


 Παιδί = «μικρογραφία του ενήλικα» 
 Διαφορές:
1. αναπτυσσόμενος οργανισμός 
2. άλλου τύπου επικοινωνία 
3. ρόλος οικογένειας ως σύμμαχος θεραπευτικού 

προγράμματος
4. προσέγγιση από διεπιστημονική ομάδα
 Χυχολογική προσέγγιση

› μελέτη μηχανισμών άμυνας 
› μελέτη πρώιμων φάσεων 
› πολυπαραγοντική αιτιολογία 
› ρόλος περιβάλλοντος 
› αλληλεπίδραση παραγόντων 
› τα δεδομένα όχι ως αυτοσκοπός ώστε να παραβλάπτεται 

η ψυχοδυναμική εκτίμηση
 Πολλά θεωρητικά μοντέλα αξιολόγησης και θεραπείας 
 Φρήση φαρμάκων: αντικρουόμενες οι απόψεις κυρίως για 

τα αντικαταθλιπτικά
 Νοσηλεία σε σπάνιες περιπτώσεις 



(2716/99)

1. Νέες δομές 

2. Σομεοποίηση

3. Ενσωμάτωση αρχών Παιδοψυχιατρικής 

περίθαλψης στη Γενική Ιατρική (Π.Ο.Τ.)

4. Αποασυλοποίηση: Μετασχηματισμός 

Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής

5. Νέες μορφές φροντίδας: ξενώνες, ανάδοχες

6. Ενίσχυση Πρωτοβάθμιας Υροντίδας



Οι στόχοι Οι στόχοι τομεοποιημένωντομεοποιημένων

υπηρεσιών είναι:υπηρεσιών είναι:

1. άμεση πρόσβαση 

2. συνέχεια της φροντίδας 

3. σύνδεση με ψυχιατρικές 

υπηρεσίες ενηλίκων





 τη πράξη ασκείται στα Παιδοψυχιατρικά

Σμήματα Παιδιατρικών και Γενικών 

Νοσοκομείων 

 ε Κέντρα Χυχικής Τγείας (π.χ. Βύρωνα 

Καισαριανής, Παγκράτι)

 το Κέντρο Χυχικής Τγιεινής  

 τις Κινητές Μονάδες 



1. Παιδοψυχιατρικοί τομείς στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία  
(Αγ. οφία, Αγλαΐα Κυριακού)

2. Σομείς Γενικών Νοσοκομείων (Σζάνειο, Γ.Κ.Α. 
«Γ.Γεννηματάς»

3. Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες 
4. Κέντρα Χυχικής Τγείας (Βύρωνας, Παγκράτι)
5. Κέντρα Χυχικής Τγιεινής (Αθήνα, Πειραιάς, Αιγάλεω)
6. Οργανισμοί που έχουν αναπτύξει κινητές μονάδες, 

ξενώνες, κέντρα προεπαγγελματικής κατάρτισης
7. Ξενώνες : Ένταξης (Π.Ν.Α. Παλλήνη)

Θεραπείας (εφήβων IRIS)
8. Νοσοκομείο Ημέρας για εφήβους (KEΧΤΕ)
9. Ενδιάμεσες δομές περίθαλψης ως νέα σχήματα παιδικής 

προστασίας: ανάδοχες οικογένειες, μικρές μονάδες 
ανοικτής ή κλειστής περίθαλψης σε κοινοτικό επίπεδο.

10. Κέντρα ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
11. Ιδιωτικά ιατρεία 
12. Τπηρεσίες φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης



Πμηεξ μη πνμϋπμζέζεηξ γηα ηε ιεηημονγία Πμηεξ μη πνμϋπμζέζεηξ γηα ηε ιεηημονγία 
ηςκ Παηδμροπηαηνηθώκ Υπενεζηώκηςκ Παηδμροπηαηνηθώκ Υπενεζηώκ

1.1. Πιήνεξ δηεπηζηεμμκηθή μμάδα Πιήνεξ δηεπηζηεμμκηθή μμάδα 

2.2. Πνμξ όιεξ ηηξ θμηκςκηθέξ ηάλεηξ θαη Πνμξ όιεξ ηηξ θμηκςκηθέξ ηάλεηξ θαη 
μμάδεξ μμάδεξ 

3.3. Ανπέξ Ανπέξ ημμεμπμίεζεξημμεμπμίεζεξ

4.4. Υπενεζίεξ δηαγκςζηηθέξ Υπενεζίεξ δηαγκςζηηθέξ –– ζομβμοιεοηηθέξζομβμοιεοηηθέξ

5.5. Βειηίςζε ανκεηηθώκ ζηάζεςκ ζηε Βειηίςζε ανκεηηθώκ ζηάζεςκ ζηε 
θμηκόηεηα θμηκόηεηα 

6.6. ζεναπεοηηθέξ οπενεζίεξ πανέπμκηαη; ζεναπεοηηθέξ οπενεζίεξ πανέπμκηαη; 



 Διάχυτη διαταραχή ανάπτυξης 

 Οικονομικοί μετανάστες 

 Τπηρεσίες για παιδιά – εφήβους που κάνουν 
χρήση ουσιών. 

 Τπηρεσίες σύνδεσης με Τπουργείο Δικαιοσύνης 

Εξειδικευμένες μονάδες

 εξουαλική κακοποίηση 

 Φρόνια νοσήματα 

 Τπηρεσίες για βρέφη και παιδιά κάτω των 5 
ετών 

 Μαθησιακές δυσκολίες 



1. Εθνικό Σχέδιο για την ΨΥΠΕ

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Τπουργεία Τγείας- Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Παιδείας) αφενός οργανώνουν υπηρεσίες με 
γραφειοκρατική αντίληψη χωρίς συνήθως την απαραίτητη 
γνωμοδότηση των ίδιων των ειδικών ψυχικής υγείας, αφετέρου δεν 
καθιερώνουν θεσμικά την ενημέρωση και την συνεργασία με τους 
φορείς και τις υπηρεσίες αυτές.  

2. Κατάργηση Ιδρυματικού τύπου περίθαλψης

3. Προαγωγή της φροντίδας σε κοινοτική βάση

4. Έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

5. Οργάνωση Δομών (Ψυχαργώς)

 Κέντρο υποδοχής κρίσης

 Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο

 Μονάδα Νοσηλείας

6. Στελέχωση Υπηρεσιών 

( ειδικευόμενοι, θέσεις)

Γθπαίδεοζε Γθπαίδεοζε 

Πμιηηηθή Πμιηηηθή 
Βειηηςμέκε θιηκηθή Βειηηςμέκε θιηκηθή 

πναθηηθή πναθηηθή 
Καιύηενα απμηειέζμαηα Καιύηενα απμηειέζμαηα 

Ο ζπεδηαζμόξ πνέπεη κα ζηενίδεηαη ζε δεδμμέκα (Ο ζπεδηαζμόξ πνέπεη κα ζηενίδεηαη ζε δεδμμέκα (evidence base)evidence base)



7. Ισοτιμία υπηρεσιών υγείας με υπηρεσίες ΧΤΠΕ
Με σύστημα κοινωνικής πρόνοιας

8. υνεργασία
Με εκπαιδευτικό σύστημα

9. Θεσμική συνεργασία στον τομέα των δομών ΧΤΠΕ 

με τομείς ενηλίκων με στόχο την συνέχεια, την 

πολιτική και την εργασία σε κοινοτικό πεδίο

10. Έρευνα

11. Έλεγχος και αξιολόγηση της ποιότητας των 
υπηρεσιών

12. Έμφαση στις πολιτικές πρόληψης και ενημέρωσης 

σύμφωνα με τις πρόσφατες πολιτικές ΕΕ και WHO

13. Εναρμονισμός της εκπαίδευσης των διαφόρων 

επιστημονικών κλάδων σύμφωνα με με το logbook



 Internet

 TV

 Cyberbullying

 Δικαιώματα παιδιών 

Δίκαιο Ανηλίκων 

European Forum for Child Welfare 2001-2002

(6 εθνικές αναφορές)

 Internet

 TV

 Cyberbullying

 Δικαιώματα παιδιών 

Δίκαιο Ανηλίκων 

European Forum for Child Welfare 2001-2002

(6 εθνικές αναφορές)



Επισημαίνονται :

Ρόλος των Ιδιωτικών Μη 

Κερδοσκοπικών Υορέων

Ρόλος Εκπαίδευσης

υνεργασία Τπουργείων 

υνεργασία Βάσης + Διοικήσεων

υλλειτουργία Υορέων



Α π α ι τ ε ί τ α ι:

 Ολοκληρωμένος σχεδιασμός 

 υντονισμένη προσπάθεια 

 αφήνεια στους ρόλους 

 Τπευθυνότητα 

 υνέχεια στη χρηματοδότηση



 χολείο

 Φώρους εργασίας για την ανάπτυξη ειδικών 

προγραμμάτων

 Τπηρεσίες Πρόνοιας 

τέγασης 

Απασχόλησης

Ποινικής Δικαιοσύνης

Δνημέπυζη και ανάπηςξη δεξιοηήηυν ζε θέμαηα τςσικήρ Δνημέπυζη και ανάπηςξη δεξιοηήηυν ζε θέμαηα τςσικήρ 
ςγείαρςγείαρ
Γιασείπιζη ζςναιζθημάηυν ζσέζευν και επικοινυνίαρΓιασείπιζη ζςναιζθημάηυν ζσέζευν και επικοινυνίαρ
Βεληίυζη αςηογνυζίαρΒεληίυζη αςηογνυζίαρ
Ανάπηςξη αςηονομίαρΑνάπηςξη αςηονομίαρ
Έγκςπη πληποθόπηζη για ζύγσπονα κοινυνικά θέμαηαΈγκςπη πληποθόπηζη για ζύγσπονα κοινυνικά θέμαηα

Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μμ ε ε ::


