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Νο 1

Συναισθηματική επίγνωση και κοινωνική γνώση στη ρυθμιση των συναισθημάτων 

σε εφήβους με διαπροσωπικό τραύμα και ψυχιατρική ή/και νευροαναπτυξιακή 
διαταραχή 

Δρ. Παναγιώτα Μπαλίκου, Ψυχολόγος, Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Σισμανόγλειο ΓΝΑ

Δρ. Κωνσταντίνα Σκλάβου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑΔΑ

Δρ. Αναστασία Κουμούλα, Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, 
Σισμανόγλειο ΓΝΑ

Σκοπός
Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της συναισθηματικής επίγνωσης (emo�onal awareness) 
και της κοινωνικής γνώσης (social cogni�on) ως σημαντικά στοιχεία στη ρύθμιση του συναισθήματος. Η 
έκθεση σε τραυματική εμπειρία κατά την παιδική ηλικία και η συνακόλουθη μετατραυματική διαταραχή 
σχετίζονται με μειωμένη ικανότητα κατανόησης και ρύθμισης των συναισθημάτων και με εξασθένιση της 
κοινωνικής λειτουργίας από την παιδική ηλικία έως και την ενηλικίωση.

Υλικό και Μέθοδοι
Ο ψυχιατρικός Ξενώνας Εφήβων «Όρμος» φιλοξενεί κυρίως εφήβους με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, 
συννοσηρές ψυχιατρικές διαγνώσεις και συχνά ιστορικό τραύματος. Θα παρουσιαστεί η κλινική παρατήρηση 
και η καταγραφή της συμπεριφοράς και της λειτουργικότητας φιλοξενούμενων, παράλληλα με την 
αποτύπωση του ρόλου της συναισθηματικής επίγνωσης (emo�onal awareness) και της κοινωνικής γνώσης 
(social cogni�on) στη ρύθμιση των συναισθημάτων τους καθώς και ερευνητικά και θεωρητικά δεδομένα από 
την σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

Αποτελέσματα
Η συναισθηματική επίγνωση και η κοινωνική γνώση συνιστούν πυρηνικές έννοιες της ρύθμισης του 
συναισθήματος, το δε διαπροσωπικό τραύμα συνδέεται με μειωμένη ικανότητα ρύθμισης συναισθήματος 
στους εφήβους του δείγματός μας.

Συμπεράσματα
Η αυτορρύθμιση των συναισθημάτων επιτυγχάνεται κατά τα αναπτυξιακά στάδια της παιδικής και εφηβικής 
ηλικίας. Συχνά υπάρχουν δυσκολίες στη ρύθμιση των συναισθημάτων, κυρίως με την έκφραση θυμού και 
ευερεθιστότητας, σε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών καθώς και σε περιπτώσεις διαπροσωπικού τραύματος.  
Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να συμπεριληφθεί η ανάπτυξη της συναισθηματικής επίγνωσης και 
κοινωνικής γνώσης στην ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση του διαπροσωπικού τραύματος. 



Νο 2

Το «ΤΡΑΥΜΑ» του covid-19 στις οικογένειες. 

Δαραμούσκα Παναγιώτα, Μ Π Σ Επισκέπρια Ψυχικής Υγείας, ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ Νέας Σμύρνης, Αθήνα

Περιμένη Αλεξάνδρα, Κλ. Ψυχολόγος Μsc, MSW,EMDR th.,-Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια-Συντονίστρια 
Ιατρείου Οικογένειας, ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ Νέας Σμύρνης, Αθήνα

Καψαλάκης Νίκος, Επισκέπτης Ψυχικής Υγείας, ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ Νέας Σμύρνης, Αθήνα

Παπανικολάου Νεκταρία, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ Νέας Σμύρνης, Αθήνα

Πολάκη Ολυμπία, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Επιμελήτρια Ά Ε.Σ.Υ, Προϊστάμένη ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ Νέας 
Σμύρνης

H πανδημία αποτέλεσε ένα σοβαρό και εκτεταμένο συστημικό πλήγμα για τις οικογένειες. Το στρες που 

προκλήθηκε από την ασθένεια σε συνδυασμό με την κοινωνική απομόνωση, αύξησε σε σημαντικό βαθμό την 
ανησυχία και ψυχοπαθολογία των μελών. Επιπλέον,  προκάλεσε χρόνιο και διαρκές άγχος στις οικογένειες, 
μειώνοντας τις προσαρμοστικές ικανότητες. Η παρούσα εργασία θα ακολουθήσει τις αφηγήσεις των μελών 
μια οικογενείας που παρακολουθήθηκε από το Ιατρείο Οικογένειας «Π.Γεωργίτση» εν μέσω  COVID-19 και θα 
παρουσιάσει την συστημική οπτική της εμπειρίας της θεραπευτικής ομάδας. Προτίθεται να παρατηρήσει τις 
δυνάμεις της ομοιόστασης και μορφογένεσης της οικογένειας εν μέσω κρίσης. Θα διερευνήσει εάν οι 
συνθήκες της καραντίνας και η απειλή νόσησης από τον κορωνοϊό συντελούν στην οργάνωση τραύματος στα 
μέλη της οικογένειας(γονείς, έφηβους, παιδιά) ή αποτελούν συνθήκες ενδυνάμωσης της ικανοποίησης των 
σχέσεων των μελών και της οικογενειακής λειτουργικότητας. Επίσης, εάν ο βαθμός της συζυγικής 
ικανοποίησης επιδρά στην θωράκισης της οικογένειας.



Νο 3

Επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και του lockdown στη ψυχική υγεία των 

παιδιών και των εφήβων

Κιούλου Ελένη, Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου, Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά
Κοττορού Δήμητρα, Επιμελήτρια Α', Προσωρινή Προϊστάμενος Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, Τζάνειο 
Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τις επιπτώσεις 

της πανδημίας COVID-19 στη ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά 
έχουν μικρότερη πιθανότητα λοίμωξης και σοβαρής νόσησης από τον COVID-19, το lockdown έχει διαταράξει 
την καθημερινότητά τους με το κλείσιμο των σχολείων, τη διακοπή των εξωσχολικών δραστηριοτήτων και τον 
εγκλεισμό στα σπίτια. Τα παιδιά και οι έφηβοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες όπως την κοινωνική 
απομόνωση, τη μείωση της φυσικής δραστηριότητας και την κατάχρηση προϊόντων τεχνολογίας ως μέσα 
εκπαίδευσης, διασκέδασης και διατήρησης κοινωνικής επαφής. Τα παραπάνω βάζουν σε κίνδυνο την 
κοινωνικοποίηση και τη φυσιολογική τους ανάπτυξη, οδηγώντας σε ψυχικές διαταραχές, διαφοροποιούμενες 
ανά ηλικιακή ομάδα, όπως συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης, ευερεθιστότητα, υπερκινητικότητα, διάσπαση 
προσοχής, αίσθημα πλήξης και μοναξιάς, προσκόλληση στους γονείς, διαταραχές ύπνου και διατροφής, 
φοβίες για την προσβολή των ίδιων ή των οικείων τους από τον COVID-19. Οι επιπτώσεις είναι μεγαλύτερες 
και σοβαρότερες σε ευάλωτα παιδιά, όπως είναι αυτά με ιστορικό ψυχικής ή σωματικής νόσου, προ της 
πανδημίας. Αυτά τα παιδιά, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων, έχουν μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας και η διατάραξη της καθημερινής τους ρουτίνας είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική. Ευάλωτα είναι 
ακόμα τα παιδιά από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα λόγω ανεργίας των γονέων (αυξανόμενη κατά το 
lockdown), οι οποίες μπορεί να μην παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο αλλά και τα παιδιά των 
οποίων οι γονείς έχουν ψυχικά προβλήματα. Τα παραπάνω οδηγούν σε αύξηση των ενδοοικογενειακών 
συγκρούσεων και της βίας έναντι των παιδιών. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται περιπτώσεις παιδιών & 
εφήβων που απευθύνθηκαν στο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Τζάνειου ΓΝΠ κατά τη διάρκεια του lockdown 
και αναφέρονται τρόποι αντιμετώπισης των διαταραχών τους. Από την εμπειρίας μας, φαίνεται ότι είναι 
καθοριστικής σημασίας η συνεργασία γονέων και επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρώιμη ανίχνευση των διαταραχών και η έγκαιρη παρέμβαση για αντιμετώπιση.



Νο 4

Από το τραύμα μιας πανδημίας στο τραύμα της εισαγγελικής εντολής

Φύτρου Άννα Μαρία

Εισαγγελική εντολή  για διενέργεια παιδοψυχιατρικής εκτίμησης κινείται με γνώμονα την φροντίδα και 

την προστασία του ανηλίκου όταν οι γονείς / φροντιστές ανεπαρκούν να ανταποκριθούν στις ψυχικές  και 
σωματικές ανάγκες του. Η πανδημία  του COVID-19 έχει προκαλέσει απώλειες αλλά και φόβους απωλειών 
(ζωής, υγείας, ασφάλειας, σταθερότητας, εργασίας) και έχει δοκιμάσει τις ψυχικές αντοχές και την ψυχική 
υγεία των ήδη επιβαρυμένων γονιών/ φροντιστών και των παιδιών.

Σκοπός είναι να διερευνήσουμε αν και πόσο η πανδημία επηρέασε τις αιτίες που παραγγέλθηκαν 

εισαγγελικές εντολές για παιδοψυχιατρική εκτίμηση.

Έγινε καταμέτρηση των εισαγγελικών εντολών που εξετάσθηκαν από το Τμήμα μας από την 1η  του 

Μαρτίου του έτους 2019 έως και την 31η του Μαρτίου του 2021. Εν συνεχεία έγινε διαχωρισμός των 
περιστατικών σε δύο περιόδους - Α περίοδος : από 1η Μαρτίου του 2019 έως και την 28η Φεβρουαρίου του 
2020 και της περιόδου Β : από την 1η Μαρτίου του 2020 έως και την 28η Φεβρουαρίου του 2021. Συνολικά 
καταμετρήθηκαν 48 εισαγγελικές εντολές και έγινε η ποσοτική σύγκριση των αιτιών παραπομπής των 
περιστατικών των δύο περιόδων.

Μετά την προσεκτική καταμέτρηση των περιστατικών της Α και της Β περιόδου, φαίνεται ότι κατά τη 

περίοδο της πανδημίας αυξήθηκαν  τα περιστατικά που η εισαγγελική παραγγελία για παιδοψυχιατρική 
εξέταση ανηλίκου αφορούσε α) τα προβλήματα στη σχέση των γονέων και β) διαταραχές στη διάθεση των 
παιδιών. Αντιθέτως μειώθηκαν οι  εκτιμήσεις που αφορούσαν διαταραχές της συμπεριφοράς των παιδιού. Oι 
εισαγγελικές παραγγελίες που αφορούσαν παιδιά με ανεπάρκεια κοινωνικού πλαισίου, τόσο στη περίοδο του 
COVID-19 όσο και πριν από αυτήν, παρέμειναν αριθμητικά ίσες.

Στην εργασία αυτή θα επεξεργαστούμε τις πιθανές αιτίες που στην περίοδο της πανδημίας αυξήθηκαν οι 

εισαγγελικές παραγγελίες που κινήθηκαν λόγω κατάρρευσης της γονικής ικανότητας και εκδραματίσεων των 
γονέων και συναισθηματικής επιβάρυνσης των παιδιών, όπως επίσης τις αιτίες που μειώθηκαν οι 
εισαγγελικές εντολές για εξέταση ανηλίκων με αντικοινωνική και παραπτωματική συμπεριφορά.



Νο 5

ΜΕΝΝ και πανδημία COVID-19. Κλινικό δείγμα των ψυχικών επιπτώσεων σε 

παιδιά και εφήβους

Ε. Χαραλαμπίδου, Παιδοψυχίατρος Διευθύντρια ΕΣΥ, Β' Παιδοψυχιατρικό τμήμα Γ.Ν.Π.Α «Π. & Αγλαΐας 
Κυριακού»

Ε. Καραμούτσιου, Ψυχολόγος Msc, Β' Παιδοψυχιατρικό τμήμα Γ.Ν.Π.Α «Π. & Αγλαΐας Κυριακού»

Ι. Κυρλάκη Β., Ειδικευόμενη Παιδοψυχίατρος, Β' Παιδοψυχιατρικό τμήμα Γ.Ν.Π.Α «Π. & Αγλαΐας Κυριακού»

Α. Μπαλωτής, Ειδικευόμενος Παιδοψυχίατρος, Β' Παιδοψυχιατρικό τμήμα Γ.Ν.Π.Α «Π. & Αγλαΐας Κυριακού»

Σ. Καραγιάννη, Συντονίστρια Διευθύντρια Παιδοψυχιατρικού τμήματος, Β' Παιδοψυχιατρικό τμήμα Γ.Ν.Π.Α 
«Π. & Αγλαΐας Κυριακού»

Σκοπός
Η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει μία άνευ προηγουμένου πολυπαραγοντική κρίση, η οποία επηρέασε 
όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες και αποτέλεσε παράγοντα ψυχοκοινωνικής αντιξοότητας για ολόκληρη την 
οικογένεια με εμφανείς τις επιπτώσεις τις στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Στην παρούσα 
εργασία θα προσπαθήσουμε να στοιχειοθετήσουμε τα θεωρητικά δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη την 
ψυχοπαθολογία των νοσηλευόμενων παιδιών και εφήβων στη ΜΕΝΝ, καθώς και την οφειλόμενη στην 
πανδημία και τον εγκλεισμό οικογενειακή δυσλειτουργία. 

Υλικό και μέθοδος
Από τον Απρίλιο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2021 νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝΝ 38 παιδιά. Για τη διερεύνηση 
των ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων χορηγήθηκαν τα ερωτηματολόγια Achenbach (TRF, YSR, CBCL), το 
ερωτηματολόγιο κατάθλιψης CDI, η κλίμακα leyton, η κλίμακα άγχους Hamilton και η Αυστραλιανή κλίμακα.         
.

Αποτελέσματα
Εμφανίστηκαν δύο κύματα ψυχοπαθολογίας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού, (από 04/2020 έως 
και 06/2020) παρατηρήσαμε αιφνίδια έναρξη αγχώδους συμπτωματολογίας, συμπτωματολογίας 
διατροφικών διαταραχών, ψυχωσικής και ιδεοψυχαναγκαστικής συμπτωματολογίας καθώς και επιδείνωση 
των συμπτωμάτων της διαταραχής του αυτιστικού φάσματος ή άλλων νοσολογικών οντοτήτων. Κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου εγκλεισμού, (από 11/21 έως και 05/21) παρατηρήθηκε ως επί το πλείστον νοσηλεία 
έφηβων κοριτσιών με συμπτωματολογία καταθλιπτικής συνδρομής και αυτοκτονικής ή  παρααυτοκτονικής 
συμπεριφοράς.

Συμπεράσματα
Η πανδημία και ο εγκλεισμός αποτελεί μια ψυχοκοινωνική αντιξοότητα, που απειλεί τη σταθερότητα της 
οικογένειας και την ψυχική υγεία των μελών της. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας παιδιά και έφηβοι 
εμφάνισαν έναρξη ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων, ενώ παιδιά και έφηβοι με  ήδη υπάρχουσα ψυχιατρική 
διαταραχή εμφάνισαν επιδείνωση των συμπτωμάτων τους. Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 
διαφαίνεται ότι ο συγκεκριμένος στρεσσογόνος παράγοντας ενδέχεται να πυροδοτήσει την εμφάνιση 
ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων ή να επιδεινώσει την ήδη υπάρχουσα ψυχιατρική διαταραχή. Τα παιδιά και 
οι έφηβοι με ψυχιατρικές διαταραχές θεωρούνται ευάλωτοι πληθυσμοί  και ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική 
η άμεση παρέμβαση και η εξειδικευμένη φροντίδα τους. 



Νο 6

Το φαινόμενο της αυτοτραυματικής συμπεριφοράς στην εφηβική ηλικία κατά 

την εποχή του COVID-19

Μαρία Παπαδημητριου, Νοσηλεύτρια,  Παιδοψυχιατρικής κλινικής Αγλαΐα & Παύλου Κυριακού, MSc, PhD

Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Διευθύντρια Παιδοψυχιατρικής κλινικής Αγλαΐα & Παύλου Κυριακού
Νοσηλεύτρια

Αθηνά Ζαγορισίου, Ψυχιατρική Νοσηλεύτρια, Παιδοψυχιατρικής κλινικής Αγλαΐα & Παύλου Κυριακού

Οι ψυχολογικές επιδράσεις της πανδημικής κρίσης έχουν συζητηθεί ευρέως κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων μηνών με τους ειδικούς να εκφράζουν την έκδηλη ανησυχία τους αναφορικά με το αρνητικό 
αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν υψηλού 
βαθμού συσχέτισης των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης των εφήβων με τις συνθήκες της πανδημίας, 
ενώ συγχρόνως παρατηρήθηκε επιδείνωση της ψυχιατρικής συμπτωματολογίας των ήδη νοσούντων. Το 
φαινόμενο της αυτοτραυματικής συμπεριφοράς είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις πιέσεις της 
καθημερινότητας. Οι αυτοτραυματισμοί αποτελούν μία δυσλειτουργική έκφραση και εκτόνωση των έντονων 
συναισθημάτων για την οποία ο έφηβος δεν έχει άλλη οδό αποφόρτισης. 

  

Σκοπός
Η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση προκειμένου να διερευνηθούν οι διαστάσεις του φαινομένου της 
αυτοτραυματικής συμπεριφοράς στους έφηβους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Αποτελέσματα
Η σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία μια αυξανόμενη ένταση και συχνότητα των αυτοτραυματισμών στην 
εφηβική ηλικία, με μετακίνηση της ηλικιακής ομάδας προς τα κάτω (11 με 12 ετών). Αναλυτικότερα οι 
περιπτώσεις αυτοτραυματισμών αυξήθηκαν κατά 10% έναντι 3% με 5% που ήταν πριν την εποχή COVID 19. Ο 
επιπολασμός στα κορίτσια συνεχίζει να είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τα αγόρια, τα οποία τους πρόσφατα 
αύξησαν σημαντικά τα ποσοστά τους. Επίσης παρατηρήθηκε διπλασιασμός του καταθλιπτικού 
συναισθήματος και στα δύο φύλα. 

Συμπεράσματα
Οι αυτοτραυματισμοί ως μία μέθοδος ελέγχου και αποβολής της εσωτερικής έντασης που βιώνουν οι έφηβοι  
στην δύσκολη εποχή της πανδημίας έχουν μετρήσιμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τόσο στους ίδιους 
όσο και στις οικογένειές τους. Η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και η συμβουλευτική αποτελεί το πρώτο βήμα 
στη διαχείριση των αυτοτραυματικών συμπεριφορών, ενώ η πρόσβαση σ' ένα δίκτυο υπηρεσιών υγείας 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες ψυχικής υγείας λόγω της πανδημίας θα οδηγήσει σε μια πιο ουσιαστική 
αντιμετώπιση του φαινομένου. 



Νο 7

Η επίδραση της πανδημίας COVID-19  στα παιδιά και στους εφήβους με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

Σαλίβερου Μαργαρίτα
Γεωργιάδη Μαρία
Πλεξουσάκης Στέφανος 

  

Σκοπός
Η παρούσα έρευνα εστίασε στη μελέτη της επίδρασης των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του SARS-CoV-2 και 
ιδιαιτέρως του κατ'οίκον περιορισμού στις Οικογένειες Παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. 

Υλικά και Μέθοδος
Σε μία προσπάθεια συγκέντρωσης βιωματικού υλικού η έρευνα διεξήχθη με ημιδομημένες τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις σε αριθμό 10 οικογενειών, οι οποίες είχαν  ένα παιδί με ΔΑΦ μέσης ή υψηλής λειτουργικότητας 
στην περιοχή της Αττικής. Οι ηλικίες των παιδιών κυμαίνονται από 6,5 έως 15 ετών.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της θεματικής Ανάλυσης ανέδειξαν τρία βασικά θέματα: 1) Το εκπαιδευτικό πλαίσιο, 2) Τη 
διαχείριση της καθημερινότητας, 3) Τη δόμηση της Νέας Καθημερινότητας. Τα τρία αυτά θέματα 
αντιπροσωπεύουν τα επίπεδα που υπέστησαν καθοριστική μεταβολή και τα υποθέματα συστήνουν τους 
τομείς και τους  επιμέρους τρόπους αντιμετώπισης αυτής της μετατόπισης. Ο μέχρι τώρα αντίκτυπος των 
μέτρων περιορισμού της Πανδημίας δε μπορεί να αποτυπωθεί ως καθολικά θετικός ή αρνητικός, καθώς 
παρατηρήθηκαν εξελίξεις αλλά και πισωγυρίσματα για τα παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους. 

Συμπεράσματα
Υπάρχει κοινή ομολογία για τη δυσκολία της χρονικής επέκτασης των μέτρων και των περιορισμών, συνθήκη 
που επιφέρει ψυχολογική και συναισθηματική φόρτιση και εξάντληση σε παιδιά και γονείς. Παράλληλα, 
επιτονίστηκε η πλήρης απουσία κοινωνικοποίησης και σωματικής άσκησης ως βασικές ελλείψεις, ενώ 
κατέστη σαφής η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων για τα παιδιά. Τέλος, τα Νέα Μέσα και η τηλεκπαίδευση 
κρίθηκαν αναγκαία αλλά όχι επαρκή για την πλήρη προσαρμογή. Κοινή συνισταμένη όλων αποτέλεσε πως η 
μακροχρόνια επιβολή του καθεστώτος του αναγκαστικού κατ'οίκον εγκλεισμού επιτείνει το ψυχολογικό στρες 
για γονείς και μαθητές. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν πως το πέρασμα της κρίσης θα σημαίνει το ξεκίνημα μιας 
εκτενούς φάσης μετατραυματικού σοκ,  υφίστανται όμως και δυνατότητες, κυρίως σε τεχνολογικό επίπεδο 
που σημαίνουν εν τέλει και αναγκαία προχωρήματα για την προσαρμογή στη νέα περίοδο.



Νο 8

Φόβος των παιδιών για τον κορωνοϊό και η συσχέτιση του με τον φόβο των 

γονέων: προκαταρκτικά αποτελέσματα

Βασιλική Βασσαρά, Ψυχολόγος, Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Ψυχιατρικής Κλινικής, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Γιαννακάκη Καλλιόπη Ελένη, Ειδικευόμενη Παιδίατρος, Παιδιατρική Κλινική, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Δεληγεωργοπούλου Μαριάννα, Ειδικευόμενη Παιδίατρος, Παιδιατρική Κλινική, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Κωνσταντίνος Κώτσης, Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Ψυχιατρικής Κλινικής, ΠΓΝ 
Ιωαννίνων

Σοφία Τσαμπούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδοαλλεργιολογίας, Παιδιατρική Κλινική, 
ΠΓΝ Ιωαννίνων

Αλέξανδρος Μάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδοαιματολογίας, Παιδιατρική Κλινική, ΠΓΝ 
Ιωαννίνων

Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Αικατερίνη Σιώμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδονεφρολογίας, Παιδιατρική Κλινική, ΠΓΝ 
Ιωαννίνων

  

Σκοπός
Η διερεύνηση του φόβου για τον κορωνοϊό σε παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας και η συσχέτιση του 
με τον φόβο των γονέων. 

Υλικά και Μέθοδος
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μεγαλύτερης έρευνας που αφορά στο άγχος των παιδιών για τον 
κορωνοϊό. Σε 23 παιδιά που επισκέφθηκαν την παιδιατρική κλινική του ΠΓΝ Ιωαννίνων κατά το διάστημα των 
περιοριστικών μέτρων και τα οποία δεν είχαν επισκεφθεί ποτέ υπηρεσία ψυχικής υγείας, χορηγήθηκαν τα 
εξής ερωτηματολόγια: Ερωτηματολόγιο φόβου για τον κορωνοϊό, Children's Impact of Event Scale (CRIES-8 
τροποποιημένο για την πανδημία) και ερωτηματολόγιο για τις πηγές «απειλητικών πληροφοριών» για τον 
κορωνοϊό. Αντίστοιχα, στους γονείς χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο φόβου.

Αποτελέσματα
Τα 9 (39,1%) από τα 23 παιδιά ανέφεραν βαθμολογία ενδεικτική για Μετατραυματική Διαταραχή Στρες - 
ΔΜΤΣ (CRIES ≥17). Η συνολική βαθμολογία στο CRIES-8 σχετίστηκε θετικά με τη συνολική βαθμολογία στο 
ερωτηματολόγιο φόβου των παιδιών (p=0,03).Επιπλέον, η βαθμολογία στο ερωτηματολόγιου φόβου των 
παιδιών σχετίστηκε θετικά με την αντίστοιχη των γονέων (p=0,04) και με τη βαθμολογία των «απειλητικών» 
πληροφοριών από τους γονείς (p=0,01), ενώ δεν σχετίστηκε με αυτές που προέρχονται από πηγές όπως 
media, φίλοι ή άμεση εμπειρία. 

Συμπεράσματα
Παρά τους περιορισμούς της μελέτης, φαίνεται ότι ένα υψηλό ποσοστό παιδιών βίωσε συμπτώματα ΔΜΤΣ. Ο 
φόβος των γονέων και η μετάδοση «αρνητικών πληροφοριών» προς το παιδί φαίνεται να επηρεάζουν το 
φόβο των παιδιών, σε αντίθεση με άλλες πιθανές πηγές πληροφοριών. Είναι σημαντικό οι προληπτικές 
παρεμβάσεις και τα προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας να στοχεύουν στον τρόπο διαχείρισης του 
φόβου των γονέων και τον τρόπο μετάδοσης των πληροφοριών. Τέλος, τα αποτελέσματά της παρούσας 
μελέτης αναδεικνύουν τη σημαντικότητα των παιδιατρικών κλινικών ως χώρων ανίχνευσης δυσκολιών 
ψυχικής υγείας, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ποσοστό ΔΜΤΣ και το γεγονός ότι στο δείγμα μας κανένα 
παιδί δεν είχε προηγούμενη επαφή με υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 



Νο 9

Η τρικυμία της ενδοοικογενειακής βίας εν καιρώ οικονομικής

κρίσης και πανδημίας: Μελέτη Περίπτωσης

Ιγνατία Φαρμακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα των Επιστημών της Εκπαίδευσης και της 
Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, τ. Κοινωνική Λειτουργός στην Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, 
στο Γ.Ν.Π. «Η Αγία Σοφία».

Μαρία Θεοδωράτου, Κλινική Ψυχολόγος, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), N.U.P.

  

Σκοπός
Η εργασία αυτή στοχεύει στην αποτίμηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις ευπαθείς ομάδες που 
ενίοτε καταλήγουν να είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις συνέπειες αυτού του 
φαινομένου στη ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών που ανατράφηκαν σε τέτοιο περιβάλλον. Εξετάζονται οι 
ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και τα καταστροφικά αποτελέσματα της στα νοικοκυριά, 
όπου προϋπήρχε ενδοοικογενειακή βία ή που ξεκίνησε εν μέσω πανδημίας βίαιη συμπεριφορά μέσα στο 
οικογενειακό πλαίσιο. Επιπροσθέτως, η εργασία ιχνηλατεί την ισχύουσα νομοθεσία, τους μηχανισμούς και 
τους φορείς, που επιδιώκουν την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών στη χώρα μας.
Τέλος, η εργασία στοχεύει στην τεκμηριωμένη πρακτική μέσω της παρουσίασης ενός περιστατικού 
ενδοοικογενειακής βίας. 

Υλικά και Μέθοδος
Η εργασία προέβη στην ανασκόπηση σύγχρονων ερευνητικών μελετών και στατιστικών στοιχείων αναφορικά 
με την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα. Επίσης, παραθέτει το οδοιπορικό μιας μελέτης περίπτωσης (case 
study) ενός 16χρονου έφηβου κοριτσιού, που υφίσταντο ενδοοικογενειακή βία και παρουσίαzε καταθλιπτική 
συμπτωματολογία.

Αποτελέσματα
Ο συνδυασμός της παγκοσμιοποιημένης οικονομικής κρίσης και του μακροχρόνιου κλεισίματος των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών, που επέβαλαν οι κυβερνήσεις λόγω της πανδημίας Covid-19, επέφερε 
καταστροφικά αποτελέσματα στις οικογένειες και στην κοινωνία γενικότερα. Αναδεικνύεται η συσχέτιση 
ραγδαίας αύξησης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας με την οικονομική κρίση και την πρόσφατη έλευση 
της πανδημίας. 

Συμπεράσματα
Η τρικυμία της ανθρωπιστικής/οικονομικής κρίσης, από την μια πλευρά και της πανδημίας από την άλλη, 
έφεραν ένα ανεπανάληπτο τσουνάμι που χτύπησε ορμητικά, τόσο το σύστημα της οικογένειας, του σχολείου, 
του εργασιακού καθεστώτος, αλλά και της κοινότητας γενικότερα. Τα νερά της οικογενειακής νηνεμίας 
θόλωσαν, καθώς έχουν αυξηθεί δραματικά τα ποσοστά των ανέργων, των οικογενειών που διαβιούν κάτω 
από τα όρια της φτώχειας, των ατόμων που παρουσιάζουν κατάθλιψη, αλλά και αυτών που κάνουν 
κατάχρηση νόμιμων και παράνομων ουσιών. Οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας συχνά ανήκουν σε μια ή και 
περισσότερες από τις προαναφερόμενες κατηγορίες. Επιτακτική είναι, λοιπόν, η ανάγκη για δημιουργία νέων 
κρατικών στρατηγικών παρεμβάσεων πρόληψης και διαχείρισης τέτοιων περιστατικών.



Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα 1

08:30 - 10:00



Νο 10

Η συμβουλευτική στην οικογένεια ως προστατευτικός παράγοντας ένταξης 

για το παιδί με αναπηρία

Μαρκουλάκη Ερασμία, MSc Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικό Γυμνάσιο-
Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης 

Ζαράγκα Ελένη, MSc Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αγίου Δημητρίου

Ζαχαριάδη Φωτεινή, MSc Κοινωνική Λειτουργός, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ- Β΄ Ψυχιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

Tα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται η Συμβουλευτική γονέων που έχουν παιδί με ειδικές ανάγκες και οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε κοινωνικό -συναισθηματικό επίπεδο δείχνουν την αναγκαιότητα για 
περαιτέρω ανάπτυξη και σχεδιασμό. Η συνεργασία της οικογένειας με τους ειδικούς είναι χρήσιμη έτσι ώστε 
να παρέχεται Συμβουλευτική όσον αφορά τον ρόλο του παιδιού μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία.

Η Συμβουλευτική, η οποία θα πρέπει να παρέχεται τόσο στο παιδί όσο και στην οικογένεια, είναι 

μακροχρόνια και βασίζεται στην καθοδήγηση και την υποστήριξη. Στόχος της είναι η συνοχή της οικογένειας 
και η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης. Ως προληπτική προσέγγιση θα βοηθήσει την οικογένεια να δρα μέσα σε 
ένα πιο λειτουργικό πλαίσιο και αυτό θα ενισχύσει την ανάπτυξη του παιδιού, την επικοινωνία, την 
συνεργασία/αλληλεπίδραση γονέων-παιδιού, την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και την συνεργασία γονέων-
ειδικών μέσα από τα προγράμματα παρέμβασης. Ο Σύμβουλος χρειάζεται να διαθέτει δεξιότητες, οι οποίες 
θα σχετίζονται με την αποτελεσματική συνεργασία με τους γονείς, την αναγνώριση αναγκών και την 
ενσυναίσθηση. 

Στην παρουσίαση θα συζητηθεί η ανάγκη για κοινωνική υποστήριξη και τη συμμετοχή των 

γονέων/φροντιστών σε ομάδες ψυχοεκπαίδευσης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης από την αναπηρία 
του τεκνού τους. Είναι κατανοητή η ανάγκη για τη δημιουργία ουσιαστικού πλαισίου ένταξης και είναι 
επιτακτική η άμεση ανταπόκριση της πολιτείας στη διαφορετικότητα.



Νο 11

Ψυχική καταπόνηση μητέρων με παιδί με νοητική αναπηρία

Δήμητρα Ζαχαριά, Ειδική Παιδαγωγός, ΠΜΣ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ελευθερία Τσιόκα, Ειδική Παιδαγωγός, ΠΜΣ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σπυρίδων Σούλης, Καθηγητής Ειδικής Αγωγής, ΠΜΣ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων 

Κωνσταντίνος Κώτσης, Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Ψυχιατρικής Κλινικής ΠΓΝ 
Ιωαννίνων

Σκοπός
Η διερεύνηση συμπτωμάτων ψυχικής καταπόνησης σε μητέρες παιδιών με νοητική αναπηρία και η σχέση 
τους με τις αντιλήψεις των μητέρων για αυτή. 

Υλικό και Μέθοδοι
Στην έρευνα συμμετείχαν 51 μητέρες παιδιών με νοητική αναπηρία, στις οποίες εκτιμήθηκε η ψυχική 
καταπόνηση με το ερωτηματολόγιο General Health Ques�onnaire (GHQ - 28), καθώς και οι αντιλήψεις τους 
για τη νοητική αναπηρία (με το ερωτηματολόγιο Brief Illness Percep�on Ques�onnaire B-IPQ, 
τροποποιημένο). Έγινε έλεγχος συσχέτισης για την εκτίμηση της σχέσης της ψυχικής καταπόνησης με τις 
αντιλήψεις των μητέρων για τη νοητική αναπηρία καθώς και ανάλυση παλινδρόμησης με εξαρτημένη 
μεταβλητή το GHQ-28≥5 (caseness) και ανεξάρτητες μεταβλητές τις αντιλήψεις για τη νοητική αναπηρία και 
δημογραφικές μεταβλητές. 

Αποτελέσματα
Είκοσι επτά μητέρες (Ν=27, 52.9%) παρουσίασαν συμπτώματα ψυχικής καταπόνησης. Από τις διαστάσεις του 
BIPQ, οι συνέπειες (p=0.002), η ταυτότητα (p=0.000), η ανησυχία (p=0.008) και ο συναισθηματικός αντίκτυπος 
(p=0.011) συσχετίστηκαν θετικά με την ψυχική καταπόνηση, ενώ αρνητικά συσχετίστηκαν ο προσωπικός 
(p=0.007) και θεραπευτικός έλεγχος (p=0.023). Από την ανάλυση παλινδρόμησης προέκυψε ότι οι μητέρες με 
αυξημένο προσωπικό έλεγχο είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν συμπτώματα ενδεικτικά ψυχικής 
καταπόνησης (OR=0.697, p=0.04, CI=0.494-0.984). 

Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν ότι η κατανόηση της υποκειμενικής εμπειρίας των 
μητέρων με παιδιά με νοητική αναπηρία είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό 
παρεμβάσεων, με απώτερο στόχο τη μείωση της ψυχικής καταπόνησης. Ιδιαίτερα η ενδυνάμωση του 
προσωπικού ελέγχου των μητέρων στη νοητική αναπηρία φαίνεται ότι θα μπορούσε να έχει προστατευτικό 
ρόλο στην εμφάνιση κλινικά σημαντικής ψυχικής καταπόνησης. 



Νο 12

Παιδιά με κινητική αναπηρία, πως το βιώνουν τα ίδια και πως αυτό εμφανίζεται 

στη θεραπευτική διαδικασία.

Ζαχαριάδου Αθηνά, Ψυχολόγος ΕΛΕΠΑΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χατζηδημητρίου Ηλέκτρα, Ψυχολόγος ΕΛΕΠΑΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζησοπούλου Γεωργία, Κοινωνική Λειτουργός ΕΛΕΠΑΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μπατζίνα Αίγλη, Παιδοψυχίατρος ΕΛΕΠΑΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τάτσης Ιωάννης, Φυσίατρος, Επιστημονικός Διευθυντής ΕΛΕΠΑΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά που έχουν μια σωματική αναπηρία βιώνουν έντονο άγχος, 

υπάρχουν αρκετές συναισθηματικές δυσκολίες, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, υπήρξε διάγνωση επιλεκτικής αλαλίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα παιδιά είχαν εκτεθεί πολλές 
φορές σε αρνητικά σχόλια από τους συνομήλικους τα οποία αφορούσαν στην αναπηρία τους. Στη διάρκεια 
των θεραπειών, οι δυσκολίες αυτές εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους. Αρχικά υπάρχει μία μεγάλη 
επιφυλακτικότητα ως προς το πρόσωπο του θεραπευτή και τη θεραπευτική διαδικασία, δυσκολεύονται 
αρκετά να εμπιστευτούν και να κάνουν σχέση με τον θεραπευτή, έχουν πολλές φορές μία διάθεση ελέγχου 
και μέσα στη θεραπευτική διαδικασία αναδύεται η χαμηλή αυτοεκτίμηση που έχουν αυτά τα παιδιά. 



Νο 13

Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και ποιότητα ζωής παιδιών και εφήβων με 

πρωτοπαθή κεφαλαλγία

Κ. Λοΐζου, Ψυχολόγος, ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική, Β' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 

Μ. Γιώργη, Παιδίατρος - Παιδονευρολόγος, Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Γ' Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. 
«Αττικόν»

Μ. Σπανού, Παιδίατρος - Παιδονευρολόγος Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Γ' Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. 
«Αττικόν»

Α. Ντινόπουλος, Καθηγητής Παιδονευρολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ 
Ι. Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Β' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

Σκοπός
Οι πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες και ιδιαίτερα οι χρόνιες και οι υποτροπιάζουσες κεφαλαλγίες τύπου τάσεως 
(ΚΤΤ) και οι ημικρανίες (ΗΜ) αποτελούν συχνό φαινόμενο στην παιδική και εφηβική ηλικία. Σκοπός της 
παρούσας συγχρονικής μελέτης σε κλινικό δείγμα αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης των ψυχοκοινωνικών 
χαρακτηριστικών στην ποιότητα ζωής παιδιών κι εφήβων με πρωτοπαθή κεφαλαλγία.

Υλικό και Μέθοδοι
43 παιδιά (39.5% αγόρια, 60.5% κορίτσια), που παρακολουθούνταν στο εξωτερικό παιδονευρολογικό ιατρείο, 
με μέση ηλικία 13.4 ± 2.8, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής (MSQ-V 2.1), την Κλίμακα 
Άγχους και Κατάθλιψης (RCADS-25), την Κλίμακα Αλεξιθυμίας για παιδιά (AQC), την Κλίμακα της Αίσθησης 
Αυτό-αποτελεσματικότητας (CSES), την Κλίμακα Αντιλαμβανόμενου Στρες (PSS-C), την Κλίμακα της Γονεϊκής 
Απόκρισης στα Συμπτώματα του Παιδιού (ARCS) και την Κλίμακα Στρατηγικών Διαχείρισης Πόνου (PRI). Οι 
γονείς συμπλήρωσαν το Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας (GHQ-28) και την Κλίμακα του Αντιλαμβανόμενου 
Στρες (P-PSS-14). Βάσει της διάγνωσης του παιδονευρολόγου το 58.1% (Ν= 25) των παιδιών είχε διαγνωστεί 
με ΚΤΤ και το 41.9% (Ν=18) με ΗΜ.

Αποτελέσματα
Τα κορίτσια συγκριτικά με τα αγόρια ανέφεραν πιο έντονους πονοκεφάλους (p=0.032), μεγαλύτερη 
υποκειμενική έντασης της τελευταίας τους κεφαλαλγίας (p=0.002) και υψηλότερα επίπεδα ανησυχίας 
σχετικής με αυτήν (p=0.012). Η Διπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης 2 (ΚΤΤ-ΗΜ) Χ 2 (αγόρια - κορίτσια), με 
την ηλικία ως συμμεταβλητή, δεν έδειξε στατιστικώς σημαντική επίδραση του τύπου κεφαλαλγίας ή του 
φύλου σε καμία από τις υπό μελέτη μεταβλητές (p>0.05). Οι αναλύσεις βηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης 
έδειξαν πως η αγχώδης και καταθλιπτική συμπτωματολογία (β=-0.435) σχετίζονται με μεγαλύτερη 
επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής του παιδιού και ειδικότερα στη διάσταση της περιοριστικής λειτουργίας, ενώ 
οι παθητικές στρατηγικές αντιμετώπισης του πόνου (απομόνωση, απομάκρυνση, παραίτηση, 
καταστροφολογικές γνωσίες) σχετίζονται με μεγαλύτερη επιβάρυνση στη συναισθηματική λειτουργία (β=-
0.630), μία ακόμη διάσταση της ποιότητας ζωής των παιδιών.

Συμπεράσματα
Η υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης εστιασμένης στις ανάγκες της ψυχικής υγείας του παιδιού-εφήβου 
κρίνεται απαραίτητη για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας.



Νο 14

Μυοκαρδίτιδα επαγόμενη από κλοζαπίνη κατά την εφαρμογή της για την 

θεραπεία της ανθεκτικής εφηβικής σχιζοφρένειας με αναφορά σε κλινικό 
περιστατικό

Β. Χιώτη, Χ. Καζά, Θ. Μαυρομμάτης, Ν. Φωτακοπούλου, Σ. Αρχοντούλη, Α. Στεφάτου, Χ. 
Ανδρούτσος, Α. Κουμούλα
Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων - Σισμανόγλειο ΓΝΑ

Η κλοζαπίνη αποτελεί το φάρμακο εκλογής για την αντιμετώπιση της ανθεκτικής σχιζοφρένειας στους 

ενήλικες επί τη βάσει ενός αυστηρού πρωτοκόλλου για τον έλεγχο των παρενεργειών της, ιδιαιτέρως της 
ουδετεροπενίας αλλά και των καρδιοτοξικών της επιδράσεων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η 
πιθανότητα εκδήλωσης μυοκαρδίτιδας και μυοκαρδιοπάθειας, οι οποίες ωστόσο περιγράφονται σπάνια σε 
εφήβους. Παρά το γεγονός, ωστόσο, ότι η αποτελεσματικότητά της στην ανθεκτική σχιζοφρένεια της 
εφηβείας έχει αρκετή τεκμηρίωση και οι κατευθυντήριες οδηγίες όλων των έγκυρων οργανισμών προτείνουν 
τη χρήση της, στην κλινική πράξη υπάρχει διστακτικότητα στη χορήγησή της λόγω προβληματισμού για τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες. Η εν λόγω παρουσίαση επιχειρεί τη διερεύνηση του κινδύνου εκδήλωσης 
μυοκαρδίτιδας επαγόμενης από κλοζαπίνη σε εφήβους επί τη βάσει μιας συνοπτικής ανασκόπησης της 
βιβλιογραφίας και με αναφορά σε ένα κλινικό περιστατικό. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε  σε έφηβη, 16 ετών, 
με ανθεκτική μορφή σχιζοφρένειας, η οποία εκδήλωσε μυοκαρδίτιδα κατά την 15η ημέρα εφαρμογής της 
κλοζαπίνης, παρά την αργή τιτλοποίηση και ενώ η δόση ανήρχετο σε 75mg. Η έγκαιρη διακοπή της κλοζαπίνης 
παράλληλα με την ενδεδειγμένη καρδιολογική υποστήριξη οδήγησαν σε πλήρη ύφεση της μυοκαρδίτιδας 
χωρίς υπολειμματικές εκδηλώσεις. Περιγράφεται η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του 
περιστατικού και διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις περί των διαδικασιών ελέγχου για την έγκαιρη 
αξιολόγηση των καρδιολογικών παρενεργειών της κλοζαπίνης κατά την χρήση της σε εφήβους ασθενείς. 



Νο 15

Συννοσηρότητα ΔΕΠΥ και διαταραχών χρήσης ουσιών στην εφηβεία και την

πρώιμη ενηλικίωση

Παπανικολόπουλος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας - Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, ΔΠΜΣ «Ποινικό δίκαιο και 
εξαρτήσεις» - Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

Σορβατζιώτη, ΔΠΜΣ «Ποινικό δίκαιο και εξαρτήσεις» - Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Σαμακουρή, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας - Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΔΠΘ 
Σερντάρη, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας - Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική 
ΔΠΘ  

Εισαγωγή
Η εφηβεία αποτελεί μια περίοδο δραματικών βιοαναπτυξιακών και ψυχοκοινωνικών αλλαγών. Αυτή είναι και 
η περίοδος που αναδύονται θέματα ψυχικής υγείας και συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, όπως η χρήση 
ψυχοδραστικών ουσιών, ζητήματα που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ενιαία θεραπευτική στρατηγική..

Σκοπός
Πρόκειται για ποσοτική έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση της συννοσηρότητας της  Διαταραχής ελλειμματικής 
προσοχής  - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) σε έφηβους χρήστες ουσιών, των οποίων οι γονείς συμμετέχουν σε 
θεραπευτικές ομάδες.

Υλικό και Μέθοδοι
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι γονείς 36 εφήβων που παρακολουθούν ομάδες γονέων σε 
αναγνωρισμένες εξειδικευμένες δομές απεξάρτησης για εφήβους του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ, «Ατραπός» και 
«Στροφή», και στους οποίους χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο SNAP-IV.

Αποτελέσματα
Η ΔΕΠΥ ήταν το κύριο πρόβλημα πριν την έναρξη της χρήσης και αφορούσε το 44,4% των εφήβων με 
συχνότερο τύπο αυτόν της διάσπασης προσοχήςμε κύριο σύμπτωμα την αδυναμία να ακολουθήσει οδηγίες 
και την αποτυχία να εστιάσει την προσοχή του και να ολοκληρώσει σχολικές εργασίες, μικροδουλειές ή 
υποχρεώσεις. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με την σύγχρονη βιβλιογραφία που τεκμηριώνει την 
χρονική σχέση της ΔΕΠΥ με την μελλοντική χρήση κάνναβης, η χρήση της οποίας τα τελευταία χρόνια 
αυξάνεται σημαντικά στον εφηβικό και νεανικό πληθυσμό με σημαντικές επιπτώσεις για την υγεία του.

Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν τα υψηλά ποσοστά συννοσηρότητας με ΔΕΠΥ σε 
εφήβους και νεαρούς ενήλικες που εμπλέκονται με χρήση ουσιών και την μεγάλη σημασία της 
διεπιστημονικότητας κατά το θεραπευτικό σχεδιασμό.



Η διαδικτυακή οικογενειακή θεραπεία κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19 

στο πλαίσιο της κοινοτικής ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων

Περιμένη Αλεξάνδρα, Κλ. Ψυχολόγος Μsc, MSW,EMDR th.,-Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια-Συντονίστρια 
Ιατρείου Οικογένειας, ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ Νέας Σμύρνης, Αθήνα

Δαραμούσκα Παναγιώτα, Μ Π Σ Επισκέπρια Ψυχικής Υγείας, ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ Νέας Σμύρνης, Αθήνα

Καψαλάκης Νίκος, Επισκέπτης Ψυχικής Υγείας, ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ Νέας Σμύρνης, Αθήνα

Παπανικολάου Νεκταρία, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ Νέας Σμύρνης, Αθήνα

Πολάκη Ολυμπία, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Επιμελήτρια Ά Ε.Σ.Υ, Προϊστάμένη ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ Νέας 
Σμύρνης

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές της πανδημίας στην οικογενειακή θεραπεία ήταν η αιφνίδια 

διακοπή των δια-ζώσης οικογενειακών συνεδριών και η αναγκαιότητα διαμεσολάβησης της τεχνολογίας για 
την παροχή κλινικών υπηρεσιών. Η χρήση τεχνολογικών μέσων όπως η βιντεοσκόπηση συνεδριών,  
αποτελούσε πάντα ένα κύριο και διαδεδομένο εργαλείο στην οικογενειακή θεραπεία και στην έρευνα. Εν 
μέσω COVID-19, οι οικογενειακοί θεραπευτές έπρεπε άμεσα να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στα 
αιτήματα οικογενειών σε κρίση για υποστήριξη  μέσω τηλεσυνδιασκέψεων. Η συγκεκριμένη εργασία 
παρουσιάζει την εμπειρία της θεραπευτικής ομάδας του Ιατρείου Οικογένειας «Π.Γεωργίτση» από την 
διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Διερευνεί την δημιουργία ενός νέου ψηφιακού 
θεραπευτικού πλαισίου και τον σχεδιασμό βέλτιστων πρακτικών που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο για τον 
ωφελούμενο και το θεραπευτή και  διευκολύνουν την επικοινωνία. Αξιολογεί τα οφέλη και τους περιορισμούς 
που μπορεί να παρουσιάζει η χρήση αυτών των μέσων στην  θεραπεία και εξετάζει το κατά πόσο η on-line 
οικογενειακή θεραπεία μπορεί να αποτελέσει ένα ενδεδειγμένο θεραπευτικό μέσο για την διατήρηση της 
συνεκτικότητας, της ασφάλειας και της ψυχικής υγείας  της οικογένειας στο πανδημικό τραύμα.

Νο 16



Νο 17

Πρώιμα ψυχοτραυματικά γεγονότα προσφύγων και μεταναστών και ο ρόλος της 

ψυχοθεραπείας στην ανάδειξη της σημαντικότητας των πρώιμων παιδικών 
βιωμάτων 

Βερτουδάκης Βασίλειος, Ψυχολόγος Α.Π.Θ. - Ψυχοθεραπευτής

Δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, έχουν «ξεριζωθεί» αναγκαστικά από το μόνιμο τόπο 

κατοικίας τους σύμφωνα με την UNHCR (2020), υπολογίζοντας ότι περίπου 25 εκατομμύρια εξ' αυτών είναι 
πρόσφυγες. Η Ελλάδα, μετά το 2015 και ύστερα, έχει απορροφήσει μια πρωτοφανή εισροή προσφύγων και 
μεταναστών (Παναγιωτοπούλου,2018). Πλειάδα ερευνών, σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές  των προσφύγων 
, έχουν επικεντρωθεί στην εμφάνιση των  συμπτωμάτων του μετατραυματικού στρες (PTSD) έπειτα από 
γεγονότα βίας, απώλειας ή πολέμου και λιγότερο με τα πρώιμα βιώματα αυτών των ανθρώπων ( Miller,2002). 
Σύμφωνα όμως με πληθώρα μελετών  (Molica et all,2001; Lie B,2003; Steel Z., 2002), κι άλλου τύπου 
ψυχοπαθολογία δείχνει να εντοπίζεται σε αυτούς τους πληθυσμούς ,όπως  η κατάθλιψη, η σχιζοφρένεια, οι 
κρίσεις πανικού, οι αυτοκτονικοί ιδεασμοί. Καταλληλότερες και αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις για 
πρόσφυγες και μετανάστες φαίνεται να είναι τόσο η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία  (Kananian et 
all, 2020), όσο και η διαπολιτισμική ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική (Γιωτσίδη Β., Σταλίκας Α., 2004). 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιαστούν οι προσκλήσεις ενός ψυχολόγου να δουλέψει 
ψυχοθεραπευτικά με τα πρώιμα παιδικά βιώματα και τα Σχήματα ενός πρόσφυγα-μετανάστη. Το εργαλείο 
δουλειάς και προσέγγισης ήταν η εφαρμογή της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας. Ένας μέσος 
όρος 20 θεραπευτικών συνεδριών πραγματοποιήθηκε για κάθε έναν από τους οχτώ πρόσφυγες για διάστημα 
πέραν των έξι μηνών. Το αποτέλεσμα της κλινικής αυτής εργασίας έδειξε ότι και οι οκτώ άνθρωποι, ύστερα 
από τον τερματισμό της θεραπείας τους και  έπειτα από δικές τους αναφορές έδειξαν ότι η βελτίωση της 
ψυχικής τους υγείας  ήταν σε πιο ικανοποιητικό βαθμό απ' ότι προσδοκούσαν. Συμπερασματικά , η 
υποστήριξη της ψυχικής υγείας των προσφύγων αποτελεί ένα διαχρονικό πολύπλοκο ζήτημα αλλά η 
εφαρμογή ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων δείχνει να έχει ευεργετικές επιδράσεις σε αυτούς τους 
πληθυσμούς (Gruner D., 2020).  



Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα 2

08:30 - 10:00
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Πανδημία και τραύμα στους πληθυσμούς των αλλοδαπών 

Δρ. Κωνσταντίνα Σκλάβου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑΔΑ, Γενική 
Γραμματέας ΕΨΥΥΠΕ

Δρ. Παναγιώτα Μπαλίκου, Ψυχολόγος, Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Σισμανόγλειο ΓΝΑ

Δρ. Αναστασία Κουμούλα, Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, 
Σισμανόγλειο ΓΝΑ, Πρόεδρος ΕΨΥΥΠΕ

Σκοπός
Όπως έχουν δείξει μελέτες, η φαινομενολογική ομοιότητα των συνθηκών COVID-19 με τις καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης με πρώιμες καταστροφικές συνθήκες που έχουν βιώσει οι πρόσφυγες, δημιουργεί 
συνθήκες αναπαραγωγής σημαντικών στοιχείων του αρχικού τραύματος. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι 
η ανάδειξη των επιπτώσεων της πανδημίας σε πληθυσμούς αλλοδαπών που διαβιούν σε κλειστές δομές 
φιλοξενίας, ενηλίκων και ανηλίκων που οδηγεί στην επιβάρυνση και αναβίωση του τραύματός τους.

Υλικό και Μέθοδοι
Θα παρουσιαστεί η  εμπειρία του Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, για τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στους εν λόγω πληθυσμούς, παράλληλα με τη θεωρητική ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς 
βιβλιογραφίας.

Αποτελέσματα
Οι πληθυσμοί των αλλοδαπών και ειδικά τα ανήλικα παιδιά πλήττονται πολύ πιο σοβαρά από τις επιπτώσεις 
της πανδημίας, σε σχέση με το γηγενή πληθυσμό. Διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, επιδείνωση των ήδη 
υπαρχόντων προβλημάτων ψυχικής υγείας και επιδείνωση του τραύματος, καθώς και αδυναμία 
αντιμετώπισης τρεχόντων προβλημάτων λόγω κυρίως επαναλαμβανόμενης καραντίνας σε καταυλισμούς ή 
αναστολής υπηρεσιών που λάμβαναν χώρα εντός των καταυλισμών, όπως επισκέψεις από ειδικούς ψυχικής 
υγείας, λειτουργία υποστηρικτικής σχολικής φοίτησης, απασχόληση γονέων εντός των δομών φιλοξενίας και 
άλλα. Διαπιστώθηκε ότι οι οικογένειες που ήρθαν πρόσφατα και μέσω πανδημίας στην Ελλάδα, είναι 
περισσότερο ευάλωτες από τις ήδη εγκατεστημένες. Η έλλειψη ρουτίνας και καθημερινότητας ενισχύει τις 
συνέπειες του τραύματος. Η καθημερινότητα φαίνεται να συνιστά σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση του τραύματος και του χρόνιου στρες.

Συμπεράσματα
Η εξάπλωση της πανδημίας και ο αρνητικός αντίκτυπος που επιφέρει σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνικής, 
επαγγελματικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής της χώρας, φαίνεται να προκαλεί επιπλέον ψυχική 
επιβάρυνση στους συγκεκριμένους πληθυσμούς και να επιδεινώνει προϋπάρχοντα τραύματα. 
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Αρχικά αιτήματα, ψυχοκοινωνικά προβλήματα, εμπειρίες και αφηγήσεις προσφυγών

που προσέρχονται στο Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών- Εφήβων Γ.Ν.Γ. Παπανικολάου
Εφημερίες - Ενδονοσοκομειακή Νοσηλεία

Νίκη Ρέντζιου, Κοινωνική Λειτουργός, ΚοΚεΨ-Υ Π-Ε

Μαγδαληνή Καραγιάννη, Ψυχίατρος Παιδιών-Εφήβων Διευθύντρια ΕΣΥ, Ψυχιατρικό Τμήμα  Παιδιών- 
Εφήβων, Γ.Ν. «Γ.Παπανικολάου»

Ευαγγελινή Αθανασοπούλου, Ψυχίατρος Παιδιών-Εφήβων, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών- 
Εφήβων, Γ.Ν. «Γ.Παπανικολάου»

Φώτης Τέγος, Κοινωνικός λειτουργός, ΚοΚεΨ-Υ Π-Ε-Επιμελητής Ανηλίκων, 'Σπίτι του Παιδιού'

Βαία Ταγάρα, Ειδικευόμενη Παιδοψυχίατρος, Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών- Εφήβων, Γ.Ν. «Γ.Παπανικολάου»

Ευαγγελία Πρασσά, Ειδικευόμενη Παιδοψυχίατρος, Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών-Εφήβων, 
Γ.Ν. «Γ.Παπανικολάου»

Αναστασία Μπέκα, Παιδοψυχίατρος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών- Εφήβων, 
Γ.Ν. «Γ.Παπανικολάου»

Στις  δημόσιες υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών- Εφήβων τα τελευταία χρόνια υπάρχει  μια 

αυξανόμενη προσέλευση ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών. Η προσέλευση αφορά είτε 
προγραμματισμένες συναντήσεις στα πλαίσια Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας, είτε σε εφημερίες με 
επείγοντα αιτήματα. Οι εκτιμήσεις σε αρκετές περιπτώσεις θέτουν την ένδειξη νοσηλείας, οπότε  οι ανήλικοι 
παραμένουν στις Μονάδες Νοσηλείας. Το Ψυχιατρικό  Τμήμα  Παιδιών-Εφήβων του Γ.Ν. Γ.ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
διαθέτει όλο το φάσμα των παραπάνω υπηρεσιών, συνεπώς  υποδέχεται και αντιμετωπίζει  ένα σημαντικό 
αριθμό αυτών.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δεδομένα από τα αρχεία των εφημεριών κατά τα έτη 2019-2020 

(116 επισκέψεις προσφύγων (100 αγοριών και 16 κοριτσιών) και της Μονάδας Νοσηλείας καθώς και από τις 
κλινικές συνεντεύξεις των ανήλικων προσφύγων και την ανάλυση περιεχομένου τους. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρονται ψυχοκοινωνικοί παράγοντες- συναισθηματική επιβάρυνση 

σχετιζόμενη με την προσφυγική κατάσταση (διαμονή σε περιοχές με εμπόλεμες συγκρούσεις, αποχωρισμός 
από την οικογένεια,  προστατευτική φύλαξη σε κρατητήρια, διαμονή σε επικίνδυνες συνθήκες σε  camp κλπ) 
ενώ σε 25 περιπτώσεις πολύ σοβαρές ψυχοτραυματικές εμπειρίες όπως βίαιος θάνατος μελών οικογένειας, 
κακοποίηση- βασανιστήρια κλπ. 

Σε 49 περιπτώσεις παρατηρήθηκαν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές και απόπειρες αυτοκτονίας σε 

συνδυασμό με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, ψυχοσωματικά συμπτώματα, διαταραχές 
ύπνου κλπ. Σε αρκετές άλλες περιπτώσεις αναφέρθηκε αυτοκτονικός ιδεασμός, χρήση ουσιών κλπ  

Στις περιπτώσεις με εκτενέστερη θεραπευτική παρέμβαση και υποστήριξη, όπως σε πρόσφυγες με 

ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, καταγράφονται οι εκφράσεις του τραύματος, οι αφηγήσεις των προσφύγων, ο 
προσωπικός τρόπος που κατανοούν και νοηματοδοτούν την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά τους. 
Σχολιάζονται καλές και κακές πρακτικές που συνοδεύουν την συνεργασία με τους ανήλικους πρόσφυγες και 
τις οικογένειες τους, διλήμματα, προκλήσεις και παράγοντες που σχετίζονται με τη διαδρομή τους στη 
διασύνδεση των υπηρεσιών, τη διαμόρφωση του αιτήματος, τη ρήξη και δημιουργία δεσμών και την ψυχική 
ευαλωτότητα και ανθεκτικότητα που συν- διαμορφώνουν την κατάσταση.  
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Αρχικά αιτήματα, ψυχοκοινωνικά προβλήματα, εμπειρίες και αφηγήσεις προσφυγών

που προσέρχονται στο Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών- Εφήβων Γ.Ν.Γ. Παπανικολάου
Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας (2)

Νίκη Ρέντζιου, Κοινωνική Λειτουργός, ΚοΚεΨ-Υ Π-Ε

Φώτης Τέγος, Κοινωνικός λειτουργός, ΚοΚεΨ-Υ Π-Ε-Επιμελητής Ανηλίκων, 'Σπίτι του Παιδιού›

Μαγδαληνή Καραγιάννη, Ψυχίατρος Παιδιών-Εφήβων Διευθύντρια ΕΣΥ, Ψυχιατρικό Τμήμα  Παιδιών- 
Εφήβων, Γ.Ν. «Γ.Παπανικολάου»

Αναστασία Αβραμίδου, Κοινωνική Λειτουργός,, ΚοΚεΨ-Υ Π-Ε

Θεολόγος Σειτανίδης, Λογοπαιδικός  

Αικατερίνη Σταυροπούλου, Ειδικευόμενη Παιδοψυχίατρος,  Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών- Εφήβων,
Γ.Ν. «Γ.Παπανικολάου»

Ευαγγελινή Αθανασοπούλου, Ψυχίατρος Παιδιών-Εφήβων, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών- 
Εφήβων, Γ.Ν. «Γ.Παπανικολάου»

Οι δημόσιες υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών- Εφήβων τα τελευταία χρόνια δέχονται μια αυξανόμενη 

προσέλευση ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών. Η προσέλευση αφορά είτε προγραμματισμένες 
συναντήσεις στα πλαίσια Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας, είτε σε εφημερίες με επείγοντα αιτήματα. Οι 
εκτιμήσεις σε αρκετές περιπτώσεις θέτουν την ένδειξη νοσηλείας, οπότε  οι ανήλικοι παραμένουν στις 
Μονάδες Νοσηλείας. Το Ψυχιατρικό  Τμήμα  Παιδιών-Εφήβων του Γ.Ν. Γ.ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, διαθέτει όλο το 
φάσμα των παραπάνω υπηρεσιών, συνεπώς  υποδέχεται και αντιμετωπίζει  ένα σημαντικό αριθμό αυτών.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δεδομένα από τα αρχεία του Κο.Κε.Ψ.Υ.Π-Ε για το χρονικό 

διάστημα από το 2018 έως το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε ένα συνολικό πληθυσμό 54 περιπτώσεων 
Πρόκειται για 28 οικογένειες προσφύγων ή μεταναστών που κατοικούν στην ευρύτερη κοινότητα και 
υποστηρίζονται από ΜΚΟ αλλά και για 26 ασυνόδευτους ανήλικους που διαμένουν σε δομές που επίσης 
λειτουργούν υπό την εποπτεία ΜΚΟ. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώνονται κοινοί παράγοντες όσον αφορά στις τραυματικές 

εμπειρίες και τη συναισθηματική επιβάρυνση όπως και στις περιπτώσεις με επείγον αίτημα (δες σχετική 
εργασία μας-1)

Οι διαφοροποιήσεις αφορούν: α) στα αρχικά αιτήματα τα οποία εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία 

(προβλήματα λόγου, εκτίμηση για αναπτυξιακές αποκλίσεις, σχολικές δυσκολίες ,ψυχοσωματικές εκδηλώσεις  
αλλά και η λοιπή συμπτωματολογία όπως στα επείγοντα) και συχνά δεν συνοδεύονται από 'θορυβώδεις' 
κλινικές εικόνες  απ' ότι στα επείγοντα και τις  νοσηλείες, β) στα χαρακτηριστικά των οικογενειών που 
διαμένουν στην κοινότητα καθώς και γ) στη δυνατότητα καλύτερης  οργάνωσης της υποδοχής και των  
εκτιμήσεων.

Σχολιάζονται καλές και κακές πρακτικές που συνοδεύουν την συνεργασία με τους ανήλικους πρόσφυγες 

και τις οικογένειες τους, διλήμματα, προκλήσεις και παράγοντες που σχετίζονται με τη διαδρομή τους στη 
διασύνδεση των υπηρεσιών, τη διαμόρφωση του αιτήματος, τη ρήξη και δημιουργία δεσμών και την ψυχική 
ευαλωτότητα και ανθεκτικότητα που συν- διαμορφώνουν την κατάσταση.  
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Παιδιά – Έφηβοι Πρόσφυγες και Τραύμα: Μια Ψυχοδυναμική Κατανόηση

Μελπομένη Μποτοπούλου, Ψυχολόγος, ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνα – Χρυσάνθη Χονδρογιάννη, Ψυχολόγος, ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολογίας  ΕΚΠΑ

Περίληψη
Εκκινώντας από το τραυματικό στην ψυχανάλυση, η παρούσα εργασία μελετά το τραύμα, όπως αυτό 
διαμορφώνεται σε παιδιά και εφήβους πρόσφυγες. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναδεικνύει πολλαπλές 
περιοχές του τραυματικού στην ακούσια εποικαισία.  Εν προκειμένω, υπό το πρίσμα μιας ψυχοδυναμικής 
κατανόησης, εξετάζονται οι εξής θεματικοί άξονες: η διαλεκτική του τραυματικού με τα εσωτερικά 
αντικείμενα, η απώλεια μέσα από το πένθος και τη νοσταλγία, η ρωγμή που προκαλείται στο συμβολικό και η 
μεταφορά του τραύματος από γενιά σε γενιά. Τα παραπάνω φανερώνουν την πολυπλοκότητα του 
προσφυγικού τραύματος. 

Λέξεις-κλειδιά
Τραύμα, πρόσφυγες, παιδιά-έφηβοι, απώλεια, διαγενεακή μεταβίβαση, ψυχοδυναμική κατανόηση 
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Η διαγενεακή δυναμική του τραύματος που οδήγησε έναν έφηβο  σε  σοβαρή επίθεση

σε συνομήλικο του 

Ευαγγελινή Αθανασοπούλου, Ψυχίατρος Παιδιών-Εφήβων, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΚοΚεΨΥΠ-Ε, 
Γ.Ν.Γ. Παπανικολάου.

Χρυσή Αποστολακούδη, Κλινική Ψυχολόγος, ΟΒΡΕΠΟΜ. 

Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε το κλινικό υλικό ενός εφήβου ηλικίας 14,5 χρονών , για τον οποίο  

μας ανατέθηκε διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ο έφηβος αυτός επιτέθηκε με ακραίο τρόπο σε συνομήλικο 
στενό φίλο του. Θα μας απασχολήσουν όλα τα ερωτήματα και τα κομβικά σημεία της ψυχοσυναισθηματικής 
εξέλιξης του 'δράστη' εφήβου και της πορείας του προς το αποτρόπαιο συμβάν.

Αντιλαμβανόμαστε, όλο και περισσότερο τόσο στην κλινική μας εργασία τα τελευταία χρόνια ,όσο και 

στην επικαιρότητα και την κοινωνική πραγματικότητα,, ότι οι έφηβοι οι οποίοι  μας ξαφνιάζουν  με την 
υπέρμετρη επιθετικότητα τους ,την 'ευρηματικότητα' και το 'απροσδόκητο' των βίαιων συμπεριφορών τους, 
δεν κατοικούν στο χώρο των παραμυθιών, ούτε στις μύχιες φαντασίες μας. Αντίθετα, σοβαρές παθολογικές 
παραπτωματικές και   (ενίοτε) ανεπανόρθωτες πράξεις τους συναντούμε όλο και συχνότερα. 

Συχνά στην αντίληψη των ανθρώπων ένα τέτοιο καταστροφικό συμβάν  θεωρείται ως να είναι 

εγκεκυστωμένο γεγονός το οποίο πυροδοτείται  στο χρόνο της εμφανούς καταστροφής, ωσάν να μην 
προέρχεται από προηγούμενους χρόνους στην διάρκεια των οποίων εγκαταστάθηκαν  και καλλιεργήθηκαν  τα 
αίτια της καταστροφής ως αποτέλεσμα οικογενειακής  ή /και διαγενεαλογικής δυσλειτουργίας. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η εξαντλητική  αναζήτηση στο πλαίσιο της πραγματογνωμοσύνης κατέδειξε 

ότι οι αναδιατάξεις της ψυχοδιανοητικής λειτουργίας που συνεπιφέρει η εφηβεία, εκφράστηκαν μ' αυτή τη 
βίαιη συμπεριφορά στον συγκεκριμένο έφηβο η οποία ανταποκρινόταν  στο λιγότερο οργανωμένο και πιο 
αρχαϊκό κομμάτι του.

Ωθούμενος από μια παρορμητική ψυχική κίνηση την οποία δεν μπορούσε να συγκρατήσει, η πράξη 

υποκατέστησε τη σκέψη τα περιεχόμενα της οποίας είναι ιδιαίτερα πενιχρά. 

Με την πράξη του αυτή, ο έφηβος φαίνεται να κατορθώνει να εγγραφεί ως 'σημαντικός'  στην 

οικογενειακή γενεαλογική του αλυσίδα, ακολουθώντας την πορεία μιας ιστορίας που ανάγεται σε πολλές 
γενιές, προσδίδοντας νόημα στα 'κενά' τα οποία τη σημαδεύουν ως ένα βαθμό.  Μηνύματα μεταβιβάζονται 
από τη μια γενεά στην άλλη, κι ο έφηβος  λειτουργεί με πρόθεση 'κάθαρσης' γεγονός  που μας αναγκάζει να 
θέσουμε το ερώτημα: πότε κι από  ποιους πραγματικά διαπράττεται  το 'έγκλημα';
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Tο "τραύμα" της απομόνωσης και του αποκλεισμού από υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

στα Δωδεκάνησα. Η πενταετής εμπειρία του Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών & 
Εφήβων του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ». 

Τούμα Θεανώ, ειδικευόμενη Ψυχιατρικής Παιδιού-Εφήβου

Φιλιπποπούλου Αναστασία, ειδικευόμενη Ψυχιατρικής Παιδιού-Εφήβου

Διαμάντη Μαρίνα, Κοινωνική λειτουργός

Παυλάκη Ευτυχία, Ψυχολόγος

Αποστολοπούλου Κωνσταντία, Ψυχίατρος  Παιδιού-Εφήβου, Διευθ. Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη  Τηλε-
Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας 

Τσαλαμανιός Εμμανουήλ, Διευθυντής Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών-Εφήβων 

Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Γενικό Νοσοκομείο “Ασκληπιείο Βούλας”

Η Ελλάδα αποτελεί μια κατ' εξοχήν νησιωτική χώρα που διαθέτει 9.837 νησιά, δεκάδες κατοικημένα και 

εκατοντάδες άλλα ακατοίκητα. Οι υπηρεσίες Ψυχικής υγείας για Παιδιά και Εφήβους είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένες με εξαίρεση τα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στα 
Δωδεκάνησα, είναι ανύπαρκτες.

Το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων του Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ανήκει στην 2η Δ.Υ.ΠΕ. στην 

οποία υπόκεινται διοικητικά και η πλειονότητα των νησιών του Αιγαίου.Το Νοέμβριο του 2016, μέσω του 
Εθνικού Δικτύου Τηλειατρικής (Ε.Δι.Τ), ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα νησιά του Αιγαίου 
(με προτεραιότητα τα Δωδεκάνησα). Τα  μέλη της διεπιστημονικής του ομάδας στην παρούσα φάση είναι 
ένας Ειδικευμένος Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, δύο ειδικευόμενοι Ψυχιάτροι Παιδιών και Εφήβων, μία 
Ψυχολόγος και μία Κοινωνική Λειτουργός. Αναλόγως δε των αιτημάτων και αναγκών συμμετέχουν στις 
τηλεσυνεδρίες και άλλα μέλη της ομάδας του Τμήματος (Επισκέπτης Υγείας, Ειδική Παιδαγωγός). Έως σήμερα 
έχουν διενεργηθεί περισσότερες από 1560 τηλεσυνεδρίες που αφορούν περισσότερα από 145 παιδιά και 
οικογένειες, οι οποίες συνίσταται σε διαγνωστικές αξιολογήσεις, ατομικές ψυχοθεραπείες συνεδρίες και 
συμβουλευτική γονέων. Επιπλέον, από τον Σεπτέμβριο του 2018 ξεκίνησε πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε 
θέματα Ψυχικής Υγείας παιδιών-εφήβων στους εκπαιδευτικούς και τους υγιειονομικούς των νησιών της 
Δωδεκανήσου.

Συμπερασματικά,  κατά τα πέντε έτη λειτουργίας της υπηρεσίας φάνηκε ότι οι μη καλυπτόμενες ανάγκες 

του πληθυσμού αφορούσαν τόσο στη διάγνωση, τη θεραπεία και τη συμβουλευτική όσο και την ενημέρωση 
των επαγγελματιών για θέματα ψυχικής υγείας.Το ελλιπές σύστημα υγείας στα νησιά, είναι ένας παράγοντας 
που οδηγεί τον τοπικό πληθυσμό σε περιθωριοποίηση και σε εποχιακή και όχι μόνο απομόνωση.Η 
τηλεψυχιατρική, αν και σκοπός της δεν είναι η αντικατάσταση της φυσικής παρουσίας των επαγγελματιών, 
αποτελεί μια ρεαλιστική προσέγγιση στην συνεπή  παροχή υπηρεσιών υγείας, προστατεύοντας τον νησιωτικό 
πληθυσμό από το τραύμα της εγκατάλειψης από τον κεντρικό σχεδιασμό παροχών υγείας
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Ικανοποίηση παιδιών και εφήβων από την ψυχιατρική νοσηλεία:

Μια Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Τσάκαλη Α., Γιαννακόπουλος Γ., Τσουκαλά Χ., Δαβερώνη Μ., Καρακίτσου Ν., Κολαΐτης Γερ.
Παιδοψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο 
Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" 

Σκοπός
Η ικανοποίηση του ασθενούς χρησιμοποιείται συνήθως ως μέτρο της ποιότητας της υγειονομικής 
περίθαλψης. Η συσχέτιση μεταξύ της εμπειρίας του ασθενούς και των κλινικών αποτελεσμάτων έχει 
επισημανθεί εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει περιορισμένη, ωστόσο, έρευνα σε νοσηλευόμενους ψυχιατρικούς 
ασθενείς, ειδικά σε εφήβους και παιδιά, που θέτουν μοναδικές προκλήσεις. Σκοπός της παρούσας 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι, μεταξύ άλλων, η διερεύνηση της ύπαρξης ειδικών, σταθμισμένων 
εργαλείων για τη μέτρηση της ικανοποίησης  νοσηλευόμενων παιδιών και εφήβων από την ψυχιατρική 
ενδονοσοκομειακή θεραπεία, καθώς και η αναζήτηση συσχέτισης της ικανοποίησης αυτής με άλλους 
παράγοντες. 

Υλικό και Μέθοδοι
Πραγματοποιήθηκε εκτενής αναζήτηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, την τελευταία δεκαετία, στην αγγλική 
γλώσσα, στις ηλεκτρονικές βάσεις “Pubmed”,“PsychINFO” και “Medline”. Χρησιμοποιήθηκαν οι συνδυασμένοι 
όροι “mental health inpa�ent unit”, “healthcare quality assurance”, “psychiatric treatment outcome”, ”quality 
of life”, “treatment sa�sfac�on” και “child and adolescent psychiatry”. 

Αποτελέσματα
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποκάλυψε ότι υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες της ικανοποίησης 
νοσηλευόμενων παιδιών/εφήβων από την ενδονοσοκομειακή θεραπεία, ενώ ελάχιστες είναι και οι ποσοτικές 
μελέτες της εμπειρίας αυτής. Από τη σύνθεση των ευρημάτων των μελετών προκύπτει ότι η ικανοποίηση 
αποτελείται από τρεις βασικούς πυλώνες: i) την ικανοποίηση από το περιβάλλον, ii) την ικανοποίηση από το 
προσωπικό και iii) την ικανοποίηση από την τελική έκβαση. Επιμέρους στοιχεία, όπως η προσβασιμότητα, η 
διαδικασία εισαγωγής, το κόστος, η ενημέρωση για τη διαδικασία και τη θεραπεία, η θεραπευτική σχέση, η 
βελτίωση των συμπτωμάτων και άλλα συμπεριλαμβάνονται στους προαναφερθέντες άξονες, επηρεάζοντας 
ποικιλοτρόπως την καταγραφόμενη ικανοποίηση. 

Συμπεράσματα
Φαίνεται ότι υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των παιδιών και των εφήβων σχετίζονται με i) περιβάλλον που 
παρέχει ανέσεις (εύκολη προσβασιμότητα, καλό φαγητό, πολλές δραστηριότητες, εκδρομές), ii) προσωπικό 
πάντα διαθέσιμο και φιλικό και τέλος iii) καλή θεραπευτική σχέση, τόσο αναφορικά με την επαρκή 
ενημέρωση του ασθενούς για τον θεραπευτικό σχεδιασμό, όσο και με τη θεραπευτική διαδικασία και την 
εμπλοκή ολόκληρης της οικογένειας σε αυτή. Σημαντικό κρίνεται, τέλος, ότι δεν προκύπτει ισχυρή συσχέτιση 
της ικανοποίησης με την τελική κλινική έκβαση του ασθενούς. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη ανάπτυξης 
ειδικών εργαλείων μέτρησης της ικανοποίησης των παιδιών και των εφήβων που θα λαμβάνουν υπόψη όλες 
τις επιμέρους μεταβλητές. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα αξιολόγησης και βελτίωσης της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, σε παιδοψυχιατρικές μονάδες νοσηλείας.
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Διερεύνηση περίπτωσης κοριτσιού ύποπτης για σεξουαλική κακοποίηση

Δρ. Μεντη Κατερινα, Παιδοψυχίατρος - Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Παιδιών και Εφήβων Πάτρας - 
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.

Σκοπός
Διερευνάται η κλινική περίπτωση  κοριτσιού ηλικίας 5,5  χρ. που παραπέμπεται από τους γονείς της με  

αίτημα «αν είναι αληθινά όσα περιγράφει, ποια είναι  η ψυχική της κατάσταση και αν υπάρχει ανάγκη  
θεραπείας της».

Ακολουθήθηκαν οι εξής πρακτικές:
� Λήψη ιστορικού του παιδιού από τους γονείς σε μια συνεδρία.
� Κλινική εξέταση του παιδιού (εξέταση αναπτυξιακού επιπέδου και ψυχικών λειτουργιών με κλινικές 

συνεντεύξεις) σε δύο συνεδρίες.
Στο ιστορικό του παιδιού συμπεριλήφθησαν τα ατομικά στοιχεία, η πηγή παραπομπής, το κύριο ενόχλημα, 

σύντομο ιστορικό του παρόντος προβλήματος, το αναπτυξιακό ιστορικό, η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, το 
ψυχιατρικό, ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό και η εξέταση των ψυχικών λειτουργιών.

Από την κλινική εξέταση προέκυψε η διαγνωστική αξιολόγηση και το συμπέρασμα.
Ο όρος σεξουαλική κακοποίηση παιδιού αναφέρεται στην κακοποίηση από ενήλικα ή άτομο με σημαντικά 

μεγαλύτερη ηλικία ή σε κατάσταση ισχύος ή ελέγχου πάνω στο παιδί, το οποίο χρησιμοποιείται για την 
σεξουαλική διέγερση του ατόμου αυτού.

Περιλαμβάνει προσεγγίσεις, πράξεις και κάθε σεξουαλική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ενήλικα και παιδί, 
από το φιλί ή αγκάλιασμα στην ολοκληρωμένη σωματική επαφή και όλες τις άλλες σχετικές δραστηριότητες. 
Αφορά και μικρά παιδιά, χωρίς σωματικά ευρήματα που έχουν όμως ψυχολογικές επιπτώσεις.

Η εμπλοκή του παιδιού δε γίνεται συνειδητά κατανοητή και δεν υπάρχει η δυνατότητα συνειδητής 
συναίνεσης.

Η σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί τραύμα κι αυτό σχετίζεται με την ψυχική ευαλωτότητα ή/και την 
ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας.

Οι επιπτώσεις της κακοποίησης αφορούν την κατάθλιψη, απόπειρα αυτοκτονίας, πολλαπλή διαταραχή 
προσωπικότητας, άγχος, μετατραυματική διαταραχή στρες, διαταραχές όρεξης, κατάχρηση ουσιών, ροπή 
προς θυματοποίηση στην ενήλικη ζωή, αλκοολισμό, προβλήματα στη μάθηση, αίσθημα ντροπής, δυσκολίες 
στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Τα παιδιά που έχουν λάβει υποστήριξη μετά την αποκάλυψη, έχουν λιγότερα συμπτώματα απ' ότι τα 
παιδιά που δεν έλαβαν.



Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα 3

08:30 - 10:00



Νο 26

Παραπομπές παιδιών και εφήβων με ιστορικό ψυχοτραυματικής εμπειρίας στη 

Μονάδα Παιδιών και Εφήβων Λιβαδειάς ΕΚΕΨΥΕ κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 
της (Μάρτιος 2019 ως Μάρτιος 2020). 

Αργυρούδη Α., Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, Δομή Λιβαδειάς

Μαρίνη Ε., Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, Δομή Λιβαδειάς

Κόκορα Ε., Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, Δομή Λιβαδειάς

Χαροκόπου Δ., Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, Δομή Λιβαδειάς

Καλογρίδη Σ., Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, Δομή Λιβαδειάς

Μανιάς Α., Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, Δομή Λιβαδειάς

Γρηγοριάδου Α., Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., Μονάδα Παιδιών Εφήβων, Δομή Αθήνας

Σκοπός
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των παραπομπών παιδιών και εφήβων στην Μονάδα 
Παιδιών και Εφήβων Λιβαδειάς, με έμφαση στις αναφερόμενες, από τους γονείς τους, ψυχοτραυματικές 
εμπειρίες. Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη στοχεύει στην καταγραφή δημογραφικών δεδομένων σε 
παραπομπές που στο κοινωνικό ιστορικό εμπεριέχεται η αφήγηση κάποιας ψυχοτραυματικής εμπειρίας αλλά 
και στο να διερευνηθεί αν το περιεχόμενο του αιτήματος συνάδει με την αναφερόμενη ψυχοτραυματική 
εμπειρία. Οι παραπομπές αναφέρονται στην περίοδο από το Μάρτιο 2019 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
της  Μονάδας Παιδιών και Εφήβων Λιβαδειάς) ως το Μάρτιο 2020. Υλικό: Για την έρευνα αξιοποιήθηκαν τα 
αρχεία της Μονάδας και συγκεκριμένα το κοινωνικό ιστορικό και το αναφερόμενο αίτημα. 

Μέθοδος
Αξιοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική μεθοδολογία. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
στατιστικό πακέτο SPSS 22.0 καθώς ακόμα πραγματοποιήθηκε θεματική ανάλυση στο περιεχόμενο των 
ψυχοτραυματικών εμπειριών και των αιτημάτων.

Αποτελέσματα
Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι από τις 500 παραπομπές οι 106 (21,2 %) αναφέρονταν σε 
ψυχοτραυματικές εμπειρίες των παιδιών ή εφήβων. Το φύλο των παιδιών ήταν κατά 72,7% αγόρια. Κατά ΜΟ 
η ηλικία των παιδιών ήταν 9,76 έτη. Οι τραυματικές εμπειρίες των παιδιών αναφέρονταν περισσότερο σε 
διαζύγιο/ διάσταση γονέων, θάνατος παππούδων/γιαγιάδων κ.α. ενώ τα αιτήματα αναφέρονταν σε 
παιδοψυχιατρική εκτίμηση (56,5%), λογοθεραπευτική αξιολόγηση (27%) ψυχολογική υποστήριξη (7,8%), σε 
παιδοψυχιατρική και λογοθεραπευτική εκτίμηση (5,2%) σε παιδοψυχιατρική εκτίμηση και συμβουλευτική 
γονέων (5,2%) ενώ 1,7% ήταν αδιευκρίνιστο το αίτημα. 

Συμπεράσματα
Παρόλο που τα αιτήματα αξιολόγησης δεν αναφέρονται πάντα στο ψυχοτραυματικό γεγονός, πιθανά η 
εμπειρία αυτή επηρεάζει την κλινική εικόνα των παιδιών. Χρειάζεται πιο προσεκτική μελέτη στο μέλλον για 
αυτή την παρατήρηση. 
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Η ψυχική απόσχιση ως Μετατραυματικό σύμπτωμα στο Σχολικό Εκφοβισμό: 

Η επίδραση του Γονικού Δεσμού. 

Πλεξουσάκης Στέφανος PhD
Γεωργιάδη Μαρία PhD

Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η ύπαρξη συμπτωμάτων ψυχικής απόσχισης (Psychological 

Dissocia�on)  ως συμπτωμάτων  ψυχικού τραύματος (PTSD) σε σχέση με τον σχολικό  εκφοβισμό και τους 
γονικούς τύπους δεσμού σε 433 μαθητές (8-16 χρόνων) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα από τις μεγαλύτερες  
πόλεις της Ελλάδας.  Η ψυχική απόσχιση αποτελεί ένα προσαρμοστικό μηχανισμό επιβίωσης ως άμυνα έναντι  
απειλητικών εξωτερικών εμπειριών στις οποίες το θύμα νιώθει ότι δε μπορεί να αποδράσει σωματικά αλλά 
μπορεί ψυχολογικά να διασχιστεί από την εμπειρία και τις συνδεόμενες αισθήσεις, συναισθήματα και 
μνήμες. 

 α εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν (α) η Κλίμακα Olweus για τον εκφοβισμό/θυματοποίηση, (β) η Τ
Κλίμακα μέτρησης του τραύματος (CROPS) και  (γ) το Ερωτηματολόγιο διερεύνησης των γονικών δεσμών (PBI), 

Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση ανέδειξε μια σειρά μοντέλων  διαδρομών (pathways analysis)  

συνδυάζοντας τις παραμέτρους: (α) τέσσερις διαστάσεις γονικού δεσμού, (β) επίπεδα /συμπτωμάτων 
ψυχικής απόσχισης/ψυχικού τραύματος, (γ) είδος  θυματοποίησης/εκφοβισμού. Ένα από τα βασικά 
ερωτήματα της έρευνας μας ήταν το ακόλουθο:  με βάση τους  γονικούς τύπους συμπεριφοράς/ δεσμού 
(φροντίδα, υπερπροστασία, αδιαφορία, ενθάρρυνση της ψυχικής αυτονομίας) ποια είναι τα επίπεδα και τα 
είδη των τραυματικών αντιδράσεων Ψυχικής απόσχισης  σε σχέση με τις μορφές εκφοβισμού και πως 
διαμορφώνονται οι ρόλοι εκφοβισμού/ θυματοποίησης. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας μας διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

(p<0,001) στα επίπεδα της ψυχικής απόσχισης ανάμεσα στους μαθητές που έχουν υπάρξει θύματα 
εκφοβισμού. Συγκεκριμένα οι μαθητές που έχουν υπάρξει θύματα παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερα επίπεδα 
ψυχικής απόσχισης από τους μαθητές που δεν έχουν υπάρξει θύματα. 

Στην παρουσίαση θα συζητηθεί και θα αναλυθεί το συγκεκριμένο μοντέλο που αναδεικνύει πως 

συγκεκριμένοι τύποι γονικού δεσμού παράγουν συγκεκριμένες συναισθηματικές αντιδράσεις ψυχικής 
απόσχισης σε σχέση με το τραύμα και τον εκφοβισμό. Ένα από τα βασικά δεδομένα είναι ο αρνητικός ρόλος 
της υπερπροστατευτικής στάσης των γονέων (αγχώδους και ελεγκτικής/ επιθετικής) και οι συναισθηματικές 
αντιδράσεις/κίνδυνοι θυματοποίησης που προκύπτουν, για το σύνολο του δείγματος.



Νο 28

Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας ως σύνθετη μετατραυματική διαταραχή

Μελάς Δημήτριος, ειδικευόμενος Ψυχιατρικής Παιδιού-Εφήβου

Τσαλαμανιός Εμμανουήλ,  Διευθυντής Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών-Εφήβων 
Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Γενικό Νοσοκομείο “Ασκληπιείο Βούλας”

Θα παρουσιαστούν σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα που συνδέουν την οριακή διαταραχή 

προσωπικότητας με τη  σωματική και σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, καθώς και με την θεώρηση 
της οριακής διαταραχής προσωπικότητας ως σύνθετης μετατραυματικής διαταραχής (Complex PTSD ). Θα 
σχολιαστεί κριτικά  η  άποψη αυτή και θα συνδεθεί με κλινικά περιστατικά εφήβων με οριακή διαταραχή 
προσωπικότητας.



Νο 29

Ο ρόλος του ψυχικού τραύματος στη σχιζοφρένεια με πρώιμη έναρξη με αναφορά 

σε περίπτωση

Μαυρομμάτης Θ., Χιώτη Β., Καζά Χ., Αρχοντούλη Σ., Φωτακοπούλου Ν., Ανδρούτσος Χ., 
Κουμούλα Α.
Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Σισμανόγλειο ΓΝΑ

Τα σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τον ρόλο του ψυχικού 

τραύματος ως παράγοντα προδιαθεσικού και εκλυτικού στην εκδήλωση της σχιζοφρένειας. Τα δεδομένα 
δείχνουν ότι η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να αποτελέσει ιδιαιτέρως επιβαρυντικό παράγοντα. Η 
παρουσίαση αυτή επιχειρεί να διερευνήσει τον ρόλο της σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία εντός 
της οικογένειας στην παθογένεια της σχιζοφρενικής ψύχωσης στην εφηβεία σε αλληλεπίδραση με άλλους 
νευροαναπτυξιακούς παράγοντες, με αναφορά σε κλινικό περιστατικό εφήβου. 

Ο ανωτέρω έφηβος εκδήλωσε σοβαρό ψυχωτικό επεισόδιο της σχιζοφρενικής σειράς στην ηλικία των 16 

ετών, με παραληρητικές ιδέες και ακουστικές ψευδαισθήσεις με μεγαλομανιακό και διωκτικό περιεχόμενο. 
Από το αναπτυξιακό ιστορικό διαπιστώθηκαν ήπιες νευροαναπτυξιακές παρεκκλίσεις (κινητική δυσπραξία και 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην σχολική προσαρμογή). Από το ατομικό 
αναμνηστικό διαπιστώθηκε ότι στην ηλικία των 6 ετών υπέστη καθ' έξιν σεξουαλική κακοποίηση από τον 
πατέρα του, γεγονός το οποίο επέδρασε ψυχοτραυματικά και φαίνεται ότι επιβάρυνε καθοριστικά την 
ψυχοσυναισθηματική του εξέλιξη. Η αποτύπωση του ψυχικού τραύματος ήταν ανιχνεύσιμη στο περιεχόμενο 
των ψυχωτικών βιωμάτων του εφήβου. 

Η παρουσίαση επιχειρεί να απαντήσει στα ερωτήματα σχετικά με τον αιτιοπαθογενετικό και 

μορφοπλαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ψυχικό τραύμα στην γένεση της ψύχωσης του εφήβου 
αυτού, κάνοντας παράλληλα μια συνοπτική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.



Νο 30

Η επίδραση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας της μητέρας  κατά τον πρώτο 

χρόνο της ζωής του παιδιού στην ανάπτυξη και εξέλιξη του λογού και της 
κινητικότητας του.

Η. Σεβασλίδου, Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Β΄Κ.Κ.Ψ.Υ.Κεντικού Τομέα Θεσσαλονίκης

Α. Οικονομίδου, Εργοθεραπεύτρια Κ.Κ.Ψ.Υ.Κεντικού Τομέα Θεσσαλονίκης  

Α. Τοπίτσογλου, Παιδαγωγός Κ.Κ.Ψ.Υ.Κεντικού Τομέα Θεσσαλονίκης  

Γ. Σαμαρτζίδου, Λογοθεραπεύτρια Κ.Κ.Ψ.Υ.Κεντικού Τομέα Θεσσαλονίκης

Ε. Φαϊτάκης, Παιδοψυχίατρος. Διευθυντής Κ.Κ.Ψ.Υ.Κεντικού Τομέα Θεσσαλονίκης

Σκοπός
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των καταθλιπτικών συμπτωμάτων της 
μητέρας( πρόσωπο φροντίδας ) κατά τον πρώτο χρόνο, στον λόγο και την κινητική ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 
1-5 ετών.

Υλικό & Μέθοδος
Από τη βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι η ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του παιδιού ιδιαίτερα κατά τον πρώτο 
χρόνο της ζωής του, συνδέεται άμεσα με την αλληλεπίδραση μητέρας -βρέφους. Στη σχέση αυτή υπάρχει μια 
συνεχής αλληλοτροφοδότηση η οποία επιτρέπει την ωρίμανση του παιδιού( ανατομική και λειτουργική). 
Καθώς ο λόγος και η κίνηση αποτελούν μέσο  έκφρασης και επικοινωνίας αλλά και δείκτη  
ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης, φαίνεται να επηρεάζεται από την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής 
της σχέσης.  
Το δείγμα αφορά σε 100 παιδιά, ηλικίας  1-5 ετών, τα οποία προσήλθαν στο Κ.Κ.Ψ.Υ.Κεντρικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης για εκτίμηση και αξιολόγηση κατά τη χρονική περίοδο 2015-2020. Ο λόγος  προσέλευσης στην 
Υπηρεσίας μας αφορούσε την εκτίμηση του λόγου και της ψυχοκινητικής  ανάπτυξης των παιδιών αυτών. Η 
επιλογή του δείγματος έγινε από τα αρχεία της Υπηρεσίας. Ακολούθησε καταγραφή και μελέτη του ιστορικού 
των παιδιών, όπως αυτό είναι καταγεγραμμένο στους φακέλους της Υπηρεσίας. Εκτός από τα δημογραφικά 
στοιχεία διερευνήθηκαν όλες οι ψυχολογικές και αναπτυξιακές παράμετροι και έγινε στατιστική ανάλυση των 
δεδομένων.

Αποτελέσματα
Από την μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας διαφαίνεται σημαντική συσχέτιση της 
ψυχολογικής κατάστασης της μητέρας κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του βρέφους τόσο στο λόγο όσο και την 
κινητική του ανάπτυξη.

Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία επιβεβαιώνει τα μέχρι τώρα ευρήματα της Ελληνικής και Διεθνούς βιβλιογραφίας σε ότι 
αφορά στην σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης του βρέφους με την μητέρα. Ως εκ τούτου η καλή 
συναισθηματική κατάσταση της μητέρας επηρεάζει τόσο την ποιότητα της μητρικής φροντίδας όσο και την 
ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του παιδιού



Νο 31

Η επίδραση της ψυχολογικής κατάστασης του προσώπου πρωταρχικής φροντίδας 

κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού  και των ιατρικών καταστάσεων κατά τη 
γέννηση του, στη μετέπειτα εμφάνιση μαθησιακών δυσκολίων. 

Η. Σεβασλίδου, Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Β΄Κ.Κ.Ψ.Υ.Κεντικού Τομέα Θεσσαλονίκης

Γ. Σαμαρτζίδου, Λογοθεραπεύτρια Κ.Κ.Ψ.Υ.Κεντικού Τομέα Θεσσαλονίκης

Α. Οικονομίδου, Εργοθεραπεύτρια Κ.Κ.Ψ.Υ.Κεντικού Τομέα Θεσσαλονίκης  

Α. Τοπίτσογλου, Παιδαγωγός Κ.Κ.Ψ.Υ.Κεντικού Τομέα Θεσσαλονίκης  

Ε. Φαϊτάκης, Παιδοψυχίατρος. Διευθυντής Κ.Κ.Ψ.Υ.Κεντικού Τομέα Θεσσαλονίκης

Σκοπός
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η  μελέτη της πιθανής συσχέτισης των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά 
και εφήβους με τις ιατρικές καταστάσεις κατά την περίοδο της γέννησης  και  την ψυχολογική κατάσταση της 
μητέρας κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους.

Υλικό & Μέθοδος
Γνωρίζουμε ότι η ποιότητα της μητρικής φροντίδας συμβάλει στην μετέπειτα σωματική, νευροανατομική και 
ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού. Η επαρκής μητρική φροντίδα τόσο σε σωματικό όσο και σε 
συναισθηματικό επίπεδο παρέχει στο παιδί ένα ασφαλές στήριγμα και του επιτρέπει να ανακαλύψει τον 
εαυτό του και τον γύρω κόσμο. Η ανακάλυψη προϋποθέτει την περιέργεια η οποία συνδέεται άμεσα με την 
επιθυμία για γνώση και μάθηση. Επιπλέον η ποιότητα της πρωταρχικής φροντίδας έχει άμεση σχέση με την 
ικανότητα της μητρικής ονειροπόλησης και τα χαρακτηριστικά του φαντασιακού παιδιού, γεγονός που 
συνδέεται και με την σωματική υγεία του βρέφους.
Για το σκοπό αυτό, μελετήθηκαν 130 περιπτώσεις παιδιών, ηλικίας 9-18 ετών, τα οποία προσήλθαν στο 
Κ.Κ.Ψ.Υ.Κεντρικού Τομέα για εκτίμηση και αξιολόγηση κατά τη χρονική περίοδο 2015-2020. Ο λόγος  
προσέλευσης στην Υπηρεσίας μας αφορούσε μαθησιακές δυσκολίες .Η επιλογή του δείγματος έγινε από τα 
αρχεία της Υπηρεσίας. Ακολούθησε καταγραφή και μελέτη του ιστορικού των παιδιών, όπως αυτό είναι 
καταγεγραμμένο στους φακέλους της Υπηρεσίας. Εκτός από τα δημογραφικά στοιχεία διερευνήθηκαν  όλες οι 
ψυχολογικές και αναπτυξιακές παράμετροι και έγινε στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

Αποτελέσματα
Από την μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας διαφαίνεται σημαντική συσχέτιση της 
ψυχολογικής κατάστασης της μητέρας κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του βρέφους με την μαθησιακή 
ικανότητα τους στην συνέχεια.

Συμπεράσματα
Οι ιατρικές καταστάσεις κατά την γέννηση καθώς και το ψυχολογικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
αναπτύσσεται κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του, φαίνεται να συνδέεται με την ανταπόκριση του στις 
σχολικές απαιτήσεις και την εμφάνιση ή όχι μαθησιακών δυσκολιών στη συνέχεια.



Νο 32

Περιγραφή δυο κλινικών περιπτώσεων εφήβων με διαταραχή δεσμού που 

εφαρμόσθηκε συστημική παρέμβαση με ψυχοδυναμική κατανόηση

Σοφία Πεττεμερίδου, Ειδικευόμενη Παιδοψυχίατρος, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Κύπρου, Κέντρο Πρόληψης 
και Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης, Λευκωσία - Κύπρος

Παναγιώτα Μάμα-Αγαπίου, Παιδοψυχίατρος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας/Ομάδας 
Υπαρξιακής Προσέγγισης,  Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Κύπρου, Κέντρο Πρόληψης και Ψυχοκοινωνικής 
Παρέμβασης, Λευκωσία - Κύπρος 

Σκοπός
Η ανάδειξη της σημασίας του ασφαλούς υγιούς δεσμού στη νηπιακή ηλικία με σταθερό πρόσωπο φροντίδας, 
αλλά και η δυνατότητα που παρέχεται με τη θεραπευτική διαδικασία για επανορθωτική κίνηση της πορείας 
τους, στις έφηβες με κλινική εικόνα διαταραχής δεσμού. 

Υλικό & Μέθοδος
Αφορά την αναδρομική περιγραφή δύο κλινικών περιπτώσεων κοριτσιών στην εφηβεία τα οποία 
παρουσίασαν διαταραχή δεσμού στη νηπιακή ηλικία, σεξουαλική κακοποίηση, απομάκρυνση από την 
οικογένεια και χρήση ουσιών. Η παρακολούθηση έγινε τόσο σε εξωτερική βάση, όσο και στα πλαίσια 
νοσηλείας στο Τμήμα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας Εφήβων. Στις έφηβες εφαρμόσθηκε συστημική 
παρέμβαση με ψυχοδυναμική κατανόηση.

Αποτελέσματα
Η ψυχοθεραπευτική  αντιμετώπιση και η απομάκρυνση από το νοσηρό περιβάλλον οδήγησαν σε μια 
δυναμική επούλωση του τραύματος, η οποία επεξεργάστηκε σε διαφορετικές φάσεις της μετέπειτα ζωής 
τους. Μέσα από μια πορεία με σκαμπανεβάσματα και δυσκολίες, οι παρεμβάσεις των θεραπευτών, οδήγησαν 
σε θετική αντιμετώπιση της ζωής και των δυσκολιών της. 

Συμπεράσματα
Ο θεραπευτής έχοντας μπροστά του το πληγωμένο παιδί που προσπαθεί να ακουμπήσει τις πληγές του 
αισθάνεται δέος και σεβασμό.  Με την πλαισίωση αυτών των περιστατικών φαίνεται ότι είναι δυνατή η 
επούλωση του τραύματος τους καθώς και η μεταβολή της αναμενόμενης εξέλιξης. Η πορεία τους μεθοριακή 
μεταξύ ζωής και θανάτου, αναπλαισιώνεται πλέον στην ενήλικη ζωή μακριά από την χρήση ναρκωτικών 
ουσιών και τις απόπειρες αυτοκτονίας. 



Νο 33

Η επίδραση του πρωίμου ψυχικού τραύματος και των γεγονότων ζωής στην 

εκδήλωση αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς

Ασημίνα Αποστολακίδη, Νοσηλεύτρια, MSc, PhD(c) Παιδοψυχιατρική Κλινική, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

Ανθούλα Λεβάκου, Νοσηλεύτρια, MSc(c) Παιδοψυχιατρική Κλινική, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

Μελπομένη Γρυλλάκη, Νοσηλεύτρια, MSc(c) Παιδοψυχιατρική Κλινική, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»
Κωνσταντίνα Πολυμέρη, Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Παιδοψυχιατρική Κλινική, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

Δήμητρα Κοττορού, Επιμελήτρια Α΄, Προσωρινή Διευθύντρια, Παιδοψυχιατρική Κλινική, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

Ευγενία Τσεβά, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Yπηρεσίας, MSc, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

Εισαγωγή
Η λέξη «τραύμα» προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήμα «τιτρώσκω» που σημαίνει «πληγώνω», «προκαλώ 
τραυματισμό». Το ψυχικό τραύμα προκαλείται όταν το άτομο βρίσκεται αντιμέτωπο με εξαιρετικά 
στρεσογόνα γεγονότα, απρόσμενα ή επώδυνα, τα οποία αδυνατεί να ελέγξει και να διαχειριστεί 
συναισθηματικά. Σήμερα αναγνωρίζεται διεθνώς η επικινδυνότητα της έκθεσης των παιδιών και εφήβων σε 
τραυματικές καταστάσεις όπως πολέμους, φυσικές καταστροφές, αλλά και σωματική ή σεξουαλική 
κακοποίηση και σε όποια άλλα γεγονότα υπήρξε απειλή εαυτού και άλλων. Η πρώιμη έκθεση του παιδιού σε 
τέτοιου επιπέδου έντονες τραυματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου δόμησης του 
ψυχισμού, δημιουργεί ιδιαίτερα επιβαρυμένες καταστάσεις, που αν δε διαμεσολαβηθούν και δε δοθεί η 
δυνατότητα στο παιδί να τις επεξεργαστεί, μπορούν να προκαλέσουν σειρά σοβαρών επιπτώσεων (ψυχικών 
και σωματικών) στην ενήλικη ζωή. Μια από τις πιο επικίνδυνες συνέπειες του ψυχολογικού τραύματος είναι 
οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές.,

Σκοπός
Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του παιδικού ψυχικού τραύματος στην εκδήλωση της 
αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.

Μέθοδος
Η βιβλιογραφία αναζητήθηκε στις βάσεις δεδομένων των σελίδων PubMed και Medline.

Αποτελέσματα
Πολλαπλές έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο υποστηρίζουν το ρόλο του πρώιμου τραύματος και των 
ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής ως παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, 
μολονότι οι υποκείμενοι μηχανισμοί παραμένουν ακόμα άγνωστοι.

Συμπεράσματα
Το τραύμα αποτελεί μία κομβική έννοια στην προσέγγιση του ψυχισμού, με άμεσες κλινικές αναφορές και 
επιπτώσεις. Η όσο το δυνατόν πιο πρώιμη παρέμβαση και πλαισίωση του παιδιού δύναται να λειτουργήσει 
τροποποιητικά αναφορικά με τις αρνητικές συνέπειες του τραύματος. Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να 
εμβαθύνουν στην κατανόηση και ανάδειξη της σχέσης αυτής.
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 Ποιότητα ζωής και ψυχική υγειά εφήβων με ακμή

Μ. Ζάγκα, Ψυχολόγος, ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική, Β' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν «Αττικόν» 

Π. Κορκολιάκου, Ψυχολόγος, Β' Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν «Αττικόν»

Α. Συρμαλή, Δερματολόγος, Β' Κλινική Δερματικών & Αφροδίσιων Νόσων, ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν «Αττικόν» 

Ε. Παπαδαυίδ, Καθηγήτρια Δερματολογίας, Β' Κλινική Δερματικών & Αφροδίσιων Νόσων ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν 
«Αττικόν» 

Ι. Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Β' Ψυχιατρική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν «Αττικόν»

Σκοπός
Η ακμή (acne vulgaris) είναι μια συχνή δερματική νόσος στην εφηβεία με αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις. 
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της βαρύτητας της ακμής στην ποιότητα 
ζωής και στην ψυχική υγεία των εφήβων. 

Υλικό & Μέθοδος
53 έφηβοι με ακμή (52,8% κορίτσια), με μέση ηλικία 14.7±1.7 ετών προσήλθαν στο Εξωτερικό Δερματολογικό 
Ιατρείο του νοσοκομείου και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής (CDLQI), την Κλίμακα 
Δυσλειτουργίας σχετιζόμενης με την ακμή (CADI), την Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης (RCADS-25), την 
Κλίμακα Αυτόματων Σκέψεων (CATS), την Κλίμακα Αυτό-εκτίμησης του Rosenberg (RSES) και την Κλίμακα 
Αντιλαμβανόμενου Στρες (PSS-14). Με βάση την κλινική δερματολογική εξέταση (PGA), το 51% των εφήβων 
διαγνώστηκε με  ήπια ακμή, το 28% με μέτρια και το 21% με σοβαρή ακμή.

Αποτελέσματα
Περίπου το 21% των εφήβων αντιλαμβάνονταν ότι η ζωή τους επηρεάστηκε σημαντικά από την ακμή τους 
(13% με μέτρια και 7% με σοβαρή ακμή), ενώ το 19% των εφήβων ανέφερε μέτρια και το 4% σοβαρή 
ψυχοκοινωνική δυσλειτουργία. Η Διπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης 3 (ήπια-μέτρια-σοβαρή ακμή) x 2 
(αγόρια-κορίτσια) έδειξε ότι οι τρείς ομάδες ακμής διέφεραν μεταξύ τους ως προς τα επίπεδα του άγχους 
(p<0.01), της κατάθλιψης και των αυτόματων αρνητικών σκέψεων (p<0.01), με τους εφήβους με σοβαρή ακμή 
να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα από εκείνους με μέτρια ή με ήπια μορφή ακμής. Δεν παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική επίδραση του φύλου ούτε αλληλεπίδραση της βαρύτητας ακμής Χ φύλου στην 
κατάθλιψη, άγχος και αυτόματες αρνητικές σκέψεις. Οι τρεις ομάδες βαρύτητας της ακμής δεν 
διαφοροποιήθηκαν ως προς το αντιλαμβανόμενο στρες και την αυτό-εκτίμηση. Οι πολλαπλές αναλύσεις 
γραμμικής παλινδρόμησης έδειξαν ότι η κατάθλιψη (β=0,515) είναι η μόνη ανεξάρτητη μεταβλητή που 
σχετίζεται με μεγαλύτερη επιβάρυνση της ποιότητας ζωής των εφήβων (CDLQI), ενώ η αντιλαμβανόμενη 
(υποκειμενική) βαρύτητα της ακμής (β=0,386) προέβλεψε υψηλότερα επίπεδα ψυχοκοινωνικής 
δυσλειτουργίας (CADI). 

Συμπεράσματα
Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης στη θεραπεία των εφήβων 
ασθενών με ακμή. 
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Επιδημιολογία και συννοσηρότητα της χρήσης αλκοόλ σε εφήβους: μια συγχρονική 

μελέτη σε Λύκεια της Ελλάδας

Γρηγόριος Μιχάλης, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, PhD, Ψυχιατρικό Τμήμα Ιατρικής Σχολής Παν/μιου 
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Στέφανος Μπέλλος, Ψυχίατρος, PhD, Ψυχιατρικό Τμήμα Ιατρικής Σχολής Παν/μιου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Παιδοψυχίατρος, PhD, Ψυχιατρικό Τμήμα Ιατρικής Σχολής Παν/μιου Ιωαννίνων, 
Ιωάννινα

Πέτρος Σκαπινάκης, Καθηγητής Ψυχιατρικής, MD, MPH, PhD,Ψυχιατρικό Τμήμα Ιατρικής Σχολής Παν/μιου 
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός
Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνιση του επιπολασμού και των κοινωνικοδημογραφικών συσχετίσεων της 
χρήσης αλκοόλ εφήβων μαθητών Δ/θμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μελετήθηκε επίσης η συννοσηρότητα 
με κοινές ψυχικές διαταραχές και κατανάλωση άλλων ουσιών,καθώς και η χρήση υπηρεσιών υγείας από 
εφήβους που κάνουν επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ.

Μέθοδος
Το συνολικό δείγμα αποτέλεσαν 5.614 μαθητές από 25 λύκεια της χώρας, ηλικίας 16–18 ετών οι οποίοι 
συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο διαλογής ψυχιατρικών συμπτωμάτων. Με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης 
τυχαίας δειγματοληψίας επιλέχθηκαν 2.431 μαθητές, για να να  συμπληρωσουν την πιο εκτεταμένη 
ηλεκτρονική συνέντευξη Revised Clinical Interview Schedule (CIS-R). Για την εκτίμηση της χρήσης αλκοόλ 
επιλέχθηκαν ερωτήσεις από τη διεθνή έκδοση ερωτηματολογίου  που χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενη 
έρευνα τουΠαγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Αποτελέσματα
Η πλειοψηφία των εφήβων (47,9%) κατανάλωσαν αλκοόλ «μία φορά το μήνα» ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 
(30,7%) δήλωσε οτι καταναλώνει αλκοόλ σε εβδομαδιαία βάση με τα αγόρια  αγόρια να έχουν διπλάσια 
πιθανότητα σε σχέση με τα κορίτσια. Περίπου το 40% των αγοριών και το 30% των κοριτσιών έχουν μεθύσει 
τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Η συχνή κατανάλωση και η μέθη σχετίζονται σημαντικά με την παρουσία 
ψυχιατρικών διαταραχών, το κάπνισμα και τη χρήση κάνναβης. 

Συμπεράσματα
Η χρήση αλκοόλ είναι συχνή μεταξύ των Ελλήνων εφήβων. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων πρόληψης σε εφήβους που δεν έχουν καλή επικοινωνία με τους γονείς τους, που ζουν σε 
οικογένειες με έλλειψη γονικού ελέγχου ή  με πρότυπα που επιτρέπουν τη χρήση αλκοόλ, και εφήβους με 
προβλήματα ψυχικής υγείας ή που απευθύνονται συχνά σε υπηρεσίες υγείας.
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Επιθετικότητα και χειρισμοί στην Παιδοψυχιατρική Κλινική 

Σοφία Σφελινιώτη, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ Παιδοψυχιατρικής, Παιδοψυχιατρική κλινική ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Ευτυχία Τσαμαδού, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Παιδοψυχιατρικής, Παιδοψυχιατρική κλινική ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Αικατερίνη Σωτηρίου, Λογοθεραπεύτρια Παιδοψυχιατρική κλινική ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Σταματία Ματζαλάρδα, Ειδικευόμενη Παιδοψυχιατρικής, Παιδοψυχιατρική κλινική ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Δημήτριος Γκιόκας, Ειδικευόμενος Παιδοψυχιατρικής, Παιδοψυχιατρική κλινική ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Βάιος Νταφούλης, Διευθυντής ΕΣΥ, Παιδοψυχίατρος, Διευθυντής Παιδοψυχιατρικής κλινικής ΓΝΘ 
Ιπποκράτειο

Σκοπός
Σκοπός της παρούσης παρουσίασης είναι να αναδείξει τις διάφορες μορφές επιθετικότητας, που συναντώνται 
στην καθημερινή παιδοψυχιατρική κλινική πράξη, στο πλαίσιο κυρίως του ενδονοσοκομειακού τμήματος 
νοσηλείας της παιδοψυχιατρικής κλινικής του ΓΝΘ Ιπποκράτειου και τους τρόπους διαχείρισης αυτών.

Υλικό & Μέθοδος
Βασίζονται στην έκθεση βιβλιογραφικών αναφορών και στοιχείων που προκύπτουν από την κλινική εμπειρία, 
με σκοπό την κατανόηση της αιτιολογίας και της εμφάνισης του φαινομένου  καθώς και στην περιγραφή 
σχετικών κλινικών εικόνων.

Αποτελέσματα
Αυξημένα ποσοστά επιθετικότητας εμφανίζονται στις ΔΑΦ, ΔΕΠΥ, Καταθλιπτικές διαταραχές, Αγχώδεις 
Διαταραχές, σε οφειλόμενες σε οργανική κατάσταση ψυχικές διαταραχές, στις οφειλόμενες σε φάρμακα 
ψυχικές διαταραχές, καθώς και σε πληθώρα άλλων ψυχικών και αναπτυξιακών διαταραχών. Αξιοσημείωτο 
είναι πως τουλάχιστον στο ενδονοσοκομειακό τμήμα νοσηλείας, αυξημένα ποσοστά αυτό- και 
ετεροκαταστροφικής συμπεριφοράς σημειώθηκαν από τις αρχές του 2020 έως και σήμερα, από την έναρξη 
δηλαδή της πανδημίας COVID 19.

Συμπεράσματα
Το φαινόμενο της επιθετικότητας συναντάται καθημερινά στην παιδοψυχιατρική κλινική πράξη. Ο 
αποδοτικότερος τρόπος διαχείρισης φαίνεται πως είναι η διεπιστημονική προσέγγιση και σε πολλές 
περιπτώσεις ο συνδυασμός ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής. 



Νο 37

DFBI-Εκούσια κατάποση ξένου σώματος. Παρουσίαση περιστατικού

Σ. Αρχοντούλη, Ν. Φωτακοπούλου, Β. Χιώτη, Χ. Καζά, Θ. Μαυρομμάτης, Α.Στεφάτου, Α. Κουμούλα
Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων Γ.Ν.Α.Σισμανόγλειο-Α.Φλέμιγκ

Σκοπός
Η Εκούσια κατάποση ξένου σώματος (Deliberate Foreign Body Inges�on-DFBI) αποτελεί σπάνια 
ψυχοπαθολογική οντότητα που χαρακτηρίζεται από κατάποση μη βρώσιμων αντικειμένων. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη σημασία της κατανόησης και αντιμετώπισης αυτής της απαιτητικής 
νοσολογικής οντότητας.

Υλικό & Μέθοδος
Πρόκειται για αλλοδαπή έφηβη, ηλικίας 16,5 ετών, η οποία εισήχθη στην κλινική τον Σεπτέμβρη 2018 σε 
ηλικία 14 ετών, μετά από επανειλημμένες απόπειρες αυτοκαταστροφής με λήψη φαρμακευτικών 
σκευασμάτων ή κατάποση μικρών αντικειμένων. Στο ιστορικό αναφέρεται από 10 ετών επαναλαμβανόμενη 
σεξουαλική και σωματική κακοποίηση από τον πατέρα, 3 απόπειρες αυτοκαταστροφής και νοσηλεία σε 
Παιδιατρική και Παιδοψυχιατρική κλινική, απομάκρυνση από το σπίτι και αφαίρεση επιμέλειας από τους 
γονείς. Η κατάποση ξένων σωμάτων ξεκινά από 13 ετών με χαρτί, χαρτόνι, μεταλλικά μικροαντικείμενα. 

Αποτελέσματα
Κατά τη νοσηλεία, η ασθενής έχει κάνει καταπόσεις διαφόρων αντικειμένων (βίδες, μπαταρίες, σκελετούς 
γυαλιών, οδοντόβουρτσες, πλαστικά πιρούνια) για την αφαίρεση των οποίων χρειάστηκαν διάφοροι 
γαστρεντερολογικοί χειρισμοί, ακόμα και υπό αναισθησία, λόγω μειωμένης συνεργασίας της ασθενούς. Λόγω 
νομικών ζητημάτων που προέκυψαν με την επιμέλεια, δεν ήταν εφικτό το εξιτήριο, πράγμα που παρέτεινε τη 
νοσηλεία, κατά την οποία δοκιμάστηκαν διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές και φαρμακολογικές προσεγγίσεις, 
με πτωχά αποτελέσματα.

Συμπεράσματα
Η DFBI είναι μια μορφή αυτοτραυματισμού και σχετίζεται με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, κυρίως με την 
οριακή διαταραχή προσωπικότητας με κύριο αιτιοπαθογενετικό μηχανισμό, το τραύμα. Χαρακτηρίζεται από 
πολλαπλές μακροχρόνιες νοσηλείες, λόγω συχνών υποτροπών, απαιτεί συνεχή και αυξημένη φροντίδα από 
διαφορετικές ειδικότητες (ειδικούς Ψυχικής Υγείας, Γαστρεντερολόγους, Χειρουργούς, 
Ωτορινολαρυγγολόγους, κ.α.), και καθώς δεν έχει μελετηθεί επαρκώς όσον αφορά την Ψυχιατρική της 
αντιμετώπιση, προκαλεί συχνά αμηχανία στο προσωπικό που την περιθάλπει. Κρίνεται απαραίτητη η 
περαιτέρω διερεύνηση της DFBI, όσον αφορά την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, τους ψυχοθεραπευτικούς 
χειρισμούς και την πλαισίωση από διεπιστημονική ομάδα με τη συμβολή των αντίστοιχων ειδικοτήτων. 
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NSSI στην περίοδο της πανδημίας

Ν. Φωτακοπούλου, Σ. Αρχοντούλη, Θ. Μαυρομμάτης, Β. Χιώτη, Χ. Καζά, Α. Στεφάτου, Α. Κουμούλα
Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων Γ.Ν.Α.Σισμανόγλειο-Α.Φλέμιγκ

Σκοπός
Οι Μη Αυτοκτονικές Αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές(NSSI) εμφανίζονται συχνά στην εφηβική ηλικία, με 
συνυπάρχουσα συννοσηρότητα και σχετίζονται με πρώιμα τραύματα, ιδιαίτερα κακοποίηση και στοιχεία 
οριακής διαταραχής προσωπικότητας (ΟΔΠ). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση περιστατικών 
NSSI σε νοσηλευόμενους εφήβους στη Μονάδα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας του Τμήματος Ψυχιατρικής 
Παιδιών και Εφήβων του «ΓΝΑ Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ» στην περίοδο της πανδημίας Covid-19 
(Φεβρουάριος2020- Απρίλιος2021), η κατανομή τους ως προς το φύλο, τη συννοσηρότητα, η ύπαρξη 
ψυχοπαθολογίας στους γονείς, η σχέση με πρώιμα τραύματα και η σύγκριση με προηγούμενες περιόδους.

Υλικό & Μέθοδος
Οι έφηβοι που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη αυτοτραυματίζονταν προκαλώντας βλάβη της επιφάνειας του 
σώματος, τουλάχιστον μία φορά κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους, χωρίς να εκφράζουν ταυτόχρονα 
αυτοκτονικό ιδεασμό. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή μετά από μελέτη του ιστορικού των ασθενών, έγινε 
συλλογή δημογραφικών (ηλικία, φύλο) και κλινικών δεδομένων (αυτοτραυματισμοί, διάγνωση εξόδου, 
αυτοκτονικότητα, ιστορικό κακοποίησης, οικογενειακό ιστορικό). 

Αποτελέσματα
Από τους 39 εφήβους που νοσηλεύθηκαν το παραπάνω διάστημα, αυτοτραυματίζονταν σε ποσοστό 46%(18 
ασθενείς), από τους οποίους τα κορίτσια αποτελούσαν το 83,3%(15 έφηβες), ενώ τα αγόρια το 16,7%(3 
έφηβοι).Το 94,4% εξέφρασαν αυτοκτονικό ιδεασμό κάποια στιγμή στη διάρκεια της νοσηλείας τους, την κύρια 
συννοσηρότητα αποτελούσαν οι Συναισθηματικές διαταραχές σε ποσοστό 83,3%, και συχνά εμφάνιζαν 
στοιχεία ΟΔΠ 72,2%(13 έφηβοι). Μεταξύ των εφήβων με NSSI αναφέρονται 2 περιστατικά σεξουαλικής 
κακοποίησης, 5 σωματικής και 2 παραμέλησης.

Συμπεράσματα
Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι οι αυτοτραυματισμοί στο κλινικό μας δείγμα αποτελούν 
συχνό φαινόμενο και διαπιστώνεται αύξηση στο ποσοστό αυτοτραυματισμών κατά την περίοδο της 
πανδημίας Covid-19 σε σχέση με προηγούμενη μελέτη από το 2011-2015 στην ίδια μονάδα. Τα ευρήματα 
όσον αφορά το φύλο, τη συννοσηρότητα και την κακοποίηση συμφωνούν με τη βιβλιογραφία. Ωστόσο τα 
αίτια της παραπάνω αύξησης και η συσχέτιση με την πανδημία χρήζουν περεταίρω διερεύνησης.
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Ψυχοσυναισθηματική λειτουργία αυτοτραυματιζόμενων εφήβων: τραύμα και 

εγωτική λειτουργία

Moσκόφη Ιορδάνα, Κλινική Ψυχολόγος, MSc, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Χαροκόπου Αθανασία, Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Α, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης

Καραγιάννη Αγγελική, Κλινική Ψυχολόγος, MSc, Ιδιωτική Άσκηση

Παύλου Παρασκευή, Επικουρική Ψυχολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης

Γκριτζέλας Γεώργιος, Διευθυντής Παιδοψυχιατρικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης Παιδοψυχιατρικό Τμήμα

Οι ταχείες κοινωνικές αλλαγές, η ρευστότητα των αξιών και οι - τραυματικές ενίοτε - αβεβαιότητες που 

χαρακτηρίζουν εγγενώς την εφηβεία, αναπόφευκτα δυσχεραίνουν την πορεία των εφήβων προς την 
ενηλικίωση. Μάλιστα, την τελευταία δεκαετία παρατηρείται  μια αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης 
αυτοτραυματικών συμπεριφορών κατά την αναπτυξιακή αυτή περίοδο και διεθνώς έχει σημειωθεί έντονο 
κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μίας εν εξελίξει συγχρονικής μελέτης 
για τα ψυχολογικά και γνωστικά χαρακηριστικά εφήβων που αυτοτραυματίζονται, όπως αυτά μελετώνται από 
μία συστοιχία εργαλείων αυτοαναφοράς (ISAS), προβολικών (Δοκιμασία Rorschach, Δοκιμασία Θεματικής 
Αντίληψης) και νοημοσύνης (WISC). Ειδικότερα, θα εξεταστούν κάποια από τα βασικά γνωρίσματα που φέρει 
η πειραματική ομάδα των αυτοτραυματιζόμενων εφήβων, με ιδιαίτερη έμφαση α) στον τρόπο που 
αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, β) την ικανότητα για ρύθμιση του συναισθήματος και γ) την αντίληψη 
εαυτού και άλλων, σε αντιπαραβολή με την ομάδα ελέγχου. Ξεχωριστά θα μελετηθεί η παρουσία 
τραυματικών αντιλήψεων και ο βαθμός διαταραχής του Εγώ αυτών των εφήβων, όπως αποτυπώνονται από 
την ανύψωση δύο καίριων δεικτών (Trauma Content Index και Εgo Impairment Index), οπότε και θα συζητηθεί 
η χρησιμότητά τους στο κλινικό πεδίο.
 

Λέξεις-κλειδιά
Αυτοτραυματισμός, εφηβεία, Δοκιμασία Rorschach, ψυχολογικά γνωρίσματα
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Θυμός και οργή - το άλλο πρόσωπο του ψυχικού πόνου 

Γιάννα Κεφάλα, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπευτής και Κλινική Κοινωνική Λειτουργός

Η εφαρμογή της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας στην κατανόηση και θεραπεία του ψυχικού τραύματος.  

Αυτή η κλινική πράξη θα επικεντρωθεί σε μια κλινική περίπτωση εφήβου με καταθλιπτικές και αυτοκτονικές 
τάσεις και στις διαπροσωπικές δυναμικές της θεραπευτικής διαδικασίας. Θα αναφερθούμε στην σημασία του 
αυτοτραυματισμού σαν μια έκφραση επιβίωσης,  αντικειμενοτρόπων σχέσεων και επικοινωνίας του ψυχικού 
κόσμου. Freudian. Kleinian και άλλες ψυχαναλυτικές θεωρήσεις των αυτοκτονικών συμπεριφορών θα 
βοηθήσουν στην κατανόηση αυτού του πολύπλοκου ψυχοσωματικού φαινομένου.   Η αλληλεπίδραση 
ενδογενών και εξωγενών παραγόντων προσδιορίζουν πτυχές της  προσωπικότητας και προσαρμοστικότητας 
του παιδιού απέναντι σ έναν αβέβαιο και εγωκεντρικό κόσμο. Η θεραπευτική σχέση και το πλαίσιο της 
θεραπείας προσφέρει τις βάσεις και μια καινούργια  βιωματική εμπειρία για ένα τραυματισμένο παιδί να 
βρει και πάλι γέφυρες εμπιστοσύνης, προστασίας και ασφάλειας στον κόσμο των μεγάλων.  
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Τραύμα και σωματομορφή διαταραχή μυϊκής διάπλασης

Μελάς Δημήτριος, Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής Παιδιού-Εφήβου, Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών-Εφήβων, Γ.Ν. 
«Ασκληπιείου Βούλας»

Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α.)

Νικολάου Υπαπαντή, Ψυχολόγος, Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών-Εφήβων, Γ.Ν. «Ασκληπιείου Βούλας»

Γκουλά Δέσποινα, Ψυχίατρος Παιδιού-Εφήβου, Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών-Εφήβων, Γ.Ν. «Ασκληπιείου 
Βούλας»

Αποστολοπούλου Κωνσταντία, Ψυχίατρος Παιδιού-Εφήβου, Διευθ. Ε.Σ.Υ., Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών-
Εφήβων, Γ.Ν. «Ασκληπιείου Βούλας»

Τσαλαμανιός Εμμανουήλ, Ψυχίατρος Παιδιού-Εφήβου, Διευθ. Τμήματος, Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών-
Εφήβων, Γ.Ν. «Ασκληπιείου Βούλας»

Σωματόμορφη Διαταραχή Μυϊκής Διάπλασης: πρόκειται για μια διαταραχή που εισήχθη στο λεξικό της 

Ψυχιατρικής το 1997 και δημιουργείται από την πεποίθηση ενός ατόμου ότι δε διαθέτει επαρκή μυϊκή μάζα. 
Υπάρχει περιορισμένη βιβλιογραφία και έρευνα για την εν λόγω διαταραχή όπως επίσης και ελλιπής 
κατανόηση της αιτιολογίας,επιπολασμού και της θεραπείας της. Παρουσιάζεται κυρίως στις Δυτικές 
κοινωνίες, παρόλα αυτά υπάρχει ραγδαία αύξηση παγκομίως. Οι πάσχοντες εμφανίζουν ανησυχία για το 
μέγεθος του σώματος και των μυών τους, η οποία οδηγεί σε κλινικά σημαντική δυσφορία και δυσλειτουργία 
σε εκπαιδευτικές, εργασιακές και κοινωνικές   πτυχές στη ζωή του ατόμου. 
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Συσχέτιση της γονικής αντιληπτής υποστήριξης και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων 

σε τυπικώς αναπτυσσόμενα αδέλφια παιδιών με ΔΑΦ

Ευαγγελία Κουκουρίκη, M.Ed., PhD., Ειδική Παιδαγωγός

Σκοπός
Η διερεύνηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων μέσω εργαλείου αυτοαναφοράς σε  τυπικώς αναπτυσσόμενα 
(ΤΑ) αδέλφια παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αποτελεί σύγχρονη διεθνή πρακτική, ενώ 
υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, δεν εντοπίστηκαν μελέτες, 
που να εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης κοινωνικής υποστήριξης των γονέων και των 
συμπτωμάτων κατάθλιψης  των αδελφών ατόμων με ΔΑΦ. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η συσχέτιση 
των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε πανελλήνιο δείγμα ΤΑ αδελφών παιδιών με ΔΑΦ, σχολικής ηλικίας με 
την γονική αντιληπτή κοινωνική υποστήριξη.  

Υλικό & Μέθοδος
Το δείγμα αποτέλεσαν 85 ΤΑ παιδιά σχολικής ηλικίας (9-13 ετών) τα οποία είχαν αδερφό/ή με διάγνωση ΔΑΦ 
και ένας από τους γονείς τους. Οι οικογένειες που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής αντλήθηκαν από ειδικά 
σχολεία και εξειδικευμένα πλαίσια για παιδιά με ΔΑΦ. Χρησιμοποιήθηκαν: α) Ερωτηματολόγιο Καταγραφής 
της Παιδικής Κατάθλιψης (Children's Depression Inventory -CDI) (Kovacs, 1992), β) H Πολυδιάστατη Κλίμακα 
της Αντιλαμβανόμενης Κοινωνικής Υποστήριξης (Mul�dimensional Scale of Perceived Social Support- MSPSS) 
και γ) Ερωτηματολόγιο με κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία που αφορούν το παιδί με ΔΑΦ, την οικογένεια και 
το παιδί ΤΑ.  

Αποτελέσματα
Η πολυπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε ότι μόνο η κοινωνική υποστήριξη που προέρχεται από μέλη της 
οικογένειας βρέθηκε ότι παρουσιάζει σημαντική συσχέτιση (αντιστρόφως ανάλογη) με τα καταθλιπτικά 
συμπτώματα στα αδέρφια ατόμων με ΔΑΦ. Τέλος, στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι το γονικό άγχος 
παραμένει συνδεδεμένο με τα καταθλιπτικά συμπτώματα των αδελφών ατόμων με ΔΑΦ ανεξάρτητα από την 
κοινωνική υποστήριξη. Με άλλα λόγια, η κοινωνική στήριξη απέτυχε να ρυθμίσει (buffer) την αρνητική 
επίδραση στα καταθλιπτικά συμπτώματα των αδελφών ατόμων με ΔΑΦ. 

Συμπεράσματα
Σύμφωνα με την προηγηθείσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που υπογραμμίζει τη 
συσχέτιση μεταξύ του γονεϊκού άγχους και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων των σχολικής ηλικίας αδελφών 
ατόμων με ΔΑΦ, η οποία είναι τόσο έντονη, ώστε η κοινωνική υποστήριξη απέτυχε να λειτουργήσει ως 
ρυθμιστικός παράγοντας. 
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Συγκριτική μελέτη των αιτημάτων παραπομπής παιδιών και εφήβων σε κοινοτική 

μονάδα ψυχικής υγείας ένα έτος πριν την πανδημία και κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας

Ε. Αργυρίου, Ε. Νέου, Ε. Κατσού, Αι. Μπέση, Α. Γρηγοριάδου 
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Μονάδα παιδιών και εφήβων Αθήνας (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)

Εισαγωγή
Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από την έναρξη της πανδημίας covid-19 στις διαφορετικές φάσεις 
της, έχουν επιφέρει αλλαγές στην καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων. Η παρατεταμένη διαμονή 
στο σπίτι, η μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, ο φόβος της αρρώστιας, η πλήξη, η αυξημένη έκθεση σε 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αλλαγή της καθημερινής ρουτίνας αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν 
την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη  και την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων

Σκοπός
Η συγκριτική μελέτη των κοινωνικών, δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών των αιτημάτων, με σκοπό 
το σχεδιασμό δράσεων παρέμβασης στην κοινότητα

Υλικό & Μέθοδος
Καταγραφή και συγκριτική μελέτη των 690 νέων αιτημάτων που προσήλθαν στη μονάδα από το Μάρτιο 2019 
έως το Μάρτιο 2021

Αποτελέσματα
Παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των αιτημάτων σχεδόν κατά το ήμισυ. Διαφαίνεται σημαντική μείωση 
των αιτημάτων για μαθησιακές δυσκολίες 53,8% έναντι 9,3%, ενώ παρατηρείται αύξηση 67,2% έναντι 29,5% 
των παραπομπών παιδιών και εφήβων με ψυχοπαθολογικές διαταραχές ή/και οικογενειακή δυσλειτουργία

Συμπεράσματα
O φόβος για τη μετάδοση του ιού οδηγεί σε μειωμένη προσέλευση των οικογενειών στις μονάδες ψυχικής 
υγείας, ενώ παράλληλα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας περιορίζονται. Κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας υπήρξε σημαντική αύξηση των περιστατικών με σοβαρή ψυχοπαθολογία που αναζήτησαν 
διάγνωση και θεραπεία στη Μονάδα.
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Διασύνδεση κοινοτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη φροντίδα 

και υποστήριξη παιδιών και εφήβων με ψυχικό τραύμα.

Oλυμπία Πολάκη, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Επιμελήτρια Ά Ε.Σ.Υ., Προϊσταμένη Κο. Κε.Ψ.Υ.Π.Ε Ν. 
Σμύρνης

Μαρία Καραντώνη, Ψυχολόγος – Παιδαγωγός, Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ν, Πειραιά «Τζάνειο»

Αλεξάνδρα Περιμένη, Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Μsc, Msw, EMDR Ther, Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε Ν. 
Σμύρνης

Δήμητρα Κοττορού, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ν, 
Πειραιά «Τζάνειο»

Η κοινωνική απομόνωση και οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid 

-19 έχουν σαφείς και άμεσες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, κυρίως εκείνων με τη 
μεγαλύτερη ευαλωτότητα. Ένα επιπλέον «τραύμα» στερεί από το παιδί και τον έφηβο,σε κρίσιμες 
αναπτυξιακές περιοδους, σημαντικά υποστηρικτικά πλαίσια  όπως το σχολείο, οι φίλοι και οι συγγενείς. 

Σ' αυτή τη συνθήκη η αύξηση των αιτημάτων με αυτοκτονικότητα και αυτοτραυματικές συμπεριφορές, 

στις κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων αποτελεί κοινή διαπίστωση. Οι θεραπευτικές 
παρεμβάσεις στις περιπτώσεις αυτές είναι σύνθετες και απαιτούν δέσμευση και διαθεσιμότητα. Ωστόσο 
οδηγούνται κάποιες φορές σε αδιέξοδο. Αναζητείται τότε μια σύντομη και κρίσιμη διέξοδος στην 
ενδονοσοκομειακή νοσηλεία με στόχο τη φαρμακευτική ρύθμιση, τη θεραπεία περιβάλλοντος ή την 
εκτόνωση μιας κρίσης. Η αναζήτηση νοσοκομειακής κλίνης δεν είναι συνήθως εύκολη υπόθεση. Η 
αναπόφευκτη αναμονή δοκιμάζει τις αντοχές του συστήματος των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, της 
οικογένειας και του εφήβου. Η διασύνδεση και συνεργασία κοινοτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών δεν 
εξαντλείται σε μία απλή παραπομπή. Απαιτεί ουσιαστική επικοινωνία, ενημέρωση και συνεννόηση για 
κρίσιμες αποφάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στον έφηβο και στην οικογένεια του. Η νοσηλεία 
πλαισιώνει, εκτονώνει, επανορθώνει και τελικά επανασυνδέει τον έφηβο με την κοινοτική υπηρεσία ώστε να 
υπάρξει συνέχεια στη φροντίδα του. Η συνεχιζόμενη υποστήριξη ευνοεί τη διατήρηση των θετικών 
αποτελεσμάτων της νοσηλείας και μειώνει τη πιθανότητα υποτροπής.

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν σκέψεις και συμπεράσματα από την εμπειρία διασύνδεσης 

και συνδιαχείρισης περιπτώσεων σε κοινοτικό και νοσηλευτικό πλαίσιο.
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Το Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης ως μια Μορφή Παιδικής Κακοποίησης: Αιτίες και 

Ψυχοθεραπευτική Αντιμετώπιση.

Δρ. Αλεξάνδρα Πενταράκη BA, MSc, PhD, CPsychol, AFBPsS, Διδάκτωρ Ψυχολογικής Ιατρικής, 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου, King's College London, Κλινική Ψυχολόγος & Νευροψυχολόγος Παιδιών & 
Ενηλίκων-Λέκτορας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας & Ψυχικής Υγείας, Εγγεγραμμένη Δικαστική Πραγματογνώμων 
σε Ελληνικά, Ευρωπαικά Δικαστήρια & στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης 

Η διερεύνηση του Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης (ΣΓΑ) έχει προχωρήσει την τελευταία δεκαετία 

δίνοντας μας σημαντικά στοιχεία ως προς την κατανόησή του συνδρόμου, τις στρατηγικές που 
χρησιμοποιούνται από τον έναν γονιό προς τον άλλον, την επιρροή που έχει πάνω στην ψυχική και κοινωνική 
ανάπτυξη του παιδιού, την σχέση του με την ψυχοπαθολογία των γονέων και τον βαθμό που θα πρέπει να 
εξεταστεί ως δείκτης παιδικής κακοποίησης. Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει τις αιτίες και την 
ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου με στόχο το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. 
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Θεραπευτική εργασία κατά την αποκατάσταση σε ανάδοχη οικογένεια βρεφών και 

νηπίων με πρώιμα τραύματα.

Κοτρώνη Αθανασία, M.Sc,Ψυχολόγος 
Μποζώνης Ανδρέας, Ψυχολόγος Υπεύθυνος Ξενώνα Βρεφών SOS

Λαμπάδη Θεοδώρα, Κοινωνική Λειτουργός Ξενώνας Βρεφών SOS

Δουμπού Δήμητρα, Παιδοψυχίατρος

Ρουσάνογλου Ηρώ, Ψυχολόγος

Σκοπός
Ο θεραπευτικός  Ξενώνας Βρεφών SOS των παιδικών Χωριών SOS μέσα στα 12 χρόνια λειτουργίας του έχει 
υποστηρίξει αποκαταστάσεις βρεφών και νηπίων, τα οποία έχουν απομακρυνθεί από τη βιολογική τους 
οικογένεια κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας λόγω παραμέλησης ή/και κακοποίησης. Ο Ξενώνας έχει 
αναπτύξει θεραπευτικές λειτουργίες για την αντιμετώπιση των ψυχικών τραυμάτων και την αποκατάσταση 
των σχετιζόμενων αναπτυξιακών και ψυχικών δυσκολιών των φιλοξενούμενων παιδιών. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην προετοιμασία των παιδιών, των βιολογικών οικογενειών, των προσώπων φροντίδας στον Ξενώνα 
και του εκάστοτε περιβάλλοντος αποκατάστασης, προκειμένου να αποφευχθεί η αναβίωση τραυματικών 
εμπειριών και να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση και προσαρμογή των παιδιών στο καινούριο περιβάλλον. Θα 
παρουσιαστούν η μεθοδολογία και οι λειτουργίες της δομής στη διαδικασία του συνταιριάσματος (matching) 
και της μετα-παρακολούθησης (follow-up) κατά την αποκατάσταση στην ανάδοχη οικογένεια, καθώς και οι 
προκλήσεις που συναντώνται κατά την εργασία αυτή μέσα από παραδείγματα περιπτώσεων.
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Θρησκευτικότητα και ψυχική υγεία στην εφηβεία

Παπανικολόπουλος Π., Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Υποψήφιος διδάκτορας, Β' Ψυχιατρική Κλινική 
ΑΠΘ

Καπρίνης Σ., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β' Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ

Εισαγωγή
Η εφηβεία αποτελεί μια κρίσιμη, μεταβατική φάση της ανθρώπινης ζωής. Ένας τομέας της ψυχοκοινωνικής 
ανάπτυξης του εφήβου, που συχνά αγνοείται, είναι η θρησκευτικότητα του, η οποία επηρεάζει και 
επηρεάζεται από αυτή των γονέων και γενικότερα του περιβάλλοντός του.

Υλικό & Μέθοδος
Έγινε αναζήτηση βιβλιογραφίας των τελευταίων 5 ετών, στην βάση δεδομένων του pubmed, των όρων 
“religiosity” (θρησκευτικότητα), adolescent (έφηβος) και “mental health”(ψυχική υγεία). Βρέθηκαν 7 άρθρα 
από τα οποία αποκλειστηκαν τα 2 λόγω μη αναφοράς τους στην θρησκευτικότητα στα αποτελέσματα ή στα 
συμπεράσματά τους.

Αποτελέσματα
Η θρηκευτικότητα των εφήβων σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με το οικογενειακό περιβάλλον. Οι έφηβοι με 
υψηλότερα επίπεδα θρησκευτικότητας αναφέρουν καλύτερη επικοινωνία και με τους δύο γονείς αλλά και 
υψηλότερη συναισθηματική υποστήριξη από αυτούς. Με τη  σειρά τους, οι γονείς με υψηλότερα επίπεδα 
θρησκευτικότητας παρακολουθούν περισσότερο τους εφήβους σχετικά με τις συμπεριφορές που συνδέονται 
με την σωματική του υγεία (πχ κάπνισμα, υγεινή διατροφή, χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης)
Επίσης, η θρησκευτικότητα μπορεί να αποτελέσει πηγή δύναμης σε έντονα στρεσογόνες και αναπόφευκτες 
καταστάσεις της ζωής του εφήβου (π.χ. προσφυγιά, άσκηση κρατικής βίας ή απειλητική για την ζωή νόσο) 
μειώνοντας της αρνητική επίπτωσή των στρεσογόνων γεγονότων ζωής στην ψυχική του υγεία.

Συμπεράσματα
Ένας εν δυνάμει προστατευτικός παράγοντας, όπως είναι η θρησκευτικότητα, θα μπορούσε να παίξει 
σημαντικό ρόλο στην ψυχική ισορροπία του εφήβου απέναντι στις  προκλήσεις της νέας εποχής που 
κατακλύζεται από ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το παρόν και το μέλλον.
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Η Τηλε-Ψυχιατρική Παίδων & Εφήβων σαν ψυχοθεραπευτική σχέση την εποχή του

 COVID-19

Σοφία Μπαχαράκη, Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο»

Σκοπός
Περιγραφής της αλλαγής εστίασης της τηλε-ψυχιατρικής από μέθοδο αξιολόγησης σε θεραπευτική σχέση και 
οι κανόνες που τη διέπουν.

Υλικό & Μέθοδος
Σύγκριση δύο δειγμάτων/πληθυσμών τηλε-ψυχιατρικής από Φεβρουάριο 2016 – Φεβρουάριο 2020 (πρώτο 
δείγμα) και από Μάρτιο 2020 μέχρι και Μάρτιο 2021 (δεύτερο δείγμα). 

Αποτελέσματα
Στο πρώτο δείγμα υπήρχαν 583 ραντεβού με 159 ασθενείς (πληθυσμός) και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις 
στο 6,7% των ραντεβού. Οι συναισθηματικές και αγχώδεις διαταραχές αποτελούσαν το 5,96% του πληθυσμού 
δείγματος. Στο δεύτερο δείγμα  υπήρχαν 437 ραντεβού με 221 ασθενείς (πληθυσμός) και ψυχοθεραπευτικές 
παρεμβάσεις στο 23,8% των ραντεβού. Οι συναισθηματικές και αγχώδεις διαταραχές αποτελούσαν το 11% 
του πληθυσμού δείγματος και σε 4 περιπτώσεις από αυτές διαγνώσθηκαν μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. 
Στο σύνολό τους αφορούσαν εφήβους. 

Συμπεράσματα
Η τηλε-ψυχιατρική από «αναγκαίο κακό» , υποκατάστατο της δια ζώσης συνεδρίας,  διαμορφώνεται σε 
διαφορετικό τρόπο άσκησης της ειδικότητας κυρίως λόγω παράτασης της επιδημίας. Αναγνωρίζεται από τη 
βιβλιογραφία ότι μπορεί να ασκηθεί ψυχοθεραπεία από απόσταση και θεσπίζεται ο τρόπος λειτουργίας της. 
Η αύξηση των συναισθηματικών και αγχωδών διαταραχών του δείγματος από τη μία μεριά και της χρήσης 
ψυχοθεραπευτικών μεθόδων από την άλλη, πιθανολογείται ότι οφείλεται σε δύο παράγοντες: α) στην 
επέκταση της χρήσης της τηλε-ψυχιατρικής μεθόδου άρα και των αιτημάτων. Αυτό αποτελεί μία 
αλληλεπίδραση την εποχή της κοινωνικής απομόνωσης και της προσπάθειας να απαντηθούν οι ανάγκες του 
πληθυσμού αλλά και της οικειότητας του πληθυσμού με αυτή την μέθοδο σαν συνέχεια της τηλε εργασίας και 
της τηλε εκπαίδευσης. β) στην απόλυτη αύξηση των συναισθηματικών και αγχωδών διαταραχών. Οι ίδιοι οι 
έφηβοι στις συναντήσεις αναφέρονται σε τρία σημεία: στην κοινωνική απομόνωση , σ τη συνεχόμενη 
συνύπαρξη μέσα στον χώρο της οικογένειας  και στην πίεση των Πανελληνίων εξετάσεων . 
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Εναλλακτική χρήση του διαδικτύου από έφηβες στο πλαίσιο θεραπείας τραύματος: 

Μελέτη περιπτώσεων

Αναστασία Μάντεση, Ψυχολόγος, Εταιρία Λειτουργικής Επικοινωνίας, Θεραπείας και Εκπαίδευσης (ΕΛΕΘΕ)

Δάφνη Πατσιάλα, Κοινωνιολόγος, Εταιρία Λειτουργικής Επικοινωνίας, Θεραπείας και Εκπαίδευσης (ΕΛΕΘΕ)

Φανή Πασσιά, Κοινωνιολόγος, Εταιρία Λειτουργικής Επικοινωνίας, Θεραπείας και Εκπαίδευσης (ΕΛΕΘΕ)

Κωνσταντίνος Μπόλιας, Παιδοψυχίατρος, Εταιρία Λειτουργικής Επικοινωνίας, Θεραπείας και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΕΘΕ)

Το Διαδίκτυο αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα της σύγχρονης ζωής, με τη χρήση και τη 

σημαντικότητά του να έχουν εκτοξευθεί από την εκδήλωση της πανδημίας covid-19 και μετά. Για πολλούς/-ές 
εφήβους/έφηβες μάλιστα αποτελεί μοναδική πηγή πληροφόρησης και βασικό μέσο επικοινωνίας. Δεδομένου 
ότι σημαντικός αριθμός εφήβων οι οποίοι/-ες διατυπώνουν ατομικό αίτημα για θεραπεία έχουν ήδη 
πραγματοποιήσει τη δική τους έρευνα στο Διαδίκτυο αναφορικά με τις δυσκολίες τους και συχνά 
προσέρχονται έχοντας ήδη άποψη, συνηθέστερα εσφαλμένη, για τη διάγνωση και την ενδεδειγμένη 
θεραπευτική προσέγγιση, προέκυψε η παρούσα εργασία. Μέσω της μελέτης δύο διαφορετικών περιπτώσεων 
εφήβων κοριτσιών, 13 και 17 ετών, με ιστορικό ψυχοτραυματικών γεγονότων σεξουαλικής κακοποίησης και 
θυματοποίησης αντίστοιχα, παρουσιάζεται η διαχείριση του συγκεκριμένου φαινομένου, η αναπλαισίωση της 
σχέσης των εφήβων με το Διαδίκτυο και τελικά η ανάδειξη εναλλακτικών τρόπων χρήσης του. 
Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των ιατρικών φακέλων, βιβλιογραφική έρευνα και χαρτογράφηση των 
βασικών ιστοτόπων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι έφηβοι/-ες. Περιγράφονται οι θεραπευτικοί 
χειρισμοί μέσω των οποίων οι έφηβες ενθαρρύνθηκαν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο όχι πλέον ως 
παθητικοί δέκτες πληροφορίας, αλλά ως πάροχοι ενσυναίσθησης και υποστήριξης σε άλλους/άλλες 
νέους/νέες με ιστορικό παρόμοιο με το δικό τους, με έμφαση στην πλαισίωση και την εποπτεία από τη 
θεραπεύτρια. Οι θεραπευτικοί χειρισμοί αποσκοπούσαν στην ενεργοποίηση του «εσωτερικού θεραπευτή» 
των δύο εφήβων, και μέσω αυτού στη διευκόλυνση της διαχείρισης του προσωπικού τους τραύματος και την 
προσέγγισή του με μειωμένη αντιδραστικότητα και αυξημένη ενσυναίσθηση προς τον εαυτό. Παρουσιάζεται 
η θεραπευτική πορεία των δύο περιστατικών. 
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Οι απόψεις των παιδιών και των εφήβων για τα προβλήματα ψυχικής υγείας των 

συνομήλικων τους - Τρόποι Αντιμετώπισης

Χ. Δεσερή, Μονάδα παιδιού και εφήβου  Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Ι. Μπίμπου-Νάκου, Π.Τ.Δ.Ε. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός
Στόχος της εργασίας αποτελεί η καταγραφή των απόψεων των παιδιών και των εφήβων για τα θέματα 
ψυχικής υγείας/ διαταραχής στους συνομηλίκους τους. Ειδικότερα, διερευνά τους τρόπους με τους οποίους 
τα παιδιά και οι έφηβοι κατανοούν και ερμηνεύουν τα προβλήματα ψυχικής υγείας των συνομηλίκων τους 
στο σχολικό πλαίσιο, όπως και τις στάσεις που υιοθετούν απέναντί τους.

Υλικό & Μέθοδος
Στην έρευνα συμμετείχαν 2171 μαθητές του νομού Θεσσαλονίκης (ηλικίας 9-17 ετών) και  802 γονείς. Για την 
καταγραφή του τρόπου που κατανοούν τα παιδιά και συζητούν τα προβλήματα των συμμαθητών τους, 
κατασκευάσθηκε σύντομο αφήγημα (vigne�e) και ερωτηματολόγιο με βάση το Explanatory Model Interview 
Catalogue. Για την αξιολόγηση των στάσεων των μαθητών απέναντι σε συνομήλικα άτομα που παρουσιάζουν 
προβλήματα ψυχικής υγείας, χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο που βασίσθηκε στο  Chedoke-McMaster A�tudes 
Toward Children with Handicaps [CATCH]

Αποτελέσματα
Οι στάσεις των παιδιών, όπως και των γονέων τους, απέναντι σε μαθητές με προβλήματα ψυχικής υγείας 
ήταν σχετικά θετικές, με χαμηλή τάση για στιγματισμό της ψυχικής διαταραχής. Με βάση τις δηλώσεις των 
μαθητών οι προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων ψυχικής υγείας κωδικοποιήθηκαν 
ιεραρχικά  στους εξής παράγοντες: α) Πρακτικές αυτοβοήθειας, αναζήτηση ενδιαφερόντων β) Απεύθυνση 
προς τους γονείς γ) Επαγγελματικές μορφές βοήθειας δ) Αλλαγές στο σχολείο ε) Αναζήτηση φίλων σε 
συνδυασμό με προσωπική διαθεσιμότητα. Τα παιδιά και οι γονείς διατυπώνουν θετικότερες στάσεις προς 
τους συνομηλίκους τους όταν προτείνουν ως πρακτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων ψυχικής υγείας που 
αντιμετωπίζουν το υποστηρικτικό δίκτυο των γονέων και των φίλων, συγκριτικά με τους επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας.

Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία, όπου οι νέοι είναι πιο πιθανό να αναζητήσουν 
βοήθεια για τα προβλήματα   ψυχικής υγείας από άτυπες μορφές στήριξης (οικογένεια, αυτοβοήθεια) και σε 
μικρότερο βαθμό από επαγγελματίες ψυχικής υγείας.



Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα 3

08:30 - 10:00
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ – Το παράδειγμα σχολείου δεύτερης 

ευκαιρίας εργασία με ψυχικά πολύ-τραυματισμένα παιδιά

Ει. Αναστασίου, Εκπαιδευτική/σχολική Ψυχολόγος

Χ. Τσιαμπαρτά, Κοινωνική Λειτουργός

Λ. Μιχαήλ, Σχολική Σύμβουλος 

Σκοπός
Παρουσίαση του πλαισίου εργασίας της ομάδας ειδικών (Εκπ/Σχολ. Ψυχολόγος, Σχολική Σύμβουλος, 
Κοινωνική Λειτουργός) σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας όπου φοιτούν ψυχικά πολυτραυματισμένοι έφηβοι 
ηλικίας 14-16 που έχουν εγκαταλείψει την υποχρεωτική τυπική εκπαίδευση. Ο ρόλος και ο τρόπος 
λειτουργίας της ομάδας ειδικών εντός του πλαισίου φοίτησης των εφήβων αναδεικνύει την ποικιλομορφία 
έκφρασης του ψυχικού τραύματος καθώς και ελλείψεις σε σοβαρές ανάγκες που έχουν ως αντίκτυπο, τη 
δυσκολία συγκρότησης του ψυχισμού  για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Γενικά, η εφαρμογή του μοντέλου 
της διεπιστημονικής ομάδας υποστήριξης μαθητών, οικογενειών και σχολείων εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο 
πλαίσιο και την εργασία με ψυχικά τραυματισμένους εφήβους. 

Υλικό & Μέθοδος
Εξατομίκευση, αξιολόγηση, σχέδιο δράσης, παρακολούθηση, ομαδικές εποπτείες στο πλαίσιο εργασίας στο 
χώρο του σχολείου, συντονισμοί ομάδας ειδικών και ομάδας ειδικών με διευθύνοντα, συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση ομάδας ειδικών και η αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων παρέμβασης και εκμάθησης 
δεξιοτήτων. 

Αποτελέσματα
Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων ως προς τον τρόπο διαχείρισης από την πολυθεματική ομάδα, την εξέλιξη 
και τα αποτελέσματα από την έκβαση των παρεμβάσεων. 

Συμπεράσματα
Το πιο πάνω μοντέλο και παρεμβάσεις φαίνεται να λειτουργούν με επιτυχία στις περισσότερες περιπτώσεις 
εφήβων με ψυχικό τραύμα. Παρόλα αυτά, φαίνεται να υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης και εξέλιξης των 
υφιστάμενων παρεμβάσεων. 
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Θεραπευτικές ματαιώσεις – Τραυματική εμπειρία του θεραπευτή;

Νεφέλη Αναγνωστοπούλου, Ελένη Αποστολίδου, Λήδα Ελευθεριάδη, Ευγενία Σουμάκη 
Ελληνικό Κέντρο Θεραπείας και Εκπαίδευσης για την Ψυχική Υγεία Παιδιών, Εφήβων και Νέων. 

 
Στο πλαίσιο της θεραπευτικής διαδικασίας τόσο ο ασθενής όσο και ο θεραπευτής αντιμετωπίζουν 

ματαιώσεις σε ψυχικό επίπεδο απόρροια των ασυνείδητων επιθυμιών και προσδοκιών τους. Άλλοτε πάλι, η 
ματαίωση του θεραπευτή εμπίπτει στις αδυναμίες του πλαισίου στο οποίο εργάζεται, με αποτέλεσμα 
συναισθήματα αδυναμίας, αναποτελεσματικότητας, αβοήθητου, αδιέξοδου. Στόχος της παρούσας 
παρουσίασης, είναι μια επισκόπηση του «τραύματος» του θεραπευτή σε τρία διαφορετικά πλαίσια: μια 
σχολική μονάδα, μία δομή φιλοξενίας προσφύγων και μια κοινοτική υπηρεσία ψυχικής υγείας. 

Στο σχολικό πλαίσιο ο ψυχολόγος συχνά αποτελεί το πρόσωπο αναφοράς που το παιδί εμπιστεύεται 

προσδοκώντας την κατανόηση των δυσκολιών του. Λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων του πλαισίου ο 
ψυχολόγος έρχεται αντιμέτωπος με ηθικά διλήμματα και δυσκολίες. Για παράδειγμα τι μπορεί να κάνει όταν 
ένας μαθητής εξομολογείται αυτοκτονικό ιδεασμό η παρουσιάζει έντονη επιθετική συμπεριφορά αλλά οι 
γονείς του δεν «κατανοούν» και δεν αποδέχονται την παραπομπή σε μια εξωτερική μονάδα ψυχικής υγείας; 
Πώς μπορεί το σχολείο να εμπεριέξει τόσο το παιδί, όσο και τον επαγγελματία υγείας, μπροστά σ' αυτό το 
αδιέξοδο; 

Στις δομές φιλοξενίας ανηλίκων προσφύγων, το ψυχικό τραύμα αγγίζει το σύνολο του συστήματος, 

ξεκινώντας από τους πρόσφυγες και φτάνοντας τους εργαζόμενους του πλαισίου. Ο ψυχολόγος - θεραπευτής 
καλείται να ανταποκριθεί τόσο στο ψυχικό τραύμα του άλλου, όσο και στην ευρύτερη τραυματική συνθήκη 
που δημιουργείται από τις ρωγμές της δυναμικής του συστήματος. Η συνεχής θεραπευτική ματαίωση, 
τραυματικό βίωμα, του θεραπευτή, αναδεικνύεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις βίας και αυτοκτονικού 
ιδεασμού, όπου το σύστημα συχνά αδυνατεί να ανταπεξέλθει. 

Το πλαίσιο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον αντιλαμβάνεται τη σημασία του ως 

«θεραπευτικού χώρου» δύναται να διευκολύνει, να υποστηρίξει και να συμβάλει στην επούλωση των 
τραυματικών εμπειριών των χρηστών του διευκολύνοντας και υποστηρίζοντας τους εργαζόμενους στο 
θεραπευτικό τους ρόλο. Θα αναφερθούμε στο παράδειγμα λειτουργίας μιας δημόσιας κοινοτικής δομής η 
οποία αναλαμβάνει καταστατικά το ρόλο του «εμπεριέκτη» και με αυτόν τον τρόπο αναδιαμορφώνει την 
έννοια και την σημασία του πλαισίου στη διαχείριση του τραύματος. 
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Κίνητρα και Στρατηγικές μαθήσεις μαθητών Γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες και 

διαχείρηση στρεσογόνων καταστάσεων από τους γονείς τους.

Χ. Παπαγεωργίου, Ψυχολόγος, Ενθικό και Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φ. Πολυχρόνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚπαιδευτικής Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μ. Καραντώνη, Ψυχολόγος, Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Τζανείου Νοσοκομείου

Α. Γεωργίτση, Ψυχολόγος, Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Τζανείου Νοσοκομείου

Δ. Κοττορού, Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια Παιδοψυχιατρικού Τμήματος Τζανείου Νοσοκομείου

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξεταστούν οι πιθανές διαφορές ανάμεσα σε μαθητές Γυμνασίου με 

διεγνωσμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και μαθητές Γυμνασίου χωρίς διεγνωσμένες μαθησιακές 
δυσκολίες ως προς τα κίνητρα για μάθηση, τις γνωστικές στρατηγικές, την αυτοϋπονόμευση και την 
εκτιμώμενη επίδοση. Επιπλέον, διερευνήθηκε η χρήση στρατηγικών διαχείρισης στρεσογόνων καταστάσεων 
από τους γονείς των παιδιών με διεγνωσμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Το κλινικό δείγμα των μαθητών 
αποτέλεσαν 19 μαθητές Γυμνασίου που επισκέφτηκαν το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Τζανείου Νοσοκομείου 
από το Νοέμβριο του 2019 έως το Φεβρουάριο του 2020 για αξιολόγηση των δυσκολιών τους, και συγκρίθηκε 
με δείγμα 208 μαθητών τυπικής ανάπτυξης, που φοιτούσαν σε Γυμνάσια της Αττικής. Το δείγμα των γονέων 
αποτέλεσαν 21 γονείς που απευθύνθηκαν στο φορέα για την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών των 
παιδιών τους. Βρέθηκε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δήλωσαν υψηλότερα επίπεδα άγχους 
εξετάσεων, επιφανειακής προσέγγισης και στρατηγικών επιφάνειας, αλλά χαμηλότερα επίπεδα 
αυτοϋπονόμευσης και εκτιμώμενου μέσου όρου του έτους, σε σύγκριση με τους μαθητές χωρίς μαθησιακές 
δυσκολίες. Όσον αφορά τους γονείς, οι μητέρες δήλωσαν υψηλότερα επίπεδα χρήσης γενικά στρατηγικών 
διαχείρισης στρεσογόνων καταστάσεων, στροφή προς τη θρησκεία και επικέντρωσης στο συναίσθημα. Οι 
γονείς των παιδιών που επανεξετάστηκαν για μαθησιακές δυσκολίες ανέφεραν πως αναζητούν συχνότερα 
συναισθηματική κοινωνική υποστήριξη. Οι γονείς των παιδιών στα οποία προτάθηκε ψυχολογική υποστήριξη 
δήλωσαν μεγαλύτερα επίπεδα άρνησης της στρεσογόνου κατάστασης. Τέλος, θα συζητηθεί η σημασία των 
ευρημάτων ως προς την υποστήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και την ψυχολογική υποστήριξη 
των γονέων τους.   
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Η αντιμετώπιση του ψυχικού τραύματος παιδιών και εφήβων με τη συμβολή της 

τηλεπαιδοψυχιατρικής δημοσίου φορέα

Φιλιπποπούλου  Αναστασία, ειδικευόμενη Ψυχιατρικής Παιδιού-Εφήβου

Τούμα Θεανώ, ειδικευόμενη Ψυχιατρικής Παιδιού-Εφήβου

Διαμάντη Μαρίνα, Κοινωνική λειτουργός

Παυλάκη Ευτυχία, Ψυχολόγος

Αποστολοπούλου Κωνσταντία, Ψυχίατρος  Παιδιού-Εφήβου, Διευθ. Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη  Υπηρεσίας 

Τσαλαμανιός Εμμανουήλ, Διευθυντής Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών-Εφήβων
Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Γενικό Νοσοκομείο “Ασκληπιείο Βούλας”

Ένας μεγάλος όγκος ερευνών καταδεικνύει την ανάγκη για την κατάλληλη διαχείριση των ψυχικών 

τραυμάτων στην παιδική ηλικία λόγω των εξαιρετικά υψηλά ποσοστών ατόμων – επιζώντων αντίξοων 
βιωμάτων, όπως η σωματική, σεξουαλική και λεκτική κακοποίηση, η παραμέληση, ο εκφοβισμός, οι σοβαρές 
ιατρικές διαγνώσεις, οι απώλειες και οι επιπτώσεις που αυτές επιφέρουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Με 
δεδομένο ότι η εμπειρία των ψυχικών τραυμάτων των παιδιών συχνά παραβλέπεται από τις υπηρεσίες, είναι 
συχνό φαινόμενο να αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις παρά το αρχικό βίωμα πολύ περισσότερο δε σε περιοχές 
όπου υπάρχει παντελής έλλειψη ειδικών και υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Η Τηλεϊατρική αποτελεί πλέον στις μέρες μας ένα καθιερωμένο και αποτελεσματικό τρόπο παροχής 

φροντίδας με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Στα χνάρια αυτά βαδίζει και η Τηλε παιδοψυχιατρική η 
οποία πραγματοποιείται τα τελευταία πέντε χρόνια από το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων στο Γ.Ν. 
“Ασκληπιείο Βούλας”, συμβάλλοντας στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε ειδικούς ψυχικής υγείας, στη 
συνεργασία υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στη μείωση των νοσηλειών και στην αντιμετώπιση των συνεπειών όχι 
μόνο του τραύματος αλλά και του αρχικού βιώματος. Η απομάκρυνση του ενός γονέα για επαγγελματικούς 
λόγους κατά την βρεφική ηλικία στον τετράχρονο σήμερα Δ.  από τα Κύθηρα, η σωματοποίηση του έφηβου Γ. 
στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει το στίγμα της ψυχικής νόσου του πατέρα του, στην Ίο και η ψυχική 
αποδιοργάνωση του Μ.  φιλοξενούμενος στο οικοτροφείο της Πάτμου στα πλαίσια της οικογενειακής 
δυσλειτουργίας, είναι μερικές από τις περιπτώσεις που κληθήκαμε να παρέμβουμε.

Συνεπώς, ο ειδικός Ψυχικής Υγείας στην Τηλε-παιδοψυχιατρική μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς 

και να συμβάλει ποικιλοτρόπως στις περιπτώσεις ψυχικού τραύματος, δίνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα ότι το 
παιδί και ο έφηβος που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές δεν είναι μόνοι τους και ως εκ τούτου να 
μην τραυματίζεται κανείς και  από την έλλειψη επαγγελματικής στήριξης και την εγκατάλειψη από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
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«Μια φορά κι έναν καιρό... Έγινα ήρωας κι εγώ!»: 

Διερεύνηση της λειτουργίας του παραμυθιού στη θεραπευτική πρακτική με παιδιά

Αγγελική Μούρτζιου, Ψυχολόγος

Γεώργιος Κατσαδώρος,  Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα παραμύθια, πέρα από ένα ιδιαίτερα δημοφιλές ψυχαγωγικό είδος της λαϊκής μας λογοτεχνίας, 

συντελούν σημαντικά στην ανάπτυξη των παιδιών, ενώ παράλληλα αυτός ο κόσμος της φαντασίας κι έντεχνης 
έκφρασης συνδέεται στενά με το χώρο της ψυχολογίας. Πολλές θεωρίες, όπως του Freud και του Jung, κάνουν 
λόγο για συμβολισμούς κάθε είδους, προβολή και ταύτιση, συνειδητό και ασυνείδητο, φαντασία, 
συγκρούσεις, αρχέτυπα, ως κάποιες από τις οδούς επικοινωνίας μεταξύ ατόμου και παραμυθιού, στις οποίες 
επιχειρεί να βαδίσει η ψυχολογία, προκειμένου να προσεγγίσει το νεαρό άτομο ψυχοθεραπευτικά και να 
εργαστεί μαζί του σε ένα ασφαλές κι ευχάριστο πλαίσιο. 

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το παραμύθι 

στη θεραπεία με παιδιά, τις λειτουργίες που επιτελεί αλλά και τους στόχους που βοηθά να επιτευχθούν. 
Παρουσιάζονται και αναλύονται τα πορίσματα που προέκυψαν από ημιδομημένες συνεντεύξεις με 
επιστήμονες από το χώρο της ψυχικής υγείας σχετικά  με τις εμπειρίες τους από τη χρήση του παραμυθιού 
κατά τη θεραπευτική πρακτική. Μέσα από την ποιοτική προσέγγιση του θέματος, δίνεται η δυνατότητα να 
συναχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και να γεννηθούν ενδιαφέροντες προβληματισμοί αναφορικά με τη 
χρήση λογοτεχνικών αφηγημάτων σε πλαίσιο, όπου συνήθως υπάρχουν τραυματικά γεγονότα που πρέπει να 
αναγνωριστούν, να επικοινωνηθούν και εν τέλει να επιλυθούν.

Φιλοδοξία μας είναι να αναδείξουμε, μέσα και από τη συμβολή του αφηγηματικού είδους του 

παραμυθιού στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας μέσα από την τέχνη.



Νο 56

Η εικαστική διαδικασία ως «τόπος» ψυχικής διεργασίας της σχέσης με το Αντικείμενο

Ειρήνη Βουτσά, Ειδική Παιδαγωγός, Ψυχοπαιδαγωγός, Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια 

Μαρία Κόντη, Εικαστικός, Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια EFAT

Συχνά η ζωή των παραμελημένων παιδιών πλαισιώνεται από τη συνθήκη της «στέρησης» και της 

περιορισμένης ικανοποίησης της πρωταρχικής ανάγκης, η οποία φέρει ως επακόλουθο σωματικές ή/και 
ψυχικές συνέπειες. Αυτό το τραύμα επιφέρει διχοτομήσεις του εαυτού και αποξένωση από το πρωταρχικό 
αντικείμενο, το οποίο εμποδίζει την αυθεντική συνάντηση με το αντικείμενο ώστε να μη γίνουν βιώματα οι 
μνήμες της αβάσταχτης οδύνης.

Στην παρούσα εισήγηση θα επιδιώξουμε να παρατηρήσουμε την ενδοψυχική διεργασία της απώλειας 

και του πένθους του αντικειμένου αγάπης μέσα από την προσέγγιση της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας. Η 
σταθερότητα που προκύπτει από τη θεραπευτική σχέση και η δομή της Τέχνης γίνεται ένα σημαντικό κομμάτι 
της διαδικασίας αποκατάστασης στο πλαίσιο της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας. Η παρουσίαση επικεντρώνεται 
σε δυο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση αφορά νεαρή κοπέλα περίπου 18 χρονών, με διάγνωση οριακή 
διαταραχή, η οποία εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα της όταν ήταν 12 χρονών. Η δεύτερη αφορά ένα κορίτσι 
10 ετών, το οποίο απομακρύνθηκε από την οικογενειακή του εστία λόγω του κακοποιητικού περιβάλλοντος 
και φιλοξενείτο σε ένα από τα κέντρα φιλοξενίας κακοποιημένων παιδιών στην Αθήνα.

Η χρήση της τέχνης αποτελεί μια σημαντική γέφυρα επικοινωνίας, αφού διατηρεί τη φαντασία και 

βοηθά τα παιδιά/εφήβους να χρησιμοποιήσουν τα εικαστικά υλικά και να καταφέρουν να μετουσιώσουν το 
τραύμα στο σημείο ακριβώς όπου η λεκτική επικοινωνία μοιάζει αδύνατη.

Στην ψυχοθεραπευτική εμπειρία μέσω της τέχνης η επεξεργασία είναι εφικτή διότι η εικαστική δράση 

έχει την ιδιότητα να συνδέει το Υποκείμενο με τις διχοτομημένες πτυχές της σχέσης, με το πρωταρχικό 
αντικείμενο ενώ, ταυτοχρόνως, «απουσιάζουν» μέσα από την καλλιτεχνική διαδικασία οι τραυματικές 
υπομνήσεις.

Η τέχνη ενεργοποιεί και μεταμορφώνει τα συναισθήματα που πλαισίωναν την αρχική απώλεια προς μία 

βιωματική διαδικασία αποχωρισμού και εξατομίκευσης. Οι ενέργειες στην εικαστική διαδικασία, μπορούν να 
αντανακλούν την σταδιακή εσωτερική ωριμότητα, οι επιθετικές ορμές μπορούν να εκφραστούν σε ένα πεδίο 
γνώριμο και ασφαλές, δίχως το μίσος και η βιαιότητα να επιστρέψουν από το περιβάλλον στο Υποκείμενο.
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O ρόλος των δημιουργικών τεχνικών έκφρασης κατά την λήξη της οικογενειακής 

θεραπείας

Παπανικολάου Νεκταρία, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ Νέας Σμύρνης, Αθήνα

Περιμένη Αλεξάνδρα, Κλ. Ψυχολόγος Μsc, MSW,EMDR th.,-Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια-Συντονίστρια 
Ιατρείου Οικογένειας, ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ Νέας Σμύρνης, Αθήνα

Δαραμούσκα Παναγιώτα, Μ Π Σ Επισκέπρια Ψυχικής Υγείας, ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ Νέας Σμύρνης, Αθήνα

Καψαλάκης Νίκος, Επισκέπτης Ψυχικής Υγείας, ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ Νέας Σμύρνης, Αθήνα

Πολάκη Ολυμπία, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Επιμελήτρια Ά Ε.Σ.Υ, Προϊστάμένη ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ Νέας 
Σμύρνης

Οι δημιουργικές δραστηριότητες στην οικογενειακή θεραπεία αποτελούν δομημένες παρεμβάσεις με 

στόχο την ενεργό συμμετοχή  παιδιών και εφήβων και είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν σε όλα τα  θεραπευτικά 
στάδια. Η συγκεκριμένη εργασία θα παρουσιάσει την χρησιμότητα των τεχνικών δημιουργικής έκφρασης 
(“crea�ve ac�vi�es”) και παιγνιοθεραπείας (“playtherapy”) στην τελική φάση-ολοκλήρωση της θεραπείας με 
την οικογένεια. Η δραστηριότητα “Healing Animal” ή « Η Θεραπευμένη Οικογένεια ζώων» της Liana 
Lowenstein  προσαρμόστηκε στα ελληνικά δεδομένα από την ομάδα του Ιατρείου Οικογένειας και 
εφαρμόστηκε σε όλα τα μέλη της οικογένειας στην τελευταία συνεδρία. Μέσω της τέχνης, τα μέλη 
διευκολύνονται να διερευνήσουν τις δυσκολίες ή τα τραύματα, τις εφεδρείες και τους προστατευτικούς 
μηχανισμούς που απέκτησαν καθώς και να αναγνωρίσουν τις αλλαγές που παρατήρησαν  σε όλα τα πεδία της 
ζωής τους μέσω της οικογενειακής θεραπείας.
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Παρέμβαση στην κρίση. Ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας σε επεισόδια: 

«Ιολίνα και Κορονάκος»

Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Ψυχολόγος, MSc Ψυχικής Υγείας, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της 
Συμπεριφοράς, Τμήμα Παιδιών & Εφήβων

Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι,  ομ.καθ. Κλινικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, Υπεύθ. Τμ. Παιδιών & Εφήβων ΙΕΘΣ

Σκοπός
Η ομάδα COVID του Τμήματος Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων του Ι.Ε.Θ.Σ. δημιούργησε αυτοτελείς 
εικονογραφημένες ιστορίες με τίτλο «Ιολίνα και Κορονάκος». Στόχος η παρέμβαση στην κρίση σε παιδιά την 
περίοδο της πανδημίας της νόσου COVID-19. 

Υλικό
Το υλικό δημοσιεύεται με μορφή pdf από την ιστοσελίδα του ΙΕΘΣ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
εβδομαδιαία ( ). Η παρέμβαση θα ολοκληρωθεί σε 58 επεισόδια τον Ιούνιο του 2021. Τον www.ibrt.gr/edu/IK
Δεκέμβριο του 2020, οι ιστορίες άρχισαν να δημοσιεύονται και σε μορφή βίντεο στο YouTube ώστε να 
απευθύνονται και σε παιδιά μικρότερης ηλικίας. Ταυτόχρονα, κυκλοφόρησε το Ά μέρος των ιστοριών σε 
μορφή e-book των εκδόσεων ΙΕΘΣ, δωρεάν.

Μέθοδος
Εφαρμόζεται η προσέγγιση της συμβουλευτικής ομηλίκων (peer support).  Οι ήρωες, δύο αδέλφια, και η 
οικογένειά τους αντιμετωπίζουν την πανδημία, τα περιοριστικά μέτρα αλλά και τις συνέπειες που έχουν αυτά 
τα δύο στην ψυχική τους υγεία. Βρίσκουν τρόπους αυτορρύθμισης, διαχείρισης των συναισθημάτων τους και 
επίλυσης προβλήματος και αποτελούν πρότυπα μίμησης/ταύτισης για τους αναγνώστες.

Αποτελέσματα
Η καταγραφή και η ανάλυση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των αναγνωστών από το email επικοινωνίας 
( ) είναι υπό εξέλιξη. Προς το παρόν, η ποιοτική ανάλυση αναδεικνύει θετική iolinakoronakos@gmail.com
ανατροφοδότηση.  Τα παιδιά μοιράζονται προτάσεις διαχείρισης των προβλημάτων, δικούς τους τρόπους 
αντιμετώπισης, ζωγραφιές και σκέψεις τους. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται ποιοτική ανάλυση της 
ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών, για τη χρήση των ιστοριών στη φυσική και στην ηλεκτρονική τάξη. 
Καταγράφονται θετικά σχόλια όπως η διευκόλυνση και εμβάθυνση στις τρέχουσες δυσκολίες, η αυθόρμητη 
αυτοαποκάλυψη των μαθητών κ.α. Τέλος, διενεργείται πιλοτική έρευνα αποτελεσματικότητας της χρήσης των 
ιστοριών στην εκπαιδευτική πράξη σε διπλωματική εργασία  (ΙΕΘΣ, 17/05/21-25/06/21).

Συμπεράσματα
Οι πρώτες διαπιστώσεις μέσω της ανάλυσης των μηνυμάτων καταδεικνύουν την θετική υποδοχή του 
καινοτόμου «εργαλείου ψυχοκοινωνικής στήριξης». Οι εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν την διευκόλυνση του 
ψυχοπαιδαγωγικού τους έργου. Τα παιδιά-αναγνώστες φαίνεται να ενεργοποιούν διεργασίες επεξεργασίας 
αρνητικών βιωμάτων και αποφόρτισης ψυχοπιεστικών καταστάσεων.


