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Η συνεργασία των επαγγελματιών Ψυχολόγων με 
άλλους επαγγελματίες από το χώρο της υγείας και 

της εκπαίδευσης: πολυθεματική προσέγγιση

Στόχος των υπηρεσιών που 
προσφέρουν οι επαγγελματίες 
Ψυχολόγοι, δεν είναι άλλος από 
την προαγωγή της ψυχικής υγείας 
και της ευρύτερης ευημερίας των 
πελατών μας. Στο πλαίσιο αυτό 
απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία μας 
με πολλούς άλλους επαγγελματίες, 
ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο 
δραστηριοποιούμαστε, συνεργασία η 
οποία ωστόσο περιλαμβάνει πολλές 
προκλήσεις.
Στο 4ο αυτό τεύχος του Ενημερωτικού 
Εντύπου του Συνδέσμου Ψυχολόγων 
Κύπρου, που συνεχίζει να 
αναπτύσσεται και να εξελίσσεται με τη 
δική σας στήριξη, διαπραγματευόμαστε 
την ανάγκη να συνεργαζόμαστε με 
άλλους επαγγελματίες στη βάση 
της ανάγκης προώθησης των 
συμφερόντων των πελατών μας. 

πολλοί συνάδελφοι να δούμε μέσα 
από τη δική τους ματιά γιατί η ανάγκη 
πολυθεματικής προσέγγισης είναι 
τόσο επιτακτική σε όλους του χώρους 
δραστηριοποίησης επαγγελματιών 
ψυχολόγων, αλλά και ποιες προκλήσεις 
αυτή περιλαμβάνει. Μεγάλο είναι 
επίσης το ενδιαφέρον σχετικά με την 
οπτική των άλλων επαγγελματιών που 
καλούνται να συνεργαστούν μαζί με 
τους επαγγελματίες Ψυχολόγους που 
θα βρείτε στο τεύχος αυτό και τους 
ευχαριστούμε για την προθυμία τους 
να την μοιραστούν με όλους εμάς. 
Και όπως σημειώνει για μας η 
συνάδελφος Ρεβέκκα Μουγή στο δικό 
της ξεφύλλισμα της εμπειρίας της μέσα 
από τα λόγια της μητέρας Τερέζας, 

«Εσύ μπορείς να κάνεις αυτά που δεν 
μπορώ εγώ. Εγώ μπορώ να κάνω αυτά 
που δεν μπορείς εσύ. Μαζί μπορούμε 
να κάνουμε εξαιρετικά πράγματα».

Καλή ανάγνωση σε όλους.

Εκ μέρους της συντακτικής ομάδας,

Χαρά Α. Δημητρίου, Μ.Α., MSc
Ιφιγένεια Στυλιανού, MA

Σχεδιασμός
Ζωή Γεωργίου

oeeodesign.ch.
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Γιατί να γίνεις μέλος του ΣΨΚ 

European Semester of Psychology 
στη Κύπρο στην Κύπρο!
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Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου
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Περιεχόμενα

Ημερολόγιο Δράσεων

Θεματικές Ενότητες Επιτροπής 
Φοιτητών

Η συνεργασία των επαγγελματιών 
Ψυχολόγων με άλλους 
επαγγελματίες από το χώρο 
της υγείας και της εκπαίδευσης: 
Πολυθεματική προσέγγιση

Ανάγκη Πολυθεματικής 
Προσέγγισης σε Θέματα 
Εξαρτήσεων

Η χρησιμότητα και αναγκαιότητα 
της συνεργασίας των ψυχολόγων 
μεάλλους επαγγελματίες

Κλινικά περιστατικά και η 
συνεργασία μεταξύ Κλινικού 
Ψυχολόγου και Ψυχιάτρου

Ο ρόλος της ψυχολογίας της 
υγείας και η συνεργασία με άλλους 
επαγγελματίες υγείας

Η  συνεργασία των επαγγελματιών 
Ψυχολόγων με άλλους 
επαγγελματίες 
από το χώρο της υγείας και της 
εκπαίδευσης: 
Πολυθεματική προσέγγιση στο 
χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης

Η ανάγκη συνεργασίας των 
επαγγελματιών στο χώρο της 
Ψυχικής Υγείας των παιδιών

Η «έννοια» της Ομάδας και ο 
ρόλος της όσον αφορά στην 
ολοκληρωμένη προσέγγιση 
παιδιατρικών ασθενών

Βιβλιοπαρουσίαση
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02

European Semester of Psychology στην Κύπρο!

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο της EFPA στην Κύπρο κατά του μήνες 
Ιούλιο με Δεκέμβριο 2018. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποστάληκε ειδική επιστολή έκφρασης 
ενδιαφέροντος και η Εκτελεστική Επιτροπή της EFPA ενέκρινε μετά χαράς την πρόταση μας. 
Στόχος της δράσης EuropeanSemesterofPsychology είναι η δημιουργία ενός κοινού χώρου για την Ευρωπαϊκή 
Ψυχολογία που θα προωθήσει την ανταλλαγή γνώσης και κοινές δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Αναμένεται ότι οι 
δράσεις θα παρέχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής ταυτότητας ανάμεσα στους  ψυχολόγους στην 
Ευρώπη.
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ΣΨΚ αυτό το γεγόνος καθότι μας δίνεται η ευκαιρία να ενημερώσουμε τους 
Ευρωπαίους συναδέλφους μας για την ψυχολογία στην Κύπρο, να αναδείξουμε την εκπαίδευση, την επιστήμη, 
και το επάγγελμα μας όπως αυτό έχει εξελιχθεί στη χώρα μας, αλλά και να έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε 
συναδέλφους στη χώρα μας.
Έχουμε ξεκινήσει να προγραμματίζουμε δράσεις μέσω των κλάδων, αλλά και μέσω των συνεργασιών που έχουμε 
με τις συμμετοχές μελών μας στις διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας της EFPA. Ήδη έχουν αποδεχθεί 
πρόσκληση μας για διοργάνωση της συνάντησης τους, καθώς και μιας ημερίδας, το StandingCommitteeofPsychol-
ogyinEducation, του οποίου τα μέλη θα συναντηθούν στην Κύπρο αρχές Νοεμβρίου. Αναμένουμε την ανταπόκριση 
και άλλων ομάδων στο κάλεσμα μας. 
Παράλληλα, ο ΣΨΚ θα φιλοξενήσει την Εκτελεστική Επιτροπή της EFPA στην Κύπρο για την προγραμματισμένη της 
συνεδρία στις 14 και 15 Νοεμβρίου, ενώ στις 16 Νοεμβρίου θα φιλοξενήσουμε τους Προέδρους και απεσταλμένους 
όλων των Συνδέσμων-Μελών της EFPA στην Κύπρο για τη δεύτερη συνάντηση τους για το 2018! 
Χώρες-μέλη που έχουν οργανώσει μέχρι στιγμής το EuropeanSemesterofPsychology:

Πορτογαλία: Ιούλιος – Δεκέμβριος 2015 

Τουρκία: Ιανουάριος – Ιούνιος 2016

Γερμανία: Ιούλιος – Δεκέμβριος 2016

Ελβετία: Ιανουάριος – Ιούνιος 2017

Τσεχία: Ιούλιος – Δεκέμβριος 2017

Ηνωμένο Βασίλειο: Ιανουάριος – Ιούνιος 2018

Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις τόσο στα επόμενα μας τεύχη του Ενημερωτικού 
μας Εντύπου, όσο και μέσω της σελίδας του ΣΨΚ http://cypsa.org.cy 
και στο Facebook https://www.facebook.com/CyprusPsy. 
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•  Δικτύωση με Ομίλους Ψυχολογίας 
και άλλους φοιτητές Ψυχολογίας των 
Πανεπιστημίων της Κύπρου
• Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε 
δραστηριότητες διεθνές επιπέδου, 
μέσω του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Ψυχολόγων στον κλάδο φοιτητών (EF-
PSA)
•  Αποστολή τριμηνιαίου Newsletter με 
τα νέα της Επιτροπής Φοιτητών.

03 04
Ετήσια Γενική Συνέλευση 
Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Γιατί να γίνεις μέλος του ΣΨΚ 

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2018 
πραγματοποιήθηκε η Γενική και 
Εκλογική Συνέλευση του Συνδέσμου 
Ψυχολόγων Κύπρου. Στη συνέλευση 
έγινε ανασκόπηση των δράσεων 
του ΣΨΚ καθώς και οικονομικός 
απολογισμός, κατά τη τελευταία 
διετία, με έμφαση στους τέσσερις 
πυλώνες ανάπτυξης του ΣΨΚ: 
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση 
του κοινωνικού συνόλου, ευκαιρίες 
επαγγελματικής ανάπτυξης, 
έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης 
συναδέλφων και προάσπιση του 
επαγγέλματος του ψυχολόγου. Οι 
Kλάδοι Σχολικής Ψυχολογίας και 
Κλινικής και Ψυχολογίας της Υγείας, 
καθώς και η Επιτροπή Φοιτητών 
παρουσίασαν επίσης τον απολογισμό 
και τον μελλοντικό προγραμματισμό 
των δράσεων τους. Σημαντική ήταν 
η εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ 
των μελών του ΣΨΚ σχετικά με την 
παρουσίαση του προσχεδίου της νέας 
νομοθεσίας για τον «Περί εγγραφής 
επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμο». 

Η Γενική Συνέλευση έκλεισε με 
τις εκλογές του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου με θητεία από το 
2018-2020, το οποίο διαμορφώθηκε 
ως εξής:

Πρόεδρος: 
Ελένη Καραγιάννη, PsyD
Αντιπρόεδρος: 
Εβίτα Κατσιμίχα, ΜΡhil, MA
Γραμματέας: 
ΜαρίζαΧατζήχαραλάμπους, PhD
Ταμίας: 
Παναγιώτα Ανδρέου, PhD
Μέλος: ΙριάνναΔιακίδου, PhD
Μέλος: Χαρά A. Δημητρίου, ΜΑ, MSc
Μέλος: Στέλλα Αιμιλία-Κατσαρή, ΜSc

Ως Μέλος του ΣΨΚ έχεις 
πρόσβαση σε πολλά οφέλη, 
συμπεριλαμβανομένου:

• Εκπτώσεις σε εκπαιδεύσεις που 
πραγματοποιούνται από τον ΣΨΚ
•  Δωρεάν παρακολούθηση διαλέξεων
•  Ευκαιρίες για εκπροσώπηση 
του ΣΨΚ σε διεθνείς, ευρωπαϊκές 
επιτροπές και ομάδες εργασίας (π.χ. 
EFPA’s Task Force for Human Rights)
•  Ευκαιρίες για ένταξη σε Κλάδους 
ειδικοτήτων της Ψυχολογίας (π.χ. 
Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας)
•  Ευκαιρίες για αρθρογράφηση σε 
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
•  Ευκαιρίες εργοδότησης με 
συνεργαζόμενους φορείς
•  Έκπτωση από 10-20% σε 
επιλεγμένα βιβλιοπωλεία
•  Δικτύωση με άλλους επαγγελματίες 
•  Ευκαιρίες για ερευνητικές 
συνεργασίες με ΜΚΟ, Πανεπιστήμια 
και άλλους Οργανισμούς
•  Ενημερώσεις σχετικά με την 
προώθηση επαγγελματικών 
δικαιωμάτων
•  Άμεση ενημέρωση για 
επαγγελματικές ευκαιρίες, σεμινάρια 
και διαλέξεις σε όλη την Κύπρο
•  Αποστολή τριμηνιαίου Newsletter με 
τα νέα και προγραμματισμένα θέματα 
του ΣΨΚ

Αν είσαι ακόμα φοιτητής, επωφελήσου 
από όλα τα παραπάνω και επιπλέον:
•  Ευκαιρία εκπροσώπησης φοιτητών 
Ψυχολογίας στην Κύπρο μέσω της 
Επιτροπής Φοιτητών
•  Ευκαιρίες διοργάνωσης δράσεων 
και εκδηλώσεων (π.χ. εργαστήρια, 
διαλέξεις, συνέδρια)
•  Εκπτώσεις σε δράσεις και 
εκδηλώσεις (π.χ. εργαστήρια, 
διαλέξεις, συνέδρια) που 
πραγματοποιούνται από την 
Επιτροπή Φοιτητών

i
Ανανεώστε ή εγγραφείτε τώρα για 

το 2018
 (Ιανουάριος-Δεκέμβρης 2018), 
http://cypsa.org.cy/for-psycholo-

gists/application/payments/
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Ημερολόγιο Δράσεων
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05 Ημερολόγιο Δράσεων

Δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί.

02 Δεκεμβρίου 2017

08 Ιανουαρίου 2018

16 Δεκεμβρίου 2017

3 Φεβρουάριου 2018

Δεκέμβριος 2017

28 Φεβρουαρίου  2018

Δεκέμβριος 2017-Φεβρουάριος 2018

Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας

Κάλεσμα ομάδας επαγγελματιών 
Ειδικών Ψυχολόγων για παροχή 

υπηρεσιών στο Σύνδεσμο 
Διαβητικών Κύπρου

Κάλεσμα ομάδας επαγγελματιών 
Ειδικών Ψυχολόγων για παροχή 

υπηρεσιών στο Σύνδεσμο 
Διαβητικών Κύπρου

Σύμβαση των Η.Ε. για τα 
δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρίες

Η κυπριακή νομοθεσία για το 
επάγγελμα του ψυχολόγου, ο ΣΨΚ, 

γιατί να γίνει κανείς μέλος

Φιλανθρωπική δράση: 
Συλλογή παιχνιδιών

Αυτό-συμπόνια: Θέλω να 
με αγαπώ περισσότερο 

Εκπαίδευση στην Παιγνιοθεραπεία
Δρ Μαρία Περδικογιάννη, Σχολική/

Εκπαιδευτική Ψυχολόγος
            

Ο Σύνδεσμος Διαβητικών Κύπρου καλεί 
σε συνεργασία τα μέλη του ΣΨΚ, ώστε να 
μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους για παιδιά και οικογένειες ατόμων με 
Διαβήτη. 

Μετά την διετή του θητεία (2016-2018), 
το ΔΣ καλείται να κάνει απολογισμό 

του έργου του. Ταυτόχρονα θα γίνουν 
εκλογές για το επόμενο ΔΣ 

Η Κυπριακή Συνομοσπονδία 
Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) σε 

συνεργασία με τον ΣΨΚ προχώρησε στη 
σύμβαση των Η.Ε. για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρίες 

Εκδήλωση της Επιτροπής Φοιτητών 
σχετικά με τις σπουδές στην Ψυχολογία

Εκδήλωση της Επιτροπής Φοιτητών σε 
συνεργασία με τους Ομίλους Ψυχολογίας 
των Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσίας 

και Ευρωπαϊκού θα γίνει συλλογή 
παιχνιδιών τα οποία θα δοθούν σε 

φιλανθρωπικούς οργανισμούς

Εργαστήριο της Επιτροπής Φοιτητών 
του ΣΨΚ με ομιλήτρια την κ. Κλαύδια 

Νεοφύτου (MSc, Διδακτορική Φοιτήτρια 
του Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου)
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Ημερολόγιο Δράσεων

Προγραμματισμένες Δράσεις.

02 Μαρτίου 2018

16 Απριλίου 2018

10 Μαρτίου 2018

Απρίλης 2018

Μάρτιος 2018

Μάρτιος-Μάιος 2018

Career Fair στο GCSchool

Επιτροπή Φοιτητών Συνδέσμου 
Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατική Γενική Συνέλευση

Συνάντηση και εκλογές Συντονιστικής 
Επιτροπής Κλάδου Σχολικής 

Εργαστήριο «Working 
successfully in private practice»

Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας: 
Εργαστήριο για τη Διαφοροποίηση 

στη Διδασκαλία

Επιτροπή Φοιτητών Συνδέσμου 
Ψυχολόγων Κύπρου

Ο ΣΨΚ εκπροσωπεί για 3η χρονιά 
το επάγγελμα του Ψυχολόγου στην 

πιο πάνω δράση του GCSchool, 
όπου μαθητές πληροφορούνται για τα 

επαγγέλματα και τις σπουδές τους. 

“ConspiracyTheories” , Ομιλητής: Νίκος 
Κωνσταντίνου, PhD

Ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν 

στη συνάντηση και να θέσουν την 
υποψηφιότητα τους για τη νέα 

Συντονιστική Επιτροπή.

Ο ΣΨΚ καλεί τα μέλη του στην 
Καταστατική Γενική συνέλευση, με 

στόχο να ενημερωθούν και να ψηφίσουν 
τις καταστατικές αλλαγές του ΣΨΚ. 

Ανοιχτό για ειδικούς ψυχολόγους και 
φοιτητές εφαρμοσμένης ψυχολογίας

Ανοιχτό για ειδικούς ψυχολόγους και 
φοιτητές εφαρμοσμένης ψυχολογίας

Συνομιλούμε με την DrSannaKorpela για 
ομιλία με θέμα “Human rights” / “Human 

traficking”

Για όλες τις εκδηλώσεις που 

οργανώνονται για τους μήνες 

Μάρτιο- Μάιο 2018 θα ακολουθήσουν 

επιμέρους ανακοινώσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες και 

για να είστε πάντα ενήμεροι για τις 

δράσεις του Συνδέσμου Ψυχολόγων 

Κύπρου καθώς και της Επιτροπής 

Φοιτητών, ακολουθήστε μας στο 

Facebook.
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Επιτροπή Φοιτητών Συνδεσμου Ψυχολόγων Κύπρου 
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05α
Νοέμβρης 2017 - Εργαστήρι 
“Ενσυναίσθηση” (EmotionalIntelligence)

Στις 29 Νoεμβρίου, πραγματοποιήθηκε 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε 
συνεργασία με το CareerOffice 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας το 
εργαστήρι με θέμα “EmotionalIntel-
ligence”. Ομιλητής του εργαστηρίου 
ήταν ο Δρ. Μάριος Κωνσταντίνου. Με 
την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι 
παρευρισκόμενοι έμαθαν περισσότερο 
για το τι είναι η ενσυναίσθηση και 
την σημαντικότητα της. Φοιτητές 
και καθηγητές έλαβαν μέρος στο 
διαδραστικό εργαστήρι και είχαν την 
ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα 
μεταξύ τους, καθώς ολοκλήρωσαν 
κάποιες ασκήσεις μέτρησης της 
ενσυναίσθησης μαζί.

Συλλογή Παιχνιδιών
Σε συνεργασία με τους ομίλους 
ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, Κύπρου, Φρέντερικ και 
την κοινότητα PsiChi διοργανώσαμε 
συλλογή παιχνιδιών. Τόσο οι φοιτητές, 
όσο και οι καθηγητές συνείσφεραν στην 
συλλογή και στην προετοιμασία των 
παιχνιδιών. Τα δώρα διανεμήθηκαν 
σε οικογένειες μέσω οικειοθελών 
οργανισμών. Όλοι μαζί καταφέραμε 
να δώσουμε μια δόση χαράς στα 
παιδιά, διαδίδοντας την μαγεία των 
Χριστουγέννων.
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News of EFPSA

Better Together

Από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα πολλά 
έχουν συμβεί στο κόσμο της EFPSA 
στην Κύπρο αλλά και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη.  Η καμπάνια του BetterTo-
gether, τον μήνα Νοέμβριο, μπήκε στη 
τελευταία ευθεία  με τα εργαστήρια  
που άρχισαν μέσα Νοέμβριου και να 
ολοκληρώνονται με επιτυχία αρχές 
Δεκεμβρίου. Ταυτόχρονα τον μήνα 
Νοέμβριο άρχισε να παίρνει μορφή  και 
η καμπάνια MindtheMind στην Ευρώπη 
και στην Κύπρο αντίστοιχα. Η EFPSA 
για τη μελλοντική της εκδήλωση,Train-
AdvancedTrainers, που θα λάβει χώρα 
στη Κύπρο από τις 23 Μαρτίου μέχρι 
τη  1 Απριλίου το 2018 ανακοίνωσε τον 
Νοέμβριο ότι ζητάει συντονιστή των 
εκπαιδευτών που θα παραβρεθούν 
στη Κύπρο για την εκδήλωση. Ο 
Νοέμβριος ήταν ένας μήνας γεμάτος 
εκδηλώσεις και ανακοινώσεις αλλά και 
προετοιμασίας για την μέρα της EFP-
SA και συγκεκριμένα τη δημιουργία του 
EFPSA βίντεο. Στις 16-19 έλαβε χώρα 
στη Βοσνία Σαράγιεβο και Ερζεγοβίνη 
η διάσκεψη της EFPSA. Μπαίνοντας 
έπειτα στο μήνα Δεκέμβριο έλαβαν 
χώρα ανά την Ευρώπη οι εκδηλώσεις 
για τη μέρα της EFPSA στις 6 
Δεκεμβρίου. Τον ίδιο μήνα τελείωσε 
με επιτυχία η καμπάνια του BetterTo-
gether στην Κύπρο και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη και παράλληλα οι τοπικοί 
διοργανωτές του MindtheMind σε 
Κύπρο και Ευρώπη δούλευαν σκληρά 
για τη πραγματοποίηση της καμπάνιας 
αυτής. Το μήνα Δεκέμβριο λίγο πριν 
τις γιορτές των Χριστουγέννων η EF-
PSA άνοιξαν τις αιτήσεις για τους 
εκπαιδευτές για την εκδήλωση Train-
AdvancedTrainers που θα λάβει 
χώρα στη Κύπρο το Μάρτιο, για 
ασκούμενους για συμμετοχή σε 
διάφορες δραστηριότητες που θα 
λάβουν χώρα το Φεβρουάριο στο 
Βελιγράδι Belgrade αλλά και για τους 
συμμετέχοντες στο κογκρέσο της EF-
PSA που θα λάβει χώρα από 22-29 
Απριλίου στη Μάλτα. Μπαίνοντας στο 
νέο χρόνο συνεχίστηκαν οι αιτήσεις 
για τους συμμετέχοντες στο κογκρέσο 
της EFPSA και οι ετήσιες για τη 
συμμετοχή ασκούμενων στο Βελιγράδι 

το Φεβρουάριο και ανακοινώθηκαν και 
οι αιτήσεις για τους  συμμετέχοντες στο 
TrainAdvancedTrainers.

Διάκριση σύμφωνα με την κοινωνική 
ψυχολογία είναι οι πράξεις που 
γίνονται εις βάρος ατόμων λόγο 
των προκαταλήψεων που έχουμε 
εδραιώσει στο τρόπο σκέψης μας για 
το διαφορετικό.  Η 21 Μαρτίου είναι η 
μέρα κατά των διακρίσεων και μέσα στο 
παγκόσμιο κλίμα για τη μείωση αυτών 
η EFPSA, μέσα από το πρόγαμα της 
ευαισθητοποίησης του κοινού ,το Socia-
lImpactInitiative, ξεκίνησε τη καμπάνια 
BetterTogether το Μάιο του 2017. Αυτή 
η καμπάνια έφθασε και στη Κύπρο 
το Φθινόπωρο του 2017 και ο κύριος 
σκοπός της καμπάνιας είναι η μείωση 
των επιπέδων διακρίσεων ανάμεσα σε 
μαθητές λυκείου ηλικίας 15-18 χρονών, 
έτσι οι μαθητές να αποκτήσουν τις 
δεξιότητες που με τη σειρά τους να 
μπορέσουν να αναγνωρίσουν αρχικά 
το πότε συμβαίνουν οι διακρίσεις έτσι 
ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν 
στην μείωση εμφάνισης τους στην 
ευρύτερη κοινωνία μας. Επιτυχία 
για την καμπάνια αυτή ,και για εμένα 
προσωπικά σαν τοπική συντονίστρια 
του BetterTogether στη Κύπρο, ήταν 
να επηρεαστεί θετικά έστω και ένας 
μαθητής/μαθήτρια που αυτός/αυτή με 
τη σειρά του/της να συνεχίσει αυτή 
την αλυσίδα κοινωνικής επιρροής. 
Η καμπάνια απαρτιζόταν από 5 
διαδραστικά εργαστήρια. Το πρώτο 
εισαγωγικό εργαστήρι σκοπό του είχε 
οι μαθητές να πάρουν μια βασική ιδέα 
για το τι είναι οι κοινωνικές διακρίσεις 
και το πως και γιατί συμβαίνουν. Όλα 
αυτά μέσα από τα παιχνίδια και τη 
συζήτηση βασισμένα σε διάφορες 
κοινωνικές θεωρίες της Ψυχολογίας 
για την κοινωνική ταυτότητα. Το 

δεύτερο εργαστήρι αφορούσε τις 
φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις 
και σκοπός του ήταν να εξηγήσει 
στους μαθητές πόσο εύκολο είναι από 
την τη διαφορετικότητα άθελα μας να 
οδηγηθούμε στην υπερ-γενίκευση, 
έπειτα στη προκατάληψη και πως 
στο τέλος στο να κάνουμε άθελα μας 
διακρίσεις. Ταυτόχρονα μέσα από 
διάφορα έξυπνα προσαρμοσμένα 
παιχνίδια έδειξαν στους μαθητές το 
πώς μπορεί να νιώθουν τα άτομα 
που βιώνουν είτε φυλετικές είτε 
θρησκευτικές διακρίσεις. Το τρίτο 
εργαστήρι αφορούσε τις διακρίσεις 
κατά του φύλου όπου σκοπός του 
ήταν να δείξει τη πραγματικότητα  της 
ανισότητας ανάμεσα στους άνδρες και 
στις γυναίκες στην Κύπρο, την Ευρώπη 
και τον ευρύτερο κόσμο. Να εξηγήσει 
στους μαθητές ότι ακόμη δρούμε και 
πορευόμαστε στη καθημερινότητα 
μας με βάση διάφορες προκαταλήψεις 
ως προς το ρόλο της γυναίκας στη 
κοινωνία. Επίσης το εργαστήρι αυτό 
είχε σκοπό να ενημερώσει τους 
μαθητές για την εκμετάλλευση και 
την ανισότητα που βιώνουν γυναίκες 
σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου επί 
καθημερινής βάσης κινδυνεύει η ζωή 
τους μόνο και μόνο γιατί είναι γυναίκες.  
Το τέταρτο εργαστήρι αφορούσε 
διακρίσεις κατά ατόμων με αναπηρίες 
όπου σκόπευε στο να δείξει στους 
μαθητές τις δυσκολίες που μπορεί να 
βιώσει ένα άτομο στη καθημερινότητα 
του λόγω του ότι ο «κόσμος» δεν είναι 
φτιαγμένος για να συμπεριλαμβάνει και 
αυτούς και ήθελε να μεταφέρει στους 
μαθητές τρόπους να αναγνωρίζουν το 
τι μπορεί να θεωρηθεί σαν διάκριση 
κατά ατόμων με αναπηρίες και πως 
μπορούν να τις μείωσαν αυτές.  Τέλος 
υπήρχε ένα εργαστήρι περιληπτικό 
για τον γενικό στόχο της καμπάνιας 
που είναι μείωση των διακρίσεων 
και οι κινητοποίηση των μαθητών 
να συμμετέχουν πιο έμπρακτα στη 
προσπάθεια που άρχισε το Social-
ImpactInitiative της EFPSA κατά των 
διακρίσεων.

Μαρίνα Κυπριανού
Μέλος Επιτροπής Φοιτητών ΣΨΚ
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Εκστρατεία “MindtheMind” για μείωση του στίγματος 
απέναντι στα άτομα με ψυχικά προβλήματα

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ), ένας στους 
τέσσερις ανθρώπους στον κόσμο 
θα υποφέρει από κάποια ψυχική ή 
νευρολογική διαταραχή σε κάποια 
στιγμή στην ζωή του. Περίπου 450 
εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν 
από αυτά τα προβλήματα, κάνοντας 
τις ψυχικές διαταραχές, μία από τις 
βασικότερες αιτίες της κακής υγείας και 
ανικανότητας στον κόσμο (ΠΟΥ, 2001). 
Συγκεκριμένα, η κατάθλιψη είναι μία 
από τις πιο κοινές ψυχικές διαταραχές. 
Περισσότεροι από 300 εκατομμύρια 
άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν 
από την κατάθλιψη, και αναμένεται 
ότι οι αριθμοί θα αυξηθούν στο εγγύς 
μέλλον. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές 
αποτελεσματικές θεραπείες για την 
κατάθλιψη, και για άλλες διαταραχές, 
λιγότεροι από τους μισούς από 
αυτούς που πλήττονται στον κόσμο 
λαμβάνουν κατάλληλη θεραπεία, 
ψυχολογική βοήθεια, ψυχοθεραπεία 
ή συμβουλευτική. Επίσης, αν και 
υπάρχουν πολλά εμπόδια στην 
αποτελεσματική φροντίδα, το 
κοινωνικό στίγμα που σχετίζεται με τις 
ψυχικές διαταραχές είναι ένας από τους 
κυριότερους λόγους για τους οποίους 
τα άτομα με ψυχικές διαταραχές συχνά 
δεν αναζητούν ψυχολογική βοήθεια. 
Τι είναι το στίγμα των ψυχικών 
διαταραχών; Το στίγμα είναι όταν 
αρνητικές ιδιότητες συνδέονται με μια 
ψυχική διαταραχή. Για παράδειγμα, 
ένα άτομο με ψυχική διαταραχή 
μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένα είτε 
από άλλους ανθρώπους είτε από τον 
ίδιο του τον εαυτό ως «αδύναμο» ή 
«κατεστραμμένο» και αυτό μπορεί 
να οδηγήσει σε αισθήματα ντροπής 
ή/ και αμηχανίας σε άτομα με ψυχικά 
προβλήματα. Κατά συνέπεια, αυτό 
μπορεί να εμποδίσει το άτομο να 
αναζητήσει ψυχολογική στήριξη. 
Στην Κυπριακή κοινωνία και 
πραγματικότητα, υπάρχει ένα ισχυρό 

 κοινωνικό στίγμα που εξακολουθεί να 
συνδέεται με τις ψυχικές διαταραχές και 
επομένως μαστίζει τα άτομα με ψυχικά 
προβλήματα. Ως εκ τούτου, είναι 
ζωτικής σημασίας να εκπαιδεύσουμε 
και να ευαισθητοποιήσουμε την 
Κυπριακή νεολαία και το ευρύ κοινό 
σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές 
και το στίγμα τους. Πως μπορούμε 
πραγματικά να κάνουμε μια αλλαγή 
στις αντιλήψεις των Κύπριων; Η 
εκπαίδευση είναι το κλειδί! 
 
Η εκστρατεία “MindtheMind – για 
μείωση του στίγματος απέναντι 
στα άτομα με ψυχικά προβλήματα” 
είναι μια κοινωνική εκστρατεία που 
διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Φοιτητών Ψυχολογίας 
(EuropeanFederationofPsycholo-
gyStudents’ Associations – EFP-
SA) και την ομάδα την ομάδας της 
Πρωτοβουλίας Κοινωνικού Αντίκτυπου 
(SocialImpactInitiative – SII). 

Στόχος της εκστρατείας είναι να 
εκπαιδεύσει τους μαθητές Γυμνασίων 
και Λυκείων, μαζί με το ευρύ κοινό, 
σχετικά με την ψυχική υγεία, τις 
ψυχικές διαταραχές και το στίγμα που 
συνδέεται με αυτές. Ως νέοι εθελοντές, 
επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε 
τις κοινές παρερμηνείες σχετικά με 
τα άτομα με ψυχικές διαταραχές. 
Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να 
καταστήσουμε πιο πιθανό ότι τα άτομα 
με ψυχικές διαταραχές θα αναζητήσουν 
την κατάλληλη ψυχολογική βοήθεια. 
Η εκστρατεία έχει υλοποιηθεί σε 
περισσότερες από 20 Ευρωπαϊκές 
χώρες τα τελευταία τρία χρόνια με 
μεγάλη επιτυχία. Αυτή είναι η πρώτη 
φορά που η Κύπρος συμμετέχει 
στην εκστρατεία και ελπίζουμε ότι θα 
εφαρμοστεί με επιτυχία. Η εκστρατεία 
οργανώνεται με διαρθρωμένο 
τρόπο, με τη συμμετοχή “τοπικών 
συντονιστών” σε διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την 
οργάνωση της εκστρατείας σε τοπικό 

επίπεδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
υλοποιηθεί η εκστρατεία, χρειαζόμαστε 
τη βοήθεια και την υποστήριξη 
εθελοντών με κίνητρο! Οι εθελοντές 
είναι φοιτητές ψυχολογίας που θα 
πραγματοποιήσουν τα εργαστήρια σε 
σχολεία και διαφόρους οργανισμούς. 

Με την υλοποίηση της εκστρατείας 
σε τοπικό επίπεδο, ελπίζουμε να 
ευαισθητοποιήσουμε τους Κύπριους, 
και να αυξήσουμε την ενσυναίσθηση 
και την συμπόνια για ένα θέμα που 
θα πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους. 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 
χωρίς την βοήθεια και υποστήριξη 
του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου 
(ΣΨΚ) και του Φοιτητικού Συμβουλίου 
ΣΨΚ, η εκστρατεία αυτή δεν θα ήταν 
δυνατόν να πραγματοποιηθεί.  

Μπορείτε να υποστηρίξετε την καμπάνια, 
κάνοντας like στην σελίδα “MindtheMind” 

στο Facebook. #mental_health #com-
bat_the_stigma_of_mental_disorders 

#mind_the_mind.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την εκστρατεία, την EFPSA και την ομάδα 

SII της, μπορείτε να επισκεφτείτε τους 
ακόλουθους συνδέσμους: 

http://www.efpsa.org/social-impact/activi-
ties/, http://www.efpsa.org/ και http: //www.

efpsa.org/social-impact/.

Επίσης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Κύπριες 

τοπικές συντονίστριες 
(Ελένη Αναστασίου και Αλεξάνδρα Σαρρή) 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
mtmcampaigncyprus@gmail.com.

Ελένη Αναστασίου,
Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

(BScPsychology)
Τοπική συντονίστρια MindtheMind – To-

CombattheStigmaofMentalDisorders
Μέλος της Επιτροπής Φοιτητών του ΣΕΨ
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06
Η συνεργασία των επαγγελματιών Ψυχολόγων με άλλους επαγγελματίες 
από το χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης: Πολυθεματική προσέγγιση

Η χρήση της πολυθεματικής προσέγγισης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επαγγελματικής άσκησης του ψυχολόγου στις 
μέρες μας. Η μετακίνηση από το μοντέλο του απόμακρου και απομονωμένου ειδικού επιστήμονα στην ισότιμα αμφίδρομη 
συνεργασία επαγγελματιών και ενδιαφερόμενων ομάδων έχει εδραιωθεί πλέον ως βέλτιστη πρακτική για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση θεμάτων υγείας και ψυχικής υγείας. Η από κοινού αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι συνάνθρωποι μας, μας βάζουν σε θέση να συμπληρώσουμε ο ένας τη γνώση του άλλου, να προσθέσουμε και να 
προσφέρουμε ουσιαστικά και ολοκληρώμενα τις υπηρεσίες μας, χωρίς να γίνεται τμηματική παρέμβαση και θεραπεία η 
οποία μπορεί να είναι στο τέλος αναποτελεσματική. 
Η συνεργασία ψυχολόγων και επαγγελματιών υγείας, ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και άλλων, ως θεμελιώδης ανάγκη 
αναγνωρίζεται τις τελευταίες δεκαετίες μέσα από έρευνες, καλές πρακτικές, αλλά και από νομοθεσίες που διέπουν τη 
λειτουργία του κράτους. Παράδειγματα στην Κύπρο αποτελούν η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι πολυθεματικές ομάδες που υπηρετούν τον πληθυσμό στις φυλακές για αξιολόγηση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και το Συμβούλιο Αποφυλάκισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, 
οι πολυθεματικές ομάδες για διαχείριση θεμάτων βίας στην οικογένεια ή την παραβατική συμπεριφορά στους ανήλικους, 
καθώς και άλλες ομάδες σε νοσηλευτήρια, οργανισμούς, ΜΚΟ, καθώς και ιδιωτικά κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας. 
Μερικές διεθνείς πρακτικές αναγράφονται στα εξής κείμενα:

The British Psychological Society (2007). New Ways of Working for Applied Psychologists in Health and Social Care – 
Working Psychologically in Teams. Leicester, UK.

Irish Mental Health Commission (2006). Multidisciplinary Team Working: From Theory to Practice. Dublin, Ireland.

Arnold, C. & Horan, J. (Eds) (2017). Inclusive Educational Practice in Europe: Psychological perspectives. Trentham Books/
UCL IOE Books: London, UK. 

School Education Gateway. European Toolkit for Schools – Multidisciplinary Teams

Australian Government – Cancer Australia (n.d.). Multidisciplinary Care. 

National Health Service – National Cancer Action Team (2010). The Characteristics of an Effective Multidisciplinary Team 
(MDT). UK.

Mohtashemi, R., Stevens, J., Jackson, P.G., & Weatherhead, S. (2016). Psychiatrists’ understanding and use of psycholog-
ical formulation: a qualitative exploration. British Journal of Psychiatry Bulletin, 1-5, doi: 10.1192/pb.bp.115.051342 (Special 
article available online via open access).

Epstein, N.E. (2014). Multidisciplinary in-hospital teams improve patient outcomes: A review. Surgical Neurology Interna-
tional, 5 (Supl. 7), S295–S303.doi:  10.4103/2152-7806.139612 (article available online).

Ελένη Καραγιάννη, PhD
Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος

Πρόεδρος Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου
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Ανάγκη Πολυθεματικής Προσέγγισης 
σε Θέματα Εξαρτήσεων

Η συνεργασία πολλών ειδικοτήτωναποδεικνύεται σημαντική και απαραίτητη. Κάποιες από τις ειδικότητες που 
συνεργάζονταισε θέματα ψυχικής υγείας είναι ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος, ο ιατρός, ο κοινωνικός λειτουργός, το 
νοσηλευτικό προσωπικό και ο δικηγόρος. Ειδικότερα, σε πιο σοβαρές και περίπλοκες περιπτώσεις, η εμπλοκή 
διαφόρων ειδικών κρίνεται απαραίτητη. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθούν και όσοι υποφέρουν από 
θέματα εξαρτήσεων σε νόμιμες (π.χ., κάπνισμα, αλκοόλ) και παράνομες ουσίες (π.χ., ναρκωτικά) και εξάρτηση 
στον τζόγο. 
Το θέμα των εξαρτήσεων επηρεάζει πολλούς τομείς της λειτουργικότητας του ατόμου, για αυτό και η εμπλοκή 
και συνεργασία πολλών ειδικών είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα λόγω 
τηςεξάρτησής τους αντιμετωπίζουν προβλήματα σε πολλούς τομείς όπως ιατρικά, ψυχολογικά, οικονομικά, 
νομικά και κοινωνικά προβλήματα. Η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν εστιάζεται μόνο στην παύση ή στημείωση 
της ουσίας ή της ενασχόλησης με την εξάρτηση, αλλά στην αποκατάσταση στους προαναφερθέντες τομείς.
Γιατί κάποιος μπορεί να εξαρτηθεί σε κάτι που θα του επιφέρει τόσα προβλήματα; Η απάντηση δεν μπορεί να εξηγεί 
μόνο έναν παράγοντα, αλλά πολλούς συνδεόμενους μαζί. Η πολυθεματική προσέγγιση θα αποσκοπούσε στο να 
καλύψει όλους τους τομείς της ζωής. Από ψυχολογικής σκοπιάς, χρήσιμη είναι η συνεργασία ενός ψυχολόγου με 
έναν ψυχίατρο. Τα άτομα χρειάζονται ψυχοθεραπεία για να μάθουν καινούριες και αποτελεσματικές δεξιότητες 
διαχείρισης των προβλημάτων ή για να αντιμετωπίσουν τραυματικά γεγονότα και ενδοατομικά προβλήματα. Πολύ 
συχνά, όμως, η συνεργασία με έναν ψυχίατρο είναι απαραίτητη, αφού είτε λόγω προϋπάρχοντων διαταραχών 
είτε εμφανιζόμενων λόγω της εξάρτησης, η φαρμακευτική αγωγή οδηγεί στη μείωση των συμπτωμάτων και την 
εμπλοκή του ατόμου στη θεραπεία απεξάρτησης. Επίσης, η θεραπεία υποκατάστατωνενδείκνυται σε αρκετές 
περιπτώσεις, όπου η απότομη διακοπή μιας ουσίας μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα, όπως τη 
διακοπή της θεραπείας ή ακόμα και το θάνατο ειδικά σε περιπτώσεις σοβαρού αλκοολισμού. Στη θεραπεία 
υποκατάστατων, επίσης, γίνεται συνεργασία με νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο παρακολουθεί την πορεία. 
Επιπλέον, άτομα στη χρήση ουσιών μπορεί να αντιμετωπίζουν ιατρικά προβλήματα (π.χ., ηπατίτιδα, HIV/AIDS, 
θυροειδή.), όπου η τακτική επικοινωνία μεταξύ ψυχιάτρου, ψυχολόγου και επιβλέποντα ιατρού είναι σημαντική. 
Επιπλέον, άτομα που κάνουν χρήση ουσιών ή/και ενασχολούνται με τον τζόγο αντιμετωπίζουν συχνά νομικά 
προβλήματα, αφού πολλές φορές εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες για να διατηρήσουν το πάθος 
τους. Εάν τα νομικά θέματα δεν επιλυθούν μπορεί να εμποδίσουν την αποκατάσταση του ατόμου και την 
απεξάρτησή του. Το άτομο χρειάζεται να επιλύσει όλα τα προβλήματα της προηγούμενης εξαρτώμενης ζωής 
του.Επίσης, πολλά άτομα είναι γονείς ή σύζυγοι. Επομένως, η αποκατάσταση των σχέσεων με αγαπημένα 
πρόσωπα είναι σημαντική. Εξάλλου, το υποστηρικτικό δίκτυο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες 
επιτυχίας της θεραπείας και της μείωσης των πιθανοτήτων υποτροπής. Η παρεμβολή του κοινωνικού λειτουργού 
σε συνεργασία με τις άλλες προαναφερθέντες ειδικότητες μπορεί να βοηθήσει το άτομο σε διαπροσωπικό, αλλά 
και σε οικονομικό επίπεδο. 
Η ύπαρξη πολυθεματικής προσέγγισης στο πλαίσιο των εξαρτήσεων και η συνεχής συνεργασία μεταξύ των 
ειδικοτήτων είναι ύψιστης σημασίας. Η επίτευξη ψυχικής, αλλά και σωματικής υγείας για ένα άτομο που υποφέρει 
από πρόβλημα εξάρτησης είναι πρώτιστο μέλημα στη διαδικασία της απεξάρτησης. Συνεπώς, η ολιστική επίλυση 
όλων των προβλημάτων τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω της εξάρτησης, δίνει στο άτομο την ευκαιρία να αφήσει 
πίσω τα κατάλοιπα της προηγούμενης του ζωής και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της απεξάρτησης. 

Χριστιάνα Θεοδώρου
Διδακτορική Φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Η χρησιμότητα και αναγκαιότητα της συνεργασίας των ψυχολόγων 
με άλλους επαγγελματίες

You can do what I cannot do.
I can do what you cannot do. 
Together we can do great things. 

Mother Teresa

Οι άνθρωποι ως κοινωνικά 
όντα καλούμαστε καθημερινά 
να αλληλεπιδράσουμε και να 
συνυπάρξουμε σε διαφορετικά 
πλαίσια βιώνοντας συνάμα ποικίλα 
συναισθήματα. Στον κλάδο της ψυχικής 
υγείας η συνεργασία με άλλους 
επαγγελματίες υγείας θεωρείται 
υψίστης σημασίας προκειμένου 
να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
συνθήκες για προαγωγή της αλλαγής 
και βελτίωσης της ποιότητας ζωής του 
εκάστοτε πελάτη.Ως εκπαιδευόμενη 
κλινική ψυχολόγος ασκώ τα τελευταία 
χρόνια εθελοντικά καθήκοντα σε δομή 
αποκατάστασης ψυχικής υγείας και 
οι εμπειρίες που αποκομίζω εκεί με 
ώθησαννα αναγνωρίσωτην ύπαρξη 
ορισμένων γνωρισμάτων που να 
διέπουν τον τρόπο προσέγγισης, 
επαφής και σχέσης με τους άλλους 
επαγγελματίες, ώστε να επιτευχθεί ο 
κοινός στόχος. 
Μια γνωστή φράση τουCarlRogers, 
Αμερικανού ψυχολόγου και ενός 
από τους ιδρυτές της ανθρωπιστικής 
προσέγγισης αναφέρει «Πώς μπορώ 
να παρέχω μια θεραπευτική σχέση, 
όπου το άτομο θα βασιστεί για τη 
δική του προσωπική ανάπτυξη;». 
Αναμφίβολα όμως, τόσο τα άτομα 
με ψυχικές δυσκολίες, όσο και οι 
ένοικοι στη δομή αποκατάστασης 
δεν αλληλεπιδρούν μόνο με έναν 
επαγγελματία (π.χ., ψυχολόγο) αλλά 
με ένα σύνολο επαγγελματιών, οι 
οποίοι χρειάζεται να έχουν τακτική 
επικοινωνία, ώστε να συμβάλουν 
θετικά στην πορεία αποκατάστασης. 
Η σχέση των επαγγελματιών είναι 

σημαντικό να διέπεται από κατανόηση, 
σεβασμό και αναγνώριση της 
διαφορετικότητας των γνώσεων και 
του πεδίου εξειδίκευσης του εκάστοτε 
επαγγελματία. Επιπλέον, η ενεργητική 
ακρόαση, η αυθεντική και ειλικρινής 
προσέγγιση, καθώς και η ψυχραιμία 
διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων 
αποτελούν «συστατικά» προαγωγής 
του αισθήματος της ομαδικότητας και 
της συνεργασίας, κυρίως σε πλαίσια 
όπου ενυπάρχουν και συνεργάζονται 
διάφοροι επαγγελματίες αλλά και 
φροντιστές υγείας. Ταυτόχρονα, η 
υιοθέτηση της ενσυναίσθησης αποτελεί 
προϋπόθεση για τη δημιουργία 
υγιών σχέσεων σε προσωπικό και 
επαγγελματικό επίπεδο. Ειδικότερα, 
αρκετές ήταν οι περιπτώσεις όπου 
όταν επαγγελματίες που εργάζονται 
στο κέντρο αποκατάστασης έτειναν να 
προσεγγίζουν άλλους επαγγελματίες/
φροντιστές με προθυμία αναγνώρισης 
και κατανόησης του υποκείμενου 
κόσμου του άλλου (π.χ., συναισθήματα, 
σκέψεις), τότε ευνοείτο η ανάπτυξη 
διαλόγου και περαιτέρω συζήτησης, 
γεγονός που επηρέαζε θετικά τη 
διάθεσή τους και κατ’ επέκταση 
την αλληλεπίδραση τους με τους 
ενοίκους.Ακόμα, άλλοι παράγοντες 
που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην επίτευξη καλής σχέσης μεταξύ 
των επαγγελματιών είναι το χιούμορ 
αλλά και η προσωπική φροντίδα (self-
care), καθώς και η υιοθέτηση τέτοιων 
πρακτικών από μέλη του προσωπικού 
συνδέεται με την εύρυθμη επίτευξη 
των προγραμματισμένων ημερήσιων 
στόχων (π.χ., λήψη φαρμάκων 
ενοίκων).
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί 
ότι οι επαγγελματικές σχέσεις στον 
τομέα της υγείας έχουν ως στόχο 
τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας για 
τη ζωή των πελατών. Η σχέση των 
επαγγελματιών αποτελούν επίσης 
πρότυπο μοντέλο αλληλεπίδρασης, 

επικοινωνίας και υιοθέτησης ποικίλων 
δεξιοτήτων (π.χ., ακρόαση) για τους 
πελάτες/ενοίκους, γεγονός που 
πιθανόν να συμβάλει στην αλλαγή 
των δυσπροσαρμοστικών μοτίβων 
συμπεριφοράς που υιοθετούν κατά 
τις διαπροσωπικές τους επαφές. 
Παράλληλα, η ανταλλαγή απόψεων, 
εμπειριών και η επικοινωνία 
γνώσης μεταξύ των επαγγελματιών 
επιτυγχάνει τόσο την εις βάθος επαφή 
και γνωριμία με άλλα άτομα, όσο και 
την εξέλιξη της επιστήμης και του 
κλάδου υγείας, καθώς ο διάλογος 
αποτελεί πηγή έμπνευσης και 
μελλοντικής συνεργασίας. Επομένως, 
η χρησιμότητα της ποιοτικής σχέσης 
των επαγγελματιών είναι επιτακτική 
ανάγκη για την αναβάθμιση του κλάδου 
ως τομέα παροχής υπηρεσιών προς 
άτομα με ψυχικές δυσκολίες. Τέλος, 
οι επαγγελματίες χρειάζεται να έχουν 
υπόψη τους ότι οι επαγγελματικές 
σχέσεις - όπως και κάθε σχέση 
άλλωστε - απαιτούν προσπάθεια, 
χρόνο και αφοσίωση προκειμένου να 
δημιουργηθούν και να ισχυροποιηθούν 
με το πέρασμα του χρόνου. 

Ρεβέκκα Μούγη, MSc
Φοιτήτρια Διδακτορικού Προγράμματος 

Κλινικής Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Κλινικά περιστατικά και η συνεργασία 
μεταξύ Κλινικού Ψυχολόγου και Ψυχιάτρου

Ο κόσμος της ψυχικής υγείας είναι 
τόσο πολύπλοκα οργανωμένος, 
πουδικαιολογημένα προκαλεί μια 
σύγχυση στον ασθενή ο οποίος 
βιώνοντας μια δύσκολη κατάσταση, 
δεν ξέρει που να απευθυνθεί για 
θεραπεία. Εκτός από το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει, αυτόματα δημιουργείται 
καιτο δίλημμα «Κλινικός ψυχολόγος ή 
ψυχίατρος;». Ο ασθενής χρειάζεται να 
διαλέξει ανάμεσα στις δυο κατηγορίες 
ειδικών. Με ποια κριτήρια πρέπει να 
κάνει την επιλογή του; Ποιος είναι ο 
καταλληλότερος για το πρόβλημα του, 
ο ψυχολόγος ή ο γιατρός; 
Για να καταφέρει να αποφασίσει 
πρέπει πρώτα να καταρριφθεί ο μύθος 
που λέει ότιΚλινικός ψυχολόγος καιο 
Ψυχίατρος είναι «αντίπαλοι». Στην 
πραγματικότητα οι δυο αυτοί ειδικοί θα 
πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και 
όχι να δημιουργούν μια άτυπη κόντρα 
μεταξύ τους η οποία συγχύζει και 
δυσκολεύει το άτομο που ψάχνει για 
βοήθεια. 
«Ο Χ. πάσχει από κατάθλιψη. Εδώ 
και  2 χρόνια παρακολουθείται από 
κάποιο Ψυχίατρο ο οποίος του χορηγεί 
συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή.
Μετά από αρκετή σκέψη, αποφασίζει να 
ξεκινήσει ταυτόχρονα ψυχοθεραπεία 
με ένανΚλινικό ψυχολόγο.»Ποιες θα 
είναι όμως οι επιπτώσεις εάν οι δυο 
επαγγελματίες αγνοούν ή αμφισβητούν 
ο ένας τον άλλο; Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι ο Χ θα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο!
Ο Κλινικός ψυχολόγος χρειάζεται να 
γνωρίζει με βεβαιότητα το ιστορικό 
του ασθενή. Αυτός όμως μπορεί να 
ξεχάσει να αναφέρει κάποια στοιχεία 
ή να μην αναφέρει κάποια τα οποία 
πιθανόν να θεωρεί ασήμαντα. Είναι 
αναγκαίο να ξέρει την θεραπευτική 
προσέγγιση του συναδέρφου του, την 
δοσολογίακαι πιθανές παρενέργειες 
της φαρμακευτικής αγωγής, επίσης 
τυχόν υποτροπές του ασθενή αυτά 
τα 2 χρόνια.  Όσο για τονΨυχίατρο, 

θα πρέπει να του γνωστοποιηθεί ότι 
ο Χ. ξεκίνησε ψυχοθεραπεία, αφού 
πιθανόν αλλαγές στη συμπεριφορά 
του θα επηρεάζουν άμεσα και τη δική 
του δουλειά. 
Οι δυο επαγγελματίες πρέπει να 
τονίζουν στον ασθενή ότι η οποιαδήποτε 
μείωση των συμπτωμάτων του είναι 
αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας 
μεταξύ των τριών τους. Δυστυχώς η 
πείρα δείχνει ότι πολλοί τερματίζουν 
τη θεραπεία τους,είτε με τον Ψυχολόγο 
είτε με τονΨυχίατρο ή και με τους δυο, 
μόλις αισθανθούν καλύτερα.Αγνοούν 
ότι ο συνδυασμός ψυχοθεραπείας και 
φαρμακευτικής αγωγής είναι πολύ 
βοηθητικός.
Για την προστασία λοιπόν του ασθενή, 
είναι αναγκαίο ο Κλινικός Ψυχολόγος 
και ο Ψυχίατρος να συνεργαστούν, να 
ανταλλάξουν απόψεις, παρατηρήσεις 
ακόμα και υποθέσεις.Για να επιτευχθεί 
αυτό απαιτείται σεβασμός μεταξύ 
τουςκαι όχι να αμφισβητείται η δουλειά 
του ενός από τον άλλο. Η σωστή 
επικοινωνία είναι το κλειδί που θα 
τους οδηγήσει στη σύμπνοια και σε 
αποφάσεις που αφορούν το βέλτιστο 
για τον ασθενή τους. 

Ειρήνη Κουρουκλάρη
Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος 

(Αρ. Μητρώου 443)
Κέντρο Κλινικής Ψυχολογίας & Μελετών 

Ψυχικής Υγείας
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Ο ρόλος της ψυχολογίας της υγείας και η συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας:
Χώροι  απασχόλησης  και  παραδείγματα συνεργασιών

10

Στα πλαίσια της ψυχολογίας της 
υγείας, ο ψυχολόγος καλείται 
συχνά να συνεργαστεί με άλλους 
επαγγελματίες για να μελετήσει, 
να εκτιμήσει ή να αλλάξει τις 
συμπεριφορές που σχετίζονται με 
την υγεία, είτε σε ατομικό είτε σε 
πληθυσμιακό επίπεδο.

Οι χώροι απασχόλησης των 
ψυχολόγων υγείας είναι συχνά δομές 
υγείας . Τόσο στην πρωτοβάθμια 
όπως κέντρα υγείας, στη 
δευτεροβάθμια όπως νοσοκομεία 
αλλά και στην τριτοβάθμια 
φροντίδα υγείας όπως κέντρα 
αποκατάστασης  και γηροκομεία. 
Συχνά, χώροι εργασίας αποτελούν 
Μη-κυβερνητικοί Οργανισμοί 
(ΜΚΟ), υπουργεία και άλλοι 
φορείς χάραξης πολιτικής υγείας. 
Ως αποτέλεσμα, συνεργάζονται 
με επαγγελματίες όπως γιατροί, 
νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές, διατροφολόγοι, 
επαγγελματίες φροντιστές, ιερείς, 
γυμναστές, και επαγγελματίες σε 
θέσεις που αφορούν στο σχεδιασμό, 
στην εφαρμογή και αξιολόγηση 
νέων πολιτικών υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, σε ατομικό 
επίπεδο, οι ψυχολόγοι υγείας 
εκτιμούν και παρεμβαίνουν για 
αλλαγή σε συμπεριφορές υγείας 
και αποτροπή συμπεριφορών 
επιβλαβών για την υγεία. 
Αυτές, μπορεί να αφορούν την 
προσαρμογή σε συγκεκριμένες 
χρόνιες ασθένειες, πχ. καρκίνος, 
διαβήτης, στεφανιαία νόσος, 
νευρολογικές παθήσεις, σκλήρυνση 
κατά πλάκας, είτε την ενίσχυση 
της υγείας μέσω ενημέρωσης, 
ενθάρρυνσης και ενδυνάμωσης 

στάσεων θετικών για την υγεία, πχ. 
Υγιεινή διατροφή, άσκηση, χρήση 
προφυλακτικού σε νέους. 
Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή 
στην πολυθεματική προσέγγιση 
ατόμων και οικογενειών με 
συγκεκριμένες ασθένειες όπως πχ. 
καρκίνος, διαβήτης, στεφανιαία 
νόσος καθώς και η στήριξη και 
εκπαίδευση επαγγελματιών 
υγείας σε δεξιότητες επικοινωνίας, 
στήριξης και ενημέρωσης ασθενών 
και οικογενειών είναι συχνά βασικά 
πεδία εφαρμογής της ψυχολογίας 
υγείας.

Σε πληθυσμιακό επίπεδο, οι 
ψυχολόγοι υγείας απασχολούνται 
σε τομείς σχεδιασμού, εφαρμογής 
και αξιολόγησης πολιτικών 
δημόσιας υγείας.Τέτοιες μπορεί να 
είναι πολιτικές που αφορούν την 
πρόληψη ασθενειών (αποτροπής 
επιβλαβών συμπεριφορών υγείας, 
όπως πχ. κάπνισμα, ενίσχυση 
θετικών συμπεριφορών υγείας 
όπως άσκηση, ενημέρωση και 
ενίσχυση για τακτικούς ελέγχους  
όπως μαστογραφία ή PSA κλπ). 
Επιπρόσθετα μπορεί να είναι 
μελέτες αξιολόγησης στάσεων και 
αναγκών του πληθυσμού απέναντι 
σε συγκεκριμένες συμπεριφορές 
υγείας ή συγκεκριμένων ομάδων 
ασθενών, όπως πχ εκτίμηση 
και παρέμβαση του υπουργείου 
παιδείας σχετικά με το πρόβλημα 
παχυσαρκίας στα παιδιά. 
Ως αποτέλεσμα η συνεργασία με 
ΜΚΟ (πχ. ασθενών και οικογενειών 
για χρόνιες παθήσεις όπως 
καρκίνος, διαβήτης  ή ενημέρωσης 
και πρόληψης συγκεκριμένων 
παθήσεων), η συνεργασία με 
την τοπική αυτοδιοίκηση (πχ. 

σχεδιασμός προγράμματος 
άσκησης ατόμων της 3ης ηλικίας, 
δημιουργία ποδηλατόδρομων), 
με υπουργεία ή ινστιτούτα ή 
αυτόνομους συνδέσμους και άλλους 
φορείς χάραξης πολιτικών υγείας 
είναι απαραίτητη στο σχεδιασμό, 
εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών 
δημόσιας υγείας.

Ορέστης Κασινόπουλος, ΜΑ, 
Ειδικευόμενος Κλινικός Ψυχολόγος

Ζωή Γιαννούση, PhD, Διδάκτωρ 
Ψυχολογίας Υγείας

Παναγιώτα Αντρέου, PhD, Διδάκτωρ 
Ψυχολογίας Υγείας

ΜαρίζαΧατζηχαραλάμπους, PhD, Κλινικός 
Ψυχολόγος

Μέλη Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου
Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας και 

Ψυχολογίας Υγείας
clinicalandhealth@cypsa.org.cy
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Η  συνεργασία των επαγγελματιών Ψυχολόγων με άλλους επαγγελματίες 
από το χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης: 

Πολυθεματική προσέγγιση.

Δεν είναι λίγες οι φορές που 
ένας ψυχολόγος εντοπίζει κατά 
την αξιολόγηση ενός ατόμου, ότι 
οι δυσκολίες που προκύπτουν 
επηρεάζουν το άτομο πολύπλευρα. 
Και αρκετές φορές, κάποιοι από 
τους τομείς που επηρεάζονται 
χρειάζεται να αντιμετωπιστούν από 
κοινού με άλλους επαγγελματίες 
που ανήκουν στο χώρο της υγείας ή 
της εκπαίδευσης. 
Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι 
ο αριθμός των παιδιών και των 
εφήβων που αντιμετωπίζουν ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες, όλο και 
αυξάνεται. Σε κάποιες περιπτώσεις 
γίνεται φανερό είτε κατά τη λήψη 
ιστορικού, είτε μέσα από την κλινική 
παρατήρηση και το μαθησιακό 
έλεγχο, ότι το παιδί έρχεται 
αντιμέτωπο και με άλλες προκλήσεις, 
όπως δυσκολία στο κράτημα του 
μολυβιού, στην οργάνωση του 
χώρου κτλ. Αμέσως αναδύεται 
η ανάγκη γιαεπικοινωνία και 
συνεργασίαμε ένα εργοθεραπευτή, 
η οποία θα επιφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα για το παιδί, την 
οικογένεια αλλά και τους ίδιους τους 
επαγγελματίες. Με τον ίδιο τρόπο 
θα μπορούσαν να προκύψουν 
συνεργασίες με λογοθεραπευτές, 
ειδικούς παιδαγωγούς, 
μουσικοθεραπευτές, ψυχιάτρους 
και άλλους επαγγελματίες από 
το χώρο της εκπαίδευσης και της 
υγείας, ανάλογα με την εκάστοτε 
περίπτωση.  
Αυτή η διεπιστημονική (ή 
διεπαγγελματική) προσέγγιση 
φέρνει κοντά επαγγελματίες με 
διαφορετικές προσεγγίσεις, γνώσεις 
και ειδικότητες, έτσι ώστε να 
συνεργαστούν και να δημιουργήσουν 
ένα κοινό, εξατομικευμένο πλάνο 

παρέμβασης. Πρόκειται για μια 
συμμετοχική συνεργατική και 
συντονισμένη προσέγγιση για την 
από κοινού λήψη αποφάσεων γύρω 
από θέματα υγείας.
 Μια επιτυχημένη 
διεπιστημονική προσέγγιση 
προσφέρει ένα πλάνο μέσα από 
το οποίο μπορούν να γίνονται 
εισηγήσεις για όλες τις δυσκολίες 
που παρουσιάζει το άτομο. Αρκετές 
φορές δεν είναι ξεκάθαρο τι 
προκάλεσε τι, όπως ο γρίφος του 
αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό 
την κότα.Η κατανόηση του από πού 
προκύπτει η κάθε δυσκολία, γιατί 
συνεχίζει να υφίσταται ή πως μπορεί 
να υπάρξει βελτίωση, μπορεί να 
γίνει καλύτερα αντιληπτή όταν ο 
κάθε επαγγελματίας παραθέσει 
την άποψη του, με βάση τις δικές 
του γνώσεις και εμπειρίες. Έτσι, 
η πολύπλευρη διαχείριση των 
δυσκολιών του ατόμου μπορεί να 
επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε 
όλους τους τομείς, ενθαρρύνοντας 
έτσι το άτομο και μειώνονταν σε 
κάποιο βαθμό, το χρόνο διαχείρισης 
του περιστατικού.
 

Παπαγεωργίου Ανθούλα, ΜΑ
Εγγεγραμμένη Σχολική/ Εκπαιδευτική 

Ψυχολόγος
Μέλος Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

papageorgiou.anthoulla@gmail.com
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Πολυθεματική προσέγγιση στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης: 
Ο ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου και η Κυπριακή πραγματικότητα

12

Θα θεωρούσαμε ίσως αχρείαστο να εξετάζει κάποιος την αξία της πολυθεματικής ή διεπιστημονικής ομάδας στον χώρο της 
ψυχικής υγείας. Οι επαγγελματίες Ψυχολόγοι αναγνωρίζουν την ουσιαστική συμβολή όλων των ειδικών που εμπλέκονται 
σε κάθε κλινικό περιστατικό. Παρόλα αυτά, οι προκλήσεις στην εφαρμογή της πολυθεματικής προσέγγισης είναι πολλές 
και χρειάζεται ουσιαστική σύμπραξη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να ξεπεραστούν. 
Ειδικότερα, σε ότι αφορά στηνεκπαίδευση, η ανάγκη υιοθέτησης της Πολυθεματικής προσέγγισης που βασίζεται στη 
συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας, γίνεται επιτακτική ώστε να επιτευχθεί η ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών που 
παρουσιάζουν μαθησιακές ή άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, υιοθετώντας τις διεθνείς 
πρακτικές περί ειδικής εκπαίδευσης, καθορίζει τη σύνθεση πολυθεματικής ομάδας που εξετάζει τις ανάγκες του κάθε 
μαθητή, προχωρεί σε αξιολόγηση και τελικά αποφασίζει για την παρέμβαση. 
Εξετάζοντας τη σημαντικότητα της πολυθεματικής προσέγγισης, θα πρέπει να αναφερθούμε στην καλύτερη και πολύπλευρη 
αξιολόγηση των αναγκών του παιδιού, κάτι που οδηγεί στον σχεδιασμό και εφαρμογή του καλύτερου δυνατού θεραπευτικού 
πλάνου. Το θεραπευτικό πλάνο καλύπτει όλες τις πτυχές των δυσκολιών που παρουσιάζει το παιδί (γνωστικές, γλωσσικές, 
κινητικές, κοινωνικόσυναισθηματικές κλπ.). Έτσι, ένα θεραπευτικό πλάνο που συμφωνείται από όλους τους ειδικούς 
γίνεται ευκολότερα αποδεκτό από τους γονείς, οι οποίοι λαμβάνουν υπηρεσίες που καλύπτουν σφαιρικά τις ανάγκες του 
παιδιού τους. 
Στον αντίποδα, η εφαρμογή της πολυθεματικής προσέγγισης παρουσιάζει πολλές προκλήσεις. Στον χώρο της εκπαίδευσης, 
οι Σχολικοί ψυχολόγοι έρχονται συχνά αντιμέτωποι με τον σκεπτικισμό των εκπαιδευτικών απέναντι στον ρόλο τους και 
την ουσιαστική συμβολή τους στην αντιμετώπιση των δυσκολιών μέσα στην τάξη. Επιπλέον, η διαφορετική φιλοσοφία στη 
βασική εκπαίδευση του κάθε ειδικού και στην οποία βασίζεται η προσωπική αντίληψη για την παρέμβαση που πρέπει να 
εφαρμοστεί, οδηγεί πολλές φορές σε αδυναμία θέσπισης κοινών στόχων. 
Μέσα από προσωπικές εμπειρίες και εκτιμώντας την καθοριστική συμβολή της Πολυθεματικής προσέγγισης στο πλαίσιο 
του σχολείου, έχω καταλήξει ότι η χρησιμότητα της πολυθεματικής ομάδας υπονομεύεται από την έλλειψη θεσμοθετημένου 
πλάνου σχετικά με το ρόλο που πρέπει να έχει ο κάθε ειδικός στην ειδική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί, 
οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν την πολυπληθή τάξη και τους επιτακτικούς ρυθμούς της κάλυψης της διδακτέας 
ύλης, συχνά μετατοπίζουν εξολοκλήρου την ευθύνη των μαθητών της ειδικής εκπαίδευσης στον ειδικό εκπαιδευτικό και 
στον σχολικό ψυχολόγο. Μάλιστα, πολλοί εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την πραγματική συμβολή των 
σχολικών ψυχολόγων, όταν αυτοί δεν δίνουν τη ‘μαγική λύση’ για την αντιμετώπιση συμπεριφορικών, κυρίως, δυσκολιών 
στο πλαίσιο της τάξης. Την ίδια στιγμή, το έργο της διεπιστημονικής ομάδας, δυσκολεύει ο μειωμένος αριθμός ειδικών 
που υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα, ο υπερβολικά μειωμένος αριθμός Σχολικών Ψυχολόγων 
που καλύπτουν τον μαθητικό πληθυσμό, δυσκολεύει την παροχή ουσιαστικής βοήθειας προς τους μαθητές, τόσο ως 
προς την αξιολόγηση, αλλά κυρίως σε ότι αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον μαθητή, αλλά και στον 
εκπαιδευτικό. Επιπλέον, ο μειωμένος αριθμός ειδικών στις ψυχιατρικές υπηρεσίες του κράτους, δυσκολεύει την παροχή 
ποιοτικής στήριξης των μαθητών που χρειάζονται υποστήριξη από κλινικό ψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο. Το γεγονός 
αυτό, παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτυχία τελικά του θεραπευτικού πλάνου. Την ίδια ώρα θα ήταν παράλειψη να μην 
αναφερθώστην έλλειψη υποστήριξης της ομάδας από τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, 
και πάλι λόγω μειωμένου αριθμού λειτουργών. Τέλος, πολλές φορές οι γονείς αποτελούν τροχοπέδη στην εφαρμογή της 
πολυθεματικής προσέγγισης, αφού παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ειδικών για τη διάγνωση 
και το είδος της παρέμβασης που πρέπει να εφαρμοστεί, οι ίδιοι αδυνατούν να αποδεχθούν το πρόβλημα του παιδιού τους 
και δεν δίνουν τη συγκατάθεσή τους για την ένταξη του παιδιού στην ειδική εκπαίδευση. 
Κλείνοντας, και θεωρώντας δεδομένη τη σημαντικότητα της πολυθεματικής προσέγγισης στην εκπαίδευση, θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι οι δυσκολίες που προαναφέρθηκαν δεν είναι ανυπέρβλητες, εφόσον το κράτος ακολουθήσει τις διεθνείς 
πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας στην εκπαίδευση. Παράλληλα, είναι αναγκαίο όλοι οι 
ειδικοί που αποτελούν βασικό κομμάτι της ορθής εφαρμογής της πολυθεματικής προσέγγισης, να υπερβούν τις δικές τους 
προκαταλήψεις και δογματισμούς σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης μαθητή της ειδικής εκπαίδευσης και 
να συμβάλουν ουσιαστικά στην καθιέρωση της συστημικής προσέγγισης. 

Μαρία Γεωργίου
Εγγεγραμμένη Σχολική Ψυχολόγος, ΜΑ (Α.Μ. 221)

ΚέντροΘέλω και Μπορώ.
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Πολυθεματική Προσέγγιση:
Η ανάγκη συνεργασίας των επαγγελματιών στο χώρο της Ψυχικής Υγείας των παιδιών

13

Η πολυθεματική και κατ’ 
επέκταση πολυπαραγοντική 
προσέγγιση των θεμάτων που 
αφορούν την ψυχική υγεία, είναι 
κάτι που πιστεύω απόλυτα και 
χαρακτηρίζει τον τρόπο που 
εργάζομαι ως Παιδοψυχίατρος.
Μία πολυθεματική προσέγγιση, 
προϋποθέτει την ύπαρξη μιας 
ομάδας ειδικών ψυχικής υγείας, 
αλλά και άλλων ειδικοτήτων 
όπως λογοθεραπευτών, 
εργοθεραπευτών, εκπαιδευτικών, 
που συνεργάζονται για το καλύτερο 
αποτέλεσμα της κάθε ατομικής 
περίπτωσης.
Πολλοί είναι οι λόγοι που με 
οδήγησαν στο να υιοθετήσω αυτό 
το είδος προσέγγισης στον τρόπο 
εργασίας μου.
Συγκεκριμένα,κάνοντας μια 
συνολική ανάλυση, οι παράγοντες 
που συμβάλουν στην ανάπτυξη 
μιας ψυχικής νόσουείναι, 
σύμφωνα με την επιστημονική 
βιβλιογραφία,τοπεριβάλλον 
(π.χ.,οικογένεια, σχολείο,κοινωνία), 
τα ατομικά χαρακτηριστικά 
(π.χ., ιδιοσυγκρασία, γνωστικές 
διεργασίες, αυτορύθμιση), το 
βιολογικό υπόβαθρο (π.χ.,ορμόνες, 
διατροφή, μεταβολισμός,χρήση 
ουσιών, νευροβιολογικοί 
παράγοντες, ανατομία εγκεφάλου), 
και το γενετικό υπόβαθρο 
(π.χ.,μεταλλάξεις γονιδίων, 
χρωμοσομικές ανωμαλίες, 
επιγενετικοί παράγοντες).
Επιπρόσθετα, τα προτερήματα 
της πολυθεματικής παρέμβασης 
αναδεικνύονται όταν αξιολογήσουμε 
την αποτελεσματικότητα 
της κάθε παρέμβασης.Η 
βιβλιογραφία δεν έχει αποδείξει 
ότι οι ψυχολογικές παρεμβάσεις  

υστερούν σε σύγκριση με τις 
φαρμακευτικές παρεμβάσεις. 
Αντιθέτως, οι στοχευμένες 
ψυχολογικές παρεμβάσεις μπορεί 
ακόμη να αλλάξουν και τον 
ενδοφαινότυπο του εγκεφάλου, 
οι δε αποτελεσματικότερες 
θεραπευτικές παρεμβάσεις 
χαρακτηρίζονται από ολιστική 
θεώρηση και συνδυασμένες 
παρεμβάσεις, τόσο ψυχολογικές 
όσο και φαρμακευτικές. Ιδιαίτερα 
στην παιδοψυχιατρική, όπου οι 
φαρμακευτικές παρεμβάσεις συχνά 
αντενδείκνυνται λόγω μικρής 
ηλικίας, πολλές φορές ο μόνος 
τρόπος παρέμβασης αφορά τις 
ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και 
άλλες παρεμβάσεις υγείας (π.χ., 
εργοθεραπεία, λογοθεραπεία).
Οι πιο πάνω σκέψεις οδηγούν 
στο ερώτημα:Μπορεί άραγε 
ένας ειδικός να κάνει όλα αυτά 
μόνος του;Μπορεί να είναι το ίδιο 
επαγγελματίας και αποτελεσματικός 
σε όλους τους παράγοντες 
ταυτόχρονα;Έχοντας ως γνώμονα 
το τι είναι ηθικό και δεοντολογικό, 
πρέπει να παραδεχτούμε 
πως όχι.Ο μόνος τρόπος να 
διαχειριστείς θέματα ψυχικής 
υγείας με επαγγελματισμό και 
επάρκεια είναι να συνεργάζεσαιμε 
μια ομάδα ειδικών που ο καθένας 
θα συμβάλλει μέσα από την δική 
του επιστήμη και πάντα σεβόμενος 
τα όρια της εργασίας του καθενός. 
Στην Κύπρο, πολλές φορές, 
το άγχος τουεπαγγελματικού 
ανταγωνισμού, η έλλειψη 
εξειδίκευσης και το γεγονός ότι η 
προσφορά υπηρεσιών είναι σε 
πολλές ειδικότητες μεγαλύτερη 
της ζήτησης,οδηγείενίοτε 
τον ειδικό στο να φοβάται να 

παραπέμψει περιστατικά και να 
συνεργαστεί με άλλους ειδικούς.
Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε 
ότι η ποιότητα τελικά οδηγεί 
στην αύξηση των περιστατικών, 
άρα και στην οικονομική 
βιωσιμότητα της επαγγελματικής 
δράσης του ειδικού. Με 
αυτά υπ’ όψη, η ανάγκη 
δημιουργίας πολυθεματικών 
κέντρων παρέμβασης και 
αξιολόγησηςκρίνεται ως 
απαραίτητη, αφού είναι προς τhο 
συμφέρον τόσο των ασθενών όσο 
και των ειδικών

Δρ. Λόρδου Ειρήνη
Παιδοψυχίατρος MD, MSc
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Η ετοιμολογία της λέξης «ομάδα», 
περιλαμβάνει ένα σύνολο ατόμων τα 
οποία έχουν έναν κοινό σκοπό ή/και 
στόχο. Ο κοινός σκοπός είναι αυτός 
που συνδέει πολλές φορές στις 
υπηρεσίες υγείας, επαγγελματίες 
διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι 
καλούνται να συνεργαστούν για 
να εκτιμήσουν, να στοχοθετήσουν 
και να δουλέψουν ο κάθε ένας 
ξεχωριστά μα και ομαδικά για έναν 
κοινό σκοπό – την καλύτερη πρόοδο 
στον ασθενή που αναλαμβάνουν.
Η επικοινωνία και η υγιής συνεργασία 
διάφορων επαγγελματιών από 
διαφορετικές ειδικότητες, αποτελεί 
μια αναπόσπαστη προϋπόθεση 
όσον αφορά την ανάληψη 
παιδιατρικών ασθενών. Στις 
υπηρεσίες υγείας, συχνά συναντάμε 
παιδιά με διαφόρων τύπων 
δυσκολίες, άλλες πιο ήπιες και 
άλλες πιο σοβαρές. Στις κατηγορίες 
αυτές, περιλαμβάνονται παιδιά 
που παρουσιάζουν αναπτυξιακές, 
νευρολογικές, μαθησιακές, 
συναισθηματικές και άλλων τύπων 
δυσκολίες, με μοναδικό κοινό 
στοιχείο, τις ιδιαίτερες ανάγκες του 
κάθε παιδιού και της οικογένειας 
του. 
Διάφορες ειδικότητες είναι πιθανόν, 
ίσως και αναγκαίο να αναλάβουν 
εκπαιδευτικό ή/και θεραπευτικό 
ρόλο στην αντιμετώπιση των πιο 
πάνω δυσκολιών. Παιδίατροι, 
Αναπτυξιολόγοι, Παιδονευρολόγοι, 
Παιδοψυχίατροι, Ψυχολόγοι, 
Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, 
Ειδικοί Παιδαγωγοί μπορεί να 
εργάζονται είτε στον ίδιο είτε 
σε ανεξάρτητο χώρο με το ίδιο 
περιστατικό. Στην ομάδα των 
επαγγελματιών υγείας, προστίθενται 
οι γονείς, οι παππούδες, το σχολείο, 

οι απογευματινές δραστηριότητες και 
άλλοι επαγγελματίες και μη καθώς 
και διαφορετικά περιβάλλοντα στα 
οποία συναναστρέφεται και περνά 
χρόνο κατά τη διάρκεια των ημερών. 
Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν το 
εύρος των περιοχών που πρέπει 
να παρέμβουμε, η επικοινωνία 
και η συνεννόηση των διαφόρων 
ειδικοτήτων αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη. 
Τα αποτελέσματα των ιατρικών 
διαγνωστικών κριτηρίων και η 
εκτίμηση του θεράποντα Ιατρού 
είναι η βάση πάνω στην οποία 
συνήθως γίνεται η σύνθεση της 
ομάδας. Βεβαίως, υπάρχουν 
πολλές περιπτώσεις στις οποίες, 
παιδιά θα φτάσουν σε κάποιο 
θεραπευτή ο οποίος θα κληθεί να 
αξιολογήσει ένα παιδί χωρίς κάποια 
προηγούμενη ειδική αξιολόγηση 
από Ιατρό. Καθώς οι διάφορες 
ειδικότητες εισέρχονται μέσω των 
εξατομικευμένων αξιολογήσεων 
στην παρέμβαση, το παιδί και 
η οικογένεια τους βρίσκονται 
αντιμέτωποι με μια πληθώρα 
πληροφοριών, οι οποίες μπορεί 
να ποικίλουν ή και να έρχονται σε 
αντίθεση ανάλογα με την σχολή 
σκέψης ή/και τις εκπαιδεύσεις που 
φέρει ο κάθε ένας επαγγελματίας 
ξεχωριστά. Η σύνθεση διαφόρων 
απόψεων αποτελεί μια πολύ ισχυρή 
προσέγγιση, ως προς την ολιστική 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση των 
δυσκολιών που μπορεί να φέρει ένα 
παιδί. Φτάνει βέβαια, η προσέγγιση 
αυτή να ακολουθεί μια ομαδική 
και οργανωμένη συνεννόηση 
μεταξύ των επαγγελματιών, ώστε 
να αποφευχθεί η σύγχυση ή και 
η αντίθεση που δημιουργείτε, 
όταν σημαντικές πληροφορίες 

μεταφέρονται από στόμα σε στόμα 
και όχι κατευθείαν μεταξύ των 
υπεύθυνων επαγγελματιών.
Η ανταλλαγή απόψεων, η 
συνεννόηση καθώς και η συνεργασία 
μεταξύ των επαγγελματιών υγείας 
και της οικογένειας, έχει αποδειχθεί 
πως μπορεί να επιφέρει πολλαπλά 
οφέλη καθώς και καλύτερα 
αποτελέσματα προόδου, στην 
προσπάθεια παροχής υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών σε παιδιά που 
παρουσιάζουν διαφόρων τύπων 
δυσκολιών. 
Για αυτό, καλύτερα ας 
συνεργαστούμε.

Ειρήναρχος Φούττης
Εργοθεραπευτής BSc, SIT, PRT

AC (Autism Certified by IBCCES)

Η «έννοια» της Ομάδας και ο ρόλος της όσον αφορά στην 
ολοκληρωμένη προσέγγιση παιδιατρικών ασθενών



21

                  

Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου   Τεύχος 04  Μάρτιος 2018

«To θάρρος δεν είναι η απουσία 
απελπισίας, είναι μάλλον η 
ικανότητα να προχωρούμε σε 
πείσμα της απόγνωση».

Με αυτή την πρόταση, βαθιά 
επηρεασμένη από τα συγγράμματα 
του Νίτσε και του Σαρτρ, ο 
ΡόλλοΜέυ ξεκινά να συζητά το 
θάρρος της δημιουργίας. Με ενα 
σαφώς ποιητικό και φιλοσοφικό 
λόγο, ο οποίος όμως παντρεύεται 
ιδανικά με τις γνώσεις του εκάστοτε 
αναγνώστη, ο συγγραφέας έρχεται 
να αναδείξει την αναγκαιότητα 
της δημιουργίας, όχι ως θετική 
παρενέργεια της ανθρώπινης ζωής 
αλλά ως την βασική πηγή της 
ανθρώπινης εμπειρίας. Ξεκινά να 
φωτίζει μια διαφορετική πτυχή της 
δημιουργίας, διαχωρίζοντας την 
από τον επιφανειακό αισθητισμό 
και ορίζοντας την ως μια διαδικασία 
που έρχεται να φέρει κάτι καινούργιο 
στην ύπαρξη του ανθρώπου. Ίσως 
το δημιουργικό παιχνίδι ενός παιδιού 
να είναι η κατάλληλη παρομοίωση. 
Άναρχο, ελεύθερο, απαλλαγμένο 
από τα όρια, ακουμπώντας στην 
ίδια την ύπαρξη το παιδί έρχεται να 
γίνει απόλυτα δημιουργικό και να 
επιτρέψει σε όλες τις εικόνες του, 
αισθητικές και μη, να έρθουν και 
να προσδώσουν κάτι νέο, τόσο στο 
ίδιο όσο και στο περίγυρο το.

Γνωστός ως «πατέρας της 
υπαρξιακής ψυχολογίας», ο 
ΡόλλοΜέυμετοεν λόγω βιβλίο έχει ως 
στόχο να βοηθήσει τον αναγνώστη 
να επιτρέψει στις δημιουργικές 
παρορμήσεις του να λάβουν 
«δράση» με μοναδικό σκοπό, να 
πετύχουμε τους στόχος μας και 

έχει ως στόχο να βοηθήσει τον 
αναγνώστη να επιτρέψει στις 
δημιουργικές παρορμήσεις του 
να λάβουν «δράση» με μοναδικό 
σκοπό, να πετύχουμε τους 
στόχος μας και να αναπτύξουμε 
την ίδια μας την ύπαρξη. Όπως 
και στα περισσότερα του έργα, ο 
συγγραφέας έρχεται να προσθέσει 
την δική του εμπειρία, τις σκέψεις και 
τους προβληματισμούς του, αλλά και 
συμβάντα της ζωής του που έρχονται 
να «δέσουν» με τα όσα θεωρητικά 
περιγράφει. Παρά το γεγονός πως 
το εν λόγω βιβλίο κατατάσσεται στα 
βιβλία αυτοβοήθειας, εντούτοις, 
δίνονται αρκετές πληροφορίες 
αναφορικά με ψυχολογικούς και 
φιλοσοφικούς όρους, προερχόμενοι 
κυρίως από την ψυχοδυναμική 
και συμπεριφοριστική σχολή. Και 
αυτό συνδέεται άρρητα με την 
προσέγγιση που προτείνει ο Μέυ, 
μια προσέγγιση που δημιουργήθηκε 
ως αποτέλεσμα της δυσκολίας να 
εξηγηθεί ο ανθρώπινος ψυχισμός 
μέσα από άλυτες ασυνείδητες 
συγκρούσεις ή συμπεριφοριστικά 
περάματα. 

«To θάρρος της δημιουργίας» στο 
τέλος αφήνει μια γλυκιά επίγευση. 
Προωθεί τον προβληματισμό 
και την σκέψη. Κάνει αυτό για το 
οποίο δημιουργήθηκε και αυτό το 
οποίο από αρχαιοτάτων χρόνων 
προσπαθεί να πράξει ο άνθρωπος. 
Να δείξει την αναγκαιότητα του να 
ξεπεράσουμε τους φόβους μας και 
να προσπαθήσουμε να φτάσουμε 
σε ένα πιο ολοκληρωμένο εαυτό. 
Επιτρέποντας στο καλλιτέχνη 
μέσα μας να εμπνευστεί και να 
δημιουργήσει.

Γιώργος Γεωργίου, MSc
Διδακτορικός Φοιτητής Προγράμματος 

Κλινικής Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιου Κύπρου

Βιβλιοπαρουσίαση: Το δώρο της Δημιουργίας, Rollo May
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