Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2 ΕΣΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ
ΚΛΙΝΙΚΟΤ ΦΤΥΟΛΟΓΟΤ ΣΟ 401 ΓΝΑ
ΙΧΑΝΝΑ ΚΑΚΑΡΗ, ΔΧΡΟΘΕΑ ΔΟΤΛΓΕΡΑΚΗ
Μ.Τ. ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΦΤΥΟΛΟΓΟΙ
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2000 γηα πξψηε θνξά πξνζειήθζε κφληκε θιηληθή
ςπρνιφγνο ζην 401 ΓΝΑ θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2001 κε ηελ ίδηα πξνθήξπμε ήξζε
δεχηεξε θιηληθή ςπρνιφγνο, ε θ. Γνπιγεξάθε, αθνχ ζηα δχν αξρηθά πιαίζηα πνπ είρε
παξνπζηαζηεί, ΑΓΔΝ θαη ΓΔ/1ν Δπηηειηθφ ήηαλ αδχλαην λα αζθήζεη νπνηνδήπνηε
θιηληθφ έξγν πεγάδεη απφ ηελ εηδηθφηεηά ηεο. Με ηελ επθαηξία αο αλαθεξζεί φηη ζην
ζχλνιν ησλ 8 θιηληθψλ ςπρνιφγσλ πνπ είλαη δηνξηζκέλνη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο
Άκπλαο, νη 4 κφλν θαη κεηά απφ πξνζσπηθή πξνζπάζεηα, επαλεηιεκκέλεο αλαθνξέο
θαη εζσηεξηθέο κεηαζέζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο
βξίζθνληαη ζήκεξα ζε
λνζνθνκεηαθνχο ρψξνπο. πγθεθξηκέλα, 2 βξίζθνληαη ζην 401 ΓΝΑ, 1 ζην 414
ΝΔΝ θαη 1 ζην 424 ΓΝΔ. Γηα ηνπο άιινπο 4, αλ θαη έρεη πηα παξέιζεη δηάζηεκα
άλσ ησλ 2,5 εηψλ απφ ηελ πξφζιεςή ηνπο, εθθξεκεί αθφκα ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε
ρψξν λνζνθνκεηαθφ ή έζησ ρψξν ππεξεζηψλ πγείαο, ζηνλ νπνίν θαη κφλν ν θιηληθφο
ςπρνιφγνο κπνξεί λα αζθήζεη ην έξγν πνπ ηνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ην πηπρίν ηνπ ζηελ
ςπρνινγία θαη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπ εμεηδίθεπζεο ζηελ θιηληθή ςπρνινγία. Πέξα απ’
απηφ, δελ έρεη αθφκα αλαγλσξηζηεί επίζεκα απφ ηνλ θνξέα πξφζιεςεο φηη ε άζθεζε
ηνπ έξγνπ ηνπ ςπρνιφγνπ είλαη εηδηθφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη φρη
δηνηθεηηθή, θαη δελ έρεη ζπληαρζεί αθφκα επίζεκν θαζεθνληνιφγην πνπ λα εμεγεί
πξνο ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο πνην είλαη ην έξγν ηνπ θιηληθνχ ςπρνιφγνπ. Απηφ
ζηελ πξάμε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε αμηνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ απφ
ηελ Τπεξεζία αιιά θαη ζπρλνχο δηαπιεθηηζκνχο κε ηνπο εθάζηνηε πξντζηακέλνπο,
πνπ δελ θαηαλννχλ ην ξφιν ηνπ ςπρνιφγνπ θαη ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ
επηρεηξνχλ λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ σο γξακκαηείο-δηνηθεηηθνχο. Κάηη ηέηνην είλαη
παξάλνκν θαη έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε
κε φζα ξεηψο νξίδεη ν
Γεκνζηνυπαιιειηθφο Κψδηθαο (Ν.2683/99, αξζ.30). Σελ ίδηα ζηηγκή, ζην Τπνπξγείν
Τγείαο νη ςπρνιφγνη αλεθνπλ ζηελ ηαηξηθή ππεξεζία ησλ λνζνθνκεησλ ηνπιαρηζηνλ
απφ ην 1987 (π.ρ. Οξγαληζκνο Γεληθνπ Κξαηηθνπ: ΦΔΚ 16 Β/15-01-87, Οξγαληζκνο
Δξπζξνπ ηαπξνπ:ΦΔΚ 701 Β/04-12-87). Γηα ην ΓΔ αλακελνληαη αθφκα ηα
πνξίζκαηα ζρεηηθήο επηηξνπήο πνπ ζπζηάζεθε απφ ην 1ν Δπ. ηεο ΓΤΓ εδψ θαη
αξθεηνχο κήλεο.
Παξάιιεια κε ηελ νξγάλσζε θαη πξνψζεζε ηεο Γηαζπλδεηηθήο Τπεξεζίαο
Ψπρηθήο Τγείαο ζην 401 ΓΝΑ πνπ ζα ζαο παξνπζηάζσ πην θάησ, ζπλερίζηεθε θαη
ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα ε ζηελή ζπλεξγαζία φισλ ησλ πξνζιεθζέλησλ Μ.Τ.
θιηληθψλ ςπρνιφγσλ, ε επαθή καο κε άιια λνζνθνκεία θαη ζπιιφγνπο ςπρνιφγσλ
θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζηξαηησηηθνχο ςπρηάηξνπο, θαζψο θαη νη επαθέο καο κε ηε
δηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηε Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ γηα λα ζεζπηζηεί επίζεκα ν
ξφινο ηνπ θιηληθνχ ςπρνιφγνπ ζην ΓΔ.
Μέζα ζηε λνκηθή θαη δηνηθεηηθή αζάθεηα πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαη
επειπηζηνχκε λα μεθαζαξηζηεί ζχληνκα θαη κε ςπρίαηξν δηαηηζέκελν απφ ηελ ΔΑΑ
γηα κφλν 2 ψξεο εκεξεζίσο (ηνλ θ. Μνζρνλά), έγηλε γηα πξψηε θνξά πξνζπάζεηα λα
νξγαλσζεί κε καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ ζην 401 ΓΝΑ κία Γηαζπλδεηηθή Τπεξεζία
Ψπρηθήο Τγείαο ζηα πξφηππα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη
ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεληθνχ ζηξαηησηηθνχ λνζνθνκείνπ. Αμίδεη λα
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αλαθεξζεί φηη ζπκκάρνπο ζηελ πξνζπάζεηα ζπλαληήζακε ηελ θαιή πξφζεζε ηεο
Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο Γηεπζχληξηαο Πνιηηηθνχ Πξνζσπηθνχ
θαο Ι. Γεβεηδή, φπσο θαη ηελ πξφζπκε θηινμελία ηεο ΝΡΛ θιηληθήο κε Γηεπζπληή ηνλ
θ. Καηζαξφ. Η ζπλεξγαζία μεθίλεζε πξψηα απφ ηνπο πην επαηζζεηνπνηεκέλνπο σο
πξνο ηελ ςπρηθή επηβάξπλζε ηεο ζσκαηηθήο αζζέλεηαο ρψξνπο, δει. ηνλ ηνκέα ησλ
νγθνινγηθψλ αζζελψλ ζην Αθηηλνζεξαπεπηηθφ Σκήκα κε Γηεπζπληή ηνλ θ. αιβαξά.
εκαληηθή ππήξμε επίζεο ε πξνζσπηθή επαθή κε ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ
δηαθφξσλ θιηληθψλ, ηφζν γηα ηε κειέηε ησλ αλαγθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ φζν θαη γηα
ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπ ςπρνιφγνπ.
Απφ κία θαηαγξαθή ησλ πξψησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ παξαπέκθζεθαλ απεπζείαο
ζε ςπρνιφγν ζην 401 ΓΝΑ, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα πξψηα αηηήκαηα αθνξνχζαλ:
 ζπκβνπιεπηηθή, ππνζηήξημε ή παξαπνκπή ζε άιιεο ππεξεζίεο ζπλαδέιθσλ γηα
πξνζσπηθά ηνπο δεηήκαηα
 πεξηζηαηηθά φπνπ ππήξραλ λνκηθέο επηπινθέο ή απαηηνχληαλ δηνηθεηηθέο
παξεκβάζεηο θαη ρξεηαδφηαλ επηπιένλ ηεθκεξίσζε (π.ρ. αιιαγή Ι, ζηξαηησηηθή
απαιιαγή θηι)
 θαζεζπραζκφ ηνπ άγρνπο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα λνζειεία βαξηψλ πεξηζηαηηθψλ
(αθξσηεξηαζκνί, λεαξνί αζζελείο ζε ηειηθφ ζηάδην λφζνπ θ.ά.)
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο ζπλεξγαζίαο καο σο
πξνο απηέο ηηο πξψηεο παξαπνκπέο, ηα αηηήκαηα άξρηζαλ λα γίλνληαη πην εχζηνρα θαη
λα αθνξνχλ:
 αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλεο ςπρνινγηθήο επηβάξπλζεο αζζελψλ (άγρνο,
δηεγεξζηκφηεηα, θαηάζιηςε, κε ζπκκφξθσζε ζηηο ηαηξηθέο νδεγίεο θηι.)
 ζπκβνπιεπηηθή νηθνγέλεηαο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ςπρνινγηθά επηβαξεκέλσλ
αζζελψλ ηνπο
 ζπλεξγαζία θαη ζπκβνπιεπηηθή-επηκφξθσζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ
πνπ πεξηζάιπεη αζζελείο κε ςπρνινγηθή επηβάξπλζε
 βνήζεηα ζηε δηαθνξνδηάγλσζε κε ηε ρξήζε ςπρνκεηξηθψλ ηεζη (αμηνιφγεζε
πξνζσπηθφηεηαο ή ηνπ είδνπο ηεο ςπρνινγηθήο επηβάξπλζεο)
 ιεηηνπξγία νκάδαο πξνζσπηθνχ γηα ηα νγθνινγηθά πεξηζηαηηθά
 ζπκβνπιεπηηθή δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο ηεο ρξήζεο νπζηψλ ζε λνζειεπφκελνπο
γηα ρξήζε νπζηψλ νπιίηεο θαη παξαπνκπή ηνπο ζε δεκφζηα θέληξα απεμάξηεζεο.
Απηή ηε ζηηγκή, πέξα απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπνκπψλ πνπ
πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ, ππάξρεη εθ κέξνπο ηεο Γηαζπλδεηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 401
ΓΝΑ κεζνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο γηα ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο:
 νξγάλσζε εξγαζηεξίνπ λεπξνςπρνινγηθήο αμηνιφγεζεο
 ιεηηνπξγία νκάδσλ πξνζσπηθνχ γηα ηηο δηάθνξεο θιηληθέο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα
αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
 ιεηηνπξγία νκάδσλ ππνζηήξημεο ρξφλησλ αζζελψλ παξφκνηαο νξγαληθήο
ζπκπησκαηνινγίαο
 εθπαηδεπηηθφ έξγν επηκφξθσζεο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα
ςπρηθήο πγείαο.
Μέζα απφ ηελ εκπεηξία ησλ δχν πξψησλ ρξφλσλ παξνπζίαο ησλ ςπρνιφγσλ
ζην 401 ΓΝΑ, ηίζεληαη ζηνπο αθξναηέο νη παξαθάησ πξνβιεκαηηζκνί:
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Παξά ηελ βεβαησκέλα θαιή πξφζεζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ,
παξήιζαλ ήδε δχν ρξφληα γηα λα αξρίζνπκε κφιηο λα κηιάκε γηα επίζεκε
Γηαζπλδεηηθή Τπεξεζία ζην 401 ΓΝΑ, ην κεγαιχηεξν ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν ηεο
ρψξαο. Πφζν δηάζηεκα αθφκα ζα παξέιζεη ψζπνπ λα μεθαζαξίζεη ην ηνπίν γηα ηνπο
ππφινηπνπο ςπρνιφγνπο ηνπ ΓΔ θαη λα νξηνζεηεζνχλ νξζά θαη απνηειεζκαηηθά ηα
πξάγκαηα ζε ρψξνπο ιηγφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα απηνί ησλ
σκάησλ ηξαηνχ;
Πνηνο είλαη ηειηθά ν ξφινο ηνπ ςπρνιφγνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ πξνζσπηθνχ
ςπρηθήο πγείαο ζην γεληθφ λνζνθνκείν; Δίλαη απιά παξεγνξεηηθφο θαη
αλαθνπθηζηηθφο, ή ζηφρν έρεη λα ελεξγνπνηήζεη ηηο ςπρηθέο δπλάκεηο ηνπ αζζελνχο
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο έηζη ψζηε λα αλαιάβεη πην ελεξγφ ζπκκεηνρή θαηά ηε
ζσκαηηθή ζεξαπεία ηνπ;
Πνην ζεσξείηαη «θαιφ» θαη πνην «θαθφ» πεξηζηαηηθφ γηα έλαλ εηδηθφ ηεο
ςπρηθήο πγείαο; Παίδεη ξφιν ζ’ απηφ κφλν ε βαξχηεηα ηεο παζνινγίαο ή κήπσο
πεξηζζφηεξν ε ζπλεξγαζηκφηεηα ηνπ παξαπέκπνληνο πξνζσπηθνχ αιιά θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο ηνπ αζζελνχο; Αλ ε πξφζεζε ηνπ παξαπέκπνληνο είλαη απιά κεηάζεζε
ηεο επζχλεο θαη ζηνρεχεη ζην δηαρσξηζκφ ηεο ςπρηθήο ζπληζηακέλεο ηεο λφζνπ απφ
ηηο ππφινηπεο θαη φρη ε δηεπθφιπλζε ηεο νιφπιεπξεο θαη πνηνηηθήο θξνληίδαο πξνο
ηνλ αζζελή κε αλαγλψξηζε ηεο ςπρηθήο παξακέηξνπ ηεο λφζνπ, ηφηε πξφθεηηαη γηα
«θαθή» παξαπνκπή.
Πψο ζπλππάξρνπλ νη δηάθνξεο επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο κέζα ζην
λνζνθνκείν; Δίλαη εθηθηή ε αλεμαξηεζία ηνπο ή κήπσο απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία;
Τπάξρεη φλησο αιιεινεπηθάιπςε ξφισλ, θάηη πνπ δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα,
ηζνπέδσζε ησλ δηαθνξψλ, ππνηίκεζε ησλ άιισλ θαη απνπζία επηθνηλσλίαο ή είλαη
δπλαηή ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ν αιιεινζεβαζκφο, ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη
αιιεινυπνζηήξημε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επαγγεικαηηψλ παξνρήο πγείαο;
Γεγνλφο είλαη φηη νη ςπρηθά επηβαξεκέλνη αζζελείο αλαπηχζζνπλ άκπλεο φπσο
ε πξνβνιή ησλ επζπλψλ ηνπο ζε άιινπο, ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ πξνζψπσλ ηνπ
πεξηβάιινληνο κε εμηδαλίθεπζε κεξηθψλ θαη νινθιεξσηηθή απφξξηςε θαη ακαχξσζε
ηεο θήκεο ησλ ππνινίπσλ (splitting). Δίλαη κάιινλ αδχλαην λα ζπλερηζηεί κηα
νινθιεξσκέλε παξνρή θξνληίδαο ζε απηνχο αλ ην πξνζσπηθφ πνπ ηνπο έρεη αλαιάβεη
δελ βγεη απφ απηφ ην παζνινγηθφ παηρλίδη θαη δελ δηαηεξήζεη σο θφξελ νθζαικνχ ηελ
αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ.
Δπραξηζηνχκε ηε Γηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ επαηζζεζία πνπ επέδεημε
σο ηψξα πεηζφκελε γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο Γηαζπλδεηηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ νπνία
κηιάκε ζήκεξα ν θ. Κφθθαο θαη εγψ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ νξγάλσζή ηεο. ηελ
παξνχζα θάζε, απαξαίηεηα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο φπσο
ζπκβαίλεη κε φια ηα γεληθά λνζνθνκεία πνπ έρνπλ Γηαζπλδεηηθή Τπεξεζία θξίλνληαη
ηα παξαθάησ:
 παγίσζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη απαιιαγή ηνπ απφ άιιεο ππνρξεψζεηο
πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ νπζηαζηηθή πξνζθνξά ηνπ ζηνλ ηφζν επαίζζεην ρψξν ηεο
Γηαζπλδεηηθήο (Ο ςπρίαηξνο ηνπ λνζνθνκείνπ θ. Κφθθαο, παξά ηελ
αμηνζεκείσηε πξνζπάζεηά ηνπ λ’ αληαπνθξηζεί ζηελ νξγάλσζε θαη ηηο
θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο Γηαζπλδεηηθήο, ζπλερίδεη λα
δηαηίζεηαη γηα ιίγεο ψξεο ηελ εκέξα απφ ηελ ΔΑΑ, δελ ππάξρεη θαλέλαο
εηδηθεπφκελνο ςπρίαηξνο, ε ςπρηαηξηθή λνζειεχηξηα πνπ πξφζθαηα δηαηέζεθε
ζηε Γηαζπλδεηηθή θ. Μπέξηνπ νπζηαζηηθά απαζρνιείηαη πιήξσο ζην Γξαθείν
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Δθπαίδεπζεο θαη δελ ππάξρεη νχηε θαλ ζπγθεθξηκέλν σξάξην γηα ηε δηάζεζή ηεο
ζην θάζε ηκήκα).
 Δμνπιηζκφο κε ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή (Η ππεξεζία δελ δηαζέηεη
νχηε έλαλ Η/Τ, δελ δηαζέηεη αθφκα εληαία αξρεία νχηε θαη κέξνο γηα ηε θχιαμή
ηνπο).
 Δππξφζσπνη θαη γεηηνληθνί ρψξνη πνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο (Απηή ηε ζηηγκή ηα γξαθεία ησλ ςπρνιφγσλ είλαη ζην
ηζφγεην, ν ςπρίαηξνο θάλεη εμσηεξηθά ηαηξεία ζηνλ 1ν, νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ
Σκήκαηνο γίλνληαη ζην ππφγεην, ελψ ηα γξαθεία ηνπ ςπρηάηξνπ θαη ηεο
«δαλεηθήο» καο πξντζηακέλεο είλαη ζηνλ 4ν!).
Ο θ. Κφθθαο παξνπζίαζε πνιχ γιαθπξά λνκίδσ θαη κε αξηζκνχο ην κέγεζνο ησλ
αλαγθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζε παξαπνκπέο πξνο ηε Γηαζπλδεηηθή. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί επίζεο ην θέξδνο ζε ρξφλν θαη ρξήκα απφ πεξηηηέο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο
θαη πνηθίιεο εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηαθεχγνπλ πνιχ ζπρλά νη ςπρηθά επηβαξεκέλνη
αζζελείο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηεπλάζνπλ ην ζσκαηνπνηνχκελν άγρνο ηνπο.
Κιείλσ κε ηελ επηπρή δηαπίζησζε φηη ζίγνπξα ηα πξάγκαηα είλαη ζήκεξα ζην 401
ΓΝΑ πνιχ θαιχηεξα γηα ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ ζσκαηηθά αζζελψλ απ’
φ,ηη πξηλ 2 ρξφληα. Καη εθθξάδσ ηελ επρή ηα φζα αξλεηηθά παξνπζηάζηεθαλ εδψ λα
κελ εθιεθζνχλ σο ζηείξα πνιεκηθή, αιιά σο επηζπκία ζπκκεηνρήο φισλ ησλ Μ.Τ.
θιηληθψλ ςπρνιφγσλ, λνκίδσ, ζηε ιχζε ηνπο, θαη λα βξνπλ ζεηηθή ππνδνρή απφ
φινπο ηνπο ππεπζχλνπο, γηαηί κφλν ράξε ζηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημή ηνπο ζα
κπνξέζεη λα γίλεη απνηειεζκαηηθή θαη παξαγσγηθή ε ςπρνθνηλσληθή κέξηκλα ζην
ηξαηφ.
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