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Συνέδριο Ψυχικής Υγείας Post Covid 19 - «e-health & Ψυχική Υγεία» 

 

 Αντιγράφοντας από το πρόγραμμα 

Ψυχολογία πανδημίας, Ψυχική ανθεκτικότητα, Ψυχική επιβάρυνση 
πανδημίας 

 Τώρα: Η επόμενη μέρα  

https://www.google.com/search?q=covid+crisis+managemen 
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Covid 19 και υποστήριξη από ειδικούς ψυχικής υγείας 

 Η προφανής λύση για τη συνέχιση της φροντίδας ψυχικής υγείας σε μια πανδημία 
είναι η τηλε – φροντίδα.  
 

 Πολλά εμπόδια για τη συνολική εφαρμογή  (Vis et al., 2018· Tuerk et al., 2019). 

 Από τα πιο σημαντικά εμπόδια, η έλλειψη αποδοχής από τους ίδιους τους 
επαγγελματίες υγείας (Topooco et al., 2017).  

 

 

 

 Έτσι, οι καμπύλες μάθησης στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ηλεκτρονικής 
ψυχικής υγείας τόσο από ασθενείς όσο και από ψυχολόγους έχουν προχωρήσει 
πολύ πιο αργά από ό,τι αρχικά αναμενόταν, ανταποκρινόμενοι έτσι στην εκτίμηση 
ότι χρειάζονται κατά μέσο όρο 16 χρόνια για να εφαρμοστεί μια καινοτομία στον 
τομέα της υγείας (Rogers et al., 2017).  
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E-health 

e-ψυχολογική υποστήριξη 

e-ψυχοθεραπεία, κ.λπ. 
 

 Μύθοι* για την τηλε-υγεία παρά τα αντίθετα ερευνητικά 
αποτελέσματα  (Berger, 2017). 
 *«η θεραπευτική συμμαχία μπορεί να δημιουργηθεί μόνο πρόσωπο με 

πρόσωπο» 

 Οφέλη  
 Η ψυχοθεραπεία μέσω τηλεδιάσκεψης δείχνει πολλά υποσχόμενα 

αποτελέσματα για τις διαταραχές άγχους και διάθεσης (Berryhill et al., 

2019)  

 Αποτελεσματικές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσω διαδικτύου 
(Andersson, 2016; Karyotaki et al., 2018).  
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«Kαλώς ήρθατε στη Γραμμή Ψυχοκοινωνικής  
Υποστήριξης 10306!» 

Μια τηλεφωνική Γραμμή  
«Πρώτες βοήθειες στην Ψυχική Υγεία»! 

Vs 

Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για τον Κορωνοϊό  
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10306 και Post Covid (Ι) 
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 Έβαλε σε κεντρική θέση την παροχή άμεσης ψυχικής υποστήριξης 
 «ΕΚΑΒ» πρώτων ψυχικών βοηθειών! 

 

 Για ανθρώπους με διάγνωση 

 Για ανθρώπους χωρίς διάγνωση 

 Για ανθρώπους «πάνω σε κρίση» 

 Για μόνους και στεναχωρημένους 

 Για οικογένειες, παιδιά και εφήβους 

 Για αναζήτηση ψυχοκοινωνικών πηγών 

 Για μπερδεμένους, για «μια συμβουλή ειδικού…», για … , κ.λπ.  
 

 Για όλη την επικράτεια! 
 Δωρεάν! 
 Όλο το 24ωρο! 

 



10306 και Post Covid (ΙΙ) 
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 Πρόληψη 
  Οι καλούντες «εγκαταθιστούν σχέση» με τον χώρο της ψυχικής υγείας / 

«κουλτούρα» αναζήτησης βοήθειας/ εξοικείωση με το «ειδικός ψυχικής 
υγείας»  

 Κερδίζουμε χρόνο… 

 Γέφυρα για παραπομπή 

 Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτή η υπηρεσία… 

 Αυτό το ΚΚΨΥ… 

 Αυτή η κινητή μονάδα που έρχεται στην πόλη μου… 

 Αυτή η κατ’οίκον υπηρεσία… 

 Αυτά τα επιδόματα… 

 

 
 



10306 και Post Covid (ΙΙΙ) 
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 Πρόληψη- Στίγμα/στερεότυπα/ 

 1η επαφή με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας 

 Κουλτούρα «αντιμετώπισης»* ψυχικής ασθένειας  
 
 Α!!! Δεν είστε τρελογιατροί? 

 Α!!! Αυτό κάνεις με έναν ψυχολόγο? 

 Δηλαδή, δεν πειράζει που έχω νοσηλευτεί? Μπορώ και εγώ…? 

 Δηλαδή μπορώ να …??? 

 

  *Οι «πελάτες» μας 

 Όχι οπτική επαφή 

 Χωρίς κανένα στερεότυπο – έχεις μόνο μια φωνή να «δουλέψεις»  
 «πιστεύουμε» ό,τι ακούμε- εμπιστοσύνη 



10306 και Post Covid (ΙV) 
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 Απέκτησε κεντρικό ρόλο ο Ψυχολόγος και ο Κοινωνικός 
Λειτουργός έναντι του Ψυχιάτρου 

 

 

 «προβάδισμα»  του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού  
 

 Κάνουν την αρχική επαφή και διερεύνηση 

 Κρίνουν τι χρήζει το περιστατικό 

 Παραπέμπουν στον Ψυχίατρο  
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Ομάδες επαγγελματιών 

 6ωρες βάρδιες εργασίας 

 Επιλογή 1. Ψυχολόγοι (29 ΙΣΝ + 18 Υπουργείο Υγείας + 40 Κέντρα Ημέρας ΜΚΟ) 
 Θέση1και 2 -Τηλεφωνική υποδοχή/ Πληροφόρηση/ Ψυχολογική Υποστήριξη/ 

Παραπομπή σε θεσμούς και  υπηρεσίες/ στη θέση 2 ή θέση 3 ή στους 
Κοιν.Λειτουργούς ή στους Ψυχίατρους ή στους Παιδο- ή στους  Ψυχίατρους- 
24ωρη λειτουργία- δωρεάν και ανώνυμα 

 Θέση 3- Τηλε-Ψυχοθεραπεία, Τηλε-υποστήριξη, δωρεάν και επώνυμα 
Ψυχίατροι (3) 
 

 Επιλογή 2. Κοινωνικοί Λειτουργοί (7)- Ψυχοκοινωνικά αιτήματα 

 

 Επιλογή 3. Παιδοψυχίατροι (2) και παιδοψυχολόγοι (5)  

 

 Διοικητικοί (2) 
 Οικονομικός διαχειριστής (1) 
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Σύνολο εργαζομένων 

 Ψυχίατροι  3 

 Ψυχολόγοι, κατά Μ.Ο σε όλες τις βάρδιες 120-130 

 Εύρος συμμετοχής 90-190 

 Κοινωνικοί λειτουργοί 15-20 

 

 Παιδοψυχίατροι και παιδοψυχολόγοι   7 
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10306 και Post Covid (V) 
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 Δίκτυα συνεργασίας  
 
Μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού 

Μεταξύ υπηρεσιών 

Μεταξύ συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων 

Μεταξύ διαφορετικών επιστημών! 
Μεταξύ διαφορετικών πανεπιστημιακών τμημάτων! 

 
 

  

 

 



10306 και Post Covid (VΙ) 

 Δίνει χώρο και χρόνο 

 Προσφέρει συχνότητα/τακτική επαφή 

 Ανωνυμία  - έχει ευθύνη για τον καλούντα αυτό 

 Ελευθερία – ακολουθεί τον ρυθμό του: τι θα πει, πώς , πότε, κ.λπ. 
 

 Εγκαθιστά σχέση μεταξύ καλούντος και υπηρεσίας πέρα από τους συνήθεις 
θυμούς. 
 Τι εξαιρετική υπηρεσία αυτή που μας προσφέρεται με τη Γραμμή – ο 

συνάδελφός σας απότομος βέβαια… 

 Ξανακαλέστε! – θα σας απαντήσουν συνάδελφοι πιο ειδικοί σε αυτό  
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Ο   ε ι δ ι κ ό ς   1 0 3 0 6   - ειδικές «ποιότητες» 
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 Πρωτοβουλία- Θάρρος - Τόλμη 

 Ακριβή εικόνα του έργου που κάνω σε μια τηλεφωνική γραμμή- Τι εφικτό? 

 Ακριβή εικόνα του επαγγέλματός μου – Θα σώσω τον κόσμο?  
 Αγάπη για αυτή την εργασία και για τον συνάνθρωπο.   

 

 Πηγές στήριξης 

 Επιμόρφωση για τηλε-υπηρεσίες ψυχικής υγείας!!! Και για τηλε-προβλήματα 

 Καλή γνώση του εαυτού!!!! 

 Εποπτεία- κάθε στιγμή 

 

 Last but not least: 

Καλές γνώσεις!!! Αttachment Theory, Συστημική σκέψη, Koινωνική Ψυχολογία 



Εποπτεία  

 

 Ομαδική, ατομική 

 Σε εβδομαδιαία βάση 

 Όσες φορές χρειαστεί 
 Και peer supervision – γραμμή viber 
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Επιμόρφωση  

 Σε εβδομαδιαία βάση 

 

 Θεματική βάσει προβλημάτων που αναδύθηκαν στη λειτουργία της γραμμής 

 Σε βιωματική βάση 

 

 Και με τη συμμετοχή των εργαζομένων  
 Ομαδική ανοιχτού τύπου  
 

 Έμπειροι και άπειροι μαζί 
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Η Επιστημονική και Συντονιστική Ομάδα Έργου του «10306»  
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ 
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• 
 Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Ψυχιατρικής  

Διευθυντής Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, 
 Μαρίνα Οικονόμου, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, ΕΚΠΑ 

 Ελένη Λαζαράτου, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, 
ΕΚΠΑ 

 Φραγκίσκος Γονιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, 
ΕΚΠΑ 

 Θεοδώρα Σκαλή, ΕΔΙΠ Ψυχολογίας, MSc, PhD, ΕΚΠΑ 

 Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, PhD Κοινωνικής Πολιτικής και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πρόεδρος Ομοσπονδίας «ΑΡΓΩ» 

 Κωνσταντίνος Κοντοάγγελος, Ψυχίατρος, PhD, 
Επιστημονικός 

συνεργάτης ΕΚΠΑ 

Διαχειριστής του έργου 

 Πέτρος Εσκίογλου, d. Maths, MSc 

 ΕΚΠΑ, Α΄ 
Πανεπιστημιακή  
Ψυχιατρική Κλινική 

 Ομοσπονδία Φορέων  
Ψυχοκοινωνικής  
Αποκατάστασης και  
Ψυχικής Υγείας 
«ΑΡΓΩ» 

 Υπό την οικονομική 
στήριξη  του Ιδρύματος 
«Σταύρος  Νιάρχος» 

 Υπό την πολιτική αιγίδα  
του Υπουργείου Υγείας 



αντί επιλόγου 

 η  
 

ευχή να e-«πάρουν» όλοι οι καλούντες ό,τι χρειάζονται,για να μην 
μας χρειάζονται! 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ! 
Δώρα Σκαλή 
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