


Τη είλαη Τειεςπρηαηξηθή;
 Εφαρμογή των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών 

τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα της 
τηλεδιάσκεψης (videoconference) στις 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

 Σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
από απόσταση όταν η φυσική επαφή δεν είναι 
εφικτή. 

 Ζωντανή αμφίδρομη επικοινωνία μέσω εικόνας 
και ήχου

 Οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη έχουν τη 
δυνατότητα να βλέπουν ο ένας τον άλλο μέσω 
της οθόνης, ενώ η μεταξύ τους συνομιλία 
μεταδίδεται μέσω τηλεφωνικών γραμμών

 Η τηλεδιάσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί και 
με συμμετοχή περισσότερων από δύο κέντρων 
ταυτόχρονα



 Αυξανόμενη ανάγκη για παροχή 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που συχνά 

υπερβαίνει το ανθρώπινο δυναμικό 

που διατίθεται

 Σύγχρονη ανάγκη κάλυψης της 

περιφέρειας με υγειονομικές υπηρεσίες 

και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης.



 H πιεξνθόξεζε θαηέρεη θεληξηθό ξόιν ζηελ 

παξνρή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ

 Παξνρή evidence based πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο

 Δμαηνκηθεπκέλεο πξνζεγγίζεηο



Εφαρμογές Τηλεδιάσκεψης

 Εκτύμηςη και διϊγνωςη αςθενών
 Τακτικό παρακολούθηςη αςθενών
 Συνταγογρϊφηςη φαρμϊκων
Ψυχοθεραπευτικϋσ προςεγγύςεισ
 Αγωγό υγεύασ ςτην κοινότητα
 Επιςτημονικϋσ ςυςκϋψεισ και εποπτεύα
 Κατϊρτιςη και ςυνεχιζόμενη εκπαύδευςη του 

προςωπικού και ϊλλων επαγγελματιών υγεύασ
 Εκδόςεισ πιςτοποιητικών
 Διοικητικϋσ δραςτηριότητεσ
 Συμβουλευτικϋσ δραςτηριότητεσ



 Σςμμεηοσή ζηην διεπιζηημονική ομάδα με ζκοπό ηην 

ανηαλλαγή απότευν, ηον ππογπαμμαηιζμό, ηην 

οπγάνυζη & ηην αξιολόγηζη ηηρ κλινικήρ ππακηικήρ και 

άλλυν δπάζευν, ηον ζσεδιαζμό &ηην εκπόνηζη 

επεςνών

 Σςνεπγαζία με θοπείρ ηος εξυηεπικού & ανηαλλαγή 

καλών ππακηικών

 Σςνεπγαζία με θοπείρ ηος εζυηεπικού όπος 

παπαηηπείηαι έλλειτη επαγγελμαηιών τςσικήρ ςγείαρ



Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Καμπούλ -Αφγανιστάν 2004 



Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Καμπούλ -Αφγανιστάν 2004 



 Δλδπλάκσζε ησλ λέσλ επαγγεικαηηώλ 

ςπρηθήο πγείαο

 Δθπαίδεπζε άιισλ επαγγεικαηηώλ – δηα 

βίνπ εθπαίδεπζε

 Δθπαίδεπζε καζεηώλ - Δπαγγεικαηηθόο 

πξνζαλαηνιηζκόο

 Ψπρνεθπαίδεπζε



Πανεπιστημιακή νοσηλευτική σχολή Ερμπίλ Ιράκ-2006



 Ειδικό 
μησάνημα ηηλε-
διάζκετηρ κε 
Camera, 
κηθξόθσλν θαη 
νζόλε ή 
δπλαηόηεηα λα 
πξνβάιεη εηθόλα 
ζε νζόλε ή 
ηειεόξαζε, ζηηο 
δύν πιεπξέο ηεο 
ζύλδεζεο



 Τηλεθυνική ζύνδεζη BRI ISDN: θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηειε-δηάζθεςεο ε ζύλδεζε 

θαηαιακβάλεη θαη ηα δύν θαλάιηα ηεο ISDN (128 

Kb), γηα θαιύηεξε πνηόηεηα ηεο εηθόλαο. Η 

ζύλδεζε είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί θαη κέζσ IP

πξσηνθόιινπ επηθνηλσλίαο (βι. TCP/IP & 

Internet), εθ’ όζνλ θαη νη δύν πιεπξέο δηαζέηνπλ 

επξπδσληθέο ζπλδέζεηο (ADSL) κε αξθεηό εύξνο 

(ηνπιάρηζηνλ 256 kbps πξαγκαηηθά ζην upload)



 Σπλέρεηα ζηε θξνληίδα

 Δμαηνκηθεπκέλεο παξεκβάζεηο



Πξόθεηηαη γηα κηα ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ 
πεξηέρεη:

Α. Αξρηθή Καξηέια

 δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (νλνκαηεπώλπκν, ειηθία,  
θύιν,    δηεύζπλζε, αζθάιεηα, εξγαζία)

 ζπλήζεηεο δσήο, έμεηο

 ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ

 δηάγλσζε θαη ηαμηλόκεζε θαηά DSM IV-ICD 10





Β. Παξαθνινύζεζε/αμηνιόγεζε

 Ψπρηαηξηθό, ςπρνινγηθό θαη θνηλσληθό ηζηνξηθό

 Παξαθνινύζεζε

 ςπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο

 βεβαηώζεηο, γλσκαηεύζεηο, πηζηνπνηεηηθά





Γ. Φαξκαθεπηηθή Αγσγή 

 είδνο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ( παξνύζα,                                                        
πξνεγνύκελεο)

 δόζεηο, ηξόπνο ρνξήγεζεο, δηάξθεηα 
ρνξήγεζεο

 όλνκα ππεπζύλνπ γηαηξνύ

 αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, αιιειεπηδξάζεηο

 γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ην     
ρξόλν





Γ. Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

 πεξηιακβάλεη όιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο / 

παξαθιηληθέο εμεηάζεηο πνπ κπνξεί λα 

ρξεηαζηνύλ

 δίλεη ηε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ησλ ηηκώλ ζε 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν ή άιιεο παξακέηξνπο



Η ειεθηξνληθή θάξηα αζζελνύο είλαη πξνζσπηθή, 

έρεη ην κέγεζνο ηειεθάξηαο ώζηε λα κπνξεί λα 

κεηαθέξεηαη εύθνια θαη πεξηέρεη θάπνηα ζηνηρεία 

ηνπ ειεθηξνληθνύ θαθέινπ. Όηαλ ν αζζελήο 

απεπζύλεηαη ζε θάπνηα ππεξεζία πγείαο  ν γηαηξόο 

ζα κπνξεί εύθνια λα ελεκεξώλεηαη γηα ηε 

δηάγλσζε, ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή, ην ηζηνξηθό 

θηι.



ΑΘΗΝΑ
Ψυχιατρική υπηρεσία

Ψυχολογική υπηρεσία
Κοινωνική υπηρεσία

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Νάξος

Σαντορίνη

Ίος

Αμοργός

Οικοτροφείο Κυβέλη Α. Λιόσια

Οικοτροφείο Οινηίδα Μενίδι

Οικοτροφείο Σεμέλη Πάτρα

Οικοτροφείο Αφαία Αίγινα

Οικοτροφείο Νεφέλη Κέρκυρα

Ξενώνας Κυψέλη



Φολέγανδπορ

Ανάθη

Αμοπγόρ
Διοικηηικόρ Υ

Μικπέρ Κςκλάδερ

Νάξορ
Κλινικόρ Ψςσολόγορ

Ίορ
Διοικηηικόρ Υ

Αθήνα
Ψςσιαηπική Υ.

Κλ. Ψςσολόγορ

Κοινυνική Υ.

Ίορ
Διοικηηικόρ Υ

Αθήνα

Ψςσιαηπική Υ.

Κλ. Ψςσολόγορ
Κοινυνική Υ.

Νάξορ

Σςνηονιζηήρ έπγος
Κλινικόρ Ψςσολόγορ

Τπόπορ κάλςτηρ ηηρ ακηίναρ δπάζηρ – ΚΜΝΑ Κςκλάδυν
Ταθηηθέο ζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο & 24σξε παξέκβαζε ζηελ θξίζε

Σίκινορ
Διοικηηικόρ Υ.

Σανηοπίνη
Κλινικόρ Ψςσολόγορ

Αμοπγόρ
Διοικηηικόρ Υ



 Γηαζύλδεζε κε Γήκνπο, ΚΥ, Αγξνηηθά Ιαηξεία, 

Σρνιεία, Σπιιόγνπο γνλέσλ, Βνήζεηα ζην Σπίηη, 

Πξόλνηα, Δηζαγγειία-Πξσηνδηθείν Νάμνπ, Αζηπλνκία 

θιπ

 Ο  ρώξνο ηεο η/ς «άλνημε» γηα ηνπο θνξείο θαη ηα 

κέιε ηεο θνηλόηεηαο γηα εθπαίδεπζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ λνζνθνκείσλ, 

θέληξσλ πγείαο θαη αγξνηηθώλ ηαηξείσλ (ηαηξνί, 

λνζειεπηηθό πξνζσπηθό) ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο

 Τν δηνηθεηηθό πξνζσπηθό πνπ ζηειερώλεη ηελ Κηλεηή 

Μνλάδα ζηα λεζηά ζπλήζσο πξνέξρεηαη από ηνλ 

ηνπηθό πιεζπζκό ηνπ λεζηνύ 



 Κάιπςε θαη άιισλ αλαγθώλ (πρ ηαηξηθέο 

γλσκαηεύζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά)

 Απμεκέλε αλάγθε γηα παξνρή ππεξεζηώλ ςπρηθήο 

πγείαο ηδίσο ζε πεξηνρέο απνκαθξπζκέλεο ρσξίο 

ππάξρνπζεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο




