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Σηελ ζεκεξηλή παξνπζίαζε ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαθεξζνύκε ζηε
ζεκαζία ησλ ςπρνθνηλσληθώλ παξεκβάζεσλ ζηε Ψπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ 414
ΣΝΔΝ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε δνκή, ηε ιεηηνπξγία θαη
ην ζεξαπεπηηθό έξγν ηεο θιηληθήο. Με αθνξκή ηε ζεκαληηθή απηή θιηληθή
εκπεηξία πξνηείλεηαη έλα κνληέιν πξνιεπηηθήο θαη θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο
πνπ ζα πεξηιακβάλεη αλάινγεο ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο ηθαλέο λα
εθαξκόδνληαη σο έλα πξνζηαηεπηηθό ζεξαπεπηηθό δίθηπν ζε όιν ην θάζκα
ησλ ζρεκαηηζκώλ ηνπο όπνίνπο θαιύπηεη σο πξνο ηε ςπρηθή πγεία ε
ςπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ 414 ΣΝΔΝ.
Γεδνκέλνπ όηη ε ζπγθεθξηκέλε ςπρηαηξηθή θιηληθή, ππνζηεξίδεη
ςπρηαηξηθά, έλα κεγάιν αξηζκό ζρεκαηηζκώλ (ΑΣΓΔΝ, ΣΓΑ) θαη όρη κόλν,
απνηειεί έλα θεληξηθό θόκβν δηαζύλδεζεο θαη ζπλάληεζεο ηνπ θέληξνπ κε ηε
πεξηθέξεηα, αλαιακβάλνληαο επηκέξνπο θαζήθνληα, δξαζηεξηόηεηεο θαη
παξεκβάζεηο, εθηόο ηνπ θιαζζηθνύ θιηληθνύ ζεξαπεπηηθνύ έξγνπ πνπ απαηηεί
ή θιηληθή.
Η εκπεηξία ηεο επίδξαζεο ησλ ςπρνθνηλσληθώλ παξεκβάζεσλ κε
βάζε ηηο αξρέο ηεο Θεξαπεπηηθήο Κνηλόηεηαο ζηε βειηίσζε ηεο δνκήο θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο θιηληθήο, θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ
θιηληθώλ θαη δηνηθεηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη θάζε θιεηζηή
ςπρηαηξηθή θιηληθή νμέσλ πεξηζηαηηθώλ, καο νδήγεζε ζηε δηακόξθσζε ελόο
ζπλνιηθόηεξνπ κνληέινπ ςπρνθνηλσληθήο θαη ςπρηαηξηθήο ππνζηήξημεο, πνπ
ζα μεθηλά από ην θεληξηθό ηνκέα ηεο ςπρηαηξηθήο θιηληθήο θαη ζ’ αλαπηύζζεη
ην δίθηπό ηνπ κέρξη ηελ ηειεπηαία κνλάδα ηελ νπνία ππνζηεξίδεη ςπρηαηξηθά.
Αιιά αο αξρίζνπκε λα πεξηγξάθνπκε ηα πξάγκαηα απ ηελ αξρή.
Από ηελ ίδξπζή ηεο ε ςπρηαηξηθή θιηληθή, είηε βξηζθόηαλ ζην Γεληθό
Σηξαηησηηθό Ννζνθνκείν, είηε αλήθε ζην Σηξαηησηηθό Ννζνθνκείν Δηδηθώλ
Ννζεκάησλ, αθνινύζεζε σο πξνο ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο, ην θιαζζηθό
ηαηξηθό κνληέιν ιεηηνπξγίαο. Η θιηληθή εξγαζία ζπλίζηαην ζηε παξαηήξεζε,
δηάγλσζε θαη ζεξαπεία (ζπλήζσο θαξκαθνζεξαπεία), ησλ ςπρηαηξηθώλ
δηαηαξαρώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απαξαίηεηε ζηξαηνινγηθή θξίζε ή
αλαξξσηηθή άδεηα.
Σπλ ησ ρξόλσ, θαη αθνύ ην πξνζσπηθό ηεο θιηληθήο πιαηζίσζαλ,
θιηληθνί ςπρνιόγνη, θαη εηδηθεπκέλεο αμθνη ςπρηαηξηθέο λνζειεύηξηεο, άξρηζε
λα θαίλεηαη θαιύηεξα ε ζεκαζία θαη ε επίδξαζε ηεο θνηλσληθνζεξαπείαο ή
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ςπρνζεξαπείαο
θαη γεληθόηεξα ησλ δηαθόξνπ ηύπνπ ςπρνθνηλσληθώλ
παξεκβάζεσλ ζηηο ζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θιηληθήο.
Γηα ηελ ηζηνξία λ’ αλαθέξνπκε όηη κεηά ηελ κεηαθνξά ηεο θιηληθήο ζην 414
ΣΝΔΝ, μεθίλεζαλ νη πξώηεο πξνζπάζεηεο δηακόξθσζεο νκάδνο
εξγαζηνζεξαπείαο θαη αξγόηεξα γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα νκάδνο
βξαρείαο ςπρνζεξαπείαο, ηα ηειεπηαία έηε πξνζηέζεθε ε νκάδα ηνπ θαθέ, θαη
ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζπζηεκαηηθά ε νκάδα
ςπρνζεξαπείαο.
Έηζη ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα δηακνξθώζεθε έλα ζύζηεκα
θνηλσληθνζεξαπεπηηθώλ θαη ςπρνζεξαπεπηηθώλ νκάδσλ κε πην πξόζθαηε,
ηελ Μεγάιε Οκάδα – Σπλάληεζε, όπνπ ζπκκεηέρεη όιν ην παξόλ πξνζσπηθό
ηεο θιηληθήο καδί κε ηνπο ζεξαπεπόκελνπο.
Δδώ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ην πιέγκα απηώλ ησλ νκάδσλ
θνηλσληθνζεξαπεπηηθώλ
θαη
ςπρνζεξαπεπηηθώλ
ππνβνεζά
θαη
αιιεινζπκπιεξώλεη ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ όηη νη κελ
πξώηεο θαιιηεξγνύλ ηνλ δηάινγν κε ηνλ εμσηεξηθό θόζκν θαη γεληθόηεξα ην
ζρεηίδεζζαη κε ηνπο άιινπο, ελώ νη ςπρνζεξαπεπηηθέο θαιιηεξγνύλ ζε
κεγαιύηεξν βαζκό ηελ ζρέζε κε ηνλ εαπηό, εθπαηδεύνληαο ην εγώ ζηελ πξάμε
κέζσ ηεο νκάδνο, απεπζπλόκελεο ηόζν ζην πγηέο κέξνο ηνπ εαπηνύ, όζν θαη
ζην αζζεληθό. Τελ αίζζεζε ηνπ όινπ θαη ηεο Κνηλόηεηνο, δίλεη ε Μεγάιε
Οκάδα, όπνπ ζπγθεληξώλνληαη ζεξαπεπηέο θαη ζεξαπεπνκέλνη πξνθεηκέλνπ
λα ζπδεηήζνπλ θαη λα κνηξαζζνύλ ηα ηεο θνηλή ηνπο δσήο θαη ηα ηεο
ζεξαπείαο κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο θαη ηεο ζπλνρήο ηεο
νκάδαο.
Καη’ απηό ηνλ ηξόπν, νη νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζπλέβαιαλ
ζεκαληηθά ζηελ θάιπςε ησλ ηδηαηηέξσλ θιηληθώλ αλαγθώλ ηεο θιηληθήο, όπσο
απηέο δηακνξθώλνληαη από ηηο ππνρξεώζεηο ηεο (δει. νμέα πεξηζηαηηθά,
ηαρεία δηαθίλεζε αζζελώλ, θαηάηαμεηο αλα ηξίκελν, επηινγή πξνζσπηθνύ ή
άιιεο παξάιιειεο ππνρξεώζεηο όπσο απνζηνιή ςπρηαηξσλ ζηα λεζηά ή ζηα
Κέληξα Καηαηάμεσο θιπ).
Πξνζπαζήζακε επίζεο, ε αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ λα γίλεηαη κε
βάζε ηηο αξρέο ηεο ζηξαηησηηθήο ςπρηαηξηθήο δει. ζην ζπληνκόηεξν δπλαηό
ρξνληθό δηάζηεκα (πεξίπνπ κ.ν. δηάξθεηαο λνζειείαο 15 εκέξεο), κε όζν ην
δπλαηό πην ζύληνκν εληνπηζκό ησλ πξνβιεκάησλ θαη θαζνξηζκό ηεο
δηάγλσζεο, κε πξνζδνθία γξήγνξεο αλάξξσζεο, κε όζν ην δπλαηόλ πην
απιά θαη αλζξώπηλα κέζα, ζε επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηε κνλάδα θαη ηνπο
νηθείνπο ηνπ.
Η ρξήζε απηή ησλ νκάδσλ θαζώο θαη άιισλ εηδηθόηεξσλ
ςπρνθνηλσληθώλ παξεκβάζεσλ, όπσο ε ζεξαπεία νηθνγέλεηαο, ή ε ελεξγόο
ζπκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ ζηα αξρηθά ζηαδία ηεο ζεξαπείαο, νη
ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη ρεηξηζκνί είραλ ζεηηθόηαηεο επηδξάζεηο θαη
απνηειέζκαηα, ηόζν ζην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο θιηληθήο, όζν θαη ζηνπο
ζεξαπεπόκελνπο ηεο θιηληθήο θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.
Καη απηόλ ηνλ ηξόπν αληηκεησπίζζεθε θαιύηεξα ην ζέκα ηεο
αζθάιεηαο ηεο θιηληθήο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ, δεδνκέλνπ όηη κεηώζεθαλ
αηζζεηά νη βίαηεο ελέξγεηεο (απηνθαηαζηξνθηθέο ή εηεξνθαηαζηξνθηθέο).
Σπληνκεύζεθε ζε ζεκαληηθό βαζκό ν ρξόλνο λνζειείαο θαη
απνθαηάζηαζεο ησλ νμέσλ ςπρσηηθώλ ή ςπρνινγηθώλ επεηζνδίσλ.
Γηαπηζηώζακε κεγαιύηεξε ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ ζεξαπεπνκέλσλ θαη
ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, ζηε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο ηνπο θαη κεγαιύηεξε
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εκπηζηνζύλε εθ κέξνπο ηνπο πξνο ην πξνζσπηθό. Μεγαιύηεξε
αιιεινβνήζεηα, ππνζηήξημε θαη θξνληίδα ησλ αζζελώλ κεηαμύ ηνπο. Οη
παιαηόηεξνη ελεκεξώλνπλ θαη θξνληίδνπλ ηνπο λεώηεξνπο, ελώ κεηώζεθαλ νη
δηακαξηπξίεο θαη νη θόβνη γηα ην θιεηζηό ηεο θιηληθήο θαη ηα θάγθεια πνπ από
θαηξό έρεη δεηεζεί λ’ αληηθαηαζηαζνύλ κε αζθαιή θαιαίζζεηα θνπθώκαηα,
απνθνξηίδνληαο έηζη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ αθνξνύλ ηε ςπρηθή λόζν θαη ηα
ηνπο ρώξνπο ζεξαπείαο ηεο.
Μεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε, πξνζσπηθή θαη ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ
πξνζσπηθνύ ζηελ θιηληθή εξγαζία, θαη απνκπζνπνίεζε θαη αλνρή ηεο
«ηξέιιαο» θαη ηνπ βίαηνπ ςπρηθά αζζελνύο.
Καιύηεξεο δηαγλσζηηθέο δπλαηόηεηεο θαη επηζεκάλζεηο κέζσ ησλ
επθαηξηώλ πνπ δίλνπλ νη νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα θαζεκεξηλή επηθνηλσλία
θαη θιηληθή παξαηήξεζε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Οη αηνκηθέο
ζπλεληεύμεηο κε ηνπο ηαηξνύο είλαη ζπρλά ρξνλνβόξεο θαη γηα πνιινύο
αζζελείο έηλαη δπζθνιόηεξν λα εκπηζηεπζνύλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο
ζεξαπείαο. Ο ζπλδπαζκόο δπαδηθώλ ζπλεληεύμεσλ θαη νκαδηθώλ
ζεξαπεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηαηξηθνύ θαη
λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε απηέο, δίλνπλ ηελ επθαηξία γηα πιεξέζηεξε
επηθνηλσλία ζε πην νξηδόληην (νκάδεο) θαη θάζεην επίπεδν (δπαδηθέο).
Δθηόο απ’ ηε ζπληόκεπζε ηνπ κέζνπ ρξόλνπ λνζειείαο, δηαπηζηώζεθε
θαη θαιύηεξε αληαπόθξηζε ζηηο πηεζηηθέο ζπλζήθεο από άπνςε πξνζέιεπζεο
αζζελώλ ζηηο πεξηόδνπο ησλ θαηαηάμεσλ.
Μεγαιύηεξε εκπηζηνζύλε θαη ζπλνρή ζηηο ζρέζεηο θαη ηελ επηθνηλσλία εληόο
ηεο θιηληθήο, κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ, ησλ αζζελώλ θαη ησλ ζπγγελώλ ηνπο.
Σπάληα πιένλ καο δεηείηαη ε δηαθνκηδή θάπνηνπ αζζελνύο ζε άιιν
λνζνθνκείν ή θιηληθή ηεο επηινγήο ηνπ
Οη ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο πνπ αλαθέξακε πξνέθπςαλ από ηε
δπλακηθή ησλ αλαγθώλ ηεο θιηληθήο θαη είραλ σο ζηόρν λα δηεπθνιύλνπλ ην
ζεξαπεπηηθό έξγν θαη λα απνθνξηίζνπλ ην πξνζσπηθό θαη ηνπο
ζεξαπεπόκελνπο από ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ή ε
λνζειεία ζε κία ςπρηαηξηθή θιηληθή.
Οη βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο, ηεο Σηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο, ηεο
Σηξαηησηηθήο Ψπρηαηξηθήο, ηεο Πξνιεπηηθήο ή Κνηλνηηθήο Ψπρηαηξηθήο, ζε
ζπλδπαζκό κε ηηο αξρέο ηεο Θεξαπεπηηθήο Κνηλόηεηαο θαη Οκαδηθήο
Αλάιπζεο, θαζώο θαη ε πνιύπιεπξε ζεσξεηηθή θαη θιηληθή εκπεηξία ησλ
ζπλαδέιθσλ ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε δηακόξθσζε ελόο κνληέινπ
ζεξαπείαο πνπ ζπλδπάδεη ηελ θιηληθή ςπρηαηξηθή κε ηελ θνηλσληθνζεξαπεία
θαη ηελ ςπρνζεξαπεία, εκπιέθνληαο ελεξγά όινπο ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο
ζηε θιηληθή, πξνζσπηθό, αζζελείο θαη εθπαηδεπόκελνπο.
Θεξαπεπηηθή Κνηλόηεηα είλαη ε κέζνδνο ςπρνζεξαπείαο, ε νπνία κε
ζαθήλεηα, ππεπζπλόηεηα θαη επειημία θηλεηνπνηεί θαη ρξεζηκνπνηεί ην
πγηέο θαη πξαγκαηηθό ηκήκα ηνπ Δγώ όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε
θνηλόηεηα, κε ζθνπό ηελ πξνζσπηθή εμέιημε αιιά θαη ηελ εύξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ, επηδηώθνληαο λα απνθνκίζνπλ ην κέγηζην ζε
γλώζεηο θαη ζεξαπεπηηθέο εκπεηξίεο δηα κέζνπ ησλ δηαπξνζσπηθώλ
ηνπο ζρέζεσλ.
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Η Οκαδηθή Αλάιπζε δηα κέζνπ ησλ κηθξώλ νκάδσλ, αλαθέξεηαη
πεξηζζόηεξν ζηε ζρέζε κε ηνλ εαπηό θαη απνηειεί κηα κνξθή
ςπρνζεξαπείαο όιεο ηεο νκάδαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
ζπληνληζηή, ή νπνία γίλεηαη από ηελ νκάδα.
Καη νη δύν κέζνδνη ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε ελόο επηηξεπηηθνύ θαη πην
ηζόηηκνπ θιίκαηνο, ζηνπο ρώξνπο όπνπ εθαξκόδνληαη, πξνθαιώληαο
ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή όισλ ησλ πξνζώπσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε
θιηληθή. Έηζη ην πξνζσπηθό (ςπρίαηξνη, ςπρνιόγνη, λνζειεπηέο θαη
ζεξαπεπνκέλνη), εθηόο από ηα επί κέξνπο εηδηθά θαζήθνληα ηνπ,
ιεηηνπξγεί θαη σο ςπρνζεξαπεπηήο αλαπηύζζνληαο ζρέζεηο ακνηβαίαο
εκπηζηνζύλεο θαη ππνζηήξημεο κε ηνπο αζζελείο.

Η πξνζπάζεηα καο ινηπόλ, ζπλίζηαηαη ζηελ εθαξκνγή κηαο
πνιππαξαγνληηθήο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο πνπ ζπλδπάδεη θιαζζηθνύο
κε λεώηεξνπο ηξόπνπο ζεξαπείαο, απεπζπλόκελε ηόζν ζην άηνκν, όζν θαη
ζηελ νκάδα θαη ζεξαπεύνληαο ηόζν ην κέξνο ηνπ εαπηνύ πνπ λνζεί, αιιά θαη
ηζρπξνπνηώληαο ην πγηέο θνκκάηη ηνπ εαπηνύ, πνπ εληζρύεηαη ζεκαληηθά από
ηελ θξνληίδα θαη ηελ αιιειεγγύε ησλ ζπλαδέιθσλ.
Σηα πιαίζηα απηά πξνζπαζνύκε λα εθαξκόζνπκε ηηο βαζηθέο αξρέο
ηεο Θεξαπεπηηθήο Κνηλνηεηαο, ηέθλν ηεο ζηξ. ςπρηαηξηθήο, πνπ είλαη νη
παξαθάησ
Βαζηθέο Αξρέο ηεο Θεξαπεπηηθήο Κνηλόηεηαο
Δκδημοκραηιζμός: Γηαπιάηπλζε ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο,, κε πην
επέιηθηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ θνηλή δσή θαη
ηε ζεξαπεία
Δπιηρεπηικόηηηα: Αλεθηηθόηεηα ζηε παξεθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ζηα
πιαίζηα ησλ ζηαζεξώλ ηεξαξρηθώλ νξίσλ ηεο θνηλόηεηνο
Ανηιπαράθεζη

με

ηην

πραγμαηικόηηηα

ζπκβαδίδεη

κε

ηελ

επηηξεπηηθόηεηα θαη απνηειεί ην όξην θαη ην θίλεηξν γηα ηαρεία
απνθαηάζηαζε
Κοινοηιζμός Δλεξγόο ζπκκεηνρή ζε κηα νκάδα αηόκσλ κε θνηλνύο
ζηόρνπο, δξαζηεξηόηεηεο, θνπιηνύξα θαη ζθνπνύο πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε είλαη ε ζεξαπεία.
Οηθείεο

πξαθηηθέο

ζηνπο

ρώξνπο

πνπ

εθαξκόδνπλ

αξρέο

ζεξαπεπηηθήο θνηλόηεηαο πεξηιακβάλνπλ ηελ
1. Γηαπιάηπλζε ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο (Γπλαηόηεηα ελαιιαγήο νξηδνληίσλ
θαη θαζέησλ ζρέζεσλ)
2. Γηακνηξαζκό, ζπκκεηνρή ππεπζπλνηήησλ
3. Λήςε απνθάζεσλ από θνηλνύ
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4. Αλνηθηή επηθνηλσλία - Αλάιπζε γεγνλόησλ
5. Δπθαηξίεο γηα ελεξγή κάζεζε – Πξναγσγή ηνπ θξηηηθνύ πλεύκαηνο
6. Δπθαηξίεο γηα δηεξεύλεζε δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ θαη ξόισλ
7. Κηλεηνπνίεζε ηνπ πγηνύο κέξνπο ηνπ εγώ
8. Μεηάβαζε από ην ξόιν ηνπ Αλειίθνύ, ζην ξόιν ηνπ Σπλνκειηθνύ ή ηνπ
Δλειηθνύ
9. Ίζα δηθαηώκαηα θαη ίζεο ππνρξεώζεηο γηα όινπο, αλάινγα κε ην βαζκό ηνπο

Τν κνληέιν απηό ζεξαπείαο δηακνξθώζεθε θαη άξρηζε λα εθαξκόδεηαη
ζην ζηξαηησηηθό ςπρηαηξηθό λνζνθνκείν ηνπ Northfield απ ην 1943 έσο 1945
όπνπ ζπγθεληξώζεθαλ θιηληθνί ςπρίαηξνη θαη ςπρνιόγνη θαη ρξεζηκνπνίεζαλ
ηελ κηθξή νκάδα πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζνπλ λεπξώζεηο πνιέκνπ. Δθεί
δηακνξθώζεθαλ βαζηθέο αξρέο ηεο νκαδηθήο ςπρνζεξαπείαο, ηεο
ζηξαηησηηθήο θαη θνηλσληθήο ή θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο θαζώο θαη ηεο ζεσξίαο
θαη πξαθηηθήο ηεο Θεξαπεπηηθήο Κνηλόηεηαο. Θα πξέπεη επίζεο λ’
αλαθέξνπκε όηη νη βαζηθέο αξρέο ηεο πξνιεπηηθήο ςπρηαηξηθήο ζηεξίρζεθαλ
θαη ζε κεγάιν βαζκό ηαπηίζζεθαλ κε απηέο ηεο ζηξαηησηηθήο ςπρηαηξηθήο.
Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ζηξαηησηηθήο ςπρηαηξηθήο ζε θαηξό πνιέκνπ ή
επηρεηξήζεσλ είλαη νη θαησζη:
1. Αμεζόηηηα (Immediacy) : δει. ηαρεία αλαγλώξηζε θαη αληηκεηώπηζε
ησλ ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ.
2. Εγγύηηηα (Proximity) : Αληηκεηώπηζε ζε επαθή θαη επηθνηλσλία κε
ηελ κνλάδα.
3. Προζδοκία (Expectancy) : Αλακνλή γξήγνξεο αλάξξσζεο θαη
επηζηξνθήο ζηελ ππεξεζία (κε ςπρηαηξηθνπνίεζε).
4. Απλόηηηα (Simplicity) : Θεξαπεία πνπ λα επηιύεη ηα άκεζα
πξνβιήκαηα ηνπ
ζηελέτοσς κε απιά κέζα (βξαρεία ςπρνζεξαπεία ή μεθνύξαζε ή
αλαξξσηηθή.
άδεηα).
5. Κενηρικόηηηα (Centrality) Οη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη ζε κηα θεληξηθή ηνπνζεζία θαηά ην δπλαηόλ όρη
καθξηά από ηε κνλάδα ηνπ ζηειέρνπο
6. Σύνηομα ή Βρατσπρόθεζμα (Brevity) Σε όζν ην δπλαηόλ πην ζύληνκν
ρξνληθό δηάζηεκα

Καηαλνήζεθε δει. θαη αξρήλ, πόζν ζεκαληηθό ζέκα είλαη ην πώο ζα
αληηκεησπίζεηο ή ζα νλνκάζεηο έλα πξόβιεκα. Έηζη ν όξνο λεύξσζε κάρεο ή
ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή κεηεηξάπεη ζε θόπσζε κάρεο ή Σηξεο Μάρεο. Τν πνπ
ζ’ αληηκεησπηζζεί, θνληά ή καθξηά από ηελ ζηήξημε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ θαη
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ην ηη ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη απ ηελ λνζειεία ηνπ, αλ δειαδή πξόθεηηαη γηα
θάηη ζνβαξό ή όρη θαη πόηε αλακέλεη λα επηζηξέςεη ζηε κνλάδα ηνπ. Όια απηά
είλαη ζέκαηα θαζνξηζηηθά γηα ηελ ζεηηθή ή αξλεηηθή εμέιημε ηνπ
παξνπζηαδνκέλνπ πξνβιήκαηνο ή δηαηαξαρήο.
Η ρξήζε ησλ νκαδηθώλ δπλακηθώλ ηόζν ζην ζηξαηό, όζν θαη σο
κέζνδνο ζεξαπείαο, έδσζε λέα ώζεζε ζηνπο ηξόπνπο αλάπηπμεο θαη
δηαηήξεζεο ηνπ εζηθνύ, ηεο νκαδηθήο ζπλνρήο θαη ηνπ πλεύκαηνο κνλάδνο,
ζεκαληηθνύ παξάγνληα ςπρν πξνθύιαμεο από ην ζηξεο θαη ην άγρνο ησλ
επηρεηξήζεσλ γηα ηα ζηειέρε.
Η επηθέληξσζε εθηόο από ην παζνινγηθό, ζηα πγηή κέξε ηνπ εαπηνύ θαη
ε αληηκεηώπηζε ηεο ςπρνινγηθήο θξίζεο σο κηαο νπνηαζδήπνηε άιιεο
δηαηαξαρήο πρ. πλεπκνλία πνπ γξήγνξα ζα απνθαηαζηαζεί, απνθεύγεη ηνλ
ςπρηαηξηθό ζηηγκαηηζκό θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ςπρνθνηλσληθώλ
παξεκβάζεσλ, επαλεληάζζεη ην ζηέιερνο νκαιά ζηε κνλάδα ηνπ.
Γπζηπρώο ην 414 αθνινπζώληαο ηε παξάδνζε ηνπ Σαλαηνξίνπ,
νλνκάδεηαη αθόκε Ννζνθνκείν «Δηδηθώλ» Ννζεκάησλ, παξ όιν πνπ
γλσξίδνπκε όηη δελ ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο λνζήκαηα, αιιά όπσο
αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ην πώο ζα νλνκάζεηο κηα δηαηαξαρή ηδηαίηεξα ζηε
ςπρνινγία, επεξεάδεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηε ζεξαπεπηηθή ηεο έθβαζε θαη
εμέιημή ηεο (Γεπηεξόγελή νθέιε, ζηηγκαηηζκόο θιπ).
Τν ηη αληίιεςε θαη ηη πξνθαηαιήςεηο έρνπλ νη κνλάδεο γηα ην θεληξηθό
ζεκείν αληηκεηώπηζεο ησλ ςπρηθώλ απσιεηώλ πγείαο θαη αλ απηό ζα
νλνκάδεηαη Ψπρηαηξηθή Κιηληθή ή Κέληξν Αληηκεηώπηζεο Ψπρνθνηλσληθώλ
Πξνβιεκάησλ, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επαλαθηεζηκόηεηα ησλ απσιεηώλ
απηώλ. Τν πώο ζα παξαπέκςνπλ ή ζα επαλεληάμνπλ ην ζηέιερνο πνπ
παξνπζηάδεη θάπνην ςπρνθνηλσληθό πξόβιεκα, παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ
απνθαηάζηαζή ηνπ ή όρη. Σηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη
ζην ζηξαηό ν θνηλσληθόο παξάγνληαο (νηθνγέλεηα, πξνζσπηθέο ζρέζεηο
νηθνλνκηθά, θ.α.) ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ηξόπν πνπ αζθείηαη ε δηνίθεζε θαη ηη
ζπλζήθεο ζπλνρήο θαη εζηθνύ επηθξαηνύλ ζηε κνλάδα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν
ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ.
Γη’ απηό ε θιηληθή εθηόο από ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζνβαξόηεξσλ
πεξηζηαηηθώλ πνπ παξαπέκπνληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ή εηζάγνληαη ζηε
θιηληθή, έρεη επίζεο έλα ζεκαληηθόηαην ξόιν ζηε δηακόξθσζε ελόο δηθηύνπ
ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, ην νπνίν ζε όια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο ηνπ
πγεηνλνκηθνύ πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη όζν πην θνληά ζηε κνλάδα γίλεηαη
ηα παξνπζηαδόκελα πξνβιήκαηα.
Τν ζύζηεκα ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηε λέα
πάγηα δηαηαγή απνηειεί έλα εμαηξεηηθά πξσηόηππν ζύζηεκα πξνιεπηηθήο
ςπρηαηξηθήο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ηόζν ζε θαηξό εηξήλεο
όζν θαη ζε θαηξό επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηζζόηεξνη ςπρίαηξνη ηεο θιηληθήο
απνηεινύλ θαη ηνπο ζπληνληζηέο θαη επόπηεο ελόο κεγάινπ κέξνπο ησλ
νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο (ΑΣΓΔΝ, ΣΓΑ) θαη βξίζθνληαη ζε άκεζε
δηαζύλδεζε καδί ηνπο, είηε όηαλ βξίζθνληαη ζηα λεζηά ή ζηελ πεξηθέξεηα
Κέληξα Καηαηαμεσο, Μνλάδεο Αηηηθήο θ.α., είηε όηαλ αληηκεησπίδνπλ ηα
πξνβιήκαηα ησλ κνλάδσλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο θιηληθήο.
Παξ όιν πνπ ε επηθέληξσζε θαη ε ζεξαπεπηηθή πξνζπάζεηα ηεο
θιηληθήο αλαιώλεηαη ζε κεγάιν κέξνο ζηνπο επαλαθηεζηκνύο αζζελείο νη
πξνθαηαιήςεηο θαη νη παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ηε ςπρηθή δηαηαξαρή,
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δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο
ππνζηήξημεο.
Γη απηό είλαη ζεκαληηθή ε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πγεηνλνκηθνύ
θαη ππόινηπνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ, ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο,
ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ, απνκπζνπνίεζεο ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο ή
δηαηαξαρώλ από ηνμ. Οπζίεο.
Η ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ζπκβαίλεη ζε όια ηα
επίπεδα πεξίζαιςεο ηνπ άμνλα ηνπ πγεηνλνκηθνύ
Βαζηθνί άμνλεο πγεηνλνκηθνύ Σηξαηνύ Ξεξάο
(Δπίπεδν Ι)

Πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ζε επίπεδν κνλάδνο, ππνκνλάδνο

(κπιέθνληαη άκεζα ν Γθηεο Μνλάδνο, Υπνκνλάδνο, ν Ιαηξόο Μνλάδνο,
ε ΟΨΜ, ν Υπεύζπλνο Σηξ. Ψπρίαηξνο Σρεκαηηζκνύ, ν Υπεύζπλνο
Αμθνο Υγ/θνπ ηνπ ΣΤΔΠ γηα ςπρνθνηλσληθή κέξηκλα, ν Γληεο ΣΤΔΠ
(Δπίπεδν ΙΙ)

Γεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε ζηηο κηθξέο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο,

ΣΤΔΠ,
κηθξά

ζηξαηησηηθά

Υπεύζπλνο Αμθνο

λνζνθνκεία

(Δκπιέθνληαη

άκεζα

ν

Υγ/θνπ ηνπ ΣΤΔΠ γηα ςπρνθνηλσληθή κέξηκλα, ν

Γληεο ΣΤΔΠ ,ε ΟΨΜ ν Υπεύζπλνο Σηξ. Ψπρίαηξνο Σρεκαηηζκνύ)
(Δπίπεδν ΙΙΙ)

Τξηηνβάζκηα πεξίζαιςε ζε Γεληθά Σηξ. Ννζνθνκεία (Δμ.

Ιαηξεία Ψπρηαηξηθήο Κιηληθήο, Ννζειεία ζηε Ψπρηαηξηθή Κιηληθή,
Σπλεξγαζία θαη Γηαζύλδεζε κε θνξείο θαη ζηειέρε Δπηπέδνπ Ι θαη ΙΙ γηα
παξαθνινύζεζε – ππνζηήξημε ησλ επαλαθηεζίκσλ ζηε κνλάδα)
(Δπίπεδν ΙV)

Τεηαξηνβάζκηα πεξίζαιςε ζηα Ννζνθνκεία Βάζεσο

(Σπλεξγαζία γηα ζνβαξόηεξεο πεξηπηώζεηο όπνπ εκπιέθνληαη ζσκαηηθά
κε ςπρηθά πξόβιήκαηα)

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, νη ζεκαληηθέο απηέο θιηληθέο
εκπεηξίεο ζην λνζνθνκείν καο μεθαζάξηζε πνιιέο ζπγρύζεηο ζε ζρέζε κε ηηο
δπλαηόηεηεο θαιύηεξεο αληηκεηώπηζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ όπνησλ
ςπρνθνηλσληθώλ ή ςπρηαηξηθώλ πξνβιεκάησλ ζπκβαίλνπλ ζηα πιαίζηα ηεο
ζηξαηησηηθήο θνηλόηεηαο, είηε αθνξνύλ ζηειέρε, είηε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.
Καη απηόλ ηνλ ην ηξόπν, ν ξόινο ηνπ ζηξαηησηηθνύ ςπρηάηξνπ θαη ηεο
νκάδαο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο κεηαηξέπεηαη από απζηεξά θιηληθό ζε
θνηλνηηθό. Τν ελδηαθέξνλ πιένλ επηθεληξώλεηαη ζηε προληπηική υστιαηρική
και ζηη κοινοηική υστική σγιεινή. Η πξνιεπηηθή ςπρηαηξηθή πεξηιακβάλεη
όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο επίπησζεο ησλ ςπρηθώλ
δηαηαξαρώλ, ηεο ζνβαξόηεηάο ησλ θαη ηεο δηάξθεηάο ηνπο.
Η θνηλνηηθή ςπρηθή πγηεηλή είλαη έλαο πνιπδηαθιαδηθόο ηνκέαο πνπ
πεξηιακβάλεη έλα επξύ θάζκα δπλάκεσλ θαη δνκώλ ζηε θνηλόηεηα, πνπ
πξνάγνπλ ζεηηθά ηε ςπρηθή πγεία ησλ κειώλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο
νκάδαο ζε αληίζεζε κε ηε παξαδνζηαθή ςπρηαηξηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία
εζηηάδεη κόλν ζην άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε.
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Οη αξρέο ηεο ζεξαπεπηηθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο θνηλνηηθήο ςπρηθήο
πγηεηλήο ζε ζπλδπαζκό κε απηέο ηηο ζηξαηησηηθήο ςπρηαηξηθήο ζε πεξίνδν
επηρεηξήζεσλ, θαη ηεο ζύγρξνλεο δηνίθεζεο (ζπκκεηνρηθό κνληέιν), είλαη
δπλαηό λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο
πεξίζαιςεο (Σηαδην Ι ή ΙΙ), όπσο πξνβιέπεηαη πιένλ γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο
ςπρηθήο πγείαο.
Αιιαγή ησλ νλνκάησλ Όπσο ζπλέβε θαη ζηε θιηληθή ε δηαθνξεηηθή
λνεκαηνδόηεζε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ νλνκάησλ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε
γξήγνξε απνθαηάζηαζε ηεο δηαηαξαρήο. Έρεη ζεκαζία αλ ζα κηιήζνπκε γηα
ζρηδνθξέλεηα ή αλ ζα αλαθεξζνύκε ζε κηα ςπρνινγηθή θξίζε πνπ κπνξεί λα
ζπκβεί ζηνλ θαζέλα καο θαη όηη αλακέλνπκε ζρεηηθά γξήγνξε βειηίσζε
Η Απνθόξηηζε θαη απνζηηγκαηηζκόο κε θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη’
αξρήλ ηνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ, κνλίκνπ θαη εθέδξνπ
Καιύηεξε Γηαζύλδεζε – Δπηθνηλσλία Δπηπέδνπ Ι θαη ΙΙ (Μνλάδα –
ΣΤΔΠ) κε Δπίπεδν ΙΙΙ (Ννζνθνκείν) κέζσ Τειεταηξηθήο
Δλεξγό ζπκκεηνρή ησλ ςπρνθνηλσληθώλ θνξέσλ ηνπ ζηξαηνύ θαη ηεο
πνιηηείαο, όρη κόλν ζηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηπηώζεηο, αιιά ζηελ αγσγή θαη
πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζηελ ελδπλάκσζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο
ζπλνρήο θαη ηνπ εζηθνύ ηεο κνλάδνο ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνηθεζε, ζηε
δηαρείξηζε θαη αληηκεηώπηζε ζηξεζζνγόλσλ γεγνλόησλ πνπ κπνξνύλ λα
ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζε ςπρνπαζνινγηθώλ ζπκπεξηθνξώλ κε ζαθείο θαη
ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο (ςπρνινγηθή απνθόξηηζε απ’ ην ζηξεο Debriefing, ή άιιεο νκαδηθέο ή αηνκηθέο ηερληθέο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ
ζηξεο).
Όπσο αλαθέξεη θαη ε έθζεζε ηνπ 2001 γηα ηελ παγθόζκηα πγεία πνπ
ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ ςπρηθή πγεία ππάξρνπλ 10 βαζηθέο πξνηάζεηο, πνιιέο
από ηηο νπνίεο ήδε εθαξκόδνληαη ή πξέπεη λα εθαξκνζζνύλ θαιύηεξα ζην
ζηξαηό.
1. Γπλαηόηεηα ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα
πγείαο
2. Γηαζεζηκόηεηα ςπρνηξόπσλ θαξκάθσλ ζε όια ηα επίπεδα
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο
3. Παξνρή πεξίζαιςεο κέζα ζηελ θνηλόηεηα κέζσ θέληξσλ ςπρηθήο
πγηεηλήο ή ςπρηαηξηθώλ ηκεκάησλ γεληθώλ λνζνθνκείσλ θαη όρη ζε
είδηθά ςπρηαηξηθά ηδξύκαηα
4. Δθπαίδεπζε ηνπ θνηλνύ
5. Σπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή θνηλνηήησλ, νηθνγελεηώλ θαη ρξεζηώλ
ππεξεζηώλ ςπρηθήο θξνληίδαο
6. Ύπαξμε βαζηθώλ εζληθώλ πνιηηηθώλ, πξνγξακκάησλ θαη λνκνζεζίαο
7. Αλάπηπμε αλζξσπίλσλ πόξσλ
8. Γηαζύλδεζε κε άιινπο ηνκείο
9. Καηαγξαθή ηεο ςπρηθήο πγείαο ζε θνηλνηηθό επίπεδν
10. Υπνζηήξημε πεξηζζόηεξεο έξεπλαο
Τν ζύζηεκα πξόιεςεο ηνπ ζηξαηνύ έρεη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο λα
εθπιεξώζεη απηέο ηηο πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζπκβαδίδνπλ ζε κεγάιν βαζκό κε
ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο θιηληθήο. Σηε παξνύζα θάζε έρεη ζεκαζία ε

8

δηαζύλδεζε θαη ελνπνίεζε ησλ ςπρνθνηλσληθώλ παξεκβάζεσλ ζε έλα
ηεξαξρεκέλν, απνθεληξσκέλν δίθηπν παξνρήο ςπρνθνηλσληθώλ ππεξεζηώλ
Απηό ζεκαίλεη εθπαίδεπζε ζηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο ηεο θξνληίδαο ηεο
ςπρηθήο πγείαο, όινπ ηνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ
πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, αιιαγή ζεώξεζεο ηεο ςπρηθήο λόζνπ,
δεκηνπξγία θέληξσλ ςπρηθήο πγεηηλήο κέζσ ησλ νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο
κέξηκλαο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζην θέληξν, πηνζέηεζε ςπρνθνηλσληθώλ
παξεκβάζεσλ (Ψπρνζεξαπείαο, θνηλσληθνζεξαπείαο, ζεξαπείαο νηθνγέλεηαο
θιπ) πνπ λα πξνιαβαίλνπλ ηελ εθδήισζε ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ θαη θπξίσο
επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνύ ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο ώζηε ε
πξνζέιεπζε ησλ ρξεζηώλ λα είλαη επθνιόηεξε θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο από
ην πεξηβάιινλ ηνπ ή από ηνλ εξγαζηαθό ηνπ ρώξν.
Τειεηώλνληαο δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλνύκε όηη ε θύξηα απνζηνιή ηεο
Σηξαηησηηθήο Ψπρηαηξηθήο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο δύλακεο, ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο
θαη ηνπ αμηόκαρνπ ηνπ ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ, δηα ηεο πξόιεςεο θαη ηεο
ζεξαπείαο ησλ παξνπζηαδνκέλσλ ςπρηθώλ απσιεηώλ πγείαο, κε ηελ ηαρύηεξε
δπλαηή επαλαθνξά ζηελ ελεξγό ππεξεζία ηνπ επαλαθηήζηκνπ πξνζσπηθνύ.
Τα κέζα γηα ηελ επίηεπμή ησλ αλσηέξσ ζθνπώλ είλαη:


Πξνιεπηηθέο ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο θαη εθπαίδεπζε ηνπ
πγεηνλνκηθνύ πξώηα θαη κεηά ησλ κνλίκσλ θαη εθέδξσλ ζηειερώλ ζε
ζέκαηα αγσγήο ςπρηθήο πγείαο, ηξόπνπ δσήο θαη αληηκεηώπηζεο
ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ ή δηαηαξαρώλ



Ο

πξώηκνο

-

έγθαηξνο

εληνπηζκόο

θαη

ε

αλαγλώξηζε

ησλ

παξνπζηαδνκέλσλ ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ


Η ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ή δηεπζέηεζε
ησλ πξνβιεκάησλ κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεια

δηακνξθσκέλσλ

ππεξεζηώλ ςπρηθήο ππνζηήξημεο.


Η

επξύηεξε

πιεξνθόξεζε,

πξνβιεκαηηζκόο,

εθπαίδεπζε

θαη

επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζηειερώλ θαη ησλ εθέδξσλ ζε ζέκαηα ςπρηθήο
πγείαο θαη πσο απηά επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό όιεο ηηο
εθθάλζεηο ηεο ζηξαηησηηθήο δσήο, ηε ζπλνρή ησλ κνλάδσλ θαη ηελ
δηνίθεζε ηνπο..
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