Ο ΡΟΛΟ ΚΑΙ Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΟΜΑΔΧΝ
ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΙ ΜΟΝΑΔΕ ΣΗ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΤ

Πάκος Γεώργιος, Οπιίηεο Ψπρνιόγνο, 88 ΣΔΙ
Σηελ εηζήγεζε απηή ζα αλαθεξζώ ζην ξόιν θαη ηελ δξάζε ησλ
νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο. Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα
πνπ θαηαηίζεληαη αληινύληαη από ηελ έσο ηώξα ππεξεζία κνπ ζηελ 88 ΣΔΙ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην 88 ΤΥΓ.
Η ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ Ψπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο εληάζζεηαη ζην
πιαίζην άζθεζεο κηαο πξνιεπηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Σηξαηό Ξεξάο
πνπ απνβιέπεη ζηνλ εληνπηζκό, ηε δηεξεύλεζε θαη άκβιπλζε ησλ γεληθώλ θαη
εηδηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηνπο ζηξαηεπκέλνπο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζεηείαο ηνπο. Ωο γεληθά πξνβιήκαηα κπνξνύκε λα νξίζνπκε ηα
πξνβιήκαηα εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο όξνπο δηαβίσζεο θαη ζηηο ζρέζεηο
ησλ ζηξαηησηώλ κηαο κνλάδαο, ελώ σο εηδηθά πξνβιήκαηα νξίδνπκε ηα
πξνβιήκαηα εθείλα ηα νπνία θέξεη ν ζηξαηηώηεο από ηελ πνιηηηθή ηνπ δσή
(π.ρ. νηθνλνκηθά, ςπρνινγηθά) θαη δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ
ζην ζηξαηησηηθό πεξηβάιινλ.
Τα θύξηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ησλ νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο
κέξηκλαο πνπ βνεζνύλ ζε απηή ηελ δηεξεύλεζε είλαη: (δηαθ. 1)
1. Η αηνκηθή ζπλέληεπμε πνπ απνηειεί ην θύξην κέζν εξγαζίαο ησλ
νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο. Με απηήλ επηρεηξείηαη ε εμαθξίβσζε
ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ θάζε νπιίηε, ην
βαζκό πξνζαξκνγήο ηνπ ζηε κνλάδα, ηα πηζαλά θνηλσληθννηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαζώο θαη θαηά πόζν ζπκβάιεη θαη
πξνζθέξεη ζην ζύλνιν.
2. Η νκαδηθή ζπλέληεπμε πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη
νκάδεο

ςπρνθνηλσληθήο

κέξηκλαο

επηζθέπηνληαη

κηθξνύο

ζρεκαηηζκνύο κάρεο, όπσο θπιάθηα, θαζώο θαη ζηνπο ρώξνπο
ζπλάληεζεο ησλ νπιηηώλ, όπσο ε βηβιηνζήθε θαη ην ΚΨΜ. Μέζα από
ηηο νκαδηθέο ζπλεληεύμεηο ζθηαγξαθείηαη ε ηδηαίηεξε ζύλζεζε νκάδσλ

1

θαη ππν-νκάδσλ νπιηηώλ, νη ζρέζεηο εμνπζίαο, νη πηζαλέο ζπγθξνύζεηο
κέζα ζε απηέο ηηο νκάδεο, νη ζρέζεηο κε ηε δηνίθεζε θαη ν θαηακεξηζκόο
ησλ ξόισλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο. Τν κεγαιύηεξν όθεινο απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο έγθεηηαη ζηελ εμαγσγή πνιύηηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ην
βαζκό ζπλνρήο ησλ νκάδσλ, ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο πνπ παξέρεη ζηα
κέιε ηεο, ηελ αληνρή ηεο ζε πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηελ
απνθόξηηζε ηεο όπνηαο πίεζεο θαη δπζαξέζθεηαο ελππάξρεη ζε κηα
κνλάδα παξακεζνξίνπ.
3. Η κέζνδνο ηεο παξαηήξεζεο κέζσ ηεο νπνίαο καο δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο κηα κνλάδα, λα δηαπηζηώζνπκε
ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, λα δνύκε ηνλ ηξόπν έληαμεο ησλ λέσλ
νπιηηώλ. Επηπιένλ κπνξνύκε λα αληιήζνπκε πάξα πνιιά ζηνηρεία
έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα ζπζηήλνπκε ιύζεηο, λα βνεζήζνπκε
δηάθνξνπο νπιίηεο λα αληεπεμέιζνπλ ζηα πξνβιήκαηα ηνπο.
Τα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο
ζηνπο ζρεκαηηζκνύο κάρεο θαη ζηηο κνλάδεο ηεο παξακεζνξίνπ κπνξνύλ λα
ζπλνςηζηνύλ ζηα παξαθάησ :
1. βνεζνύλ ζηελ εύξπζκε πξνζαξκνγή ησλ ζηξαηεπκέλσλ ζην ηξόπν
ιεηηνπξγίαο θάζε κνλάδαο μερσξηζηά
2. ιεηηνπξγνύλ ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηηο δηνηθήζεηο, πξνζθέξνληαο
ιύζεηο θαη γλώζεηο γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ πνηθίισλ ςπρνινγηθώλ,
θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θαη νκαδηθώλ πξνβιεκάησλ
3. ελεκεξώλνπλ ηηο δηνηθήζεηο, ηα ζηειέρε θαη ηνπο νπιίηεο, όπνπ θαη
όπνηε είλαη δπλαηό, κέζα από παξεκβάζεηο, δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα
γηα ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο, γηα πξόιεςε ησλ λαξθσηηθώλ, γηα
ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ςπρνθνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ
4. ζπληεινύλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ ζηξαηεπκέλσλ
θαη ηνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ κέζα από ηε θαηαγξαθή ησλ
πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ ηνπο
5. θαιιηεξγνύλ πλεύκα θνηλήο ζπλείδεζεο, δξάζεο θαη ζπλεξγαζίαο
κεηαμύ νπιηηώλ θαη κνλίκνπ ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ
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6. έρνπλ πιένλ θαηαθέξεη λα αλαδείμνπλ ηελ ζεκαληηθόηεηα ηνπ
ζεζκνύ, πνπ ελζσκαηώλεηαη κέζα ζηελ ζηξαηησηηθή δηαδηθαζία σο
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο
Ωζηόζν πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο αξθεηέο θνξέο νη νκάδεο
ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο αληηκεησπίδνπλ πνιιά θαη δηάθνξα πξνβιήκαηα,
πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη θπξίσο ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο ζην λα πξνζθέξνπλ ην ζεκαληηθό έξγν ηνπο.
Τα πξνβιήκαηα απηά μεθηλνύλ κε ην θαηλόκελν ηεο κε επαξθνύο
ζηειέρσζεο ησλ νκάδσλ από εηδηθνύο επηζηήκνλεο κε απνηέιεζκα, ζε
αξθεηνύο κεγάινπο ζρεκαηηζκνύο κάρεο ηεο παξακεζνξίνπ, λα ππάξρεη
δπζιεηηνπξγία θαη λα κελ θαιύπηεηαη πιήξσο κε βηνςπρνθνηλσληθή θάιπςε ε
δύλακε ηνπ ζρεκαηηζκνύ, παξά ηηο θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάινπλ
ηα κέιε ησλ νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο. Σπλεπώο πξέπεη λα
εθαξκνζηεί ν ζεζκόο ηνπ ζηξαηησηηθνύ ςπρνιόγνπ πνπ κπνξεί λα εμειηρζεί
ζε έλα ζεκαληηθόηαην κέζν εθαξκνγήο ηεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο.
Παξαηεξείηαη, επίζεο, όηη δελ ππάξρεη ελεκέξσζε ηεο πνξείαο θάζε
νπιίηε πνπ αληηκεησπίδεη ην όπνην πξόβιεκα, από ην θέληξν πνπ
παξνπζηάδεηαη κέρξη ηελ εκέξα πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηε κνλάδα ηνπ. Απηό
είλαη έλα πάξα πνιύ ζεκαληηθό πξόβιεκα δηόηη πξνθαιεί πεξαηηέξσ
πξνβιήκαηα ζε κηα κνλάδα, ηδηαίηεξα όηαλ απηή αληηκεησπίδεη ιεηςαλδξία,
πξάγκα πνπ δπζρεξαίλεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. Καιό
είλαη, ινηπόλ, λα ππάξμεη κηα δηαζύλδεζε θαη ξνή πιεξνθνξηώλ από ηα
θέληξα θαηάηαμεο, ζηηο κνλάδεο παξακεζνξίνπ θαη ζηηο κνλάδεο δεύηεξεο
ηνπνζέηεζεο.
Κιείλνληαο ζα ήζεια λα αλαθεξζώ ζε κηα άιιε παξάκεηξν πνπ έρεη
ύςηζηε ζεκαζία γηα ηελ ςπρηθή πγηεηλή, ηελ πξόιεςε.
Είλαη γεγνλόο πσο ε πξόιεςε βνεζά ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηώπηζε πνιιώλ
πξνβιεκάησλ γηαηί καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ αηηία θαη
ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ κηα παζνγόλα θαηάζηαζε κε απνηέιεζκα
ηελ επθνιόηεξε αληηκεηώπηζή ηνπ. Πξάγκαηη, κηα πνιηηηθή πξόιεςεο ςπρηθώλ
λνζεκάησλ ζην ζηξαηό είλαη θάηη δύζθνιν όρη όκσο αδύλαην.
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Θεσξνύκε όηη ε πξόιεςε ζηα πιαίζηα ηνπ Σηξαηνύ κπνξεί λα γίλεη ζε 3
επίπεδα :
1. ζηνλ εληνπηζκό ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ πξνδηάζεζε γηα ςπρηθή
δπζιεηηνπξγία θαη ζηε ζσζηή εθηίκεζε θαηά πόζν κπνξνύλ λα
ππεξεηήζνπλ ή σο ηη θαηεγνξία κπνξνύλ λα ππεξεηήζνπλ
2. ζην ζύλνιν ησλ ρεηξηζκώλ πνπ εκπιέθνληαη γηα ηελ ςπρνινγηθή
ζηήξημε, νη νπνίνη νθείινπλ λα είλαη άκεζνη θαη απνηειεζκαηηθνί
3. ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ θαη ησλ πεξηβαιινληνινγηθώλ
επηδξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα άηνκν, ε νπνία ζπληειεί ζηελ
αύμεζε ηόζν ηνπ αηόκνπ όζν θαη ηεο κνλάδαο
Σπκπεξαζκαηηθά, ινηπόλ, ζα ήζεια λα αλαθέξσ όηη ν ζεζκόο ησλ
νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, δηαλύνληαο αηζίσο ηνλ έθην ρξόλν
εηζαγσγήο ηνπ ζηνλ ΕΣ, έρεη λα επηδείμεη έλα ζεκαληηθό θαη σθέιηκν έξγν
πνπ έρεη βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηε δηαζθάιηζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ
ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ ζπληειώληαο ζε έλα εύξσζην θαη απνηειεζκαηηθό
Σηξαηό πνπ ζηόρν έρεη ηε δηαθύιαμε ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο θαη ησλ
θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ ηεο ρώξαο.
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