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ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Σρεο (ΤΙ) ππξηδάθεο Δεκήηξηνο

Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1989 όηαλ κε δηαηαγή ηνπ Γεληθνύ Επηηειείνπ ηξαηνύ μεθίλεζε ε
πεηξακαηηθή εμάκελε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο κε ηνπνζέηεζε ζηα
επηηειεία ησλ Μεηδόλσλ ρεκαηηζκώλ ηξηώλ εηδηθώλ επηζηεκόλσλ,κέρξη ζήκεξα,πνπ ν ζεζκόο
απηόο έρεη επεθηαζεί ζε επίπεδν Σαμηαξρίαο ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ ,έρεη πεξάζεη
αξθεηόο θαηξόο θαη πνιιά έρνπλ γίλεη.
Απηό πνπ ζα απαζρνιήζεη απηή ηελ παξνπζίαζε είλαη ζε πνηό βαζκό πξνσζείηαη θαη
πξνζηαηεύεηαη ε ςπρηθή πγεία ησλ ζηξαηησηώλ κέζα από ην ζεζκό απηό, θαη ηηο δπλαηόηεηεο
πνπ ππάξρνπλ επηπιένλ.
Είλαη δεδνκέλν βέβαηα όηη ν ζθνπόο ηνπ ζεζκνύ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, ζύκθσλα κε
ζρεηηθή πάγηα δηαηαγή, θαηά έλα κέξνο ηνπ κόλν έρεη λα θάλεη κε ηελ πξόιεςε ηεο ςπρηθήο
πγείαο,ελώ πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ,νηθνγελεηαθώλ,πνιηηηζκηθώλ,ζπκβνπιεπηηθό έξγν πξνο ηηο δηνηθήζεηο,ηελ επαηζζεηνπνίεζε πάλσ ζ΄απηά ηα πξνβιήκαηα, θαη ηε βειηίσζε γεληθόηεξα ηεο πνηόηεηαο δσήο
ησλ ζηξαηεπκέλσλ.
Η πξόιεςε ηεο ςπρηθήο πγείαο απνηειεί έξγν θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο ηόζν ζηελ εηξήλε
όζν θαη ζηνλ πόιεκν,θαη δηαθξίλεηαη ζε Πξσηνγελή θαη Δεπηεξνγελή.
Η πξσηνγελήο πξόιεςε αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεηαη:
1. Να εληνπηζζνύλ εγθαίξσο πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ άηνκα πνπ
ππεξεηνύλ ή πνπ θαινύληαη λα ππεξεηήζνπλ.
2. Να εληνπηζζνύλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ επηβαξύλνπλ,εληζρύνπλ ή ζπληεξνύλ κηα ςπρνπαζνινγία,ή κηα δπζιεηηνπξγία γεληθόηεξα ζηα πιαίζηα κηαο ζηξαηησηηθήο κνλάδαο,θαη λα
δηεπζεηεζνύλ αλάινγα,ζην βαζκό πνπ απηό κπνξεί λα γίλεη.
Η δεπηεξνγελήο πξόιεςε έρεη λα θάλεη κε ηελ αληηκεηώπηζε θαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε έθβαζε ησλ ςπρνπαζνινγηθώλ δηαηαξαρώλ αθνύ απηέο έρνπλ ήδε εληνπηζζεί.Η αληηκεηώπηζε κπνξεί λα είλαη ζεξαπεία κε λνζειεία ή ρσξίο απηή,ελώ ζηε ζπλέρεηα δηαπηζηώλεηαη ε
δπλαηόηεηα απηώλ λα ζπλερίζνπλ ηε ζεηεία ηνπο,ρσξίο επηβάξπλζε ηεο πγείαο ηνπο,ή λα
απνκαθξπλζνύλ.
Όζνλ αθνξά ηελ πξσηνγελή πξόιεςε ε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο είλαη νπζηαζηηθή από ηελ πξώηε κέξα ηεο ζεηείαο ηνπ ζηξαηεπκέλνπ.Λακβάλεηαη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε από ην ζύλνιν ησλ Ν/ ηελ πξώηε εβδνκάδα ηεο θαηάηαμήο ηνπο.Αθνινπζεί
δεύηεξε ζπλέληεπμε, πην νπζηαζηηθή, όζν ν Ν/ βξίζθεηαη αθόκα ζην θέληξν θαηάηαμεο.
Είλαη πεξηηηό λα αλαθεξζεί θαλείο ζηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ πξνζθέξεηαη κ΄απηό
ηνλ ηξόπν ζηνλ εληνπηζκό πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηδηαίηεξα απηώλ πνπ νη λενζύιιεθηνη δπζθνιεύνληαη λα δειώζνπλ,ή απηώλ πνπ θαη νη ίδηνη αγλννύλ ή παξαγλσξίδνπλ.
Παξάιιεια κ’απηή ηε ιεηηνπξγία ε νκάδα ζηεξίδεη θαη παξαθνινπζεί ην λενζύιιεθην
ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ.
Η παξαπνκπή θαη ε εμέηαζε από εηδηθό ςπρίαηξν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηό ρξεηάδεηαη
ζπκπιεξώλεη ηελ πξόιεςε ζ’απηό ην ζηάδην ηεο ζεηείαο .
Η νκάδα ησλ θέληξσλ θαηάηαμεο εκπιέθεηαη επίζεο ζεκαληηθά θαη ζε επίπεδν δεπηεξν-

γελνύο πξόιεςεο,κε ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο Ν/ πνπ ήδε έρεη δηαπηζησζεί θάπνηα
ςπρνπαζνινγία,έρνπλ αληηκεησπηζζεί ζεξαπεπηηθά,ελώ ε θαηάζηαζή ηνπο ηνπο επηηξέπεη λα
ζπλερίζνπλ ηε ζεηεία ηνπο ζαλ βνεζεηηθνί.Απηό επηηπγράλεηαη κέ θαηάιιειε ζηήξημή ηνπο ,
αιιά θαη ελεκέξσζε ή νδεγίεο πξνο ηηο κνλάδεοπνπ ζα κεηαηεζνπλ.
ην επίπεδν ησλ ρεκαηηζκώλ ε πξνζθνξά ηεο νκάδαο είλαη επίζεο νπζηαζηηθή δεδνκέλνπ ηνπ εθεί ζα παξακείλνπλ νη ζηξηεο γηα ην κεγαιύηεξν δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο.
Η ζπλερήο παξαθνινύζεζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε πξνζσπηθό θαη ζε ππεξεζηαθό επίπεδν είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξσηνγελή
πξόιεςε.Επηπιένλ ζην έξγν ηεο νκαδαο πξνζηίζεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηεο ελεκέξσζεο ηεο
κνλάδαο γηα ηα πξνβιήκαηα ςπρνπαζνινγίαο θαη ηηο πξνηάζεηο αληηκεηώπηζήο ηνπο.
πρλά δηαπηζηώλεηαη όηη κ’απηό ηνλ ηξόπν κεηαβάιιεηαη ην αξλεηηθό θιίκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζε βάξνο ελόο ζηξαηηώηε κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα,επαηζζεηνπνηείηαη ε κνλάδα,ελώ ηαπηόρξνλα κεηώλεηαη ν θόβνο πνπ ζπλνδεύεη ηελ ςπρηθή λόζν.
Οη ζηξηεο πνπ έρνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα απ’ηε κεξηά ηνπο παίξλνπλ βνήζεηα από κηα
δνκή εθηόο κνλάδνο θαη απηό ηνπο απεγθισβίδεη από ηελ πεξηνξηζκέλε θαη πνιιέο θνξέο αλαπόθεπθηα δπζιεηηνπξγηθήγηα ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδαο.
Κάπνηεο από απηέο ηηο ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο.Δελ είλαη ππεξβνιή λα ζεσξήζνπκε όηη ζην ζηξαηησηηθό πεξηβάιινλ εληνπίδεηαη ηαρύηεξα έλα πξόβιεκα ςπρηθήο πγείαο απ’νηη ζηνλ ππόινηπν πιεζπζκό,θαη αθόκα πεξηζζόηεξν
όηη θαηαιήγεη επίζεο ηαρύηεξα ζ’έλα πιαίζην παξνρήο αληίζηνηρεο βνήζεηαο.
’απηό ζπκβάιιεη ην γεγνλόο όηη ζην ζηξαηησηηθό πεξηβάιινλ είλαη εκθαλείο θαη άκεζα
παξαηεξήζηκεο όιεο νη εθδειώζεηο ελόο αηόκνπ πνπ δεη ζε απηό,θαη ίζσο κε αληηθεηκεληθόηεξν ηξόπν απ’απηόλβ πνπ ζα ππήξρε αλ ην άηνκν απηό δνύζε αθόκα θαη ζην νηθνγελεηαθό ηνπ
πεξηβάιινλ.
πκβαίλεη ζπρλά νη ζπγγελείο θάπνηνπ πνπ εκθαλίδεη κηα ςπρηθή δηαηαξαρή λα αξλνύληαη
ηελ ύπαξμή ηεο ,ή ηε ζνβαξόηεηά ηεο,θαη απηό γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα.Όηαλ κάιηζηα
ηα άηνκν πνπ πάζρεη ζπκβαίλεη λα ππεξεηεί ηε ζεηεία ηνπ,δελ είλαη ζπάλην ε αιιαγή πνπ ζα
παξαηεξεζεί ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηεδηάξθεηα π.ρ. κηαο άδεηαο λα απνδνζεί ζηηο
ζπλζήθεο ηνπ ζηξαηησηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θνύξαζε πνπ ζπλνδεύεη ηε ζεηεία.
Παξάιιεια ε ιεηηνπξγηθόηεηα ελόο αηόκνπ,έλαο ζεκαληηθόο δείθηεο ςπρηθήο πγείαο,
ζπλήζσο ειέγρεηαη επθνιόηεξα ζηηο ζπλζήθεο κηαο κνλάδαο,απ’όηη ζηηο ζπλζήθεο ηεο πνιηηηθήο δσήο.
Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ ε δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ ηέηνησλ πξνβιεκάησλ θαη κάιηζηα
ζε πξώηκα ζηάδηα είλαη απμεκέλε.
’απηό έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε νκάδα ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ε νπνία ζε ζέκαηα
ςπρηθήο πγείαο νπζηαζηηθά αληηζηξέθεη ηελ θαηεύζπλζε παξνρήο βνήζεηαο :αληί λα δεηά
βνήζεηα ν πάζρσλ από ηνλ εηδηθό έξρεηαη ν εηδηθόο λα εληνπίζεη θαη λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ςπρνπαζνινγίαο.
Μ’απηό ηνλ ηξόπν ακβιύλεηαη ε δπζθνιία πνπ ζπλήζσο έρεη έλα άηνκν λα απεπζπλζεί
ζε θάπνηνλ γηα ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο , ε δπζθνιία πνπ έρεη λα ηα αλαγλσξίζεη ζαλ ηέηνηα,
θαζώο θαη ε άγλνηα πνπ πεξηβάιιεη ζπρλά όζνπο έρνπλ αλάινγα πξνβιήκαηα.Καη όια απηά
βεβαηα ζπκβαίλνπλ ζηα πιαίζηα ηεο άπνςεο πνπ ππάξρεη ζηελ θνηλσλία γηα ηελ ςπρηθή λόζν,ηνπ θόβνπ γηα απηήλ,θαη ηεο αληίζηνηρεο κπζνινγίαο. Πνιινη ζηξαηηώηεο μεθηλνύλ λα
ππεξεηήζνπλ ηε ζεηεία ηνπο έρνληαο ήδε από θαηξό δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα , αγλνώληαο
όηη είλαη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο , θαη απηό ην αλαθαιύπηνπλ ζηε ζεηεία ηνπο.
Από κηα άιιε άπνςε ε αύμεζε ηεο παξνρεο ππεξεζηώλ ζε έλα θνηλσληθό πιαίζην,
όπσο ν ζεζκόο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζην ζηξαηό, ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα απμήζεη ηα

πξνβιήκαηα πνπ ζα θιεζεί λα επηιύζεη, αιιά θαη ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ δεηνπλ
βνήζεηα.Πνιύ πεξηζζόηεξν όηαλ ην πιαίζην απηό πεξηιακβάλεη από ηε θύζε ηνπ
ςπρνπηεζηηθεο ζπλζήθεο.
αλ παξάδεηγκα κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηελ θαζόινπ ζπάληα επίθιεζε ζηξησλ
πξνο ηελ νκάδα ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο λα ηνπο βνεζήζεη πάλσ ζε ακηγώο δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ηε δηνίθεζε ηεο κνλάδαο ηνο.Επίζεο άιιν
παξάδεηγκα απνηειεί ε πξνζπάζεηα άιισλ λα εθθξάζνπλ ην πξόβιεκα ηνπο ζαλ ςπρνθνηλσληθν, ώζηε κέζα από ην ζεζκό απηό λα ηύρνπλ θαιύηεξεο αληηκεηώπηζεο.
Γηαπηό ην ιόγν ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ώζηε λακελ εληαρζνύλ ζην ζεζκό
ππεξεζίεο πνπ δελ είλαη ζηελ αξκνδηόηεηά ηνπ, ή θαη’αληηζηνηρία λα κελ ςπρηαηξηθνπνηνύληαη πξνβιήκαηα πνπ ζηελ νπζία είλαη θνηλσληθά ή νηθνγελεηαθά.
Πάλησο είλαη γεγνλόο όηη ε ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ ζεζκνύ έδσζε ηε δπλαηόηεηα
λα αληηκεησπηζζνύλ ζσζηόηεξα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ ζην παξειζόλ ηύραηλαλ
ςπρηαηξηθήο αληηκεηώπηζεο, ρσξίο λα είλαη ηαηξηθά πξνβιεκαηα , θαζώο δελ ππήξρε
κηα αλάινγε ππεξεζία.
ηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνύ έρεη μεθηλήζεη από έηνπο ε θάιπςε ησλ ρεκαηηζκώλ
πνπ εδξεύνπλ ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, από ςπρίαηξνπο ηνπ 414 ΝΕΝ θαη
424ΓΝΕ. Δειαδή έρεη θαζνξηζηεί έλαο ππεύζπλνο ςπρίαηξνο γηα θάζε ζρεκαηηζκό ,
πάληα ν ίδηνο ,ν νπνίνο επηιακβάλεηαη όισλ ησλ ςπρηαηξηθώλ πξνβιεκάησλ θαη
ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αληίζηνηρε νκάδα ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ηνπ ρεκαηηζκνύ.
Ερεη δηαπηζησζεί όηη απηό έρεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:
1. Ο ςπρ’ηαηξνο είλαη ζε επαθή κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ ζηξαηησηώλ θαη ηηο
αλαινγεο δπζθνιίεο πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη όηαλ
απηνί κεηαθηλνύληαη πξνο εμέηαζε ζηα θεληξηθά λνζνθνκεία.
2. Η αμηνιόγεζε ησλπξνο εμέηαζε ζηξαηησηώλ γίλεηαη ζην κέξνο όπνπ ππεξεηνύλ
θαη ε επηβάξπλζε ησλ ηδίσλ αιιά θαη ησλ κνλάδσλ ηνπο ,από ηε κεηαθίλεζή
ηνπο είλαη κεησκέλε.
3. Η επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα, αιιά θαη ηνπο γηαηξνύο ησλ κνλάδσλ είλαη
ακεζόηε-ξε θαη πην ιεηηνπξγηθή από απηή ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ
ζπλνδεπ-νπλ ηνλ εμεηαδόκελν, όηαλ πξόθεηηαη λα κεηαβεί ζηα Ε.Ι. ηνπ 414ΝΕΝ
ζηελ Αζήλα.
4. Ο ςπρίαηξνο βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηε δηνίθεζε ηνπ ρεκαηηζκνύ θαη
ζπκπιεξώλεη ηελ αμηνιόγεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε έλα
αληίζηνηρν επίπεδν.
ε απηό ηνλ πξώην ρξόλν ιεηηνπξγίαο απηνύ ηνπ κέηξνπ ελίζρπζεο ησλ επηζηεκνληθώλ νκάδσλ ηεο ΑΔΕΝ κε ςπρίαηξν, δηαπηζηώζεθε όηη αληηκεησπίζζεθαλ πνιιαπιάζηα πεξηζηαηηθά.Οη εμεηαζζέληεο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο ςπρηαηξηθεο ηνπ
414 ΝΕΝ,από ηνπο ζρεκαηηζκνύο ηεο ΑΔΕΝ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα Ιαλ2000Δεθ2000,ήηαλ ίδηνη ζρεδόλ ζε αξηζκό κε απηνύο πνπ εμεηάζζεθαλ ζην αληίζηνηρν
ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ 1999 (629 θαη 615 αληίζηνηρα),ελώ ζην 2000 πξέπεη λα πξνζέζνπκε θαη απηνύο πνπ εμεηάζζεθαλ ζηα λεζηα ,πνπ είλαη 650 άηνκα πεξίπνπ.
πλνιηθά ζην2000 1280 εμεηαζζέληεο πεξίπνπ.

Ο ζεζκόο ηεο ςπρνθνηλσληθεο κέξηκλαο ζην ηξαηό έρνληαο ήδε θιείζεη 10 έηε
ιεηηνπξγίαο δείρλεη όηη έρεη θαηαμησζεί πιένλ όζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά θαη ηελ
ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηνπ θαη ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ ζηξαηεπζίκσλ.
Η πξόθιεζε όκσο γηα παξαπέξα βειηίσζε δελ ζηακαηάεη όζν ζπλερίδνπλ λα
ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ζηνπο αλζξώπνπο, πνπ ηνπο αθνινπζνύλ
θαη όηαλ θαινύληαη λα ππεξεηήζνπλ ηε ζεηεία ηνπο.

