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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
 

Ο ζεζκφο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο θαίλεηαη λα παίδεη νινέλα θαη πην 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο κέξεο καο ζηε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηψλ 
πνπ αθνξνχλ ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. Ζ 
ζηαηηζηηθή αχμεζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζε επίπεδν πιεζπζκνχ, ν 
ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο, ε απνδπλάκσζε ησλ εζηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αμηψλ 
θαη ε κείσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαζηζηνχλ αλαγθαία, φρη κφλν ηε 
ζηεξημε ηνπ ζεζκνχ, αιιά θαη ηε ζπλερή βειηίσζε θαη εμέιημε. 

Κάζε εηδηθφο ςπρηθήο πγείαο ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηνχ ζα πξέπεη λα 
επηθεληξσζεί ζηελ δηεχξπλζε ηεο πξφιεςεο ςπρηθήο πγείαο, εθηφο ησλ 
ζηξαηεπκέλσλ, ηφζν ζηα ζηειέρε, φζν θαη ζηηο νηθνγελεηέο ηνπο. Ζ 
παξέκβαζε απφ ηνπο εηδηθνχο, ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ ζηξαηνχ, πξέπεη 
λα γίλεηαη κε θαλφλεο πνιηηηζκνχ θαη αμηνπξέπεηαο, ζεβαζκνχ ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ εμεηαδνκέλσλ, θαζψο θαη κε εμαζθάιηζε ηεο επηζηεκνληθήο 
αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ ηεξνπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζηηο παξαπνκπέο, 
ηηο εμεηάζεηο θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο απφ ηνπο εηδηθνχο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία 
είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ εζηθνχ θαη ηεο ζπλνρήο ελφο 
ζχγρξνλνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξαηνχ. Θα πξέπεη ζπλεπψο λα πηνζεηήζνπλ 
ζπγρξνλέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη λα δηακνξθσζνχλ δνκέο πνπ ζα 
εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ 
δηαηαξαρψλ.  

ηελ πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιάβνπκε φια ηα αλσηέξσ ζέκαηα ζηε 
ζεκεξηλή εκεξίδα ζα αλαθεξζνχκε αξρηθά ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηελ 
ςπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ 414 ΝΔΝ. Θα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ην 
θαηλφκελν ηεο εθδήισζεο ελφο ςπρσηηθνχ επεηζνδίνπ. Θα παξνπζηάζνπκε ην 
ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ παηδηψλ πνπ 
εθδειψλνπλ πξφβιεκα ςπρηθήο πγείαο. Θα πξνζεγγίζνπκε ηα αηζζήκαηα ησλ 
αηφκσλ πνπ πεξηνξίδνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εμ αηηίαο ςπρηθήο 
αζζέλεηαο. Θα εμεηάζνπκε αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο θξνληίδαο 
καο ζηνπο κε ζπλεξγαδφκελνπο. Θα θάλνπκε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζρεηηθά 
κε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα εληνπίζνπκε ηα ςπρνινγηθά 
πξνβιήκαηα. Θα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ην ςπρνινγηθφ πξνθίι 
πνπ πξέπεη λα έρεη ν ζηξαηηψηεο. Θα εμεηάζνπκε κηα πξφηαζε γηα αμηνπνίεζε 
απιψλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο εηδηθήο 
βνήζεηαο ζε απηνχο πνπ ηελ ρξεηάδνληαη. Θα εμεηάζνπκε θαηά πφζν νη 
κέζνδνη ηεο ηειεςπρηαηξηθήο καο επηηξέπνπλ λα δηαγλψζνπκε ζσζηά ηα 
πξνβιήκαηα. Σέινο ζα πξνζπαζήζνπκε ην πψο ζα έπξεπε ζε ηδαληθέο 
ζπλζήθεο λα γηλφηαλ ε επηινγηθή δηαδηθαζία. 

 Πξνζδνθνχκε, φηη ε ζπλάληεζε απηή, ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ εμέιημε θαη 
ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζεζκνχ πξνο φθεινο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. Με ηηο ζθέςεηο απηέο ζαο θαισζνξίδσ ζηελ 
ζεκεξηλή ΗΑ΄ Δηήζηα Ζκεξίδα Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο. 
  
 

      Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο 
 
                                                 Τπνζηξάηεγνο Παπαδφπνπινο Γεψξγηνο 
                                                            Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνχ ΓΔ 
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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

08:30-09:00      ΔΓΓΡΑΦΖ ΤΝΔΓΡΧΝ 
 
09:00-09:15      ΠΡΟΦΧΝΖΔΗ-ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ   

 «Πποσφώνηση» 
Τπνζηξάηεγνο Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο  

  Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνύ ΓΔ  

 «Πποσφώνηση - κήπςξη έναπξηρ επγασιών»  
Από ην ηηκώκελν πξόζσπν 

 
09:15-09:45       ΓΗΑΛΔΞΖ 

«Σν ζηίγκα ζηελ ςπρηαηξηθή. Φπρνδπλακηθή 
πξνζέγγηζε»  Νηθόιανο Σδαβάξαο, Καζεγεηήο 
Φπρηαηξηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, 
Πξόεδξνο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο.  

 
    

09:45-11:00      ΤΝΔΓΡΗΑ Η: ΤΝΑΗΝΔΖ ΣΟΤ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟΤ ΑΘΔΝΟΤ 
 

      Πξόεδξνο: Σαμίαξρνο Καξαζαλάζεο Βαζίιεηνο, 
Γηεπζπληήο ΔΤ 

 

 «Πξνβιήκαηα πλεξγαζίαο Φπρηαηξηθώλ Αζζελώλ: 
Γεδνκέλα από ηελ Κιηληθή»    

 Τπνινραγόο(ΤΗ) ηεθαλήο Νηθόιανο, Δηδηθεπόκελνο 
ζηελ Φπρηαηξηθή, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 

   

 «Ο Φπρσζηθόο Αζζελήο» 
 Βαξηδόπνπινο Ησάλλεο, Φπρίαηξνο, Γηδάθησξ 

Φπρηαηξηθήο, Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Φπρνζεξαπεηώλ 
ηζκαλνγιείνπ Ννζνθνκείνπ 

 

 «Μέζνδνη Πξνζέγγηζεο Οηθνγελεηώλ Αζζελώλ κε 
Γπζθνιία ζηελ πλαίλεζε» 

 Σαγκαηάξρεο(ΤΝ) Μπέξηνπ Δπγελία, Φπρηαηξηθή 
Ννζειεύηξηα, Σκήκα Γηαζπλδεηηθήο Φπρηαηξηθήο, 401 
ΓΝΑ 

 ΔΠΟΠ Γεθαλέαο (ΤΓ) Αιηηπαξκάθε Δπζπκία, Κνηλσληθή 
Λεηηνπξγόο,  Σκήκα Γηαζπλδεηηθήο Φπρηαηξηθήο, 401 
ΓΝΑ 

 

 «Ο Φπζηθόο Πεξηνξηζκόο ζηνλ Αζζελή κε 
Δπηθηλδπλόηεηα. Φπρνδπλακηθή Πξνζέγγηζε» 

 Σξηαληαθύιινπ Θεώλε, Κιηληθόο Φπρνιόγνο, Γηδάθησξ 
ηνπ Παλεπηζηεκηνύ Κξήηεο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 
ΝΔΝ  
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 «Ζ Απμεκέλε Φξνληίδα σο Μέζν Βειηίσζεο ηεο 
πλαίλεζεο ηνπ Φπρηαηξηθνύ Αζζελνύο» 

 ηξαηηώηεο(ΤΓ) Κσλζηαληαξάθνο Γεώξγηνο, Φπρνιόγνο,  
 Λνραγόο (ΤΗ) Καξύδεο Υξήζηνο, Φπρίαηξνο, 411 ΓΝ 

 
11:00-11:30  ΓΗΑΛΔΗMΜΑ - ΚΑΦΔ 

  
11:30-12:30        ΤΝΔΓΡΗΑ ΗΗ: ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
 

Πξόεδξνο: Σαμίαξρνο Κσλζηαληίλνπ Θεόδσξνο, 
Τπνδηεπζπληήο ΓΤΓ/ΓΔ 

 

 «Δπηθξαηνύζα Μεζνδνινγία Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ 
ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο: Πξνβιήκαηα & Χθειήκαηα εμ 
απηήο» 
Λνραγόο(ΤΗ) Νηαθνύιεο Παύινο, Φπρίαηξνο, 33 
ΣΤΠ/ΛΤΓ, Πνιύθαζηξν Κηιθίο 

 

 «Ση πξνζσπηθό (από ςπρνινγηθή άπνςε) ρξεηάδεηαη ν 
ζηξαηόο, θαη πώο κπνξνύκε λα πξνζεγγίζνπκε ηελ 
παξάκεηξν απηή» 
ηξαηηώηεο(ΤΓ) Νηηξνγηάλλεο Νηθόιανο, Φπρνιόγνο  
Δπίαηξνο ακέιεο Υξήζηνο, Φπρίαηξνο, 492 ΓΝ, 
Αιεμαλδξνύπνιε 

 

 «Πξόηαζε γηα αμηνπνίεζε απιώλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ 
ζηελ εμέηαζε ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ από 
ςπρίαηξν» 
Αξρίαηξνο Κόθθαο ηαύξνο, Φπρίαηξνο, Γηεπζπληήο 
Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο, 414 ΝΔΝ 
Παπαδεκεηξηάδεο Γεκήηξεο, Ηαηξόο, Δηδηθεπόκελνο 
ζηελ Φπρηαηξηθή, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 

 

 «Ζ εγθπξόηεηα ηεο ςπρηαηξηθήο δηάγλσζεο ζηελ 
ηειεςπρηαηξηθή» 
Φεξεληίλνο Παλαγηώηεο, Φπρίαηξνο, Δπηζηεκνληθόο 
πλεξγάηεο Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ  

 

 «Πώο ζα έπξεπε λα ήηαλ ε ηδαληθή επηινγηθή 
δηαδηθαζία» 
ηξαηηώηεο(ΤΓ) Φξάγθνο Γεώξγηνο, Δξγαζηαθόο 
Φπρνιόγνο κε Δμεηδίθεπζε ζηε Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ 
Πόξσλ, Γηεπζπληήο POLWIRTZ SEARTCH Luxemburg 
(Δηαηξεία πκβνύισλ ζε Θέκαηα ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο 
Αλζξσπίλσλ Πόξσλ), 98 ΣΤΔΘ 
ηξαηηώηεο(ΤΓ) Καιατηδίδεο Ησάλλεο πκβνπιεπηηθόο 
Φπρνιόγνο, Δηδηθεπκέλνο ζε Φπρνκεηξηθέο Γνθηκαζίεο, 
98 ΣΤΔΘ 

 

12:30-13:00       ΤΕΖΣΖΖ 
 

13:00                 ΓΔΞΗΧΖ  
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ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Πξόεδξνο:  
Αξρίαηξνο . Κόθθαο   

Μέιε:    
Αξρίαηξνο Ο. Γησηάθνο Σρεο (ΤΝ) Α. Θσκά 

Αξρίαηξνο Γ. Λνπθάο Σρεο (ΤΝ) Υ. Πιώηα 

Αξρίαηξνο Π. Λαδαξίδεο Λγνο (ΤΗ) Θ. Μνπγηάθνο 

Αλρεο (ΤΝ Κ. Γεσξγνπνύινπ Λγνο (ΤΗ) Μ. Ραράλε  
Δπίαηξνο Γ. ππξηδάθεο Λγνο (ΤΗ) Μ. Οηθνλνκνπνύινπ 

Δπίαηξνο Ζ. Μπνπληαινύδεο Λρίαο (ΤΓ) Γ. Υαηδάξαο 

Σρεο (ΤΝ) Σ. Εέξβα  Μ.Τ. Θ. Σξηαληαθύιινπ 

 
Πιεξνθνξίεο: Φπρηαηξηθή Κιηληθή 414 ΝΔΝ  

               Σει.: 8041158, 8042137 εζση. 3234, 3231 & 3105 
                           FAX: 8042135 
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ΣΗΜΧΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΟ ΖΜΔΡΗΓΑ 

Χο εθπξόζσπνο ΤΔΘΑ 

Δηδηθόο Γξακκαηέαο ΤΔΘΑ θνο Βνύηνο Παλαγηώηεο 

 

Με ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε πιεξνθνξήζεθα φηη ζ΄ απηή ηελ εκεξίδα 

εθπξνζσπείηαη ε Διιάδα απφ θξίζηκνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. Ζ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα ζην πξφζσπν ηνπ θαζεγεηνχ Νηθνιάνπ Σδαβάξα παξακέλεη 

αξσγφο θαη ζπλζέηεη θαη πξνζζέηεη αμία ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ην 

ΓΔ.  

Σν ΓΔ θαηαβάιεη ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ζηηο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο. ηα πιαίζηα απηά εληάζζεηαη θαη ε 

θξνληίδα ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Σν ελδηαθέξνλ γηα απηφ ην 

ζέκα καο νδήγεζε ζηελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη εηήζηα εκεξίδα.  

ηφρνο ηνπ ζεζκνχ είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ησλ εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην ζέκα, κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε 

απφ θαη πξνο ηελ δηνίθεζε. Γηαηεξψληαο ζπλερέο ην ελδηαθέξνλ ηεο 

ππεξεζίαο καο πξνο ηελ ςπρνθνηλσληθή κέξηκλα ζα επηηχρνπκε ην κέγηζην 

βαζκφ θξνληίδαο θαη ζα επηηχρνπκε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο 

πξνβιεκάησλ απφ άηνκα πνπ βηψλνπλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο.  

Θέισ λα πξνζζέζσ έλα πξνζσπηθφ ηφλν σο θαηαθιείδα. 

Πξνβάιιεηαη ν ηζρπξηζκφο φηη δηεξρφκεζα βαζηά θαη παξαηεηακέλε θξίζε ζηελ 

θνηλσλία. Ηδηαίηεξνη απνδέθηεο είλαη νη λένη καο. Ο Διιεληθφο ιαφο 

πξνζβιέπεη κε ηδηαίηεξε εκπηζηνζχλε ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο είλαη απνδέθηεο νη λένη. ην βαζκφ πνπ ν άλζξσπνο είλαη ζχλζεζε 

ιφγνπ θαη ζπλαηζζήκαηνο, απηή ε απνδνρή ζα πξέπεη λα βξίζθεη ηηο 

πξνβνιέο ηεο ζηνπο ζηξαηεπκέλνπο λένπο. Ζ ππεξεζία ιακβάλεη κέξηκλα γηα 

ηελ δηακφξθσζε θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη 

επηβαξπληηθνί δείθηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παζνγέλεηεο ηεο θνηλσλίαο καο. 

Σνλ αζθαιή δξφκν καο ηνλ ππέδεημε πξηλ απφ δχν αηψλεο ν εζληθφο καο 

πνηεηήο ιέγνληαο λα θξαηάκε πάληα αλνηρηά, πάληα άγξππλα ηα κάηηα ηεο 

ςπρήο καο... 
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Με απηέο ηηο ιέμεηο θεξχζζσ ηελ έλαξμε απηήο ηεο ηφζν ζεκαληηθήο 

εκεξίδαο, γηα ηελ επηηπρία ηεο νπνίαο είκαη ζίγνπξνο. 
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ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΑ ΟΜΗΛΗΑ 

 

«Σν ζηίγκα ζηελ ςπρηαηξηθή, ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε» 

 

Νηθόιανο Σδαβάξαο, Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο Γεκνθξίηεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο 

Δηαηξείαο (ΔΦΔ). 

 

Δίλαη ηδηαίηεξε ηηκή πνπ βξίζθνκαη αλάκεζά ζαο. αο κεηαθέξσ ηηο 

επραξηζηίεο εθ κέξνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΔΦΔ γηα ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο. Θέισ λα ππνγξακκίζσ φηη ε θάζε 

δπλαηή ζπλεξγαζία ε νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη αλάκεζα ζε ζαο θαη ηελ 

ΔΦΔ είλαη θαινδερνχκελε θαη εχρνκαη κειινληηθψο λα δηεπξπλζεί θαη λα πάξεη 

ραξαθηήξα αθφκε πην ζχληνλν ζε πνηθίια επίπεδα. θέπηνκαη ιφγνπ ράξηλ 

αθφκε θαη θνηλέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο. 

Σν ζέκα πνπ έρσ θιεζεί λα δηαπξαγκαηεπηψ αθνξά ην «ζηίγκα». Να 

κνπ επηηξαπεί λα ηνλίζσ φηη ε πξνβιεκαηηθή ηνπ ζηίγκαηνο είλαη εμαηξεηηθά 

επξεία θαη εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη φπσο γλσξίδεηε φινη, είλαη κηα 

πξνβιεκαηηθή πνπ αθνξά έλα πιήζνο επηζηεκψλ: ηελ θνηλσληνινγία, ηελ 

ςπρνινγία, ηελ ςπρηαηξηθή, αιιά αθφκα θαη ηελ θηινζνθία. Μηα θαη κφλε 

εηζήγεζε αδπλαηεί λα ζπκπεξηιάβεη κε πιεξφηεηα ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ 

ζηίγκαηνο. Καζψο ζα αλαθέξνκαη ζηνλ φξν ζηίγκα, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 

ιάβεηε ππ΄φςηλ φηη νη δηθέο κνπ εκπεηξίεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ ρψξν 

ηεο ςπρηαηξηθήο θαη θαη΄ επέθηαζε επηθαινχκαη έκκεζα κηα δηάζηαζε απηήο 

ηεο πξνβιεκαηηθήο, φπσο δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη 

ζπλερίδεηαη σο ζήκεξα. 

Σν ζηίγκα ζηελ ςπρηαηξηθή ελδηαθέξεη θπξίσο φηαλ αζρνινχκαζηε κε 

ηηο ςπρψζεηο, είηε κε ηηο ζρηδνθξέλεηεο, είηε κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ςπρψζεηο, 

φπσο ε καλία, ε ελδνγελήο θαηάζιηςε θ.ν.θ. θαη θαη΄ επέθηαζε βέβαηα φηαλ 

αζρνινχκαζηε κε άιιεο κνξθέο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο φπσο είλαη νη 

δηαζηξνθέο, ε εγθιεκαηνθηιία θ.ν.θ.  

Σν εξψηεκα πνπ νθείιεη αξρηθψο λα καο απαζρνιήζεη είλαη γηαηί είλαη 

δπλαηφο ν ζηηγκαηηζκφο ηνπ άιινπ, ηη ζεκαίλεη ν φξνο ζηίγκα θαη πνηεο είλαη νη 

ελδνςπρηθέο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο καο νδεγνχλ ζην λα ζηηγκαηίζνπκε 
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νξηζκέλα άηνκα ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά πξνθαλψο δελ ηαπηίδεηαη κε ηηο 

δηθέο καο πξνζκνλέο. Υξεζηκνπνηψ ηελ έλλνηα ηεο «πξνζκνλήο» φπσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεσξία ησλ ξφισλ. Πψο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη ν 

ζηηγκαηηζκφο θαη γηαηί δελ είκαζηε ζε ζέζε λα ηνλ απνθχγνπκε; 

Πξνεγνπκέλσο ν θνο Κφθθαο αλαθέξζεθε ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο 

«θαηαλφεζεο ηνπ άιινπ» θαη ζα ζηαζψ ζηελ παξαηήξεζε απηή. Ση είλαη ε 

θαηαλφεζε; Γηαηί θαίλεηαη φηη φηαλ δελ θαηαλννχκε νξηζκέλα άηνκα αξρίδεη ν 

ζηηγκαηηζκφο ηνπ άιινπ. Ο άιινο είλαη θάηη πνπ δελ κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε θαη γηα ην ιφγν απηφ αξρίδνπκε λα απνξνχκε γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, λα ηελ ραξαθηεξίδνπκε, λα ηελ θαηνλνκάδνπκε θαη πνιιέο 

θνξέο λα ελεξγνχκε απέλαληη ζ΄ απηή ηελ ζπκπεξηθνξά κε κηα επηζεηηθή 

αξλεηηθή δηάζεζε. Ζ έλλνηα ηεο θαηαλφεζεο πξνέξρεηαη απφ ηνλ 19ν αηψλα 

σο ζεκειεηαθφο φξνο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ην πξψην ζεσξεηηθφ 

ζρφιην γηα ηελ θαηαλφεζε είλαη ηνπ κεγάινπ ηζηνξηθνχ Droyzen ελψ αξθεηά 

αξγφηεξα  ε θαηαλφεζε αξρίδεη λα απαζρνιεί νξηζκέλα ξεχκαηα ηεο 

θηινζνθίαο. Αλάκεζα ζηνπο ζηνραζηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θηιφζνθνη φπσο 

Υνχζεξι, Νηειηάτ, Υάτληεγθεξ. Γηα ηελ ςπρηαηξηθή ζεκαληηθνί ήηαλ νη 

ζρνιηαζκνί ηνπ Κάξι Γηάζπεξο, ηνπ ηδξπηνχ ηεο Γεληθήο Φπρνπαζνινγίαο 

ζηνλ νπνίνλ, άιισζηε, νθείινληαη αμεπέξαζηεο δηαηππψζεηο γηα ην ηη είλαη 

θαηαλφεζε ζην επίπεδν ηεο θαηλνκελνινγίαο, φρη ηεο ςπρνδπλακηθήο, ζηελ 

νπνία ζα αλαθεξζψ αξγφηεξα. Καηά ηνλ Γηάζπεξο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θηινζφθνπο πνπ έρνπλ πξνυπάξμεη ε έλλνηα ηεο θαηαλφεζεο, ην πψο 

θαηαλνψ, πψο θαηαιαβαίλσ ηνλ άιινλ (κε ηελ έλλνηα ηνπ θαηαιακβάλεηλ). 

Καη΄αλαινγία δειαδή κε απηφ πνπ απαηηεί έλαο ςπρηαηξηθφο αζζελήο φηαλ 

έξρεηαη ζην γηαηξφ θαη ηνλ ξσηάεη «κε θαηαιαβαίλεη γηαηξέ;». Ζ έλλνηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν Γηάζπεξο είλαη ηνπ θαηαιακβάλεηλ, δειαδή πψο κπνξψ λα 

θαηαιάβσ, λα θαηαλνήζσ ηνλ άιινλ θαη ηη είλαη απηφ ην θαηαιακβάλεηλ. 

Σν θαηαιακβάλεηλ είλαη κηα έλλνηα  πνπ γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο 

ππνλνεί φηη νξηζκέλα βηψκαηα, νξηζκέλεο ελδνςπρηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άιιεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο, δειαδή ε κηα 

ςπρνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα εθπνξεχεηαη απφ ηελ άιιε, νχησο ψζηε απηή ε 

αιπζίδα ησλ ςπρνθνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ  πνπ δηαδέρνληαη ε κηα ηελ άιιε 

λα απνβνχλ ζπγθξίζηκεο κε ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν  απηνχ πνπ παξαηεξεί ηνλ 

αζζελή. ηαλ ν αζζελήο ιέεη «γηαηξέ κνπ ζαο αγαπψ πάξα πνιχ, ή ζαο κηζψ 
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πάξα πνιχ», ν γηαηξφο πξνζπαζεί ελζπλαηζζεηηθά (κηα επίζεο ζεκαληηθή 

έλλνηα ηεο πξνβιεκαηηθήο ηεο θαηαλνήζεσο) λα αληηιεθζεί ηη ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ αζζελνχο ζπγθξίλνληαο ηα δηθά ηνπ βηψκαηα κε απηά ηνπ 

αζζελνχο. Καη κεηά βέβαηα ζα ηνλ απαζρνιήζεη ην εξψηεκα απφ πνχ 

πξνθχπηεη ε αγάπε εθ κέξνπο ηνπ ςπραζζελνχο πξνο ην γηαηξφ. Απηά ζα κνπ 

πείηε φηη είλαη πάξα πνιχ εχθνια θαη θαζφινπ δπζλφεηα. Δλ ηνχηνηο φκσο 

ζηελ ςπρηαηξηθή ηα πξάγκαηα αξρίδνπλ θαη γίλνληαη πνιχ δχζθνια φηαλ δελ 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ ςπρηθά λέα δεδνκέλα απφ ηελ ελαηέληζε ελφο 

νξηζκέλνπ βηψκαηνο ηνπ άιινπ, απφ ηελ ζεψξεζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο ηνπ 

άιινπ, φηαλ δειαδή, δελ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ λέα δεδνκέλα πνπ λα 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αθνξκή απηήο ηεο ςπρηθήο θαηαζηάζεσο πνπ κειεηά 

θαλέλαο. Τπάξρνπλ ςπρνπαζνινγηθά θαηλφκελα – ςπρηθέο θαηαζηάζεηο ζηνλ 

άιινλ, νη νπνίεο δελ είλαη θαηαλνήζηκεο, θαη δελ είλαη θαηαλνήζηκεο per se, 

φπσο π.ρ. ζηηο ςπρψζεηο. Γειαδή ε ςπρνινγίδνπζα θαηαλφεζε πξνζθξνχεη 

ζε νξηζκέλεο αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο, έηζη ψζηε ν βησκαηηθφο ρψξνο ηνπ 

άιινπ δελ είλαη πηα πξνζελήο, δελ δηαζέηνπκε πξνζβάζεηο, αιιά δηαζέηνπκε 

απιψο θαη κφλν απνξίεο. Έλα απιφ παξάδεηγκα: φηαλ ν άιινο έξρεηαη κε κηα 

παξαλντθή θαηαζθεπή φηη είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνπ ράξε ςπρίαηξνο ηνπ 

θφζκνπ θαη δηαπηζηψλεηαη φηη ν αζζελήο απηφο δελ δχλαηαη λα πεξηγξάςεη ηηο 

αθνξκέο πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ παξαλντθή θαηαζθεπή θαη βεβαίσο θάζε 

δηάινγνο ν νπνίνο απνζθνπεί ζηελ κεηαβνιή, ζηελ κεηαηξνπή απηήο ηεο 

απφιπηεο εζσηεξηθήο βεβαηφηεηαο απνηπγράλεη. Δδψ βιέπνπκε φηη ηα φξηα 

ηεο θαηαλφεζεο δελ είλαη δπλαηφλ θαλέλαο λα ηα δηεπξχλεη. Φπζηθά ήδε ε 

θιαζηθή ςπρνπαζνινγία θαη ε θιαζζηθή ςπρηαηξηθή πξνζπάζεζαλ λα 

επεθηείλνπλ ηα φξηα ηεο ςπρνινγηθήο θαηαλφεζεο ζε έλα κεγαιχηεξν βαζκφ, 

ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νξηζκέλα ςπρνπαζνινγηθά θαηλφκελα. Δλ 

ηνχηνηο απηέο νη πξνζπάζεηεο ζε έλα κεγάιν βαζκφ απνηπγράλνπλ θαη 

νθείινπκε πάιη ζηνλ Γηάζπεξο ηελ παξαηήξεζε φηη ηα φξηα ηεο ςπρνινγηθήο 

θαηαλνήζεσο νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ είλαη πεξηνξηζκέλα θαη σο εθ ηνχηνπ 

πξέπεη λα αζρνιεζνχκε πνιιέο θνξέο κφλν κε ηα θαηλφκελα απηά θαζ΄ εαπηά 

θαη φρη κε ηελ ςπρνινγηθή ηνπο αλαγσγή ζε άιια. 

ηαλ δελ θαηαλνψ ινηπφλ θάπνηνλ, έρσ κπξνζηά κνπ κηα μέλε 

θπζηνγλσκία, κηα μέλε πξαγκαηηθφηεηα, θαη απηήλ ηελ νδπλεξή θιηληθή 
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εκπεηξία θαινχκεζα λα κελ ηελ δηαζθεδάδνπκε αιιά λα ηελ ιακβάλνπκε 

πάξα πνιχ ζνβαξά ππ΄ φςε καο. 

Ο απνθιεηζκφο ηνπ άιινπ, γηα λα ζαο ζπκίζσ θαη έλαλ φξν ηεο 

θνηλσληθήο ςπρηαηξηθήο, αξρίδεη εθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ δελ κπνξνχκε 

λα ηνλ θαηαλνήζνπκε. Καη ην κε θαηαλνήζηκν νξηζκέλσλ ςπρψζεσλ είλαη 

δεδνκέλν. Καη απηή είλαη ε αθνξκή ίζσο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ. Θα ζαο δψζσ έλα 

πνιχ απιφ παξάδεηγκα απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηεο ςπρηαηξηθήο 

γηα λα αληηιεθζείηε θαιχηεξα ηελ ζθνπηκφηεηα απηψλ ησλ αλαθνξψλ πνπ 

θάλσ. Αλ παξνπζηάζεηε έλαλ λεπξσζηθφ αζζελή ζε κηα νκάδα 7-10 θνηηεηψλ, 

ηφηε δηαπηζηψλεηε έλα πνιχ πςειφ ελδηαθέξνλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ 

θνηηεηψλ γηα ηνλ αζζελή θαη γηα ηελ βηνγξαθία ηνπ αζζελνχο, γηα ην παξειζφλ 

θαη γηα ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, γηα ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ 

νξηζκέλεο ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζην βίν ηνπ θ.ν.θ.. Ζ δε ζπδήηεζε παίξλεη 

έλαλ ραξαθηήξα ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλν θαη κπνξείηε λα δηαθξίλεηε φηη 

νξηζκέλνη θνηηεηέο ελδηαθέξνληαη γηα νξηζκέλεο φςεηο ηνπ βηνγξαθηθνχ 

ζεκεηψκαηνο απηνχ ηνπ αζζελνχο θαη νξηζκέλνη άιινη γηα άιιεο. Πάλησο 

βιέπεηε λα δηακείβνληαη ζπλνκηιίεο νη νπνίεο πξνδίδνπλ ηαπηίζεηο αλάκεζα 

ζηνπο θνηηεηέο θαη ζην «πιηθφ» πνπ παξνπζηάδεηαη. Αλ αληίζεηα ζηελ ίδηα 

νκάδα ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ηζρπξά θίλεηξα γηα ηελ ςπρηαηξηθή 

εθπαίδεπζε, παξνπζηάζεηε έλαλ ζρηδνθξελή ζπκβαίλεη ην εμήο ελδηαθέξνλ θαη 

επαλαιακβαλφκελν παξάδνμν θαηά ην νπνίν ελψ θαηά ηα πξψηα πέληε ιεπηά 

νη θνηηεηέο δείρλνπλ έλα κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αζζελή, ήδε κεηά απφ 

έλα δεθάιεπην αξρίδνπλ θαη επηθξαηνχλ ζεκεία θνπψζεσο ζηελ νκάδα, θαη 

αληί λα ελδηαθέξνληαη νη θνηηεηέο γηα ην παξειζφλ ηνπ αζζελνχο, γηα ην ηη 

ζπλέβε ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, πνηεο ήηαλ εθείλεο νη επηβαξπληηθέο 

θαηαζηάζεηο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, αξρίδνπλ 

λα ηνλ πεξηγξάθνπλ πεξίπνπ κε έλαλ ηξφπν απζηεξά θαηλνκελνινγηθφ, ην 

πψο απηφο ν αζζελήο ζπκπεξηθέξεηαη εληφο ηεο νκάδαο θαη βιέπεηε φηη 

εμαληινχληαη νη ζπλζήθεο δηαιφγνπ αλάκεζα ζ΄ απηφλ θαη ηνπο θνηηεηέο. 

Γειαδή, νη θνηηεηέο αξρίδνπλ αζπλείδεηα λα ηνλ απνθιείνπλ θαη λα ζέινπλ λα 

απνζπξζνχλ καδί κε ηνλ δηεπζχλνληα ηελ ζπδήηεζε γηα λα ζπδεηήζνπλ επί 

ηεο ζεσξίαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Απνθιείνπλ δειαδή ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή 

γηα λα ζπκθηιησζνχλ πεξηζζφηεξν κε ηελ ζεσξία, ε νπνία ηνπο απαιιάζζεη 

απφ ηελ ππνρξέσζε δηαιφγνπ κ΄ έλαλ ςπρσζηθφ. Απηφ είλαη έλα απιφ 
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επαλαιακβαλφκελν παξάδεηγκα ηνπ απνθιεηζκνχ ελφο ςπρσηηθνχ κέζα ζε 

κηα νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ λέσλ θνηηεηψλ ηεο ςπρηαηξηθήο! 

Απηφ ην αλαθέξσ γηαηί φηαλ ε Κνηλνηηθή ςπρηαηξηθή, ηελ νπνία 

πνιιέο θνξέο θη εγψ ζέισ λα εθπξνζσπψ, πξνζπαζεί λα ππεξβεί ην ζηίγκα 

θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ζρηδνθξελείο, πξνζθξνχεη ζε πάξα 

πνιχ κεγάια εκπφδηα. Σα άζπια ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ κε ςπραζζελείο 

δελ νθείινληαη απιψο θαη κφλνλ ζε κε εμεγήζηκεο πξνθαηαιήςεηο ή κε 

εμεγήζηκεο πνιηηηθέο ή θνηλσληθέο ζπλζήθεο, αιιά νθείινληαη ζε κεραληζκνχο 

απνθιεηζκνχ ησλ ςπρσηηθψλ αηφκσλ, κεραληζκνχο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

φινπο καο. Δίλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα αλερζνχκε, πνιχ πεξηζζφηεξν ηψξα 

εδψ αλάκεζά καο άηνκα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα νξηζκέλε 

ςπρσηηθή ζπκπεξηθνξά. Σνπο απνθιείνπκε ακέζσο. Δίλαη πάξα πνιχ 

δχζθνιε ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε καο θαη ζε θείλνπο. Δίλαη ινηπφλ 

εμαηξεηηθά δχζθνιν ην έξγν καο φηαλ ζέινπκε λα ππεξβνχκε απηέο ηηο 

αδπλακίεο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο ςπρσηηθνχο.  

Υξεζηκνπνίεζα ηνλ φξν ηεο πξνθαηάιεςεο (απηφλ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ην ζηίγκα) θαη ζηελ ζεκεξηλή επνρή πνιχ ζπρλά κηιάκε γηα πξνθαηαιήςεηο, 

γηα ζηεξεφηππα, γηα ξαηζηζκνχο, ρσξίο αθξηβψο λα μέξνπκε ηη αθξηβψο 

ζεκαίλεη πξνθαηάιεςε θαη απφ πνχ πξνέξρεηαη ε αλάγθε λα ρξεζηκνπνηνχκε 

απηή ηελ έλλνηα. ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο γιψζζεο, ηελ Γεξκαληθή, ηε 

Γαιιηθή θαη ηελ Αγγιηθή, ε έλλνηα ηεο πξνθαηάιεςεο ζεκαίλεη πξν-θξίζε, θάηη 

ην νπνίν απαζρφιεζε θαη ηνλ Έγθειο. Γειαδή πξηλ θαηαιεθζνχκε ζε κία 

θξίζε ηελ πξνθαηαιακβάλνπκε κε κηα άιιε θξίζε. ηαλ ην πλεχκα αξρίδεη λα 

ςειαθεί έλα νξηζκέλν πξφβιεκα είλαη ζρεδφλ αλαπφθεπθην λα θάλεη ρξήζε 

πξνθαηαιήςεσλ. ηελ Διιεληθή ε έλλνηα πξνθαηάιεςε είλαη ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα. Ίζσο απνθαιχπηεη κηα δηάζηαζε απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο 

θαιχηεξα απ΄ φηη νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιιεο γιψζζεο, γηαηί ε 

πξνθαηάιεςε ζεκαίλεη φηη έλα νξηζκέλν αληηθείκελν πνπ καο απαζρνιεί, έλα 

αληηθείκελν γλψζεσο, έρεη θαηαιεθζεί απφ κηα νξηζκέλε εξκελεπηηθή, απφ κηα 

νξηζκέλε πξνηεηλφκελε δηθή καο εξκελεία γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ, γηα ηε δνκή 

ηνπ, γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα άλζξσπν). Ζ πξνθαηάιεςε 

ζηελ Διιεληθή παξαπέκπεη ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία ε νπνία θάλεη ρξήζε 

ηεο έλλνηαο ηεο θαηαιήςεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ δηθφ καο 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν, απφ ηηο δηθέο καο ζπλαηζζεκαηηθέο ή ελνξκεηηθέο 
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ξνπέο. ηαλ θάλνπκε ρξήζε ηεο έλλνηαο πξνθαηάιεςε ελλννχκε φηη ππάξρεη 

κέζα καο κηα νξηζκέλε απνζεθεπκέλε θαη επαλαιακβαλφκελε εξκελεπηηθή 

γηα έλα αληηθείκελν γλψζεσο ή γηα έλαλ αζζελή, ε νπνία αλαζχξεηαη αλά 

πάζα ζηηγκή θαη ε νπνία πξνθαιεί ηνλ ζηηγκαηηζκφ. Ζ γιψζζα δηακνξθψλεη 

έλα πνιχ κεγάιν ξφιν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαθχνληαη πξνθαηαιήςεηο. 

Αξθεί λα κηιήζεηε γηα ηελ ιέμε ζρηδνθξέλεηα ζε άηνκα ηα νπνία δελ γλσξίδνπλ 

θαλ ζρηδνθξελείο. Ζ ιέμε ζρηδνθξέλεηα θαη κφλνλ απηή είλαη ζε ζέζε λα 

δεκηνπξγήζεη ακέζσο ππνςίεο ζηηγκαηηζκνχ, φηη ν άιινο είλαη επηθίλδπλνο, 

είλαη δηαθνξεηηθφο. Ζ ιέμε απηή θαζ΄ εαπηή πνιιέο θνξέο δηαδξακαηίδεη έλαλ 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνλ ζηηγκαηηζκφ. Πψο δηακνξθψλνληαη απηέο νη 

πξνθαηαιήςεηο;  Γηαηί νη πξνθαηαιήςεηο, νη ζηηγκαηηζκνί είλαη πάληα δηάρπηνη 

ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηνλ δηάινγν ν νπνίνο επηθξαηεί 

αλακεηαμχ καο;  Πξηλ απαληήζσ ζ΄ απηφ ην εξψηεκα λα ζαο πσ δχν 

πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ καο. Έιεγα πξνεγνπκέλσο 

φηη πνιιέο θνξέο, φηαλ αζρνινχκαζηε κε ςπρσηηθά άηνκα πξνζθξνχνπκε ζε 

αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο δηφηη δελ είλαη δπλαηφλ ηα ελδνςπρηθά 

δηθά ηνπο θαηλφκελα λα εμαρζνχλ απφ άιιεο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα 

ζπγθξηζνχλ κε ηηο δηθέο καο. Γειαδή ε ζπλαηζζεκαηηθή καο δπλαηφηεηα 

πξνζθξνχεη ζε αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο. Πξνεγνπκέλσο άθνπζα ηνλ θχξην 

Παπαδφπνπιν λα αλαθέξεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα. Αλαθέξζεθε ζηε ζχλζεζε 

ιφγνπ θαη ζπλαηζζήκαηνο. Δίλαη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε γηα λα 

δνχκε πψο ζπκθχξεηαη ην ζπλαίζζεκα κε ην ιφγν. Καη βεβαίσο δελ ππάξρεη 

έλαο ιφγνο πιήξσο αθεξεκέλνο. πλνδεχεηαη πάληνηε απφ ζπλαηζζεκαηηθέο 

απνιήμεηο, εθηφο αλ θάπνηνο αζζελεί βαξέσο, νπφηε πξάγκαηη κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ηελ εληχπσζε  φηη απιψο θαη κφλν ζθέθηεηαη ςπρξά θαη δελ 

κπνξεί λα αληηζηνηρίζεη ηνλ ζηνραζκφ ηνπ κε ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

ηαλ κηινχκε ζηε γιψζζα ηεο ςπρηαηξηθήο γηα ην ζπλαίζζεκα, αλαθεξφκαζηε 

ζε δχν βαζηθέο ηνπ δηαζηάζεηο. Σε κηα ηε γλσξίδεηε φινη.  Δίλαη απηφ ην νπνίν 

βηψλνπκε φηαλ καο απαζρνιεί έλαο εξεζηζκφο ν νπνίνο δεκηνπξγεί κέζα καο 

θάπνηεο «δνλήζεηο». Καη μέξνπκε βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ άγρνπο, ηνπ 

θφβνπ, ηεο αγάπεο, ηνπ κίζνπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα θπξηαξρήζνπλ κέζα 

καο κε κηα νξηζκέλε εηδηθή πνηφηεηα, έηζη, ψζηε φηαλ αλαθέξνκαη ζηελ αγάπε 

λα πξνθαηαιακβάλσ ηελ δηθή ζαο ζπκθσλία φηη θάηη αλάινγν κπνξείηε λα 

αηζζαλζείηε θαη ζεηο. Αιιά κηα άκεζε βέβαηα ζχγθξηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζαο 
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θφζκνπ κε ηνλ δηθφ κνπ δελ είλαη δπλαηή. Μαο ζπλδέεη ε βεβαηφηεηα ή ε 

ππνςία φηη ε ιέμε αγάπε πρ αλαθέξεηαη ζε φκνηεο εκπεηξίεο ηφζν ζε ζαο φζν 

θαη ζε κέλα. Απηή είλαη ε κηα δηάζηαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ζ δεχηεξε 

δηάζηαζε, θαη είλαη απηή πνπ καο απαζρνιεί πνιχ ζηελ ςπρνπαζνινγία, είλαη 

ε επηθνηλσληαθή. Σα ζπλαηζζήκαηα δελ έρνπλ εθεπξεζεί απφ ηελ νληνγνλία 

θαη ηελ θπινγνλία απιψο θαη κφλν γηα λα έρνπκε έλαλ εζσηεξηθφ θφζκν κε 

θξαδαζκνχο, έλαλ δηαθνξνπνηεκέλν εζσηεξηθφ θφζκν, ν νπνίνο αθνχεη 

Bethoven θαη ζπγθηλείηαη, ν νπνίνο βιέπεη κηα κεηέξα λα πάζρεη θαη αξρίδεη 

επίζεο λα αηζζάλεηαη ιχπε, δελ είλαη κφλν απηφο ν ιφγνο πνπ ππάξρνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα, απηφ ην ηεξάζηην εζσηεξηθφ ξεπεξηφξην, φια απηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα έρνπλ έλαλ δεζκεπηηθφ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα. Γειαδή φηαλ 

αηζζάλνκαη ιχπε πξέπεη ην πξφζσπφ κνπ λα ζπζπάηαη θαηά έλαλ νξηζκέλν 

ηξφπν, ν νπνίνο είλαη αληηθεηκεληθφο. Δίλαη δειαδή έλαο νξηζκέλνο θψδηθαο 

εθθξαζηηθψλ αληηθεηκεληθψλ κέζσλ πνπ νθείινπκε λα θαηέρνπκε, 

αζπλεηδήησο βέβαηα, ν νπνίνο πξνυπνζέηεη κηαλ εμειηθηηθή δηαδξνκή, πνιχ 

πνιχπινθε, γηα λα κπνξνχκε λα επηθνηλσλήζνπκε κε ηνπο άιινπο. ηαλ 

δηαζέηνπκε απηά ηα «ζπλαηζζεκαηηθψλ εξγαιεία επηθνηλσλίαο», ηφηε βεβαίσο 

κπνξνχκε λα ζπκκεηάζρνπκε ζε έλαλ δηάινγν κε ηνπο άιινπο. Δίκαζηε φληα 

θαηαλνήζηκα απφ ηνπο άιινπο, θαη γη απηφ ηνλ ιφγν δελ πξνζθέξνπκε 

αθνξκέο γηα λα καο ζηηγκαηίζεη ν άιινο. ηαλ φκσο ε ζπκπεξηθνξά ελφο 

αηφκνπ είλαη αιιφθνηε ( κπνξεί λα ζαο ιέεη φηη αηζζάλεηαη ραξά θαη ην 

πξφζσπφ ηνπ λα ζπζπάηαη θαηά ηνλ αληίζεην ηξφπν, ή λα κελ εθθξάδεη 

απνιχησο ηίπνηα ην κπτθφ ηνπ ζχζηεκα ηνπ πξνζψπνπ, λα παξακέλεη 

απαζέο) ηφηε ην επηθνηλσληαθφ απηφ πιέγκα θαηαιχεηαη θαη απηφο ν νπνίνο 

πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη καδί καο, ή λνκίδεη φηη επηθνηλσλεί, βξίζθεηαη ζε 

κηα πάξα πνιχ δπζρεξή ηνπνζέηεζε πνπ απνηειεί κηαλ απφ ηηο αθνξκέο ηνπ 

ζηηγκαηηζκνχ ηνπ. 

Γελ ζπλνκηινχκε καδί ηνπ. Βιέπεηε, ε πξνβιεκαηηθή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ δελ είλαη ηφζν εχθνιε. Καη ην ιέσ απηφ δηφηη πνιιέο θνξέο 

θαη εκείο νη ςπρίαηξνη, αιιά θαη πνιινί ςπρνιφγνη πξνζπαζνχκε λα 

αληηκεησπίζνπκε  απηά ηα πξνβιήκαηα ηεο «δπζεπηθνηλσλίαο», απιψο θαη 

κφλν κε αηηήκαηα δηαθσηηζκνχ. Θεσξνχκε φηη νθείινπκε λα αγαπάκε ηνπο 

αζζελείο, φηη νθείινπκε λα ηνπο θαηαλννχκε, φηη δελ πξέπεη λα ηνπο 

απνθιείνπκε, ελψ ζπκβαίλεη νπζηαζηηθά, ην αθξηβψο αληίζεην! Αμίδεη λα 
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ζεκεηψζνπκε δε, φηη πνιιέο θνξέο, γηα λα κελ εθιεθζεί ε ζηάζε καο σο πνιχ 

ζπληεξεηηθή, πξνζπνηνχκαζηε φηη θαηαλννχκε ηνλ άιιν, ρσξίο λα ην έρνπκε 

επηηχρεη, ή αθφκε κπνξεί θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

αζζελείο καο λα κελ ηα ζπλεηδεηνπνηνχκε θαη λα ηα εθθξάδνπκε κε 

ιαλζάλνληα ηξφπν (θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν αζπλείδεηα, πξνζπλεηδεηά ή 

αθφκα θαη ελζπλείδεηα λα θαηαζηξέθνπκε ην έξγν ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

άιινπ, ην νπνίν πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε κηα ηδηαίηεξε θαηαλφεζε). 

Μίιεζα πξνεγνπκέλσο γηα ηελ θαηλνκελνινγηθή παξάδνζε. 

Δπηηξέςηε κνπ λα θάλσ ηψξα έλα άικα πξνο ηελ ςπραλάιπζε. Πψο 

θαηαλννχκε ηνλ άιινλ, δειαδή ηνλ ςπραζζελή. Ο θνο Βαξηδφπνπινο ζα ζαο 

πεη πεξηζζφηεξα γη απηφ ζην πιαίζην κηαο ςπραλαιπηηθά, ςπρνδπλακηθά 

πξνζδηνξηδφκελεο επηθνηλσλίαο. Σν έλα κέξνο απηήο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο 

ςπρνδπλακηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο, ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί εξκελεπηηθά 

κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν ζαο αλέθεξα πξνεγνπκέλσο θαη πνπ αθνξά ηελ 

θιαζηθή ςπρηαηξηθή. Ζ κία δηάζηαζε ηνπ δηαιφγνπ ν νπνίνο δηακείβεηαη 

αλάκεζα ζηνλ ςπραζζελή ζην πιαίζην ελφο ςπρνζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ είλαη 

ην λα αληηιεθζνχκε σο ζεξαπεπηέο ηη δηακείβεηαη ζηνλ άιινλ εθείλε ηε ζηηγκή, 

πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, πνηεο είλαη νη αληηδξάζεηο ηνπ θαη θπξίσο 

πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, πνηνο είλαη ν ζπγθηλεζηαθφο ηνπ θφζκνο ν 

νπνίνο νθείιεηαη ζηε δηθή καο παξνπζία. Κάζε άλζξσπνο, φηαλ ζπλνκηιεί κ΄ 

έλαλ άιινλ βξίζθεηαη ππφ ηελ επίδξαζε, ππφ ην θξάηνο ηεο επηξξνήο ηνπ 

άιινπ θαη νηηδήπνηε θαη αλ ιέκε αλακεηαμχ καο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

ππάξρνπλ νη ζπλζήθεο ελφο δηαιφγνπ, πξνζδηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ παξνπζία ηνπ άιινπ (αθφκε θαη αλ πνιιέο θνξέο απηφ δελ γίλεηαη 

εκθαλψο). Λφγνπ ράξε εγψ ηψξα ζαο θάλσ κηα νκηιία θαη επαλαθέξνκαη ζην 

ζηίγκα, αιιά δίρσο άιιν κέζα κνπ κε απαζρνινχλ θαη άιια εξσηήκαηα, άκα 

ηα ιέσ θαιά, αλ κε θαηαιαβαίλνπλ νη ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ πξνθαλψο άιιεο 

εκπεηξίεο απ΄ φηη εγψ θ.ν.θ. Απηέο είλαη αληηδξάζεηο πνπ αθνξνχλ εζάο. Έηζη 

γίλεηαη θαη κε θάζε αζζελή φηαλ ζπλνκηιεί κε έλαλ ςπρίαηξν. Απηή είλαη ε 

θιαζζηθή ζπλζήθε ηεο απνθαινχκελεο κεηαβίβαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ελφο αζζελνχο πξνο ην γηαηξφ ηνπ. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε, ε νπνία δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θιαζζηθή ζεψξεζε απηνχ ηνπ δηαιφγνπ είλαη ην ηη 

αηζζάλεηαη ν ςπρίαηξνο γηα ηνλ αζζελή ηνπ, ηη αηζζάλεηαη ν ςπρνζεξαπεπηήο 

ή ν ςπρνιφγνο γηα ηνλ αζζελή ηνπ, ζε πνην βαζκφ είλαη πξφζπκνο λα 
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απνθαιχςεη απηά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Γειαδή είλαη ζπλαηζζήκαηα κίζνπο, 

αγαλαθηήζεσο, είλαη ζπλαηζζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηθέο ηνπ θαληαζηψζεηο, 

ηηο δηαζηξνθηθέο, ζεμνπαιηθέο ελνξκήζεηο, είλαη ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία 

εθπεγάδνπλ απφ κηα θνβεξή αγαλάθηεζε γηαηί είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζπλνκηιεί κε έλαλ ςπραζζελή, ν νπνίνο επηθνηλσληαθά δελ ηνπ πξνζθέξεη 

απηά πνπ πξνζκέλεη θ.ν.θ. Ζ απνθάιπςε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 

εθείλε ε νπνία βνεζάεη ηε ζχγρξνλε ςπρηαηξηθή θαη ηε ζχγρξνλε ςπρνινγία 

λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα εθείλν ην νπνίν δηακείβεηαη ad hoc, αλάκεζα ζηνλ 

αζζελή θαη ην ζεξαπεπηή ηνπ, θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο. Ζ ςπραλάιπζε 

αληηζηξέθεη θάπσο ηα πξάγκαηα θαη αλαξσηηέηαη γηα πνην ιφγν ν ςπρηζκφο 

ηνπ αζζελνχο απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε ζέζε, επηζπκεί, ηείλεη, ελζπλείδεηα ή 

αζπλείδεηα λα δεκηνπξγήζεη κέζα ηνπ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα, θαη φρη άιια. 

ζν πξνρσξνχκε ζηε δηεξεχλεζε αληίζηνηρσλ ελζπλείδεησλ θαη 

αζπλείδεησλ αληηδξάζεσλ ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ ζεξαπεπηνχ, ηφζν 

πεξηζζφηεξν δηεπξχλνπκε ηα φξηα ηεο θαηαλνήζεσο πνπ αθνξνχλ ηνλ άιινλ. 

Καη ηφζν ιηγφηεξε γίλεηαη ε πξνζπκία καο λα ζηηγκαηίζνπκε ηνλ άιινλ. Γηαηί ν 

ζηηγκαηηζκφο είλαη θαηά ηελ θξίζε κνπ πνιιέο θνξέο κηα αδηαθνξνπνίεηε 

θαηάζηαζε, έλα αδηαθνξνπνίεην γεγνλφο, ην νπνίν νθείινπκε λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα. Αλ δηεξεπλήζνπκε πνχ ζηεξίδεηαη θαη απφ πνχ 

πξνέξρεηαη, κφλνλ ηφηε ζα είκαζηε ζε ζέζε λα ππεξβνχκε έλα κέξνο ησλ 

δπζθνιηψλ ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε καο θαη ηνπο ςπρσηηθνχο θπξίσο 

αζζελείο. Γελ αλήθσ ζηνπο ππεξαηζηφδνμνπο ζηνλ ηνκέα απηφ. Ννκίδσ φηη νη 

πξνζπάζεηεο πξέπεη λα ζπλερηζζνχλ αιιά κε έλαλ ηξφπν ηέηνηνλ πνπ λα έρεη 

ηελ πξφζεζε λα απνθαιχςεη ηελ πξνθαηάιεςε, φρη γεληθά θαη αφξηζηα ζε φια 

ηα κέιε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, αιιά ζε καο ηνπο ίδηνπο, ηνπο εηδηθνχο. 

Σφηε κφλνλ ζα είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαιάβνπκε ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ 

ζηηγκαηηζκνχ. 
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ΤΝΕΔΡΙΑ Ι 

«ΤΝΑΙΝΕΗ ΣΟΤ ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ» 

Πρόεδρος: Σαξίαρχος Καραθανάσης Βασίλειος, 

Διευθυντής χολής Εφαρμογής Τγειονομικού 

(ΕΤ) 

 

 

«Πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο ςπρηαηξηθώλ αζζελώλ: δεδνκέλα από 

ηελ θιηληθή» 

 

Τπίαηξνο ηεθαλήο Νηθόιανο, Δηδηθεπόκελνο ζηελ ςπρηαηξηθή, 

Φπρηαηξηθή θιηληθή 414 ΝΔΝ 

 

Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ςπρηαηξηθνχ αζζελνχο είλαη έλα πνιχπιεπξα 

αθαλζψδεο ζέκα. Ζ πξνζπάζεηα απηήο ηεο παξνπζίαζεο είλαη λα 

παξνπζηάζεη θάπνηεο απφ ηηο παξακέηξνπο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη άξα 

λα δείμεη θάπνηεο πηζαλφηεηεο γηα ηελ επίιπζή ηνπ θαη λα αλαθέξεη θάπνηεο 

εξγαζίεο ηεο παγθφζκηαο βηβιηνγξαθίαο νη νπνίεο ζα θαηαδείμνπλ ην πξαθηηθφ 

κέγεζνο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο πέξα θαη έμσ απφ ηε ζεσξεηηθνπνίεζε. 

«Αξρή ζνθίαο νλνκάησλ επίζθεςηο», νπφηε αο δνχκε ηη ελλννχκε κε ηελ  

έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ςπρηαηξηθνχ αζζελνχο.  

 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟΤ

ΑΘΔΝΟΤ

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ

1.ΤΝΑΝΣΖΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΑΣΡΟ

2.ΝΟΖΛΔΗΑ

3.ΤΜΟΡΦΧΖ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ
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 Μηα απφ ηηο πιένλ «θνκςέο» πεξηγξαθέο απηήο ηεο θαηάζηαζεο 

πηζηεχσ φηη έρεη δνζεί κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ, φπνπ 

αδξά ζα κπνξνχζε λα νξηζζεί ζαλ ε ζρέζε ε νπνία αλαπηχζζεηαη αλάκεζα 

ζην γηαηξφ θαη ηνλ αζζελή θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο: ηε 

ζπλάληεζε κε ην γηαηξφ, ηε λνζειεία θαη ηελ επαθφινπζε ζπκκφξθσζε ζηε 

ζεξαπεία. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ςπρηαηξηθνχ αζζελή απνηειεί έλα θνκβηθφ 

ζεκείν-θιεηδί γηα κηα επηηπρεκέλε ζεξαπεία. Υσξίο απηφ, ρσξίο ηελ χπαξμε 

ζπκκαρίαο ηνπ γηαηξνχ θαη ηνπ αζζελνχο, δελ κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ην 

ζηφρν ηεο ζεξαπείαο. Σα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ, εηδηθά γηα ηνλ 

ςπρηαηξηθφ αζζελή, ν νπνίνο δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο αζζελείο, είλαη φηη 

ππάξρεη απηή ε θνηλή θαη θαηαλνεηή αίζζεζε φηη ε ςπρνπαζνινγία κπνξεί, 

θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρεη κηα θαηαζηξνθηθή ελ γέλεη επίδξαζε ζηελ 

απηνζεηλεδεηφηεηα θαη ζηελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηνλ αζζελή.  

Δπνκέλσο εθεί ε παξεκβαηηθφηεηα θαη ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

γηαηξνχ απαηηείηαη λα βξίζθεηαη ζε αξθεηά πςειφηεξα ζεκεία. Σν Νational 

Βioethics Αdvisory Commission ζηηο ζπζηάζεηο πνπ είρε δψζεη πξνο ηνπο 

ςπρηάηξνπο ησλ ΖΠΑ ηφληδε δχν ζεκεία: α. Σελ αλάγθε δηάθξηζεο ησλ 

γλσζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηα ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. ε 

απαηζηνδνμία κπνξεί λα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αιιά 

κπνξεί λα είλαη θαη ζχκπησκα ζηελ θαηάζιηςε θαη επίζεο β. ηελ αλάγθε 

δηάθξηζεο αλάκεζα ζηε δπζθνιία εθκάζεζεο θαη ζηε δπζθνιία θαηαλφεζεο. 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΗΓΜΑ

• ΑΤΣΟΜΟΜΦΖ

• ΔΝΟΥΔ

• ΚΑΗ ΣΗ ΣΡΔΗ ΦΑΔΗ ΣΟΤ

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟ Δ

ΠΟΟΣΟ 92%(CENTRE NATIONAL DE 

LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE,ΓΑΛΛΗΑ)
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Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ  κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε πξνβιήκαηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ γηαηξνχ θαη αζζελνχο θαη 

ζηελ δηαθνπή ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ, θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο ηνπ, 

απνηειεί ην θνηλσληθφ ζηίγκα. ηνλ αζζελή εκθαλίδεηαη κε ηελ κνξθή ηεο 

απηνκνκθήο θαη ησλ ελνρψλ θαη κάιηζηα ζε πνζνζηφ 92%. ε παλεζληθή 

έξεπλα ηνπ 2003, ζηε Γαιιία απνθαιχθζεθε φηη ε ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία θαη ε 

εμαηνκίθεπζε ηεο πξνζέγγηζεο είλαη δχν ζεκαληηθφηαηνη παξάγνληεο νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ έηζη ψζηε λα έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε θαη 

νπζηαζηηθή ζεξαπεία.  

Μηα άιιε παξάκεηξνο ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηάιπζε ηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ είλαη νη θφβνη ηνπ αζζελνχο ζρεηηθά κε ηα θάξκαθα. 

ε κηα έξεπλα ησλ Taylor θαη Francis γηα ην Mental Health Nursing πάιη ζηηο 

ΖΠΑ, ε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία θαη ε θνηλσληθή απφζπξζε, ν θφβνο 

δειαδή φηη ε ςπρξφηεηα ηφζν ζηελ ζεμνπαιηθή δσή ηνπ αζζελνχο, φζν θαη 

ζηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκκεηνρηθφηεηα ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ην 

νπνίν εκθαλίζζεθε θαη επεξέαζε ηνλ αζζελή αξλεηηθά πξνο ηε θαξκαθεπηηθή 

ηνπ αγσγή.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

• ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ

• ΓΡΑΠΣΔ ΟΓΖΓΗΔ

• ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΤΠΔΝΘΤΜΗΔΗ

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΡΑΝΣΔΒΟΤ

• ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

• Ο ΑΘΔΝΖ Χ ΚΔΝΣΡΟ ΛΖΦΖ

ΑΠΟΦΑΔΧΝ

 

 

Ζ πξφηαζε ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα θαιχηεξν πιαίζην επηθνηλσλίαο, 

κηα επηθνηλσλία αλάκεζα ζην γηαηξφ θαη ην αζζελή. Ζ πξνζπάζεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο βέβαηα, έρεη κφλν πξαθηηθέο επηδξάζεηο, φπσο δειαδή ζηελ 

θαιχηεξε δηακφξθσζε ησλ δφζεσλ θαη ζηελ αληηζηάζκηζε ησλ αλεπηζπκήησλ 
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ελεξγεηψλ, αιιά κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ πίζηε ζηελ αγσγή ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο φπσο ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ν αζζελήο ρξεηάδεηαη λα αηζζαλζεί φηη είλαη κνλαδηθφο θαη φηη έρεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ γηαηξνχ. Πνηθίια πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ αζζελνχο 

έρνπλ κέρξη ζήκεξα πξνηαζεί. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθνξηθή 

ελεκέξσζε ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηέο νδεγίεο πξνο ηνλ 

αζζελή, ζεσξνχληαη ζεκαληηθά φηη πάξα πνιιέο θιηληθέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ηειεθσληθέο ππελζπκίζεηο, έλαλ ζηαζεξφ πξνγξακκαηηζκφ ξαληεβνχ, κε ηελ 

έλλνηα φηη δίλνπλ ζηνπο αζζελείο ηνπο κηα ζαθέζηαηε νδεγία (π.ρ. ηελ πξψηε 

Γεπηέξα θάζε κήλα εκείο ζα ζπλαληηφκαζηε θαη ζα είλαη πάληνηε ε πξψηε 

Γεπηέξα θάζε κήλα). Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθή θαη πάληνηε ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ν αζζελήο ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη σο θέληξν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ.  

ΥΟΛΗΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ

• ΟΜΑΓΗΚΖ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ

• ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ

• ΖΜΔΗΧΔΗ ΖΜΔΡΑ, ΥΡΧΜΑΣΑ,

ΜΔΗΧΖ ΑΡΗΘΜΟΤ ΥΑΠΗΧΝ ΚΑΗ

ΔΠΧΓΤΝΧΝ ΔΝΔΔΧΝ

• E-MAIL,ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ

• ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΠΡΧΣΧΝ ΜΖΝΧΝ

 

Αλάκεζα ζηα άιια ζρφιηα θαη πξνηάζεηο ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ελδπλακψζνπλ ην ζεξαπεπηηθφ ζπκβφιαην θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ ζεξαπεία 

ηνπ αζζελνχο θπξίαξρε ζέζε θαηέρεη ε νκαδηθή ςπρνζεξαπεία κε ηνλ 

ππνζηεξηθηηθφ ηεο ξφιν, ε δηακφξθσζε ησλ θαξκάθσλ, δειαδή κε 

ζεκεηψζεηο εκέξαο κε δηαθνξά ζηα ρξψκαηα, κε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ραπηψλ θαη ησλ επψδπλσλ ελέζεσλ. Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο ζηελ Ακεξηθή πνπ ιακβάλνπλ ην ξφιν ηεο ππφκλεζεο κε email ή κε 

δηαθεκηζηηθά εκεξνιφγηα. Θα πξέπεη λα ιακβάλνπκε πάληα ππ΄φςηλ  φηη ε 

επηθηλδπλφηεηα ησλ πξψησλ κελψλ γηα δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο είλαη πάξα 

πνιχ πςειή. ηνλ πίλαθα,   
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θαίλεηαη φηη κέζα ζηνπο πξψηνπο δχν κήλεο είλαη ηδηαίηεξα πςειή ε δηαθνπή 

ηεο ζεξαπείαο, ελψ κεηά απφ έλα ελλεάκελν ζρεδφλ ππνδηαπιαζηάδεηαη. Απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ επηηπρία ηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ είλαη ε νηθνγέλεηα. Σν 58% ζην δπηηθφ θφζκν θαη ην 

72% ζηελ Διιάδα ησλ ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ κέλνπλ κε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο. ε κηα έξεπλα ησλ Gool θαη Hummer ηνπ 1999, θαίλεηαη φηη ην 80 % ησλ 

αζζελψλ γηα επαλεηζαγσγή γηλφηαλ απφ ζπγγεληθά ηνπο κέιε θαη απηφ 

γηλφηαλ φηαλ ην βάξνο ηεο θξνληίδαο ζην ζπίηη γηλφηαλ ηδηαίηεξα πςειφ. ηελ 

έξεπλα ησλ Rosenberg θαη Kersner ην 1998 απνδεηθλχεηαη φηη ζε έλα πάξα 

πνιχ πςειφ πνζνζηφ ν απξφζπκνο αζζελήο ζπλνδεχεηαη απφ κέινο ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ γηα λα θζάζεη ζην εμσηεξηθφ ηαηξείν ηεο ςπρηαηξηθήο. Μηα 

άιιε έξεπλα πνπ είρε γίλεη ζε 12κελε βάζε ζην Βεξνιίλν ην 2001θαηέιεμε φηη 

κφιηο ην 22% ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνζήιζαλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία 

ζπλνδεπφηαλ απφ κε ζπγγελείο. Άξα ε νηθνγέλεηα θαη εηδηθά ζηελ Διιάδα, 

παξακέλεη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο, ν νπνίνο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηφζν ζην πξψην κέξνο, δειαδή λα έιζεη ν αζζελήο ζηνλ ςπρίαηξν, 

φζν θαη ζην δεχηεξν κέξνο, δει. λα ζπλαηλέζεη ζηε λνζειεία ηνπ, αιιά θαη 

ζην ηξίην κέξνο, δει. ζηελ ηήξεζε απηνχ ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ θαη 

ηεο θαξκαθεπηηθήο ηνπ αγσγήο.  

Σν 2000 ζε κηα 8κελε παλεζληθή έξεπλα ε νπνία έγηλε ζηνλ Καλαδά 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Canadian Psychiatric Association πξνέθπςε φηη νη 

πξαθηηθνί ιφγνη, φπσο ε ηηκή ησλ θαξκάθσλ, ε θάιπςε ησλ ηακείσλ, ε 

άπνςε ηεο νηθνγέλεηαο φηη ε βειηίσζε είλαη πηζαλή θαη ρσξίο θάξκαθα, ε 

αλάγθε γηα πξνζνρή θαη ε εθδξακκάηηζε ηνπ αζζελνχο, νη εκκνλέο ζρεηηθά κε 

ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη πξνβιήκαηα ζηελ θαηλνχξγηα ζπληαγνγξάθεζε 
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κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζηελ δηαθνπή ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ζηε 

ζεξαπεία ζην ιεγφκελν compliance, ζηε ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο.  

Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα έξεπλα πνπ έγηλε ην 2001 απφ ην Royal 

College of Psychiatrists ζε 680 καθξάο αζζέλεηαο αζζελείο, βξήθε φηη ηα 2/3 

δελ γλψξηδαλ ην ιφγν γηα ηνλ νπνίνλ ειάκβαλαλ αγσγή, κφιηο ην 1/10 γλψξηδε 

γηα ηηο πηζαλέο παξελέξγεηεο θαη ε ελεκέξσζή ηνπο ήηαλ αληηζηξφθσο 

αλάινγε κε ηελ ειηθία. Γειαδή φζν κεγαιχηεξνο ήηαλ θάπνηνο, ηφζν 

κηθξφηεξε ελεκέξσζε είρε, φζν πην πξφζπκνο ήηαλ λα λνζειεπηεί, ηφζν 

κηθξφηεξε ήηαλ ε ελεκέξσζή ηνπ θαη φζν καθξχηεξε ήηαλ ε λνζειεία ηνπ, 

ηφζν κηθξφηεξε ήηαλ θαη πάιη ε ελεκέξσζή ηνπ.  

 

 

ROYAL COLLEGE OF 

PSYCHIATRISTS,2001

• 680 MAKΡΑ ΝΟΖΛΔΗΑ ΑΘΔΝΔΗ

• ΣΑ 2/3 ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΑΝ ΣΟ ΛΟΓΟ ΠΟΤ
ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΑΓΧΓΖ

• ΜΟΛΗ ΣΟ 1/10 ΓΝΧΡΗΕΔ ΓΗΑ ΠΗΘΑΝΔ
ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΗΔ

• Ζ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΗΝΑΗ ΑΝΣΗΣΡΟΦΧ
ΑΝΑΛΟΓΖ ΜΔ ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ,ΣΖΝ
ΠΡΟΘΤΜΖ ΝΟΖΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΝΟΖΛΔΗΑ

 

κσο νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο δερφηαλ θαη ελέθξηλαλ ηελ ζεξαπεία, 

ειάρηζηνη αλαγλψξηδαλ φηη είραλ ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο, άξα ην 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη ήηαλ ην ηδηαίηεξα ρακειφ επίπεδν ελεκέξσζεο ηνπ 

αζζελνχο πνπ δεκηνπξγνχζε εξσηήκαηα γηα ηνλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ. Καη θιίλνληαο κε κηα εξγαζία απφ ην Nice (Νational Institute of Clinical 

Excellence) ην νπνίν ην 2001 είρε εθδψζεη νδεγίεο γηα γξαπηή ελεκέξσζε θαη 

ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνχο ζε ζρέζε κε ηα θάξκαθα, 4 ρξφληα αξγφηεξα κεηά 

ηηο ζπζηάζεηο ηνπ, ην 2005, γίλεηαη κηα έξεπλα φπνπ ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε 

θιηληθή πξαθηηθή αγλνεί ηηο ζπζηάζεηο ηνπ NICE κηα θαη θαλείο απφ ηνπο 

αζζελείο ζηελ Αγγιία δελ είρε 4 ρξφληα κεηά γξαπηή δήισζε πνπ λα 

απνδεηθλχεη φηη ζπδήηεζε γηα ηα θάξκαθά ηνπ.  
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ΝΑΣΗΟΝΑL INSTITUTE OF CLINICAL 

EXCELLENCE,ΛΟΝΓΗΝΟ 2005

• ΔΚΓΗΓΔΗ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΑΣΤΠΧΝ
ΑΝΣΗΦΤΥΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΣΑΖ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ Δ ΤΕΖΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ(2001)

• 300 ΑΘΔΝΔΗ.158 ΓΖΛΧΑΝ ΟΣΗ ΓΔΝ ΔΗΥΑΝ
ΚΑΠΟΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ,278 ΟΣΗ ΓΔΝ ΔΗΥΑΝ ΚΑΜΗΑ
ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΓΧΓΖ

• ΚΑΝΔΗ ΣΟΤ ΓΔΝ ΔΗΥΔ ΓΡΑΠΣΖ ΓΖΛΧΖ ΠΟΤ ΝΑ
ΑΠΟΓΔΗΚΝΤΔΗ ΟΣΗ ΤΕΖΣΖΔ ΓΗΑ ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΣΟΤ

• ΤΜΠΔΡΑΜΑ.Ζ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΓΝΟΟΤΔ
ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΤ ΝΗCΔ

 

 

Ζ ςπρηαηξηθή εκπιέθεηαη κε ηε ζεξαπεία ησλ αηφκσλ πνπ είλαη 

δηαηαξαγκέλα ζην κπαιφ, ην δηθφ ηνπο ή ησλ άιισλ. Απηφ είλαη ν ππξήλαο 

ζχκθσλα κε ηελ Karoline Kayfman, φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπ αζζελνχο. αο επραξηζηψ γηα ηελ ππνκνλή ζαο. 
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«Ο ςπρσζηθόο αζζελήο» 

 

Βαξηδόπνπινο Ησάλλεο, Φπρίαηξνο, Γηδάθησξ ςπρηαηξηθήο, 

Γηεπζπληήο ηκήκαηνο ςπρνζεξαπεηώλ ηζκαλνγιείνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

Θα πξνζπαζήζσ λα πξνζαξκφζσ ηελ παξνπζίαζή κνπ ζηηο δχν 

πξνεγνχκελεο νκηιίεο πνπ πξνεγήζεθαλ. Ηδηαίηεξα ν πξνεγνχκελνο 

ζπλάδειθνο έθαλε κηα πνιχ εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε γηα ην πψο 

αληηκεησπίδνληαη ηα πξάγκαηα ζηελ ζχγρξνλε ςπρηαηξηθή. Καη ζα ήζεια λα 

πσ δπν ιφγηα γη απηφ. Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα έρνπλ γίλεη ζνβαξφηαηεο 

πξφνδνη ζηελ ςπρηαηξηθή. ηνλ ηνκέα ηεο ζεξαπείαο έρνπκε θαηλνχξηα 

θάξκαθα ηα νπνία δηεχξπλαλ νπζηαζηηθά ηηο ζεξαπεπηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

ςπρηάηξσλ θαη επίζεο είραλ έλα νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηε δσή ησλ 

αζζελψλ. Π.ρ. ηα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ηα νπνία πξηλ 

απφ 20 ρξφληα κε κεγάιε δπζθνιία  ήκαζηαλ ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπκε 

θαξκαθεπηηθά, ζήκεξα έρνπκε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. Δπίζεο νη 

βηνινγηθέο έξεπλεο έρνπλ πξνρσξήζεη πνιχ, έρνπκε πιένλ κηα εηθφλα γηα ην 

πψο θηλνχληαη ηα πξάγκαηα ζηε γελεηηθή βάζε, έρνπκε κηα πην επθξηλή εηθφλα 

γηα ηε λεπξνρεκεία ηνπ εγθεθάινπ ζηνπο ζρηδνθξελείο αζζελείο. ια απηά 

θάλνπλ ην γηαηξφ λα αηζζάλεηαη πην άλεηα φηαλ έρεη λα αληηκεησπίζεη έλα 

ζρηδνθξελή αζζελή ή φηαλ βξίζθεηαη απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνχο 

θαη ηελ ελεκεξψλεη γηα ην πάζρνλ κέινο. Αλακέλεηαη, απηή λα είλαη ππνζέησ ε 

έξεπλα ζηηο επφκελεο κηα δπν δεθαεηίεο, φηη ζα έρνπκε θαη βηνινγηθνχο δείθηεο 

πιένλ, νη νπνίνη ζα καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπκε πην αζθαιείο 

πξνγλσζηηθνχο δείθηεο, θάηη πνπ ζα βειηηψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

επηζηεκνληθή δπλαηφηεηα λα ζηεθφκαζηε απέλαληη ζηνπο αζζελείο κε έλα 

νκφινγν ηξφπν, φπσο γίλεηαη ζηηο ππφινηπεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. Τπάξρεη 

δειαδή απηή ε βαζκηαία θίλεζε ζηελ ςπρηαηξηθή λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ 

ζηάζε πνπ έρνπλ νη γηαηξνί άιισλ εηδηθνηήησλ φπσο πρ νη ρεηξνπξγνί. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηεο δηαθνξέο θαη απηέο ζα παξακείλνπλ. Καη ζα 

ήζεια λα πσ δπν ιφγηα γηα απηέο ηηο δηαθνξέο. Έλαο ςπρηαηξηθφο αζζελήο 

αθνχ δερζεί φιε απηή ηελ επσθειή επίδξαζε πνπ ζα ηνπ παξέρεη ε 

ζχγρξνλε ςπρηαηξηθή θαηαιήγεη ζε έλα επίπεδν αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη 
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ησλ άιισλ, ην νπνίν έρεη έλα πνιχ δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν απφ έλαλ άλζξσπν ν 

νπνίνο δελ είρε ηελ εκπεηξία ελφο ςπρσηηθνχ επεηζνδίνπ, ν νπνίνο δελ είρε 

ηελ εκπεηξία κηαο ζρηδνθξεληθήο λφζνπ. Απηφ ηνπ απνδίδεη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ δηαθνξεηηθφ απφ έλαλ αζζελή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

θαηεγνξίαο! Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη πνιχ απιφ: Έρεη ράζεη ην κπαιφ 

ηνπ, έρεη ράζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη δελ γλσξίδεη πνηνο είλαη θαη ηη είλαη. Ο 

κφλνο ηξφπνο λα ην αληηκεησπίζεη απηφ είλαη λα κε ην ζθέθηεηαη. ηελ αξρή 

ηνπ 20νπ αηψλα φηαλ άξρηζε λα νηθνδνκείηαη ε ςπρηαηξηθή σο επηζηήκε κε ηνπο 

Kreapelin θαη Bleuer, ε πξνζνρή ησλ ςπρηάηξσλ εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ 

πάξα πνιχ εζηηαζκέλε ζ΄ απηφ ην βίσκα, δηφηη ηφηε δελ ππήξραλ ηα θάξκαθα, 

νη ςπρίαηξνη δελ κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε άιινλ ηξφπν θαη ην κφλν 

πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα θάλνπλ, ην κφλν ην νπνίν εξεπλνχζαλ ήηαλ ην πψο ζα 

έιζνπλ ζε επαθή κε απηφ ην βίσκα ηνπ αζζελνχο γηα λα δνπλ ηη πεξηζψξηα 

έρνπλ γηα λα εξγαζζνχλ καδί ηνπ πάλσ ζ΄ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. πσο 

γλσξίδεηε ηφηε πρ ππήξρε ε έλλνηα ηνπ απηηζκνχ, φηη δει. ν ζρηδνθξελήο 

αζζελήο είλαη θάπσο απνζπξκέλνο ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ παξαιεξεηηθφ 

θφζκν έλαληη ησλ άιισλ θαη αθφκα φηαλ είλαη θιηληθά πγηήο ε απφζπξζε ζ΄ 

απηφ ηνλ πξνζσπηθφ παξαιεξεηηθφ θφζκν παξακέλεη. Καηά κηα αλαινγία 

είλαη έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο νλεηξεχεηαη ζπλερψο αιιά ην φλεηξν επεξεάδεη 

ηελ αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπ! Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο ζρηδνθξελήο αζζελήο βηψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

έρεη γίλεη απφ έλαλ κε-ςπρίαηξν, απφ έλαλ θηιφζνθν, ηνλ Sopenhauer, ηνλ 

θηιφζνθν ηνπ ξνκαληηζκνχ. Απηφο ήηαλ γφλνο πινχζηαο νηθνγέλεηαο, ν 

παηέξαο ηνπ ήηαλ κεγάινο κεραληθφο ηεο επνρήο, έθαλε γέθπξεο, παιάηηα θαη 

είρε ινηπφλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπνπδάζεη ην γην ηνπ. Ο γηνο άξρηζε ηηο 

ζπνπδέο θαη είρε γπξίζεη φια ηα ηφηε γλσζηά παλεπηζηήκηα. Φηινδνμία ηνπ 

ήηαλ λα απνθηήζεη θάζε δηαζέζηκε γλψζε, θαη ζ΄ έλα κεγάιν βαζκφ ην 

θαηάθεξε. Δθείλε ηελ επνρή, κπνξνχζε θαλείο λα ζπνπδάζεη ηαηξηθή, 

θηινζνθία θαη κεραληθφο ζπγρξφλσο. Μέζα ζ΄ απηή ηελ «πεξηνδεία» ηνπ ζηα 

δηάθνξα παλεπηζηήκηα είρε θαζίζεη θαη έμε κήλεο ζε έλα ςπρηαηξείν 

πξνζπαζψληαο λα πξνζεγγίζεη ηελ ηξέια ηεο επνρήο σο έλα γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. Να δεη δειαδή ηη είλαη ε ηξέια. Απηφο είρε θάλεη κηα εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε, ηελ νπνία παξαδφμσο δελ ρξεζηκνπνηνχκε 

ζήκεξα, παξ΄ φηη είλαη πάξα πνιχ απιή, δειαδή κπνξεί λα ηελ θάλεη ν θαζ΄ 
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έλαο απφ καο αλ θαζίζεη κηζή ψξα κε έλαλ ζρηδνθξελή. Δίρε παξαηεξήζεη φηη 

ν ζρηδνθξελήο αζζελήο, αλ ηνπ δεηήζεηο λα ζνπ πεη ελ ζπληνκία ή ελ εθηάζεη 

ηελ βηνγξαθία ηνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ην θάλεη. Γειαδή ν ζρηδνθξελήο 

αζζελήο δελ είλαη ζε ζέζε, αθφκα θαη φηαλ έρεη ζπλέιζεη απφ ην ςπρσηηθφ ηνπ 

επεηζφδην λα ζνπ παξέρεη κηα ζπλεθηηθή εηθφλα γηα ηε βηνγξαθία ηνπ. ηελ 

πεξηγξαθή πνπ ζα θάλεη ζα ππάξρνπλ ζεκαληηθά θελά. Αλ ηψξα πάξεηε έλαλ 

ζχγρξνλν ςπρηαηξηθφ αζζελή ν νπνίνο έρεη δερζεί φιε απηή ηελ επσθειή 

επίδξαζε ηεο ςπρηαηξηθήο, πνπ είλαη ε ςπρνθαξκαθνινγία, νη ςπρνζεξαπείεο, 

νη ςπρνθνηλσληθέο πξνζεγγίζεηο, ε εξγαζηνζεξαπεία, ε ςπρνεθπαίδεπζε κε 

ηελ ελεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη φιεο ηηο επσθειείο επηπηψζεηο απφ απηφ, 

θαη πξνζπαζήζεηε πάιη λα ηνπ δεηήζεηε λα πεξηγξάςεη ηε βηνγξαθία ηνπ, ζα 

δείηε φηη παξνπζηάδεηαη ε ίδηα δπζθνιία, θαη απηφ θαίλεηαη λα είλαη έλα απφ ηα 

ππξεληθά ζηνηρεία ηεο ζρηδνθξεληθήο λφζνπ. Ο άλζξσπνο απηφο γηα κηα 

κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ έραζε ηα ινγηθά ηνπ, έραζε ηελ 

επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθφκα θαη φηαλ έρεη ζεξαπεπζεί, αθφκα θαη 

φηαλ έρεη πιήξσο απνθαηαζηαζεί ε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα αθφκα θαη 

φηαλ έρεη ζεξαπεπζεί, αθφκα θαη φηαλ έρεη πιήξσο απνθαηαζηαζεί ε επαθή κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δειαδή ζε έλα θιηληθφ επίπεδν δελ παξαηεξνχληαη 

ζπκπηψκαηα, ν άλζξσπνο απηφο είλαη ζε ζέζε λα αζθήζεη ηελ εξγαζία ηνπ, 

έρεη έλαλ ιεηηνπξγηθφ ξφιν κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, παξ΄ φια απηά ζηνλ 

ηξφπν πνπ ν ίδηνο αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ν ίδηνο παξνπζηάδεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθά ράζκαηα. ηαλ ινηπφλ ζειήζνπκε λα 

απνθηήζνπκε κηαλ επαθή κε απηφλ ηνλ αζζελή, ε νπνία θηλείηαη πέξαλ ηεο 

θιαζηθήο ηαηξηθήο ςπρηαηξηθήο πξνζέγγηζεο λνκίδσ φηη είλαη πνιχ νπζηαζηηθφ 

λα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο ζ΄ απηφ ην ηδηαίηεξν βίσκά ηνπ, δηφηη κφλνλ 

ηφηε απηφο ν αζζελήο ζα αηζζαλζεί φηη απηφο πνπ είλαη απέλαληί ηνπ έρεη ηελ 

δηάζεζε, ίζσο ηελ δπλαηφηεηα, λα ηνπ πξνζθέξεη κηα δηαθνξνπνηφ 

πξνζέγγηζε σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε πνπ κέρξη ηφηε είρε δερζεί, ε νπνία 

απεπζχλεηαη ζε έλα βαζχηεξν εζσηεξηθφ βίσκα πνπ ζπλήζσο παξακέλεη 

απξνζπέιαζην θαη αλέγγηρην απφ ηνπο ζπλήζεηο ςπρηαηξηθνχο ρεηξηζκνχο. Με 

πνηφλ ηξφπν κπνξεί λα γίλεη απηφ; Απηφ λνκίδσ πξνζπάζεζε λα κεηαθέξεη θαη 

ν θχξηνο Σδαβάξαο ζηελ νκηιία ηνπ. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα πεηο φηη έρσ έλαλ 

ηξειφ απέλαληί κνπ, έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο δελ γλσξίδεη, δελ  κπνξεί λα 

ζνπ πεη πνηνο είλαη, αλ ζπδεηήζεηο ιίγν παξαπάλσ καδί ηνπ ηνλ βιέπεηο φηη 
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θνκπηάδεη, φηη ππάξρνπλ ράζκαηα, ππάξρνπλ δηαθνπέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν κπνξεί λα παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ,  αθφκα θαη φηαλ είλαη θιηληθά 

πγηήο. Πψο ζα κπνξέζσ λα έρσ κέζα κνπ κηα εηθφλα γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζ΄ 

απηφλ θαη πψο ζα έρσ ηελ αίζζεζε φηη ε εηθφλα πνπ έρσ γη απηφλ είλαη 

αμηφπηζηε, ψζηε λα κπνξέζσ λα νηθνδνκήζσ ηελ αίζζεζε φηη έρσ ηε 

δπλαηφηεηα λα ππάξμεη κηα βαζχηεξε επαθή κε απηφ πνπ πξαγκαηηθά ηνπ 

ζπκβαίλεη; Ννκίδσ φηη φζνη έρνπλ αζρνιεζεί κε ςπρηαηξηθνχο αζζελείο, έρνπλ 

έιζεη ζε κηα επαθή καδί ηνπο ζηελ αγσληψδε πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ 

αξθεηνί γνλείο φηαλ αξξσζηαίλεη ν γηνο ηνπο ή ε θφξε ηνπο, πνπ κε πξάγκαηη 

κεγάιε αγσλία πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ απηφ πνπ ηνπ ζπκβαίλεη. 

πλήζσο βέβαηα ε θαηάιεμε είλαη κάιινλ καδηθέο θηλήζεηο γηαηί απηνί νη 

άλζξσπνη ππνθέξνπλ θαη δελ έρνπλ ηελ ςπρξαηκία θαη ηελ άλεζε λα 

νηθνδνκήζνπλ βαζκηαία απηή ηελ ζρέζε, αιιά άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ 

ηέηνηεο εκπεηξίεο, άλζξσπνη ησλ νπνίσλ έρνπλ αξξσζηήζεη πνιχ θνληηλνί 

θίινη γλσξίδνπλ φηη απζνξκήησο ζνπ δεκηνπξγείηαη απηή ε επηζπκία λα βξεηο 

κέζα ζ΄ απηφ ηνλ άλζξσπν, λα βξεηο ηη είλαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ηνλ 

πείξαμε, λα βξεηο πνχ αηζζάλεηαη ην ράζκα θαη λα πξνζπαζήζεηο λα ην 

θαιχςεηο.  

Θα ήζεια λα αλαθέξσ δχν έλλνηεο πνπ ηζρχνπλ. Θα ρξεζηκνπνηήζσ 

έλα παξάδεηγκα πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο θάζ΄ελφο απφ καο, 

θαη πνπ ζα κπνξνχζε λα καο πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζ΄ απηφ ην ράζκα, ζ΄ 

απηφ ην θελφ, ζ΄ απηή ηε δηαθνπή πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ ζρηδνθξελή αζζελή. 

Πξφθεηηαη γηα ηηο έλλνηεο ηεο νξίδνπζαο ππφζεζεο θαη ηνπ ςεχδνπο. Αο δνχκε 

ην παξάδεηγκα: ινη καο είκαζηε ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη θαη έξρνληαη νη γηνξηέο, 

ε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ. Αλεμάξηεηα απφ πφζν βαζηά πηζηεχεη θαλείο, φινη ζα 

ζπκκεηέρνπκε ζ΄ απηή ηε γηνξηή θαη κ΄ έλα βαζκφ ζπγθίλεζεο. Δίκαζηε 

ρξηζηηαλνί, είλαη απηνλφεην φηη είκαζηε ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη. Απηφ είλαη ε 

νξίδνπζα ππφζεζε. Ζ νξίδνπζα ππφζεζε πξνήιζε απφ ην γεγνλφο φηη 

γελλεζήθακε ζηελ Διιάδα, βαπηηζζήθακε θαη ζπλεπψο είκαζηε ρξηζηηαλνί 

νξζφδνμνη. Γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη απηή ε νξίδνπζα ππφζεζε νθείιεη 

ην ςεχδνο λα έρεη κηα πάξα πνιχ ηζρπξή ιεηηνπξγία πάλσ καο. Γειαδή γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπκε εκείο ηα επφκελα Υξηζηνχγελλα απηνλνήησο σο έιιελεο 

Υξηζηηαλνί νξζφδνμνη, νθείινπκε λα αγλνήζνπκε ην γεγνλφο φηη αλ είρε ηχρεη 

λα γελλεζνχκε ζηελ Ηηαιία ζα ήκαζηαλ θαζνιηθνί θαη απηήλ ηελ δεδνκέλε 
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ζηηγκή ζα πεξηκέλακε λα γηνξηάδνπκε ηα Υξηζηνχγελλα κε έλαλ θαζνιηθφ 

ηξφπν. Ή αλ είρακε γελλεζεί ζην Αθγαληζηάλ, ζα ήκαζηαλ κνπζνπικάλνη. 

Απηή ηελ αλαγθαία ιεηηνπξγία ηνπ ςεχδνπο ηελ έρνπκε ελζηεξληζζεί ζε έλα 

ηφζν κεγάιν βαζκφ ψζηε λα κπνξνχκε απηνλνήησο λα ιεηηνπξγήζνπκε κε 

βάζε ηελ νξίδνπζα ππφζεζε φηη είκαζηε ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη θαη εληειψο 

απηνλφεηα λα ζπκκεηέρνπκε ζηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο νιφςπρα.  

Απηφ αθξηβψο είλαη πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη ν ζρηδνθξελήο! Γειαδή 

ζην ζρηδνθξελή νη απιέο θαη βαζηθέο έλλνηεο νη νπνίεο έρνπλ εκπνηίζεη θάζε 

έλαλ απφ καο κε έλαλ απηνλφεην ηξφπν, φηη ν κπακπάο κνπ κε αγαπά, φηη ν 

αδειθφο κνπ είλαη αδειθφο κνπ, θη αο καιψλνπκε, φηη ην παηδί κνπ ην αγαπψ, 

απηέο νη νξίδνπζεο ππνζέζεηο δελ κπνξνχλ λα ηζρπξνπνηεζνχλ θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απηνλφεηα απφ ην κεραληζκφ ηνπ ςεχδνπο. Καη γη απηφ νη 

νξίδνπζεο ππνζέζεηο, πνπ είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα, είλαη αξθεηά αζηαζείο, θαη 

απηή ε αζηάζεηα δηαηεξείηαη ζην ζρηδνθξελή αλεμαξηήησο ηεο φπνηαο θιηληθήο 

βειηίσζεο. Γηφηη ε θιηληθή βειηίσζε πάληα αλαθέξεηαη ζηα παξαγσγηθά 

ζπκπηψκαηα. Γελ αλαθέξεηαη ζηελ ππνδνκή, ζηελ ςπρνινγηθή βάζε ηνπ 

ζρηδνθξελή, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νηθνδνκεί ηελ εζσηεξηθή ηνπ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Δπραξηζηψ. 
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«Μέζνδνη πξνζέγγηζεο νηθνγελεηώλ αζζελώλ κε δπζθνιία ζηελ 

ζπλαίλεζε»  

 

Σρεο (ΤΝ) Μπέξηνπ Δπγελία, λνζειεύηξηα ςπρηθήο πγείαο, 401 

ΓΝΑ. 

 

Γλεαο ΔΠΟΠ (ΤΓ) Αιηηπαξκάθε Δπζπκία, Κνηλσληθή ιεηηνπξγόο, 

401 ΓΝΑ. 

 

πσο αθνχζακε απφ ηνλ 1ν νκηιεηή ην 73% ησλ ςπρηαηξηθψλ 

αζζελψλ ζηελ Διιάδα δνπλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, νπφηε αληηιακβάλεηαη 

θαλείο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα πξνζεγγίζεη ηηο νηθνγέλεηεο απηέο ν εηδηθφο ηεο 

ςπρηθήο πγείαο θαη πνιιέο θνξέο λα θάλεη παξεκβάζεηο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο 

νηθνγέλεηαο ζε θάζε ςπρηαηξηθφ αζζελή παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην 

ηζηνξηθφ ησλ πξνβιεκάησλ θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κέζα 

ζην ζχζηεκα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αζζελήο δελ ζπλαηλεί ε πξνζέγγηζε ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη έλαο έκκεζνο ηξφπνο λα ηνλ πιεζηάζνπκε. Μέζα απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ νη νηθείνη ζα εθηηκεζεί ε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, 

ε επηθηλδπλφηεηα ηνπ αζζελή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή ηνπο άιινπο θαη ν βαζκφο 

ηνπ επείγνληνο ηνπ πεξηζηαηηθνχ γηα λα θξηζεί αλ απαηηείηαη αλαγθαζηηθή 

λνζειεία.  

         

Γηαηί ρξεηάδεηαη ε πξνζέγγηζε 

ηεο νηθνγέλεηαο;

 Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο

• Δθηίκεζε ζνβαξόηεηαο θαηάζηαζεο 

• Γηεξεύλεζε δπζπηζηίαο πεξηβάιινληνο

• Γηεξεύλεζε λνήκαηνο ςπρηαηξ. 
θξνληίδαο

• Βνήζεηα θαη ππνζηήξημε

• Παξέκβαζε
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Ζ αλαθεξφκελε άξλεζε ελφο αζζελή κπνξεί λα είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δπζπηζηία ηνπ ηδίνπ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο πξνο 

ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, απφ ην θφβν ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο, ή απφ 

ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο. Ζ κε ζπλαίλεζε κπνξεί λα ζρεηίδεηαη 

κε έλα δηαηαξαγκέλν νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί 

κήπσο έρεη κεηαδνζεί ζηνλ αζζελή ην κήλπκα φηη ε ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε 

είλαη έλα είδνο ηηκσξίαο ή ειέγρνπ. Έλα ςπρηθφ λφζεκα εμαληιεί ηα ςπρηθά 

απνζέκαηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε νηθνγέλεηα έρεη αλάγθε 

απφ βνήζεηα θαη ππνζηήξημε. ε αζζελείο πνπ αξλνχληαη θαηεγνξεκαηηθά ηε 

ζπλεξγαζία ε παξέκβαζε θαη κφλν ζηελ νηθνγέλεηα κπνξεί λα είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο ηνπο. ην Γεληθφ Ννζνθνκείν 

παξαπέκπνληαη ζπρλά ζην ηκήκα δηαζπλδεηηθήο ςπρηαηξηθήο πεξηζηαηηθά 

ρσξίο ςπρηαηξηθφ αίηεκα. Γηα θάπνηα απφ απηά, φπσο ρξήζηεο νπζηψλ, 

απφπεηξα απηνθηνλίαο, ή γλσζηφ πξνυπάξρνλ ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ε 

παξαπνκπή γίλεηαη είηε ζπλαηλεί ν αζζελήο είηε φρη. Δηδηθά γηα ηα νξγαληθά 

ςπρνζχλδξνκα ην ζέκα ηεο ζπλαίλεζεο δελ ηίζεηαη, εθ΄ φζνλ ν αζζελήο δελ 

είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη απνθάζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, 

φπσο ηα ρξφληα ζσκαηηθά λνζήκαηα ή αλαπεξίεο ν αζζελήο θαη ε νηθνγέλεηά 

ηνπ ίζσο λα κελ έρνπλ απιά ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη κηα ςπρηαηξηθή παξέκβαζε 

ζα ήηαλ πνιχ βνεζεηηθή. Δπίζεο κπνξεί λα εληνπίδεηαη ζε αζζελή κε 

ζσκαηηθά πξνβιήκαηα γλσζηή ρξφληα ςπρνπαζνινγία, αηνκηθή ή θαη 

νηθνγελεηαθή, πνπ δελ έρεη φκσο αληηκεησπηζζεί. 

 πρλά ην αίηεκα γηα ςπρηαηξηθή βνήζεηα δελ θζάλεη άκεζα ζηε 

δηαζπλδεηηθή, αιιά θαιιηεξγείηαη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ απφ 

ηνπο εηδηθνχο ηεο νκάδαο, θπξίσο ην λνζειεπηή ςπρηθήο πγείαο, ή ηνλ 

θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ. Καηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ζα εθηηκεζεί αλ ην 

πξφβιεκα είλαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ, ςπρηαηξηθφ ή κηθηφ.  
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Ζ ηδηαηηεξόηεηα 
ηνπ Γεληθνύ Ν νζνθνκείνπ

• Αζζε λείο ρσξίο ςπρηαηξηθό αίηεκα

• Τπνρξεσηηθή παξαπνκπή: ρξήζε 

νπζηώλ, απόπεηξα απηνθηνλίαο, 
γλσζηό ηζηνξηθό

• Αδπλακία ζπλαίλεζεο ιόγσ λόζνπ: 

νξγαληθό ςπρνζύλδξνκν

• Έιιεηςε ζπλεηδεηνπνίεζεο 

ςπρηαηξηθήο αλάγθεο

• Έκκεζε παξαπνκπή ζηε Γηαζπλδεηηθή 

 

Σξφπνη πνπ πξνζεγγίδνπκε ηελ νηθνγέλεηα είλαη: ζηελ πξψηε επαθή 

ν εηδηθφο λα εμεγήζεη ην ξφιν ηνπ θαη λα ελεκεξψζεη γηα ην ζθνπφ ηεο 

παξέκβαζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε νηθνδφκεζε ζρέζεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ εηδηθνχ κε θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. εκαληηθφ θνκκάηη 

ζηελ πξψηε επαθή θαιχπηεη ε ςπρνθνηλσληθή αμηνιφγεζε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Γηεξεπλνχκε ην είδνο ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

θαη θνηλσληθά απνζέκαηα ησλ πξνζψπσλ, ηνπο θπξηφηεξνπο ζηξεζζνγφλνπο 

παξάγνληεο ζηελ παξνχζα θάζε, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζζελή αιιά θαη ηηο 

αληηιήςεηο ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ςπρηθή αζζέλεηα. Ο εηδηθφο 

αλαγλσξίδεη ην ςπρηθφ βάξνο ησλ ζπγγελψλ ηνπ αζζελή, ηνπο βνεζά λα 

απνδερζνχλ ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο σο θπζηνινγηθά θαηά ηελ 

πνξεία απνδνρήο ηεο λφζνπ θαη απεπζχλεηαη ζην πγηέο θνκκάηη ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη βέβαηα επηβξαβεχεη ηνπο κέρξη ηψξα ζεηηθνχο ρεηξηζκνχο.  
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Σξόπνη πξνζέγγηζεο 

ηεο νηθνγέλεηαο

• Δλεκέξσζε (ξόινο, ζηόρνο παξέκβαζεο)

• Γόκεζε ζρέζεο εκπηζηνζύλεο

• Φπρνθνηλσληθή αμηνιόγεζε νηθνγέλεηαο

• Αλαγλώξηζε ςπρηθνύ βάξνπο ζπγγελώλ

• Δπηβξάβεπζε επεξγεηηθώλ ρεηξηζκώλ

 

 

Γίλεηαη επίζεο ζαθέο ζηνπο νηθείνπο φηη νη εηδηθνί ηνπο ζεσξνχλ 

ζπκκάρνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, ζπδεηνχλ καδί ηνπο γηα 

ηνπο ζεξαπεπηηθνχο ρεηξηζκνχο θαη ζπλαπνθαζίδνπλ πάληα κε γλψκνλα ην 

θαιφ ηνπ αζζελή.  

Οη ελνρέο πνπ γελλά ε λφζεζε ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ θαη ε 

αλάγθε λα ελαπνζέζνπλ ζε ηξίηνπο ηελ θξνληίδα ηνπ θαιφ είλαη λα 

ζπδεηεζνχλ αλνηρηά κε ηελ νηθνγέλεηα θαη λα κεηξηαζζνχλ.  

Ζ απελνρνπνίεζε ηεο νηθνγέλεηαο βνεζά ηνπο ζπγγελείο λα 

δηαηεξήζνπλ ζεηηθή ζρέζε κε ηνλ αζζελή θαη λα κε θξαηνχλ απνξξηπηηθή 

ζηάζε. Δπίζεο ν εηδηθφο εμεγεί ζηελ νηθνγέλεηα κε απιά ιφγηα θαη κέζα απφ 

παξαδείγκαηα πψο ζα αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά ηηο επηπηψζεηο ηεο ςπρηθήο 

αζζέλεηαο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.  

Οη νηθνγέλεηεο απεπζχλνληαη ζπρλά ζηνλ εηδηθφ ςπρηθήο πγείαο 

πεξηκέλνληαο απ΄ απηφλ κηα ζπληαγή πνπ ζα ηα ξπζκίζεη φια. Μπνξεί λα 

αζθνχλ κεγάιε πίεζε ζε ππεξεζίεο γηα λα αλαγθάζνπλ ηνλ αζζελή λα δερζεί 

βνήζεηα, ή πάιη κπνξεί λα επηζπκνχλ λα επηβιεζνχλ ζηνλ αζζελή κέζα απφ 

έλα παηρλίδη ειέγρνπ, ππνηαγήο θαη αθχξσζεο. ιεο απηέο νη κε ξεαιηζηηθέο 

πξνζδνθίεο είλαη απαξαίηεην λα νξηνζεηεζνχλ.  

Σέινο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία φισλ φζσλ 

εκπιέθνληαη ζηε ζεξαπεία ηνπ αζζελή. Πεξηπηψζεηο κε ζπλαίλεζεο ηείλνπλ 
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λα δηαηαξάζζνπλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκηνπξγνχλ θαηαζηάζεηο δηαρσξηζκψλ.  

Σξόπνη πξνζέγγηζεο 

ηεο νηθνγέλεηαο

• Θεξαπεπηηθή ζπκκαρία κε ηελ νηθνγέλεηα

• Απελνρνπνίεζε

• Πξαθηηθέο ιύζεηο, παξαδείγκαηα

• Οξηνζέηεζε εμάξηεζεο θαη ρεηξηζηηθόηεηαο 

• Γηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία

 

 

ην ζεκείν απηφ ζα αλαθεξζεί κηα θιηληθή πεξίπησζε. Υεηξνπξγεκέλε 

αζζελήο 70 εηψλ παξαπέκθζεθε γηα ςπρηαηξηθή εθηίκεζε σο δηεγεξηηθή, είρε 

αθαηξέζεη ηελ παξνρέηεπζε ηξαχκαηνο θαη ηνπο ελδνθιέβηνπο θαζεηήξεο. 

Καηά ηελ πξψηε ςπρηαηξηθή εθηίκεζε δελ δηαπηζηψζεθαλ ελδείμεηο νξγαληθνχ 

ςπρνζπλδξφκνπ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο ήηαλ ηδηφξξπζκε. Γελ παξαηεξήζεθαλ 

σζηφζν εκθαλή ζηνηρεία ςπρνπαζνινγίαο. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο 

έδσζαλ νη θφξεο ηεο δηαπηζηψζακε ηα εμήο: Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα, κεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ παηέξα, ε κεηέξα θαη ε κία θφξε δνπλ απνκνλσκέλεο ζε κηα 

εξεκηθή πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Ζ κεηέξα απαγνξεχεη ζηελ θφξε λα βγεί απφ ην 

ζπίηη θαη ζπρλά ηελ θαθνπνηεί ζσκαηηθά. Ζ θφξε κε ηνλ θαηξφ ζπλεηδεηνπνηεί 

φηη ιφγσ ηεο βηνινγηθήο επηθπξηαξρίαο ηεο κεηέξαο ηεο ράλεη ζπρλά ηελ 

αίζζεζε ηνπ ηί είλαη ινγηθφ θαη ηί φρη. Ζ θφξε έρεη θάλεη ήδε δχν απφπεηξεο 

απηνθηνλίαο, κεηά ηελ δεχηεξε απφπεηξα απεπζχλζεθε ζε ςπρίαηξν, πνπ ηελ 

παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηνπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο. Καη ηηο δχν θνξέο 

πνπ ε αζζελήο ηξάβεμε ηηο παξνρεηεχζεηο είρε πξνεγεζεί θαπγάο κε ηελ 

κεηέξα ηεο, πνπ αθνξνχζε ηηο επηζθέςεηο ηεο θφξεο ζηνλ ςπρίαηξν. 
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Ζ άιιε θφξε, πνπ έρεη ήδε θάλεη αξθεηά ρξφληα ςπρνζεξαπεία είλαη 

εληειψο απνθιεηζκέλε απφ ηελ ζρέζε απηή. 

Ζ ςπρηαηξηθή δηάγλσζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ ήηαλ επηλεκψκελε 

ςπρσηηθή δηαηαξαρή ή folie a deux. Ζ αζζελήο δελ ήζειε λα ζπλεξγαζζεί 

αιιά νχηε θαξκαθεπηηθή αγσγή κπνξνχζε λα ιάβεη ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ 

νξγαληθψλ ηεο πξνβιεκάησλ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο θφξεο, ε λνζειεία ηεο 

κεηέξαο απεηέιεζε γη’απηήλ επθαηξία λα έρεη επαθή κε άιινπο αλζξψπνπο, λα 

κηιήζεη, λα επηβεβαηψζεη φηη ζσζηά θάλεη θαη επηζθέπηεηαη θάπνηνλ εηδηθφ. 

Οη παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ εζηηάζζεθαλ ζηε ζρέζε ησλ δχν 

αδειθψλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππν-ζπζηήκαηνο, θάηη 

πνπ ζα βνεζνχζε θαη ζηελ απαγθίζηξσζε ηεο πξψηεο θφξεο απφ ηελ κεηέξα. 

πγθεθξηκέλα θαη ζπλνπηηθά έγηλαλ νη εμήο παξεκβάζεηο:  

1.Δλζάξξπλζε ησλ δχν αδειθψλ λα εθθξάζεη ε θάζε κία ηα ρξφληα 

θαηαπηεζκέλα αηζζήκαηά ηεο, ζπκφ, αγσλία, ελνρέο, θφβν απφξξηςεο, 

απειπηζία,  

2.δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δχν αδειθψλ,  

3.ζπκβνπιεπηηθή γηα ην πψο λα κεηξηάζνπλ πξαθηηθά ηελ απνκφλσζή 

ηνπο, αιιά θαη πψο λα απεπζπλζνχλ θαη νη δχν καδί ζε νηθνγελεηαθφ 

ζεξαπεπηή. 

Απφ ην παξάδεηγκα απηφ πξνθχπηεη πφζν αλαγθαία είλαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα γηα λα εθηηκεζεί ζσζηά ην πεξηζηαηηθφ θαη πψο 

κε θάπνηεο ζχληνκεο αιιά νπζηψδεηο παξεκβάζεηο κπνξεί λα μεκπινθάξεη 

έλα δπζιεηηνπξγηθφ νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα. 

Δπραξηζηψ. 
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Ο θπζηθόο πεξηνξηζκόο ζηνλ αζζελή κε επηθηλδπλόηεηα. 

Φπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε" 

 

Μ.Τ. Σξηαληαθύιινπ Φαλή - Θεώλε, Κιηληθόο ςπρνιόγνο, 

Γηδάθησξ Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 414 ΝΔΝ 

 

Ζ πξψηε κνπ εκπεηξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηδηθφηεηάο κνπ ζην 

Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Φπρηθψλ Παζήζεσλ ζηε νχδα ηεο  Κξήηεο, ήηαλ κηα 

κέξα κάιινλ  ηξαπκαηηθή. Δθείλε ηελ εκέξα ινηπφλ βξέζεθα εληειψο 

απξνεηνίκαζηε κπξνζηά ζε κηα ρξφληα ςπρσηηθή αζζελή, ε νπνία ήηαλ 

εμαηξεηηθά δηεγεξηηθή, ηελ νπνίαλ έζπξαλ θαη ηελ θαζήισζαλ, δειαδή ηελ 

έδεζαλ κε ηκάληεο ρηαζηί ζην θξεβάηη ηεο. 

Ζ ζχληνκε απηή παξνπζίαζε έρεη δχν ζθέιε. ην πξψην ζθέινο ζα 

θάλνπκε κηα ζπλνπηηθή αλαδξνκή ζην ζέκα ηνπ θιηλνζηαηηθνχ πεξηνξηζκνχ 

θαη ζην δεχηεξν ζθέινο ζα δνχκε θάπνηα πξψηα δεδνκέλα, κε ηε κνξθή ηεο 

πξφδξνκεο αλαθνίλσζεο, απφ κηα έξεπλα ε νπνία αθφκα δηεμάγεηαη. 

Αο δνχκε πξψηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 19νπ 

αηψλα αθνινπζήζεθε ε γξακκή ηνπ Franko Bassalia: «ηαλ ν αζζελήο είλαη 

δεκέλνο, ν ςπρίαηξνο είλαη ειεχζεξνο». Πξάγκα πνπ ζήκαηλε φηη φηαλ ν 

αζζελήο είλαη ειεχζεξνο, ν ςπρίαηξνο είλαη δεκέλνο! Σν ηφηε θαζεζηψο, ε ηφηε 

επνρή, έιαβε βέβαηα ηελ απφθαζε: Ο ςπρίαηξνο έπξεπε λα είλαη ειεχζεξνο.  

Αξθεηά αξγφηεξα αθνινπζείηαη ε γξακκή ηνπ Benjamin Routh, ν 

νπνίνο κάιηζηα είλαη έλαο απφ ηνπο παηέξεο ηεο ςπρηαηξηθήο ζηελ Ακεξηθή, 

ζηηο ΖΠΑ. Κπξηαξρνχζε ε άπνςε φηη ν θφβνο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πφλν θαη 

απφ αίζζεζε ηεο ληξνπήο, ζεξαπεχεη κεξηθέο θνξέο ηελ δηαηαξαρή. Δθείλε 

ηελ επνρή ν θφβνο κπνξνχζε λα είλαη ην κέζν πξνο ζπκκφξθσζε θαη 

ππνηαγή ζηελ "αξρή". Καη ηε ιέμε ηελ έβαια ζε εηζαγσγηθά γηαηί φηαλ κηιάκε 

γηα ηελ αξρή ελφο ζπζηήκαηνο ζπκβνιηθά αλαθεξφκαζηε ζηελ ππνηαγή ζηελ 

παηξηθή εμνπζία. Αμίδεη εδψ λα αλαθέξνπκε φηη κέζα θαη απφ ηελ ππφινηπε 

δνπιεηά ηνπ ν Benjamin Routh ππήξμε φρη κφλνλ πξσηεξγάηεο, αιιά θαη ν 

πξψηνο πξφεδξνο ηεο Ακεξηθάληθεο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (αλ δελ θάλσ 

ιάζνο, κέρξη θαη ζήκεξα ππάξρεη ε πξνηνκή ηνπ ζηε ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο). 

Δθείλε ηελ επνρή ινηπφλ, καδί κε ζπλεξγάηεο, ζρεδίαζαλ ηνλ πεξίθεκν γηα ηα 

ηφηε δεδνκέλα δνπξινκαλδχα.  
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Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ αξρψλ ηνπ 19νπ αηψλα, (έρνπκε φινη καο 

ππ΄φςηλ ηα νλφκαηα ηνπ Pinel θαη ησλ ππνινίπσλ ζεσξεηηθψλ), είρε ην 

ζχλζεκα «λα απειεπζεξψζνπκε ηνπο ηξεινχο απφ ηηο αιπζίδεο».  

Απφ ην 1960 κέρξη ζήκεξα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηδεξέληα θινπβηά, 

ν δνπξινκαλδχαο, θαη σο κεηεμέιημε ε ρξήζε ηκάλησλ, ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο 

(απνκφλσζε) θαη ν θιηλνζηαηηθφο πεξηνξηζκφο.  

Ηζηνξηθή εμέιημε

• Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα:

«…όηαλ ν αζζελήο είλαη δεκέλνο, ηόηε ν « … ό η α λ  ν  α ζ ζ ε λ ή ο  ε ί λ α η  δ ε κ έ λ ν ο ,  η ό η ε  ν  

ςπρίαηξνο είλαη ειεύζεξνο…όηαλ ν αζζελήο ς π ρ ί α η ξ ν ο  ε ί λ α η  ε ι ε ύ ζ ε ξ ν ο … ό η α λ  ν  α ζ ζ ε λ ή ο  

είλαη ειεύζεξνο, ηόηε ν ςπρίαηξνο είλαη ε ί λ α η  ε ι ε ύ ζ ε ξ ν ο ,  η ό η ε  ν  ς π ρ ί α η ξ ν ο  ε ί λ α η  

δεκέλνο» (δ ε κ έ λ ν ο »  ( Franco Franco BasagliaBasaglia))

• Μεηαξξύζκηζε αξρώλ 19νπ αηώλα (Pinel, Tuke
θ.α.): 

«Αο απειεπζεξώζνπκε ηνπο ηξεινύο από ηηο « Α ο  α π ε ι ε π ζ ε ξ ώ ζ ν π κ ε  η ν π ο  η ξ ε ι ν ύ ο  α π ό  η η ο  

αιπζίδεο!»α ι π ζ ί δ ε ο ! »

• ΄60 έσο ζήκεξα: 

ηδεξέληα η δ ε ξ έ λ η α θινπβηά, θ ι ν π β η ά ,  δνπξινκαλδίαοδ ν π ξ ι ν κ α λ δ ί α ο !!!! Χο κεηεμέιημε, ε ρξήζε ! ! ! !  Χ ο  κ ε η ε μ έ ι η μ ε ,  ε  ρ ξ ή ζ ε  

ηκάλησλη κ ά λ η σ λ . . 

 

 

Ζ έλδεημε γηα θιηλνζηαηηθφ πεξηνξηζκφ, γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

ηερληθήο, είλαη ζε πεξηζηαηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε θαη 

επηζεηηθφηεηα θαη ζπλαθφινπζα απεηιείηαη ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ 

πάζρνληνο, ή θαη άιισλ αλζξψπσλ γχξσ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ βέβαηα 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Υξεηάδεηαη λα γίλεηαη κε ζαθή ηαηξηθή νδεγία, λα νξίδεηαη, 

λα γξάθεηαη ν ιφγνο, ν ηξφπνο, ε δηάξθεηα ηεο θαζήισζεο. Δδψ ζα θάλνπκε 

κηα κηθξή παξέλζεζε. ην εμσηεξηθφ, ζε έξεπλεο κεγάινπ πεδίνπ θαίλεηαη φηη 

νη θαζειψζεηο δηαξθνχλ ζπλήζσο θάπνηεο ψξεο. Δλδεηθηηθά, ζηε κ. Βξεηαλία 

ν κέζνο φξνο ρξφλνπ θαζήισζεο είλαη 3,3 ψξεο. ηελ Διιάδα βέβαηα, ζε 

ςπρηαηξεία κε ρξφληνπο αζζελείο, κηιάκε γηα θαζειψζεηο ήκεξψλ. Ζ 

θαζήισζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ παξνπζία ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο βέβαηα, φπσο είλαη θπζηθφ θαη αλακελφκελν, 
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παξαηεξείηαη θαηάρξεζε ηεο ηερληθήο. Ήδε νη Caplan θαη Shadock απφ ην 

1985, θάλνληαο ιφγν γηα ηε κεραληθή απηή θαζήισζε, θπξίσο γηα 

πεξηπηψζεηο βίαησλ ςπρσηηθψλ αζζελψλ, κίιεζαλ θαη πξνβιεκαηίζζεθαλ 

πάλσ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ςπρσηηθνχ ηξφκνπ. Καη βέβαηα επέζηεζαλ ηελ 

πξνζνρή θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξρε θίλδπλνο ζαλάηνπ.  

EEλδεημελ δ ε η μ ε

•• ««Σερληθή» ζε πεξηζηαηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ Σ ε ρ λ η θ ή »  ζ ε  π ε ξ η ζ η α η η θ ά  π ν π  π α ξ ν π ζ η ά δ ν π λ  

έληνλε ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε θαη επηζεηηθόηεηα έ λ η ν λ ε  ς π ρ ν θ η λ ε η η θ ή  δ η έ γ ε ξ ζ ε  θ α η  ε π η ζ ε η η θ ό η ε η α  

θαη ζπλαθόινπζα απεηιείηαη ε ζσκαηηθή θ α η  ζ π λ α θ ό ι ν π ζ α  α π ε η ι ε ί η α η  ε  ζ σ κ α η η θ ή  

αθεξαηόηεηα ηνπ πάζρνληνο α θ ε ξ α η ό η ε η α  η ν π  π ά ζ ρ ν λ η ν ο  ή/θαηή / θ α η ησλ άιισλ η σ λ  ά ι ι σ λ  

γύξσ ηνπ.γ ύ ξ σ  η ν π .

•• Με ζαθή ηαηξηθή νδεγία (ιόγνο, ηξόπνο, Μ ε  ζ α θ ή  η α η ξ η θ ή  ν δ ε γ ί α  ( ι ό γ ν ο ,  η ξ ό π ν ο ,  

δηάξθεηα) θαη κε παξνπζία ηνπ ζεξάπνληνο / δ η ά ξ θ ε η α )  θ α η  κ ε  π α ξ ν π ζ ί α  η ν π  ζ ε ξ ά π ν λ η ν ο  /  

ζεξαπεπηή ζ ε ξ α π ε π η ή  

•• ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο παξαηεξείηαη  ε  θ ά π ν η ε ο  π ε ξ η π η ώ ζ ε η ο  π α ξ α η ε ξ ε ί η α η  

θαηάρξεζε ηεο ηερληθήο  θ α η ά ρ ξ ε ζ ε  η ε ο  η ε ρ λ η θ ή ο   

•• Kaplan & Kaplan & SadockSadock (1985):(1985): «κεραληθή θαζήισζε» « κ ε ρ α λ η θ ή  θ α ζ ή ι σ ζ ε »  

«βίαηνη ςπρσηηθνί αζζελείο» «ελίζρπζε ηνπ « β ί α η ν η  ς π ρ σ η η θ ν ί  α ζ ζ ε λ ε ί ο »  « ε λ ί ζ ρ π ζ ε  η ν π  

ςπρσηηθνύ ηξόκνπ» «θίλδπλνο ζαλάηνπ»ς π ρ σ η η θ ν ύ  η ξ ό κ ν π »  « θ ί λ δ π λ ν ο  ζ α λ ά η ν π »

 

 

Σα πεξηζζφηεξα δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ πξνέξρνληαη απφ Ακεξηθή, 

Απζηξαιία θαη Μ. Βξεηαλία. Μηινχκε γηα έξεπλεο πεδίνπ κε κεγάιν θάζκα. Οη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ θαζειψλνληαη, φπσο δείρλνπλ νη έξεπλεο, έρνπλ 

λεαξή ειηθία θαη είλαη θπξίσο άξξελεο. Ζ λφζνο ε νπνία πξνεμάξρεη ζηηο 

δηαγλψζεηο είλαη παξαλνεηδήο ζρηδνθξέλεηα. Πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κεγάια 

αζηηθά θέληξα, ε θαζήισζή ηνπο έρεη δηάξθεηα θάπνησλ σξψλ, θαη είλαη ςειφ 

ην πνζνζηφ ζπκθσλίαο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θαζήισζε.  απηέο ηηο 

έξεπλεο εθδειψλεηαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ηξαπκαηηθέο αλακλήζεηο ησλ 

αζζελψλ, αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ Βξεηαλία απφ αλάινγε έξεπλα 

κεγάινπ πεδίνπ απνθαιχπηεη έλα αθφκα δεδνκέλν, φηη ρξεζηκνπνηείηαη εθεί 

ζαλ έλαο θνηλσληθφο παξάγνληαο θαηαζηνιήο! Καζψο δείρλνπλ νη έξεπλεο, ηα 

κέιε ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ φηαλ λνζήζνπλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα ππνζηνχλ θιηλνζηαηηθφ πεξηνξηζκφ. Γηα ηελ Διιάδα έρσ βάιεη 

έλα εξσηεκαηηθφ, φρη γηαηί δελ ππάξρνπλ έξεπλεο, αιιά γηαηί δελ έρεη πέζεη 

αθφκε ζηελ αληίιεςή κνπ θάπνηα έξεπλα πεδίνπ, ε νπνία λα είλαη 
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πξσηνγελήο έξεπλα ζε έλα κεγάιν θάζκα λνζνθνκείσλ, πξνζσπηθνχ, 

αζζελψλ, γηα λα έρνπκε έηζη κηα ραξηνγξάθεζε ηεο θαηάζηαζεο εδψ. Αο 

δνχκε ιίγν ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πνπ ζαο παξνπζηάδσ.  

δεδνκέλαδ ε δ ν κ έ λ α

•• ΑκεξηθήΑ κ ε ξ η θ ή , Απζηξαιία ,  Α π ζ η ξ α ι ί α  

(λεαξή ειηθία, άξξελεο, παξαλνεηδήο ( λ ε α ξ ή  ε ι η θ ί α ,  ά ξ ξ ε λ ε ο ,  π α ξ α λ ν ε η δ ή ο  

ζρηδνθξέλεηα, αζηηθά θέληξα, δηάξθεηα ζ ρ η δ ν θ ξ έ λ ε η α ,  α ζ η η θ ά  θ έ λ η ξ α ,  δ η ά ξ θ ε η α  

σξώλ, πςειό πνζνζηό ζπκθσλίαο σ ξ ώ λ ,  π ς ε ι ό  π ν ζ ν ζ η ό  ζ π κ θ σ λ ί α ο  

πξνζσπηθνύ, ηξαπκαηηθέο αλακλήζεηο π ξ ν ζ σ π η θ ν ύ ,  η ξ α π κ α η η θ έ ο  α λ α κ λ ή ζ ε η ο  

αζζελώλ)α ζ ζ ε λ ώ λ )

•• ΒξεηηαλίαΒ ξ ε η η α λ ί α

(θνηλσληθόο παξάγνληαο θαηαζηνιήο, κέιε ( θ ν η λ σ λ η θ ό ο  π α ξ ά γ ν λ η α ο  θ α η α ζ η ν ι ή ο ,  κ έ ι ε  

εζληθώλ κεηνλνηήησλ)ε ζ λ η θ ώ λ  κ ε η ν λ ν η ή η σ λ )

•• Διιάδα  ?Δ ι ι ά δ α   ?  

 

Τπελζπκίδσ φηη πξφθεηηαη γηα κηα πξφδξνκε αλαθνίλσζε. Πξφθεηηαη 

γηα 51 πεξηζηαηηθά, 48 άλδξεο θαη 3 γπλαίθεο. 31 απφ απηά έρνπλ λνζειεπηεί 

ζε δεκφζην ςπρηαηξείν, 8 απφ απηά ζηε δηθή καο θιηληθή, ηελ ςπρηαηξηθή 

θιηληθή ηνπ 414 ΝΔΝ, 12 βξίζθνληαη ζε αηνκηθή ζεξαπεία κεηά απφ λνζειεία 

ζε ηδησηηθή θιηληθή ηνπ εμσηεξηθνχ. ε κηα ηεξάξρεζε ησλ δηαγλψζεσλ πνπ 

έιαβαλ νη 30 είραλ ζρηδνθξέλεηα παξαλνεηδνχο ηχπνπ, ηα 14 είραλ ςπρσηηθή 

ζπλδξνκή, ηα 2 δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη 5 πήξαλ εμηηήξην ρσξίο δηάγλσζε.  
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ΠξόδξνκεΠ ξ ό δ ξ ν κ ε

αλαθνίλσζεα λ α θ ν ί λ σ ζ ε

•• 51 πεξηζηαηηθά 5 1  π ε ξ η ζ η α η η θ ά  

•• 48 άλδξεο & 3 γπλαίθεο4 8  ά λ δ ξ ε ο  &  3  γ π λ α ί θ ε ο

•• Γεκόζην Φπρηαηξείν (31)Γ ε κ ό ζ η ν  Φ π ρ η α η ξ ε ί ν  ( 3 1 )

•• Φπρηαηξηθή θιηληθή 414 ΝΔΝ (8)Φ π ρ η α η ξ η θ ή  θ ι η λ η θ ή  4 1 4   Ν Δ Ν  ( 8 )

•• ε αηνκηθή ζεξαπεία κεηά από λνζειεία  ε  α η ν κ η θ ή  ζ ε ξ α π ε ί α  κ ε η ά  α π ό  λ ν ζ ε ι ε ί α  

ζε ηδησηηθή θιηληθή (12)ζ ε  η δ η σ η η θ ή  θ ι η λ η θ ή  ( 1 2 )

•• Γηάγλσζε: ρηδνθξέλεηα παξαλνεηδνύο Γ η ά γ λ σ ζ ε :   ρ η δ ν θ ξ έ λ ε η α  π α ξ α λ ν ε η δ ν ύ ο  

ηύπνπ (30), Φπρσηηθή ζπλδξνκή (14), η ύ π ν π  ( 3 0 ) ,  Φ π ρ σ η η θ ή  ζ π λ δ ξ ν κ ή  ( 1 4 ) ,  

Γηπνιηθή δηαηαξαρή (2), Υσξίο δηάγλσζε Γ η π ν ι η θ ή  δ η α η α ξ α ρ ή  ( 2 ) ,  Υ σ ξ ί ο  δ η ά γ λ σ ζ ε  

(5)(5)

 

 

Αθνινπζήζεθε κηα κέζνδνο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζηηο ζεκαηηθέο:  

1. ρξεζηκνπνίεζε ιέμεηο πνπ λα εθθξάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαζήισζεο.  

2. 2.Μηα αλνηρηή πξφηαζε ηνπ ηχπνπ: ην λα ζε δέλνπλ κε 

ηκάληεο ζην θξεβάηη είλαη ζαλ ... (έπξεπε λα ζπκπιεξσζεί).  

3. Πνηα ή ζηάζε φζσλ ζε θξφληηζαλ κεηά ηελ 

απνθαζήισζε ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, αλ δειαδή 

ππήξμε ζπδήηεζε ή θάπνηα επεμεξγαζία ηνπ δεηήκαηνο κε ην 

πξνζσπηθφ.  

4. Σψξα, απηή ηε ζηηγκή, πψο αληηιακβάλεζαη ην γεγνλφο 

φηη ζε θαζήισζαλ; θαη ηέινο,  

5. πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ γεληθφηεξα γηα ηελ ηερληθή ηεο 

θαζειψζεσο κεηά απφ ηελ εκπεηξία πνπ είρεο; 
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ΜέζνδνοΜ έ ζ ν δ ν ο

•• ΥξεζηκνπνίεζεΥ ξ ε ζ η κ ν π ν ί ε ζ ε ιέμεηο πνπ λα εθθξάδνπλ ηελ ι έ μ ε η ο  π ν π  λ α  ε θ θ ξ ά δ ν π λ  η ε λ  

θαηάζηαζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ θαηά ηε θ α η ά ζ η α ζ ε  θ α η  η α  ζ π λ α η ζ ζ ή κ α η ά  ζ ν π  θ α η ά  η ε  

δηάξθεηα ηεο θαζήισζεοδ η ά ξ θ ε η α  η ε ο  θ α ζ ή ι σ ζ ε ο

•• Σν λα ζε δέλνπλ κε ηκάληεο ζην θξεβάηη είλαη Σ ν  λ α  ζ ε  δ έ λ ν π λ  κ ε  η κ ά λ η ε ο  ζ η ν  θ ξ ε β ά η η  ε ί λ α η  

ζαλ….ζ α λ … .

•• Πνηα ε ζηάζε όζσλ ζε θξόληηζαλ κεηά ηελ Π ν η α  ε  ζ η ά ζ ε  ό ζ σ λ  ζ ε  θ ξ ό λ η η ζ α λ  κ ε η ά  η ε λ  

απνθαζήισζε ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν α π ν θ α ζ ή ι σ ζ ε  ζ ε  ζ ρ έ ζ ε  κ ε  η ν  ζ π γ θ ε θ ξ η κ έ λ ν  

γεγνλόο;γ ε γ ν λ ό ο ;

•• Σώξα, πσο αληηιακβάλεζαη ην γεγνλόο όηη Σ ώ ξ α ,  π σ ο  α λ η η ι α κ β ά λ ε ζ α η  η ν  γ ε γ ν λ ό ο  ό η η  

ζε θαζήισζαλ;ζ ε  θ α ζ ή ι σ ζ α λ ;

•• Πνηα ε άπνςή ζνπ γηα ηελ ηερληθή ηεο Π ν η α  ε  ά π ν ς ή  ζ ν π  γ η α  η ε λ  η ε ρ λ η θ ή  η ε ο  

θαζήισζεο κεηά από ηελ εκπεηξία πνπ είρεο;  θ α ζ ή ι σ ζ ε ο  κ ε η ά  α π ό  η ε λ  ε κ π ε η ξ ί α  π ν π  ε ί ρ ε ο ;    

 

Σν πιηθφ πνπ πξνέθπςε πέξαζε θαη πεξλά αθφκε απφ ηε κέζνδν 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ηνπ ιφγνπ. Γειαδή ζην ιφγν ν νπνίνο εθθέξεηαη, ν 

νπνίνο ζπγγξάθεηαη αμηνινγνχκε ζηαηηζηηθά θαη βιέπνπκε ηελ δηαθχκαλζε 

ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ.  

Πξνεμάξρνπλ ινηπφλ γηα ην πξψην εξψηεκα νη ιέμεηο «ηξφκνο», 

«θφβνο», «εθηαιηηθά», «ζπκφο».  

Σν ζπλαίζζεκα ην νπνίν πξνεμήξρε ζηηο δειψζεηο: «αβνήζεηνο», 

«παληειήο απψιεηα ειέγρνπ».  

ηελ αλνηρηή πξφηαζε: ην λα ζε δέλνπλ ζην θξεβάηη είλαη ζαλ ...,νη 

ιέμεηο πνπ πξνεμάξρνπλ κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα είλαη: «ζαλ λα 

πεζαίλεηο», «ζαλ λα ζε βηάδνπλ», «ζαλ λα γθξεκίδεηαη ην ζπίηη ζνπ», «ζαλ λα 

θαίγεηαη ην ζπίηη ζνπ» (αμίδεη εδψ λα ζπλδέζνπκε ζεκαίλνλ θαη ζεκαηλφκελν, 

ην ζπίηη θαη ν εαπηφο)  

ηελ εξψηεζε αλ ππήξρε επεμεξγαζία κεηά ην ζπκβάλ, ηα 

πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά, εθηφο απφ 7, αλαθέξνπλ φηη θαλείο δελ αλαθέξζεθε  

ζην ζπκβαλ.  
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ΑλάιπζεΑ λ ά ι π ζ ε

ιόγνπι ό γ ν π

•• «Σξόκνο», «θόβνο», «εθηαιηηθά», «ζπκόο», « Σ ξ ό κ ν ο » ,  « θ ό β ν ο » ,  « ε θ η α ι η η θ ά » ,  « ζ π κ ό ο » ,  

αβνήζεηνο/εα β ν ή ζ ε η ν ο / ε , απώιεηα ειέγρνπ,  α π ώ ι ε η α  ε ι έ γ ρ ν π

•• αλ λα… «πεζαίλεηο», «ζε βηάδνπλ»,  α λ  λ α …  « π ε ζ α ί λ ε η ο » ,  « ζ ε  β η ά δ ν π λ » ,  

«γθξεκίδεηαη ην ζπίηη ζνπ», «θαίγεηαη ην « γ θ ξ ε κ ί δ ε η α η  η ν  ζ π ί η η  ζ ν π » ,  « θ α ί γ ε η α η  η ν  

ζπίηη ζνπ»ζ π ί η η  ζ ν π »

•• Γελ αλαθέξζεθε θαλείο ζην ζπκβάλ, Γ ε λ  α λ α θ έ ξ ζ ε θ ε  θ α λ ε ί ο  ζ η ν  ζ π κ β ά λ ,  

αλαπιαηζίσζεα λ α π ι α η ζ ί σ ζ ε (ζε 7 πεξηπηώζεηο) ( ζ ε  7  π ε ξ η π η ώ ζ ε η ο )  

•• «Σηκσξία», «ηξνκνθξαηία», «δελ μέξνπλ ηε « Σ η κ σ ξ ί α » ,  « η ξ ν κ ν θ ξ α η ί α » ,  « δ ε λ  μ έ ξ ν π λ  η ε  

δνπιεηά ηνπο», ε έζραηε ιύζε γηα λα κε δ ν π ι ε η ά  η ν π ο » ,  ε  έ ζ ρ α η ε  ι ύ ζ ε  γ η α  λ α  κ ε  

πξνθπιάμνπλ (ζε 7 πεξηπηώζεηο) π ξ ν θ π ι ά μ ν π λ  ( ζ ε  7  π ε ξ η π η ώ ζ ε η ο )  

•• «Σξνκνθξαηία», «βηαζκόο», έζραηε ιύζε (ζε « Σ ξ ν κ ν θ ξ α η ί α » ,  « β η α ζ κ ό ο » ,  έ ζ ρ α η ε  ι ύ ζ ε  ( ζ ε  

7 πεξηπηώζεηο)7  π ε ξ η π η ώ ζ ε η ο )

 

 

 

Αλαπιαηζίσζε, ηφζν ζπλαηζζεκαηηθή, φζν θαη γλσζηαθή, είρακε ζηηο 

7 πεξηπηψζεηο, ηηο 7 απφ ηηο 8 πνπ λνζειεχζεθαλ ζηε δηθή καο θιηληθή, ζην 

414 ΝΔΝ, φπνπ ράξε ζηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο, φζν θαη ζηνπο ςπρνιφγνπο 

θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ, 

κπφξεζε πξαγκαηηθά λα γίλεη επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο.  

Σν ηί ζεκαίλεη γη΄απηνχο ν θιηλνζηαηηθφο πεξηνξηζκφο, νη ιέμεηο πνπ 

πξνεμήξραλ ήηαλ: «ηηκσξία», «ηξνκνθξαηία», «δελ μέξνπλ ηε δνπιεηά ηνπο» 

(ελλννχζαλ γηα ην πξνζσπηθφ). Γηα ηα 7 πεξηζηαηηθά απφ ηελ ςπρηαηξηθή 

θιηληθή ηνπ 414 ΝΔΝ νη ιέμεηο πνπ πξνεμήξραλ ήηαλ: «αλαγθαίν θαθφ», «δελ 

κπνξνχζαλ λα θάλνπλ αιιηψο». 

Ο θιηλνζηαηηθφο πεξηνξηζκφο δελ απνηειεί ζεξαπεπηηθή ηερληθή, αιιά 

έζραηε επηινγή ζε πεξηπηψζεηο επηθηλδπλφηεηαο. Ζ γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαπιαηζίσζε ηνπ ζπκβάληνο θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ κεηα-

ηξαπκαηηθή θάζε ηνπ αζζελνχο πνπ θαζειψζεθε, ηνπ αλζξψπνπ πνπ βίσζε 

ηελ άισζε ηνπ εαπηνχ ηνπ. 

Δπραξηζηψ.  
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"Ζ απμεκέλε θξνληίδα σο κέζν βειηίσζεο ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ 

ςπρηαηξηθνύ αζζελνύο" 

 

ΣΡ (ΤΓ) Κσλζηαληαξάθνο Γεώξγηνο,  Φπρνιόγνο, 411 ΓΝ 

Λγνο(ΤΗ) Καξύδεο Υξήζηνο, Φπρίαηξνο, 411 ΓΝ 

 

Δίλαη θνηλή πεπνίζεζε φηη ε κέρξη ζήκεξα αληηκεηψπηζε ηνπ ςπρηθά 

αζζελνχο δελ έρεη πάληα ηα απνηειέζκαηα πνπ επηζπκνχλ νη ιεηηνπξγνί ηεο 

ςπρηθήο πγείαο θαη ε θνηλσλία. Απηφ δπλαηφλ λα νθείιεηαη είηε ζηηο δνκέο ηεο 

ςπρηθήο πγείαο πνπ ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα, κεγάια ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, 

άζπια, ζαλαηφξηα, αιιά αθφκα θαη ζε πξνθαηαιήςεηο ηνπ παξειζφληνο. 

απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε 

απφζπξζε ηνπ αζζελνχο κε ζπλέπεηεο ζηνλ ίδην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αιιά 

επξχηεξα θαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. πλεπψο ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπλ 

θάπνηα ζηνηρεία ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πξνο ηνπο ςπρηαηξηθνχο 

αζζελείο. Γηφηη είλαη θαη πξέπεη λα ζεσξνχληαη άηνκα παξαγσγηθά, ηα νπνία 

έρνπλ αλάγθε ηφζν απφ ςπρνεθπαηδεπηηθή, φζν θαη απφ εθπαίδεπζε ζηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Σν ζχλνιν ησλ ςπρηθά αζζελψλ ρξήδεη απμεκέλεο 

θξνληίδαο ιφγσ ηδηαηηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ αληίθηππνπ πνπ έρεη ζηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.  

Αο επηρεηξήζνπκε λα θάλνπκε κηα πξνζέγγηζε ζην ηί είλαη απμεκέλε θξνληίδα.  

ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑΑ Τ Ξ Ζ Μ Δ Ν Ζ  Φ Ρ Ο Ν Σ Η Γ Α

• Φπρηαηξηθή Κιηληθή ζε θάζε Γελ. 

Ννζνθνκείν

• Οκάδεο ςπρνζεξαπείαο γηα ηνπο 

αζζελείο

• ηήξημε εθπαίδεπζε ηεο νηθνγέλεηαο

• Κνηλσληθή ελζσκάησζε & 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ 

αζζελώλ
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Πξφθεηηαη γηα πεξίζαιςε κε επαξθέο θαη θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ, κε ιεηηνπξγία νκάδσλ ςπρνζεξαπείαο γηα ηνπο αζζελείο θαζψο 

θαη ζηήξημε - εθπαίδεπζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, θαη κε ππεξεζίεο 

ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ. Πνιιά κνληέια ςπρνζεξαπείαο 

εθαξκφζζεθαλ θαη εμαθνινπζνχλ  λα εθαξκφδνληαη, κε θπξηφηεξν ην 

γλσζηαθφ ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν, ηελ ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε θαη ην 

θιαζζηθφ ςπρφδξακα. Δδψ ζα εζηηάζνπκε ζην γλσζηαθφ ζπκπεξηθνξηζηηθφ 

κνληέιν, ιφγσ ηνπ φηη είλαη ζχγρξνλν, ζχληνκν ζε δηάξθεηα, κε πάξα πνιχ 

θαιά απνηειέζκαηα. Ζ γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεψξεζε γηα ςπρηθά 

αζζελείο αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα θαη κέρξη ζήκεξα ιακβάλεη 

ρψξα ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε νξγαλσκέλν πιαίζην ςπρηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ 

κε λνζειεπφκελνπο, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ιφγσ ηεο πάζεζήο ηνπο 

δεμηφηεηεο θνηλσληθέο ή ιεηηνπξγηθέο, πνπ λα ηνπο επηηξέπνπλ απηφλνκε 

δηαβίσζε. Αλαθεξφκαζηε ζε αζζελείο κε ρξφληεο ςπρηθέο παζήζεηο, κε 

πνιπάξηζκεο εηζαγσγέο, φπνπ θαηά κία έλλνηα ηδξπκαηνπνηνχληαη. Ζ 

γλσζηαθή ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε αζζελείο κε πξφζθαηε 

έλαξμε ηεο λφζνπ, πνπ δελ έρνπλ λνζειείεο ζε λνζνθνκείν πεξηζζφηεξν ησλ 

ηξηψλ κελψλ, αιιά έρνπλ απφ-θνηλσληθνπνηεζεί, ην ληειίξηφ ηνπο είλαη ελεξγφ, 

θαη κεξηθέο θνξέο είλαη βίαηνη. Αλάκεζα ζ΄απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο αζζελψλ 

ππάξρνπλ θαη εθείλνη (είηε αθνινπζνχλ ζεξαπεία ζε λνζνθνκείν, είηε φρη)  ησλ 

νπνίσλ νη θνηλσληθέο επαθέο πνηθίινπλ απφ ην θπζηνινγηθφ σο ηελ απφιπηε 

θνηλσληθή απνμέλσζε. 
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ΓΝΧΗΑΚΟΓ Ν Χ  Η Α Κ Ο ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΣΗΚΟ  Τ Μ Π Δ Ρ Η Φ Ο Ρ Η  Σ Η Κ Ο  

ΜΟΝΣΔΛΟ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑΜ Ο Ν Σ Δ Λ Ο  Φ Τ Υ Ο Θ Δ Ρ Α Π Δ Η Α 

• ύγρξνλν

• ύληνκν ζε δηάξθεηα 

• Πνιύ θαιά απνηειέζκαηα

• Δθαξκόδεηαη ζε αζζελείο κε ρξόληεο 

παζήζεηο & ζε αζζελείο κε πξόζθαηε 

έλαξμε ηεο λόζνπ

 

 

ην γλσζηαθφ κνληέιν ε ζρηδνθξέλεηα απνηειεί ηελ πην ζπρλά 

αληηκεησπηδφκελε  ςπρηθή αζζέλεηα, αιιά ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαη ζε αζζελείο κε ζνβαξέο δηαηαξαρέο 

πξνζσπηθφηεηαο. 

Δθηφο απφ ηελ εηδηθή ζπκπησκαηνινγία θάζε κηαο δηαηαξαρήο, απηνί 

νη αζζελείο παξνπζηάδνπλ απηφ πνπ πνιινί εξεπλεηέο νλνκάδνπλ δηαηαξαρή 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηελ έιιεηςε αηνκηθήο 

πγηεηλήο θαη αθξφηεηεο. Αλαθνξηθά κε ηνπο ζεξαπεπηηθνχο ζηφρνπο απηνί 

πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε κηαο δηαηαξαρήο.  

Σν γλσζηαθό

ζπκπεξηθνξηζηηθό κνληέιν 

εθαξκόδεηαη θπξίσο:

• ηελ ζρηδνθξέλεηα

• ε δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο

• ε πεξηπηώζεηο λνεηηθήο πζηέξεζεο

• ε εθθπιηζηηθέο λεπξνινγηθέο παζήζεηο
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Γεληθά φκσο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε πσο έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο 

ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ςπρνζεξαπείαο ησλ ρξφλησλ αζζελψλ είλαη ε αχμεζε 

ηνπ επηπέδνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε παξφηξπλζε γηα θηλεηνπνίεζε, 

δεδνκέλνπ φηη παξνπζηάδνπλ έληνλε ηάζε γηα απάζεηα θαη θνηλσληθή 

απφζπξζε. (Χζηφζν ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε ππεξδξαζηεξηφηεηα θαη ε 

ππεξ-παξαθίλεζε). Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη ε επηθνηλσλία ησλ 

αζζελψλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη κε απηνχο πνπ ηνπο θξνληίδνπλ, ηαηξηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Δπίζεο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ε παξαθίλεζε (ζην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ) ηεο 

ππεπζπλφηεηαο ησλ αζζελψλ. ηνπο αζζελείο πξέπεη λα δίδεηαη ε ειάρηζηε 

απαξαίηεηε βνήζεηα, ζε θείλεο ηηο πεξηνρέο ηεο χπαξμήο ηνπο πνπ είλαη 

απνιχησο απαξαίηεην. Μεγάιε ζπνπδαηφηεηα έρεη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ. 

  

ηόρνη ηεο ζεξαπείαο:

• Αύμεζε επηπέδνπ δξαζηεξηόηεηαο

• Δπηθνηλσλία

• Δθπαίδεπζε ζε δεμηόηεηεο

 

 

Ζ πξνζπάζεηά καο επηθεληξψλεηαη ζην λα είλαη ν αζζελήο ζε ζέζε λα 

δηεπζεηεί ηα πξνζσπηθά ηνπ είδε θαη λα κεξηκλά γηα ηελ αηνκηθή ηνπ πγηεηλή. 

Αθνχ επηηεπρζεί απηφ νη αζζελείο εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα εξγαζίαο 

κέζα ζε εξγαζηήξηα, δεδνκέλνπ φηη απηή απνηειεί ζεκαληηθφηαην παξάγνληα 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ζε δεμηφηεηεο. Δπίζεο σζνχκε ηνπο 

αζζελείο ζηελ αλάπηπμε ρφκππ, ρεηξνηερλίεο, κνπζηθή, κνληειηζκφ. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο πξέπεη λα γίλνπλ ηα παξαθάησ: 

Δθηίκεζε ηνπ αηνκηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ θαζψο θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο ηνπ αζζελή λα εληαρζεί κέζα ζε κηα νκάδα, αλαγλψξηζε φζσλ 
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απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ αζζελνχο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κέζα απφ 

ςπρνζεξαπεία πξνο φθεινο ησλ αζζελψλ, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ηνπ 

ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Αλαγλψξηζε φζσλ εθ ησλ πξνβιεκάησλ 

είλαη θνηλά κεηαμχ ησλ αζζελψλ πξνθεηκέλνπ λα νκαδνπνηεζνχλ αλάινγα. Ζ 

γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ςπρνζεξαπεία πξαγκαηνπνηείηαη ζε νκάδα θαη 

γηα ηελ πινπνίεζή ηεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο είλαη απαξαίηεηε:  

1) ε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ ζεξαπεπηηθνχ θιίκαηνο ζηελ νκάδα θαη  

2) ν θαζνξηζκφο νξηζκέλσλ πξνζσπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο 

αζζελείο.  

Σξόπνη πινπνίεζεο ησλ 

ζηόρσλ:

• Γεκηνπξγία ζεηηθνύ ζεξαπεπηηθνύ 

θιίκαηνο 

• Καζνξηζκόο πξνζσπηθώλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηνπο αζζελείο

 

 

Απαξαίηεηεο πξνππνζέζεηο γηα ηα παξαπάλσ:  

Πξνζσπνπνίεζε: Αλαθέξεηαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο πξσηνβνπιίαο 

ηνπ αζζελνχο, ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλεζεηψλ ηνπ, θαζψο θαη ζην δηθαίσκά ηνπ 

λα θαηέρεη δηάθνξα αγαζά.  

πλεξγαζία. Αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ ρξεζηκνπνίεζε αγαζψλ θαη 

εθνδίσλ εξγαζίαο απφ θνηλνχ.  

Οκαιφηεηα. Αλαθέξεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε θνηλσλία δελ έρεη 

δψζεη κέρξη ηψξα ην θαζεζηψο ηεο ηζφηεηαο ζηνπο ςπρηθά αζζελείο. Αλ απηνί 

αηζζαλζνχλ ηζφηηκνη κε ηνπο ππνινίπνπο αλζξψπνπο ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

πηνζεηήζνπλ λέα κνληέια ζπκπεξηθνξάο.  

ηαζεξφηεηα ηνπ ςπρνζεξαπεπηηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηαηήξεζε ηνπ 

ίδηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ φπνπ είλαη δπλαηφλ θαη απνθπγή 
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αιιαγψλ ζηελ νκάδα, φπσο ε έληαμε ελφο λένπ κέινπο ζ΄ απηήλ κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  

ζνλ αθνξά ηα πξνζσπηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο αζζελείο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ηερληθέο: ηνπ θνξεζκνχ, θαηά ηελ νπνία 

δίλνπκε ην ίδην εξέζηζκα έσο φηνπ πάξνπκε ηελ θαηάιιειε απάληεζε, ηεο 

απφζπαζεο, θαηά ηελ νπνία ν αζζελήο ηνπνζεηείηαη εθηφο πιαηζίνπ φηαλ 

εκθαλίζεη αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά, ηεο πξνβνιήο ζε βίληεν, θαηά ηελ νπνία 

ν αζζελήο παξαθνινπζεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε βίληεν, ηεο δηάπιαζεο, 

θαηά ηελ νπνία ν αζζελήο κηκείηαη βήκα – βήκα φ,ηη θάλεη ν ζεξαπεπηήο, ή ηεο 

αληακνηβήο, φπνπ γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο αιαιίαο φπνπ 

αληακείβεηαη θάζε πξνζπάζεηα νκηιίαο εθ κέξνπο ηνπ αζζελνχο.  

ΣΖΡΗΞΖ / ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ

• Πεξηγξαθή ηεο λόζνπ

• Τπνγξάκκηζε ηνπ ξόινπ ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηελ ζεξαπεία

• πκβνπιέο πξνο ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο

 

 

εκαληηθφηαηνο παξάγνληαο ε ζηήξημε – εθπαίδεπζε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Παξάιιεια κε ηελ ςπρηαηξηθή θαη ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

ςπρηθήο λφζνπ πξέπεη λα αιιάμεη ην θιίκα θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

Παξαζέηνπκε κηα ζεηξά απφ νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο πξνο ηελ νηθνγέλεηα ελφο 

ςπρσηηθνχ αζζελή, ν νπνίνο κπνξεί λα πεξηζάιπεηαη είηε ζε νξγαλσκέλν 

πιαίζην, είηε ζε νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Ξεθηλψληαο δίλνπκε κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηεο δηαηαξαρήο. Αηηίεο, εμέιημε, ζπκπηψκαηα θ.α. Απιέο θαη 

ζχληνκεο εμεγήζεηο ησλ αηηηψλ, εμεγψληαο φηη απηά δελ είλαη απφιπηα γλσζηά. 

Αθνινχζσο ππνγξακκίδνπκε ην ξφιν ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αζζελνχο ζηελ 

εμέιημε ηεο αζζέλεηαο, αθ΄ ελφο ηνλίδνληαο φηη ε νηθνγέλεηα δελ επζχλεηαη γηα 

ηελ αζζέλεηα, θαη αθ΄ εηέξνπ ππεξζεκαηίδνληαο ην ξφιν πνπ κπνξεί λα παίδεη 
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ζηε βειηίσζε ηνπ αζζελνχο. Γίλεηαη επίζεο κηα ζπγθξαηεκέλε αιιά αηζηφδνμε 

πξφγλσζε. Σέινο αλαθέξνπκε κηα ζεηξά απφ ζπκβνπιέο πξνο ηνπο ζπγγελείο 

ηνπ αζζελνχο. Ζ νηθνγέλεηα λα ζπλερίζεη λα αθνινπζεί ην θαζεκεξηλφ ηεο 

πξφγξακκα. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο λα είλαη θπζηνινγηθή 

φηαλ ν αζζελήο είλαη παξψλ. Να κελ επηθεληξψλεηαη ε δσή ηνπ ζπλφινπ 

γχξσ απφ ηνλ αζζελή. Να κελ ππάξρνπλ ελδνηαζκνί ζηελ αλάζεζε νηθηαθψλ 

εξγαζηψλ ζηνλ αζζελή. Να αλαδεηεζνχλ δξάζεηο γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα, κε 

ηελ έκπξαθηε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνχο, πρ. Μηα εθδξνκή. Να κελ 

αληηκεησπίδεηαη ζαλ ηακπνχ ε ςπρηθή αζζέλεηα απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, 

αιιά αληίζεηα λα ζπδεηνχλ κε ηνπο θίινπο ηνπο γηα φηη ηνπο απαζρνιεί. Να 

είλαη πξνεηνηκαζκέλνη θαη γηα πεξηφδνπο θαηά ηελ ζεξαπεία θαηά ηηο νπνίεο 

δελ ζα παξνπζηάδεηαη βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελή, κε απνηέιεζκα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνλ νηθνγελεηαθφ πεξίγπξν. Λχπε, πίεζε, 

απνγνήηεπζε. Αιιαγέο ζηελ ςπρηθή πγεία, θνηλσληθή ελζσκάησζε.  

εκαληηθή ζπληζηψζα ζην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

απμεκέλε θξνληίδα πξνο ηνπο ςπρηθά αζζελείο είλαη ε δηαδηθαζία ηεο 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζήο ηνπο. Απηφ 

πξνυπνζέηεη αιιαγέο ζηηο ππνδνκέο ηεο ςπρηθήο πγείαο αιιά θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο. Ηδηαίηεξα ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ. 

ΑΛΛΑΓΔΑ Λ Λ Α Γ Δ  ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ  Σ Ζ Ν  Φ Τ Υ Η Κ Ζ  Τ Γ Δ Η Α  

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖΚ Ο Η Ν Χ Ν Η Κ Ζ  Δ Ν  Χ Μ Α Σ Χ  Ζ

• Απναζπινπνίεζε

• Γεκηνπξγία μελώλσλ

• Δξγαζηήξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο

• Κηλεηέο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο

• Κέληξα εκέξαο

• Μνλάδεο επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο

• Παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ηηο νηθνγέλεηεο

• Κνηλσληθή αγσγή

 

 

 Αλαιπηηθφηεξα ρξεηάδεηαη λα νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα απφ-

αζπινπνίεζεο αζζελψλ απ φια ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, ζε ζπλεξγαζία κε 
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ηα γεληθά λνζνθνκεία ζ φιε ηε ρψξα. Πξαθηηθά κηιάκε γηα νινθιεξσκέλα 

ςπρηαηξηθά ηκήκαηα θαη παηδνςπρηαηξηθά ηκήκαηα ζην πιαίζην ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Δθεί πεξηιακβάλεηαη ην θιαζζηθφ ηκήκα λνζειείαο, κνλάδα 

βξαρείαο λνζειείαο, θέληξν παξέκβαζεο ζε θξίζε θαη θέληξν νμέσλ 

πεξηζηαηηθψλ. Δπίζεο είλαη απαξαίηεηε ε ιεηηνπξγία μελψλσλ θαη 

νηθνηξνθείσλ απφ-αζπινπνίεζεο, ε ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, θηλεηέο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο γηα ηηο πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα πξφζβαζεο, λεζηά, νξεηλέο πεξηνρέο, θέληξα εκέξαο γηα 

ελήιηθεο θαη παηδηά, κνλάδεο επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο θαη εηδηθέο κνλάδεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηηο νηθνγέλεηεο.  

πγρξφλσο κε φια ηα παξαπάλσ έρεη εμαηξεηηθή ζπνπδαηφηεηα ε 

ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ 

δπλάκεψλ ηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνδνρήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ 

αζζελνχο, ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ζηίγκαηνο ηεο ςπρηθήο λφζνπ θαη ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ ελεξγεηψλ ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο 

επαλέληαμεο. 

ιεο νη ζπληζηψζεο ηεο απμεκέλεο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αλεμάξηεηα ε κηα απφ ηελ 

άιιε. Χζηφζν γηα λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή ζπλαίλεζή ηνπ είλαη 

αλαγθαίν λα απνηεινχλ κέξε κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ςπρηθήο 

λφζνπ, αθνχ κφλνλ ηφηε ε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα ηεο ζεξαπείαο ζα μεπεξλάεη 

ην άζξνηζκα ησλ ηκεκάησλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Πνιχ πεξηζζφηεξν είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο ε θαηαλφεζε απ΄ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε ζεξαπεία 

φηη ν ςπρηθά αζζελήο δεη θαη ιεηηνπξγεί ζε πνιιά επίπεδα ζηελ θνηλσλία, 

νπφηε θαη ε ηειεπηαία ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ζπλνιηθά. 

Δπραξηζηψ 
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ΤΝΕΔΡΙΑ ΙΙ 

«Χυχιατρική αξιολόγηση προσωπικού» 

ΠΡΟΕΔΡΟ: Σαξίαρχος Κωνσταντίνου Θεόδωρος, 

Τποδιευθυντής ΔΤΓ/ΓΕ 

 

 

«Δπηθξαηνύζα κεζνδνινγία επηινγήο πξνζσπηθνύ ζηηο έλνπιεο 

δπλάκεηο: Πξνβιήκαηα & σθειήκαηα εμ απηήο» 

 

Λνραγόο(ΤΗ) Νηαθνύιεο Παύινο, Φπρίαηξνο, 33 ΣΤΠ/ΛΤΓ, 

Πνιύθαζηξν Κηιθίο 

 

ήκεξα ε έλλνηα ηεο επηινγήο πξνζσπηθνχ έρεη δηαπεξάζεη φια ηα 

ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο καο, απ΄ ην πεξίθεκν ΑΔΠ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

κέρξη ηηο ζπλεληεχμεηο γηα ηελ πξφζιεςε ζε κηα ηδησηηθή εηαηξεία, νη εθάζηνηε 

ππνςήθηνη δνθηκάδνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη επηιέγνληαη κέζα απφ 

πεξηζζφηεξεο θαη φιν θαη πην ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο. Ο «κπάξκπαο απφ ηελ 

Κνξψλε», πνπ έπξεπε λα έρεη ν ππνςήθηνο πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, αλ θαη 

ελίνηε αληηζηέθεηαη, έρεη αληηθαηαζηαζεί πιένλ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πηπρία, 

κηα θαιή εκπεηξία ζπλεληεχμεσλ θαη γξαπηψλ εμεηάζεσλ, έλα θαιφ 

θξνληηζηήξην, ή απφ έλα παθέην βηβιίσλ κε παιηά ζέκαηα, βνεζεκάησλ, 

ιπζαξηψλ γηα ηνπο φπνηνπο δηαγσληζκνχο. Μέζα ζε απηφ ην θνηλσληθφ 

πιαίζην νη έλνπιεο δπλάκεηο θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ έλα ζχγρξνλν 

ζχζηεκα επηινγήο πξνζσπηθνχ ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηε δηαηήξεζε 

ηνπ αμηφκαρνπ ηεο παξαηαθηέαο δχλακεο αιιά θαη ζηα λέα δεδνκέλα, φπσο 

ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ λενζχιιεθησλ, ζηε ζηειέρσζε ηνπ ζηξαηνχ κε 

επαγγεικαηίεο νπιίηεο, ζηε ζπκκεηνρή ζηηο εηξελεπηηθέο απνζηνιέο θαη ζηε 

δηαξθή ρξήζε πνιχπινθσλ θαη αθξηβψλ ζπλάκα νπιηθψλ ζπζηεκάησλ.  

Μάιηζηα ζην ηειεπηαίν Παλειιήλην ζπλέδξην ηεο Διιεληθήο 

Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο ζηελ Αζήλα δηνξγαλψζεθε κηα ηξάπεδα κε ζπκκεηνρή 

ζηξαηησηηθψλ ςπρηάηξσλ απ΄ φινπο ηνπο θιάδνπο κε ζέκα ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνχ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο. Απ΄ απηή ηελ ζηξνγγπιή ηξάπεδα 
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αληιήζεθε πιηθφ, πξνβιεκαηηζκφο, αιιά θαη πξνηάζεηο ηεο ζεκεξηλήο 

εηζήγεζεο. 

Δμεηάδνληαο ηελ επηθξαηνχζα κεζνδνινγία  επηινγήο παξαηεξείηαη 

πσο ζηνλ ζηξαηφ μεξάο ηα εξγαιεία ςπρνινγηθήο αμηνιφγεζεο πνπ ζηαζεξά 

πιαηζηψλνπλ ηελ θιηληθή ζπλέληεπμε είλαη ην ΜΜΡΗ, ην Draw a person test, ε 

δνθηκαζία απηφ-πεξηγξαθήο, ην SCL-90-R πνπ ηειεπηαία ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

ζέζε ηνπ ΜΜΡΗ, θαζψο ην ηειεπηαίν έρεη απμεκέλν θφζηνο ρξήζεο ιφγσ 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

Δπηθξαηνύζα κεζνδνινγία

• Φπρηαηξηθή ζπλέληεπμε

• MMPI 

• Draw a person

• Γνθηκαζία απηνπεξηγξαθήο

• SCL 90 R

 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία κε test θαη ζπλέληεπμε ζηνρεχεη ζηελ 

αληηθεηκεληθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ, κε επηθέληξσζε ζηελ ελεξγφ 

ςπρνπαζνινγία, ζηελ πξνδηάζεζε γηα εθδήισζε ςπρηθήο δηαηαξαρήο θαζψο 

θαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πξνζαξκνγή ζην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ δνθηκαζία απεηθφληζεο 

γπλαηθείαο θαη αλδξηθήο κνξθήο είλαη έλα πξνβιεηηθφ test. Εεηείηαη απφ ηνλ 

εμεηαδφκελν λα ζρεδηάζεη κηα γπλαίθα θαη έλα άλδξα κε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Ο εηδηθφο θαηαγξάθεη πνηνπ θχινπ ηε θηγνχξα 

δσγξάθηζε πξψηε ν εμεηαδφκελνο, θαζψο κπνξεί κε απηή ηελ παξαηήξεζε λα 

θαλεξσζεί θαη ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. εκαληηθά είλαη ην κέγεζνο, 

ην ζρήκα θαη ε ζέζε ηεο θηγνχξαο. Δπίζεο νη αλαινγίεο ησλ κειψλ, ησλ 

νλνκάησλ, ην ζρήκα θαη ν αξηζκφο ησλ δαθηχισλ, ε ζηάζε θαη ην κέγεζνο ηεο 

θεθαιήο, ε ζηήξημε ζην ππνηηζέκελν έδαθνο, φια απηά ηα ζηνηρεία είλαη 
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αμηνπνηήζηκα. θηαγξαθείηαη ε ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ην άιιν θχιν, ελψ 

δίλνληαη εξεζίζκαηα γηα ηελ ςπρηαηξηθή ζπλέληεπμε πνπ αθνινπζεί. 

ηε δνθηκαζία απηφ-πεξηγξαθήο ν εμεηαδφκελνο θαιείηαη λα 

πεξηγξάςεη εγγξάθσο ηνλ εαπηφ ηνπ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ησλ δχν ιεπηψλ γηα θάζε πεξηγξαθή ππφ δχν δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Ζ 

κία νπηηθή γσλία είλαη απηή ηνπ θαινχ θίινπ, δειαδή ηνπ επλντθνχ θξηηή θαη ε 

άιιε ελφο απζηεξνχ παξαηεξεηή. Ζ απηφ-πεξηγξαθή είλαη ηαπηφρξνλα θαη 

απηνθξηηηθή. Μαο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα, ην πεξηβάιινλ 

θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ εμεηαδφκελνπ. Ο εμεηαζηήο επηθεληξψλεη ζε ππεξβνιηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο, αληηθαηηθά ζηνηρεία θαη δπζκελείο ή επκελείο ζέζεηο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Γηα πνιινχο ππνςεθίνπο ε απηφ-πεξηγξαθή δελ εκπεξηέρεη 

αξλεηηθά ζηνηρεία, παξαηεξείηαη δε ζπρλά απιή παξάζεζε πξνζφλησλ θαη 

θαιψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Σν ΜΜΡΗ είλαη έλα πνιπδηάζηαην εξσηεκαηνιφγην 566 εξσηήζεσλ κε 

ζηφρν ηελ έθθξαζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ πξνζσπηθφηεηα 

αλαιχεηαη ζε 10 θιηληθέο θιίκαθεο θαη ζε 4 θιίκαθεο αμηνπηζηίαο. Έρεη βξεζεί 

φηη κε ην ΜΜΡΗ ε πξφγλσζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο επηηπγράλεηαη θαηά 60% 

πεξίπνπ.  

Σν SCL-90-R είλαη έλα test πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηελ αλίρλεπζε 

ηξέρνπζαο ςπρνπαζνινγίαο, κε βάζε φκσο ηα αλαθεξφκελα ζπκπηψκαηα. 

Απνηειείηαη απφ 90 εξσηήζεηο θαη ζεσξείηαη θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ 

αλίρλεπζε δηαηαξαρήο κεηά απφ ςπρνηξαπκαηηθφ ζηξεο.  

Καζψο αθφκε θαη ζπλάδειθνη αμησκαηηθνί δελ έρνπλ αληηιεθζεί ηηο 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θαινχκαζηε νη ζηξαηησηηθνί ςπρίαηξνη λα 

πξνβνχκε ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνζσπηθνχ, αμίδεη λα ηηο κλεκνλεχζνπκε. 

Μηα θαηεγνξία πξνζσπηθνχ είλαη απηή ησλ κνλίκσλ αμησκαηηθψλ θαη 

ππαμησκαηηθψλ. ήκεξα επηιέγνληαη νη καζεηέο ησλ παξαγσγηθψλ ζρνιψλ, 

ηεο ζηξαηησηηθήο ζρνιήο επειπίδσλ, ηεο ζρνιήο λαπηηθψλ δνθίκσλ, ηεο 

ζρνιήο ηθάξσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη βέβαηα εμεηδηθεπκέλα ην θέληξν 

αεξνπνξηθήο ηαηξηθήο, ε ζηξαηησηηθή ζρνιή αμησκαηηθψλ ζσκάησλ, ηεο 

ζρνιήο αμησκαηηθψλ λνζειεπηηθήο θαη ησλ ζρνιψλ κνλίκσλ ππαμησκαηηθψλ 

ζηξαηνχ, λαπηηθνχ θαη αεξνπνξίαο. Με ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ν 

ππνςήθηνο παξνπζηάδεηαη ζε κηα επηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη 
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ζηξαηησηηθφο ςπρίαηξνο, ίζσο θαη ςπρνιφγνο, αιιά θαη αμησκαηηθνί δηαθφξσλ 

φπισλ θαη ζσκάησλ. 

Πνζνζηό απόξξηςεο: 5-10%

πνζνζηό ..Α.. < πνζνζηνύ ινηπώλ

ζρνιώλ θαη θαηεγνξηώλ

 

 

 Σν πνζνζηφ απφξξηςεο γεληθά ζ΄ φιεο ηηο επηηξνπέο ππνινγίδεηαη 5-

10%, ελψ ειαθξψο κηθξφηεξν είλαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο Α, θξίζε ε 

νπνία ίζσο επεξεάδεηαη απφ ηελ πνιχ κεγάιε βάζε εηζαγσγήο ζηε ζρνιή.  

Δθηφο απφ ηνπο κφληκνπο αμησκαηηθνχο θαη ππαμησκαηηθνχο 

επηιέγνληαη θαη νη ζηξαηηψηεο. πσο πνιχ θαιά μέξνπκε νη πεξηζζφηεξνη απφ 

δσ, ζηελ θαηάηαμε θάζε λενζχιιεθηνο νπιίηεο επηιέγεηαη θαηά κηα επξχηεξε 

έλλνηα, αθνχ ηελ πξψηε θηφιαο εκέξα θαηαηάμεσο πεξλά απφ ζπλέληεπμε 

απφ ζηξαηεχζηκν, κέινο ηεο νκάδαο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ηνπ θέληξνπ 

εθπαίδεπζεο. πλέληεπμε απφ ην λενζχιιεθην ιακβάλεη θαη ν Γηνηθεηήο ηεο 

ππνκνλάδνο ηνπ λενθαηαηαζζνκέλνπ, ελδερνκέλσο θαη ν ηαηξφο κνλάδνο. 

Δάλ ζε φιεο απηέο ηηο ζπλεληεχμεηο παξαηεξεζεί νηηδήπνηε παζνινγηθφ ή άμην 

πεξηζζφηεξεο πξνζνρήο, ν λενζχιιεθηνο παξαπέκπεηαη ζηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία ηεο ςπρηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ νηθείνπ ζρεκαηηζκνχ. Δθεί ζηελ θξίζε 

απιψλ ζηξαηεπζίκσλ κε αλαθεξφκελα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, εθηφο 

απφ ηελ δεδνκέλε ςπρηαηξηθή ζπλέληεπμε, κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ πνηθίιεο 

δνθηκαζίεο, φπσο ην ZRorchach, ην ΣΑΣ, ην WAIS-R, ην Luria & Nebrasca θαη 

ην Raven progressive matrix test. 
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Δπηινγή λενζπιιέθησλ

• πλέληεπμε 1εο εκέξαο

• Ηαηξόο Μνλάδνο

• Φπρνιόγνο

• Γηνηθεηήο Λόρνπ

• Παξαπνκπή ζε εμσηεξηθά ηαηξεία

Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο νηθείνπ

ζρεκαηηζκνύ

 

 

Τπνςήθηνη επαγγεικαηίεο νπιίηεο. 

Δπηιέγνληαη θαη απηνί απφ κηα επηηξνπή ςπρνηερληθψλ δνθηκαζηψλ, 

φπσο θαη νη ππνςήθηνη έθεδξνη πςειήο εηνηκφηεηαο, έλαο ζεζκφο ν νπνίνο 

ιεηηνχξγεζε πξφζθαηα ζην ζηξάηεπκα. Τπνςήθηνη έθεδξνη αμησκαηηθνί 

επηιέγνληαη απφ ζπκβνχιηα επηινγήο ζηα νπνία ν εηδηθφο ςπρίαηξνο 

γλσκνδνηεί χζηεξα απφ ΜΜΡΗ ή SCL-90 θαη ςπρηαηξηθή ζπλέληεπμε.  

Οη νπιίηεο νη νπνίνη ζα ππεξεηήζνπλ ζηελ ΔΛΓΤΚ επίζεο 

επηιέγνληαη απφ επηηξνπή ζηελ νπνία κεηέρεη αμησκαηηθφο εηδηθφο ςπρίαηξνο 

ρσξίο φκσο λα δηελεξγνχληαη ζηνπο ππνςεθίνπο απηνχο εηδηθέο ςπρνηερληθέο 

δνθηκαζίεο.  

ηελ επηινγή γηα ηηο εηξελεπηηθέο απνζηνιέο ρξεζηκνπνηείηαη πάιη ην 

SCL-90 θαη ε ςπρηαηξηθή ζπλέληεπμε. Δθηφο απφ ην ζπγθεθξηκέλν test γίλνληαη 

θαη ηνμηθνινγηθέο εμεηάζεηο. Όζηεξα απφ πξφζθαηε ζρεηηθά δηαηαγή φζνη 

αμησκαηηθνί πξνβιέπεηαη λα ππεξεηήζνπλ σο δηνηθεηέο κνλάδσλ πεξλνχλ 

απφ επηινγηθή δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα ιεηηνπξγνχλ ζρνιεία επηινγήο 

δηνηθεηψλ, φπνπ νη ππνςήθηνη δηνηθεηέο, κεηά απφ test, πεξλνχλ απφ 

επηινγηθή δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα ιεηηνπξγνχλ ζρνιεία επηινγήο δηνηθεηψλ, 

φπνπ νη ππνςήθηνη δηνηθεηέο , κεηά απφ test πεξλνχλ απφ επηηξνπή, ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρεη πςειφβαζκνο ζηξαηησηηθφο ςπρίαηξνο. Έρεη θαηαγξαθεί ε 

αλίρλεπζε αθφκα θαη κείδνλνο ςπρνπαζνινγίαο, ζε ιίγα βέβαηα ζηειέρε, ζ΄ 

απηήλ αθξηβψο ηελ δηαδηθαζία.  
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Αλακθηζβήηεηα είλαη ηα σθειήκαηα απφ ηηο επηθξαηνχζεο δηαδηθαζίεο 

επηινγήο.   

1. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ππνςεθίσλ κε κείδνλα ςπρνπαζνινγία ή 

κε ζηνηρεία δηαηαξαγκέλεο πξνζσπηθφηεηαο, αθαηάιιειεο γηα ην ζηξαηφ, 

απνθιείεηαη απφ ηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ.  

2. Ζ απφθηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθά 

εμειηγκέλσλ κεραλεκάησλ αλίρλεπζεο ηνμηθψλ νπζηψλ ζηα ζηξαηησηηθά 

λνζνθνκεία, έδσζε ηελ επθαηξία λα αλεπξίζθνληαη ρσξίο ακθηβνιία νη ρξήζηεο 

νπζηψλ αλάκεζα ζηνπο ζηξαηησηηθνχο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε απνζηνιέο 

εμσηεξηθνχ ή ζηνπο θαηαηαζζφκελνπο ΔΠΟΠ, θαη λα αθνινπζείηαη ε 

πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία.  

3. Ζ έλλνηα ηεο επηινγήο ζε βάζνο ρξφλνπ θαίλεηαη λα εδξαηψλεηαη, 

κε θπξηφηεξν παξάδεηγκα ηελ επηινγή γηα ην εμσηεξηθφ θαη ηελ επηινγή ησλ 

ππφ ηνπνζέηεζε δηνηθεηψλ. Γειαδή ππεξληθήζεθε ε λννηξνπία πσο ν 

ππνςήθηνο δηνηθεηήο, ή κέινο εηξελεπηηθήο απνζηνιήο είλαη θαηάιιεινο, 

αθνχ έρεη κέρξη ηψξα νξηζκέλα έηε ππεξεζίαο ζην ζηξάηεπκα θαη ηίζεηαη ζε 

ηζρχ ή έλλνηα ηεο δηαξθνχο αμηνιφγεζεο.  

Χθειήκαηα

• Δπηζήκαλζε παζρόλησλ από κείδνλεο

ςπρηθέο λόζνπο

• Αλίρλεπζε ρξεζηώλ νπζηώλ

• Δδξαίσζε επηινγήο ζε βάζνο ρξόλνπ

 

 

Οθείινπκε λα ππεξβνχκε ηελ νπνηαλδήπνηε αίζζεζε αιιειεγγχεο ή 

ηελ απνθπγή ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, φηαλ ην ζπλνιηθφ ζπκθέξνλ 

επηηάζζεη ηελ θξίζε σο αθαηαιιήινπ θάπνηνπ ζηξαηησηηθνχ ν νπνίνο 

δπζιεηηνπξγεί.  
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Φπζηθά ζ΄ απηφ ην ζέκα κέλνπλ πνιιά λα ζεζκνζεηεζνχλ θαη λα 

δξνκνινγεζνχλ, θαζψο ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ν Γηνηθεηήο ζα 

δπζθνιεπηεί ηδηαίηεξα λα παξαπέκςεη ζε ςπρίαηξν πθηζηάκελφ ρσξίο 

κείδνλα ςπρνπαζνινγία, αιιά δπζιεηηνπξγηθφ, αλ απηή ε ελέξγεηα δελ 

εληάζζεηαη ζ΄ έλαλ πξνβιεπφκελν έιεγρν. 

Πνιιά φκσο είλαη θαη ηα πξνβιήκαηα.  

1. Έιιεηςε ρψξνπ, πξνζσπηθνχ θαη ρξφλνπ. Πρ 38000 

ππνςήθηνη ΔΠΟΠ ελφο δηαγσληζκνχ πξέπεη λα εμεηαζζνχλ ζε έλα 

κήλα, ή 120 καζεηέο ππνςήθηνη παξαγσγηθήο ζρνιήο θαη αληίζηνηρα 

50 ζηειέρε ππνςήθηνη γηα αλαρψξεζε γηα απνζηνιέο εμσηεξηθνχ 

πξέπεη λα εμεηαζζνχλ  ζε κηα εκέξα. Πξφβιεκα έρεη θαη ν ρψξνο πνπ 

γίλεηαη απηή ε επηινγή, ζε κεγάιεο αίζνπζεο νκαδηθά, ή ζε εμσηεξηθά 

ηαηξεία κηαο ςπρηαηξηθήο θιηληθήο ελ κέζσ θσλαζθνχλησλ αζηγγάλσλ ή 

ζνβαξά δηαηαξαγκέλσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δηαζπνχλ ηελ πξνζνρή 

φισλ.  

2. 2o πξφβιεκα είλαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζην θνηλσληθφ, 

ζηξαηησηηθφ θαη ηαηξηθφ ηζηνξηθφ. Δμεηάδνπκε αλζξψπνπο πνπ δελ 

κπνξνχκε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πξνεγνχκελν 

εξγνδφηε ηνπο ή ην ζπγγεληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ή ην απηνλφεην 

ζηξαηησηηθά, λα δνχκε ην αληίγξαθν θχινπ κεηξψνπ ηνπο.  

3. Άιιν πξφβιεκα είλαη νη ηξηβέο ζηε ζπλεξγαζία κε 

αμησκαηηθνχο άιισλ φπισλ, ζσκάησλ ή εηδηθνηήησλ.  

Πξνβιήκαηα

• Υξόλνο-ρώξνο

• Πξνζβαζηκόηεηα ζε ζηξαηησηηθό, 

ηαηξηθό, επαγγεικαηηθό θαη θνηλσληθό

ηζηνξηθό

• Σξηβέο ζηε ζπλεξγαζία κε

αμησκαηηθνύο άιισλ εηδηθνηήησλ
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Ζ ζπλχπαξμε ζηηο επηηξνπέο επηινγήο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ κε 

ζηειέρε άιισλ φπισλ θαη ζσκάησλ είλαη θαηάζηαζε επηζπκεηή. Δλίνηε 

φκσο θαη δπζιεηηνπξγηθή αλ δελ πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβψο νη ξφινη. 

Γπζηπρψο έρεη παξαηεξεζεί ςπρίαηξνο θαη ςπρνιφγνο λα 

απνθαίλνληαη αξλεηηθά θαη ηα ινηπά κέιε λα γλσκνδνηνχλ ζεηηθά κε 

ηελ απινπζηεπκέλε εληφο εηζαγσγηθψλ ζθέςε φηη ν γλσζηφο θαιφο 

γεληθά ππνςήθηνο δελ ζα δερζνχκε λα θνπεί απφ ηνλ ςπρίαηξν. Ζ 

επίζεκε θαηαγξαθή ηεο γλσκάηεπζεο θάζε κέινπο απνηειεί 

ηνπιάρηζην δηαζθάιηζε ηεο ζέζεο ηνπ εηδηθνχ, ελψ ε αξλεηηθή βάζεη 

ςπρνπαζνινγίαο ζέζε ησλ εηδηθψλ ζα έπξεπε λα είλαη ππνρξεσηηθή 

κάιινλ γηα ηα ινηπά κέιε ηεο επηηξνπήο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ησλ δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ γσληψλ ζ απηέο ηηο επηηξνπέο 

είλαη ε πεξίπησζε ελφο άξξελνο ππνςεθίνπ, ν νπνίνο είρε πξνζέιζεη 

ζηηο εμεηάζεηο, ζηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε θνξψληαο ζθνπιαξίθηα ζην 

απηί. Αλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο ηεο επηηξνπήο δελ παξνπζίαδε 

ςπρνπαζνινγία, νχηε ζηα ςπρνκεηξηθά test , νχηε ζηελ πξνθνξηθή 

ζπλέληεπμε, ηα ινηπά κέιε ηεο επηηξνπήο ζεψξεζαλ πσο έλαο ηέηνηνο 

ππνςήθηνο δελ ήηαλ θαηάιιεινο γηα ΔΠΟΠ.  

          Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο θαηά ηηο νπνίεο 

ν εηδηθφο ηεο ςπρηθήο πγείαο ν πνίνο ζπκκεηέρεη ζε επηηξνπέο επηινγήο 

δέρεηαη νπζηαζηηθά αηηήκαηα ςπρηαηξηθνπνίεζεο θνηλσληθψλ ζεκάησλ. 

Παξά ηελ θεκνινγνχκελε αλάκημε «ηξίησλ» ή «βπζκάησλ» θαηά ηελ 

ηξέρνπζα ARGO, είλαη αιήζεηα πσο ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ 

απνδέρνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο εηζεγήζεηο ησλ εηδηθψλ ςπρηθήο 

πγείαο. χκθσλα κε ηηο κέρξη ηψξα εκπεηξίεο καο νη πνιινί ππνςήθηνη, 

νη απμαλφκελεο αλάγθεο θαη ην πνιχπιεπξα απαζρνινχκελν 

πξνζσπηθφ θαζηζηνχλ πιένλ απαξαίηεηε ηε δεκηνπξγία θέληξσλ 

επηινγήο.  
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Ίδξπζε Κέληξσλ Δπηινγήο…

• Σν ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό έρεη

πνιύπιεπξεο δξαζηεξηόηεηεο

• Σα ςπρνινγηθά ηεζη αλαλεώλνληαη

• Απμάλνληαη δηαξθώο νη θαηεγνξίεο

πξνζσπηθνύ νη νπνίεο επηιέγνληαη

 

 

 Μηθξφο αξηζκφο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθέο ζε κηα ηέηνηα θαηεχζπλζε. 

Ίζσο έλα θέληξν επηινγήο γηα ηηο εηξελεπηηθέο απνζηνιέο ζα κπνξνχζε 

λα είλαη ε αξρή. 

Δπραξηζηψ 
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«Ση πξνζσπηθό (από ςπρνινγηθή άπνςε) ρξεηάδεηαη ν ζηξαηόο, 

θαη πσο κπνξνύκε λα πξνζεγγίζνπκε ηελ παξάκεηξν απηή» 

 

ΣΡ (ΤΓ) Νηηξνγηάλλεο Νηθόιανο, Φπρνιόγνο, 492 ΓΝ 

 

Δπίαηξνο ακέιεο Υξήζηνο, Φπρίαηξνο, 492 ΓΝ 

 

Ζ παξνχζα νκηιία πξαγκαηεχεηαη ην δχζθνιν θνκκάηη ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. 

ηφρνο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ είλαη φπσο γλσξίδνπκε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

εηξήλε θαη λα παξακέλνπλ αμηφκαρεο ζε ελδερφκελεο απαηηήζεηο ελφο 

ακπληηθνχ πνιέκνπ. Απαηηείηαη επνκέλσο ην πξνζσπηθφ πνπ ηηο απαξηίδεη λα 

δηαζέηεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα ζπκβάινπλ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. πσο ήδε αθνχζαηε θαηά θχξην ιφγν ζήκεξα ε 

επηινγή πξνζσπηθνχ γίλεηαη κέζσ επηηξνπψλ πνπ ρνξεγνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο  θαη δηεμάγνπλ θιηληθέο ζπλεληεχμεηο. Απηέο νη 

ςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο εθαξκφδνληαη ζηνπο ππνςήθηνπο νπιίηεο, ηνπο 

εθέδξνπο πςειήο εηνηκφηεηαο θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ, 

ζηηο εηξελεπηηθέο απνζηνιέο θαη ζηνπο ππνςεθίνπο αιεμηπησπηζηέο. Οη 

δνθηκαζίεο απηέο απνηεινχλ απιά εξγαιεία ζηα ρέξηα ησλ επηηξνπψλ, πνπ 

ζηελ νπζία δηεπθνιχλεη ηελ δηεμαγσγή ησλ ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ 

ζπλεληεχμεσλ.  

Αλαθνξηθά κε ην πνηα ςπρνινγηθή δνθηκαζία είλαη ε πην θαηάιιειε 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, ε ζπδήηεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη 

αηειείσηε παξαζέηνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε 

δνθηκαζίαο. θνπφο ησλ θιηληθψλ δνθηκαζηψλ θαη ησλ θιηληθψλ ζπλεληεχμεσλ 

είλαη θαηά πξψηνλ λα απνθιεηζηνχλ νη πεξηπηψζεηο ησλ ππνςεθίσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ελδείμεηο ελεξγνχ ςπρνπαζνινγίαο, ή έζησ πξνδηάζεζεο 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο. Δπί πιένλ λα εληνπηζζνχλ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ αλζξψπνπ πνπ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ζηξαηησηηθέο απαηηήζεηο θαη λα 

δηεξεπλεζεί φζν απηφ είλαη δπλαηφλ ε πηζαλφηεηα ρξήζεο ςπρνηξφπσλ 

νπζηψλ. Δπίζεο θχξην είλαη λα εξεπλεζνχλ θαη ηα πξαγκαηηθά θίλεηξα ηνπ 

ππνςεθίνπ γηα λα απνθεπρζνχλ πεξηπηψζεηο ππνςεθίσλ πνπ απνβιέπνπλ 

θαζαξά θαη κφλν ζην δεκνζηνυπαιιειηθφ βφιεκα. 
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ηόρνη

ςπρνινγηθώλ-ςπρηαηξηθώλ 

αμηνινγήζεσλ

• Αλίρλεπζε ελδείμεσλ ελεξγνύο 
ςπρνπαζνινγίαο.

• Δληνπηζκόο πξνδηάζεζεο ςπρηθήο 
δηαηαξαρήο.

• Δληνπηζκόο ζηνηρείσλ πξνζσπηθόηεηαο. 
αζύκβαησλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο.

• θηαγξάθεζε ζηάζεο έλαληη ησλ 
δνθηκαζηώλ.

• Δληνπηζκόο ρξήζεο ςπρνδξαζηηθώλ
νπζηώλ.

• Γηεξεύλεζε θηλήηξσλ, πξνηηκήζεσλ, 
θπζηθώλ θιίζεσλ.  

 

 Πνηα φκσο είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ, φπσο έρεη δηαπηζησζεί 

παξνπζηάδνληαη ζηηο επηινγηθέο δηαδηθαζίεο. Αλαθέξζεθαλ ήδε θάπνηα. Μηα 

βαζηθή παξάκεηξνο πνπ δπζθνιεχεη ηηο επηινγηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ν κεγάινο 

φγθνο ησλ ππνςεθίσλ., πνπ αθ ελφο απνηειεί έλαλ παξάγνληα θνξεζκνχ γη 

απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηξνπή θαη αθ εηέξνπ κεηψλεη ηνλ ρξφλν πνπ 

αθηεξψλεηαη ζηνλ θάζε ππνςήθην μερσξηζηά. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ 

επηινγηθή δηαδηθαζία ησλ ππνςεθίσλ επαγγεικαηηψλ νπιηηψλ κπνξεί λα 

απαηηείηαη απφ έλαλ ζηξαηησηηθφ ςπρίαηξν λα δηεμάγεη 60 ή πεξηζζφηεξεο 

ζπλεληεχμεηο κέζα ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 3-4 σξψλ. Φπζηθά νη 

ςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο ρνξεγνχληαη ζηνπο ππνςεθίνπο γηαηί απνηεινχλ 

ρξήζηκα εξγαιεία πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ θιηληθή ζπλέληεπμε. Αιιά φηαλ κηιάκε 

γηα έλα ηφζν κεγάιν αξηζκφ ππνςεθίσλ είλαη ινγηθφ ν ρξφλνο ζπλέληεπμεο λα 

είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη επνκέλσο λα θξίλεηαη αλεπαξθήο. Ο ραξαθηήξαο ηεο 

επηινγηθήο δηαδηθαζίαο ζήκεξα είλαη αξλεηηθφο. Γειαδή απνξξίπηεη ηνπο 

ππνςήθηνπο πνπ ζεσξνχληαη αθαηάιιεινη ή κε αλεπαξθή πξνζφληα. Γελ 

επηιέγνπλ δειαδή άηνκα πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα, αιιά απφ 

απηνχο πνπ εθδειψλνπλ ην ελδηαθέξνλ απνξξίπηνληαη νη αθαηάιιεινη. Απηφο 

ν ηξφπνο επηινγήο είλαη πεξηνξηζηηθφο απφ ηε θχζε ηνπ. Δπηπξφζζεηα ν 

ζηαηηθφο ζην ρξφλν ραξαθηήξαο ηεο επηινγηθήο αμηνιφγεζεο δελ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη ζην απφιπην ηελ εμέιημε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ ππνςεθίσλ, 
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ιφγσ θπζηθά ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ησλ ςπρηθψλ λφζσλ πνπ κπνξνχλ λα 

εκθαληζζνχλ ζε ειηθίεο πνιχ κεηαγελέζηεξεο ηεο πεξηφδνπ πνπ έγηλε ε 

επηινγηθή δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα είλαη ζχλεζεο νη πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ 

νη επαγγεικαηίεο νπιίηεο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, γηα ην ηη ζα 

αληηκεησπίζνπλ δειαδή, λα είλαη αζχκβαηεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ ειιηπή ελεκέξσζε γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο 

ηνπο ή ζηελ απνπζία κηαο ηθαλνπνηεηηθήο πεξηφδνπ πξνζαξκνγήο.  

Πξνβιήκαηα θαηά ηηο παξνύζεο 

επηινγηθέο δηαδηθαζίεο

• Μεγάινο αξηζκόο ππνςεθίσλ.

• Αλεπαξθήο ρξόλνο θιηληθήο 
ζπλέληεπμεο.

• Κνξεζκόο (ιόγσ ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ παξακέηξσλ). 

• Δπηινγή αξλεηηθή θαη όρη ζεηηθή.

• Δπηινγή ζηαηηθή αιιά όρη δπλακηθή 
ζην ρξόλν.

• Έιιεηςε επηζηεκόλσλ εθκεηάιιεπζεο 
αλζξώπηλσλ πόξσλ.

 

 

Σα απνηειέζκαηα φκσο είλαη φηη νη επαγγεικαηίεο νπιίηεο, είηε θάησ 

απφ ηελ επίδξαζε ςπρνπηεζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο, 

είηε κε ηελ εκθάληζε νηθνγελεηαθψλ – θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, λα 

παξνπζηάδνπλ έληνλεο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο θαη λα δεηνχλ νη ίδηνη ηελ 

δηαθνπή ηεο ζχκβαζήο ηνπο. Πεξαηηέξσ απαηηείηαη ε εθηίκεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο φισλ ησλ ζηειερψλ ζε πεξηνδηθά 

δηαζηήκαηα, φπσο γίλεηαη άιισζηε ζε φινπο ηνπο πνιππιεζείο νξγαληζκνχο.  
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Πξνηάζεηο γηα ηελ 

ςπρνινγηθή-ςπρηαηξηθή

αμηνιόγεζε

• Οκάδεο ςπρνθνηλσληθήο

κέξηκλαο ππό ηελ επίβιεςε θαη ηνλ 

νξγαλσηηθό έιεγρν

εηδηθεπκέλσλ κόληκσλ ζηξαηησηηθώλ 

ςπρνιόγσλ.

 

 

Ζ επηηαθηηθή αλάγθε γηα κηα ζπλερή αμηνιφγεζε φινπ ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα θαιπθζεί κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, εθ φζνλ βέβαηα νη νκάδεο απηέο 

ππφθεηληαη ζηνλ νξγαλσηηθφ έιεγρν ελφο εηδηθεπκέλνπ, έκπεηξνπ ζηξαηησηηθνχ 

ζηειέρνπο, ελφο ςπρνιφγνπ, θαη δελ απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ 

θιεξσηνχο νπιίηεο. Γηαηί ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ηα θιεξσηά κέιε ησλ 

ΟΦΜ ιφγσ ηεο παξνδηθήο παξνπζίαο ηνπο ζην ρψξν ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ αιιά θαη ηεο παξνδηθήο γεληθφηεξα παξνπζίαο ηνπο ζηηο πεξηνρέο 

δξάζεο ηνπο ιφγσ ησλ κεηαζέζεσλ, ησλ απνζπάζεσλ, θιπ, ιφγσ ηεο κηθξήο 

εκπεηξίαο ηνπο θαη ηνπ ρακεινχ ηεξαξρηθά βαζκνχ δελ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ 

ην ιεηηνπξγηθφ ζπλερέο ησλ νκάδσλ. Έρεη βέβαηα, φπσο γλσξίδεηε νη 

πεξηζζφηεξνη, δξνκνινγεζεί θαη πξνβιέπεηαη ζηελ επφκελε ηξηεηία ε 

απνθνίηεζε ησλ πξψησλ κνλίκσλ ςπρνιφγσλ. Ίζσο ινηπφλ κε ηελ αξηηφηεξε 

νξγάλσζε ησλ ΟΦΜ λα δηεπξπλζεί ε δξάζε ηνπο θαη λα ηθαλνπνηεζεί ην 

πάγην αίηεκα πνπ έρεη δηαηππσζεί απφ αλψηεξα θαη αλψηαηα ζηειέρε γηα 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη αμηνιφγεζε. ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ δεηήκαηνο 

επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη κηα 

αθφκε παξάκεηξν. Καιείηαη ε εθάζηνηε επηηξνπή ςπρνινγηθψλ αμηνινγήζεσλ 

λα επηιέγεη αθφκα κε γεληθά θξηηήξηα πνχ ζα απνξξνθεζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο εηδηθνηήησλ. Σν λα γίλεηαη ε 

επηινγή ππνςεθίσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο κε γεληθά ςπρνινγηθά θξηηήξηα 
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εθ ησλ πξαγκάησλ δελ νδεγεί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νξζφηεξε ρξήζε 

ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.  

Πξνηάζεηο γηα ηελ ςπρνινγηθή-

ςπρηαηξηθή αμηνιόγεζε.

• πλεξγαζία κε επηζηήκνλεο 

εθκεηάιιεπζεο αλζξώπηλσλ πόξσλ.

• πλεξγαζία κε νξγαλσηηθνύο 

ςπρνιόγνπο.

 

 

Ζ ζπλεξγαζία κε επηζηήκνλεο εθκεηάιιεπζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ 

θαη κε νξγαλσηηθνχο ςπρνιφγνπο ζα κπνξνχζε λα ππεξθεξάζεη ην πξφβιεκα 

ηεο νξζήο θαηαλνκήο εηδηθνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ζαθήο θαζνξηζκφο θαη 

πεξηγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλά εηδηθφηεηα ζα 

δηεπθφιπλε ηελ νξζή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηεο, ηηο 

επηδφζεηο ηνπο θαη ηα ηδηαίηεξα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Έρεη 

πξνηαζεί θαη ζην παξειζφλ θαη απφ ηνλ ζπλνκηιεηή γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

ςπρνινγηθήο αμηνιφγεζεο ε ρξήζε πην ζχγρξνλσλ ςπρνινγηθψλ δνθηκαζηψλ 

θαη ε ρξήζε εξγαιείσλ κέηξεζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ε απφδνζε 

θάησ απφ ζηξεο, ε ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, δηνηθεηηθά πξνζφληα, 

νξγαλσηηθέο θαη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, θαζψο επίζεο έρεη πξνηαζεί ε 

ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ απφ ην θνηλσληθφ, επαγγεικαηηθφ, ζηξαηνινγηθφ 

ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηα νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ηεο ςπρνζχλζεζήο ηνπ.  
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Πποηάζειρ για ηην τςσολογική-

τςσιαηπική αξιολόγηζη.

• Υξήζε ζύγρξνλσλ ςπρνινγηθώλ 

δνθηκαζηώλ.

• Υξήζε εξγαιείσλ κέηξεζεο θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ, απαξαίηεησλ πξνζόλησλ. (π.ρ. 

απόδνζε θάησ από ζηξεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ, δηνηθεηηθώλ πξνζόλησλ , 

νξγαλσηηθώλ θαη εγεηηθώλ ηθαλνηήησλ).

• πγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ από ην 

θνηλσληθό, επαγγεικαηηθό, ζηξαηνινγηθό 

ηζηνξηθό ησλ ππνςεθίσλ.

 

 

Αλ θαη θαη απηφ ηνλ ηξφπν θηλδπλεχεη κηα επηηξνπή ςπρνινγηθψλ 

αμηνινγήζεσλ λα θνξησζεί κε έλαλ ππέξνγθν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ 

ζα κπνξνχζε ίζσο θαη λα δηαρεηξηζζεί. Γηα λα πξνζπειαζζνχλ φια ηα 

πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα έρεη πξνηαζεί ε ζχζηαζε θέληξσλ επηινγήο 

πξνζσπηθνχ ζηειερσκέλσλ απφ εηδηθεπκέλα κέιε απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο. πλνςίδνληαο, εθηφο απφ ηνλ απνθιεηζκφ ησλ αθαηαιιήισλ 

πεξηπηψζεσλ απφ ηνπο θφιπνπο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ζηφρνο είλαη ε 

νξζή ηνπνζέηεζε ησλ θαηαιιήισλ αηφκσλ ζηηο αλάινγεο εηδηθφηεηεο, γηα λα 

κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ή κέγηζηε δπλαηή απνδνηηθφηεηα. Λακβάλνληαο ππ΄ 

φςε φια ηα παξαπάλσ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε κεηαηξνπή ηεο ςπρνινγηθήο 

αμηνιφγεζεο ζε κηα δηαρξνληθή ιεπηνκεξή θαη ζε βάζνο δηαδηθαζία ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ελφο ηεξάζηηνπ ελεξγνχ νξγαληζκνχ, φπσο νη 

έλνπιεο δπλάκεηο. 

Δπραξηζηψ. 
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«Πξόηαζε γηα αμηνπνίεζε απιώλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ ζηελ 

εμέηαζε ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ από ςπρίαηξν» 

 

Αξρίαηξνο Κόθθαο ηαύξνο, Φπρίαηξνο, Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο 

Κιηληθήο 414 ΝΔΝ, 

 

Παπαδεκεηξηάδεο Γεκήηξεο, Ηαηξόο, Δηδηθεπόκελνο ζηελ 

Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ. 

 

 

 

Μνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπκε έλα ζέκα πνπ ε θιηληθή 

πξνηείλεη θαη ζρεδηάδεη απηφ ηνλ θαηξφ θαη έρεη λα θάλεη κε ην πψο ζα 

απαληεζνχλ νξηζκέλα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ έζεζαλ νη πξνεγνχκελνη 

ζπλνκηιεηέο αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Σειεςπρηαηξηθή ινηπφλ, έλα λέν ζέκα. Ζ πξφνδνο ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο θαη ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία επηηξέπεη ζήκεξα ζηηο ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο λα επεθηείλνπλ ηα φξηά ηνπο πέξα απφ ηα γεσγξαθηθά φξηα θαη 

πέξα απφ ηα θπζηθά εκπφδηα. Απηφ ιίγν πνιχ είλαη ηειεταηξηθή. Δίλαη 

εθαξκνγέο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε γηαηξνχο φπσο είλαη νη παζνιφγνη λα 

εμεηάδνπλ αζζελείο ζε καθξηλέο ζέζεηο κέζσ δηαθφξσλ ηχπσλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, αθφκε θαη ζε ρεηξνπξγνχο λα δηελεξγνχλ επεκβάζεηο απφ 

απφζηαζε. ηελ ςπρηαηξηθή ε  ηειεςπρηαηξηθή είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή ηεο ηειεταηξηθήο, έρεη εξεπλεζεί εθηελψο, ζεσξείηαη ε ςπρηαηξηθή 

σο κηα ηδαληθή εηδηθφηεηα γηα εθαξκνγή ηέηνησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

ηειεδηάγλσζεο, κηα θαη πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε γηαηξνχ αζζελνχο πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ εξψηεζε – απάληεζε, απάληεζε θαη εξψηεζε. Υσξίο 

απαξαηηήησο ηελ θπζηθή εμέηαζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηνλ επαγγεικαηία εηδηθφ 

ςπρίαηξν ζα κπνξνχζε λα γίλεη απ΄ φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο.  
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Ζ ηειεςπρηαηξηθή είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε 
εθαξκνγή ηεο ηειεταηξηθήο πνπ έρεη 

εξεπλεζεί εθηελώο, 

θαζώο ε ςπρηαηξηθή ζεσξείηαη ε ηδαληθή 
εηδηθόηεηα γηα ηε ζρέζε ηαηξνύ –
αζζελνύο από απόζηαζε ρσξίο 

πεξίπινθεο ηερλνινγίεο, 

ιόγσ ηεο πξόζσπν κε πξόζσπν 
εμέηαζεο κέζσ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ 
ρσξίο ηελ αλάγθε ηεο θπζηθήο εμέηαζεο 

ηνπ ζώκαηνο.

 

 

Ζ πξψηε εθαξκνγή πινπνηήζεθε απφ ηνλ Widson ζηηο αξρέο ηνπ 50 

ζην ςπρηαηξηθφ ίδξπκα ηεο Nebraska ζηηο ΖΠΑ. Δθεί εξεπλήζεθε ε 

δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ςπρνζεξαπεπηψλ κέζσ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο 

ηειεφξαζεο. Γελ ήηαλ αθξηβψο ηειεδηάγλσζε απηφ, αιιά 10 ρξφληα αξγφηεξα 

ζην ίδην αθξηβψο ίδξπκα έγηλαλ νη πξψηεο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ αζζελψλ θαη 

ζεξαπφλησλ απφ απφζηαζε. Δθεί βξέζεθε ινηπφλ φηη ζε κηα πξψηε κειέηε φηη 

ε θπζηθή απφζηαζε ζεξάπνληνο απφ ηνπο αζζελείο δελ έρεη επίδξαζε ζηα 

θιηληθά απνηειέζκαηα. Οη δε αζζελείο θαη νη ζπγγελείο είλαη πνιχ δεθηηθνί ζ΄ 

απηή ηε κνξθή επηθνηλσλίαο.  

Ζ πξώηε εθαξκνγή ηειεςπρηαηξηθήο

πινπνηήζεθε από ηνλ Wittson ζηηο αξρέο 

ηνπ 1950 ζην ςπρηαηξηθό ίδξπκα ηεο 

Νεκπξάζθαο (NPI), 

όπνπ εξεπλήζεθε ε δπλαηόηεηα 

εθπαίδεπζεο ςπρνζεξαπεπηώλ κέζσ ηεο 

παξαθνινύζεζεο ζπλεδξηώλ κε θιεηζηό 

θύθισκα ηειεόξαζεο.

 

 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα επηβεβαηψζεθαλ ζην New Hamshire ζε κηα 

άιιε έξεπλα ζηελ Ακεξηθή φπνπ δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηελ 
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αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνρξψζεσλ, ζηελ αληίιεςε ηεο νκηιίαο θαη 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ζθέςεσο ηνπ ςπρηαηξηθνχ αζζελνχο πνπ ιίγν πνιχ είλαη ν 

θνξκφο κηαο ςπρηαηξηθήο εμέηαζεο.  

Μηα άιιε κεγάιε κειέηε, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ '80, 

δελ βξήθε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ 

αθξίβεηα ηεο δηάγλσζεο κέζσ ηεο 

ηειεςπρηαηξηθήο

ζε ζύγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο 

πξόζσπν κε πξόζσπν ζπλεληεύμεηο. 

 

 

Μηα άιιε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 80 δελ 

βξήθε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αθξίβεηα ηεο δηάγλσζεο κέζσ 

ηειεςπρηαηξηθήο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλέληεπμε. Γηα 

λα κε ζαο δαιίζσ κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο ηεο εγθπξφηεηαο, κηα θαη ν θχξηνο 

Φεξεληίλνο ζα κηιήζεη πεξηζζφηεξν ζηελ επφκελε νκηιία απφ κέλα λα ζαο πσ 

κφλν φηη είλαη ιίγν πνιχ δεθηφ ζήκεξα πσο εθαξκφδνληαο δηαγλσζηηθέο 

ηειεςπρηαηξηθέο κεζφδνπο θαηαιήγνπκε ζε ζπκθσλία κε άιιεο δηαγλσζηηθέο 

κεζφδνπο πνπ γίλνληαη απφ θνληά, φπσο γηα παξάδεηγκα εκηδνκεκέλεο 

θιίκαθεο εθηίκεζεο γηα ηηο ςπραλαγθαζηηθέο θαηαζιηπηηθέο θαη αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο, ζε κηα πεξίπησζε ςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο. Να πσ ινηπφλ 

φηη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαλείο ακθηζβεηεί ην αλ ε πνηφηεηα ή ε 

πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο απφ απφζηαζε είλαη αξθεηή, έξεπλεο φπσο απηή 

πνπ δείρλεη απηφο ν πίλαθαο, 
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Δπηπιένλ, κηα κειέηε πινπνίεζεο ελόο 
ζπζηήκαηνο ηειεζπλδηάζθεςεο ρακεινύ 
θόζηνπο ζε κηα ςπρηαηξηθή ππεξεζία νμέσλ 
πεξηζηαηηθώλ γηα κηα πεξίνδν 4 κελώλ 
θαηέιεμε όηη:

ε θπζηθή απόζηαζε κεηαμύ ζεξάπνληνο θαη 
ζεξαπεπόκελνπ εληζρύεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ 
πνζόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο από ηελ 
επηθνηλσλία

(πρ. νη αζζελείο, ζύκθσλα κε απηή ηε κειέηε, 
αηζζάλνληαη πην άλεηα ζηελ απνθάιπςε 
δεδνκέλσλ από ην πξνζσπηθό ηζηνξηθό ηνπο 
από απόζηαζε).

 

                   

κηα πεξίνδνο 4 κελψλ εθαξκνγήο κηαο ηέηνηαο δηαγλσζηηθήο κεζνδνινγίαο, ζε 

ππεξεζία κάιηζηα νμέσλ πεξηζηαηηθψλ έδεημε φηη ε θπζηθή απφζηαζε κεηαμχ 

ζεξάπνληνο θαη ζεξαπεπνκέλνπ, φρη απιψο δελ θάλεη ρεηξφηεξε, αιιά 

εληζρχεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο. Πηζαλφλ γηαηί νη 

αζζελείο, ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηελ κειέηε απηή αηζζάλνληαη πην άλεηα 

ζηελ απνθάιπςε δεδνκέλσλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο ηζηνξηθφ επξηζθφκελνη 

ζε απφζηαζε. Έηζη ην 94 ππήξραλ 16 πξνγξάκκαηα ηειεςπρηαηξηθήο ζηνλ 

θφζκν, ην 97 έγηλαλ 25,  

• Μηα έθζεζε ηνπ 1994 απαξηζκνύζε 16 

πξνγξάκκαηα ηειεςπρηαηξηθήο.

• Ο αξηζκόο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ 
έθηαζε ζηα 25 ην 1997,

ελώ αλαπηύρζεθαλ παξάιιειεο ππεξεζίεο 

αζύγρξνλεο ζεξαπείαο κε θζελέο 

ηερλνινγίεο πνπ αμηνπνηνύλ ην δηαδίθηπν 

internet, όπυρ ηο ηλεκηπονικό ηασςδπομείο 

και η επικοινυνία ζε ππαγμαηικό σπόνο με 

γπαπηό κείμενο. 
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αλαπηχρζεθαλ θαη άιιεο δπλαηφηεηεο κε ηελ είζνδν ηνπ internet ζε ρξήζε, 

φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ηα chat, ή ην γξαπηφ θείκελν ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, ψζηε ην 98 ε ακεξηθάληθε ςπρηαηξηθή έλσζε ελέθξηλε ηελ 

ςπρηαηξηθή δηάγλσζε κέζσ ηειεζπλδηάζθεςεο, θαη πνιπάξηζκεο κειέηεο 

κέρξη ζήκεξα ππνζηεξίδνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο.  

ήκεξα ε επξεία εκπνξηθή δηάζεζε επξπδσληθψλ δηαδηθηπαθψλ 

ζπλδέζεσλ, απηφ είλαη ην ADSL, πνπ πηζαλψο αθνχηε ζε δηαθήκηζε κεγάιεο 

ρσξεηηθφηεηαο θαη ηαρχηεηαο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ επηηξέπεη ηελ 

ηειεζπλδηάζθεςε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ήρν θαη εηθφλα θαη ζρεηηθά ρακειφ 

θφζηνο. Απηφ ιίγν πνιχ απνηειεί θαη ηελ αθνξκή ίζσο καδί κε ηελ 

επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία γηα λα ζθεθζεί θαλείο ηελ εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο 

ηδέαο θαη ζηα δηθά καο Διιεληθά δεδνκέλα θαη βέβαηα ηνπ ζηξαηνχ. 

Τινπνηεκέλεο εθαξκνγέο ηέηνησλ ππεξεζηψλ ζηνλ θφζκν ζήκεξα μεπεξλνχλ 

ηηο 1000.  

• Μηα έθζεζε ηνπ 1994 απαξηζκνύζε 16 

πξνγξάκκαηα ηειεςπρηαηξηθήο.

• Ο αξηζκόο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ 

έθηαζε ζηα 25 ην 1997,

ελώ αλαπηύρζεθαλ παξάιιειεο ππεξεζίεο 

αζύγρξνλεο ζεξαπείαο κε θζελέο 

ηερλνινγίεο πνπ αμηνπνηνύλ ην δηαδίθηπν 

internet, όπυρ ηο ηλεκηπονικό ηασςδπομείο 

και η επικοινυνία ζε ππαγμαηικό σπόνο με 

γπαπηό κείμενο. 
 

 

Ζ δπλαηφηεηα ηεο ηειεςπρηαηξηθήο λα κηκεζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ 

αθνπζηηθή θαη νπηηθή πνηφηεηα ηεο εκπεηξίαο ζπλεξγαζίαο ηνπ αζζελνχο κε 

ηνλ ζεξάπνληα, είλαη απφ θάζε άπνςε πνιχ ζεκαληηθή. Λίγα πξάγκαηα γηα ηα 

ηερληθά. Μηα επίγεηα κεηάδνζε ζε 128 kbps, γηα φζνπο δελ είλαη κπεκέλνη ζην 

είδνο ηεο ηειεπηθνηλσλίαο κε ην internet, απηφ είλαη κηα γξακκή ISDN, ιίγν πην 

γξήγνξε απφ ηηο απιέο ηειεθσληθέο γξακκέο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα πεηζηηθήο 

νπηηθήο εηθφλαο, αιιά πξνζέμηε 0,3 sec θαζπζηέξεζε, φπσο ζηε δνξπθνξηθή 
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κεηάδνζε κε 0,5 – 1 sec δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αθπξψλνληαη ιέμεηο πνπ 

ιέγνληαη ηαπηφρξνλα, ή λα ππάξμεη απηφ ην lag, απηή ε θαζπζηέξεζε, πνπ 

ίζσο έρεηε πξνζέμεη ζε παγθφζκηεο κεηαδφζεηο, φηαλ έρεηε θάπνηνλ ζηελ 

ηειεφξαζε λα παίξλεη ζπλέληεπμε απφ θάπνηνλ άιινλ πνπ βξίζθεηαη αιινχ 

θαη ππάξρεη εθείλε ε κεγάιε θαζπζηέξεζε. Απηά θάλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

δηάγλσζεο πξαγκαηηθά δχζθνιε. Δπνκέλσο απνξξίπηνληαη απηέο νη παιηέο 

ζπλδέζεηο, γη απηφ θαη ιέκε φηη ζήκεξα κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο φηη είλαη 

δπλαηφλ λα θζάζνπκε ζηελ πνηφηεηα πνπ ζέινπκε. Καη λα είλαη πξαγκαηηθά 

έγθπξε. Απηνί ήηαλ θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νη παιηέο ζπλδέζεηο δελ 

ήηαλ δπλαηέο θαη έηζη δελ κπνξνχζε λα ζπδεηεζεί κηα ηέηνηα πξφηαζε. ήκεξα 

ινηπφλ κε ηηο 0 – 0,3 sec θαζπζηεξήζεηο ησλ λέσλ ζχγρξνλσλ γξακκψλ απηφ 

είλαη εθηθηφ. 

• λα παξεκπνδίζνπλ ηελ νηθνδόκεζε ηεο 

απαξαίηεηεο επηθνηλσλίαο, 

• λα δπζρεξάλνπλ ηελ αλίρλεπζε ησλ κε 

ιεθηηθώλ δεδνκέλσλ 

• θαη λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ ειεύζεξε 

έθθξαζε ησλ αζζελώλ κε κηα 

πξνζαλαηνιηζκέλε, απξόζθνξα δνκεκέλε 

ζπλνκηιία.

ΔπνκέλσοΔ π ν κ έ λ σ ο , επίγεηεο ζπλδέζεηο κε ρακειά ,  ε π ί γ ε η ε ο  ζ π λ δ έ ζ ε η ο  κ ε  ρ α κ ε ι ά  KBSKBS

((εσοε σ ο θαη 128 θ α η  1 2 8  KBSKBS) παιαηόηεξεο ηερλνινγίαο )  π α ι α η ό η ε ξ ε ο  η ε ρ λ ν ι ν γ ί α ο  

θαζώο θαη ε αθξηβή δνξπθνξηθή δηαζύλδεζε, θ α ζ ώ ο  θ α η  ε  α θ ξ η β ή  δ ν ξ π θ ν ξ η θ ή  δ η α ζ ύ λ δ ε ζ ε ,  

κπνξνύλ:κ π ν ξ ν ύ λ :

 

 

  Πνηα είλαη ηα θφζηε θαη πνηα είλαη ηα νθέιε. Οη άκεζεο δαπάλεο 

αθνξνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ, ζηελ εγθαηάζηαζε ηειεθσληθψλ γξακκψλ θιπ. Οη 

ζηαζεξέο δαπάλεο ζα ήηαλ ην ελνίθην ησλ γξακκψλ, ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηε λέα ηερλνινγία, πξάγκαηα ηα νπνία δελ είλαη εμαηξεηηθά 

αθξηβά θαη δελ είλαη δχζθνια. Οη κεηαβιεηέο δαπάλεο ζα ήηαλ νη δαπάλεο 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, νη ακνηβέο γηα ην πξνζσπηθφ, πνπ νχησο ή άιισο ζην 

ζηξαηησηηθφ πιαίζην ππάξρνπλ θαη είλαη ζηαζεξέο, νη ζπληεξήζεηο θαη νη 

βειηηψζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πνιιά. 
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Οη άκεζεο δαπάλεο: 

• εμνπιηζκόο, 

• εγθαηάζηαζε ησλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ θηι. 

Οη ζηαζεξέο δαπάλεο:

• ελνίθην ησλ γξακκώλ, 
• εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηε λέα 

ηερλνινγία.

Μεηαβιεηέο δαπάλεο:

• δαπάλεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (νγθνρξέσζε) 
εθόζον πποβλέπεηαι.

θόζηνοθ ό ζ η ν ο -- όθεινοό θ ε ι ν ο

 

 

  Χζηφζν ε ηειεςπρηαηξηθή είλαη ζαθψο θζελφηεξε απφ ην ηαμίδη γηα 

ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ηαηξνχο. Καη ε έιιεηςε πφξσλ, αλζξσπίλσλ πφξσλ 

είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα. Δίλαη νηθνλνκηθφηεξε σο πξνο ηελ δηάζεζε 

απηψλ γηαηί ζηελ παξαδνζηαθή πξφζσπν κε πξφζσπν εμέηαζε πξέπεη λα 

απνζπάζνπκε εηδηθνχο απφ έλα θέληξν πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δνπιεηά θαη λα ηνπο πάκε θάπνπ αιινχ. Γηάθνξεο 

αμηνινγήζεηο θαη ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε γεληθή 

ηθαλνπνίεζε είλαη πςειή. Καη κάιηζηα είλαη πςειή θαη φηαλ πξνθχπηνπλ θαη 

πξνβιήκαηα ζηνλ εμνπιηζκφ, αλ πρ ζηελ δηάξθεηα κηαο ζχλδεζεο ηα 

πξάγκαηα δελ πάλε θαιά θαη απνθαηαζηαζνχλ κεηά απφ ιίγν.  

• Ζ ηειεςπρηαηξηθή είλαη θζελόηεξε 

από ην ηαμίδη γηα ηνπο αζζελείο ή ηνπο 

ηαηξνύο 

• θαη νηθνλνκηθόηεξε σο πξνο ηε 

δηάζεζε αλζξώπηλσλ πόξσλ, ηδίσο 

αλ ε παξαδνζηαθή πξόζσπν κε 

πξόζσπν εμέηαζε απαηηεί ηελ 

απόζπαζε πξνζσπηθνύ από 

λεπξαιγηθά θέληξα παξνρήο 

ππεξεζηώλ πξνο απνκαθξπζκέλεο 

κνλάδεο πγείαο κε κηθξό αξηζκό 

πεξηζηαηηθώλ. 
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Οη παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα ζπληεινχλ ζ΄ απηή ηελ πςειή 

ηθαλνπνίεζε ζίγνπξα πεξηιακβάλνπλ ην κεησκέλν απαηηνχκελν ρξφλν 

αιιειεπίδξαζεο, ν αζζελήο δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεη λα ηνλ δεη γηαηξφο, ε 

εμάιεηςε ηνπ ηαμηδησηηθνχ ρξφλνπ θαη επίζεο αμίδεη ηνλ θφπν λα ζαο αλαθέξσ 

νξηζκέλα άιια πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ΄ φςε. 

• ηνλ ξπζκό θαξέ εηθόλαο αλά δεπηεξόιεπην 
(Frames Per Second, FPS), 
πσ. 30 FPS ιζοδςναμεί με ηηλεοπηική 
ποιόηηηα, 

• δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 
πσ. ηλικία αζθενών, θύλο, εθνικόηηηα, 
μοπθυηικό επίπεδο,

• λνζνινγηθέο νληόηεηεο 
πσ. η καηάθλιτη ζηην οξεία θάζη υρ ππορ 
ηην καηάθλιτη ζε αποδπομή, 

• ηα θόζηε πινπνίεζεο, 

• ε ηθαλνπνίεζε από ηελ δηαζεζηκόηεηα 
άιισλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ 
πνπ πξνζθέξνληαη παξάιιεια, θα. 

άιινη παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη λα 
επηδξνύλ ζηελ πνηόηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο 
πεξηιακβάλνπλ:

 

 

  Δίλαη απηφο ν ξπζκφο πνπ έιεγα πξηλ, ηεο κεηάδνζεο εηθφλαο, ιίγν 

πνιχ απηφ έρεη λα θάλεη κε ηηο ηαρχηεηεο ησλ γξακκψλ, είλαη δεκνγξαθηθνί 

παξάγνληεο φπσο είλαη ε ειηθία ησλ αζζελψλ, ε εζληθφηεηα, ην θχιν, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν, νη λνζνινγηθέο νληφηεηεο, ηα θφζηε, ε ηθαλνπνίεζε, 

δηαζεζηκφηεηα παξάιιεια άιισλ ππεξεζηψλ, παζνινγηθψλ αο πνχκε,  

• γηα ηελ νξγάλσζε ησλ απαξαίηεησλ 
θιηληθώλ πξσηνθόιισλ, 

• ηελ ηήξεζε ησλ ρξόλσλ εθπαίδεπζεο 
ηνπ πξνζσπηθνύ θαη επάλδξσζεο ηεο 
ππεξεζίαο 

• ηελ πξνζθνξά ηερληθήο βνήζεηαο. 

ΟΟ δηνηθεηηθόο ζπληνληζκόο είλαη επίζεο δ η ν η θ ε η η θ ό ο  ζ π λ η ν λ η ζ κ ό ο  ε ί λ α η  ε π ί ζ ε ο  

έλαο ζεκαληηθόο θαζνξηζηηθόο έ λ α ο  ζ ε κ α λ η η θ ό ο  θ α ζ ν ξ η ζ η η θ ό ο  

παξάγνληαο γηα ηελ πινπνίεζε αιιά θαη π α ξ ά γ ν λ η α ο  γ η α  η ε λ  π ι ν π ν ί ε ζ ε  α ι ι ά  θ α η  

ηε καθξνπξόζεζκε βησζηκόηεηα ελόο η ε  κ α θ ξ ν π ξ ό ζ ε ζ κ ε  β η σ ζ η κ ό η ε η α  ε λ ό ο  

πξνγξάκκαηνο π ξ ν γ ξ ά κ κ α η ν ο  ηειεςπρηαηξηθήοη ε ι ε ς π ρ η α η ξ η θ ή ο ::
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ν δηνηθεηηθφο ζπληνληζκφο, ν νπνίνο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο, θαη πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ππ΄ φςε ζ΄ έλα ηέηνην πξφγξακκα γηα ηε βησζηκφηεηά ηνπ 

καθξνπξφζεζκα, ε αζθάιεηα ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ.  

ηελ πξφηαζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζην 414 ΝΔΝ ζεκεηψλεηαη φηη 

πεξηιακβάλνληαη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε δηεζλείο 

ζηαζεξέο, πνπ βξίζθνληαη ζε εθαξκνγέο αλάινγεο ζηνλ ππφινηπν θφζκν θαη 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Λακβάλεηαη ππ΄ φςε επίζεο ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ αζθαιείο 

ηειεπηθνηλσλίεο, αιιά ηνπιάρηζην ζην επίπεδν πνπ εκείο ηηο ρξεηαδφκαζηε λα 

είλαη αζθαιείο ε πξφηαζή καο είλαη απνδεθηή σο πξνο ηα standards πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Καη βέβαηα ζηαζκίδεη ηε ζρέζε θφζηνπο θαη νθέινπο έηζη φπσο 

ηελ πεξηγξάςακε πξηλ.  

πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνληαη, 

• ε εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο, θξππηνγξάθεζεο θαη πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ, 

• ε εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ ηύπνπ 

«firewall», 

γηα ηελ απνηξνπή επεκβάζεσλ ζηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, ή θαη θινπήο δεδνκέλσλ πνπ 

αληαιάζζνληαη δπλακηθά, από ηξίηνπο ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηύνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαζύλδεζεο κέζσ 

απηνύ, 

• θπζηθή πξνζηαζία ησλ ειεθηξνληθώλ δεδνκέλσλ 

ζην επίπεδν ησλ ζπλζεθώλ θύιαμεο, 

• απνθιεηζηηθή πξόζβαζε ησλ δεδνκέλσλ 

ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνύο από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό 

θαη ηνλ ηαηξό πνπ εμεηάδεη θαηά πεξίπησζε. 

 

 

Πεξηιακβάλεηαη ινηπφλ ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, εγθαηάζηαζε 

ινγηζκηθνχ θαη εμνπιηζκνχ firewall, θπζηθή πξνζηαζία δεδνκέλσλ κε ηηο 

ζπλζήθεο θχιαμεο, απνθιεηζηηθή πξφζβαζε ηνπ ζεξάπνληνο θαη κφλν. ια 

απηά είλαη εθηθηά ζήκεξα κε ηελ ηερλνινγία. Έηζη δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία 

θεηκέλσλ, εηθφλσλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη αθηηλνγξαθίεο ΖΚΓ, αμνληθέο, ή 

θηλνχκελε εηθφλα θαη ήρνο, απηφ πνπ αθνξά ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ εηδηθφ, 

θαη ιίγν πνιχ απηά είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηα ηαηξεία 

ησλ κνλάδσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί, ρσξίο λα κπσ ζε 
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ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα ζαο ήηαλ απαξαίηεηεο, ζην ινγηζκηθφ πνπ ζα κπνξνχζε 

λα πεξηιακβάλεηαη, ζην ηη πξέπεη λα είλαη απηέο νη ζπλδέζεηο γηα λα 

ιεηηνπξγνχλ ζσζηά.  

Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Ηαηξείσλ Μνλάδσλ

ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο 

• επεμεξγαζηήο > 1.2 Ghz, κλήκε > 512 MB, ζθιεξόο δίζθνο >30 GB > 7000 

ζηξνθέο/ιεπηό, DVD recorder (εγγξαθήο DVD-R, RW), USB v. 2.0 > 2 

εηζόδσλ, θάξηα γξαθηθώλ (κε επεμεξγαζηή ηθαλνπνηεηηθήο απόδνζεο 30 

θαξέ ην ιεπηό ζε αλαιύζεηο ηνπιάρηζηνλ 1200x1024 κλήκεο >64MB), 

ππνδνρή δηθηύνπ UTP LAN >10 MbPS, πιεθηξνιόγην δηάηαμεο QWERTY, 

πνληίθη.  

• Oζόλε VGA αλάιπζεο > 800x600 pixel

Tξνθνδνζία 220 Volt κέζσ UPS ζηαζεξήο ηάζεο, αλακνλήο > 1 ιεπηνύ

Firewall enabled ADSL router επξπδσληθήο ρσξεηηθόηεηαο > 1 MbPS ή 

modem ISDN1

Δθηππσηήο έγρξσκνο inkjet Α4 θσηνγξαθηθήο αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ 2 

megapixels

Έγρξσκνο scanner εγγξάθσλ Α4 USB v2.0

Webcam, απηόκαηεο εζηίαζεο, κε δπλαηόηεηα αιιαγήο δηεύζπλζεο γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε θηλνύκελνπ αληηθεηκέλνπ ζην ρώξν θαη κεγέζπλζεο 4 

θνξέο (zoom X4). 

 

 

ην ηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζην λνζνθνκείν πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο έδξα ησλ 

ζεξαπφλησλ γηα λα δηελεξγνχλ ηηο εμεηάζεηο απφ απφζηαζε, ζε επίπεδν 

εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη αζθαιψλ ζπλδέζεσλ.  



 75 

Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Ννζνθνκείνπ  

ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο:

• επεμεξγαζηήο > 1.2 Ghz, κλήκε > 512 MB, ζθιεξόο δίζθνο >30 GB > 7000 

ζηξνθέο/ιεπηό, DVD recorder (εγγξαθήο DVD-R, RW), USB v. 2.0 > 2 

εηζόδσλ, θάξηα γξαθηθώλ (κε επεμεξγαζηή ηθαλνπνηεηηθήο απόδνζεο 30 

θαξέ ην ιεπηό ζε αλαιύζεηο ηνπιάρηζηνλ 1024Υ900 κλήκεο >128MB), 

ππνδνρή δηθηύνπ UTP LAN >10 MbPS, πιεθηξνιόγην δηάηαμεο QWERTY, 

πνληίθη.  

• Oζόλε VGA αλάιπζεο > 800x600 pixels

θνξεηόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο κε ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο 

ηξνθνδνζία 220 Volt κέζσ UPS ζηαζεξήο ηάζεο, αλακνλήο > 1 ιεπηνύ

Firewall enabled ADSL router επξπδσληθήο ρσξεηηθόηεηαο > 1 MbPS

Έγρξσκνο scanner εγγξάθσλ Α4 USB v2.0

Δθηππσηήο Α4 inkjet έγρξσκνο θσηνγξαθηθήο αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ 2 

megapixels

2 webcam, απηόκαηεο εζηίαζεο, κε δπλαηόηεηα αιιαγήο δηεύζπλζεο γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε θηλνύκελνπ αληηθεηκέλνπ ζην ρώξν θαη κεγέζπλζεο 4 

θνξέο (zoom).
 

 

Βέβαηα αμίδεη ηνλ θφπν λα θάλσ κηα επηζήκαλζε θαη λα πσ φηη ηίπνηε 

δελ αληηθαζηζηά ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη ζε κηα ςπρηαηξηθή εμέηαζε απφ 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη απηφ πνπ δίδεη ζηνηρεία 

γηα ην πνηνο είλαη ν αζζελήο, πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ πεξίγπξν, κε ην 

ρψξν, θαη αμίδεη ηνλ θφπν λα ζαο αλαθέξσ έλα παξάδεηγκα θαη ιίγν 

ραξηηνινγψληαο: Τπήξρε κηα ηέηνηα ηειεζπλδηάζθεςε ςπρηαηξηθή αζζελνχο, 

ζηελ νπνία ν ςπρίαηξνο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν αζζελήο πξέπεη λα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θηλείηαη πεξηζζφηεξν θαη φηη απηφ ζα ηνπ έθαλε θαιφ 

ζηελ αλάξξσζε απφ ηε λφζν. Βέβαηα απηφ πνπ δελ είρε δεη κέζσ ηειεφξαζεο, 

κέζσ computer, ήηαλ ην γεγνλφο φηη ν αζζελήο ήηαλ ζε αλαπεξηθφ θαξνηζάθη. 

Σν νπνίν ην είδε βέβαηα φηαλ έθαλε zoom ε camera θαη έδεημε ζε κεγαιχηεξε 

δηάζηαζε ην ρψξν πνπ ν αζζελήο βξηζθφηαλ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη φκσο ε 

αιήζεηα είλαη φηη κηα δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ζε επίπεδν θιηληθήο 

ζπλέληεπμεο ςπρηαηξηθήο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη απφ απφζηαζε θαη ίζσο ιχλεη 

πνιιά πξνβιήκαηα πνπ πξναλέθεξαλ νη ζπλνκηιεηέο κνπ, θαζψο επίζεο 

είλαη πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθή θαη βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε δηάζεζε ησλ 
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αλζξσπίλσλ πφξσλ. Καη επίζεο είλαη θαη έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηαηί δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, γηαηί απηά θαηαγξάθνληαη, κπνξνχλ λα 

πξνβιεζνχλ αξγφηεξα κε ηελ ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνχο ζε εθπαηδεπφκελνπο 

θαη δίλεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα ηεο θαηαγξαθήο ζηαηηζηηθά πεξηζζνηέξσλ 

ζηνηρείσλ πνπ δηαθεχγνπλ ζηε γξήγνξε ππφ πίεζε ρξφλνπ, δηαθνξεηηθά, 

θιηληθή πξάμε. 

Δπραξηζηψ. 
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 «Ζ εγθπξόηεηα ηεο ςπρηαηξηθήο δηάγλσζεο ζηελ 

ηειεςπρηαηξηθή» 

 

Φεξεληίλνο Παλαγηώηεο, Φπρίαηξνο, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Έρσ αξθεηέο επηθαιχςεηο κε ηνλ θχξην Παπαδεκεηξηάδε, αιιά θαη 

θάπνηεο δηαθνξέο ζε θάπνηα πξάγκαηα, νπφηε λνκίδσ κε ηηο δχν νκηιίεο ζα 

θαιπθζεί πην ζθαηξηθά ην φιν ζέκα. Καη΄  αξρήλ ζα δψζνπκε θάπνηνπο 

νξηζκνχο, γηαηί πξνθαλψο δελ είζηε εμνηθεησκέλνη κε ην ζέκα ηφζν πνιχ. Αο 

δνχκε ηξεηο έλλνηεο. Ζ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο (e-health), ε έλλνηα ηεο 

ηειεταηξηθήο γηα ηελ νπνία κίιεζε ν πξνεγνχκελνο νκηιεηήο, θαη ε έλλνηα ηεο 

ηειεςπρηαηξηθήο. Ζ θάζε κηα ππάγεηαη ζηελ πξνεγνχκελε.  

“ειεθηξνληθή πγεία”

(e-health)

Υξήζε ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο (θαη ηεο

“ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο”) ζηηο

επηζηήκεο πγείαο.

Πεξηιακβάλεη ηελ ηειε-ηαηξηθή, αιιά είλαη

έλλνηα γεληθόηεξε, πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηε

δηαθίλεζε ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ κε

ειεθηξνληθή κνξθή (π.ρ. ηζηνζειίδεο

ηαηξηθώλ πεξηνδηθώλ θαη βάζεσλ

δεδνκέλσλ, “νκάδεο ελδηαθέξνληνο”

αζζελώλ, δηθηπαθνύο ηόπνπο γηα

ζπλερηδόκελε ηαηξηθή εθπαίδεπζε θ.ι.π.)

 

 

Ζ ειεθηξνληθή πγεία, ε επξχηεξε απ φιεο ηηο έλλνηεο, είλαη γεληθά ε 

ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο ζηηο επηζηήκεο ηεο πγείαο. 

Πεξηιακβάλεη ηελ ηειεταηξηθή, ηελ ακέζσο απφ θάησ, αλαθέξεηαη ζηελ 

δηαθίλεζε ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ειεθηξνληθή κνξθή, γηα παξάδεηγκα 

ηζηνζειίδεο ηαηξηθψλ πεξηνδηθψλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, νκάδεο ελδηαθεξφλησλ 

αζζελψλ, sites ζηα νπνία νη αζζελείο βξίζθνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα πνπ 

έρνπλ ηελ ίδηα λφζν, αθφκα θαη sites πνπ αθνξνχλ ζπλερηδφκελε ηαηξηθή 

εθπαίδεπζε, αιιά πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηειεςπρηαηξηθή πνπ ζα δνχκε πηφ 
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θάησ.  

“ηειε-ηαηξηθή” (telemedicine)

Υξήζε ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο γηα 

ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ 

εηδηθώλ θαη άιισλ παξνρέσλ ππεξεζηώλ 

πγείαο θαη γηα ηελ παξνρή ηαηξηθώλ 

ππεξεζηώλ απ’ επζείαο ζε αζζελείο 

(δηάγλσζε, παξαθνινύζεζε, ζεξαπεία) από 

άιινηε άιιε απόζηαζε

 

 

Ζ ηειεταηξηθή αθνξά ηελ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο γηα 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εηδηθψλ θαη αξρήλ αιιά θαη άιισλ 

παξνρέσλ ππεξεζηψλ πγείαο, αιιά θαη γηα ηελ παξνρή ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζε αζζελείο απ΄ επζείαο απφ απφζηαζε είηε δηάγλσζεο, είηε 

ζεξαπείαο.  

“ηειε-ςπρηαηξηθή” 

(telepsychiatry)
Δθαξκνγή ησλ κεζόδσλ ηεο ηειε-

ηαηξηθήο ζηελ ςπρηαηξηθή (επξύο 

νξηζκόο)

Υξήζε “ηειεδηάζθεςεο”

(videoconference) γηα ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμύ εηδηθνύ ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη 

αζζελνύο ή άιινπ παξνρέα

ππεξεζηώλ ζηνλ αζζελή (ζηελόο 

νξηζκόο)
 

 

Ζ ηειεςπρηαηξηθή κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη κε έλα επξχ νξηζκφ ε 

εθαξκνγή ηεο ηειεταηξηθήο ζηελ ςπρηαηξηθή αιιά κε έλα ζηελφηεξν νξηζκφ 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ε ηειεζπλδηάζθεςε, ην videoconference γηα 

ζέκαηα ηεο Φπρηαηξηθήο, γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ςπρηάηξνπ, ηνπ 
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εηδηθνχ ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηνπ αζζελνχο ή κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ηεο 

ςπρηθήο πγείαο, κεηαμχ ηνπο, ή ελφο παξνρέα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο κε 

έλαλ εηδηθφ. Απηφο είλαη ινηπφλ ν ζηελφο νξηζκφο.  

πλήζεο κεηαδηδόκελε 

πιεξνθνξία ζηελ ηειεςπρηαηξηθή
• Φσλή

• Κηλνύκελε εηθόλα θαη θσλή

– κεγαιύηεξε αίζζεζε ακεζόηεηαο / 
επαθήο

• Κείκελν

– Γηθηπαθνί ηόπνη (παξνρή 
πιεξνθνξηώλ, επηθνηλσλία)

– Πεξηνρέο ζπλνκηιίαο (“chat rooms” 
– αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ)

– Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν

 

 

Σψξα, φπσο είδακε θαη πξηλ ε πιεξνθνξία πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ 

ηειεςπρηαηξηθήο κπνξεί λα είλαη κφλν θσλή, κπνξεί λα είλαη θαη κφλν εηθφλα. 

Γηαηί ν ςπρίαηξνο κπνξεί θαη πξέπεη λα δεη θαη κηα αμνληθή αο πνχκε. Μπνξεί 

λα είλαη θηλνχκελε εηθφλα θαη θσλή, θαη απηφ πξνζζέηεη νπσζδήπνηε 

κεγαιχηεξε ακεζφηεηα ζηελ επαθή. Μπνξεί λα είλαη θαη θείκελν, φπσο απηφ 

πνπ κπνξεί λα βξεη θαλείο ζ΄ έλα site ή κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κ΄ έλαλ άιιν 

ελδηαθεξφκελν ή θαη κ έλαλ γηαηξφ, κπνξεί λα θάλεη ςπρνζεξαπεία κέζσ chat 

ζε έλα chat room ή θαη κέζσ email κπνξεί λα γίλεη ςπρνζεξαπεία, ζε 

ζπλεδξίεο κέζσ email. ια απηά ινηπφλ κεηαδίδνληαη κέζσ ηειεςπρηαηξηθήο. 

Πψο είλαη ε θαηεχζπλζε ηεο κεηάδνζεο απηήο ηεο πιεξνθνξίαο;  
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Καηεύζπλζε κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο
• Μνλόδξνκε

(ξαδηόθσλν, ηειεόξαζε, κε-δηαδξαζηηθνί

δηθηπαθνί ηόπνη)

Πιεξνθόξεζε, εθπαίδεπζε, ςπρνεθπαίδεπζε

• Ακθίδξνκε

(ηειέθσλν, βηληεόθσλν, δηαδξαζηηθνί δηθηπαθνί 

ηόπνη, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν)

Γηάγλσζε, ζπκβνπιεπηηθή, ςπρνζεξαπεία, 

παξνρή βνήζεηαο ζε άιινπο γηα εθαξκνγή 

ζεξαπείαο

• Πνιιαπιή

(δηθηπαθνί ηόπνη κε πεξηνρέο ζπλνκηιίαο)

Αληαιιαγή απόςεσλ, κνξθή νκαδηθήο 

ςπρνζεξαπείαο
 

 

Μπνξεί λα είλαη κνλφδξνκε, φπσο αο πνχκε αθφκε θαη κηα εθπνκπή 

πγείαο γηα ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο ζηελ ηειεφξαζε ή ζην ξαδηφθσλν κπνξεί 

λα είλαη ηειεςπρηαηξηθή κε έλα επξχ νξηζκφ. Αιιά είλαη κνλφδξνκε 

επηθνηλσλία. Ή έλα site ζην νπνίν παξέρεηαη ελεκέξσζε γηα ζέκαηα ςπρηθήο 

πγείαο είλαη ηειεςπρηαηξηθή. Μεηάδνζε ζεκάησλ ςπρηθήο πγείαο απφ έλαλ 

εηδηθφ ζηνλ θφζκν. Αιιά είλαη κνλφδξνκε κεηάδνζε. Τπάξρεη ε ακθίδξνκε 

κεηάδνζε, ακθίδξνκε ξνή πιεξνθνξίαο, πνπ γίλεηαη κε ην ηειέθσλν ή κε ην 

βηληενηειέθσλν ή κε ην email ή κε sites, ηα νπνία φκσο είλαη interactive, είλαη 

δηαδξαζηηθά, δειαδή είλαη θάπνηνο ζηελ άιιε κεξηά θαη αλάινγα ηη ηνπ πεηο 

αληηδξά αλάινγα. Καη απηή ε κνξθή είλαη αθφκε πην ρξήζηκε ζηε δηάγλσζε, 

ζηελ ζεξαπεία, ζηελ ςπρνζεξαπεία, ή ζηελ απιή ζπκβνπιεπηηθή. Τπάξρεη θαη 

ε πνιιαπιή, ε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο πξνο πνιιαπιέο θαηεπζχλζεηο, 

φπνπ κπαίλνπλ πιένλ πνιινί κέζα ζε κηα επηθνηλσλία θαη κηιάκε γηα chat 

rooms, κηιάκε γηα πην ζχλζεηεο κνξθέο αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο. Μηιάκε γηα 

νκαδηθή ςπρνζεξαπεία ζην δηαδίθηπν αο πνχκε. Οη θιηληθέο κνξθέο ηηο νπνίεο 

παίξλεη ε ηειεςπρηαηξηθή κπνξεί λα είλαη ζηελ πξάμε: ε ηειεθσληθή βνήζεηα, 

κπνξεί λα είλαη φια απηά ηα νπνία γίλνληαη ζην δηαδίθηπν, κπνξεί λα είλαη θαη 

ε ηειεζπλδηάζθεςε. Ο ζηελφο νξηζκφο, θη απηφ λνκίδσ πνπ ηειηθά αθνξά ην 

κέιινλ είλαη ην δεχηεξν. Δίλαη ε ηειεζπλδηάζθεςε. Καη απηφ πνπ πξνρσξάεη 

θαη εμειίζζεηαη, φρη  βεβαίσο φηη θαη ηα άιια δελ είλαη πάξα πνιχ ρξήζηκα θαη 

πνιχ ππνβνεζεηηθά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αιιά ηειεπηαία φιν θαη 
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πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ηειεςπρηαηξηθή γηα λα ζεκαίλεη 

ηειεζπλδηάζθεςε. Αο δνχκε θαζέλα απφ απηά.  

Σειεθσληθή βνήζεηα
• Γηαγλσζηηθή αμηνπηζηία θαηώηεξε ηεο 

θιαζηθήο εμέηαζεο, αιιά όρη πνιύ 

ρακειή

• Αμηνπηζηία θαιή γηα εξγαιεία δηαινγήο

• Ηθαλνπνηεηηθή γηα ηαθηηθή 

παξαθνινύζεζε(αιιάππνρξεζηκνπνηνύ

κελε γηα ην ζθνπό απηό)

• Υξεζηκόηαηε γηα “παξέκβαζε ζηελ 

θξίζε”

• Δπξύηαηε ρξήζε, πνιύ κηθξή 

βηβιηνγξαθία  

 

Ζ ηειεθσληθή βνήζεηα είλαη θαιή, έρεη θαιή αμηνπηζηία, εηδηθά σο 

εξγαιείν δηαινγήο. Γηα screening, λα μεζθαξηάξεη ηηο πεξηπηψζεηο πξηλ ηηο 

κειεηήζνπκε πην θαιά κε άιια εξγαιεία. κσο έρεη θαηψηεξε δηαγλσζηηθή 

αμηνπηζηία ηεο θιαζζηθήο ςπρηαηξηθήο εμέηαζεο. Χζηφζν φρη θαη ηφζν ρακειή. 

Γηα screening εξγαιείν είλαη θαιή. Βεβαίσο είλαη πνιχ θαιή, ηθαλνπνηεηηθή γηα 

follow up ησλ πεξηζηαηηθψλ, αλ θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν πνιχ γη απηφ ην 

ζθνπφ.  

Γηαδίθηπν

• Πεξίπνπ 100.000 δηθηπαθνί ηόπνη κε 

ζέκαηα πγείαο (BMJ 1999), πνιινί εμ 

απηώλ γηα ςπρηθή πγεία

• Δπθνιία αλεύξεζεο (κεραλέο αλαδήηεζεο 

/ ζπλδέζεηο)

• Υξεηάδεηαη πξνζνρή ζηελ αμηνπηζηία ησλ 

πιεξνθνξηώλ

• Γηαγλσζηηθή αμηνπηζηία βαζίδεηαη ζε 

απηήλ ησλ απηνζπκπιεξνύκελσλ

θιηκάθσλ
 

 

ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ ζήκεξα 100000 sites κε ζέκαηα πγείαο, 

πνιιά απφ απηά είλαη ςπρηθήο πγείαο, ζχκθσλα κε κηα δεκνζίεπζε ζην BMJ, 
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ηα βξίζθεη θαλείο κέζα απφ κεραλέο αλαδήηεζεο, ην Goggle αο πνχκε, πνπ 

κπνξεί λα βξεη ηέηνηα sites. Βεβαίσο εδψ ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζην ηη ππάξρεη 

ζην δηαδίθηπν γηαηί κπνξεί λα βξεη θαλείο θαη site αλεχζπλα., κε αμηφπηζηα, κε 

έγθπξα. Υξεηάδεηαη πνιχ κεγάιε πξνζνρή. Γελ ππάξρεη θαλέλαο έιεγρνο ζ΄ 

απηά. ηαλ πξνζπαζνχλ λα παξέρνπλ θαη ππεξεζίεο δηάγλσζεο ή αθφκε θαη 

άιιεο ππεξεζίεο, απηφ ζπλήζσο γίλεηαη κέζσ θιηκάθσλ, δειαδή 

ζπκπιεξψλεη ν ρξήζηεο ηνπ site θαη ζνπ βγάδεη απ απηφ έλα score απφ ην 

νπνίν θαλείο κεηά βγάδεη θάηη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Παξαπέκπεη ζε θάπνηνλ 

αιγφξηζκν, φηη αλ έρσ απηφ ην ηφζν score έρσ θαηάζιηςε θαη άξα πξέπεη λα 

θάλσ απηί θη απηφ αο πνχκε. 

Μπνξεί λα γίλνπλ αθφκα θαη ςπρνζεξαπείεο θπξίσο γλσζηαθνχ θαη 

ζπκπεξηθεξηθνχ ηχπνπ κέζσ δηθηπαθψλ ηφπσλ, είηε απηφκαηεο κέζσ 

αιγνξίζκσλ, δειαδή φζν κπνξεί λα γίλεη απηφ θάπνηεο αο πνχκε απηφκαηεο 

αλάινγα κε ην feedback πνπ βγάδεη ν ρξήζηεο, ή κε θάπνηνλ ζεξαπεπηή 

κέζσ email, ή κέζσ chat.  

Καη ηέινο ε ηειεζπλδηάζθεςε, γηα ηελ νπνία έρεη δηαγλσζηηθή 

αμηνπηζηία εθάκηιιε ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν εμέηαζεο, θιαζζηθήο 

εμέηαζεο. Χζηφζν φηαλ ε ηαρχηεηα κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη πάλσ 

απφ 384 kbpps, απηφ βεβαίσο έρεη πςειφ θφζηνο, δελ κπνξεί λα γίλεη παληνχ, 

δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ην ζπίηη, ζπλήζσο γίλεηαη ζε θάπνηα κέξε, φπνπ 

πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ νη εηδηθέο ζπζθεπέο. Αιιά είλαη πάξα πνιχ ρξήζηκε 

ζε απνκνλσκέλεο, ζε νξεηλά κέξε, ζε λεζησηηθά κέξε, ζα δνχκε θαη εκείο 

πνπ ην εθαξκφζακε ζην Αηγηλήηεην, αλ έρνπκε ρξφλν.  

ην εξψηεκα ζην νπνίν νπζηαζηηθά ζήκεξα θιήζεθα λα απαληήζσ, 

νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κειέηεο πνπ είπε πξνεγνπκέλσο ν θχξηνο 

Παπαδεκεηξηάδεο ππάξρνπλ ζ απηή ηελ κεηαλάιπζε ε νπνία δεκνζηεχζεθε 

ην 2005, θάπνησλ ακεξηθαλψλ απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Columbia θαη ην New 

York State Psychiatric Institute, νη νπνίνη απάληεζαλ ζην εξψηεκα, κπνξεί ε 

ηειεςπρηαηξηθή λα αλαπιεξψζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ςπρηαηξηθέο 

εθηηκήζεηο, ηηο πξφζσπν κε πξφζσπν; ’Έθαλαλ κηα κεηαλάιπζε, κειέηεζαλ 

πάλσ απφ 380 κειέηεο απφ ην 56 κέρξη ην 2002, ηηο νπνίεο βξήθαλ απφ ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Psychinfo, απφ απηέο απνκφλσζαλ 14 κειέηεο 

πνπ είραλ πάλσ απφ 10 αζζελείο ε θάζε κία. Μηιάκε δειαδή ζπλνιηθά πάλσ 

απφ 500 αζζελείο. Οη κειέηεο ζπλέθξηλαλ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν θαη ηελ 
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ηειεςπρηαηξηθή αμηνιφγεζε. Γελ έβαιαλ κειέηεο πνπ ήηαλ κέζσ ηειεθσληθήο 

γξακκήο θαη θάκεξαο, απηήο ηεο απιήο θάκεξαο πνπ έρνπκε ζην internet. 

Δίραλ δειαδή έλα κίληκνπκ ζηελ πνηφηεηα ηεο ηαρχηεηαο ηεο κεηάδνζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο, θαη δηέθξηλαλ, ζα δνχκε 

παξαθάησ θαη ζηνλ πίλαθα ηηο κειέηεο εθείλεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχηαλ ην 

low band width, απηφ ην 128 ιέγεηαη low band width, θαη high band width, πνπ 

είλαη ην 384 kbps. Ζ ηαθηηθή ήηαλ ε εμήο: βιέπνπκε έλαλ ζρηδνθξελή κέζσ 

ηειεςπρηαηξηθήο θαη έλαλ απφ θνληά. Σνπ δίλνπκε κηα θιίκαθα ςπρηαηξηθή ε 

νπνία κεηξάεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο. πγθξίλνπκε πψο πάεη κε 

ηε κηα κέζνδν, πψο πάεη κε ηελ άιιε, θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπο. Δπίζεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ θιίκαθεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ ηε κέζνδν θαη 

θιίκαθεο ηθαλνπνίεζεο ησλ γηαηξψλ απφ ηε κέζνδν. Οη ζπγγξαθείο 

αμηνιφγεζαλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ κειεηψλ, κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα, αλ νη 

κειέηεο φιεο ήηαλ πςειήο, κέηξηαο, ή ρακειήο πνηφηεηαο. Οη παξάκεηξνη πνπ 

ζπλέθξηλαλ ήηαλ αληηθεηκεληθέο θιίκαθεο ςπρνπαζνινγίαο θαη θιίκαθεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ ή ησλ γηαηξψλ. πκπέξαζκα: ε ηειεςπρηαηξηθή 

απνδείρζεθε ηζνδχλακε κε ηελ απφ θνληά εμέηαζε. Απηφ έρεη δείμεη ε πην 

πξφζθαηε κεηαλάιπζε Ακεξηθαλψλ επηζηεκφλσλ ην 2005.  

Αμίδεη φκσο λα ζεκεηψζνπκε ην εμήο: θάλεθε φηη ηα ζπζηήκαηα high 

band width, ην 384, ππεξέρνπλ ησλ ρακειψλ, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

απαηηείηαη ιεπηνκεξήο νπηηθή παξαηήξεζε. ηαλ έρεηο λα δηαγλψζεηο θάπνηνλ 

πνπ έρεη ηξφκν ή έρεη εμσππξακηδηθφ ζχκπησκα ζαλ παξελέξγεηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ηνλ ηξφκν δελ ηνλ πηάλεη έλα ρακειφ, γηαηί θάλεη lag 

(θαζπζηέξεζε). Έηζη θαίλεηαη ζηαζεξφ ην ρέξη, δελ θαίλεηαη ν ηξφκνο φηαλ 

είλαη ρακειή ε ηαρχηεηα ζχλδεζεο. Έηζη θηλεηηθέο δηαηαξαρέο, αθφκε θαη ηα 

αξλεηηθά ζπκπηψκαηα ησλ ζρηδνθξελψλ δελ θαίλνληαη (ε ζθπθηή ζηάζε, ε 

έιιεηςε κνξθαζκψλ, ε έιιεηςε εθθξαζηηθφηεηαο πξνζψπνπ) ηφζν θαιά κε 

ηηο ρακειέο ηαρχηεηεο κεηάδνζεο.  

ε φ,ηη αθνξά ην ζχζηεκα πνπ εθαξκφζζεθε ζην Αηγηλήηεην: Τπήξμε 

έλα Δπξσπατθφ πξφγξακκα ην νπνίν εθαξκφζζεθε πηινηηθά ζε ηξία κέξε. 

Λέγεηαη ISLANDS δηφηη εθαξκφζζεθε ζε λεζηά (ηειεςπρηαηξηθήο). 
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ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ

Σν πξόγξακκα ISLANDS (2003-

2005) είλαη έλα εξεπλεηηθό 

πξόγξακκα πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Δ.Δ. 

(ηνκέαο ‘Πνηόηεηα Εσήο’) κε 

ζηόρν ηελ αλάπηπμε θαη παξνρή 

ηειεςπρηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

 

 

 Σα Καλάξηα λεζηά (Ηζπαλία), Μαξηηλίθα (Γαιιία) θαη απφ ηελ Διιάδα 

πνπ ηελ εθαξκνγή ηελ αλέιαβε ην Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν, ήηαλ ε Άλδξνο, ζηηο 

βφξεηεο Κπθιάδεο. Οη ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο βεβαίσο δελ ήηαλ κφλν 

αζζελείο, αιιά ήηαλ θαη θξνληηζηέο ηνπο, πνπ πξνζεξρφηαλ ζηα ζπζηήκαηα 

απηά, ππήξρε έλα εηθνλνηειέθσλν πνπ ππήξρε ζην Αηγηλήηεην λνζνθνκείν θαη 

έλα ζην θέληξν πγείαο Άλδξνπ, αιιά θαη νη γηαηξνί ηεο πξσηνβάζκηαο πγείαο, 

νη αγξνηηθνί θαη νη επηκειεηέο ηνπ θέληξνπ πγείαο ζηελ Άλδξν, αζζελείο 

επηιεγκέλνη βεβαίσο, φρη πνιχ βαξηέο πεξηπηψζεηο, φρη απηνθηνληθνί, πνπ 

είραλ ή θαηάζιηςε, ή αγρψδεηο δηαηαξαρέο, ή ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο, ή 

αιθννιηζκφ θαη έγηλε θαη δηάγλσζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ςπρνζεξαπεία ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη θαξκαθνζεξαπεία.  

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

• Καηάζιηςε

• Αγρώδεηο δηαηαξαρέο

• Φπρσηηθέο δηαηαξαρέο

• Καηάρξεζε/ εμάξηεζε από αιθνόι
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Γψζακε θάπνηα εξγαιεία είηε εηδηθά είηε κε εηδηθά θαη γηα ηελ εθηίκεζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο. Κάλακε θαη ζεξαπεία, φρη κφλν δηάγλσζε. ηνλ Πίλαθα 

παξαθάησ βιέπνπκε ην δηάγξακκα ξνήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ

 SUICIDALITY SEVERELY ILL  

  

 

 HEALTHY 

                                                                                                                     T0 
 

  

 

  

 MOOD  

                                                              DISORDERS 

  

 ANXIETY  

 DISORDERS T1, T2,… 

 

 PSYCHOTIC 

                                                                 DISORDERS 

 

 ALCOHOL  

 RELATED 

                                                               DISORDERS 

 

 

 

 

NS-SCR: 
PRIME-MD 

Ulli 3 

Suicidality 

test 
 

S-SCR 
 

BDI 
 

BAI 

 
BPRS 

 

AUDIT 

SPECIAL CARE 

 

COMMUNITY 

 

S-OM          NS-OM  
 

BDI             GAS,  
                  CGI,                             

BAI           CSQ8,                                                                

                  WHOQoL  
                  bref 

BPRS 
                  
RCQ 
 
 

 

 

Δθείλν πνπ έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία είλαη φηη θάλακε ζχγθξηζε κε 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ ζεξαπεία, πφζν θαιά πήγαλ νη αζζελείο κε ηελ 

απφ θνληά ζεξαπεία θαη κε ηελ ηειεδηάγλσζε,  έγηλαλ ζπγθξίζεηο κε δεδνκέλα 

απφ ηελ θηλεηή κνλάδα ςπρηθήο πγείαο ε νπνία ππάξρεη ζηελ Άλδξν, θαη απηφ 

είλαη ην ζεκαληηθφ, φηη ν ςπρίαηξνο πνπ ήηαλ ζην Αηγηλήηεην θαη έβιεπε ηνλ 

αζζελή ζπκπιήξσλε ηελ θιίκαθα Hamilton θαη ν αζζελήο πνπ ήηαλ ζηελ 

Άλδξν ζπκπιήξσλε κηα απηνζπκπιεξνχκελε θιίκαθα θαηάζιηςεο, ηελ Beck 

(BDI).  
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ΠΗΛΟΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ

• Καλάξηα λεζηά (Ηζπαλία) 

• Μαξηηλίθα (Γαιιία)

• Βόξεηεο Κπθιάδεο-Άλδξν 

(Διιάδα)

 

 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν βξέζεθε ζηνπο 

δηάθνξνπο ρξφλνπο πνπ θάλακε απηέο ηηο εθηηκήζεηο πάξα πνιχ πςειφο, 0,84 

– 0,97, ζε βαζκφ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, πνπ δείρλεη φηη νπζηαζηηθά, είηε 

ήκαζηαλ εδψ, είηε ήκαζηαλ εθεί (Άλδξνο – Αηγηλήηεην) βιέπνπκε ην ίδην 

πξάγκα.  

ISLANDS: Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΒΡΑΥΗΟΝΑ

• πλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή: 20 
αζζελείο

• Αγρώδεο δηαηαξαρή: 13 αζζελείο

• Φπρσζηθή δηαηαξαρή: 3 αζζελείο

• Οξγαληθό ςπρνζύλδξνκν: 3 αζζελείο

• Καηάρξεζε/ εμάξηεζε από αιθνόι: 1 
αζζελήο

HAMD-BDI: r=0.84-0.97, p=0.001

 

 

Γελ θάλακε ιάζνο. Γνπιέςακε ε νκάδα ηνπ Αηγηλεηείνπ, ν θνο Σξίθαο, ν θνο 

Πνιίηεο, ν θνο Γηθαίνο θαη εγψ, θαη ε νκάδα ηεο Άλδξνπ, γεληθνί γηαηξνί θαη 

αγξνηηθνί γηαηξνί κε ηελ επίβιεςε ηνπ θνπ νιδάηνπ, θαζεγεηή ςπρηαηξηθήο. 

Δπραξηζηψ. 
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"Πώο ζα έπξεπε λα ήηαλ ε ηδαληθή επηινγηθή δηαδηθαζία" 

 

ΣΡ(ΤΓ) Φξάγθνο Γεώξγηνο, Δξγαζηαθόο ςπρνιόγνο κε εμεηδίθεπζε ζηε 

δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πόξσλ, Γηεπζπληήο Polwirtz seartch 

Luxemburg (Δηαηξεία ζπκβνύισλ ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο 

αλζξσπίλσλ πόξσλ), 98 ΣΤΔΘ. 

 

ΣΡ(ΤΓ) Καιατηδηδεο Ησάλλεο, πκβνπιεπηηθόο ςπρνιόγνο, εηδηθεπκέλνο 

ζε ςπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο, 98 ΣΤΔΘ. 

 

Θα πξνζπαζήζσ πνιχ ζχληνκα λα αλαθεξζψ ζε θάπνηα θνκκάηηα 

ηεο επηινγηθήο δηαδηθαζίαο φπσο ζα έπξεπε λα είλαη. Καη αξράο ε επηινγηθή 

δηαδηθαζία, ν ζθνπφο ηεο πξψηα απ φια είλαη λα βξνχκε ην θαηάιιειν άηνκν 

γηα ηελ θαηάιιειε ζέζε. Ο ζθνπφο φκσο απφ κφλνο ηνπ δελ είλαη αξθεηφο γηα 

λα θάλνπκε φια εθείλα ηα απαξαίηεηα πξάγκαηα γηα λα ην επηηχρνπκε. Θα 

δνχκε ινηπφλ γηαηί είλαη ηφζν ζεκαληηθή ε επηινγηθή δηαδηθαζία ζήκεξα θαη 

γηαηί ιέκε φηη κηα εηαηξεία ή έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο έρεη ηδαληθή επηινγηθή 
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δηαδηθαζία απνθηά έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο 

ηνπ. Τπήξμαλ κάιηζηα θαη έξεπλεο πνπ ην πήγαλ θαη ιίγν παξαπέξα απηφ ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Μηα κεγάιε εηαηξεία, φπσο είλαη ε Watson white, ε 

νπνία είλαη επηθεθαιήο απηή ηελ ζηηγκή ζε ζέκαηα αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηνλ 

θφζκν, αλαιχνληαο 400 εηαηξείεο θαηέιεμε φηη φρη κφλν απηφ απφ κφλν ηνπ 

είλαη ζεκαληηθφ, αιιά κπνξεί λα θέξεη θαη 10% ζπλνιηθή αχμεζε ηεο αμίαο ηεο 

εηαηξείαο. 

Ζ επηινγηθή δηαδηθαζία
•Μηα πξόζθαηε έξεπλα ηεο Watson Wyatt 

ζε 405 εηαηξείεο από όινπο ηνπο θιάδνπο 

κε αληηθείκελν έξεπλαο πνηα 

δξαζηεξηόηεηα/ιεηηνπξγία ηνπ HR 

επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηελ θεξδνθνξία 

έδεημε όηη:

«Αλ κηα εηαηξεία έρεη κηα πνιύ θαιή 

ζηξαηεγηθή recruiting ζα απμήζεη ηε 

ζπλνιηθή αμία ηεο εηαηξείαο θαηά 10% 

ηνπιάρηζηνλ!!!»

 

 

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη γηα κηα εηαηξεία ε νπνία απμάλεη κέζσ ηεο 

επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ηελ αμία ηεο, ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο αμία, 

γηαηί είλαη ζπλήζσο εηαηξείεο πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζην ρξεκαηηζηήξην, πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη απηφ γηα ηελ παξαπέξα δηεπζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δεηήκαηνο. ηαλ καο δεηήζεθε λα θάλνπκε απηή ηελ παξνπζίαζε ν θχξηνο 

Κφθθαο αλαθέξζεθε πψο ζα έπξεπε λα είλαη ε ηδαληθή επηινγηθή δηαδηθαζία. 

Έλαο νξγαληζκφο φκσο έρεη δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, έρεη δηαθνξεηηθέο δνκέο 

θάζε θνξά, νπφηε θαη ην κνληέιν ην νπνίν ηαηξηάδεη, ην κνληέιν ηδαληθήο 

επηινγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη θαη απηφ δηαθνξεηηθφ. Γελ ππάξρεη ινηπφλ έλα 

standard επηινγηθφ κνληέιν αιιά πνιιά θαη ην θαζέλα απφ απηά εθαξκφδεηαη 

ζηελ θάζε πεξίπησζε. Θα ζαο κηιήζσ ινηπφλ ελ ζπληνκία γηα 4 βαζηθά 

ζηάδηα ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ κνληέινπ καο θαη ηα ζηάδηα απηά 

είλαη:  

1. Ο θαζνξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ σο πξνο ηελ ζηειέρσζε 

ηνπ νξγαληζκνχ.  
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2. Ζ αλάιπζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ζέζεο ή ν θαζνξηζκφο ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο ζέζεο.  

3. Ο εληνπηζκφο ησλ ρψξσλ γηα ηελ άληιεζε πηζαλψλ ππνςεθίσλ 

θαη  

4. Γηα ηελ αμηνιφγεζε απηή θαζ εαπηή ησλ ππνςεθίσλ.  

ΣΑΓΗΑ ΔΠΗΛΟΓΗΚΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

1. Καζνξηζκόο ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ σο 
πξνο ηε ζηειέρσζε ηνπ νξγαληζκνύ

2. Μνξθνπνίεζε ζηόρσλ σο πξνο ηε 
ζέζε πξνο πιήξσζε

3. Δληνπηζκόο ρώξσλ γηα ηελ άληιεζε 
πηζαλώλ ππνςεθίσλ

4. Αμηνιόγεζε ππνςεθίσλ

 

 

Γηα ην θάζε έλα απφ απηά ζα παξαζέζσ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο.  

Καζνξηζκόο ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ σο 

πξνο ηε ζηειέρσζε ηνπ νξγαληζκνύ

• Καζνξηζκόο κε καθξνπξόζεζκν ή βξαρππξόζεζκν 
νξίδνληα σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο πξόζιεςεο

• Δπαγγεικαηηθή πξνζσπηθόηεηα ή επαγγεικαηηθέο 
δεμηόηεηεο 

• Under-qualification ή over-qualification

• Available Resources σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηόρσλ

 

 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ζα 

πξέπεη θαη αξρήλ λα αλαθεξζνχκε θαη λα αλαξσηεζνχκε πφζν θαηξφ 
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ζέινπκε λα δνπιέςνπλ απηά ηα άηνκα γηα καο. Θέινπκε γηα 6 κήλεο, γηα 3 

ρξφληα, ή ζέινπκε λα πεξάζνπλ γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο εξγαδφκελνη 

γηα ηνλ νξγαληζκφ καο ή παξάιιεια γηα ηελ εηαηξεία καο. Θα πξέπεη λα 

αλαξσηεζνχκε επίζεο αλ επηιέγνπκε κηαλ επαγγεικαηηθή πξνζσπηθφηεηα, ή 

άηνκα ηα νπνία ζα εθπαηδεχζνπκε εκείο θαη ζα ηνπο δψζνπκε ζπγθεθξηκέλεο 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο ψζηε ζην κέιινλ λα καο θαλνχλ ρξήζηκα, ή αλ ζα 

ςάμνπκε λα βξνχκε ηέηνηα άηνκα κε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, 

ηα νπνία απφ ηελ πξψηε κέξα ζηελ εξγαζία, αλ ζα κπνξνχζε απηφ 

ζεσξεηηθά λα είλαη δπλαηφ, λα είλαη άκεζα εξγάζηκα θαη λα απνηεινχλ ηθαλά 

ζηειέρε γηα ηνλ νξγαληζκφ καο. Έλα ηξίην δήηεκα, ην  νπνίν είλαη πνιχ ζπρλφ 

θαη εηδηθά ζην ζηξαηφ απφ ηε κηθξή κνπ εκπεηξία απηνχο ηνπο ιίγνπο κήλεο 

ζαλ νπιίηεο, είλαη ην δήηεκα ηνπ overqualification ή ηνπ underqualification. 

Βιέπνπκε ζπρλά πρ γηα ηνπο ΔΠΟΠ λα ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία έρνπλ 

παλεπηζηεκηαθά πηπρία, κε απνηέιεζκα φηαλ έξρνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ δνχλ ζαλ επαγγεικαηίεο νπιίηεο, λα λνηψζνπλ ζηξεο γηαηί δελ 

θαιχπηνληαη σο πξνο ηηο αλαδεηήζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ θαιή απφδνζε. Απφ ηελ άιιε 

βιέπνπκε άηνκα πνπ δελ είλαη αξθεηά ηερληθά πξνεηνηκαζκέλα θαη απηά 

επίζεο επεηδή δελ έρνπλ φιεο ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ ζα ρξεζίκεπαλ γηα λα 

απνδψζνπλ ζσζηά, βηψλνπλ ζηξεο θαη άξα έρνπκε πάιη έιιεηςε 

απνδνηηθφηεηαο. Καη ηέινο γηα λα θαζνξίζνπκε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο σο 

πξνο ηελ ζηειέρσζε ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ είλαη θαη ην πην ζεκαληηθφ, ζα 

πξέπεη λα ζθεθζνχκε ηη δπλαηφηεηεο έρνπκε, ζε ρξφλν, ζε ρξήκα, ζε άηνκα 

ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Μέρξη ηψξα έρνπλ 

αλαθεξζεί θαη απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο φηη άηνκα πρ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ δελ ππάξρνπλ. Δίλαη νη 

ςπρίαηξνη απφ ηε κηα πιεπξά, νη αμησκαηηθνί απφ ηελ άιιε, πνπ πξνζπαζνχλ 

λα δψζνπλ ιχζε ζηελ επηινγηθή δηαδηθαζία, αιιά ζα πξέπεη λα 

αλαξσηεζνχκε αλ απηφ είλαη ην δεηνχκελν, αλ απηή είλαη ε ζέζε ηνπο θαη αλ 

ηα άηνκα απηά είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ. 
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Μνξθνπνίεζε ζηόρσλ σο πξνο ηε ζέζε 

πξνο πιήξσζε
• Αλάιπζε ζέζεο

• Πεξηγξαθή Θέζεο

• Αμηνιόγεζε Θέζεο

• Πξνζδηνξηζκόο Πξνδηαγξαθώλ ζέζεο 

• Πξνζδηνξηζκόο θξίζηκσλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο

• Πηζαλή κειινληηθή εμέιημε ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο

• Ηεξάξρεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο
 

 

Σν δεχηεξν θνκκάηη ζηελ επηινγηθή καο δηαδηθαζία, είλαη απηφ ηεο 

αλάιπζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ζέζεο. Πψο ζα πξέπεη ινηπφλ λα είλαη ε 

ζέζε απηή θαζ εαπηή, πνηα ηα θξηηήξηά ηεο. Πξψηνλ, πξέπεη λα αλαιχζνπκε 

ηελ ζέζε απηή θαη λα δνχκε επηζηεκνληθά πιένλ ηη θαιείηαη ην άηνκν λα θάλεη. 

ρη ηδεαηά, φρη ζεσξεηηθά, αιιά ζηελ πξάμε, ηη ζέινπκε απφ απηφ. Θα πξέπεη 

ινηπφλ λα γίλεη απηή ε αλάιπζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη κηα θαηαγξαθή, ην 

ιεγφκελν job description (πξνζδηνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζέζεο) θαη 

λα θαηαιήμνπκε ζην ηί ζέινπκε απφ ην άηνκν θαη ηί πεξηκέλνπκε απφ απηφ. 

Σαπηφρξνλα ζε έλα ελαιιαθηηθφ πιαίζην, πεξηζζφηεξν εμειηγκέλν αθφκα ζα 

έιεγα, κπνξνχκε αληί λα θαηαγξάςνπκε απιψο ηηο δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχκε 

απφ ην άηνκν λα θάλεη, λα κηιήζνπκε γηα δεμηφηεηεο ζ΄έλα γεληθφηεξν πιαίζην, 

ζην νπνίν ην άηνκν ζα κπνξεί λα πεγαίλεη απφ ηε κηα ζέζε ζηελ άιιε θαη λα 

ππάξρεη κηα πνιπρξεζία ηνπ εξγαδνκέλνπ, ππφ φξνπο πνπ ε πνιπρξεζία 

επηηξέπεηαη γηα ην άηνκν. Σέινο ζα πξέπεη λα θάλνπκε κηα αμηνιφγεζε ηεο 

ζέζεο, σο πξνο ην ηεξαξρηθφ ηεο πιαίζην, ην πνπ ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη θαη 

ηηο εμειίμεηο πνπ ζα έρεη απηή ζην κέιινλ θαζψο θαη ην κηζζνινγηθφ ηεο 

αληίθηππν ιφγσ απηήο ηεο ζπλζήθεο. Σέινο ζα πξέπεη λα δνχκε πνηεο ζα 

είλαη νη κειινληηθέο εμειίμεηο ηεο θαη πνηα ηεξαξρηθά θξηηήξηα ζα ζέζνπκε ψζηε 

λα κπνξνχκε ζηε ζπλέρεηα λα ηα κεηξήζνπκε. Πξέπεη ινηπφλ λα δνχκε πξψηα 

ηί ςάρλνπκε λα βξνχκε , ηί ζα είλαη απηφ θαη πψο ζα κεηξεζεί, πνπ ζα είλαη ην 

επφκελν ζηάδην. Αθνχ ηα έρνπκε θάλεη απηά ηα δχν ζηάδηα έρνπκε αλαιχζεη ηί 

ζέινπκε ζηξαηεγηθά ζαλ νξγαληζκφο λα επηηχρνπκε, έρνπκε βξεη απηά ηα 
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άηνκα θαη έρνπκε θαηαγξάςεη ην ηί ςάρλνπκε λα βξνχκε.  

Δληνπηζκόο ρώξσλ γηα ηελ

άληιεζε πηζαλώλ ππνςεθίσλ
•Μνξθνπνίεζε ησλ αλαγθώλ καο θαη 
δεκνζηνπνίεζε ζηα αλάινγα κέζα 

•Σν 50 % ηεο επηινγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη 
αμηνιόγεζε θαη ην άιιν 50% είλαη 
ΠΧΛΖΖ … 

•Οη επηινγέο πξέπεη λα γίλνπλ κε γλώκνλα 
ην εηαηξηθό ζπκθέξνλ θαη αδέζκεπηα από 
εμππεξέηεζε ζπκθεξόλησλ

•Απνθιεηζκόο θαηλνκέλσλ θνηλσληθνύ, 
θπιεηηθνύ ξαηζηζκνύ

 

 

Θα πξέπεη λα εληνπίζνπκε πνχ ζα βξνχκε απηά ηα άηνκα γηα λα γίλεη ε 

ζηειέρσζε. Πάξα πνιχ ζπρλά ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ε κνξθνπνίεζε 

απηψλ ησλ αλαγθψλ. Φζάλνπκε ζην ζεκείν λα δεηάκε ππεξβνιηθά πξάγκαηα 

ή πνιχ ιίγα πξάγκαηα, λα κε ηα δεκνζηνπνηνχκε ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο 

κε απνηέιεζκα ην feedback πνπ έρνπκε, νη ππνςεθηφηεηεο δειαδή, λα κελ 

είλαη νη θαηάιιειεο, λα κελ είλαη ηα άηνκα απηά πνπ ζα πεξηκέλακε, νπφηε ε 

αμηνιφγεζή καο ζηε ζπλέρεηα λα κελ έρεη ην κέγηζην απνηέιεζκα. Σν δεχηεξν 

δήηεκα εδψ πέξα πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 50% ηεο επηινγηθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη αμηνιφγεζε. Σν άιιν 50% θαη ην μερλάκε πνιχ ζπρλά είλαη 

πψιεζε. Πξέπεη λα πείζνπκε ηνπο θαιχηεξνπο λα έιζνπλ λα δνπιέςνπλ γηα 

καο. Αλ ήκαζηαλ ζε έλα άιιν πιαίζην ζα ζαο έιεγα φηη επηθξαηεί έλαο φξνο 

war of talent  (πφιεκνο ησλ ηαιέλησλ). Πνηά εηαηξεία ινηπφλ ζα πάξεη ηνπο 

θαιχηεξνπο, θαη αο ρξεηαζζεί λα ηνπο πιεξψζεη βξαρππξφζεζκα 

πεξηζζφηεξν, ηα θέξδε ζην κέιινλ ζα είλαη πεξηζζφηεξα. Οη επηινγέο κεηά ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ κε γλψκνλα ην ηειηθφ ζπκθέξνλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη φρη λα 

εμππεξεηνχλ ζπκθέξνληα. Ννκίδσ βξηζθφκαζηε ζε κηα ρψξα φπνπ θαηά 

θαηξνχο έρνπλ εηπσζεί δηάθνξα, έλαο ζπλάδειθνο έδεημε έλα σξαίν slide γηα 

«βχζκαηα», θαηαιαβαίλεηε φηη κε ηέηνηεο πξννπηηθέο επηινγηθή δηαδηθαζία 

πνπ λα έρεη απνηέιεζκα ηε ζσζηή ζηειέρσζε δελ είλαη φηη ηδαληθφηεξν. Καη 

ηέινο, επεηδή είκαζηε ζην 2006 ζα πξέπεη ν νξγαληζκφο λα είλαη equal 
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oportunities employer, δει. λα δίλεη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο 

λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζ απηή ηελ επηινγηθή δηαδηθαζία θαη λα έρνπλ 

απνθιεηζηεί θαηλφκελα θνηλσληθνχ, ή θπιεηηθνχ ξαηζηζκνχ. Καη ζ΄απηφ ην 

πιαίζην ινηπφλ ηεο ζηνρνζέηεζεο ησλ ρψξσλ πνπ ζα αληιήζνπκε πηζαλνχο 

ππνςεθίνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ην έρνπκε θαη απηφ ππ΄φςε καο. 

Σν ηειεπηαίν θακκάηη ηψξα, κε ην νπνίν νη πεξηζζφηεξνη απφ ζαο ζα 

έρνπλ αλακεηξεζεί είλαη ε αμηνιφγεζε απηή θαζ εαπηή ησλ ππνςεθίσλ. 

Αμηνιόγεζε ππνςεθίσλ

•Αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο, ην 
ηεξαξρηθό επίπεδν, ηα αλνίγκαηα πξνο 
θάιπςε απαηηείηαη λα αλαπηύζζεηαη θαη 
αληίζηνηρε ζηξαηεγηθή αμηνιόγεζεο ησλ 
ππνςεθίσλ

•Οη κέζνδνη πνπ επηιέγνληαη πξέπεη είλαη 
ηέηνηεο πνπ λα πξνζθέξνπλ ηνλ επαξθή 
πινύην πιεξνθόξεζεο ζρεηηθή γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε ζέζε, νύηε ιηγόηεξν, αιιά νύηε 
θαη πεξηζζόηεξν

 

 

Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο ζεσξίεο, πάξα πνιιά κνληέια, αλαιφγσο ησλ 

νξγαληζκψλ, αλαιφγσο ηεο ζέζεο, δελ ζα πσ φηη πξεζβεχσ θάπνην απφ απηά. 

Θα ζαο δψζσ θάπνηα παξαδείγκαηα, ηα νπνία ζε ζπλάξηεζε κε φιε ηελ 

πξνεγνχκελε δηεξγαζία, ε νπνία είλαη βαζηθφηαηε γηα λα γίλεη, ζα κπνξνχζαλ 

λα δψζνπλ έλα θαιφ απνηέιεζκα. Ζ ζηξαηεγηθή ινηπφλ αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ νηθνδνκείηαη κε βάζε παξάγνληεο φπσο ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο, 

ην ηεξαξρηθφ επίπεδν, ν αξηζκφο πξνο θάιπςε ησλ ζέζεσλ θαη ηα ρξνληθά 

πεξηζψξηα πνπ έρνπκε. Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

ζέζε. Πξέπεη αθνχ ην άηνκν πξνο αμηνιφγεζε έρεη πεξάζεη απφ ην αμηνινγηθφ 

θέληξν λα μέξνπκε κε ζηγνπξηά φηη ηειηθά κεηξήζακε απηά πνπ ζέιακε αξρηθά, 

απηά πνπ είραλ θαηαγξαθεί. Θα πξέπεη επίζεο ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγνπκέλσο αλέθεξα ηεο αλάιπζεο ηεο 

ζέζεο λα ζπκκεηέρνπλ θαη άηνκα ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ.  Γηα παξάδεηγκα: Έλαο 
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δηεπζπληήο μέξεη ζεσξεηηθά ηί θάλεη ν πθηζηάκελφο ηνπ, δελ ην βιέπεη φκσο 

ζηελ πξάμε θάζε κέξα. Ο πθηζηάκελνο ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί θάζε κέξα ηε 

δνπιεηά, μέξεη πνιχ θαιά ηη αληηκεησπίδεη θαη κπνξεί κε ηελ βνήζεηα εηδηθψλ 

ζηνπο αλζξσπίλνπο πφξνπο λα ην πεξηγξάςεη θαη άξα λα είκαζηε ζε 

θαηαιιειφηεξε ζέζε λα πεξηγξάςνπκε ηί αθξηβψο δεηάκε. Δδψ φκσο ζα 

πξέπεη λα βάινπκε θαη ζηειέρε πςεινηέξσλ βαζκίδσλ, γηα λα απνθεπρζνχλ 

παξαζηηηθέο κεηαβιεηέο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηχπνπ "κε απεηιεί" (είλαη θαιφο 

ην πξνο αμηνιφγεζε άηνκν άξα κπνξεί λα κε απεηιήζεη ζηε ζπλέρεηα ζηε 

ζέζε κνπ, λα κνπ πάξεη ηελ πξναγσγή, λα κε θαιχςεη θιπ.). 

Καη ηέινο, φπνπ είλαη δπλαηφλ νη κέζνδνη πνπ επηιέγνληαη πξέπεη λα 

αμηνινγνχλ ζηνηρεία απφ ην εξγαζηαθφ παξειζφλ ηνπ ππνςεθίνπ. Απηφ 

θπζηθά αλαθέξεηαη ζε ππνςεθίνπο νη νπνίνη έρνπλ ήδε εξγαζζεί. Γελ 

αλαθέξνκαη ζε απηνχο πνπ κφιηο ηειείσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη απιψο 

έξρνληαη πξνο αμηνιφγεζε. Μπνξνχκε λα δνχκε έλα παξάδεηγκα θχθινπ 

αμηνιφγεζεο ζηνλ Πίλαθα παξαθάησ: 

Παξάδεηγκα θύθινπ 
αμηνιόγεζεο

Επιβεβαίυζη
ηυν ηςπικών

Καθοπιζμένυν
πποζόνηυν 

Αξιολόγηζη Επαγγελμαηικήρ
Πποζυπικόηηηαρ

Με ειδικά
Ψςσομεηπικά επγαλεία 

Πποζθοπά – κοινοποίηζη 
ζύμβαζηρ 
επγαζίαρ

‘Κένηπα Αξιολόγηζηρ’
Για ηοςρ 

ηελικούρ ςποτήθιοςρ

Validation
Interview

Σςμβάζειρ

Σςμβόλαια

Έναπξη

Επγαζίαρ

Αξιολόγηζη
Επαγγελμαηικών

δεξιοηήηυν με 

ζςνένηεςξη ή ηεζηρ

ΠαξαθνινύζεζεΠαξαθνινύζεζε

Πξνζαξκνγή Πξνζαξκνγή 

•• ΔπίηεπμεΔπίηεπμε
•• ΔπηζπκεηνύΔπηζπκεηνύ

•• επηπέδνπ επηπέδνπ 
•• απόδνζεοαπόδνζεο

 

 

Αο δνχκε ζαλ παξάδεηγκα ηε δηαδηθαζία επηινγήο ΔΠΟΠ θαη αλ πνχκε 

φηη ζεσξεηηθά έρνπκε 2000 θφζκν, ζα πξέπεη ζε πξψηε θάζε λα γίλεη κηα 

επηβεβαίσζε ησλ ηππηθά απαηηνπκέλσλ πξνζφλησλ. Απ απηή ηε δηαδηθαζία 

ζα βξνχκε πρ φηη ηεξνχλ ηα θξηηήξηα 1200 άηνκα. Δπεηδή, θαηαιαβαίλεηε, γηα 

λα πεξάζνπλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία 1200 άηνκα ζα είλαη κεγάιν θφζηνο, ζα γίλεη 
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κηα πξψηε θάζε ζηελ νπνία ζα γίλεη αμηνιφγεζε κέζσ ζπλέληεπμεο ή ηεζη 

πνπ κεηξάλε επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. Απ΄απηφ ην 2ν ζηάδην ζα κείλνπλε 

500 άηνκα. ην 3ν θνκκάηη πεγαίλνπκε πιένλ ζηελ αμηνιφγεζε 

επαγγεικαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο. Γελ αμηνινγνχκε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηελ 

επαγγεικαηηθή γηα λα πνχκε θαιφο ή θαθφο. Μαο ελδηαθέξεη λα 

αμηνινγήζνπκε θαη λα βξνχκε κε βάζε ηελ ιίζηα πνπ έρνπκε δηακνξθψζεη 

ζηελ αλάιπζε ζέζεσο αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεηάκε ηα έρεη ην άηνκν ή 

φρη. Υξεζηκνπνηνχκε test πξνεπαγγεικαηηθά θαη φρη θιηληθά, φπσο ηνΜΜΡΗ ή 

θάπνηα άιια. Καη αθνχ έρεη γίλεη θαη απηφ ην ζηάδην πεξλάκε ζηα θέληξα 

αμηνιφγεζεο.  

Αμηνιόγεζε ππνςεθίσλ

Κέληξα Αμηνιόγεζεο

 Βαζηθή αξρή …. Ζ πξνζνκνίσζε ηνπ ρώξνπ 
εξγαζίαο

 Πιεζώξα εξγαιείσλ/ πινύηνο πιεξνθόξεζεο

 Τςειόηεξε αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα από όια 
ηα άιια κέζα 

 Μεκνλσκέλε ρξήζε εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο 
(π.ρ. In-tray/ in basket exercise, fact finding, 
analysis & presentation, etc)

 

 

Σα θέληξα αμηνιφγεζεο είλαη θάπνηα θέληξα πνπ ζπκίδνπλ ζα ιέγακε ην 

flight simulator, ηνλ εμνκνησηή πηήζεο. Πξηλ δψζνπκε ζηνλ πηιφην ην 

αεξνπιάλν ηνλ βάδνπκε ζε έλαλ εμνκνησηή λα δνχκε αλ κπνξεί λα πεηάμεη ή 

φρη. Σν ίδην θάλνπκε θαη κε ηα θέληξα αμηνιφγεζεο. Πξνζπαζνχκε λα 

πξνζνκνηψζνπκε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο γηα λα δνχκε αλ είλαη θαιφ ην άηνκν. 

 απηφ ινηπφλ ην θέληξν, φπνπ έρνπλ κείλεη θαη ηα ιηγφηεξα άηνκα, δεηάκε λα 

θάλνπκε ηελ θαιχηεξε ηειηθή αμηνιφγεζε. Να ηνπο δψζνπκε θαη θαηεπζχλζεηο. 

ζν ζηελεχεη απηφ ην ρσλί ζα ιέγακε είλαη θαη πην εμεηδηθεπκέλε απηή ε 

αμηνιφγεζε. Καη αθνχ έρνπκε ηειεηψζεη αθνινπζεί έλα validation interview ην 

νπνίν είλαη κηα ηειηθή επηβεβαίσζε ησλ φζσλ έρνπκε δεη γηα ηνπο 20 πνπ 
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απνθαζίζακε λα θξαηήζνπκε, γίλεηαη κηα πξνζθνξά ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, 

ππνγξάθεηαη θαη μεθηλά ε εξγαζία. Απηφ πνπ πνιχ εχθνια μερληέηαη θαη ιέκε 

φηη ηειείσζε ε έλαξμε εξγαζίαο. Γελ ηειείσζε!. ιεο νη κειέηεο ιέλε φηη αλ δελ 

γίλεη παξαθνινχζεζε θαη πξνζαξκνγή απφ 6 κήλεο έσο 2 ρξφληα αλαιφγσο 

ηε ζέζε, δελ ζα έρνπκε επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ ηεο απφδνζεο.  

Πνιχ γξήγνξα ζα αλαθεξζψ ζε θάπνηεο ζπκβνπιέο ζε φινπο εζάο 

πνπ έρεηε θάλεη ζπλεληεχμεηο.  

Αμηνιόγεζε ππνςεθίσλ
10 ζπκβνπιέο γηα κηα απνηειεζκαηηθή ζπλέληεπμε 

επηινγήο

1. Απνζαθήληζε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο θαη 

πξνζδηόξηζε ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη πνηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζα αλαδεηήζεηο

2. Μειέηεζε ην βηνγξαθηθό θαη όξηζε ηα ζέκαηα πνπ 

πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ, ζρεδηάδνληαο εξσηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα απηά.  Γόκεζε δειαδή ηελ 

ζπλέληεπμε

3. Υαιάξσζε γηα ιίγα ιεπηά πξηλ από ηελ ζπλέληεπμε 

γηα λα θαζαξίζεηο ην κπαιό ζνπ θαη γηα λα 

ζπγθεληξσζείο ζηελ ζπλέληεπμε

ΠΡΗΝ

 

 

Πξηλ απφ ηελ ζπλέληεπμε ινηπφλ ζα πξέπεη λα απνζαθελίζεηε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζέζεο θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηα θξηηήξηα επηινγήο, θαζψο θαη 

πνηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζα αλαδεηήζεηε. Θα πξέπεη λα έρεηε κειεηήζεη ην 

βηνγξαθηθφ ή ην θάθειν θαη λα νξίζεηε ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα 

δηεξεπλεζνχλ. Να ζρεδηάζεηε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα απηά θαη λα 

δνκήζεηε ηελ ζπλέληεπμή ζαο φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. Θα πξέπεη λα 

ραιαξψζεηε πξηλ απφ ηελ ζπλέληεπμε θαη λα θαζαξίζεη ην κπαιφ ζαο απ 

νηηδήπνηε άιιν γηα λα αθηεξσζείηε ζηε ζπλέληεπμε απηή θαζ εαπηή.  
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Αμηνιόγεζε ππνςεθίσλ
10 ζπκβνπιέο γηα κηα απνηειεζκαηηθή ζπλέληεπμε

επηινγήο

4.  Ξεθαζάξηζε ζηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο ηνλ ζθνπό, 

ηελ δηάξθεηα θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί

θαη πξνζπάζεζε λα θάλεηο ηνλ ππνςήθην λα

αηζζαλζεί άλεηα

5. Πξνζπάζεζε λα είζαη ήξεκν θαη θπζηθόο, αιιά

ηαπηόρξνλα λα βξίζθεζαη θαη ζε εγξήγνξζε

6. Άληιεζε ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο

ρξεζηκνπνηώληαο θαηαλνεηέο εξσηήζεηο, 

μεδηαιύλνληαο ηηο αζαθείο απαληήζεηο θαη

αθνύγνληαο ηνλ ππνςήθην ελεξγεηηθά

ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ

 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζεηε ζηελ αξρή ηεο 

ζπλέληεπμεο ην ζθνπφ, ηε δηάξθεηα θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί, 

γηαηί φζν πην ήξεκνο είλαη ν ππνςήθηνο, ηφζν πην πνιιά ζηνηρεία κπνξνχκε 

λα ηνπ βγάινπκε. Θα πξέπεη λα πξνζπαζήζεηε λα είζηε ήξεκνη θαη θπζηθνί 

αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα βξίζθεζηε ζε εγξήγνξζε θαη ηέινο λα αληιήζεηε ηηο 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο εξσηήζεηο, 

μεδηαιχλνληαο αζαθείο απαληήζεηο θαη αθνχγνληαο ηνλ ππνςήθην ελεξγεηηθά. 

Αμηνιόγεζε ππνςεθίσλ
10 ζπκβνπιέο γηα κηα απνηειεζκαηηθή ζπλέληεπμε επηινγήο

7. Απέθπγε ηελ θξηηηθή, κε δείρλεηο επηθπιαθηηθόο, 

θαρύπνπηνο ή πξνθαηεηιεκκέλνο

8. Πξνζπάζεζε λα ηεξήζεηο ηνλ θαλόλα: κηιάσ 20%, 

αθνύσ 80% ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ

9.  Δλεκέξσζε ηνλ ππνςήθην γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζεζεί, γηα ην πόηε θαη πσο ζα κάζεη λεώηεξα

γηα ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπ θαη επραξίζηεζέ ηνλ 

ζεξκά

ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ

 



 98 

 

Θα πξέπεη λα πξνζπαζήζεηε λα ηεξήζεηε ηνλ θαλφλα «κηιάσ 20% αθνχσ 

80%», θαη φρη απηφ πνπ γίλεηαη ζπρλά λα πεγαίλνπκε ζηελ ζπλέληεπμε θαη ν 

ζπλεληεπθηήο λα κηιά πεξηζζφηεξν απφ ηνλ εξσηψκελν. Καη ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψζεηε ηέινο ηνλ ππνςήθην γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί θαη 

γηα ην πφηε ζα κάζεη λεφηεξα γηα ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ γηα ην φιν δήηεκα.  

Καη ηέινο είλαη ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη πνπ θη απηφ μερληέηαη, ζα 

πξέπεη λα έρεηε αξθεηφ ρξφλν αθξηβψο κεηά ψζηε λα θαηαγξάςεηε ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, 

Αμηνιόγεζε ππνςεθίσλ
10 ζπκβνπιέο γηα κηα απνηειεζκαηηθή ζπλέληεπμε επηινγήο

10. Πξνγξακκάηηζε λα έρεηο αξθεηό ρξόλν γηα 

λα θαηαγξάςεηο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, 

λα ηηο αλαιύζεηο, λα ηηο αμηνινγήζεηο, λα 

θαηαγξάςεηο ηα ζπκπεξάζκαηά ζνπ, λα ηα 

επεμεξγαζηείο έηζη ώζηε λα είζαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζεηο ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςήθηνπ θαη λα ηα 
αμηνινγήζεηο ηεθκεξησκέλα ζε ζρέζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζέζεο

ΜΔΣΑ

 

 

λα ηηο αλαιχζεηε θαη λα κε γίλεηαη απηφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, λα 

θαηαγξαθνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα, ψζηε λα είζηε ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεηε ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ψζηε λα ππάξρεη 

ηεθκεξησκέλε αμηνιφγεζε. 

Δπραξηζηψ. 

 


