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ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΡΧΣΗ ΗΜΔΡΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

 

Νίθνο Αλδξηψηεο, Τπίαηξνο, Δηδηθ. Φπρίαηξνο 401 ΓΝΑ/Νεπξνινγηθή Κιηληθή 

Οξέζηεο Γησηάθνο, Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο 414 ΝΔΝ/Φπρηαηξηθή Κιηληθή 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 Ζ ςπρηαηξηθή λνζεξφηεηα απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε αηηία αδπλακίαο 

νινθιήξσζεο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Δπίζεο, ε ζηξαηησηηθή ζεηεία, θαη 

εηδηθφηεξα ε αξρηθή πεξίνδνο ηεο εθπαίδεπζεο, απνηειεί ζεκαληηθφ 

ζηξεζζνγφλν παξάγνληα, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηδείλσζε 

πξνυπάξρνπζαο ςπρνπαζνινγίαο ή εθδήισζε ςπρηθήο λφζνπ ζε άηνκα κε 

ζρεηηθή πξνδηάζεζε. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ 

επηδεκηνινγηθψλ θαη ςπρνπαζνινγηθψλ δεηθηψλ ζε λενζχιιεθηνπο θαηά ηελ 

πξψηε εκέξα θαηάηαμήο ηνπο. πκκεηείραλ 1.149 λενζχιιεθηνη ηεο  02Δ θαη 

02Σ ΔΟ, νη νπνίνη θαηά ηελ εκέξα θαηάηαμεο ηνπο ζην ΚΔΝ Κνξίλζνπ 

ζπκπιήξσζαλ ζε αλψλπκε βάζε ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ηελ 

παξνχζα θαη πξνεγνχκελε ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Σν 25% ησλ εξσηεζέλησλ 

αλέθεξαλ φηη έρνπλ ληψζεη θάπνηα πεξίνδν ζην παξειζφλ κεγάιε απνγνήηεπζε 

απφ ηε δσή. Απφ απηνχο, ην 10,2% αλέθεξε ηζηνξηθφ επίζθεςεο ζε ςπρίαηξν, 

ην 4,2% ηζηνξηθφ ιήςε ςπρηαηξηθήο αγσγήο, ην 13% ηζηνξηθφ ρξήζεο 

λαξθσηηθήο νπζίαο,  ην 15,8% ζπρλή ρξήζε αιθνφι, ελψ 18,5% ηζηνξηθφ 

απηνθαηαζηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο, ην 4% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξσηεζέλησλ αλέθεξε παιαηφηεξε επίζθεςε ζε ςπρίαηξν θαη απφ απηνχο ην 

41,6% αλέθεξε θάπνην ζεκαληηθφ πξφβιεκα πγείαο ζηελ νηθνγέλεηα, ην 35% 

ηζηνξηθφ ρξήζεο λαξθσηηθήο νπζίαο, θαη ην 35% ηζηνξηθφ ιήςεο ςπρηαηξηθήο 

αγσγήο. πκπεξαζκαηηθά, ζην δείγκα απηφ ησλ λενζπιιέθησλ, ην νπνίν 

ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θχιν θαη ειηθηαθφ θάζκα, βξέζεθαλ πςειά επίπεδα ςπρηθήο 

λνζεξφηεηαο. Θεσξείηαη αλαγθαία ε έγθαηξε αλίρλεπζε θαη ε ζηελή 

παξαθνινχζεζε ησλ αηφκσλ απηψλ. Ζ ζηαζεξή ζπλεξγαζία ησλ ήδε 

θαζηεξσκέλσλ ςπρνθνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηηο δηνηθήζεηο, ε αλάπηπμε 

πεξηεθηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ 

άγρνπο πξνζαξκνγήο, θαη ε ηνμηθνινγηθή εμέηαζε γηα ρξήζε λαξθσηηθψλ 
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νπζηψλ, πηζηεχεηαη φηη ζα βνεζήζνπλ ζηελ έγθαηξε αλίρλεπζε θαη ζπλεπψο 

ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε.  

Δηζαγσγή 

Ζ ζηξαηησηηθή ζεηεία είλαη γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξξελα πιεζπζκνχ ηεο 

ρψξαο ε πξψηε απνκάθξπλζε απφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ επίβιεςε ηεο 

νηθνγέλεηαο. Δηδηθά ε θαηάηαμε θαη νη πξψηεο εβδνκάδεο ηεο ζεηείαο (πεξίνδνο 

εθπαίδεπζεο) απνηεινχλ ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο απηήο κεηαβνιήο θαη ηελ 

θάζε πξνζαξκνγήο ζηα λέα ηδηαίηεξα δχζθνια δεδνκέλα ηεο ζηξαηησηηθήο 

δσήο. χκθσλα κε ηνλ Bowlby (1), ην άγρνο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 

πξνζαξκνγήο είλαη έλα θπζηνινγηθφ, πξνζαξκνζηηθφ θαηλφκελν, πνπ κπνξεί 

λα έρεη παζνινγηθέο εθδειψζεηο, φηαλ έρνπλ ππάξμεη αλσκαιίεο θαηά ηηο 

πξψηεο εκπεηξίεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ παηδηνχ. Σν άγρνο 

απνρσξηζκνχ θαη ην άγρνο πξνζαξκνγήο, είηε είλαη εληφο ησλ θπζηνινγηθψλ 

νξίσλ, είηε – πνιχ πεξηζζφηεξν – φηαλ εκπίπηνπλ ζην θάζκα ηνπ 

παζνινγηθνχ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξάγνληα επηδείλσζεο 

πξνυπάξρνπζαο ςπρνπαζνινγίαο, ή λα ππξνδνηήζνπλ ηελ εθδήισζε ςπρηθήο 

λφζνπ ζε άηνκα κε πξνδηάζεζε (2) . Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη κε βάζε ηα εηήζηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΓΔ/ΓΤΓ ε ςπρηθή λνζεξφηεηα θαηαιακβάλεη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο λνζεξφηεηαο ζην ζηξάηεπκα θαη απνηειεί ηελ 

ζπλεζέζηεξε αηηία αδπλακίαο νινθιήξσζεο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Έηζη, ην 

2001 απφ ην ζχλνιν ησλ παξαπνκπψλ ζηξαηησηψλ ζηηο Δπηηξνπέο 

Απαιιαγψλ ην 59,36% έγηλαλ ιφγσ ςπρηαηξηθνχ λνζήκαηνο κε δεχηεξα ζε 

ζπρλφηεηα ηα λνζήκαηα ηνπ κπνζθειεηηθνχ (15% πεξίπνπ). Αληίζηνηρα, ην 

73,11% ησλ νξηζηηθψλ απαιιαγψλ (Η5), ην 32,5% ησλ ραξαθηεξηζκψλ σο 

βνεζεηηθψλ (Η3, Η4) θαη ην 83,5% ησλ αλαβνιψλ ζηξάηεπζεο έγηλαλ ιφγσ 

ςπρηθήο λφζνπ. Σειηθά, απφ ην ζχλνιν ησλ παξνπζηαζζέλησλ ζηα ΚΔΝ ην έηνο 

2001, ην 3,25% θξίζεθε αθαηάιιειν γηα ζηξάηεπζε θαη ην 11,15% έιαβε 

αλαβνιή ζηξάηεπζεο ιφγσ ςπρηθήο λφζνπ, επηθέξνληαο δειαδή κείσζε ηνπ 

ελεξγνχ έθεδξνπ πξνζσπηθνχ ηεο ηάμεο ηνπ 14,4%.(3) θνπφο απηήο ηεο 

κειέηεο απνηειεί ε θαηαγξαθή ησλ επηδεκηνινγηθψλ θαη ςπρνπαζνινγηθψλ 
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δεηθηψλ ησλ λενζχιιεθησλ θαηά ηελ εκέξα θαηάηαμεο ηνπο,  κε ζηφρν ηελ 

κειινληηθή αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ζην πεδίν ηεο πξφιεςεο. 

Τιηθφ θαη κέζνδνο  

 

Γηα ην ζθνπφ ηεο κειέηεο 1.149 λενζχιιεθηνη ηεο 02Δ’ θαη 02Σ’ ΔΟ 

ηνπ ΚΔΝ Κνξίλζνπ  ζπκπιήξσζαλ θαηά ηελ εκέξα θαηάηαμήο ηνπο ζε αλψλπκε 

βάζε ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην (Παξάξηεκα Α). Απηφ πεξηειάκβαλε κία πξψηε 

θαηεγνξία εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πξνθίι ησλ 

ζηξαηησηψλ, δειαδή ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ελδν-

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ηπρφλ πξνβιήκαηα πγείαο, επάγγεικα γνλέσλ, 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ λενζχιιεθησλ. Αθνινπζνχζε κηα δεχηεξε θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηζηνξηθφ ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ, θαζψο 

θαη ηπρφλ παιαηφηεξν ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ. Οη απαληήζεηο θαηαρσξήζεθαλ 

ειεθηξνληθά θαη επεμεξγάζηεθαλ ζηαηηζηηθά κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 

(4) 

 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Σν 5% ησλ εξσηεζέλησλ εθδήισζε ηελ επηζπκία λα κελ ππεξεηήζεη, 

ελψ ην 8% ήηαλ απαηζηφδνμν σο πξνο ηελ επθνιία πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο. Ζ δηάζεζε ηνπ 28% ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ελ αλακνλή ηεο θαηάηαμεο 

αλαθέξζεθε κέηξηα θαη ηνπ 4% θαθή. Πξφβιεκα πγείαο ζηελ νηθνγέλεηα αλέθεξε 

ην 19%, κέηξηεο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα 5% θαη θαθέο ελδν-νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο 1%.  Αίζζεκα κεγάιεο απνγνήηεπζεο απφ ηε δσή θάπνηα ζηηγκή ζην 

παξειζφλ αηηηάζεθε ην 25%, 6% παξαδέρζεθε παιαηφηεξε απηνθαηαζηξνθηθή 

ζπκπεξηθνξά, 7% επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 33% αδπλακία ή απνθπγή 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Υξήζε λαξθσηηθψλ παξαδέρζεθε ην 5%, 

ελψ 9% απάληεζαλ φηη θαηαλαιψλνπλ ππεξβνιηθά κεγάιεο πνζφηεηεο αιθνφι. 

Σέινο, επίζθεςε ζε ςπρίαηξν ή ςπρνιφγν αλέθεξε ην 4% θαη ιήςε 

ςπρηαηξηθήο αγσγήο ην 2% (Πίλαθαο 1). 
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Απφ ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ πξνέθπςαλ θάπνηα 

ελδηαθέξνληα ζηνηρεία. Έηζη, απφ ην ζχλνιν απηψλ πνπ αηηηάζεθαλ αίζζεκα 

κεγάιεο απνγνήηεπζεο απφ ηε δσή θαηά ην παξειζφλ (25% επί ησλ 

εξσηεζέλησλ), ην 18,5% αλέθεξε απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, 10,2% είρε 

ηζηνξηθφ επίζθεςεο ζε ςπρίαηξν θαη ην 4,2% είρε ιάβεη ςπρηαηξηθή αγσγή. 

Δπίζεο, 13% αλέθεξε ρξήζε λαξθσηηθήο νπζίαο θαη 15,8% ζπρλή ρξήζε 

αιθνφι (Πίλαθαο 2). 

Απφ ην ζχλνιν απηψλ πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε 

παιαηφηεξε επίζθεςε ζε ςπρίαηξν (4% ησλ εξσηεζέλησλ), έλα πνιχ πςειφ 

πνζνζηφ αλέθεξε χπαξμε ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο ζηελ νηθνγέλεηα (41,6%), 

35% ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη 35% ιήςε ςπρηαηξηθήο αγσγήο (Πίλαθαο 3). 

 

 

πδήηεζε  

 

ηε κειέηε ζπκκεηείρε ηθαλφο αξηζκφο λενζχιιεθησλ πνπ ζεσξείηαη 

αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θχιν θαη ην 

ειηθηαθφ θάζκα. Γελ επηρεηξήζεθε ν θαζνξηζκφο ςπρηαηξηθψλ δηαγλψζεσλ 

κέζσ ησλ εξσηήζεσλ, παξά κφλν ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ε 

θαηαγξαθή ηάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ λενζχιιεθησλ ηελ 

εκέξα θαηάηαμήο ηνπο θαη πάιη κφλν κε ηε κνξθή ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Δπίζεο, δελ επηρεηξήζεθε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηξαηεπζίκσλ αλάινγα κε ηελ 

ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε, γη’απηφ θαη ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε ζε 

αλψλπκε βάζε. Ζ αλσλπκία εμππεξέηεζε θαη πξνο ην ζθνπφ ηεο εηιηθξίληαο 

ησλ απαληήζεσλ, εηδηθά ζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ηπρφλ ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ 

θαη ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη αιθνφι. Σν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ  ζπλνπηηθφ θαη 

ην ιεμηιφγην ηνπ απιφ, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηφ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη λα απαηηεί πνιχ ρξφλν γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ.  

Δίλαη ελδηαθέξνπζα ε ζπζρέηηζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παξφληα 

απνηειέζκαηα, ζε ζρέζε κε ηα εηήζηα ηαηξηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΓΔ/ΓΤΓ, 

κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ζε λενζπιιέθηνπο, αιιά θαη κε 

ηνπο επηδεκηνινγηθνχο δείθηεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (3, 5, 6). Σα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνχζαο κειέηεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο Οκάδεο 
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Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ Κέληξσλ Νενζπιιέθησλ κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία παξφκνησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλίρλεπζεο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ πεξηνξηζκνχ ηνπ άγρνπο πξνζαξκνγήο. 
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Πίλαθαο 1.  Δλδεηθηηθά απνηειέζκαηα (%) απαληήζεσλ εξσηεκαηνινγίνπ  

 

 Ναη Όρη 

Έλησζεο πνηέ κεγάιε απνγνήηεπζε απφ ηε δσή; 25% 73% 

Έλησζεο πνηέ λα ζέιεηο λα θάλεηο θαθφ ζηνλ εαπηφ ζνπ; 6% 95% 

Έλησζεο πνηέ λα ζέιεηο λα θάλεηο θαθφ ζηνπο άιινπο; 7% 93% 

πλήζσο εθθξάδεηο αλνηρηά ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ; 67% 33% 

Πηζηεχεηο ζπρλά φηη νη άιινη γχξσ ζνπ δε ζέινπλ ην θαιφ ζνπ; 13% 87% 

Έρεηο δνθηκάζεη πνηέ θάπνηα λαξθσηηθή νπζία; 5% 95% 

Πίλεηο ζπρλά αιθνφι; 9% 91% 

Έρεηο δνθηκάζεη θάπνηα νπζία γηα λα αηζζαλζείο θαιχηεξα; 4% 96% 

Έρεηο δνθηκάζεη εξσίλε; 1% 99% 

Έρεηο επηζθεθηεί ςπρνιφγν ή ςπρίαηξν γηα θάπνην ιφγν;  4% 96% 

Έρεηο πάξεη θάπνηα ζεξαπεία κεηά απφ επίζθεςε ζε ςπρίαηξν; 2% 98% 

Δίρεο πνηέ ζθέςεηο ή εκπεηξίεο πνπ λα ηηο ζεσξείο παξάμελεο; 10% 90% 

Δίρεο πνηέ κπιεμίκαηα κε ηελ αζηπλνκία;  4% 96% 

πκβαίλεη λα θνβάζαη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, αλζξψπνπο ή 

αληηθείκελα; 
17% 83% 
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Πίλαθαο 2. Άηνκα θαη πνζνζηά (ζε παξέλζεζε) πνπ δήισζαλ φηη έλησζαλ 

θάπνηε κεγάιε απνγνήηεπζε από ηε δσή.  

 
Έλησζεο πνηέ κεγάιε 

απνγνήηεπζε απφ ηε δσή; 

 Ναη (n=285) 

 N (%) 

νβαξφ πξφβιεκα πγείαο ζηελ νηθνγέλεηα  (Ν=219)  76 (26.6) 

Υξήζε νπζίαο γηα πξφθιεζε επθνξίαο   (Ν=47)  27 (9.5) 

πρλή ρξήζε κεγάισλ πνζνηήησλ αιθνφι   (Ν=104)  45 (15.8) 

Υξήζε λαξθσηηθήο νπζίαο θαηά ην παξειζφλ   (Ν=55)  37 (13) 

Δπίζθεςε ζε ςπρνιφγν/ςπρίαηξν   (Ν=48)  29 (10.2) 

Θεξαπεία κεηά απφ επίζθεςε ζε ςπρίαηξν   (Ν=19)  12 (4.2) 

Απηνθαηαζηξνθηθή ηάζε θαηά ην παξειζφλ   (Ν=62)  53 (18.5) 

 

 

. 

 

Πίλαθαο 3. Άηνκα θαη πνζνζηά (ζε παξέλζεζε) πνπ αλέθεξαλ παιαηόηεξε 

επίζθεςε ζε ςπρίαηξν ή ςπρνιόγν  

 

 
Παιαηφηεξε επίζθεςε ζε 

ςπρίαηξν ή ςπρνιφγν 

 Ναη (n=48) 

 N (%) 

νβαξφ πξφβιεκα πγείαο ζηελ νηθνγέλεηα  

(Ν=219)  
20 (41,6) 

πρλή ρξήζε κεγάισλ πνζνηήησλ αιθνφι   

(Ν=104)  
14 (29) 

Υξήζε λαξθσηηθήο νπζίαο θαηά ην παξειζφλ   

(Ν=55)  
17 (35) 

Θεξαπεία κεηά απφ επίζθεςε ζε ςπρίαηξν   

(Ν=19)  
17 (35) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  
Παξαθαιψ, ζπκπιήξσζε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ζνπ 
θαζψο θαη ηνλ ραξαθηήξα ζνπ.  

 ΔΠΗΘΤΜΔΗ ΝΑ ΤΠΖΡΔΣΖΔΗ;…………………………………………….. 
ΠΟΣΔ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ;………………ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ;…………………… 
ΠΟΤ ΜΔΓΑΛΧΔ; …………… …. ΑΠΟΦΟΗΣΟ: …………………………….    
ΔΗΑΗ ΠΑΝΣΡΔΜΔΝΟ; ……………ΔΥΔΗ ΠΑΗΓΗΑ; (Πφζα;) …………….. …. 

 ΔΥΔΗ ΚΑΠΟΗΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΤΓΔΗΑ (Πνην;) ………………………………. 
- ΠΗΣΔΤΔΗ ΟΣΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΔΗ Ή ΘΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΔΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΣΡΑΣΟ; ………………………………………………… 
- ΠΧ ΖΣΑΝ Ζ ΓΗΑΘΔΖ ΟΤ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΚΑΗΡΟ; ………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΠΑΣΔΡΑ: ………………ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΜΖΣΔΡΑ:………… 
ZΔΗ Ο ΠΑΣΔΡΑ ΟΤ; ……………… ZEI Ζ ΜΖΣΔΡΑ ΟΤ; ……………. …. 
ΟΗ ΓΟΝΔΗ ΟΤ, Ενπλ καδί; …….Υσξηζηά;………Πήξαλ δηαδχγην;………. ΠΟΑ 
ΑΓΔΛΦΗΑ ΔΥΔΗ;………………………………………………………… 
ΔΥΔΗ ΚΑΠΟΗΟ ΜΔΛΟ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΟΤ ΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΤΓΔΗΑ; 
……………………………………………………………………………… 
ΠΧ EINAI OI ΥΔΔΗ ΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ; Καιή…Μέηξηα…Καθή.. 
ΠΧ ΔΗΝΑΗ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ; Καιή…. Μέηξηα…… Καθή…. 
 

 εκείσζε κε  ηελ θαηάζηαζε πνπ ζε αληηπξνζσπεχεη.  

 Ναη Ίζσο ρη 

ΔΝΗΧΔ ΠΟΣΔ ΜΔΓΑΛΖ ΑΠΟΓΟΖΣΔΤΖ ΑΠO ΣΖ ΕΧΖ;    

ΔΝΗΧΔ ΠΟΣΔ ΝΑ ΘΔΛΔΗ ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΚΑΚΟ ΣΟΝ 
ΔΑΤΣΟ ΟΤ; 

   

ΔΝΗΧΔ ΠΟΣΔ ΝΑ ΘΔΛΔΗ ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΚΑΚΟ ΣΟΤ 
ΑΛΛΟΤ ;  

   

ΤΝΖΘΧ ΔΚΦΡΑΕΔΗ ΑΝΟΗΥΣΑ ΣΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ 
ΟΤ; 

   

ΤΝΖΘΧ ΔΗΑΗ ΚΑΥΤΠΟΠΣΟ ΜΔ ΣΗ ΤΜΒΑΗΝΔΗ ΓΤΡΧ 
ΟΤ; 

   

ΔΥΔΗ ΓΟΚΗΜΑΔΗ ΚΑΠΟΗΑ ΝΑΡΚΧΣΗΚΖ ΟΤΗΑ; 
 

   

ΠΗΝΔΗ ΤΥΝΑ ΠΟΛY ΑΛΚΟΟΛ; 
 

   

ΔΥΔΗ ΓΟΚΗΜΑΔΗ ΠΟΣΔ ΥΑΠΗΑ ΓΗΑ ΝΑ ΑΗΘΑΝΘΔΗ 
ΚΑΛΤΣΔΡΑ; 

   

ΔΥΔΗ ΓΟΚΗΜΑΔΗ ΖΡΧΗΝΖ; 
 

   

ΔΥΔΗ ΔΠΗΚΔΦΣΔΗ ΦΤΥΗΑΣΡΟ ΓΗΑ ΚΑΠΟΗΟ ΛΟΓΟ; 
 

   

EΥΔΗ ΠΑΡΔΗ ΚΑΠΟΗΑ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΚΔΦΖ 
Δ ΦΤΥΗΑΣΡΟ; 

   

 
Έρεηο λα πξνζζέζεηο θάηη άιιν ζρεηηθά κε ηελ πγεία ζνπ; …………..………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
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ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΜΔΡΙΜΝΑ ΣΙ ΜΟΝΑΓΔ ΣΗ ΠΑΡΑΜΔΘΟΡΙΟΤ:  

ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΣΗ 88 ΓΙ ΣΗ ΛΗΜΝΟ 

 
 
 
Παπαδφπνπινο πκεψλ, Οπιίηεο Φπρνιφγνο, 88 ΣΤΓ Λήκλνο 
 
 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζχλνςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Οκάδαο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο (Ο.Φ.Μ.) γηα φιν ην έηνο 

2004, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο 88 ΓΗ θαη εδξεχεη ζην 88 ΣΤΓ, εληφο 

ηνπ ζηξαηνπέδνπ «Βεξηζώλε», ζην Πιαηχ Λήκλνπ.  

 Ζ ζπγθεθξηκέλε Οκάδα είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε δηαζθάιηζε θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ νπιηηψλ πνπ 

ππεξεηνχλ ηε ζεηεία ηνπο ζηηο Μνλάδεο θαη ζηα Δ.Φ. ηεο Λήκλνπ. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο ηεο Ο.Φ.Μ. Λήκλνπ  

 

 ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηεο, ε Ο.Φ.Μ. Λήκλνπ εξγάδεηαη κε ηξεηο θπξίσο 

ηξφπνπο: (α) πεξηνδεχεη ζε νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα (δχν θνξέο αλά 

δίκελν, ππφ ηδεψδεηο ζπλζήθεο) ζηηο Μνλάδεο ηνπ λεζηνχ δηελεξγψληαο 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο νπιίηεο πνπ βξίζθνληαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο 

ζηηγκέο ζηα αληίζηνηρα ζηξαηφπεδα, (β) δηεξεπλά ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 

ησλ νπιηηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ΣΔΠ ηνπ 88 ΣΤΓ, είηε θαηφπηλ δηθνχ 

ηνπο αηηήκαηνο, είηε θαηφπηλ παξαπνκπήο ηνπ Ηαηξνχ ηεο Μνλάδαο ζηελ νπνία 

ππεξεηνχλ θαη (γ) ιεηηνπξγεί, ζε 24σξε βάζε, ηελ Σειεθσληθή Γξακκή 

Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο Οπιηηψλ, ε νπνία εγθαηληάζηεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2004 (βι. ζρεηηθή ελφηεηα ‘Τειεθσληθή Γξακκή Χπρνινγηθήο Υπνζηήξημεο 

Οπιηηώλ’, παξαθάησ).  

 Καηά ηηο πεξηνδείεο ηεο ζηηο Μνλάδεο ηεο Λήκλνπ, ε Ο.Φ.Μ. ζπληάζζεη, 

ζχκθσλα κε ηελ πάγηα δηαηαγή πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο, αλαιπηηθέο 

αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηα επξήκαηα ησλ επηζθέςεψλ ηεο ζηηο Μνλάδεο θαη ζηα 

θπιάθηα ηνπ λεζηνχ. ηηο αλαθνξέο απηέο παξνπζηάδνληαη ηφζν νη πεξηπηψζεηο 

ησλ νπιηηψλ πνπ θξίλνληαη σο Άηνκα Φξήδνληα Ιδηαίηεξεο Φξνληίδαο 

(‘Α.Υ.Η.Φ.’), φζν θαη ε γεληθφηεξε εηθφλα πνπ εκθαλίδεη ε θάζε Μνλάδα ζε φ,ηη 

αθνξά βαζηθέο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο (π.ρ. εζηθφ-θιίκα ησλ νπιηηψλ, 
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ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ νπιηηψλ [πνζφηεηα / πνηφηεηα θαγεηνχ, ρψξνη 

πγηεηλήο, θαηαθιίζεηο, άδεηεο / έμνδνη νπιηηψλ]. Καηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε 

πεξηνδείαο, ελεκεξψλνληαη άκεζα, ηφζν νη θ.θ. Γηνηθεηέο φζν θαη νη Ηαηξνί ησλ 

Μνλάδσλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο εληνπηζηεί, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα ηνπο απνζηέιιεηαη ε ιεπηνκεξήο έγγξαθε αλαθνξά ηεο Ο.Φ.Μ. 

 Δπίζεο, ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζπληάζζνληαη ζρεηηθά κε ηελ θάζε 

πξνζέιεπζε νπιίηε πνπ γίλεηαη ζην ΣΔΠ ηνπ 88 ΣΤΓ, θαη φηαλ απηφ θξίλεηαη 

δφθηκν απφ ηνπο Ηαηξνχο, νπιίηεο θαη Αμθνχο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απηφ. Σα 

ελεκεξσηηθά απηά ζεκεηψκαηα ζπλνδεχνπλ ηνλ θάζε νπιίηε κεηά ην πέξαο ηεο 

εθάζηνηε εμέηαζεο, κε απνδέθηεο ηνλ θ.θ. Γθηή ηεο Μνλάδαο ζηελ νπνία 

ππεξεηεί ν εμεηαζζείο νπιίηεο ή/θαη ηνλ Φπρίαηξν, ζηνλ νπνίν παξαπέκπεηαη 

γηα ςπρνκεηξηθή – ςπρηαηξηθή εθηίκεζε, εάλ θάηη ηέηνην θξηζεί απαξαίηεην κεηά 

ηε ζπλέληεπμε πνπ ιακβάλνπλ ηα κέιε ηεο Ο.Φ.Μ.  

 

Σηλεθυνική Γπαμμή Ψςσολογικήρ Τποζηήπιξηρ Οπλιηών 

 

 Ζ Τειεθσληθή Γξακκή Χπρνινγηθήο Υπνζηήξημεο Οπιηηώλ, ε νπνία 

ζηειερψλεηαη απφ κέιε ηεο Ο.Φ.Μ., εγθαηληάζηεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2004 θαη 

απαληά έθηνηε ζηνλ αξηζκφ 22540-25293. Ζ ελ ιφγσ Σειεθσληθή Γξακκή είλαη 

ζηε δηάζεζε ηνπ νπνηνπδήπνηε θαηαθχγεη ζ’ απηήλ, 24 ψξεο ην 24σξν, θαη 

ιεηηνπξγεί κε θαλνληθή ρξέσζε.  

 

Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Ο.Φ.Μ. Λήκλνπ γηα ην έηνο 2004 

 

 Αλάιπζε ζηνηρείσλ δηκεληαίσλ αλαθνξώλ 

 

 ηελ ελφηεηα απηή πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηκεληαίσλ αλαθνξψλ1 πνπ ππνβιήζεθαλ 

ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνδεηψλ ηεο Ο.Φ.Μ., απφ ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

έσο θαη ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

                                                 
1 Η παροσζίαζε ηφλ ελ ιόγφ αποηειεζκάηφλ βαζίδεηαη ζηης έλησπες αλαθορές ποσ σπάρτοσλ αρτείο ηες 

Ο.Ψ.Μ. γηα ηο έηος 2004. Τελ εσζύλε ηες αθρίβεηας ηφλ ζηοητείφλ θέροσλ οη ζσληάζζοληες ηελ εθάζηοηε 
αλαθορά.  
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 Οη δηκεληαίεο αλαθνξέο ηεο Ο.Φ.Μ. Λήκλνπ γηα ην 2004 ήηαλ ηέζζεξηο 

(4), γηα ηα δίκελα Μαξηίνπ-Απξηιίνπ 2004, Ηνπλίνπ-Ηνπιίνπ 2004, Απγνχζηνπ-

επηεκβξίνπ 2004 θαη, ηέινο, Οθησβξίνπ-Ννεκβξίνπ 2004, αληίζηνηρα. Σα 

ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνπζίαζε απηή αθνξνχλ, ζπγθεληξσηηθά, ηελ 

πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηεο Ο.Φ.Μ. εληφο ησλ νθηψ αληίζηνηρσλ κελψλ.  

 Δηδηθφηεξα, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Ο.Φ.Μ. γηα ην έηνο 

2004, δηελεξγήζεθαλ 1.878 ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ πεξηνδείεο ηεο 

Ο.Φ.Μ. ζηα ζηξαηφπεδα θαη ζηα θπιάθηα ηεο Λήκλνπ θαη δελ αλαθέξνληαη ζε 

ζπλεληεχμεηο ζηα πιαίζηα εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ (παξαπνκπψλ ή εθνπζίσλ 

πξνζειεχζεσλ νπιηηψλ). 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην πξψην δίκελν ιεηηνπξγίαο ηεο Ο.Φ.Μ. 

Λήκλνπ γηα ην έηνο 2004, δηελεξγήζεθαλ 288 ζπλεληεχμεηο, επί ζπλφινπ 300 

παξφλησλ νπιηηψλ [πνζνζηφ θάιπςεο 96%] 2. Σν δίκελν Ηνπλίνπ-Ηνπιίνπ 2004, 

ν αξηζκφο ησλ ζπλεληεχμεσλ αλήιζε ζε 592, επί ζπλφινπ 781 νπιηηψλ 

[πνζνζηφ θάιπςεο 76%].  Σν δίκελν Απγνχζηνπ-επηεκβξίνπ, ζπλεληεχμεηο 

ειήθζεζαλ 484 ζπλεληεχμεηο, επί ζπλφινπ 637 παξφλησλ νπιηηψλ [πνζνζηφ 

θάιπςεο 75,9%]. Σέινο, ην δίκελν Οθησβξίνπ-Ννεκβξίνπ 2004, ν αξηζκφο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ απφ νπιίηεο ήηαλ 514, επί ζπλφινπ 678 παξφλησλ νπιηηψλ 

[πνζνζηφ θάιπςεο 75,8%].  

Καηά ηελ πεξηνδεία εληφο ηνπ δηκήλνπ Μαξηίνπ-Απξηιίνπ 2004, δεθαηξείο (13) 

παιαηφηεξνη Α.Υ.Η.Φ. βνεζήζεθαλ θαη έπαςαλ λα ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο θξνληίδαο, 

εληνπίζηεθαλ ηέζζεξηο (4) λένη Α.Υ.Η.Φ., ελψ παξέκεηλαλ σο ηέηνηνη ελλέα (9) 

νπιίηεο. Σν πνζνζηφ ησλ Α.Υ.Η.Φ. (13 ζπλνιηθά) ήηαλ 4,51% επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εμεηαζζέλησλ νπιηηψλ. Καηά ηελ πεξηνδεία εληφο ησλ κελψλ Ηνπλίνπ-

Ηνπιίνπ 2004, δώδεθα (12) παιαηφηεξνη Α.Υ.Η.Φ. βνεζήζεθαλ θαη έπαςαλ λα 

ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο θξνληίδαο, εληνπίζηεθαλ ζαξάληα έλαο (41) λένη Α.Υ.Η.Φ., 

ελψ δελ παξέκεηλε σο ηέηνηνο θαλέλαο νπιίηεο. Σν πνζνζηφ ησλ Α.Υ.Η.Φ. (41 

ζπλνιηθά) ήηαλ 6,92% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμεηαζζέλησλ νπιηηψλ. Καηά ηελ 

πεξηνδεία εληφο ησλ κελψλ Απγνχζηνπ-επηεκβξίνπ 2004, ελλέα (9) 

παιαηφηεξνη Α.Υ.Η.Φ. βνεζήζεθαλ θαη έπαςαλ λα ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο θξνληίδαο, 

εληνπίζηεθαλ ηξηάληα ηέζζεξηο (34) λένη Α.Υ.Η.Φ., ελψ παξέκεηλαλ σο ηέηνηνη έμη 

(6) νπιίηεο. Σν πνζνζηφ ησλ Α.Υ.Η.Φ. (40 ζπλνιηθά) ήηαλ 8,26% επί ηνπ 

                                                 
2 Η ζσγθεθρηκέλε περηοδεία αθορά ηελ θάισυε ηεζζάρφλ (4) Μολάδφλ, γη΄ασηό θαη δηαθοροποηείηαη, 
έλαληη ηφλ επόκελφλ περηοδεηώλ, φς προς ηα ποζοζηά θάισυες ηφλ Μολάδφλ.  
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ζπλφινπ ησλ εμεηαζζέλησλ νπιηηψλ. Σέινο, θαηά ηελ πεξηνδεία εληφο ησλ 

κελψλ Οθησβξίνπ-Ννεκβξίνπ 2004, δεθαεπηά (17) παιαηφηεξνη Α.Υ.Η.Φ. 

βνεζήζεθαλ θαη έπαςαλ λα ρξήδνπλ ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο, εληνπίζηεθαλ 

ηξηάληα έμη (36) λένη Α.Υ.Η.Φ., ελψ παξέκεηλαλ σο ηέηνηνη ελλέα (9) νπιίηεο. Σν 

πνζνζηφ ησλ Α.Υ.Η.Φ. (45 ζπλνιηθά) ήηαλ 6,63% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εμεηαζζέλησλ νπιηηψλ. 

Δπίζεο, δηελεξγήζεθαλ 23 ζπλεληεχμεηο, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2004, νη 

νπνίεο αθνξνχζαλ ‘έθηαθηα πεξηζηαηηθά’, γηα ηα νπνία γίλεηαη ιφγνο ζηελ 

αθφινπζε ελφηεηα.  

  

 Αλάιπζε ‘εθηάθησλ’ πεξηζηαηηθώλ 

 

 πσο αλαθέξζεθε θαη πξσηχηεξα, σο ‘έθηαθηα’ ινγίδνληαη ηα 

πεξηζηαηηθά εθείλα πνπ εμεηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο 

παξαπνκπήο νπιηηψλ ζην γξαθείν ηεο Ο.Φ.Μ. απφ ηηο αληίζηνηρεο Μνλάδεο 

ηνπο (ζπλήζσο θαηφπηλ παξαπεκπηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ Ηαηξνχ ηεο εθάζηνηε 

Μνλάδαο) ή, θαηφπηλ απηφβνπιεο πξνζέιεπζεο ησλ νπιηηψλ ζην Γξαθείν ηεο 

Ο.Φ.Μ. Σν ηειεπηαίν ηζρχεη ζπλήζσο γηα ην ζηξαηφπεδν «Βεξηζώλε», φπνπ ε 

κεηάβαζε ησλ νπιηηψλ είλαη ακεζφηεξε.  

 Οη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ‘εθηάθησλ’ πεξηζηαηηθψλ αθνξνχζαλ 

πεξηζηαηηθά ‘δπζπξνζαξκνγήο’, ζπλνδεπφκελα ελίνηε θαη απφ αγρψδεηο 

εθδειψζεηο. Άιιεο πεξηπηψζεηο πεξηειάκβαλαλ πεξηζηαηηθά δπζθνξίαο 

νπιηηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ έθβαζε ρνξήγεζεο άδεηαο ηελ νπνία είραλ αηηεζεί 

ζηελ Γηνίθεζε ησλ Μνλάδσλ ηνπο, πεξηζηαηηθά ρξήδνληα ςπρηαηξηθήο 

εθηίκεζεο, πεξηζηαηηθά θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ δπζρεξεηψλ πνπ 

είραλ πξνθχςεη εθηάθησο θαη βάξπλαλ ηνπο νπιίηεο, πεξηζηαηηθά αλαπηπμηαθψλ 

δηαηαξαρψλ θ.ά.  

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο απηήο επηιέμακε λα παξνπζηάζνπκε 

ελδεηθηηθά νξηζκέλα ‘έθηαθηα’ πεξηζηαηηθά ππφ κνξθήλ ‘κειέηεο πεξηπηψζεσλ’, 

ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο.  
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Α. ΣΡ (ΠΕ) κε εκθαλή ζηνηρεία δπζπξνζαξκνζηηθφηεηαο, αδηαθνξία θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ αλαηηζέκελσλ ππεξεζηψλ, θαζπζηεξεκέλε επηζηξνθή ζηε 

Μνλάδα ηνπ απφ άδεηα, ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηεο ηειεπηαίαο.  

 

ΥΔΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟ Ο.Φ.Μ.: χληαμε ελεκεξσηηθνχ 

ζεκεηψκαηνο θαη παξαπνκπή ηνπ πεξηζηαηηθνχ γηα ςπρνκεηξηθή – ςπρηαηξηθή 

εθηίκεζε.  

 

Β. ΣΡ (ΠΕ) κε θιηληθή εηθφλα λνεηηθήο πζηέξεζεο, ηάζεηο 

δπζπξνζαξκνζηηθφηεηαο, επίζεζε εηο βάξνο ζπλνπιηηψλ ηνπ κε αηρκεξφ 

αληηθείκελν, θαηάθιηζε θάησ απφ ζηξαηησηηθφ φρεκα θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο.  

 

ΥΔΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟ Ο.Φ.Μ. : χληαμε ελεκεξσηηθνχ 

ζεκεηψκαηνο θαη παξαπνκπή ηνπ πεξηζηαηηθνχ γηα ςπρνκεηξηθή – ςπρηαηξηθή 

εθηίκεζε.  

 

Γ. ΣΡ (ΠΕ) ρακεινχ λνεηηθνχ επηπέδνπ, ρσξίο θαζφινπ θνηλσληθά εξεζίζκαηα 

ή δεμηφηεηεο, έληνλα θινληζκέλε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, κε βξαδπςπρηζκφ, 

άθξσο θαρχπνπηνο, ππφ ηε ζπλερή εληχπσζε φηη ελνριείηαη απφ ηνπο 

ζπλνπιίηεο ηνπ.  

 

ΥΔΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟ Ο.Φ.Μ. : χληαμε ελεκεξσηηθνχ 

ζεκεηψκαηνο θαη παξαπνκπή ηνπ πεξηζηαηηθνχ γηα ςπρνκεηξηθή – ςπρηαηξηθή 

εθηίκεζε.  

 

 Σύλνςε αλαζηαιηηθώλ θαηλνκέλσλ ζην έξγν ηεο Ο.Χ.Μ. θαηά ην 

2004 

 

 Μία γεληθψο παξαδεθηή δηαπίζησζε είλαη φηη ν κέρξη ηψξα απνινγηζκφο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τειεθσληθήο Γξακκήο Χπρνινγηθήο Υπνζηήξημεο Οπιηηώλ 

δελ ππήξμε ελζαξξπληηθφο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ θιήζεσλ. Κάπνηεο πηζαλέο 

εμεγήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ είλαη, αθελφο, ε ειιηπήο ελεκέξσζε 

ησλ Μνλάδσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιφγσ Γξακκήο θαη, αθεηέξνπ, ε 
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ελδερφκελε πζηέξεζή ηεο έλαληη ηεο αληίζηνηρεο Σειεθσληθήο Γξακκήο 

Τπνζηήξημεο Οπιηηψλ, ιφγσ ηνπ φηη ε ηειεπηαία ιεηηνπξγεί ρσξίο ρξέσζε. .  

 

 πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα αξρεία ηεο Ο.Φ.Μ. ζρεηηθά κε ηηο δηκεληαίεο 

αλαθνξέο ηνπ έηνπο, ε ρξνληθή πεξίνδνο Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηελ ππνβνιή ηεο αληίζηνηρεο δηκεληαίαο αλαθνξάο. Ζ έιιεηςε 

απηή νθείιεηαη, ηφζν ζηελ πξνβιεκαηηθή ζηειέρσζε ηεο Ο.Φ.Μ. θαηά ηνπο 

πξψηνπο κήλεο ηνπ 2004, φζν θαη ζηηο δπζρεξείο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξάηεζαλ ζην λεζί ζηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ. 

 

 Οη απαηηήζεηο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ο.Φ.Μ. ηνπ λεζηνχ 

επηβάιινπλ ηελ επάλδξσζή ηεο κε ηξία, θαη΄ειάρηζην αξηζκφ, ζηειέρε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα δχν απφ απηά απαζρνινχληαη ζηελ ελαιιάμ (κέξα παξά 

κέξα) ζηειέρσζε ηνπ Γξαθείνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Σειεθσληθήο Γξακκήο 

Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο, ηελ ψξα πνπ ην ηξίην κέινο ηεο Οκάδαο κπνξεί λ’ 

απνπζηάδεη ζε πεξηνδεία. Χζηφζν, ην έξγν ηεο Οκάδαο ζπλάληεζε πξνβιήκαηα 

ζηελ άζθεζή ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2004, φηαλ, ιφγσ 

απφζπαζεο ηνπ ελφο εθ ησλ ηξηψλ παξακελφλησλ νπιηηψλ, ζηελ Ο.Φ.Μ. 

βξέζεθαλ λα ιεηηνπξγνχλ κφλν δχν κέιε. Σν πξφβιεκα επηηάζεθε απφ ηελ 

αλαζηάησζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζρεηηθά κε ην πξν ηεο απφζπαζεο 

ρξνλνδηάγξακκα πεξηνδείαο ηεο Ο.Φ.Μ. γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

 πσο ζπλέβε θαη κε πεξηπηψζεηο νπιηηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηα πιαίζηα 

ηεο πξνεγνχκελεο δηκεληαίαο αλαθνξάο, δηαπηζηψζεθαλ θαη ζηελ εμεηαδφκελε 

ρξνληθή πεξίνδν, πεξηπηψζεηο κεηαηηζέκελσλ ζηε Λήκλν ζηξαηησηψλ κε 

ζνβαξά θνηλσληθννηθνλνκηθά αιιά θπξίσο ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, νη νπνίνη 

πεξηζζφηεξν δπζρεξαίλνπλ παξά δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

κνλάδσλ. Οη ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο θξίζεθαλ άμηεο ςπρνκεηξηθήο – ςπρηαηξηθήο 

εθηίκεζεο θαη, γηα ην ιφγν απηφ, παξαπέκθζεθαλ πξνο εμέηαζε ζην 414 ΝΔΝ 

ζηελ Αζήλα.  

 

 Πξννπηηθέο γηα ην έξγν ηεο Ο.Φ.Μ. Λήκλνπ ζην κέιινλ 
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α. ε ζπλέρεηα ηνπ ζθεπηηθνχ ζε φ,ηη αθνξά ηε κε-επάλδξσζε ηεο Ο.Φ.Μ. 

κε λέα κέιε ηεο ζεηξάο 2004 Γ’, δηαηππψζεθε ε πξφηαζε γηα ηελ θηλεηνπνίεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθηξνπή ησλ θιήζεσλ ηεο Σειεθσληθήο Γξακκήο 

Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο πξνο ην ΣΔΠ ηνπ 88 ΣΤΓ.  

   

β.   Κηλεηνπνίεζε κεηαμχ ηνπ 88 ΣΤΓ θαη ησλ ππνινίπσλ κνλάδσλ ηνπ 

λεζηνχ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν γλσζηή ε χπαξμε θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο Σειεθσληθήο Γξακκήο Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο, κε ηελ ειπίδα 

φηη ζην κέιινλ ε αληαπφθξηζε πξνο απηήλ ζα είλαη ζεηηθφηεξε. 

  

γ.  Δθνδηαζκφο ηεο Ο.Φ.Μ. κε ην δένλ ελεκεξσηηθφ πιηθφ (π.ρ. ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα, αθίζεο) απφ αξκφδηνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

νπιηηψλ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπο ζεηείαο θαη ηεο πγείαο 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο (π.ρ. ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ, παξνρή 

πξψησλ βνεζεηψλ ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο [π.ρ. θαξδηναλαπλεπζηηθή 

αλάλεςε] θ.ά.) 

 

δ.   πσο επηζεκάλζεθε θαη ζηηο πξνηάζεηο ηεο Ο.Φ.Μ. ζηα πιαίζηα ησλ 

δηκεληαίσλ αλαθνξψλ, ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ην έξγν ηεο Ο.Φ.Μ θαη εηδηθφηεξα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάπνησλ ηδηαδφλησλ πεξηζηαηηθψλ, ζ’ απνηεινχζε ε 

παξνπζία θαη παξακνλή ηνπ ζηξαηησηηθνχ ςπρηάηξνπ ηνπ ρεκαηηζκνχ γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ή έζησ νη ηαθηηθφηεξεο επηζθέςεηο ηνπ.      

 

πκπεξάζκαηα – Πξννπηηθέο 

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία θιείλεη ηνλ απνινγηζκφ ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο 

Ο.Φ.Μ. Λήκλνπ θαηά ην 2004 κε ηελ ειπίδα, ηα φπνηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

ζπλάγνληαη, λ΄απνηειέζνπλ νδεγφ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ 

εμέηαζε ζεζκνχ, ηφζν ζην λεζί ηεο Λήκλνπ, φζν θαη ζε φια ηα κέξε ηεο 

Διιάδαο γεληθφηεξα, φπνπ απηφο δξαζηεξηνπνηείηαη. 
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ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΚΡΙΗ 

 

Γήκνο Γεκέιιεο, Λνραγφο (ΤΗ)  Φπρίαηξνο, 424 ΓΝΔ, Φπρηαηξηθή Κιηληθή 

 

Ση είλαη ε θξίζε; 

Κξίζε είλαη ε εζσηεξηθή αληίδξαζε ζε κηα ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε φπνπ νη 

θπζηνινγηθνί πξνζαξκνζηηθνί κεραληζκνί έρνπλ θαηαθεξκαηηζηεί. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ην θηλέδηθν ηδεφγξακκα γηα ηελ θξίζε είλαη ν ζπλδπαζκφο 

δπν ζπκβφισλ, ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο επθαηξίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεκείν 

θακπήο ζηε δσή ελφο αηφκνπ θαη κηα επθαηξία γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Ζ θξίζε είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο 

πνπ κπνξεί λα έρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή έθβαζε. 

Μηα θξίζε κπνξεί λα έρεη θαηαζηαζηαθή ή αλαπηπμηαθή πξνέιεπζε: 

 Αλαπηπμηαθέο θξίζεηο: γάκνο, έλαξμε ζπνπδψλ, ζπληαμηνδφηεζε 

θιπ. 

 Καηαζηαζηαθέο θξίζεηο: απψιεηα εξγαζίαο, αηχρεκα, ζάλαηνο 

αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ θιπ. 

ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ε θξίζε «επηιχεηαη» θαη ην απνηέιεζκα 

(έθβαζε) κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθφ είηε αξλεηηθφ: 

 Θεηηθή ή πξνζαξκνζηηθή έθβαζε: κείσζε άγρνπο, σξίκαλζε ηνπ 

αηφκνπ, ελδπλάκσζε πξνζαξκνζηηθψλ κεραληζκψλ γηα επρεξή 

αληηκεηψπηζε επφκελσλ θξίζεσλ. 

 Αξλεηηθή ή δπζπξνζαξκνζηηθή έθβαζε: αχμεζε ηεο ζχγρπζεο, 

πηζαλή βίαηε ή απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, θαηάρξεζε αιθνφι ή 

άιισλ ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ, αλάπηπμε κε πγηνχο εμάξηεζεο, 

αλεπάξθεηα πξνζαξκνζηηθψλ κεραληζκψλ ζε κειινληηθή θξίζε.  

 

ηάδηα ηεο θξίζεο. 

Δπί απνπζίαο νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο ηα ζηάδηα (θάζεηο) είλαη ηα εμήο: 

1. επίδξαζε ηνπ ςπρνπηεζηηθνχ γεγνλφηνο. 

2. απνδηνξγάλσζε: δπζθνξία θαη απνδηνξγάλσζε ζπκπεξηθνξάο, 

πξνζαξκνζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Αλεπάξθεηα πεγψλ δπλακηθψλ πνπ 

παιηφηεξα είραλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθέο. 
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3. έθξεμε: απψιεηα ειέγρνπ επί ησλ ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ. Μπνξεί, ην άηνκν, λα επηδείμεη αλάξκνζηε ή 

θαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά. 

4. ζηαζεξνπνίεζε: αξρίδεη λα επέξρεηαη ε εξεκία θαζψο ην άηνκν 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζε λέεο πεγέο δπλακηθψλ. Παξακέλεη φκσο επάισην 

ζε θάζε απεηιεηηθφ εξέζηζκα. 

5. πξνζαξκνγή: ην άηνκν εξεκεί θαη επέξρεηαη πιήξεο έιεγρνο επί ησλ 

πξάμεψλ ηνπ. 

 

Παξαδείγκαηα θξίζεσλ: 

1. θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

2. ππξθαγηέο. 

3. θαηάζηαζε νκεξίαο. 

4. ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. 

5. αλζξσπνθηνλία ζην πεξηβάιινλ. 

6. απηνθηνλία. 

7. ηξνραίν αηχρεκα, αεξνπνξηθφ θαη λαπάγην. 

 

Ση είλαη παξέκβαζε ζε θξίζε (ΠζΚ); 

 Δίλαη ε δηαδηθαζία παξέκβαζεο πνπ ζηφρν έρεη λα ππνβνεζήζεη ην 

ππνθείκελν λα βξεη θαη λα εθαξκφζεη πξνζαξκνζηηθέο ιχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλε 

θξίζε. Δλαιιαθηηθά, νη Mitchell & Resnick (1981) αλαθέξνπλ φηη ΠζΚ είλαη ε 

κνξθή εθείλε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο πνπ ζπληζηά βξαρχρξνλε, 

άκεζε θαη ελεξγεηηθή είζνδν ζηε ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε πνπ δηάγεη κηα νκάδα 

ή έλα άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε έληνλν ζηξεο θη έρεη ζηφρν ηελ απεκπινθή απφ 

ηελ θαηάζηαζε απηή θαη ηελ επίηεπμε κηαο λέαο ηζνξξνπίαο. 

 

Ιζηοπικά ζηοισεία αναθοπικά με ηην ΠζΚ. 

Πξψην-αλαπηχρζεθε ζηε Βηέλλε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα απφ ηελ Lemberger 

Freiwilligern Rettungsgesellschaft (Lemberg Rescue Society). Σν 1906 

νξγαλψζεθε ζην Λνλδίλν ην ηκήκα θαηά ηεο απηνθηνλίαο ηνπ ζηξαηνχ ηεο 

ζσηεξίαο (Anti-suicide department of Salvation Army) θαη ε εζληθή έλσζε 

«ζψζε κηα δσή» (National save-a-life League) ζηε Νέα Τφξθε. Ζ 

ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζε θξίζε αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ 
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Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ φηαλ ςπρίαηξνη θαη ςπρνιφγνη εξγάδνληαλ θνληά ζην 

πεδίν ηεο κάρεο κε πεξηπηψζεηο «θφπσζεο ηεο κάρεο» (battle fatigue/ shell 

shock), θαηαλνψληαο φηη παξεκβαίλνληαο άκεζα, θνληά ζηελ πξψηε γξακκή 

ζεκείσλαλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ην λα εξγάδνληαη ζε απνκαθξπζκέλα 

λνζνθνκεία. Ζ παξέκβαζε ηνπο ήηαλ απφιπηα ζηνρεπκέλε θη απνζθνπνχζε 

ζηελ ηαρεία επηζηξνθή ηνπ καρεηή ζηελ ελεξγφ δξάζε. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’50 κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Πξφιεςεο ηεο Απηνθηνλίαο ζην 

Λνο Άληδειεο ηέζεθαλ νη βάζεηο-πξφηππα γηα ηα ζχγρξνλα θέληξα παξέκβαζεο 

ζε θξίζε, κε απνηέιεζκα γξήγνξα λα δεκηνπξγεζνχλ αλάινγα θέληξα ζηηο 

ΖΠΑ. Σν «θίλεκα» απηφ επεθηάζεθε επηπιένλ κε ηελ άλζεζε ηνπ θηλήκαηνο ηεο 

θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο θαη ηε δεκηνπξγία ησλ Κνηλνηηθψλ Κέληξσλ Φπρηθήο 

Τγείαο. ηαδηαθά, νη παξεκβάζεηο άξρηζαλ λα κελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ 

απηνθηνλία αιιά λα επεθηείλνληαη θαη άιιεο πεξηνρέο θαη ζε άιια είδε θξίζεο. 

Οη πξψηνη λένη ηνκείο ήηαλ πξννξηζκέλνη γηα ηνπο εθήβνπο, ηνπο ειηθησκέλνπο, 

ηελ ρξήζε νπζηψλ θαη ην βηαζκφ. 

 

Πξνυπνζέζεηο. 

 Αληελδείθλπηαη ε εθαξκνγή ηεο ζε άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ έληνλν 

αλζξσπνθηνληθφ ή απηνθηνληθφ ηδεαζκφ.  

 Δίλαη επηζπκεηή ε θαηά ην δπλαηφλ πξψηκε έλαξμή ηεο.  

 Σν κέγεζνο ηεο νκάδαο πνπ ζα δερζεί ηελ παξέκβαζε εμαξηάηαη 

απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζεξαπεπηή αιιά θαη ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη. 

  Ζ ΠζΚ αζθείηαη είηε απφ επαγγεικαηίεο ηεο ςπρηθήο πγείαο είηε 

απφ εθπαηδεπκέλνπο κε – επαγγεικαηίεο, ζε κέξνο θαηά ην 

δπλαηφλ ήζπρν, άλεην θαη απνκνλσκέλν απφ άιινπο ρψξνπο.  

 

ηφρνη ηεο ΠζΚ. 

1. αλαγλψξηζε θαη παξαδνρή ηεο θξίζεο. 

2. κείσζε ησλ εξεζηζκάησλ πνπ επηδξνχλ ζην ππνθείκελν. 

3. ζηαζεξνπνίεζε. 

4. θηλεηνπνίεζε δηαζέζηκσλ πεγψλ. 

5. πξφιεςε, βιαβεξψλ γηα ην ππνθείκελν, ελεξγεηψλ. 
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6. απνθαηάζηαζε ηεο κέγηζηεο εθηθηήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν. 

 

Σα βήκαηα ηεο ΠζΚ. 

 

1. θαζνξηζκφο ηεο βαξχηεηαο ηεο θξίζεο: ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ην ππνθείκελν είλαη ζε ζχγρπζε, αγρσκέλν θαη αβέβαην γηα 

ηηο επφκελεο ελέξγεηεο ηνπ. ε απηή ηε θάζε ππάξρεη, ζπλήζσο, ρξφλνο 

γηα λα θαζνξηζηεί ην κέγεζνο θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο θξίζεο. 

2. αλάπηπμε επαθήο κε ηνλ αζζελή: είλαη βαζηθφ λα δεκηνπξγεζεί κηα 

αλζξψπηλε ζρέζε κε ην ππνθείκελν. Σν άηνκν πξέπεη λα ληψζεη φηη 

ελδηαθέξνληαη γη’ απηφ θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. ε 

απηφ βνεζνχλ: ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ε 

βιεκκαηηθή επαθή, νη ιέμεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ν ηφλνο ηεο 

θσλήο θαη ε έληαζή ηεο.  

3. ζπλαηζζεκαηηθή αληηζηνίρεζε (empathy): είλαη ε αξρηθή «απάληεζε» 

ζε θάζε άηνκν θαη δείρλεη φηη κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ην πψο ληψζεη. 

Μπνξεί λα δηεπθνιχλεη ην ππνθείκελν θαη αλαηξέζεη επηρεηξήκαηα ηνπ 

ηχπνπ: «αλ δελ ην δήζεηο δελ μέξεηο πσο είλαη θαη άξα δελ κπνξείο λα κε 

βνεζήζεηο.» θαη λα βειηηψζεη ηηο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ζεξαπεπηή.  

4. δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο: είλαη απαξαίηεην λα εζηηαζηεί ε φιε 

πξνζπάζεηα ζηελ άκεζε θαη επείγνπζα θαηάζηαζε. Κάηη ηέηνην ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη κε έλα εξψηεκα ηνπ ηχπνπ: «Μπνξείο λα κνπ πεηο ηη 

έγηλε ζήκεξα;». Δμάιινπ εθείλν πνπ ίζσο μερσξίδεη ηελ ΠζΚ απφ θάζε 

άιινπ ηέηνηνπ ηχπνπ παξέκβαζε είλαη φηη εζηηάδεη ζην παξφλ. Αλ πξέπεη 

λα επηιπζνχλ δεηήκαηα ηνπ παξειζφληνο ηφηε κεηά ηελ παξέκβαζε ζα 

γίλεη παξαπνκπή γηα πεξαηηέξσ αληηκεηψπηζε. Βαζηθά επηβνεζεηηθά 

ζηνηρεία ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε «ελεξγεηηθή 

αθξφαζε» θαη ε παξάθξαζε: 

 «ελεξγεηηθή αθξόαζε»: αλαπηύρζεθε από ηνλ Carl 

Rogers θαη αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζεξαπεπηή 

πάλσ θαη πξώη’ απ’ όια λα απνηειέζεη θαιό αθξναηή 

πνπ όρη κόλν ζα αθνύζεη ηα γεγνλόηα πνπ νδήγεζαλ ην 
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ππνθείκελν ζηελ παξνύζα θξίζε,  αιιά θαη ζα 

πξνζπαζήζεη λα ληώζεη αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα. 

Δζηηάδεη ζηα γεγνλόηα αιιά δελ επηρεηξεί λα αιιάμεη ηελ 

νπηηθή ηνπ αζζελή. Σέβεηαη, αληίζεηα, ηελ δηθή ηνπ 

ζηάζε. 

 «παξάθξαζε»: πξόθεηηαη γηα ηερληθή κε επξεία ρξήζε 

ζηελ ςπρηαηξηθή ζπλέληεπμε θαη ζπλίζηαηαη ζηελ 

επαλάιεςε-αλαζθόπεζε όζσλ εηπώζεθαλ από ηνλ 

αζζελή, όρη όκσο κε ηα ίδηα ιόγηα. Δπαλαδηαηππώλεη, 

νπζηαζηηθά ν ζεξαπεπηήο ηελ εηθόλα ηεο θξίζεο, 

δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνλ αζζελή λα μαλαθνύζεη όζα 

είπε, λα ζπκπιεξώζεη ζθέςεηο θαη γεγνλόηα θαη ελ ηέιεη 

ζπληεξεί ηε ζπδήηεζε πάλσ ζην ζέκα.   

5.   έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ: ε θξίζε θαζεαπηή είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ 

πξνθαιεί ζχγρπζε ζην ππνθείκελν ζε φια ηα επίπεδα, άξα θαη ζηελ 

(ιεθηηθή) έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ην άηνκν 

δπζθνιεχεηαη λα μεθαζαξίζεη ην ηη ληψζεη αθξηβψο ππφ ηελ επίδξαζε 

κηαο ςπρνπηεζηηθήο θαηάζηαζεο. ε απηφ ην ζεκείν ν ζεξαπεπηήο 

θαιείηαη λα ηνλ βνεζήζεη, πξνβάιινληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζα κνληέιν θαη 

πξνζθέξνληαο ζηνλ αζζελή δηαξθψο κηα γθάκα ζπλαηζζεκάησλ γηα λα 

επηιέμεη απηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε δηάζεζε ηνπ, πξνζέρνληαο φκσο 

λα απνθεχγεη πάληα ηελ ρεηξαγψγεζε ηνπ.  

6. ζεβαζκφο ησλ αμηψλ ηνπ αζζελή: είλαη βέβαην φηη ζηελ πνξεία ηνπ, ν 

θάζε ζεξαπεπηήο ζα ζπλαληήζεη άηνκα πνπ δηέπνληαη απφ έλα ζχζηεκα 

αμηψλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν δηαθνξεηηθφ απφ ην δηθφ ηνπ. Δηδηθά ζηελ 

ΠζΚ, νθείιεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο θαη λα ζέβεηαη ελεξγά ηηο 

αμίεο ηνπ αζζελή, θαζψο κηα ακθηζβήηεζε ηνπο ζα πεξηφξηδε ηνλ 

αζζελή, ζα ηνλ πξνζέβαιε θαη ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηε ζεξαπεπηηθή 

ζρέζε πνπ δνκείηαη. 

7. ιχζεηο θαη αλάπηπμε ζρεδίνπ δξάζεο: θαηαξρήλ γίλεηαη κηα 

αλαθεθαιαίσζε ησλ γεγνλφησλ απφ ηνλ ζεξαπεπηή θαη έηζη δίλεηαη ε 

επθαηξία ζηνλ αζζελή λα ζπκπιεξψζεη θαη λα δηνξζψζεη ιαζεκέλεο 

εληππψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Αθνινχζσο αλαπηχζζεηαη θαη 

θαηαγξάθεηαη έλα ζρέδην εμφδνπ απφ ηελ θξίζε, πνπ δηακνξθψλεηαη 
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κέζα απφ ζπδήηεζε. Δίλαη, θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλν, ζαθέο θαη 

θνηλήο απνδνρήο. Δξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ: «πψο ζθέθηεθεο λα 

αληηκεησπίζεηο ηελ θξίζε;» ή «πψο αληηκεηψπηζεο παξφκνηεο θξίζεηο 

ζην παξειζφλ;» ζα κπνξνχζαλ λα δηακνξθψζνπλ αξρηθά κηα ζεηξά 

πηζαλψλ βεκάησλ. Ο ζεξαπεπηήο κπνξεί λα πξνηείλεη ζε απηή ηε θάζε 

ιχζεηο πνπ απνηεινχλ πξντφλ δηθήο ηνπ ζθέςεο, πξνζπαζψληαο φκσο 

λα κελ είλαη θαζνδεγεηηθφο, ρξεζηκνπνηψληαο επί παξαδείγκαηη 

εηζαγσγηθέο εθθξάζεηο ηνπ ηχπνπ: « Ση ζθέθηεζαη φηη ζα γηλφηαλ αλ…;». 

ην ηέινο ηεο δηακφξθσζεο, ζπκθσλείηαη έλα ρξνλνδηάγξακκα θαη έλα 

πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ηνπ (follow-up).  

 

Πεξηνξηζκνί ηνπ ζεξαπεπηή. 

 

1. Πεπνηζήζεηο, αμίεο, πνιηηηζκηθέο επηξξνέο, πεξηνρέο 

ζπγθξνχζεσλ:  ην ζχλνιν απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ 

επίδνζε ελφο ζεξαπεπηή ηφζν ζηελ νξζή αλάγλσζε ησλ γεγνλφησλ φζν 

θαη ζηελ δηακφξθσζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο απνηειεζκαηηθνχ γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Δίλαη ινηπφλ βαζηθφ φια απηά λα αλαγλσξηζζνχλ 

ζε πξψηε θάζε. Κάηη ηέηνην κπνξεί νπζηαζηηθά λα γίλεη κφλν κέζα απφ 

κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη επίβιεςε ηνπ ζεξαπεπηή πνπ ζα ηνπ 

θαηαδείμεη ηηο αδπλακίεο ηνπ απηέο θαη ην πψο ζα πξέπεη λα ηηο 

απνθεχγεη. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη θαιχηεξν, φηαλ δελ κπνξεί λα 

«αθήζεη» ν ζεξαπεπηήο εθηφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνζσπηθά ηνπ δεηήκαηα, 

αλ απνζχξεηαη απηνβνχισο. 

2. έιιεηςε θηλήηξνπ: δελ είλαη ζπάλην, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο έλαο 

ζεξαπεπηήο θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο λα κελ έρεη 

επαξθέο θίλεηξν γηα λα εθηειέζεη ηελ απνζηνιή ηνπ. Δίλαη πξνηηκφηεξν 

λα επηζεκαίλεη ην πξφβιεκα απηφ ζηελ πξντζηάκελε αξρή ή ζηνλ 

επηβιέπνληα θαη λα απνζχξεηαη απφ ηε δηαδηθαζία, αλαδεηψληαο 

επίιπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θσιχκαηνο.  

3. ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (burn-out syndrome): ε 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ αζζελή θαη ε βηαζχλε ζηελ πεξαίσζε ηεο 

φιεο πξνζπάζεηαο, είλαη δπλαηφλ λα νθείιεηαη ζην ζχλδξνκν απηφ. Κάηη 

ηέηνην δελ είλαη ζπάλην ζε πεξηβάιινληα καδηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 
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άιισλ παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ ή ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα φπνπ θαηά 

θαλφλα νη ζεξαπεπηέο αζρνινχληαη κε ΠζΚ. Ο ζεξαπεπηήο πξέπεη λα 

έρεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηξακκέλε ζε απηφ ην ελδερφκελν θαη λα 

πξνζπαζεί λα ην αλαγλσξίζεη έγθαηξα απφ ηε κηα ελψ απφ ηελ άιιε θαη 

νη πξντζηάκελεο αξρέο νθείινπλ λα ην πξνιακβάλνπλ ή λα ιακβάλνπλ 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθφζνλ απηφ εκθαληζηεί κε ελαιιαγή 

ησλ ζεξαπεπηψλ ζηα πεξηζηαηηθά, εθθφξηηζε κε νκάδεο πξνζσπηθνχ θαη 

εληνπηζκφ-ελίζρπζε εππαζψλ ζεξαπεπηψλ.  
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ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ ΜΔΣΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΟΤ STRESS: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΗ 

ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΣΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

 

 

Μνπγηάθνο Θεφδσξνο, Λνραγφο (ΤΗ), Φπρίαηξνο, 492 ΓΝ 

 

Ζ δηαηαξρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ( ΓΜΣ ) εκθαλίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία 

αξθεηά λσξίο θαη ζρεηηθά ζηαζεξά. Μεηά ηηο πξψηεο αλεπηβεβαίσηεο αλαθνξέο 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ηιηάδα ε δηαηαξαρή έιαβε δηάθνξα νλφκαηα:  

1) ηνλ ακεξηθάληθν εκθχιην: ε θαξδηά ηνπ ζηξαηηψηε  

2) Σν 1871 ν Jakob Dacosta πεξηγξάθεη ηελ επεξέζηζηε θαξδηά 

3) Σν 1900 ε  Φπραλαιπηηθή ζρνιή κηιάεη γηα ηελ ηξαπκαηηθή λεχξσζε 

4) ηνλ Α’ παγθφζκην πφιεκν: ην ζνθ ησλ νβίδσλ  

5) ηνλ Β’ παγθφζκην: ε λεχξσζε ηεο κάρεο ή ε επηρεηξεζηαθή θφπσζε  

6) Σν 1941 κεηά απφ κηα  ππξθαγηά ζην θιακπ Coconut Grove ηεο 

Βνζηψλεο παξνπζηάδνληαη αζπλήζηζηα πνιιά πεξηζηαηηθά κε παξφκνηα 

ζπκπησκαηαινγία 

7) Σέινο ηα πιένλ γλσζηά παξαδείγκαηα είλαη απηά ησλ βεηεξάλσλ ηνπ 

Βηεηλάκ, ηνπ πξψηνπ πνιέκνπ ηνπ θφιπνπ θαη ηεο επίζεζεο ηεο 11 

επηεκβξίνπ 

 

Παξά ηα πνηθίια νλφκαηα ηεο ε ΓΜΣ είλαη κηα ζηαζεξή λνζνινγηθή 

νληφηεηα ηελ νπνία ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε σο: κηα αληίδξαζε θφβνπ, 

ηξφκνπ ή απειπηζίαο ζε αζπλήζηζην θαη αθξαίν ηξαπκαηηθφ γεγνλφο. Σν ίδην 

ζηαζεξή είλαη θαη ε θιηληθή ηεο εηθφλα ε νπνία βαζηθά πεξηιακβάλεη κεηά ηελ 

έθζεζε ζηνλ ηξαπκαηηθφ παξάγνληα: επαλαιακβαλφκελεο θαη αλεπηζχκεηεο 

αλαβηψζεηο ηνπ γεγνλφηνο, ππεξεγξήγνξζε θαη ππεξιεηηνπξγία ηνπ απηνλφκνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπλαηζζεκαηηθφ κνχδηαζκα, θαη δηαξθή πξνζπάζεηα 

απνθπγήο εξεζηζκάησλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο ππελζπκεηέο ηνπ 

ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο. Υαξαθηεξηζηηθά ν αζζελήο κε ΜΣΓ ζπκάηαη ην 

ηξαπκαηηθφ γεγνλφο κε ηξφπν αηζζεηεξηαθφ θαη βησκαηηθφ, αλαβηψλνληαο θάζε 

θνξά ην ηξαχκα. Αθνξκή γηα ηηο αλαβηψζεηο απηέο είλαη απιά γεγνλφηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ( π.ρ. ήρνη, ρξψκαηα, νλφκαηα, κπξσδηέο θιπ ) ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ σο ππελζπκεηέο ηνπ ηξαχκαηνο, πξνθαιψληαο ην ιεγφκελν startle 
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effect. Ζ θιηληθή εηθφλα ζπκπιεξψλεηαη απφ: δηαζρηζηηθά ζπκπηψκαηακα, 

απνπξνζσπνπνίεζε, απνπξαγκαηνπνίεζε, θξίζεηο παληθνχ, παξαηζζήζεηο – 

ςεπδαηζζήζεηο, δηαηαξαρή ηεο πξνζνρήο θαη ηεο κλήκεο, κείσζε ηνπ ειέγρνπ 

ησλ παξνξκήζεσλ, επηζεηηθφηεηα – βία, θαηάζιηςε, ρξήζε νπζηψλ. 

Ήδε απφ ηα παξαπάλσ παξαηεξνχκε θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο λα 

ραξαθηεξίδνπλ ηε ΓΣΜ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αγρψδεηο δηαηαξαρέο. Καη’ 

αξράο απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε ελφο ζαθνχο αηηηνινγηθνχ παξάγνληα: ελφο 

ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο αξθνχλησο απεηιεηηθνχ γηα ηελ δσή ηνπ αηφκνπ. Γηαηί 

φκσο δελ αλαπηχζζνπλ ηελ δηαηαξαρή φια ηα άηνκα πνπ εθηίζεληαη ζε ηέηνηνπο 

παξάγνληεο; Γηαηί ην ηξαχκα  παξ’ φηη είλαη απαξαίηεην δελ είλαη απφ κφλν ηνπ 

επαξθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαηαξαρήο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ην 

γεγνλφο λα βησζεί ζαλ έληνλα ςπρνηξαπκαηηθφ. Με άιια ιφγηα πξέπεη λα 

ππάξμεη ζπζρέηηζε κε ην ππνθεηκεληθφ λφεκα ηνπ ζηξεζζνγφλνπ παξάγνληα. 

Απαξαίηεηε ινηπφλ είλαη θαη ε ππνθεηκεληθή θαηαγξαθή έληνλεο αξλεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο σο απάληεζε ζην γεγνλφο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ φηη 

εθηφο απφ ηε θχζε θαη ηελ έληαζε ηνπ ηξαχκαηνο, θάπνηνη ςπρνινγηθνί 

πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο θάλνπλ πην πηζαλή ηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο 

 

Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο 

 

1. Αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ, αλ θαη θαίλεηαη απφ κειέηεο 

δηδχκσλ απφ ηνπο νπνίνπο έλαο πνιέκεζε ζην Βηεηλάκ φηη νη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε ζεκαζία 

2. Πξνζσπηθφηεηα: πρ. Δμσζηξέθεηα ή παξνξκεηηθφηεηα θάλνπλ πην 

πηζαλή ηελ έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο  

3. Αιεμηζπκία  

4. Αξλεηηθά ζρήκαηα πξνθαινχκελα απφ άιινπο: πρ. Μνκθή απφ άηνκα 

απφ ηα νπνία πεξίκελαλ ππνζηήξημε 

5. Πξνλνζεξέο ηαθηηθέο αληηκεηψπηζεο δπζθνιηψλ: αλ ε θχξηα ηαθηηθή ήηαλ 

ε απνθπγή ε δηεξγαζία ηνπ ηξαχκαηνο θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή θαη 

αλεπηηπρήο 

6. Σν κέγεζνο ηεο εκπεηξίαο κπνξεί λα ήηαλ έμσ απφ ηα ζρήκαηα ηνπ 

αηφκνπ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα ηελ θαηαλνήζεη. 
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Αξθεηά απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο ΜΣΓ πεγάδνπλ απφ ηηο ηξαπκαηηθέο 

κλήκεο νη νπνίεο παξεκβαίλνπλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν 

επεμεξγάδεηαη ηελ ηξέρνπζα εκπεηξία, πξνζπαζψληαο λα αληρλεχζεη ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ θαη πξνζδίδνληαο ζηελ εκπεηξία ηνλ ηφλν ηεο 

απεηιήο. Απηφ θαλεξψλεηαη απφ ηα παξάγσγα ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

ηξαπκαηηθνχ ζρήκαηνο (ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, ζπκπηψκαηα θαη 

ζπκπεξηθνξέο) θαη ηδηαίηεξα απφ ηηο απηφκαηεο θαηαζηξνθνινγηθνχ ηχπνπ 

ζθέςεηο. 

  

1. θέςεηο: δχλαληαη λα δηαθξηζνχλ ζε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία θαη ηελ αλαβίσζε, θαη ζε γεληθφηεξεο θαηαζηξνθνινγηθέο 

γλσζίεο ζρεηηθέο κε ηνλ αδχλακν εαπηφ ηνλ θφζκν θαη ην κέιινλ. Καζεκηά απφ 

ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο δηαθξίλεηαη ζε πξσηνγελείο (νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζηελ χπαξμε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο απεηιήο) θαη ζε δεπηεξνγελείο (νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο απεηιήο) 

2. πλαηζζήκαηα: Άγρνο, θφβνο, ληξνπή, ελνρή, ζπκφο, ρακειή 

απηνεθηίκεζε, αίζζεκα θαησηεξφηεηαο θαη αληθαλφηεηαο 

3. πκπεξηθνξέο: ζπγθαιπκκέλεο (απψζεζε θαη θαηαζηνιή ηεο ζθέςεο, 

κπξεθαζηηθέο ζθέςεηο, δηραζηηθά ζπκπηψκαηα) θαη θαλεξέο απνθπγέο 

(απνθπγή, δηαθπγή, ζπκπεξηθνξέο αζθαιείαο). 

4. σκαηηθά ζπκπηψκαηα: Σαρππαικία, ηαρπθαξδία, αίζζεκα παικψλ, 

εθηδξψζεηο, θεθαιαιγία, δάιε, αίζζεκα πληγκνλήο, ζάκβνο φξαζεο, 

ζφισζε ζπλείδεζεο, θφκβνο ζηνκάρνπ, ηξφκνο ρεηξψλ, κνχδηαζκα, 

δπλακία, αζηάζεηα 

 

ηνπο αζζελείο κε ΜΣΓ έρνπλ δηαπηζησζεί νη παξαθάησ ζηξεβισκέλεο 

αλψηεξεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο κεηά ηελ επίδξαζε ηνπ ηξαχκαηνο: Τςειή 

εγξήγνξζε θαη κεησκέλνο αληηιεπηηθφο νπδφο γηα εξεζίζκαηα πνπ ζπλδένληαη 

έζησ θαη εκκέζσο κε ην ηξαχκα, πρ stroop test  .Απμεκέλε επηιεθηηθή πξνζνρή 

ζηελ αλίρλεπζε απεηιεηηθψλ λχμεσλ ή λχμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηξαχκα. 

Δπηθξάηεζε ζηελ δξψζα κλήλε (βξαρείαο δηάξθεηαο) πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ηξαχκα. Δπηθξάηεζε ηεο αθνχζηαο, απηφκαηεο, κε πξνζεηηθήο 

αλαβίσζεο ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο ε νπνία είλαη ππνθινηψδνπο αξρήο, 

βαζηζκέλε ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη ηεο εθνπζίαο πξνζεηηθήο 
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αλάθιεζεο, ε νπνία είλαη θινηψδνπο αξρήο θαη ρξνλνβηνγξαθηθά θαη 

ζεκαζηνινγηθά επεξεαζκέλε. Πησρεία ηξαπκαηηθνχ πιηθνχ ζε πεξηγξαθηθά 

(ηδεαθά) ραξαθηεξηζηηθά: ην κλεκνληθφ πιηθν απνηειείηαη απφ αηζζεηεξηαθφ, 

φλεηξα, επαλαβηψζεηο γεγνλφησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Αληίζεηα είλαη πνιχ 

πησρφ ζε ηδεαθφ πιηθφ θαζψο ε ηξαπκαηηθή κλήκε δελ είλαη ιεθηηθνπνηεκέλε, 

δελ έρεη πινθή αιιά είλαη θαηαγεγξακκέλε δσληαλά θαη αηζζεηεξηαθά. Ζ 

απνπζία ηδεαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δπζθνιεχεη ηελ απαξηίσζε ηεο εκπεηξίαο κε 

ζπλέπεηα ηε δπζθνιία ελλνηνινγηθήο αλάθιεζεο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο 

ηειεπηαίαο ζε βίσκα «εδψ θαη ηψξα», ελψ δηεπθνιχλεη ηελ αλάθιεζε κε θπζηθά 

εξεζίζκαηα. Γπζθνιία ειέγρνπ θαη ηξνπνπνίεζεο ηξαπκαηηθψλ κλεκψλ: νη 

ηξαπκαηηθέο κλήκεο δελ είλαη κφλν δχζθνιν λα αλαθιεζνχλ πξνζεηηθά αιιά θαη 

δχζθνιν λα ειεγρνχλ θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ κε ηελ εηζαγσγή λέσλ, 

επράξηζησλ θαη αληίζεησλ κε ην ηξαχκα πιεξνθνξηψλ 

 

 

Αληηκεηψπηζε  ΜΣΓ 

 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ΜΣΓ εθηείλεηαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

1. Πξφιεςε 

2. Φαξκαθνζεξαπεία  

3. Φπρνζεξαπεία  

 

 

Πξφιεςε (psychological debriefing)  

 

Ζ πξφιεςε θαίλεηαη λα παίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ή φρη ηεο 

δηαηαξαρήο , θάηη πνπ είρε δηαθαλεί απφ πνιχ λσξίο 

1. Α’ παγθφζκηνο 

2. Β’ παγθφζκηνο, ηξαηεγφο Marshall: κνληέιν PIE (proximity, 

immediancy, expectancy) 

3. Οκαδηθή ΦΘ 

4. Παξέκβαζε ζηε θξίζε 

5. πκβνπιεπηηθή πέλζνπο 

6. 1983, Mitchell: Critical Incident Stress Debriefing     (CISD)  
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Σν 1983 πξνηάζεθε απφ ηνλ Mitchell ην Critical Incident Stress Debriefing 

(CISD), ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αξθεηέο θνξέο ηξνπνπνηήζεθε ελ κέζσ θξηηηθήο 

θαη απνδνρήο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη αξρηθά επηλνήζεθε γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζε πιεξψκαηα αζζελνθφξσλ θαη πεξηπνιηθψλ. Κχξηα ζπζηαηηθά ηεο 

πξφιεςεο πξέπεη λα είλαη: 

(1) Παξνρή αζθάιεηαο, ζηήξημεο 

(2) πδήηεζε γηα ην ηξαχκα, παξνρή πιεξνθνξηψλ, εθπαίδεπζε, 

θπζηνινγηθνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο (αζπλήζηζηα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ ζε 

ζπλεζηζκέλνπο αλζξψπνπο) 

(3) Δθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ζπλαηζζήκαηα: άγρνο, θαηάζιηςε, 

επεξεζηζηφηεηα 

(4) Δλζάξξπλζε λα κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία κε ηνλ ζεξαπεπηή θαη νηθείνπο 

ηνπ 

(5) Απνηξνπή απνθπγψλ 

(6) Απνηξνπή ρξήζεο αιθνφι ή άιισλ νπζηψλ 

(7) Αληηκεηψπηζε αυπλίαο πνπ επηκέλεη γηα πεξηζζφηεξεο απφ 4 εκέξεο 

 

 Ζ ειιεληθή εκπεηξία φζνλ αθνξά ζηελ πξφιεςε πεγάδεη απφ Αμθνπο 

Φπρηάηξνπο ζε εηξελεπηηθέο απνζηνιέο, απφ ηνλ ζεηζκφ ζηελ Καιακάηα ην 

Αίγην θαη ηελ Πάξλεζα, απφ ηηο πιεκκχξεο ζηελ Καξδίηζα θαζψο θαη απφ ην 

λαπάγην Δμπξέο άκηλα 

 

 Οη πξνυπνζέζεηο έγθαηξεο πξφιεςεο ζα κπνξνχαλ λα ζπλνςηζηνχλ 

ζηηο παξαθάησ: παλειιαδηθφ δίθηπν, θνηλνηηθέο δνκέο κε θαιή δηαζχλδεζε 

θαη κε έλα ζπληνληζηηθφ – εθπαηδεπηηθφ θέληξν, κε εθαξκνγέο 

ηειεςπρηαηξηθήο θαη παξάιιεια κε νκάδα παξέκβαζεο ζε θξίζε θαη 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 

 

Φπρνθνηλσληθή κέξηκλα 

 

 ια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεληξψλεη ν ζεζκφο ηεο 

Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο. Δίλαη σο γλσζηφλ έλα δίθηπν επηηήξεζεο θαη 



 30 

δηαηήξεζεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ  θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 

ζηελ εηξήλε θαη ζηνλ πφιεκν.  Γεκηνπξγήζεθε ην 1997 θαη αλαζεσξήζεθε 

ην 2003. Βαζίδεηαη δε ζηηο αξρέο ζηξαηησηηθήο θαη θνηλνηηθήο     ςπρηαηξηθήο. 

θνπφο ηεο είλαη ε δηεξεχλεζε, ν εληνπηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Οη δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ζηα πιαίζηα ηεοΦπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο 

είλαη δπλεηηθά ζε: πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο, ζε 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ζε αηπρήκαηα, ζε ππξθαγηέο, ζε λαπάγηα θαη ηέινο ζε 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο 

 

 Έηζη ν κειινληηθφο ζηφρνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε δεκηνπξγία δηθηχνπ 

ςπρνινγηθήο ζηήξημεο θαη ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο 

κε ηνκείο αλάπηπμεο δξάζεο ηνπο παξαθάησ: 

1. Δπάλδξσζε νκάδσλ ΟΦΜ κε Αμθνπο ςπρνιφγνπο 

2. πλέρηδφκελε εθπαίδεπζε φινπ ηνπ ζηξαηησηηθνχ  πξνζσπηθνχ 

3. Γεκηνπξγία θέληξνπ ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο 

(παξέκβαζε ζε θξίζε, ΜΣΓ) 

4. Αλαβάζκηζε ηειεθσληθήο γξακκήο κε ζχζηεκα ηειεςπρηαηξηθήο 

5. Γεκηνπξγία νκάδαο άκεζεο παξέκβαζεο ζε θξίζε 
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ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Δ ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

 

Αιηηπαξκάθε Δπζπκία, Δπαγγεικαηίαο Οπιίηεο, Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο 

 
 
Ζ Κνηλσληθή Τπεξεζία αζρνιείηαη κε ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ άηνκα ή νκάδεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλαγθψλ, κέζα 

ζηα φξηα ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν αζθείηαη. ήκεξα 

ζηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία εξγάδνληαη επηζηήκνλεο φπσο Κνηλσληθνί 

Λεηηνπξγνί, Κνηλσληνιφγνη, Κνηλσληθνί Αλζξσπνιφγνη. 

 

ην 401 ΓΝΑ ν Κνηλσληθφο Δπηζηήκνλαο αλήθεη ζην Σκήκα 

Γηαζπλδεηηθήο Φπρηαηξηθήο. Έξγν ηνπ είλαη ε ζπκβνιή ζηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ ησλ λνζειεπφκελσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ζπρλά ηε δηάγλσζε, 

ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηά αθνξνχλ 

θπξίσο: 

 

 Οηθνλνκηθέο-επαγγεικαηηθέο δπζθνιίεο 

 Οηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα 

 Υξήζε νπζηψλ (λαξθσηηθά – αιθνφι) 

 Αλάγθε ζηήξημεο ζε ρξφληα λνζήκαηα ή αλαπεξίεο 

 σκαηνπνίεζε ηνπ άγρνπο 

 Πξνυπάξρνλ ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ 

 Απηνθηνληθφ ηδεαζκφ      

     

Ο Κνηλσληθφο Δπηζηήκνλαο  ιακβάλεη ην θνηλσληθφ ηζηνξηθφ ηνπ θάζε 

παξαπεκπφκελνπ θαη ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. ε απηή ηελ πξψηε επαθή εθηηκάηαη εάλ ην 

πξφβιεκα είλαη ακηγέο ςπρηαηξηθφ, θνηλσληθννηθνλνκηθφ ή κεηθηφ. Δπίζεο 

έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή ην ππφινηπν ζπγγεληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ λνζειεπφκελνπ, αθφκα θαη ηειεθσληθά φηαλ νη ζπγγελείο δελ 
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είλαη δπλαηφλ λα παξεπξίζθνληαη ζην λνζνθνκείν. Θα ηνπο ελεκεξψζεη, ζα 

ηνπο εθζέζεη ην πξφβιεκα θαη ζα ηνπο εμεγήζεη ηε ζνβαξφηεηά ηνπ. 

Παξάιιεια, ζα πάξεη θαη ν ίδηνο πιεξνθνξίεο ζεκαληηθέο γηα ηνλ αζζελή πνπ 

πηζαλφλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Μπνξεί αθφκε λα παίμεη ην ξφιν ηνπ ζπλδεηηθνχ θξίθνπ κεηαμχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη άιισλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πξφλνηαο, δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θέληξα ςπρηθήο πγείαο, θνηλσληθνχο 

μελψλεο, θνηλσθειή ηδξχκαηα, εθθιεζία. 

 

 Ο Κνηλσληθφο Δπηζηήκνλαο κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ζηελ ελεκέξσζε 

θαη πηζηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα δηάθνξα ζέκαηα θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ, 

ελεκεξψλνληαο γηα ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ 

ή πξαγκαηνπνηψληαο εθδειψζεηο κε ζθνπφ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ επξχηεξεο 

νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

               Οη  θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζπλήζσο ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηνχ είλαη:  

 Άηνκα ρακεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

 Αλαιθάβεηνη 

 Μεηνλνηηθνί πιεζπζκνί  

 Άηνκα κε πξνβιήκαηα κε ην λφκν 

 Άηνκα κε ζνβαξέο αζζέλεηεο ζηελ νηθνγέλεηα 

 Παηδηά ρσξηζκέλσλ γνληψλ  

 Οκνγελείο παιηλλνζηνχληεο 

 Οκηινχληεο άιιε γιψζζα 

  

ηα 1050 πεξίπνπ πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί ζην Σκήκα 

Γηαζπλδεηηθήο Φπρηαηξηθήο ζηα πεξίπνπ ηξία ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηα 90 

αθνξνχλ ρξήζε νπζηψλ (Ναξθσηηθά θαη αιθνφι). Γηα φινπο απηνχο βαζηθφ 

κέιεκα απνηέιεζε λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα θαηαλφεζε ηεο δπζιεηηνπξγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηνλ ίδην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ γηα 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κεηά ηελ έμνδν απφ ην λνζνθνκείν. Αλαθέξεηαη 

πεξίπησζε 48άρξνλνπ αζζελνχο κε ηζηνξηθφ ρξήζεο αιθνφι απφ 20εηίαο. Δίρε 

λνζειεπηεί επαλεηιεκκέλα ζε δηάθνξα λνζνθνκεία γηα ηαηξηθά πξνβιήκαηα πνπ 

ηνπ παξνπζηάζηεθαλ εμαηηίαο ηνπ αιθνφι. Ζ ζχδπγνο θαη ηα δχν παηδηά ηνπ 
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έπεθηαλ ζπρλά ζχκαηα βηαηφηεηαο απφ ηνλ αζζελή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λνζειείαο βνεζήζεθε ε ζχδπγνο λα θαηαιάβεη ηε ζέζε ηεο κέζα ζε απηφ ην 

δπζιεηηνπξγηθφ πιαίζην θαη λα απνθνξηηζηεί, έηζη ψζηε λα γίλεη πην ιεηηνπξγηθή 

γηα ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Πξνηάζεθε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ζε θέληξα ςπρηθήο 

πγείαο θαζψο θαη θέληξα πξφιεςεο θαη ζεξαπείαο ησλ νπζηνεμαξηήζεσλ γηα ην 

ζχδπγν.  

 

Τπάξρνπλ θαηεγνξίεο αζζελψλ πνπ  ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε θνηλσληθή 

κέξηκλα γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο είηε γηαηί δελ ππάξρνπλ ζπγγελείο λα ηνπο βνεζήζνπλ είηε γηαηί 

ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ε απνπζία γλψζεο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ δελ ηνπο ην επηηξέπεη. ηηο νκάδεο ρακεινχ νηθνλνκηθνχ-

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ παξαηεξείηαη απμεκέλε εκθάληζε πξνβιεκάησλ 

ρξήζεο νπζηψλ, ζνβαξψλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη πνιιαπιψλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο αζζελψλ απφ επαξρία ηίζεηαη αθφκα θαη ην 

πξφβιεκα ηεο δηακνλήο θαη ζίηηζεο ησλ ζπγγελψλ ηνπο. Δηδηθά γηα ηνπο 

αζζελείο κε ρξφληα λνζήκαηα θαη επηπινθέο πνπ απαηηνχλ πνιχκελε 

παξακνλή ζην λνζνθνκείν, ε θνηλσληθή ππεξεζία θαιείηαη λα δηεπθνιχλεη ηηο 

επαθέο κε άιιεο ππεξεζίεο, γηαηί ζπρλά νη ζπγγελείο ιφγσ θαηαπφλεζεο δελ 

κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ. ε πεξηπηψζεηο λνζεκάησλ πνπ θαηαιείπνπλ 

αλαπεξία, απαηηείηαη ε ελεκέξσζε γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

πιηθνηερληθή ππνζηήξημε, ηα επηδφκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε πξνθεξχμεηο θαη δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ γηα 

εχξεζε εξγαζίαο θηι. 

 

Δθηφο απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζε φια ηα λνζνθνκεία, θαηά 

ηελ άζθεζε θνηλσληθήο θξνληίδαο ζην 401 ΓΝΑ έρνπλ δηαπηζησζεί θάπνηεο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηξαηησηηθφ πιαίζην θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ. Γελ έρεη πξνβιεθζεί αθφκα ε δπλαηφηεηα ηδηαίηεξεο 

κεηαρείξηζεο θαηά ηε ζεηεία γηα νηθνλνκηθνχο ή νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, παξά 
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κφλν γηα ηαηξηθνχο,  κε απνηέιεζκα ζηελ πξάμε ζπρλά ηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα λα ςπρηαηξηθνπνηνχληαη ή λα ηαηξηθνπνηνχληαη. Γηα παξάδεηγκα, 

έθεδξνο 30 εηψλ αιινδαπφο κε ειιεληθή ππεθνφηεηα θαη παηέξαο 2 παηδηψλ, 

πνπ κφλνο ηνπ δηαηεξνχζε βηνηερλία πθαζκάησλ, βξέζεθε μαθληθά ζε δεηλή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ιφγσ ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ: Σα ελνίθηα, 

ηα δάλεηα θαη φιεο νη ππφινηπεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θηλδχλεπαλ λα ηνλ 

νδεγήζνπλ ζε θαηάζρεζε ηεο εηαηξείαο ηνπ ή αθφκα θαη ζε πνηλή θπιάθηζεο. Ζ 

νηθνγέλεηα αιιά θαη νη γηαηξνί ηνπ λνζνθνκείνπ αθνχγνληαο ην πξφβιεκα 

βξέζεθαλ ζε αδηέμνδν, γηαηί νχηε ηαηξηθφ πξφβιεκα ππήξρε νχηε ην ςπρηαηξηθφ 

ζθέινο ηνπ άγρνπο ηνπ θαη ηεο ζσκαηνπνίεζεο κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ 

αλαβνιή ή απαιιαγή ζηξάηεπζεο.  

 

Κνηλσληθή βνήζεηα παξέρεηαη απφ ηελ Πνιηηεία κέζσ ησλ ππεξεζηψλ 

πξφλνηαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: 

 Δπηηφπηα εθηίκεζε αλαγθψλ θαη ζχληαμε θνηλσληθήο έθζεζεο  

 Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη ηαθηνπνίεζε γξαθεηνθξαηηθψλ 

εθθξεκνηήησλ 

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε απφξσλ 

 Βνήζεηα ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

 Δπαθή κε μελψλεο - νηθνηξνθεία - ηδξχκαηα 

 Βνήζεηα ζην ζπίηη 

 

Βέβαηα, δελ ππάξρνπλ ξπζκίζεηο γηα φια ηα ζέκαηα θαη ηηο θνηλσληθέο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Δηδηθφηεξα ν ζηξαηφο, πνπ ν ξφινο ηνπ δελ είλαη 

πξσηίζησο λα εμππεξεηεί θνηλσθειείο ζθνπνχο, κε πνην ηξφπν ηειηθά κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πξφλνηαο;  

 

Αξρηθά, είλαη αλαγθαίνο ν εληνπηζκφο ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ν 

θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζήο ηνπο, ψζηε λα πξνζδηνξίδνληαη νη θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνχρνη θαη λα απνθεχγεηαη ην ελδερφκελν λα πξνβάιινληαη νη 

θνηλσληθέο αλάγθεο γηα δεπηεξνγελή νθέιε. ηε ζπλέρεηα, ζεκαληηθή είλαη ε 

ζχλδεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηνπ ζηξαηνχ κέζσ κηαο νξγαλσκέλεο 

θνηλσληθήο ππεξεζίαο κε ηνπο θνξείο ηεο πνιηηείαο, έηζη ψζηε ην ζηξαηησηηθφ 

πιαίζην λα επσθειεζεί απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο δνκέο ηεο πνιηηείαο. Σέινο, 
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απαξαίηεηε είλαη ε επηζήκαλζε ησλ επαλαιακβαλφκελσλ αλαγθψλ πνπ δελ 

ηθαλνπνηνχληαη απφ ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, γηα εμεχξεζε ξεαιηζηηθήο 

ιχζεο ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ηελ εγεζία. 
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ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΗΛΔΦΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ: 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΧΝ 

ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ  

 

 

Κσλζηαληίλνπ Διέλε, Φπρνιφγνο, Σειεθσληθή Γξακκή Φπρνινγηθήο 

Τπνζηήξημεο Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

Σξηαληαθχιινπ Θεψλε, Μ.Τ. Κιηληθφο Φπρνιφγνο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή,  

414 ΝΔΝ  

Μαζηνξαλησλάθε Βαζηιηθή, Φπρνιφγνο, Σειεθσληθή Γξακκή Φπρνινγηθήο 

Τπνζηήξημεο Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηειεθσληθψλ γξακκψλ ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο απνηειεί έλα 

λέν θαη αλαπηπζζφκελν πεδίν ζηνλ ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αλαδεηνχλ βνήζεηα θαη 

ππνζηήξημε κέζσ ηνπ ηειεθψλνπ ιφγσ ηεο δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη γηα άκεζε 

θαη εχθνιε πξφζβαζε, ελψ παξάιιεια ηνπο επηηξέπεη λα δηαηεξνχλ ηελ 

αλσλπκία ηνπο.  

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηνπλ ζρεηηθψο πεξηνξηζκέλα  

εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ην ξφιν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ γξακκψλ.  

Ζ παξνρή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο κέζσ ηειεθψλνπ ζεσξείηαη 

πεξηζζφηεξν θαηάιιειε γηα ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο (Rosenfield, 1997): 

- ηαλ ε απφζηαζε απνηειεί απνηξεπηηθφ θαη απαγνξεπηηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ παξνρή ςπρνινγηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ,  

- ηαλ ε θαηάζηαζε αληηκεησπίδεηαη αθφκα θαη κε κία κφλν ζπλεδξία 

-  ε θαηαζηάζεηο θξίζεσλ (crisis intervention), φηαλ απαηηείηαη άκεζε 

παξέκβαζε, 

- ηαλ απνηειεί ηελ πξψηε επαθή ηνπ πειάηε κε ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο 

πγείαο θαη είλαη ην πξψην ηνπ «βήκα» γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο 

πξνβιήκαηνο. 
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Οη ηειεθσληθέο γξακκέο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο απνηεινχλ έλαλ 

ελαιιαθηηθφ ηξφπν παξνρήο ςπρνινγηθψλ ππεξεζηψλ δηαθνξεηηθφ απφ ηηο 

δηαδεδνκέλεο θαη παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ππνζηήξημεο θαη βνήζεηαο θαη: 

- παξέρνπλ άκεζεο ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο, 

- παξέρνπλ ππεξεζίεο ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε,  

- δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο αθφκα θαη ζε άηνκα πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα κεηαθηλεζνχλ ιφγσ ζσκαηηθήο αδπλακίαο, έιιεηςεο 

ρξφλνπ,  θφζηνπο ή επεηδή βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, 

- παξέρνπλ ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο ζε άηνκα πνπ, ελψ ηηο ρξεηάδνληαη, 

δπζθνιεχνληαη λα βξεζνχλ πξφζσπν κε πξφζσπν κε ηνλ  ζεξαπεπηή, 

- δηαθπιάζζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπ θαινχληνο, 

- ελδπλακψλνπλ ηε ζέζε ηνπ «πειάηε» θαη ηνλ βαζκφ ειέγρνπ ηνπ (ν 

πειάηεο βξίζθεηαη ζε «ζέζε ηζρχνο»), κε απνηέιεζκα λα 

- δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε ηεο γξακκήο λα κηιήζεη πην 

ειεχζεξα, αλνηθηά θαη κε εηιηθξίλεηα απφ φηη ζηελ  «θαηά πξφζσπν» 

ζπλεδξία. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεθσληθήο ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο (Rosenfield, 1997, THA, 1999): 

- ιείπεη ε πξνζσπηθή επαθή, κε απνηέιεζκα ε αληηκεηψπηζε δχζθνισλ 

θαη πνιχπινθσλ πεξηζηαηηθψλ ςπρνπαζνινγίαο λα θαζίζηαηαη 

πεξηζζφηεξν απαηηεηηθή θαη δχζθνιε, εθφζνλ είλαη πνιχ πην δχζθνιν 

λα δνκεζεί ζρέζε ζεξαπεπηηθήο ζπκκαρίαο (therapeutic alliance) κεηαμχ 

ησλ δχν πιεπξψλ (ςπρνιφγνπ θαη θαινχληνο).  

- θπξηαξρεί πεξηζζφηεξν ην θαληαζηαθφ ζηνηρείν ζηε ζρέζε εηδηθνχ θαη 

πειάηε, θαζψο απνπζηάδεη ε εηθφλα ηεο κνξθήο ηνπο,  

-  απνπζηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο (ζηάζε 

ζψκαηνο, κνξθαζκνί, βιεκαηηθή επαθή, θ.ά.). Ζ απνπζία ζηνηρείσλ εμσ-

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, δπζρεξαίλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο, 

θαζψο ράλνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, θάπνηα ζηνηρεία κπνξεί λα 

παξεξκελεπηνχλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο (ςπρνιφγνπ, ρξήζηε) θαη 

πεξηνξίδνληαη νη εμσιεθηηθέο δεμηφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζηήξημεο 

πνπ δηαζέηεη ν ςπρνιφγνο, 

- ν  εηδηθφο δπζθνιεχεηαη λα αμηνινγήζεη νινθιεξσκέλα ηε ζνβαξφηεηα 

θαη επηθηλδπλφηεηα κηαο θιήζεο, 
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- δελ κπνξεί λα ππάξρεη ζπλέρεηα ησλ ζπλεδξηψλ θαη ζχλαςε 

ζεξαπεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ, 

- δελ ππάξρεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πιεξνθφξεζε ηνπ εηδηθνχ γηα ηελ 

πνξεία ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θαινχληνο, 

-  απφ ηελ παξαπάλσ δπζθνιία πξνθχπηεη θαη ε δπζθνιία αμηνιφγεζεο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο, θαζψο δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα γηα follow-up. 

 

Ζ ιεηηνπξγία θαη ην έξγν ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο 

γηα ηνλ ηξαηφ θαη ηελ Αεξνπνξία 

 

Ζ ιεηηνπξγία γξακκήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ θξίλεηαη πιένλ απαξαίηεηε, θαζψο πνιιέο κνλάδεο είλαη 

απνκαθξπζκέλεο θαη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο άκεζσλ ςπρνινγηθψλ 

θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ θαηαζηάζεηο θξίζεσλ, 

γηα παξεκβάζεηο επί ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ/ πξνβιήκαηνο πνπ ρξήδνπλ κία 

ζπλεδξία κφλν ή αθφκε σο πξνζάιακνο/»πιαίζην εμνηθείσζεο», ψζηε ν θαιψλ 

λα απεπζπλζεί γηα πεξαηηέξσ βνήζεηα ζε θάπνηα δνκή ςπρηθήο πγείαο.  

 

 

Σθνπόο ηεο Γξακκήο 

 

 Ζ ηειεθσληθή γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ηνλ ηξαηφ θαη ηελ 

Αεξνπνξία ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά, απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2003, ζε 

εηθνζηηεηξάσξε βάζε ζην 414 ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Δηδηθψλ Ννζεκάησλ 

(ΝΔΝ), ζηελ Πεληέιε. Σα ηειέθσλα ηεο γξακκήο είλαη 800-114-555-1 

(ηξαηφο), -2 (Αεξνπνξία). Ζ γξακκή παξέρεη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο, 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε ζηξαηεχζηκνπο, ζηειέρε, 

ΔΠΟΠ θαη ηηο νηθνγέλεηεο απηψλ. Ζ γξακκή ππνζηεξίδεηαη  απφ 7 (επηά) 

ςπρνιφγνπο πνπ πξνζειήθζεζαλ κε ζχκβαζε έξγνπ, θαη ππάγεηαη δηνηθεηηθά 

ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο.  

 Ζ θιήζε είλαη πάληνηε εκπηζηεπηηθή θαη ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Ο 

ραξαθηήξαο ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο είλαη θπξίσο 
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ππνζηεξηθηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζηελ ζηξαηησηηθή δσή, ηελ ςπρηθή πγεία (π.ρ. 

πξνβιήκαηα άγρνπο, θαηάζιηςεο, εζηζκνχ), πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. 

επηζεηηθφηεηα, πεηζαξρία, ζπλέπεηα), ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαζψο θαη κε 

θαηαζηάζεηο θξίζεσλ (π.ρ. απηνθαηαζηξνθηθέο ή εηεξνθαηαζηξνθηθέο απεηιέο). 

Αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ κπνξεί λα γίλεη 

παξαπνκπή ζηνλ γηαηξφ ηεο κνλάδαο, ζηελ Οκάδα Φπρνθνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο, ζην 414 ΝΔΝ ή ζε θάπνηνλ άιιν θνξέα. 

 

 

Αλαβάζκηζε ηεο Γνκήο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο Γξακκήο  

 

Ζ χπαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηειεθσληθήο γξακκήο, κε ηε ζηήξημε θαη 

ζπκβνπιεπηηθή πνπ παξέρεη ζηνπο εθέδξνπο θαη κνλίκνπο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο 

θαη ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαη νκαιφηεξε 

πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ, ζηε δηαθχιαμε ηεο ςπρηθήο 

ηνπο πγείαο, εληζρχνληαο θαη πξνβάιινληαο παξάιιεια ηνλ αλζξσπνθεληξηθφ 

ραξαθηήξα ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ.  

Με ζηφρν ηε βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πξφζθαηα ηα εμήο: 

Γηνηθεηηθά ζέκαηα 

- πζηάζεθε επηζηεκνληθή επηηξνπή κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε, επνπηεία 

θαη ζπληνληζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε γξακκή, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο θαη ηελ 

ελεκέξσζε ηεο ηεξαξρίαο γηα ην έξγν ηεο. 

- πγθξνηήζεθε επηηξνπή ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηζηεκνληθή 

επηηξνπή, έρεη αλαιάβεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, ηελ 

παξαιαβή-έγθξηζε-πνηνηηθφ έιεγρν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

θαζψο θαη ηελ εηζήγεζε γηα ηελ θαηαβνιή ακνηβήο ζηνπο 

ζπκβαζηνχρνπο ςπρνιφγνπο.  

 

Οξγαλσηηθά-Λεηηνπξγηθά ζέκαηα 
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- Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο: 

ζνλ αθνξά γεληθφηεξα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ςπρνιφγσλ θαη ηα 

θαζήθνληά ηνπο έρεη ζπληαρζεί Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο, φπνπ 

δηαζθαιίδεηαη ε ηζνηηκία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ην νκαιφ θιίκα ζην 

πιαίζην ηεο γξακκήο. Ζ δεκηνπξγία ελφο επράξηζηνπ, νκαινχ θαη δεζηνχ 

θιίκαηνο είλαη ζεκαληηθή ζε θάζε επαγγεικαηηθφ ρψξν, αθνχ ζπλδέεηαη κε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ χπαξμε απηνχ ηνπ θιίκαηνο, φπσο δείρλεη 

ε βηβιηνγξαθία, είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ 

ρψξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, θαη ηδηαίηεξα κάιηζηα γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε 

ηειεθσληθή γξακκή ππνζηήξημεο.  

-    Δπνπηεία: 

Ζ νκάδα ησλ ςπρνιφγσλ πνπ επαλδξψλεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηειεθσληθή 

γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζπλαληηέηαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα, ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεχζπλνπ, γηα ηελ επηζηεκνληθή εθηίκεζε 

ησλ ρεηξηζκψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηα δηάθνξα πεξηζηαηηθά, ηηο ελαιιαθηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη, θαζψο θαη γηα ηε δηεπζέηεζε δηαθφξσλ 

εζσηεξηθψλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ.  

- Σπλερηδόκελε εθπαίδεπζε: 

Ο ρψξνο ηεο ςπρηθήο πγείαο απνηειεί έλα εμειηζζφκελν επηζηεκνληθφ 

πεδίν. Νέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνθχπηνπλ ζπλερψο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Οη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, φπσο είλαη νη ςπρνιφγνη ηεο 

ηειεθσληθήο γξακκήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, 

είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο εμειίμεηο, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ φζνλ ην δπλαηφλ θαιχηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθά βάζεη επηζηεκνληθψλ θξηηεξίσλ ζηα πεξηζηαηηθά πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Ο ραξαθηήξαο ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη 

ελεκέξσζεο ησλ ςπρνιφγσλ ηεο γξακκήο είλαη πνιπεπίπεδνο θαη αθνξά:  

 α) ζηε δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο εληφο ησλ γξαθείσλ ηεο γξακκήο κε 

ζχγρξνλε ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία πάλσ ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο 

θαη ιεηηνπξγίαο αλάινγσλ γξακκψλ ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο,  

 β) ζπκκεηνρή ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα, 

     γ) ζπγγξαθή/επηκέιεηα εγρεηξηδίνπ γηα ηελ παξνρή ςπρνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ κέζσ ηειεθψλνπ,  
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δ) ζπλεθπαίδεπζε κε επαγγεικαηίεο άιισλ γξακκψλ ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο (π.ρ. ΔΚΑΚΒ-197), θαη 

 ε) επηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο γξακκήο ζε κνλάδεο.  

- Σπλεξγαζίεο: 

Γηα ηε δηεχξπλζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα παξέρεη ην πξνζσπηθφ ηεο 

ηειεθσληθήο γξακκήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζρεδηάδνληαη: 

 α) ε επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία κε άιινπο αληίζηνηρνπο θνξείο θαη 

γξακκέο SOS πάλσ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, δηαρείξηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ, 

ζεκηλαξίσλ, θ.ά.  

 β) ε ζπλεξγαζία ηεο γξακκήο κε ηηο δηνηθήζεηο κνλάδσλ ή ζρεκαηηζκψλ 

ζε πεξηπηψζεηο επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ, φπνπ ππάξρεη ε αλάγθε γηα ιχζε 

ηνπ απνξξήηνπ, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκσλ θαη ησλ 

άιισλ, 

 γ) επηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο γξακκήο ζε κνλάδεο, θαη  

 δ) ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ απφ ηνπο ςπρνιφγνπο ηεο γξακκήο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο 

(π.ρ. αληηκεηψπηζε αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ) ππφ ηε κνξθή 

παξνπζηάζεσλ-νκηιηψλ. 

- Σπλερηδόκελε πξνβνιή: 

Αλ θαη ε αλαγθαηφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηεο εηθνζηηεηξάσξεο ηειεθσληθήο 

γξακκήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο είλαη 

απνδεδεηγκέλε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ παξαηεξείηαη 

κεησκέλε ζπρλφηεηα ησλ θιήζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξείηαη ζθφπηκε ε 

άκεζε πξνβνιή ηεο γξακκήο ζην πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, 

φπσο επίζεο θαη ζην επξχ θνηλφ. Ζ δηαθήκηζε θαη ε πξνβνιή ηεο γξακκήο 

πξνηείλεηαη λα γίλεη κε:  

α) αθίζεο θαη απηνθόιιεηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φιεο ηηο κνλάδεο, ηα 

ζηξαηνινγηθά γξαθεία θαη ηα θέληξα θαηάηαμεο,  

β) ηξίπηπρα πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζην πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ, ζε θνξείο πνπ παξέρνπλ αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο, ζε ρψξνπο ςπρηθήο πγείαο,  

γ) θαηαρώξεζε ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζε ζηξαηησηηθά έληππα (Θεηεία, 

ΗΔΔΓ, ηξαηησηηθή Δπηζεψξεζε), θαζψο θαη ζε πνιηηηθά έληππα 

(εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά),  



 42 

δ) ηειενπηηθή δηαθήκηζε,  

ε) πξφζζεζε λένπ ζηαζεξνύ αξηζκνύ ηειεθώλνπ, αθνχ σο γλσζηφλ δελ 

κπνξεί λα γίλεη θιήζε ζην λνχκεξν ηεο γξακκήο (800…) απφ θηλεηφ 

ηειέθσλν θαη   

ζη) πξνβνιή ηεο γξακκήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠ.ΔΘ.Α. 

- Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ζην δηαδίθηπν: 

Σα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά δεδνκέλα επηηάζζνπλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο γξακκήο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη. Σν δηαδίθηπν 

απνηειεί ζήκεξα ρψξν ελεκέξσζεο θαη δηαθίλεζεο επηζηεκνληθνχ θαη 

εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, φπσο επίζεο θαη κέζν επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ 

νπνπδήπνηε  θαη αλ βξίζθνληαη. Ο ειιεληθφο ζηξαηφο, αθνινπζψληαο ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, παξέρεη ζηνπο ζηξαηεχζηκνπο ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κε ηε δεκηνπξγία ΗΝΣΔRΝΔΣ CAFÉ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο κνλάδεο. Με ην ζθεπηηθφ απηφ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 

μερσξηζηήο ηζηνζειίδαο ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Μέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνζειίδα ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε 

δνκή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο γξακκήο, λα επηθνηλσλεί κέζσ e-mail κε ηνπο 

ςπρνιφγνπο ηεο γξακκήο, λα έρεη πξφζβαζε ζε ελεκεξσηηθφ πιηθφ (π.ρ. 

λνχκεξα άιισλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, δνκέο 

ςπρηθήο πγείαο, βαζηθέο νδεγίεο-ζπκβνπιεπηηθή γηα αληηκεηψπηζε 

αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, θ.ά). ηνπο ζηφρνπο ηεο 

γξακκήο εληάζζεηαη θαη ε παξνρή άκεζεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (web counselling), πνπ ήδε εθαξκφδεηαη ζε 

αληίζηνηρνπο θνξείο ζην εμσηεξηθφ. 

- Τειεθσληθόο νδεγόο: 

Πξφζθαηα ζπζηάζεθε πιήξεο ηειεθσληθόο νδεγόο ζηξαηησηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο γηα ηε δπλαηφηεηα παξαπνκπήο 

ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο.  

- Έξεπλα: 

Ο ξφινο ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ είλαη πνιπδηάζηαηνο θαη 

πεξηιακβάλεη έλα αλαπηπζζφκελν εξεπλεηηθφ θνκκάηη. Ο εξεπλεηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο γξακκήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, θαζψο κέζα απφ ηελ 



 43 

έξεπλα θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο γξακκήο ζηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο (ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο) πξνβάιιεηαη θαη 

εδξαηψλεηαη ν ξφινο ηεο ζηνλ ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο, φπσο θαη ε 

πξνζθνξά ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Δμάιινπ, 

κέζα απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηνπλ δεδνκέλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο, ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη, ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ θαινχλησλ θαη ηηο πηζαλέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ηεο. 

- Φόξκα  Καηαγξαθήο ησλ Κιήζεσλ: 

 Γηα ηελ πιεξέζηεξε πεξηγξαθή θαη θαηαρψξεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ έρεη 

δεκηνπξγεζεί Φόξκα  Καηαγξαθήο ησλ Κιήζεσλ, ε νπνία δηεπθνιχλεη 

παξάιιεια θαη ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ηεο γξακκήο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

θφξκα αλαθέξνληαη ε ψξα θαη ε εκεξνκελία ηεο θιήζεο, ζηνηρεία ηνπ 

θαινχληνο (π.ρ. αλ αλήθεη ζην ηξαηφ ή ζηελ Αεξνπνξία, θχιν, έηε 

εθπαίδεπζεο, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηδηφηεηα, εθηφο απφ ην φλνκα, θαζψο 

ε θιήζε είλαη αλψλπκε), ην είδνο θαη ην ζέκα ηνπ αηηήκαηνο (π.ρ. αλ αθνξά 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, άγρνο, αλ ππάξρεη 

ςπρνπαζνινγία, φπσο απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο, θαηάζιηςε, θ.ά.) θαη ην 

είδνο ηεο παξέκβαζεο (π.ρ. ζπκβνπιεπηηθή, πιεξνθφξεζε, παξαπνκπή) 

(βι. Παξάξηεκα). Σα ζηνηρεία απφ ηε Φφξκα  Καηαγξαθήο ησλ Κιήζεσλ 

θαηαρσξνχληαη ζε θχιιν ηνπ πξνγξάκκαηνο EXCEL γηα ηε κεηέπεηηα 

ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία.  

 

Γηα ηελ αξηηφηεξε πεξηγξαθή θαη θαηαρψξεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ έρεη 

θαηαξηηζηεί απφ ηελ νκάδα ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ηεο γξακκήο θφξκα 

θαηαγξαθήο ησλ θιήζεσλ, ε νπνία πξνάγεη ηαπηφρξνλα θαη ην εξεπλεηηθφ έξγν 

ηεο γξακκήο. Λεηηνπξγψληαο ζην πιαίζην ηνπ απνξξήηνπ, ηα ζπιιερζέληα 

ζηνηρεία θαηαγξάθνληαη ζε αξρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο excel γηα ηελ πεξαηηέξσ 

ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία. 

 

 

 ηε θφξκα θαηαγξαθήο, αλαγξάθνληαη: 

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θαινχληνο (φπσο ην θχιν, ην 

κνξθσηηθφ  - εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε νηθνγελεηαθή θαη ε 

θνηλσληθν – νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ). 
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 Σν αίηεκα ηνπ αηφκνπ, ν πξσηαξρηθφο δειαδή ιφγνο πνπ ην 

ψζεζε λα θαιέζεη ζηε γξακκή. 

 Ζ χπαξμε δηαθαηλφκελεο ςπρνπαζνινγίαο θαη ην είδνο απηήο 

φηαλ πθίζηαηαη. 

 Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ απφ ηνλ εηδηθφ θαη ε 

ζπλεπαγφκελε παξέκβαζε. 

 

 Απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο έρνπλ ζπλνιηθψο 

πξαγκαηνπνηεζεί 3524 θιήζεηο. Καηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2004, 

ζεκεηψζεθαλ 453 θιήζεηο, έλαο επαξθήο αξηζκφο ηειεθσλεκάησλ πνπ 

επηηξέπεη κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηε ζπλαγσγή 

θαζνιηθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ.. 

 

         ΑΑθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ εμήο παξακέηξσλ: 

 Αξηζκφο θιήζεσλ αλά κήλα 

 Δπί ζπλφινπ 425 θιήζεσλ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2004 (3524 θιήζεηο απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο). 

 Αλαινγία θιήζεσλ αλά ψκα 

 Ηδηφηεηα θαινχληνο 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

 Δίδνο αηηήκαηνο 

 Θέκα αηηήκαηνο 

 Γηαθαηλφκελε Φπρνπαζνινγία 

 Παξέκβαζε ηνπ εηδηθνχ 
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 Αξηζκφο θιήζεσλ αλά κήλα 

Δπί ζπλφινπ 425 θιήζεσλ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2004 (3524 θιήζεηο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 

γξακκήο).Καηακέηξεζε θιήζεσλ απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ σο ηελ 12ε Γεθεκβξίνπ 2004. 

 

 

 ΚΚλλήήζζεειιςς  ααννάά  ΣΣώώμμαα 
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 ΙΙδδιιόόηηηηηηαα  

 

 

 

 ΟΟιικκοογγεεννεειιαακκήή  ΚΚααηηάάζζηηααζζηη         
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ΕΕκκππααίίδδεευυζζηη

  

 

 ΑΑίίηηηημμαα((εείίδδοοςς))     
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 AAίίηηηημμαα  ((θθέέμμαα))  

  

 

 

  ΔΔιιααθθααιιννόόμμεεννηη  ψψυυχχοοππααθθοολλοογγίίαα 
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 Παξέκβαζε 

 

  

    Με βάζε ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ζπλάγνπκε ηα 

αθφινπζα: 

 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θιήζεσλ αθνξά θαηά θχξην ιφγν εθέδξνπο ηνπ 

ηξαηνχ Ξεξάο. 

 Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα άγακνπο άλδξεο, απνθνίηνπο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

 Χο νπζηψδε πξνβιήκαηα αλαθχπηνπλ ην άγρνο, νηθνγελεηαθά θαη 

δηαπξνζσπηθά ζέκαηα, θαζψο θαη πνιπζρηδείο παξάκεηξνη πνπ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηε γεληθφηεξε δηαβίσζε ζην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Σν 7% ησλ θαινχλησλ εθδειψλεη απηνθηνληθφ ηδεαζκφ. 

 Χο πξνο ην ζέκα ηεο δηαθαηλφκελεο ςπρνπαζνινγίαο, παξαηεξείηαη 

ελαξγψο φηη νη θαηαζιηπηηθέο θαη νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο ζπγθεληξψλνπλ 

ηα πςειφηεξα πνζνζηά. 

 ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ θαζίζηαηαη πξφδειε ε πξνέθηαζε 

πξνυπαξρφλησλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ πνιηηηθή δσή θαη ζην 

ζηξαηησηηθφ πιαίζην. 
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 εκαληηθφο ζεσξείηαη ν αξηζκφο ησλ ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ πνπ 

θαινχλ θαη επηδεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηξαηεπκέλνπο ηνπ  νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. 

 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα θαίλεηαη ελαξγψο ν ξφινο ηεο Γξακκήο 

Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο. Δηδηθφηεξα, κε ηε ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο 

επηδηψθεηαη, ε θαιχηεξε δπλαηή έληαμε ηνπ αηφκνπ ζην ηδηφηππν ζηξαηησηηθφ 

πεξηβάιινλ, ππνζηεξίδνληαο θαη αμηνπνηψληαο πεξαηηέξσ ην ππάξρνλ 

δπλακηθφ ηνπ θαινχληνο, ελψ παξάιιεια ελδπλακψλεηαη ν αλζξσπνθεληξηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ 

ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ  

 
 

Θσκάο Γεψξγηνο, Οπιίηεο Φπρνιφγνο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 

Υαηδάξαο Γεψξγηνο, ΔΜΘ Λρηαο (ΤΓ), Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο,Φπρηαηξηθή 

Κιηληθή, 414 ΝΔΝ  

 
 πιιέγνληαο θαη αλαιχσληαο ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηηο δηκεληαίεο 

αλαθνξέο ησλ Οκάδσλ Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κνλάδεο, θέληξα, ηξαηησηηθά Ννζνθνκεία θαη 

ηξαηησηηθέο Φπιαθέο ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, εμάγνληαη θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε πξνζθνξά ηνπ ζεζκνχ. 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζε ζπκπεξάζκαηα θαη 

παξαηεξήζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηκεληαίεο αλαθνξέο γηα ην έηνο 

2004, θαζψο θαη θάπνηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία κε πξνεγνχκελα έηε. 

 

ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο ζεζκφο ηεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο πιένλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα 

πιαίζηα άζθεζεο κηαο πξνιεπηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην ηξαηφ μεξάο 

αιιά παξεκβαίλεη ελεξγά ζηνλ εληνπηζκφ, δηεξεχλεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

γεληθψλ θαη εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

ζηξαηεπκέλσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζηξαηεχκαηνο. 

Απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζθνπνχο ηνπ ζεζκνχ ήηαλ λα αληηκεησπίζεη ην 

πξνβιεκα ησλ απηνθηνληψλ, ηεο ρξήζεο νπζηψλ θαζψο θαη ηνπ θαηλνκέλνπ 

παιηφο – λένο. Κάηη ην νπνίν έρεη επηηεπρζεί ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. 

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη έρεη πιένλ εδξαησζεί ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ 

Μνλάδσλ αιιά θαη ζηνπο νπιίηεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ε πεπνίζεζε φηη ε 

Τπεξεζία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαιή ςπρηθή πγεία ησλ ζηξαηεπζίκσλ. Οη 

νπιίηεο - κέιε ησλ Οκάδσλ Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο έρνπλ ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο απνζηνιήο πνπ ηνπο έρεη 

αλαηεζεί θαη σο επί ησ πιείζηνλ αληαπνθξίλνληαη κε επζπλεηδεζία ζηα 

θαζήθνληα ηνπο. Οη ζρέζεηο ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Μνλάδσλ κε ηα κέιε ησλ 
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Οκάδσλ ραξαθηεξίδνληαη αξκνληθέο αθνχ απφ ηηο δηκεληαίεο αλαθνξέο δελ 

πξνθχπηεη χπαξμε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ. 

 

Με βάζε ηε δνκή πνπ θαζνξίδεη ε ππ’αξηζκφλ 4-46/2003 Πάγηα Γηαηαγή, ν 

ζεζκφο ηεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο απαξηίδεηαη απφ 

        1)   ηξαηησηηθφ Φπρίαηξν,  ν νπνίνο επνπηεχεη επηζηεκνληθά ηελ νκάδα 

        2) Αμησκαηηθφ πγεηνλνκηθνχ κε εηδηθφηεηα ςπρνιφγνπ ή έιιεηςε απηνχ Αμ. 

Τγεηνλνκηθνχ ηαηξφο αλεπ εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο νκάδνο 

         3) Ζ νκάδα ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο πνπ απνηειείηαη απφ ςπρνιφγνπο 

θνηλσληνιφγνπο θαη θ. ιεηηνπξγνχο   

 

 ήκεξα ππεξεηνχλ ζηηο ηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ 36 εηδηθνί 

επηζηήκνλεο    (18 Φπρνιφγνη, 12 Κνηλσληνιφγνη θαη 6 Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί). 

Ο αξηζκφο ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα έηε αλ ιεθζεί ππφςε φηη ην 2003 είρακε 83, ην 2002 84 ελψ ην 

2001, 100.  

Αλ θαη ε κείσζε αλαινγηθά δελ είλαη ηφζν κεγάιε – αλ ιάβνπκε ππφςε 

καο φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο νπιηηψλ είλαη κηθξφηεξνο αιιά θαη ην φηη ε ζεηεία 

έρεη κεησζεί – σζηφζν ν πξαγκαηηθά κηθξφο αξηζκφο ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ 

δελ θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ, θαζψο 

ζέζεηο παξακέλνπλ θελέο. 

Θεσξείηαη φηη ε αλάιεςε ζέζεσλ απφ Μφληκν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζα 

βνεζήζεη ζηελ πιεξέζηεξε θαη θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Θεζκνχ. 

 πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία εμάγνληαη απφ ηηο 

δηκεληαίεο αλαθνξέο, θαηά ην έηνο 2004 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 33.378 

ζπλεληεχμεηο έλαληη 46.134 ην 2003 θαη 79.458 ζπλεληεχμεσλ ην έηνο 2002. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ζηαηηζηηθά ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ δελ είλαη κεγάιε θαζψο έρεη κεησζεί θαη ν αξηζκφο ησλ νπιηηψλ 

αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ. 

Απφ ηα πξφζθαηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη γηα ην 2004 ειήθζεζαλ 

ζπλνιηθά 33.378 ζπλεληεχμεηο θαη εληνπίζηεθαλ 2718 Άηνκα Υξήδνληα 

Ηδηαίηεξεο Φξνληίδαο ("ΑΥΗΦ") ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ πνπ 

θπκαίλεηαη ζην  8,1% πεξίπνπ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεθζεηζψλ ζπλεληεχμεσλ. 
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Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ παξαηήξεζε φηη ν παξαπάλσ αξηζκφο 

δελ αληηζηνηρεί ζε άηνκα αιιά ζε ζπλεληεχμεηο θαζψο απφ θάπνηα άηνκα 

κπνξεί λα ιακβάλεηαη πεξηζζφηεξν απφ κία ζπλέληεπμε. Με απηφ ην δεδνκέλν 

ην πνζνζηφ ησλ ΑΥΗΦ ( 8,1 %) είλαη πηζαλφλ λα είλαη αθφκα κηθξφηεξν. 

 Σα πξνβιήκαηα πνπ θπξίσο αληηκεησπίδνπλ ηα αρηθ παξνπζηάδνληαη 

ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

 Ζ θαηεγνξία ‘’δηάθνξα πξνβιήκαηα’’ (πνζνζηφ 51,9 %), ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θπξίσο άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνγελεηαθά-νηθνλνκηθά ή 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

 Ζ θαηεγνξία αγρψδεηο δηαηαξαρέο- εθδειψζεηο ζε πνζνζηφ 23,7 % 

 Ζ θαηεγνξία ‘’δπζπξνζαξκνζηηθφηεηα’’ (πνζνζηφ 9%) 

 Σα άηνκα κε ‘’δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο’’ (πνζνζηφ 3,8 %) 

 Ζ θαηεγνξία ‘’θαηάζιηςε-απνγνήηεπζε-κειαγρνιία’’ (πνζνζηφ 3%) 

 Υξήζε νπζηψλ 2,2 %   θαη αιθνφι 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πνζνζηφ ησλ πεξηζηαηηθψλ κε ηάζε ή απφπεηξα 

απηνθηνλίαο έρεη κεησζεί ζην 0,3%. Τπάξρεη δειαδή κηα κείσζε ζηελ ήδε 

πησηηθή ηάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ηεο ηάμεσο ηνπ 20%, πξάγκα 

πνπ δειψλεη ην ζεκαληηθφ παξεκβαηηθφ έξγν ησλ νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο 

κέξηκλαο. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη επίζεο ην ζπκπέξαζκα φηη ζε 

πνζνζηφ πάλσ απφ 50% νη ΑΥΗΦ εκθαλίδνπλ νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα (φπσο 

απψιεηα θάπνηνπ γνλέα, θαθέο ζρέζεηο κε γνλείο, ρσξηζκφο γνλέσλ, θαθή 

πγεία θάπνηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο θ.ι.π.) ή ζνβαξά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. Σα κελ πξψηα γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο 

νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο κε παξνρή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, ηα δε 

νηθνλνκηθά κε ηε ζπλδξνκή ησλ Γηνηθήζεσλ παξέρνληαο δηαθξηηηθά 

δηεπθνιχλζεηο γηα εξγαζία θαη νηθνλνκηθή ζπλδξνκή απφ ηνπο πφξνπο ηεο 

κνλάδαο. 

Ζ πξνζθνξά ηνπ ζεζκνχ βέβαηα δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηφ. Ζ 

ρνξήγεζε ςπρνκεηξηθψλ ηεζη (ΜΜΡΗ) γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ 

ΤΔΑ, ησλ Τπνςήθησλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ θαη ΔΠ.ΟΠ. πξαγκαηνπνηείηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε ζπκβνιή ησλ ΟΦΜ.   
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Δπίζεο κέζσ πξσηνβνπιηψλ αηνκηθνχ ή νκαδηθνχ ραξαθηήξα απφ 

ιεηηνπξγνχο ηνπ ζεζκνχ θαη Γηνηθήζεηο έρνπλ επηηεπρζεί ηα παξαθάησ:  

 

α. Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ επηκφξθσζεο ζηειερψλ ζε ζέκαηα 

επηθνηλσλίαο.  

β. πλεξγαζία κε θέληξα πξφιεςεο θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ 

(ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΟΚΑΝΑ) γηα ζπκκεηνρή ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ ζεζκνχ ζε 

ζεκηλάξηα γηα ηελ πξφιεςε θαηά ηεο ρξήζεο ςπρνδξαζηηθψλ, εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ. 

γ. Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο νπιηηψλ. 

 

δ.        ηειεθσληθή γξακκή ππνζηήξημεο 

 

ε. Γεθάδεο νκηιίεο κε αληηθείκελν πνπ αθνξνχλ ζχγρξνλα 

θνηλσληθά ζέκαηα θαη απαζρνινχλ ηνπο λένπο ζηξαηεπκέλνπο (άγρνο 

πξνζαξκνγήο, λαξθσηηθά, AIDS) 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

Παξά ην ζεκαληηθφ έξγν πνπ έρεη πξνζθέξεη ν ζεζκφο, δελ ππάξρεη 

ακθηβνιία φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ηνπ θαη εθηηκάηαη φηη ζα 

απνθνκίζνπκε ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα ζην κέιινλ, δίλνληαο έκθαζε ζηα 

παξαθάησ: 

  α. Πηζηή ηήξεζε ησλ Γηαηαγψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί έηζη ψζηε 

ηα ζηνηρεία λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ. Λίγεο αιιά θάπνηεο απφ ηηο αλαθνξέο 

ζηέιλνληαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη. 

Δπαλαιακβάλνπκε φηη νη δηκεληαίεο αλαθνξέο ησλ Οκάδσλ Φπρνθνηλσληθήο 

Μέξηκλαο πξέπεη λα ππνβάιινληαη αλειιηπψο θαη ελππνγξάθσο απφ φιεο ηηο 

νκάδεο θαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ην πξφηππν πνπ πεξηέρεηαη ζηελ Πάγηα Γηαηαγή 

ψζηε λα πξνθχπηνπλ νκνηνγελή πνζνηηθά δεδνκέλα θαηάιιεια γηα ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία. Σα ΑΥΗΦ αθφκα θαη αλ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα ηα εληάμνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο θαηεγνξίεο, λα 

εληάζζνληαη κφλν ζε απηή κε ην επηθξαηέζηεξν. Οη αλαθνξέο, εθηφο απφ 
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πνζνηηθά δεδνκέλα, λα πεξηέρνπλ κε ππεχζπλν θαη επηζηεκνληθφ ιφγν 

αλψλπκεο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ΑΥΗΦ, ηδέεο, εληππψζεηο απφ ηηο 

επηζθέςεηο, ζρφιηα θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο εμέιημεο ηνπ. 

β. Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ησλ ΟΦΜ γηα ζπλεξγαζία ηνπο 

κε θξαηηθέο ππεξεζίεο κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ησλ 

νπιηηψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη. ηηο ελ ιφγσ 

πξνζπάζεηεο θξίλεηαη αλαγθαία ε ζπλαίλεζε ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ ρεκαηηζκψλ 

έηζη ψζηε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο λα κελ γίλνληαη ζε βάξνο ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ. 

  γ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθψλ ησλ 

Μνλάδσλ θαη ε δηνξγάλσζε ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηζθέςεσλ ζε 

ρψξνπο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ζεσξείηαη φηη ζα βνεζήζεη ζηελ 

επθνιφηεξε πξνζαξκνγή ησλ νπιηηψλ. 

  δ. Με επζχλε ησλ ρεκαηηζκψλ νη επηζθέςεηο ησλ ΟΦΜ ζηηο 

Μνλάδεο νθείινπλ λα είλαη ζπλερείο κε ζθνπφ ηε ιήςε ζπλεληεχμεσλ απφ φζν 

ην δπλαηφ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζηξαηεπζίκσλ ή θαη φισλ αλά ρεκαηηζκφ αιιά 

θαη παξαθνινχζεζε ησλ ήδε εληνπηζζέλησλ ‘’ΑΥΗΦ’’. 

 . 

  

ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Οη νπιίηεο-εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ ππεξεηνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ 

"Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο" θαηέγξαςαλ κε ζπλέπεηα ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηνπο "ΑΥΗΦ" πνπ εληφπηζαλ, ελψ πξνρψξεζαλ θαη ζε πιήζνο 

ζπκπεξαζκάησλ, ελεξγεηψλ θαη πξνηάζεσλ. Σα θίλεηξα ηνπο εθηηκάηαη φηη 

εκπλένληαη απφ επαγγεικαηηθφ ελζνπζηαζκφ θαη δηάζεζε πξνζθνξάο. Δπεηδή 

φκσο ν αξηζκφο ηνπο δελ επαξθεί πάληα αιιά θαη δελ δηαζέηνπλ θάπνηνη απφ 

απηνχο ηελ απαηηνχκελε εμεηδίθεπζε, γηα ην ιφγν απηφ πηζηεχεηαη φηη ε έληαμε 

ζην ζηξάηεπκα κφληκνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζα βνεζήζεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ αθφκα θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. 

Με ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ  πηζηεχεηαη φηη ν 

ζεζκφο ζα ζπλερίζεη λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

ηνπ ζηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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ΠΙΝΑΚΕ 

 

(ΠΙΝΑΚΑ 1) 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΕ 2004 

 

 ΧΤΦΟΛΟΓΟΙ                                      12 

 

 ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΟΙ                                9 

 

 ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΙ                 6 

 

  ΤΝΟΛΟ                                              27 

 

 

 

(ΠΙΝΑΚΑ 2) 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΨΝ ΑΝΑ ΕΣΟ 

 

2004    27 ΑΣΟΜΑ 

 

2003    83 ΑΣΟΜΑ 

 

2002    84 ΑΣΟΜΑ 

 

2001            100 ΑΣΟΜΑ 
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(ΠΙΝΑΚΑ 3) 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΨΝ ΑΝΑ ΕΣΟ 

   

2004    33.378 

 

2003    46.134 

 

2002    79.458 

 

 

 

 

(ΠΙΝΑΚΑ 4) 

 

ΠΟΟΣΟ ΑΦΙΥ 2004 

 

ΤΝΟΛΟ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΨΝ    33.378 

 

ΤΝΟΛΟ ΑΦΙΥ                               2.718 

 

ΠΟΟΣΟ ΑΦΙΥ                             8,1%  
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ΔΙΑΓΝΨΕΙ ΑΦΙΥ 2004 

ΔΙΑΓΝΨΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΟΣΟ 

ΦΡΗΗ ΟΤΙΨΝ 81 2,2% 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ 

ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ 

79 2,2% 

ΔΤΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 340 9,0% 

ΔΙΑΥΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 2.012 51,9% 

ΧΤΦΨΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ 53 1,5% 

ΚΑΣΑΘΛΙΧΗ – ΜΕΛΑΓΦΟΛΙΑ - 

ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ 

110 3,0% 

ΟΡΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ 64 1,8% 

ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ 136 3,8% 

ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΚΕ ΣΑΕΙ 12 0,3% 

ΑΓΦΨΔΕΙ ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ - 

ΕΚΔΗΛΨΕΙ 

310 23,7% 
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ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΦΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΣΡΑΣΟ ΞΗΡΑ  

 
 
 
 

ππξηδάθεο Γεκήηξηνο, Δπίαηξνο, Φπρίαηξνο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 

Μνζρνλάο Γεκήηξηνο, Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο 

Κιηληθήο,  414 ΝΔΝ  

 

 

 

 

Ειζαγυγή 

 

πσο θαζεηί ζηηο κέξεο καο, ν ζηξαηφο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ηφζν ζηε δνκή ηνπ φζν θαη ζηηο θαιιηεξγνχκελεο 

λννηξνπίεο ηνπ. 

Κάζε αιιαγή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζηξεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ θαη ησλ αηφκσλ πνπ ηνλ απνηεινχλ. ζν 

πην κεζνδηθά γίλνπλ ζπλήζσο απηέο αιιαγέο θαη κε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία 

θαη απνδνρή απ ην πξνζσπηθφ, ηφζν ιηγφηεξεο ζπγθξνχζεηο θαη εληάζεηο ζα 

παξαηεξεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο. 

Οη αιιαγέο ζην ζηξαηφ φπσο 

1. Ζ κεηαηξνπή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ 

2. Σν ζηξεο ηνπ ζχγρξνλνπ αληαγσληζηηθνχ θαη θαηαλαισηηθνχ ηξφπνπ 

δσήο θαη ην ράζκα πνιηηηθήο θαη ζηξ. δσήο 

3. Οη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη επηβαξχλζεηο ηεο ζηξαηησηηθήο δσήο 

4. Οη λένη ξφινη θαη απαηηήζεηο ηνπ ζηξαηησηηθνχ επαγγέικαηνο 

(εηξελεπηηθέο απνζηνιέο, ηξνκνθξαηία θ.ι.π.) 

Γηακνξθψλνπλ φιν θαη πην έληνλα ηελ αλάγθε ηεο νξγάλσζεο ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ηνπ ζηξ. πξνζσπηθνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπ. 

Ζ ππνζηήξημε απηή κέρξη ζήκεξα ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ θαζήθνλ 

ηεο Γηνίθεζεο. ε κία θνηλσλία φκσο ηφζν πεξίπινθε πιένλ φπνπ ε 

εμεηδίθεπζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν είλαη αλάγθε λα εθζπγρξνληζζνχλ, ηφζν 

νη ηξφπνη θαη νη κέζνδνη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, αιιά φπσο γίλεηαη 



 60 

θαη ζηελ πνιηηηθή δσή, λα αλαηεζεί ζε πην εηδηθνχο (εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο 

θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο), ζε άκεζε βεβαίσο ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε. 

 

Αθνξκή  γη’ απηή ηελ παξνπζίαζε ήηαλ ε άγλνηα πνπ δηαπηζηψζακε 

φηη ππάξρεη ζε ζρέζε κε φηη αθνξά ζηελ Φπρνθνηλσληθή Μέξηκλα θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ κπνξεί απηή λα παξέρεη ζηελ ζηξαηησηηθή θνηλφηεηα θαη 

ηδηαίηεξα ζην κφληκν πξνζσπηθφ  

πρλά αθνχκε απφ ηα ζηειέρε ζηηο εμνξκήζεηο καο ζηα λεζηά ή ζηα 

Κέληξα Καηαηάμεσο πφζν βνεζεηηθφο είλαη ν ζεζκφο ηεο ςπρνθνηλσληθήο 

κέξηκλαο γηα ηνπο εθέδξνπο, αιιά ηη ζα γίλεη κε ηνπο κνλίκνπο πνπ ηφζν 

απηνί φζν θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο αληηκεησπίδνπλ ζσξεία ςπρνθνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

Πξάγκαηη κέρξη ζήκεξα ε ςπρηαηξηθή ππνζηήξημε παξνπζηάδεη έλα 

ζεκαληηθφ ράζκα πνπ είλαη αλάγθε λα θαιπθζεί.  

Έηζη κέρξη ζήκεξα ε ςπρνθνηλσληθή κέξηκλα θαη ςπρηαηξηθή 

ππνζηήξημε πεξηιακβάλεη ππνζηήξημε ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν, ζε επίπεδν 

δειαδή λνζειείαο ζην λνζνθνκείν ρσξίο άιιεο ζεξαπεπηηθέο δπλαηφηεηεο 

πνπ ζα απέηξεπαλ ηε λνζειεία θαη ε νπνία γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

ςπρηαηξηθήο απνηειεί ηελ έζραηε ιχζε ζε κηα νμεία ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 

ή θξίζε, ρσξίο λα ιάβνπκε ππ φςηλ θαη ην ζηηγκαηηζκφ ή ηελ πξνθαηάιεςε 

πνπ πθίζηαηαη ην άηνκν πνπ λνζειεχεηαη. 

Δίλαη ινηπφλ αλάγθε λα δηακνξθσζεί έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα 

- δίθηπν ςπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα αληηκεησπίζεη 

ηηο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

επαγγέικαηνο θαζψο θαη ηηο ςπρνινγηθέο πηέζεηο θαη ηξαπκαηηζκνχο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, ηφζν ζηε πξνζσπηθή 

νηθνγελεηαθή δσή φζν θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

θνπφο επίζεο ηνπ δηθηχνπ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζα είλαη λα 

πξνσζεί ην πλεχκα ηεο θνηλφηεηνο, κέζσ ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

θαζψο θαη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνάγνπλ ηε Φπρηθή πγεία (εζηθφ, 

νκαδηθή ζπλνρή, ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ηε ζπλεξγαζία, θαιέο 

νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο θιπ). Σν δίθηπν απηφ ζα 

πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηνπο επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ ςπρηθή 

πγεία, δεκηνπξγψληαο θέληξα ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε φιν ην θάζκα 
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ηεο ζηξαηησηηθήο θνηλφηεηνο (ηνκενπνίεζε), θαη ζα πξνζπαζεί λα 

θηλεηνπνίεζε εθείλεο ηηο πξσηνβνπιίεο κεηαμχ ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηζρπξνπνηνχλ ηελ ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε, 

ππνζηήξημε θαη νκαδηθή ζπλνρή. 

 

 Οη νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο είλαη αλάγθε λα εκπινπηηζζνχλ 

απφ λέα επαγγέικαηα ςπρηθήο πγείαο φπσο απηφ ηνπ θνηλσληθνχ 

ιεηηνπξγνχ θαη ηεο ςπρηαηξηθήο λνζειεχηξηαο  

Μία νινθιεξσκέλε δηεπηζηεκνληθή νκάδα ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο 

ζα πξέπεη λ’ απνηειείηαη απφ κφληκν ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ 

Φπρίαηξν - Παηδνςπρίαηξν 

Φπρνιφγν - Παηδνςπρνιφγν 

Κνηλσληθφ ιεηηνπξγφ 

Φπρηαηξηθή λνζειεχηξηα 

Καη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ρακειφηεξεο βαζκίδαο εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ 

Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν εθηφο απφ ηηο 

γλψζεηο ηεο βαζηθήο ηνπ εηδηθφηεηνο θαη ζε ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο 

νκαδηθέο  ή αηνκηθέο (ςπρνζεξαπείεο, Debriefing θιπ) θαη λα δηαζέηεη εηδηθέο 

γλψζεηο θνηλνηηθήο ή θνηλσληθήο ςπρηαηξηθήο. 

 

Τπεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε νκάδα ςπρνθνηλσληθήο 

κέξηκλαο ζην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

1. Φπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή ζε πξνβιήκαηα 

νηθνγέλεηαο 

2. Πξφιεςε θαη ζεξαπεία ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ρξήζεο νπζηψλ 

3. Παξέκβαζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ επηβαξχλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ζηε 

ζηξαηησηηθή δσή θαη επηδεηλψλνπλ ην εξγαζηαθφ ζηξεο 

4. Παξέκβαζε ζε ςπρνινγηθνχο ηξαπκαηηζκνχο ή ζπγθξνχζεηο, ηφζν ζε 

πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, φζν θαη ζε εηξεληθή πεξίνδν  

5. Φπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη παξέκβαζε ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ 

ζσκαηηθψλ αζζελεηψλ 
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6. πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πξνο ηε Γηνίθεζε γηα ην πψο κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ςπρνινγηθά ζεηηθά ή αξλεηηθά ηα κέηξα θαη ε θαηεπζχλζεηο 

πνπ δίλεη. 

 

Έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο 

πγείαο έρεη σο ζθνπφ ηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία, ηελ 

πεξίζαιςε θαζψο θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη θνηλσληθή 

επαλέληαμε. Θα πξέπεη λα απεπζχλεηαη φρη κφλν ζε ελειίθνπο αιιά 

επίζεο ζε εθήβνπο θαη ζε παηδηά. 

 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε δσή ηνπ ηξαηησηηθνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ παξνπζηάδεη απμεκέλεο απαηηήζεηο θαη δπζθνιίεο, ζε ζρέζε κε απηή ησλ 

πνιηηψλ. Υξεηάδεηαη ινηπφλ θαη απμεκέλε θξνληίδα γηα λα δηαηεξήζεη ην εζηθφ 

ηεο. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε εηδηθφηεξεο πξνηάζεηο γηα ηε πξφιεςε 

ζεσξνχκε ζθφπηκν λ’ αλαθεξζνχκε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρεη ε ςπρηθή πγεία 

θαη ε ςπρηθή δηαηαξαρή ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. 

Ζ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία είλαη άξξεθηα δεκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη 

αιιεινεπεξεάδνληαη βαζηά θαη πεξίπινθα. 

Δίλαη βέβαην φηη παξ’ φηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο 

παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ςπρηθή πγεία θαη ηε 

πξφιεςε ηεο, ηφζν ζηε θνηλσλία φζν θαη ζηε ζηξαηησηηθή θνηλφηεηα, πνιιά 

κέλεη λα γίλνπλ αθφκε ζην ηνκέα απηφ. Έλα ηνκέα πνπ ήηαλ παξακειεκέλνο 

επί καθξφλ θαη κέρξη ζήκεξα αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

(ηδηαίηεξα ζην ζηξαηφ) κε δένο θαη πξνθαηάιεςε. 

Δίλαη πιένλ θαηξφο λα ιάβνπκε ζνβαξά ππ φςηλ ηηο αξρέο  ησλ 

ελσκέλσλ εζλψλ ζηα ζέκαηα ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ  πνπ ηέζεθαλ πξν 

δεθαεηίαο 

1. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθξίζεηο εμ αηηίαο ςπρηθψλ λφζσλ 

2. ηη ν αζζελήο δηθαηνχηαη λα  ζεξαπεχεηαη εληφο ηεο θνηλφηεηνο ηνπ 

3. Κάζε αζζελήο δηθαηνχηαη λα ζεξαπεχεηαη κε κεζφδνπο, πνπ δελ 

ζπγθξνχνληαη κε ηα θπξηαξρηθά ηνπ δηθαηψκαηα.                   
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Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 

 

Ζ κείδσλ θαηάζιηςε είλαη ηψξα ε θχξηα αηηία αληθαλφηεηνο δηεζλψο 

θαη θαηαιακβάλεη ηελ ηέηαξηε ζέζε ζηηο δέθα θχξηεο λφζνπο κε ηε 

κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζηε Γεκφζηα Τγεία. 

Οηθνγέλεηεο πνπ δελ ζα έρνπλ ζηνπο θφιπνπο ηνπο, θάπνηα ζηηγκή, 

κέινο κε ςπρηθή δηαηαξαρή είλαη ζπάληεο. Ο έλαο ζηνπο ηέζζεξηο ζα 

λνζήζεη απφ ςπρηθή δηαηαξαρή ζε θάπνην ζηάδην ηεο δσήο ηνπ. 

Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αηηηνινγία ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο 

επηβάξπλζεο πνπ πξνθαινχλ ή πξνβιέπεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζην κέιινλ, 

ζηε Γεκφζηα Τγεία.. 

Θα πξέπεη επίζεο λ’ αζρνιεζνχκε ζνβαξά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξφιεςεο θαη ηελ πξφζβαζε ή ηα εκπφδηα ζηε 

ζεξαπεία. 

ια απηά ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηνλ ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ θαη 

νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαη φζσλ απνθάζεσλ 

ηελ επεξεάδνπλ απφ ηε πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο. 

Σφζν ην πγεηνλνκηθφ, φζν θαη ε Γηνίθεζε ζα πξέπεη λ’ αλαγλσξίζεη ηε 

ζπκβνιή ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη λα ζρεδηάζεη λέα πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο πνπ 

ζα απνζθνπνχλ ζε απνηειεζκαηηθέο πξνιεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο. Θα πξέπεη επίζεο λα πξνηείλεη πνιηηηθέο πνπ ζ’ 

αληηκεησπίδνπλ ην ζηίγκα θαη ηνλ απνθιεηζκφ πνπ ηδηαίηεξα ζην ζηξαηφ είλαη 

ζπρλά πην έληνλα. 

ήκεξα γλσξίδνπκε, φηη νη πεξηζζφηεξεο αζζέλεηεο, ςπρηθέο θαη 

ζσκαηηθέο, επεξεάδνληαη απφ έλα ζπλδπαζκφ βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. Ζ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο 

πγείαο απμάλεηαη γνξγά. 

Γλσξίδνπκε φηη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο νθείινληαη ζην ζπλδπαζκφ 

πνιιψλ παξαγφλησλ, πνπ εθθξάδνληαη ηειηθψο ζηνλ εγθέθαιν. 

Δίλαη πιένλ δεδνκέλν φηη θάζε άηνκν έρεη ην αζζεληθφ θαη επάισην 

κέξνο ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη κπνξεί αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο θαη 
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ςπρηθέο θαηαπνλήζεηο ή ηξαπκαηηθά γεγνλφηα λα λνζήζεη, νπνπδήπνηε θαη 

αλ κέλνπλ. 

Δίλαη επίζεο βέβαην πιένλ φηη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο επηδέρνληαη 

απνηειεζκαηηθήο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη φηη ε πξφιεςε είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή ζηηο πξψηεο ελδείμεηο εθδήισζεο κηαο δηαηαξαρήο ή φηαλ 

παξεκβαίλνπκε ζηνπο ςπρνθνηλσληθνχο εθείλνπο παξάγνληεο πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα ζπληειέζνπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο πγηνχο θνηλνηηθνχ 

πλεχκαηνο. 

Μεηαθέξνληαο ηηο Γέθα βαζηθέο πξνηάζεηο ηεο ΠΟΤ γηα δξάζε ζε φηη 

αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηε ςπρηθή πγεία θαη 

δηαηαξαρή ζηα δεδνκέλα ηνπ ζηξαηνχ έρνπκε ηα θάησζη. 

1. Γπλαηφηεηα ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα 

Τγείαο (Μνλάδεο, ΣΔΠ) 

2. Γηαζεζηκφηεηα ςπρνθνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ - ππεξεζηψλ θαη 

ςπρνηξφπσλ θαξκάθσλ 

3. Παξνρή θξνληίδαο, ππνζηήξημεο θαη πεξίζαιςεο εληφο ηεο ηξαηησηηθήο 

Κνηλφηεηνο 

4. Δθπαίδεπζε – Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ Πξνζσπηθνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο 

5. πλεξγαζία ηεο ζηξαηησηηθήο θνηλφηεηνο θαη ησλ δηνηθήζεψλ ηεο, κε ηηο 

νηθνγέλεηεο θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ  

6. Γηακφξθσζε πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη λνκνζεζίαο, έηζη ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε, ε ππνζηήξημε, ε πξφιεςε θαη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε λφζν 

7. Αλάπηπμε αλζξσπίλσλ πφξσλ 

8. Γεζκνί θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο ηνκείο 

9. Καηαγξαθή ηεο ςπρηθήο πγείαο, αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ 

ηελ πξνάγνπλ, φπσο ην εζηθφ, ε ζπλνρή, θαη ην θνηλνηηθφ πλεχκα ζηα 

πιαίζηα ηεο ζηξαηησηηθήο θνηλφηεηνο. 

10. Τπνζηήξημε πεξηζζφηεξεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηελ αηηηνινγία, ηελ 

πνξεία θαη ηελ έθβαζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ή πξνβιεκάησλ εληφο 

ηεο ζηξαηησηηθήο θνηλφηεηνο. 
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  Δηδηθφηεξα γηα ηε ζηξαηησηηθή θνηλφηεηα έλα νινθιεξσκέλν 

πξφγξακκα πξφιεςεο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη. 

ε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (Μνλάδεο) θαη 

δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο (ΣΔΠ) έλα ππεχζπλν ςπρίαηξν γηα ην έξγν ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο (πξφιεςε, ζεξαπεία θαη πεξίζαιςε) ζε άκεζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Μείδνλνο ζρεκαηηζκνχ. 

 

Χο πξνο ηελ πξφιεςε 

 

 α) Παξεκβάζεηο ζε ζέκαηα νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά πνπ 

επεξεάδνπλ εκκέζσο ή ακέζσο ηε ςπρηθή πγεία, ηε ζπλνρή θαη ην εζηθφ ηνπ 

ρεκαηηζκνχ 

β) Παξέκβαζε ζε ΑΥΗΦ ζπκβνπιεπηηθέο ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο, 

θαζψο θαη παξέκβαζε ζε ςπρνθνηλσληθά, νηθνλνκηθά, νηθνγελεηαθά ζέκαηα  

γ) πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε νηθνγέλεηεο ζηειερψλ – πξνζσπηθνχ 

δ) Δλεκέξσζε – εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο 

 

Χο πξνο ηε Γηάγλσζε - Θεξαπεία  - Πεξίζαιςε 

 

Α) Τπεξεζίεο εμ. Ηαηξείνπ ςπρηαηξηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΟΦΜ 

ηνπ ζρεκαηηζκνχ γηα ηα ζηειέρε θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

Β) πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο απφ 

ηνπο ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρ. Ννζειεχηξηεο 

Γ) πλεξγαζία κε άιινπο εηδηθνχο, ηδηαίηεξα παζνινγηθήο εηδηθφηεηνο 

θαη ππηάηξνπο ηνπ ΣΔΠ πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπαηδεπζεί ζε ζέκαηα 

ςπρηθήο Τγείαο θαη Γηαηαξαρήο,  νπιίηεο ηαηξνχο. 

Σν φιν ζχζηεκα πξφιεςεο ζα πξέπεη λα πιαηζηψλεηαη απφ 

ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο πνπ ζηε πεξίπησζε ηεο ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ εμαηξεηηθά ιεηηνπξγηθέο θαη εχρξεζηεο. 

ε επίπεδν 3ν βάζκηαο θξνληίδαο 

Θα πξέπεη λα παξέρνληαη ηφζν ππεξεζίεο Αλνηθηήο λνζειείαο, φζν 

θαη Κιεηζηήο Ννζειείαο ζηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ κε ζαθή 
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φκσο επηθέληξσζε θαη πξνζπάζεηα λα αληηκεησπίδνληαη ηα πεξηζηαηηθά ζηε 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα θαη ε πεξίζαιςή ηνπο λα είλαη θπξίσο 

εμσλνζνθνκεηαθή. 

Αλνηθηή Ννζειεία (Μνλάδα βξαρείαο λνζειείαο, κε εμ. Ηαηξεία, 

Κέληξν Ζκέξαο κε επηθέληξσζε ζε ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο θαη 

ζεξαπείεο, φπσο ζεξαπεπηηθή θνηλφηεηα, εξγνζεξαπεία, αηνκηθή θαη 

νκαδηθή ςπρνζεξαπεία ή νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία, αλάινγα κε ηηο 

ελδείμεηο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ζεξαπεπφκελνπ) 

Κιεηζηή Ννζειεία (Μνλάδα νμέσλ ζηα πιαίζηα Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ κε αλζξψπηλεο θαη αζθαιείο ζπλζήθεο ζεξαπείαο θαη 

εξγαζίαο). 

 

Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο κε δπλαηφηεηεο Παξέκβαζεο ζε Κξίζε 

α) κε παξνρή πξνιεπηηθψλ, δηαγλσζηηθψλ, ζπκβνπιεπηηθψλ, θαη ζεξαπεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ  

β) δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη άζθεζεο ζπλδπαζκέλσλ βηνινγηθψλ θαη 

ςπρνζεξαπεπηηθψλ ζεξαπεηψλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ζηξαηησηηθήο ςπρηαηξηθήο 

γ) Γπλαηφηεηα Follow up θαη ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ή επαλέληαμεο 

ζε άκεζε δηαζχλδεζε θαη ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηηο δνκέο αλνηθηήο θαη 

θιεηζηήο λνζειείαο 

δ) Πξνιεπηηθέο ελεκεξσηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη πξνγξάκκαηα 

ζε φ,ηη αθνξά ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο 

ε) Παξεκβάζεηο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο (επνπηεία) ζε ζέκαηα 

νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηε πξναγσγή 

ηνπ πλεχκαηνο θνηλφηεηνο ζην ζηξαηφ 

δ) Δμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο ζε ςπρνζεξαπεπηηθέο 

ηερληθέο θαζψο θαη άιισλ ηαηξηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ εηδηθνηήησλ 

Παξνρή παηδνςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε παηδηά θαη εθήβνπο 

 

Σν ΚΦΤ  ζα πξέπεη λα έρεη ζεζκνζεηεκέλε πεξηνρή επζχλεο, λα 

παξέρεη ζεξαπεία θνληά ζηνλ αζζελή, λα παξέρεη έλα πιήξεο θάζκα 

ςπρηαηξηθψλ ςπρνινγηθψλ ππεξεζηψλ, λα έρεη ζεξαπεπηηθή ζπλέρεηα, λα 

ζπκκεηέρεη ζηνλ ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ ςπρηαηξηθψλ 

δνκψλ θαη ππεξεζηψλ, λα πξνάγεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηεπηζηεκνληθήο 
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νκάδαο ςπρηθήο πγείαο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηε θνηλφηεηα θαη λα ππάξρεη 

αμηνιφγεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 

 Μνλάδα σκαηηθήο Απεμάξηεζεο θαη Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο 

Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (γηα φζνπο θξηζεί φηη είλαη επαλαθηήζηκνη γηα 

ηελ ππεξεζία) 

 Κηλεηέο Οκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο γηα λεζηά θαη 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

 Ο ξφινο ησλ πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ 

πξναγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη θνηλφηεηνο ζην ζηξαηφ  

 

Ο ζηξαηησηηθφο ηξφπνο δσήο 

 

Ο ζηξαηησηηθφο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ 

ζηξεζζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηβαξχλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απηφλ 

θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

Βέβαηα, φζν θαιχηεξεο είλαη νη ζρέζεηο ζηελ νηθνγέλεηα ηφζν 

θαιχηεξε θαη ε απφδνζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ ζηελ εξγαζία ηνπ 

Οη ζπρλέο κεηαζέζεηο φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ειάρηζην σο 

θαζφινπ έιεγρν γη’ απηφλ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

Ζ αβεβαηφηεηα ινηπφλ απνηειεί ζηαζεξή πεγή ζηξεο γηα ηνπο 

ζηξαηησηηθνχο 

Ζ απνπζία ηνπ ζηξαηησηηθνχ απ ην ζπίηη γηα καθξφρξνλεο πεξηφδνπο. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη αθφκε πην έληνλα ζε 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. 

Οξηζκέλνη ηχπνη ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

είλαη επηθίλδπλνη αθφκε θαη ζε θαηξφ εηξήλεο. Σν εξγαζηαθφ ζηξεο ινηπφλ 

είλαη απμεκέλν ιφγσ ζπρλά θαη ησλ απζηεξψλ θαη άθακπηα ηεξαξρηθψλ 

ζρέζεσλ (Φαηλφκελα θαηάρξεζεο εμνπζίαο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο) 

Ο ζηξαηησηηθφο βηψλεη έλα δηπιήο θαηεχζπλζεο ζηξεο, φηαλ νη 

δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο ζπγθξνχνληαη κε απηέο ηεο νηθνγελείαο ηνπ θαη 

ζπλήζσο πξνηηκά λα αθνινπζήζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 
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Σέινο ε απνζηξαηεία είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηξεο ζηε δσή ηνπ 

δεδνκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη απιψο γηα κηα εξγαζία, αιιά γηα έλα νιφθιεξν 

ηξφπν δσήο. 

Δίλαη λνκίδσ πιένλ θαλεξφ γηα πνην ιφγν είλαη απαξαίηεην λα 

ππνζηεξίδεηαη ςπρνθνηλσληθά ε νηθνγέλεηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ κε εηδηθά 

πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, 

πξνγξάκκαηα πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ φινπο ηνπο αλσηέξσ ζηξεζζνγφλνπο 

παξάγνληεο 

 

Πξνηάζεηο 

 

 Δίλαη πιένλ απαξαίηεην γηα ηε Γηνίθεζε λα ππάξρεη 

χκβνπινο Φπρίαηξνο ή Γηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ ζ’ αζρνιείηαη κε 

ζηξαηεγηθά θαη νξγαλσηηθά  ζέκαηα θαη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηε 

Φπρηθή Τγεία ή ζηε Γηαρείξηζε ηνπ ζηξεο εληφο ηεο ζηξαηησηηθήο 

θνηλφηεηνο. 

 Δθπφλεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο γηα ηε 

Φπρηθή πγεία  

 Φπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

ελεκέξσζεο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ (Κέληξα Φπρηθήο 

πγείαο) 

 Πξφιεςεο ρξήζεο νπζηψλ 

 Πξφιεςεο απηνθηνληψλ 

 Πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο φπνπ ζα εληάζζνληαη ζέκαηα 

ςπρηθήο πγείαο θαη δηαρείξηζεο ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ηεο 

επνρήο καο 

 πγθξφηεζε θαη νξγάλσζε δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ κε 

κφληκνπο ςπρηάηξνπο ςπρνιφγνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο 

ςπρηαηξηθέο λνζειεχηξηεο πνπ ζα εξγάδνληαη ζηε πξφιεςε θαη ζηε 

ζεξαπεία  

 

 Ίδξπζε ςπρνπαηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο γηα παηδηά θαη 

εθήβνπο θαη θαζηέξσζε ζην πγεηνλνκηθφ ηεο εηδηθφηεηνο ηνπ 

παηδνςπρηάηξνπ θαη παηδνςπρνιφγνπ. 
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 Δθπαίδεπζε ησλ δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ ηδηαίηεξα ησλ 

ςπρηαηξηθψλ λνζειεπηξηψλ ζε ςπρνζεξαπεπηηθέο ηερληθέο θαη 

παξεκβάζεηο, ψζηε λα έρνπλ πην ελεξγφ ξφιν ζε ζέκαηα πξφιεςεο 

θαη ζεξαπείαο. 

 Δθπαίδεπζε - Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρηθήο δηαηαξαρήο. 

 Παξεκβάζεηο ζε ςπρνθνηλσληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δσήο ηνπ ζηξαηησηηθνχ (πξνβιήκαηα νηθνγελεηψλ, 

δεκηνπξγία δηθηχνπ ελίζρπζεο γηα ηηο ζπδχγνπο ησλ ζηξαηησηηθψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε απνζηνιέο ή επηρεηξήζεηο (νκάδεο 

απηνυπνζηήξημεο). 

 Παξέκβαζε ζε θξίζεηο (αηπρήκαηα απηνθηνλίεο, θπζηθέο ή 

ηερλεηέο θαηαζηξνθέο) κε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ηφζν ζηε 

Γηνίθεζε, φζν θαη ζηα ηξαπκαηηζζέληα άηνκα). 

 Αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο πξνθαηάιεςεο, απφ ηε Γηνίθεζε θαη ην ζηξ. 

πξνζσπηθφ (ε παξαπνκπή ζην ςπρίαηξν ζεσξνχληαλ ππνηηκεηηθή 

θαη ν ίδηνο αζρνινχληαλ θπξίσο κε άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 

ήκεξα θαιείηαη λ’ αζρνιεζεί κε ηνλ πγηή θαη επαλαθηήζηκν 

πιεζπζκφ θαη ιηγφηεξν κε ηε ςπρηθή δηαηαξαρή 

 Γελ πξέπεη επίζεο λα ςπρηαηξηθνπνηνχληαη ζέκαηα 

δηνηθεηηθήο θχζεσο (απαιιαγή ΔΠΟΠ ή άηνκα κε 

παξαπησκαηηθφηεηα πνπ παξαπέκπνληαη ζην ςπρίαηξν) 

 Παξέκβαζε ησλ νκάδσλ ΦΤ κέξηκλαο ζε ζέκαηα 

επαγγεικαηηθήο θφπσζεο 

 πζηεκαηηθή επηζηεκνληθή έξεπλα θαη θαηαγξαθή ησλ 

δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ απφ ην Κέληξν Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, ψζηε 

λα πξνηείλνληαη εκπεξηζηαησκέλεο ιχζεηο γηα ηα εθάζηνηε 

παξνπζηαδφκελα πξνβιήκαηα 


