνηέιεζκα λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ 
δηαηήξεζε ηεο «ςπρηθήο πγείαο» ηνπ πξνζσπηθνύ θαη εμ αληαλαθιάζεσο 
ζηελ δηαηήξεζε ηνπ πςεινύ θξνλήκαηνο θαη ηνπ αμηώκαρνπ. 

 Οη όπνηεο ειιείςεηο ηνπ εμνπιηζκνύ, είλαη θαζαξά ζέκα δηάζεζεο 
ρξεκάησλ. Παξόια απηά νη ζπλζήθεο θαη νη δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο είλαη 
ηθαλνπνηεηηθέο . 

 Ο αξηζκόο ησλ εηδηθώλ επηζηεκόλσλ πνπ επαλδξώλνπλ ηελ Οκάδα είλαη 
ζαθώο ρακειόο ζε ζεκείν πνπ επεξεάδεη ην έξγν ηνπ ζεζκνύ, παξά ηηο 
εηιηθξηλείο θαη θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο. (ιεηηνπξγία 7 εκέξεο - αλαζηνιή 
αδεηώλ θ.ιπ.). Έηζη:  



 Έρνπκε κεγάιν ρξνληθό θύθιν πεξίπνπ 4 κήλεο – μεπεξλά ην ηξίκελν 
πνπ παξνπζηάδνληαη νη ΔΟ. 

 Πεξηνδηθή κόλν ιεηηνπξγία ηεο ηειεθσληθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ 
γξαθείνπ ςπρνιόγνπ ζην λνζνθνκείν. 

 Αλ θαη ην πνζνζηό ησλ εμεηαζζέλησλ αηόκσλ ζε ζρέζε κε ηε 
παξνύζα δύλακε δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα 72,64% πηζηεύεηαη όηη 
κπνξεί λα βειηησζεί αλ νη κνλάδεο εθκεηαιιεπηνύλ ηελ παξνπζία ησλ 
εηδηθώλ επηζηεκόλσλ. 

 Δίδακε πξνεγνπκέλσο ηνλ αξηζκό πεξηζηαηηθώλ πνπ παξέπεκςε ε ΟΦΜ 
ζηνλ ςπρίαηξν ζε ζύγθξηζε κε ηα πεξηζηαηηθά πνπ παξαπέκθζεθαλ από 
ηηο κνλάδεο. Έηζη ζπλνπηηθά έρνπκε: 60 παξαπνκπέο από ηηο κνλάδεο 
πξνο ηελ ΟΦΜ θαη 192 παξαπνκπέο ζηνλ ςπρίαηξν.  
Από απηέο νη πξώηεο όιεο ραξαθηεξίζζεθαλ σο ΑΥΗΦ. ελώ από ηηο 
δεύηεξεο θακία δελ είρε δηαηαξαρή κε ηελ θαζαξή έλλνηα ηεο ςπρηαηξηθήο.  
Ζ ΟΦΜ παξέπεκςε ζπλνιηθά 49 πεξηπηώζεηο ζηνλ ςπρίαηξν από ηηο 
νπνίεο κόλν 12 θξίζεθαλ όηη παξνπζηάδνπλ λνζνινγία.  
πλνιηθά ν ςπρίαηξνο παξέπεκςε ζηελ ΟΦΜ (151=114+37) 151 άηνκα 
κε νδεγίεο γηα παξαθνινύζεζε θαη δηνηθεηηθό ρεηξηζκό.  
Ο πςειόο αξηζκόο αηόκσλ 72 πνπ πήξαλ αλαβνιή ρσξίο λα πξνέρεη 
ηαηξηθόο ιόγνο, πνζνζηό 63,71% επί ζπλόινπ 113 πεξηζηαηηθώλ θαη 
αξηζκόο ησλ 6 λνζειεηώλ πνζνζηό 12,5% επί ζπλόινπ 48 δείρλεη όηη 
δπζηπρώο ε «ηαηξηθνπνίεζε» ησλ θνηλσληθώλ - πξνζσπηθώλ - 
ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ ζπλερίδεηαη θαη κάιηζηα ζε πςειό βαζκό.  
Ζ έληαζε πνιιέο θνξέο ησλ πξνβιεκάησλ ζε ζπλδπαζκό κε ην 
πεπεξαζκέλν ησλ όπνησλ δηνηθεηηθώλ παξεκβάζεσλ, νδεγεί ζηελ 
κνλαδηθή δηέμνδν πνπ ιέγεηαη «Αλαβνιή από ηνλ Φπρίαηξν». 

 Οη δπλαηόηεηεο παξέκβαζεο ησλ εηδηθώλ επηζηεκώλ, πεξηνξίδνληαη, 
από ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ζε θιηληθά-ζεξαπεπηηθά ζέκαηα, από ηελ 
αδξάλεηα αξθεηέο θνξέο ησλ εκπιεθνκέλσλ (δηεθπεξαίσζε 
ζηξαηνινγηθώλ ζεκάησλ – κεηαζέζεσλ θαη’ εμαίξεζε θ.ιπ.), ηελ 
ιαλζαζκέλε λννηξνπία, πνπ ζέιεη κόλν πγηείο, δπλαηνύο ζηξαηηώηεο, 
ζεσξώληαο ηα ΑΥΗΦ σο αζζελήο θαη όρη σο ελ δπλάκεη ηθαλνύο 
ζηξαηηώηεο.  

 Οη νκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ήξζαλ λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα 
θαιύςνπλ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, πνπ κέρξη ηόηε ρεηξίδνληαλ νη δηνηθήζεηο 
ησλ κνλάδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηαηξό κνλάδνο. Ζ αξρηθή άπνςε όηη 
ηώξα αλαιακβάλνπλ θάπνηνη άιινη ήηαλ αλαθξηβήο, θαζώο έγηλε ακέζσο 
θαλεξό, όηη ρξεηάδεηαη κηα πνιπδηάζηαηε ζπλεξγαζία. 

 Η ειιηπήο πιεξνθόξεζε ή θαη ε άγλνηα γηα ην ξόιν θαη ηνλ ηξόπν 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνύ Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο απνηειεί ηελ θύξηα 
αηηία. Αξλεηηθά επίζεο επεξεάδεη θαη ε θαρππνςία ή αθόκε θαη ν 
αξλεηηζκόο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο. Ζ απνθιεηζηηθή κέρξη πξόζθαηα 
ελαζρόιεζε ηνπ ζεζκνύ κε ηνπο ζηξαηεύζηκνπο δεκηνπξγνύζε ζηα 
κόληκα ζηειέρε κηα αίζζεζε απνθιεηζκνύ, κε ζπλέπεηα αξλεηηθή ή ζε 
θαιύηεξε πεξίπησζε παζεηηθή ζηάζε. 



 Ζ απεηξία θαη ε απξνζπκία πνιιέο θνξέο ησλ νπιηηώλ ηαηξώλ ζε ζέκαηα 
ςπρηθήο πγείαο, δεκηνύξγεζε θιίκα απνκόλσζεο ησλ αηόκσλ πνπ 
αληηκεηώπηδαλ δπζθνιίεο. Ζ ελεκέξσζε, ε ζπλερήο επαθή θαη ε αλάζεζε 
νπζηαζηηθνύ θαη ζπγθεθξηκέλνπ ξόινπ, θαηάθεξαλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνλ 
«πόιν» απηό, κε ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα ηνλίζσ ηελ αμηνκίκεηε ζηάζε πνιιώλ 
ζηειερώλ πνπ όρη κόλν εμάληιεζαλ όια ηα πεξηζώξηα ζε ππεξεζηαθό 
πιαίζην, αιιά δείρλνληαο αλζξσπηά θαη επζπλεηδεζία αζρνιήζεθαλ 
πξνζσπηθά θαη ζπλεξγάζηεθαλ κε ηελ ΟΦΜ ζε αμηνδήιεπην επίπεδν. 

 Ζ ππεξεζία πξνβιέπεη θάπνηνπο κεραληζκνύο δηεπθόιπλζεο ησλ ΑΥΗΦ, 
όπσο επηπξόζζεηεο άδεηεο θαη δηεπθνιύλζεηο, νηθνλνκηθή ελίζρπζε, θαη’ 
εμαίξεζε κεηάζεζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε. Όκσο πόζν 
εθαξκόζηκα είλαη ζηε πξάμε απηά ηα πξάγκαηα, πόζνο ρξόλνο απαηηείηαη, 
ππάξρεη πάληα δπλαηόηεηα; Ζ αμηνπηζηία ηνπ ζεζκνύ θξίλεηαη θπξίσο από 
ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ ζπλέπεηά ηνπ. 

 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

 Γίλεηαη θαλεξό όηη ν ζεζκόο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο  ζην ζηξαηό 
έρεη βάιεη ηδηαίηεξα πςεινύο ζηόρνπο κέζα από έλα θαιά ζρεδηαζκέλν 
πξόγξακκα, κε ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ ηνπ 
πξνζσπηθνύ. 

 Τπάξρνπλ δπζθνιίεο πνπ άπηνληαη ζε ζέκαηα νηθνλνκηθά ή πξνζσπηθνύ.  
Θα ήζεια λα ζηαζώ κόλν ζηελ έιιεηςε έκπεηξνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ 
- πνιηηηθνύ ή αμησκαηηθώλ, ( κε εηδηθόηεηα ςπρνιόγνπ, θνηλσληθνύ 
ιεηηνπξγνύ ),νη νπνίνη ζα κπνξνύζαλ κε ηελ γλώζε θαη ην θύξνο ηνπο λα 
ρεηξηζζνύλ νπζηαζηηθόηεξα ηα ζέκαηα Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο. 

 Ζ απνδνρή ηνπ ςπρηθνύ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ ξόινπ ησλ δηαθόξσλ 
παξαγόλησλ πνπ δύλαηαη λα νδεγήζνπλ ζ’ απηό, είλαη ζηελ νπζία κηα 
πξνζσπηθή ζηάζε. Δίλαη όκσο ππνρξέσζή καο λα ελεκεξώζνπκε 
ζσζηά όια ηα ζηειέρε, ζηνρεύνληαο ζηελ επζπλείδεηε 
επαηζζεηνπνίεζή ηνπο, θαζώο κόλν έηζη κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ, κέζα 
από ην ξόιν ηνπο, ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
Σα ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο είλαη αλάγθε λα απνηεινύλ ηδηαίηεξν ζέκα 
εθπαίδεπζεο ζ’ όια ηα επίπεδα θαη γηα όιν ην πξνζσπηθό. 
Βαζηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εηδηθά ζρνιεία, αιιά θαη ζπλερείο 
κεηαεθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, κπνξνύλ λα δώζνπλ ηελ απαξαίηεηε γλώζε 
θαη λα δηακνξθώζνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο. 
Ζ ελεξγνπνίεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ – πηζαλόλ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ – 
ζηειέρνπο ζε θάζε κνλάδα σο «πξόζσπν αλαθνξάο» γηα ζέκαηα 
ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζα βνεζνύζε ζηελ θαιύηεξε ζπλεξγαζία 
κεηαμύ ησλ ηξηώλ «πόισλ» (δηνίθεζε, ηαηξόο, εηδηθόο επηζηήκνλαο) ώζηε 
λα δηαζθαιίδεηαη ε νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε αιιά θαη ε 
ζπλέρεηα απηήο. 



Ζ Δηαζύλδεζε απηή βνεζά νπζηαζηηθά ζηελ άκεζε - κέζα ζηα πιαίζηα 
ηεο κνλάδνο  -αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πξνηνύ απηά 
επεξεάζνπλ θαίξηα ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ θαη θάλνπλ 
επηβεβιεκέλε ηελ ηαηξηθή παξέκβαζε, απμάλνληαο έηζη ηελ πηζαλόηεηα 
απώιεηαο ζε πξνζσπηθό. 
Ζ εθαξκνγή ηεο Κάξηαο ΑΥΘΦ ίζσο κπνξεί ηειηθά λα ζπκβάιιεη θαη ζ’ 
απηή ηελ δηάζηαζε. Γειαδή όρη κόλν παξαθνινύζεζε ηεο παξέκβαζεο 
θαη δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο, αιιά θαη θηλεηνπνίεζε δηαζύλδεζε όισλ 
ησλ «πόισλ». 

 Η ζεζκνζέηεζε κηαο ζεηξάο δηνηθεηηθώλ – ζηξαηνινγηθώλ κέηξσλ 
πνπ λα απεπζύλεηαη ζηα πην ζεκαληηθά θαη ζπλήζε πξνβιήκαηα, κε 
ηαπηόρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ ηξόπνπ ή ησλ κέζσλ, ζα έδηλε κηα εηθόλα 
απνηειεζκαηηθόηεηαο πνπ ζα ηθαλνπνηνύζε όινπο εκάο, αιιά ην 
ζεκαληηθόηεξν ζα ελίζρπε ην θύξνο ηνπ ζεζκνύ θαη ζα επηβεβαίσλε ζηηο 
ζπλεηδήζεηο όισλ, ζηειερώλ, ζηξαηεπζίκσλ, γνλέσλ, ην αιεζηλό 
ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο. 

 Ζ επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο «θνηλσληθήο αλαβνιήο» ίζσο ζα ήηαλ 
δόθηκν λα πξνζεγγηζζεί εθ λένπ κε δηαθξηηηθόηεηα θαη απνθαζηζηηθόηεηα, 
θαζώο ε «ηαηξηθνπνίεζε» ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θαη πξνζσπηθώλ 
πξνβιεκάησλ δελ απνηειεί ηελ ελδεδεηγκέλε ιύζε. 

 Η αλάδεημε, κέζα από ηελ εύζηνρε πιεξνθόξεζε, αιιά θαη ζε 
ζπλεξγαζία κε άιινπο θνηλσληθνύο θνξείο, ηνπ ξόινπ ηνπ ζηξαηνύ θαη 
εηδηθά ηεο ζεηείαο, κε ζηόρν ηελ θαηαμίσζή ηνπ ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ 
Διιήλσλ πνιηηώλ, θξίλεηαη αλαγθαία ίζσο πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε 
θνξά, θαζώο ηείλεη λα επηθξαηήζεη έλα θιίκα γεληθήο ακθηζβήηεζεο ησλ 
ζεζκώλ θαη ελίζρπζεο ηεο εγσθεληξηθήο ζηάζεο. 

 Μέζα από έλα πλεύκα θνηλήο ζπλείδεζεο θαη ζπλεξγαζίαο όπνπ νη 
ξόινη είλαη δηαθξηηνί θαη ν ζηόρνο θνηλόο, γίλεηαη θαηνξζσηό λα 
ακβιύλνληαη νη πξνζσπηθέο δπζθνιίεο, λα δηεπζεηνύληαη πξνζσπηθά 
πξνβιήκαηα θαη λα βειηηώλνληαη νπζηαζηηθά νη πεξηβαληνιινγηθνί εθείλνη 
παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηνλ ςπρηζκό ηνπ αηόκνπ. Ο ζεβαζκόο, ε 
αμηνπξέπεηα, ε δηθαηνζύλε, ην θιίκα ακνηβαηόηεηαο, ε εκπηζηνζύλε, ην 
γλήζην ελδηαθέξνλ, νη επλντθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ε ζσζηή θαη 
απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη ππ’ όςηλ ηηο ηδηαίηεξεο 
ηθαλόηεηεο ή δπζθνιίεο ηνπ αηόκνπ, ε πνηνηηθή ςπραγσγία θαη ηέινο ε 
δηακόξθσζε θιίκαηνο νκάδνο κέζα ζηελ νπνία σξηκάδεη ε 
πξνζσπηθόηεηα θαη ην άηνκν πξνζαξκόδεηαη ζηηο θνηλσληθέο λόξκεο κε 
ηνλ εγέηε, αξρεγό, δηνηθεηή λα εκπλέεη δύλακε θαη εκπηζηνζύλε, 
απνηεινύλ ηόζν πξνιεπηηθά όζν θαη ζεξαπεπηηθά κέζα. 

 

Οι πολλέρ και ποικίλερ απαιηήζειρ, η αύξηζη ηων γνώζεων, έθεπαν ηην 
εξειδίκεςζη και ηη διάζπαζη. 

Οι ππαγμαηικέρ όμωρ ανάγκερ, επιβάλλοςν ηην διαζύνδεζη και ηην 
ολιζηική ανηιμεηώπιζη ηων πποβλημάηων. 
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ΑΧΙΦ 

Καινούπγια 

 

Παπαπομπέρ 

ΑΧΙΦ 

Παλαιοί 

Ειδικοί 

Επιζηήμονερ 

 

Παπεμβάζειρ 

Παπαπομπέρ 

Ε.Ι. Ψςσ/κήρ 

Νοε.  01 1932 1434 74,22 15  22 8  3 

Ιαν.   02 1112 815 73,29 22  31 10  4 

Μαρ. 03 1039 751 72,28 10  14 8  3 

Μαϊ.  02 815 498 61,1 21  18 4  7 

Ιουλ. 02 323 258 79,8 10  4 5  13 

Σεπτ. 02 674 535 79 32  32 8  3 

Νοε.  02 958 803 83,3 59  56 9  18 

          

Μαρ. 03 651 460 70,7 18 6 18 3 5 1 

Μαϊ.  03 455 314 69 14 5 14 4 4 2 

Ιούλ. 03 720 420 60 18 12 18 4 23 5 

Σεπτ. 03 1619 1337 82,5 49 30 18 3 81 23 

Νοε. 03 815 661 81 17 7 5 5 43 18 

  3192 72,64 116 56 - - 156 49 

 


