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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

 

Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δείρλνπλ φηη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

ηείλνπλ λα απμάλνληαη, επηβαξχλνληαο ηε δεκφζηα πγεία, θαη ηηο ηνπνζεηνχλ κεηαμχ ησλ 

θπξηφηεξσλ αηηηψλ λφζεζεο θαη αλαπεξίαο παγθνζκίσο. Σν δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, ε αλάπηπμε ηεο ςπρηαηξηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε θνηλσληθνπνιηηηθά ζπκβάληα, είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ εγθιεηζκνχ ησλ ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ ζε κεγάια 

ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα θαη ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπο, πξνσζψληαο ζπγρξφλσο ηε 

δεκηνπξγία δνκψλ ζηελ θνηλφηεηα. Αξθεηέο ρψξεο κε αλαπηπγκέλε νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ζπγθξφηεζε πξνρψξεζαλ ζε κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο. 

Η ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, κέζα απφ ηελ θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή, ηελ ηνκενπνίεζε θαη 

ηελ απναζπινπνίεζε θαη ρξεζηκνπνηψληαο δξάζεηο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο 

(ΦΚΑ) επηδηψθεη ηελ νκαιή πξνζαξκνγή θαη ηε ζσζηή ελζσκάησζε ηνπ ςπρηθά αζζελή 

ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. 

Η αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα αξρίδεη ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980 κε ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ θιεηζηνχ-ηδξπκαηηθνχ ηχπνπ ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

πνπ ίζρπε κέρξη ηφηε. Δθαιηήξην ησλ πξνζπαζεηψλ βειηίσζεο απνηέιεζε ην ΚΘ Λέξνπ. 

Η ΔΔ ππνζηήξημε, θπξίσο νηθνλνκηθά, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ. Σν 1999 

θαηνρπξψζεθαλ λνκνζεηηθά νη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα, νη αξρέο ηεο 

ΦΚΑ θαη απναζπινπνίεζεο θαη εθπνλήζεθε ην δεθαεηέο πξφγξακκα Φπραξγψο πνπ 

απνηέιεζε ηελ θπξηφηεξε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ζηελ ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε. 

Γεκηνπξγήζεθε δίθηπν λέσλ ππεξεζηψλ θαη ΦΚΑ, αλαπηχρζεθαλ δνκέο 

απναζπινπνίεζεο θαη εληζρχζεθαλ νη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα. Σα 

ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία κείσζαλ ηε δχλακε ηνπο θαη θάπνηα έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ. 

Η πξφνδνο πνπ ζεκεηψζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο είλαη ζεκαληηθή. 

Χζηφζν, πξνβιήκαηα φπσο ε έιιεηςε εζληθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ςπρηθή πγεία, ε 

αλεπάξθεηα νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, ε θαζπζηέξεζε ζηελ ηνκενπνίεζε, ε 

παξακέιεζε ησλ ςπρηαηξηθψλ αλαγθψλ παηδηψλ θαη εθήβσλ απνηεινχλ εκπφδηα πνπ 

παξαθσιχνπλ ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηε ρψξα καο. Γηα 

ηελ επίιπζε ηνπο ρξεηάδνληαη δξάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο, ηεο θνηλσλίαο θαη 

ηνπ αηφκνπ. Σν ΔΠΑ 2007-2013 ζηνρεχεη ζηε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηεο 

ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηελ Διιάδα. 

Λέξεις κλειδιά: ςπρηθή δηαηαξαρή, ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, θνηλφηεηα, 

απναζπινπνίεζε, ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε, Φπραξγψο. 
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ABSTRACT 

 

Epidemiological data throughout the past years show that incidents of mental 

disorder tend to rise, costing the national health system increasing amounts of money. 

Specifically, mental disorder is considered one of the main reasons of illness and 

disability worldwide. During the second half of the 20
th

 century, the development of 

psychiatric science in combination with specific influences by the society and political 

events, allowed the steady abandonment of large psychiatric hospitals. They were 

replaced by smaller community structures that were ready to aid the rehabilitation of the 

psychiatric patients and their inclusion back to the society. Several western countries 

exerted radical changes to psychiatric treatment. 

The psychiatric health system in Greece initiated its upgrade in the 1980’s by 

abandoning the psychiatric hospital model, which was the standard, up to that date. The 

attempt for improvement started in the National Psychiatric center of Leros. The 

European Community supported most of the plans economically. In 1999, community 

psychiatric treatment was established by law and thereafter deinstitutionalisation 

commenced along with psychosocial rehabilitation and the ten year program Psychargos, 

which was the most important step taken, towards the upgrade of psychiatric treatment in 

Greece. Psychargos included a new net of psychosocial rehabilitation services, 

deinstitutionalisation structures and supported psychiatric treatment services in the 

community. As a result large psychiatric institutions of the past were minimized and some 

seized to operate completely. 

The noted progress aimed at the psychiatric health in Greece is fairly important. 

However, problems arose due to lack of a greater national plan about psychiatric health, 

limited resources both human and economical and neglection of the psychiatric needs of 

children and adolescents. In order to solve them, specific actions are required by the state 

and the community. The National Strategic Report 2007-2013 aims at the continuation 

and fulfillment of the psychiatric reform in Greece.  

 

Key words: mental disorder, psychiatric reform, community, deinstitutionalization, 

psychosocial rehabilitation, Psychargos.
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξνπζηάδεηαη, δηεζλψο αιιά θαη ζηελ Διιάδα, αιιαγή 

ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ. Η κεηαζηξνθή απηή παξαηεξείηαη ηφζν 

ζε θνηλσληθφ φζν θαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν. Σν ζηίγκα, ν εγθιεηζκφο θαη ε εγθαηάιεηςε 

ησλ ςπρηθά αζζελψλ πεξηνξίδνληαη, θαζψο ε απνδνρή ηεο ςπρηθήο λφζνπ νδεγεί ζηελ 

αλάπηπμε θνηλσληθήο επαηζζεζίαο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ απνηεινχλ κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζθνπφ 

έρνπλ ηελ απναζπινπνίεζε ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ έληαμε 

ηνπο ζηελ θνηλσλία κέζα απφ ππεξεζίεο θαη δνκέο εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο. Η 

απναζπινπνίεζε απνηειεί ηε ζχλζεηε δηαδηθαζία ηεο απφζπαζεο ηνπ ςπρηθά αζζελή 

απφ ην ίδξπκα θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ επαλέληαμε ηνπ, κέζα απφ έλα δίθηπν δνκψλ 

ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή 

απναζπινπνίεζε  είλαη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ ζεζκηθψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ειέγρνπλ θαη νξίδνπλ ην ζχζηεκα πγείαο κηαο ρψξαο. Χζηφζν, ε νινθιήξσζε ηέηνησλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ δελ είλαη εχθνιε, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αλαθαηαηάμεσλ, ελψ ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληά είλαη πνιχπινθα 

θαη πνιπάξηζκα. 

ηελ παξνχζα αλαζθνπηθή εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ησλ 

θπξηφηεξσλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε κεηαξξχζκηζε ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

απναζπινπνίεζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζην δπηηθνεπξσπατθφ θφζκν θαη θπξίσο ζηελ 

Διιάδα. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηελ έθβαζε ηεο ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, λα 

παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα απηήο, λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλέθπςαλ θαη λα πξνηείλεη ηξφπνπο πξνζπέιαζεο ησλ ζθνπέισλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί. Η κεζνδνινγία πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο είλαη ε 

ζπλζεηηθή αλαζθφπεζε κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ςπρηαηξηθή απναζπινπνίεζε ζηελ 

ειιεληθή θαη δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα. Πην αλαιπηηθά, ε δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο έρεη σο 

εμήο: 

ην πξψην θεθάιαην δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο ςπρηθήο 

δηαηαξαρήο, νη αηηηνινγηθέο ζεσξίεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ε δηάγλσζε θαη 

ηαμηλφκεζή ηνπο. Αθνινπζνχλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην επηδεκηνινγηθφ πξφηππν ησλ 

θνηλψλ θαη ησλ ζνβαξψλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηνλ θφζκν θαη ζηελ Δπξψπε. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ε πνξεία θαη νη ιφγνη ηεο 
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ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη απναζπινπνίεζεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζην δπηηθφ 

θφζκν, δίλνληαη νη νξηζκνί θαη ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο, ηεο θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο, ηεο ηνκενπνίεζεο θαη 

απναζπινπνίεζεο θαζψο θαη ηεο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο. ηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

δπηηθνεπξσπατθνχ θφζκνπ, κε αλαθνξά ζηα κεηαξξπζκηζηηθά πξνγξάκκαηα έμη ρσξψλ, 

ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ πξφνδν 

ηνπο. Σν θεθάιαην θιείλεη κε κηα αδξή κέηξεζε ηεο πξνφδνπ ηεο απναζπινπνίεζεο. 

Σν ηξίην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηα πξνγξάκκαηα ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο 

θαη απναζπινπνίεζεο ζηελ Διιάδα. Δμεηάδεηαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ έρεη ζεζπίζεη ε 

ειιεληθή πνιηηεία γηα ηελ ςπρηαηξηθή αλακφξθσζε απφ ην 1983 θαη έπεηηα θαη 

πεξηγξάθνληαη νη πξψηεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο. 

Ιδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην δεθαεηέο πξφγξακκα Φπραξγψο ην νπνίν απνηειεί θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν βήκα αιιαγήο ηεο ςπρηαηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Αλαιχεηαη ν 

ζρεδηαζκφο θαη νη βαζηθνί ζηξαηεγηθνί ηνπ ζηφρνη θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπλνπηηθήο 

θαηαγξαθήο ησλ δνκψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Αθφκα, επεμεγείηαη ε νξγάλσζε, ε 

ιεηηνπξγία θαη ν ζθνπφο ησλ δνκψλ ζηέγαζεο θαη απνθαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Φπραξγψο. 

Σέινο, ην ηέηαξην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία, δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη παξνπζηάδεηαη ην πιάλν ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο γηα ηα 

επφκελα έηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ- ΦΤΥΙΚΗ ΑΘΔΝΔΙΑ 

 

 

1.1 Φςσική ςγεία 

 

Ο νξηζκφο ηεο ςπρηθήο πγείαο δηαθέξεη απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία. Έλλνηεο φπσο ε 

ππνθεηκεληθή επεμία θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε απηνλνκία, ε αληαγσληζηηθφηεηα, ε 

απηνπξαγκάησζε ησλ πλεπκαηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ 

αληαλαθινχλ ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ ςπρηθή πγεία. Παξφιν πνπ είλαη αξθεηά δχζθνιν, 

απφ δηαπνιηηηζκηθή άπνςε, λα νξηζηεί επαθξηβψο ε ςπρηθή πγεία απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη 

είλαη θάηη επξχηεξν απφ ηελ έιιεηςε ςπρηθήο δηαηαξαρήο (WHO 2001). χκθσλα κε ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο «ςπρηθή πγεία είλαη ε νινθιεξσηηθή θαη αξκνληθή 

ιεηηνπξγία ηεο φιεο πξνζσπηθφηεηαο». Ο νξηζκφο απηφο αλαθέξεηαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή επεμία ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ζηε λνεηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε 

θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ λα ζθέθηεηαη κε πιήξε δηαχγεηα (Γαξβίξε 2007). 

Η Δπξσπατθή Έλσζε πξνζδίδεη κηα ζεηηθή δηάζηαζε ζηνλ νξηζκφ ηεο ςπρηθήο 

πγείαο αληηκεησπίδνληάο ηελ νιηζηηθά. Η νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηνλ 

πνιππαξαγνληηθφ θαη πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο πγείαο, θαζψο εθηηκάηαη φηη ε πγεία 

έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, ελψ 

ζπγρξφλσο επεξεάδεηαη απφ ηελ βηνινγηθή βάζε ηνπ αηφκνπ (θιεξνλνκηθφηεηα) 

(Φξέξεο et al 2006). 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ε ζεηηθή ςπρηθή πγεία (positive mental health) 

νξίδεηαη σο «κηα θαηάζηαζε επξσζηίαο φπνπ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ, είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηα ζηξεο ηεο δσήο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

παξαγσγηθά θαη ηθαλνπνηεηηθά θαη λα ζπκβάιεη ζηελ θνηλφηεηα ηνπ. πνπ ε ζεηηθή 

ςπρηθή πγεία απνηειεί αλαθαίξεην αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

πγείαο θαη επξσζηίαο ησλ πνιηηψλ ηεο αιιά θαη παγθφζκην δεκφζην αγαζφ» (Jané-Llopis 

& Anderson 2005). 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, ε ςπρηθή πγεία είλαη θάηη πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη ηη ηνπ πξνθαιεί ζηξεο ζηε δσή ηνπ θαη λα 

κπνξεί λα ην δηαρεηξηζηεί επνηθνδνκεηηθά. Πηζηεχεηαη φηη ε αλαγλψξηζε ησλ παξαγφλησλ 

ζηξεο ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. 
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Η ςπρηθή πγεία ελφο αηφκνπ ππφθεηηαη ζε πνιιέο επηδξάζεηο θαη πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξίγπξνπ (νηθνγέλεηα, θνηλφηεηα, θπζηθφ 

θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ) θαη ηεο ςπρνλνεηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Γηα λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο νη αλάγθεο νκάδσλ ζηελ ςπρηθή πγεία, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, 

φπσο νη βησκαηηθέο εκπεηξίεο, ε ηδηνζπγθξαζία θαη νη πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο (Nies & 

McEwen 2001) (Γηάγξακκα 1.1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τξνπνπνηεκέλν από Lavikainen J et al., 2001, Public health approach on mental health in Europe 

Γιάγπαμμα 1.1 

Η Δςπυπαφκή πποζέγγιζη ηηρ δημόζιαρ τςσικήρ ςγείαρ 

 

 

1.2 Φςσική αζθένεια-τςσική διαηαπασή 

 

Παιαηφηεξνη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ αηφκσλ κε ςπρηθή 

αζζέλεηα απνηέιεζαλ πεγή θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ θαη ζηηγκαηηζκνχ. ξνη, γηα 

παξάδεηγκα, φπσο ηξειφο, θξελνβιαβήο, παξάθξσλ ζπλδέζεθαλ κε έλλνηεο αξλεηηθέο, 

φπσο ε βία, ν θφβνο, ε δηαλνεηηθή αλεπάξθεηα (Corrigan & Penn 1999). 

Σε δεθαεηία ηνπ 1990, ε νξνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ πεξηγξαθή 

ησλ αηφκσλ κε ςπρηθή αζζέλεηα απνηέιεζε αληηθείκελν θνηλσληθνπνιηηηθψλ 

δηαμηθηζκψλ ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξψπε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη θάζε πνιηηεία ηεο 

Ακεξηθήο έρεη ην δηθφ ηεο νξηζκφ γηα ηελ ςπρηθή αζζέλεηα (Nies & McEwen 2001). 

Γηάθνξνη θνξείο πγείαο θαη νξγαληζκνί, φπσο ν ΠΟΤ θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, 

ΠΡΟΓΙΑΘΔΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Γελεηηθνί παξάγνληεο 

Παξάγνληεο ζρεηηθνί κε 

εγθπκνζχλε & ηνθεηφ 

Πξψηκεο παηδηθέο εκπεηξίεο 

Οηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ 

Κνηλσληθέο ζπλζήθεο 

Δξγαζία, κφξθσζε, 

θαηνηθία 

 

 

 

ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

Δπηβαξπληηθνί παξάγνληεο 

(γεγνλφηα δσήο) 

Φπρηθή πγεία (αηνκηθφ 

ππφβαζξν) 

Τπάξρνλ θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ (θνηλσληθή 

ππνζηήξημε) 

ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

ΤΝΔΠΔΙΔ 

Δπεμία 

σκαηηθή πγεία 

Γλψζεηο, δεμηφηεηεο 

Πνηφηεηα ζρέζεσλ 

εμνπαιηθή 

ηθαλνπνίεζε 

Παξαγσγηθφηεηα 

Γεκφζηα αζθάιεηα 

Υξήζε ππεξεζηψλ 
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αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη αθαδεκατθνί έρνπλ πξνηείλεη κηα ζεηξά απφ νλνκαζίεο, 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζπλψλπκεο κε ηελ ςπρηθή αζζέλεηα. ξνη φπσο ε ςπρηθή 

δηαηαξαρή (mental disorder), ε ςπρηθή λφζνο (mental disease), ε ςπρηθή αξξψζηηα 

(mental illness), ε άξξσζηε ςπρηθή πγεία (ill mental health), ηα ςπρηθά πξνβιήκαηα 

(mental problems) αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθά θείκελα. ήκεξα ηα πην θνηλά απνδεθηά 

βηβιία θιηληθήο ςπρηαηξηθήο ρξεζηκνπνηνχλ ζπκβαηηθά ηνλ φξν ςπρηθή δηαηαξαρή 

(Anckarsater et al 2009). 

Φπρηθή δηαηαξαρή είλαη έλα λφζεκα κε ςπρνινγηθέο ή ζπκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο, 

πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ζεκαληηθνχ βαζκνχ ελφριεζε θαη έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Μπνξεί λα πξνθαιείηαη απφ βηνινγηθέο, θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο, γελεηηθέο ή θπζηθέο 

δηαηαξαρέο. Σν λφζεκα πξνζδηνξίδεηαη σο απφθιηζε απφ θάπνηα ηδεαηή θπζηνινγηθή 

θαηάζηαζε θαη θάζε ςπρηθή δηαηαξαρή έρεη ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα 

(Kaplan & Sadock’s 2004). 

Γηα ηελ εξκελεπηηθή ζεψξεζε ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο νη ςπρίαηξνη ρξεζηκνπνηνχλ 

κηα ζεηξά φξσλ φπσο ιεηηνπξγηθή, νξγαληθή, πξσηνπαζήο, δεπηεξνπαζήο (Kaplan & 

Sadock’s 2004): 

 Λεηηνπξγηθέο ζεσξνχληαη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ 

ζε γλσζηή δνκηθή βιάβε ηνπ εγθεθάινπ ή ζε ζαθή βηνινγηθή αηηία 

(ζρηδνθξέλεηα).  

 Οξγαληθέο είλαη απηέο πνπ νθείινληαη ζε ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα ή ζε λφζν πνπ 

πξνθαιεί δνκηθέο κεηαβνιέο ζηνλ εγθέθαιν (π.ρ. ληειίξην νθεηιφκελν ζε 

εγθεθαιηθή ινίκσμε) (Μάλνο 1997). 

ήκεξα, απηφο ν παξαδνζηαθφο δηαρσξηζκφο βξίζθεηαη ππφ ακθηζβήηεζε, θαζψο ε 

πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηηο ηερληθέο απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ επηηξέπεη ην 

ζπζρεηηζκφ ιεηηνπξγηθψλ θαη δνκηθψλ αλσκαιηψλ ζηνλ εγθέθαιν κε ηελ παξνπζία ησλ 

ςπρνπαζνινγηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ζηηο δχν πξναλαθεξφκελεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

(Radaelli et al 2008). 

 

 

1.3 Αιηιολογικοί παπάγονηερ ηυν τςσικών διαηαπασών 

 

Η ηαηξηθή επηζηήκε ζηηο κέξεο καο πξνζεγγίδεη ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα 

ζχκθσλα κε ην νιηζηηθφ κνληέιν θαη ζχκθσλα κε απηφ αληηκεησπίδεη ην άηνκν σο κηα 
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βηνςπρνθνηλσληθή νιφηεηα. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην βιέπεη ηελ ςπρηθή δηαηαξαρή σο 

κηα δηαηαξαρή ηεο αξκνληθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη 

βηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο ζπληζηψζεο (WHO 2001) (Σνχληαο 2000). 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο βηνινγηθνί, θνηλσληθνί θαη 

ςπρνινγηθνί παξάγνληεο θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε γέλεζε ησλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: WHO, The World Health Report 2001, Mental Health: new understanding, new hope 

Γιάγπαμμα 1.2 

ςζσέηιζη μεηαξύ ηυν βιολογικών, κοινυνικών και τςσολογικών παπαγόνηυν ζηην 

δημιοςπγία ηυν τςσικών και ζςμπεπιθοπικών διαηαπασών 

 

Οη βηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη αηηηνινγηθά κε ηελ ςπρηθή λφζν 

κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο, ζε λεπξνδηαβηβαζηέο θαη ζε 

δνκηθέο αλσκαιίεο ηνπ εγθεθάινπ (Weinberger 1997). 

Γηάθνξα θνηλσληθά θαηλφκελα, φπσο ε θνηλσληθή ζέζε, ν πνιηηηζκφο, ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, φηαλ ζπκπίπηνπλ θαη κε άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ζπλδένληαη αηηηνπαζνγελεηηθά κε ηελ εκθάληζε ςπρνπαζνινγηθψλ ζπκπησκάησλ θαη 

ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία ςπρηθήο δηαηαξαρήο (Πνιάθε et al 2007). 

Αλάκεζα ζηνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

 

Βηνινγηθνί 

παξάγνληεο 

 

Φπρνινγηθνί 

παξάγνληεο 

 

 

Κνηλσληθνί 

παξάγνληεο 
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γέλεζε κηαο ςπρηθήο αζζέλεηαο είλαη ην είδνο ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, φπσο επίζεο θαη νη ζρέζεηο κε ην 

θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Γηαηαξαρέο φπσο ε θαηάζιηςε θαη νη θνβίεο 

ζεσξνχληαη απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ ζε ςπρνπηεζηηθά 

γεγνλφηα ηεο δσήο (WHO 2001) (Coursey et al 2000). 

Παξά ηηο κεγάιεο αλαθαιχςεηο ηνπ 20
νπ

 αηψλα γηα ηελ νξγαληθή βάζε πνιιψλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο, νη επηζηήκνλεο αδπλαηνχλ 

λα δψζνπλ ζαθείο εμεγήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (Folsom 2006). 

Οη βαζηθέο αηηηνινγηθέο ζεσξίεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ -δειαδή ε βηνινγηθή, ε 

θνηλσληθή θαη ε ςπρνινγηθή- είλαη ζπρλά αληηθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο θαη εθθξάδνπλ 

δηαθνξεηηθέο θηινζνθηθέο, πνιηηηθέο, ηδενινγηθέο, νξγαλσηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 

πξαθηηθέο ζεσξήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θιηληθή πξάμε ησλ ςπρίαηξσλ (ηπιηαλίδεο & 

Υνλδξφο 2007). 

 

 

1.4 Γιάγνυζη και ηαξινόμηζη ηυν τςσικών διαηαπασών 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνιεί ηελ ςπρηαηξηθή θνηλφηεηα είλαη  

αλακθίβνια ε δηάγλσζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Η δηάγλσζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ χπαξμε ή ηελ απνπζία κηαο νκάδαο ζπκπησκάησλ, βαζίδεηαη 

δειαδή ζηελ πεξηγξαθηθή θαηλνκελνινγία θαζψο επίζεο θαη ζηελ θιηληθή πνξεία ηνπ 

αηφκνπ θαη ζηε δηεξεχλεζε δηαπξνζσπηθψλ ζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ (Alacron 2009).  

Η δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ε νπνία απνηειεί κηα απφ ηηο πην κειεηεκέλεο 

ςπρηθέο αζζέλεηεο, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε. Αξθεηνί επηζηήκνλεο 

ραξαθηεξίδνπλ ζήκεξα ηε δηάγλσζή ηεο πξνβιεκαηηθή επεηδή δελ ππάξρνπλ αθφκα 

δηαζέζηκα εξγαζηεξηαθά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα θαη ζαθείο δείθηεο, επεηδή βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε δείθηεο ζπκπεξηθνξάο (ζπκπηψκαηα πνπ αλαθέξνπλ νη αζζελείο, 

παξαηεξήζεηο ησλ εηδηθψλ) θαζψο επίζεο θαη επεηδή πνιιά απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο ζπλαληψληαη θαη ζε άιιεο λεπξνινγηθέο ή ςπρηαηξηθέο θαηαζηάζεηο 

(άλνηα) (Lakhan & Kramer 2009). 

Με φιεο ηηο αδπλακίεο θαη αηέιεηεο, ε δηάγλσζε δίλεη κηα θνηλή γιψζζα 

ζπλελλφεζεο ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη απνηειεί έλα απαξαίηεην ζηάδην γηα ηελ 

ςπρηαηξηθή εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ, ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ δηαγλψζεσλ θαη ηελ 

θαηεχζπλζε πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζεξαπείαο γηα ηελ επίηεπμε 
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θιηληθήο βειηίσζεο θαη ηελ θαιπηέξεπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ηνπ αηφκνπ. Δπηπιένλ, ζπκβάιιεη ζηελ επηδεκηνινγηθή έξεπλα ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ 

κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπο (Maj et al 2002). 

Γχν γεληθφηεξα παξαδεθηά ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ 

απνηεινχλ ην δηαγλσζηηθφ θαη ζηαηηζηηθφ εγρεηξίδην ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, ην DSM, 

ηεο Ακεξηθάληθεο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο θαη ην ICD (Γηεζλήο ηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε 

λνζεκάησλ θαη ζπλαθψλ πξνβιεκάησλ πγείαο) απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (WHO 2001). Απηά ηα ζπζηήκαηα 

παξέρνπλ θάπνηεο θχξηεο θαηεγνξίεο ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηηο δηαγλψζεηο απηψλ 

εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλα θξηηήξηα. ε γεληθέο γξακκέο ην DSM θαη ην ICD είλαη 

παξφκνηα (WHO 1992). Οη θπξηφηεξεο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ 

ζχκθσλα κε ην ICD-10 (WHO 1993) είλαη νη εμήο: 

 Οξγαληθέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκπησκαηηθψλ 

 ρηδνθξέλεηα, ζρηδνηππηθέο θαη άιιεο παξαηζζεηηθέο δηαηαξαρέο 

 Φπρηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο νθεηιφκελεο ζε ρξήζε νπζηψλ 

 Γηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (δηπνιηθέο, θαηάζιηςε) 

 Νεπξσηηθέο, ζρεηηδφκελεο κε ην ζηξεο θαη ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο 

 πκπεξηθνξηθά ζχλδξνκα ζρεηηδφκελα κε θπζηνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη ζσκαηηθνχο 

παξάγνληεο 

 Γηαηαξαρέο ελήιηθεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο 

 Γηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε 

 Γηαηαξαρέο ηεο ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο 

 πκπεξηθνξηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο κε έλαξμε ζπλήζσο ζηελ παηδηθή 

θαη εθεβηθή ειηθία 

 Αθαζφξηζηεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 

Σα δχν ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ βξίζθνληαη ζε ζπλερή 

επεμεξγαζία απφ εηδηθέο επηζηεκνληθέο νκάδεο ςπρηάηξσλ θαη επηδεκηνιφγσλ ηεο πγείαο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο αλαθαιχςεηο θαη ηηο δηαζέζηκεο ζεξαπείεο. Σν 

2007 ν ΠΟΤ αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 11
ε
 αλαζεψξεζε ηνπ ICD 

πνπ ζα είλαη έηνηκε ην 2014
1
. Η Ακεξηθάληθε Φπρηαηξηθή Δηαηξεία έρεη πξνγξακκαηίζεη 

                                                           
1
 www.who.int 

http://www.who.int/


7 
 

ηελ έθδνζε ηνπ επφκελνπ αλαζεσξεκέλνπ DSM (DSM-V) γηα ην 2013
2
. 

 

 

1.5 Η επιδημιολογία ηυν κοινών και ζοβαπών τςσικών διαηαπασών 

 

Οη κεγάιεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ έγηλαλ ζηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ ΠΦΤ ζε 

δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα, θαηέδεημαλ ηελ αιεζηλή δηάζηαζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (θαπηλάθεο & Μαπξέαο 2001). Αλάκεζα 

ζηα ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ησλ επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ ήηαλ ε αλαγλψξηζε φηη 

ππάξρνπλ πνιιέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, κε δηαθνξεηηθφ επηδεκηνινγηθφ πξφηππν 

(επηπνιαζκφο, δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ, πξφγλσζε) θαη ε ζσζηή απνηχπσζε 

ηεο εηθφλαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηνλ θνηλφ πιεζπζκφ αιιά θαη 

ζηελ ΠΦΤ (θαπηλάθεο & Μαπξέαο 2001). Η ζχγρξνλε ςπρηαηξηθή επηδεκηνινγηθή 

έξεπλα πξνζαλαηνιίδεηαη ηφζν ζηηο θνηλέο φζν θαη ζηηο ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, 

φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

1.5.1 Κνηλέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο  

 

Οη πην ζεκαληηθέο δηαγλψζεηο πνπ απαξηίδνπλ ηηο θνηλέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

(common mental disorders) είλαη ε γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή, ε δηαηαξαρή 

παληθνχ, ε θνηλσληθή θνβία, νη εηδηθέο θνβίεο, ε λεπξαζζέλεηα θαη νη κε ςπρσζηθέο 

θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο. Οη δηαηαξαρέο απηέο αθνξνχλ πεξίπνπ ζην 15-20% ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ζην 25% ησλ αζζελψλ ηεο ΠΦΤ (θαπηλάθεο, & Μαπξέαο 

2001). 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη θνηλέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, φπσο νη 

θαηαζιηπηηθέο θαη νη αγρψδεηο, είλαη εθείλεο πνπ πξνθαινχλ ηε κεγαιχηεξε επηβάξπλζε 

γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη είλαη επηθξαηέζηεξεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε ρακειφ εηζφδεκα, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή ηάμε (Kessler & Greenberg 2002). Οη 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο (anxiety disorders) είλαη ν πην θνηλφο ηχπνο ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο 

ζηνπο ελειίθνπο κε 12κελε ζπρλφηεηα επέιεπζεο απφ 13,1 κέρξη 18,7% θαη ζπρλφηεηα 

επέιεπζεο πεξηζζφηεξν απφ 25% ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Δίλαη ρξφληεο θαηαζηάζεηο θαη 
                                                           
2
 www.dsm5.org 

http://www.dsm5.org/
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ζπρλά παξνπζηάδνπλ ζπλ-λφζεζε (co-morbity) κε ηηο δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, κε 

άιιεο αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη κε δηαηαξαρέο πξφζιεςεο νπζηψλ (Wetherell et al 2006). 

Οη δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο (κνλνπνιηθέο θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο) απνηεινχλ ηνλ 

δεχηεξν ζε ζπρλφηεηα ηχπν ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο κεηά ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο κε 

12κελε ζπρλφηεηα επέιεπζεο απφ 7,1 κέρξη θαη 11,1% ζηνλ ελήιηθν πιεζπζκφ 

(Wetherell et al 2006). 

Η κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή έρεη ζηηγκηαίν επηπνιαζκφ (point prevalence) 3-

5% ζηνπο άλδξεο θαη 8-10% ζηηο γπλαίθεο θαη δηπιάζηα ζπρλφηεηα επέιεπζεο ζηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο. Η κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηελ 

παηδηθή κέρξη θαη ηελ πξνρσξεκέλε ειηθία αιιά ζπλήζσο ε εκθάληζή ηεο παξνπζηάδεη 

θνξχθσζε ζηελ ηέηαξηε δεθαεηία ηεο δσήο. Η θαηάζιηςε αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πξσηεχνπζα ζρέζε αληθαλφηεηαο θαη πξφσξνπ ζαλάηνπ αλάκεζα ζε άηνκα ειηθίαο 18 σο 

44 εηψλ θαη ηελ δεχηεξε θαηά ζεηξά ζρέζε αληθαλφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα γηα φιεο ηηο ειηθίεο (Hegaman & Lyness 2006). 

 

 

1.5.2 Οη ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

 

νβαξέο δηαηαξαρέο (serious mental disorders) φπσο ε ζρηδνθξέλεηα θαη ε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή (δηπνιηθή Ι θαη ΙΙ, καλία ζηνπο εθήβνπο, δηπνιηθή δηαηαξαρή κε ελαιιαγή 

θάζεσλ), παξφηη πξνθαινχλ ζεκαληηθνχ βαζκνχ αληθαλφηεηα ζε αηνκηθφ επίπεδν, ιφγσ 

ηεο ζπαληφηεηαο ηνπο, ζεσξείηαη φηη δελ επηβαξχλνπλ ζπλνιηθά ηε δεκφζηα πγεία ζηνλ 

ίδην βαζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηηο πην ζπρλέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο (θαπηλάθεο & Μαπξέαο 

2001). 

Πην εηδηθά, ε ζρηδνθξέλεηα αθνξά ζην 1% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη 

είλαη ζρεηηθά ζπάληα ζηα παηδηά κε ζπρλφηεηα 1 ζηα 1000 άηνκα (Nicolson & Rapoport 

1999). Οη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο επεξεάδνληαη εμίζνπ. Οη άλδξεο εκθαλίδνπλ σο κέζε 

ηηκή έλαξμεο ηεο αζζέλεηαο ηα 18-25 έηε ελψ νη γπλαίθεο ηα 25-30 έηε. Η πνιχ πξψηκε 

έλαξμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο (very early onset) πξηλ ηα 12 έηε, φπσο θαη ε πξψηκε έλαξμε 

ηεο (early onset), κεηά ηα 13 έηε, έρεη ζπζρεηηζζεί κε ρεηξφηεξε πξφγλσζε, κεγαιχηεξε 

ρξνληφηεηα θαη έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε ζρέζε κε αζζελείο κε πξνρσξεκέλε 

ειηθία έλαξμεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο (late onset) φπνπ ηα ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη κεηά ηα 

45 έηε (Margari et al 2008). Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ζρηδνθξέλεηα ζε 

πξνρσξεκέλε ειηθία είλαη ζπρλφηεξα γπλαίθεο κε ιηγφηεξα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα θαη 
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πεξηζζφηεξα ζπλαηζζεκαηηθά, παξαηζζήζεηο θαη ςεπδαηζζήζεηο. Οη άλδξεο, απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, θαίλεηαη λα έρνπλ πην ζνβαξή πνξεία ζηελ αζζέλεηα ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο φζνλ αθνξά ζηα πεξηζζφηεξα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο θνηλσληθή 

απφζπξζε θαη επηπέδσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, θαη επεξεαζκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα 

(Margari et al 2002). 

Οη δηπνιηθέο δηαηαξαρέο ππνινγίδεηαη φηη επεξεάδνπλ ην 1-3% ηνπ πιεζπζκνχ 

παγθνζκίσο. Μηα ζεηξά επηδεκηνινγηθψλ θαη θιηληθψλ κειεηψλ δείρλνπλ πςειή ζπλ-

λνζεξφηεηα κεηαμχ ησλ δηπνιηθψλ θαη ησλ αγρσδψλ δηαηαξαρψλ (δηαηαξαρή παληθνχ, 

ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, θνηλσληθή θνβία, δηαηαξαρή ζηξεο κεηά απφ 

ςπρνηξαπκαηηζκφ) (Freeman et al 2002). ηνλ Πίλαθα 1.1 παξνπζηάδνληαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θνηλψλ θαη ζνβαξψλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. 

 

Πίνακαρ 1.1 

Οι κύπιερ διαθοπέρ ηυν κοινών από ηιρ ζοβαπέρ τςσικέρ διαηαπασέρ 

 Κνηλέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο νβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

Δπηπνιαζκφο 15-20% 1% 

Αηηηνινγία 

Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο: 

ζεκαληηθή ζπκκεηνρή 

Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο: 

αζζελήο ζπκκεηνρή 

Γηάγλσζε Απνπζία ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ Φπρσζηθά ζπκπηψκαηα 

Πξφγλσζε Καιή-ζπρλή απηνΐαζε Γπζκελέζηεξε-ζπάληα απηνΐαζε 

Θεξαπεία 

πρλά θαιή αληαπφθξηζε ζηελ 

ςπρνζεξαπεία-ζπκβνπιεπηηθή Φάξκαθα απαξαίηεηα 

Αλάγθε λνζειείαο πάληα πρλή 

Δπίπεδν 

αληηκεηψπηζεο ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

ηελ δεπηεξνβάζκηα-ηξηηνβάζκηα 

θξνληίδα απφ ςπρίαηξνπο 

Αιιεινεπηθάιπςε 

πρλή κε άιιεο δηαηαξαρέο ηεο 

ίδηαο θαηεγνξίαο 

Η κία απνθιείεη ακνηβαία ηελ  

άιιε 

Πεγή: Σθαπηλάθεο Π., Μαπξέαο Β., Ψπρηαηξηθή κεηαξξύζκηζε: δηαθνξεηηθνί αζζελείο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, 

Αξρεία Διιεληθήο Ιαηξηθήο, 2001, 18:444-445 
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1.6 Αποηύπυζη ηυν τςσικών διαηαπασών ζηον κόζμο καηά ηον ΠΟΤ 

 

ηελ επνρή καο ε πγεία ελφο πιεζπζκνχ δελ νξίδεηαη κφλν απφ ηηο ζηαηηζηηθέο 

ζλεζηκφηεηαο αιιά θαη κε βάζε ηελ αλαπεξία θαη αληθαλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ (Πνιάθε et al 

2007). Κάζε ςπρηθή δηαηαξαρή επεξεάδεη ζε θάπνην βαζκφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ πξνθαιψληαο θάπνηνπ βαζκνχ αλαπεξία ή αληθαλφηεηα ζην άηνκν θαη ε κέηξεζε 

ηεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

ε κειέηε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Yγείαο ην 2004, νη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο 

εκθαλίδνληαη ζε πνιχ πςειέο ζέζεηο ζηνλ πίλαθα ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ αζζελεηψλ σο 

πξνο ηελ επαγφκελε αληθαλφηεηα. Οη ςπρηθέο θαη λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο 

ζπγθεληξψλνπλ ην 13% ησλ ζπλνιηθψλ DALY's (ρακέλσλ ρξφλσλ δσήο ζηαζκηζκέλα σο 

πξνο ηελ επαγφκελε αληθαλφηεηα) πνπ ράλνληαη, ζε ζρέζε κε φιεο ηηο αζζέλεηεο θαη ηνπο 

ηξαπκαηηζκνχο παγθνζκίσο (WHΟ 2008). χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ ΠΟΤ, 450 

εθαηνκκχξηα άηνκα πάζρνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή. Απφ απηνχο ηνπιάρηζηνλ 

150 εθαηνκκχξηα ππνθέξνπλ απφ θαηάζιηςε ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο, ζρεδφλ έλα 

εθαηνκκχξην απηνθηνλνχλ θάζε ρξφλν, θαη πεξίπνπ 25 εθαηνκκχξηα ππνθέξνπλ απφ 

ζρηδνθξέλεηα (WHO 2003). 

Οη επηζηεκνληθέο πξνβνιέο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, κέρξη ην 2020, δείρλνπλ φηη 

νη λεπξνςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ζα αληηζηνηρνχλ ζην 15% ηεο παγθφζκηαο αλαπεξίαο, κε 

κφλε ηελ θαηάζιηςε λα αληηζηνηρεί ζην 5,7% ησλ ρακέλσλ DALY's. Δλψ ππνινγίδεηαη 

φηη έλα ζηα ηέζζεξα άηνκα ζα αλαπηχμεη κία ή πεξηζζφηεξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ή 

δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (WHO 2001). 

 

 

1.7 Η εικόνα ηυν τςσικών διαηαπασών ζηην Δςπυπαφκή Κοινόηηηα 

 

Η αλαζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ 27 επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ ζηελ θνηλφηεηα απφ 

ην 1990 θαη κεηά, κε ζηνηρεία απφ 16 ρψξεο ηεο Δπξψπεο, θαηέδεημε φηη ην 27% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο ππνθέξεη απφ κία ηνπιάρηζηνλ ςπρηαηξηθή 

δηαηαξαρή (Wittcen & Jacobi 2005). 

χκθσλα δε κε ππνινγηζκνχο ζε 12κήλε βάζε θαη φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 

1.3, 82.7 εθαηνκκχξηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηνλ ελήιηθν πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο 18-65 

εηψλ, θαίλεηαη λα επεξεάζηεθαλ ή ζα επεξεαζηνχλ απφ θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή ζε 
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θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο (ζε ζπλνιηθφ αξηζκφ 301.7 εθαηνκκπξίσλ αηφκσλ) 

(Wittcen & Jacobi 2005). 
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Τξνπνπνηεκέλν από Wittcen HU., Jacobi F., Size and burden of mental disorders in Europe-a critical 

review and appraisal of 27 studies, European Psychopharmacology, 2005, 15:357-376 

Γιάγπαμμα 1.3 

Δκηιμώμενορ απιθμόρ ζηον γενικό πληθςζμό ηηρ ΔΔ 18-65 εηών  

πος πλήηηεηαι από τςσική διαηαπασή ζε 12μηνη βάζη 

 

Σελ πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζην πιεζπζκφ ηεο Δπξψπεο, φπσο θαίλεηαη απφ ην 

δηάγξακκα, εκθαλίδνπλ νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο (γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή, εηδηθέο 

θνβίεο, θνηλσληθή θνβία, αγνξαθνβία), νη θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο (κείδνλα 

θαηάζιηςε) θαη νη ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη απφ ην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ επεξεάζηεθε απφ θάπνηα αγρψδε ςπρηθή δηαηαξαρή, κφιηο ην 

26% έιαβε θαζνδήγεζε ή επαγγεικαηηθή θξνληίδα απφ επίζεκεο ππεξεζίεο ςπρηθήο 

πγείαο (φπσο ςπρνζεξαπεία, θαξκαθνζεξαπεία, ςπρνεθπαίδεπζε) (Γηάγξακκα 1.4). 
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Τξνπνπνηεκέλν από Wittcen HU., Jacobi F., Size and burden of mental disorders in Europe-a critical 

review and appraisal of 27 studies, European Psychopharmacology, 2005, 15:357-376  

Γιάγπαμμα 1.4 

Ποζοζηό ηος πληθςζμού αηόμυν με τςσικέρ διαηαπασέρ ζηην ΔΔ  

πος έλαβαν κάποιο είδορ θεπαπείαρ 

 

Γεδνκέλα, απφ θάπνηεο απφ απηέο ηηο κειέηεο, ζρεηηθά κε ηελ επίπησζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ππνδεηθλχνπλ φηη ζρεδφλ θάζε δεχηεξν άηνκν ζηελ Δπξψπε έρεη ή ζα 

εκθαλίζεη θάπνηα ςπρηθή αζζέλεηα ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ (Wittcen & Jacobi 

2005). χκθσλα κε κηα έθζεζε ηνπ ΠΟΤ γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Δπξψπε γηα 

ηα έηε 1997-2002, ηνπιάρηζηνλ 16% ησλ Δπξσπαίσλ δήισζαλ φηη είραλ έλα ρξφλην 

πξφβιεκα πγείαο θαη 3,4% απφ απηνχο έλα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο. Οη 

λεπξνςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζαλ ην 9% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δεισζέλησλ ρξφλησλ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη αλαπεξηψλ απφ θάπνηα αηηία 

(European Commission 2005). ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΠΟΤ ην 2001 γηα ηηο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο, θαίλεηαη φηη ζην 6,4% δηεγλψζζε ηξέρνπζα θαηάζιηςε θαη ζην 14,9% απηψλ 

γεληθεπκέλν άγρνο. ην ζχλνιφ ηνπο φιεο νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο αλήιζαλ ζε 19,2% 

(WHO 2001). Σέινο, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ λνζειεχζεθαλ ην 2005 ζηελ Διιάδα γηα 

θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή ππνινγίζηεθε ζε 39.981, ζχκθσλα κε δεδνκέλα ηεο Δζληθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδαο
3
. 

                                                           
3
 www.statistics.gr 
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1.8 Ανακεθαλαίυζη 

 

Η ςπρηθή πγεία απνηειεί κηα επξεία έλλνηα θαη αλαθέξεηαη ζηελ νινθιεξσκέλε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία ηνπ αηφκνπ. Γελεηηθνί, βηνινγηθνί, θνηλσληθνί 

θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο επηδξνχλ αξλεηηθά πξνθαιψληαο δηάθνξεο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο. Οη θνηλέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο πξνθαινχλ κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζηε 

δεκφζηα πγεία απ’ φηη νη ζνβαξέο. Η δηάγλσζε θαη ηαμηλφκεζή ηνπο γίλεηαη βάζεη θνηλά 

απνδεθηψλ ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο. Οη ηειεπηαίεο κειέηεο εκθαλίδνπλ αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη πςειέο ζέζεηο ησλ ρακέλσλ ρξφλσλ δσήο ιφγσ 

ηεο αληθαλφηεηαο πνπ απηέο πξνθαινχλ. Η ρξνληφηεηα θαη ην θφζηνο ζεξαπείαο ηνπο 

νδήγεζαλ ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ςπρηθά 

αζζελψλ ζε νιφθιεξν ην δπηηθφ θφζκν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 

 

 

2.1 Από ηο άζςλο ζηην κοινόηηηα 

 

Η πεξίζαιςε ησλ αηφκσλ πνπ έπαζραλ απφ ςπρηθέο δηαηαξαρέο αλέθαζελ 

αληηθαηφπηξηδε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θνηλσλίεο αληηκεηψπηδαλ ηηο ςπρηθέο λφζνπο. 

ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ νη άλζξσπνη απηνί αληηκεησπίδνληαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Δίραλ μερσξηζηή ζέζε ζε θνηλσλίεο φπνπ πίζηεπαλ φηη κηινχζαλ ζηνπο λεθξνχο ή ζηνπο 

ζενχο. Σν κεζαίσλα ηνπο βαζάληδαλ θαη ηνπο έθαηγαλ. Αξγφηεξα, ηνπο θιείδσλαλ ζε 

ηδξχκαηα θαη γίλνληαλ αληηθείκελν έξεπλαο γηα ηελ επηζηήκε. ηελ Δπξψπε ηνπ 19
νπ

 

αηψλα ππήξμαλ δηάθνξεο ηάζεηο. Με ηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηαηξηθήο σο ηαηξηθνχ θιάδνπ 

νη ςπρηθέο αζζέλεηεο έγηλαλ αληηθείκελν επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη νη ςπρηθά αζζελείο 

ζεσξνχληαλ αζζελείο κε ηαηξηθφ πξφβιεκα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, άλζξσπνη κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο φπσο θαη άιινη κε άιιεο αζζέλεηεο θαη αλεπηζχκεηε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, 

απνκνλψλνληαλ θαη πεξηνξίδνληαλ ζε κεγάια ηδξχκαηα, θξαηηθά ςπρηαηξεία ή άζπια 

(WHO 2001). 

ηε δεθαεηία ηνπ 1950, επίζεκνη θνξείο πγείαο, ζε παγθφζκην επίπεδν, ζπλέβαιιαλ 

ζηε ράξαμε λέσλ πνιηηηθψλ γηα ηνλ ηξφπν θξνληίδαο ησλ ςπρηθά αζζελψλ. Οη 

θπβεξλήζεηο πξνρψξεζαλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ κνληέισλ ςπρηθήο πγείαο θαη ζηελ 

ςήθηζε θαηλνχξγησλ λφκσλ. πγρξφλσο, ηα ΜΜΔ θαη ε θνηλσλία γεληθφηεξα άξρηζαλ λα 

εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο. Θέκαηα ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα 

ησλ ςπρηθά αζζελψλ άξρηζαλ λα ζπδεηηνχληαη θαη ε θνηλσλία αλαγλψξηδε ηελ 

αλεπάξθεηα ησλ ηδξπκαηηθψλ ζεξαπεηψλ θαη ην δήηεκα ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ 

ζηίγκαηνο (Tuntiya 2003). 

Έηζη παξφιν πνπ κέρξη ηφηε ε θνηλφηεηα ζεσξνχληαλ έλα βίαην θαη απεηιεηηθφ πεξηβάιινλ 

γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο, απφ ηα κέζα ηνπ 1950 ε θξνληίδα ζηελ θνηλφηεηα απνηέιεζε ηνλ 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο ςπρηαηξηθήο θαη έγηλε ζπλψλπκε κε ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, ελψ ε 

θξνληίδα ζην ςπρηαηξείν ζπλδέζεθε κε ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ θνηλσλία, ηνλ 

δηαρσξηζκφ θαη ηελ απάλζξσπε κεηαρείξηζε. Η κεγάιε άλζηζε ηεο Κνηλσληθήο-

Κνηλνηηθήο Φπρηαηξηθήο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 ζηηο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο, 
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πξνζέθεξε έλα πξαθηηθφ θαη ηδενινγηθφ κνληέιν γηα ηε θξνληίδα ησλ ςπρηθά αζζελψλ 

έμσ απφ ηα ςπρηαηξεία (Μαδηαλφο 2002). 

Μέζα ζηα επφκελα ρξφληα θαη ζαλ κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε, αλαπηπγκέλεο 

Γπηηθέο ρψξεο φπσο ε Ακεξηθή θαη ε Μ. Βξεηαλία αθνινχζεζαλ δηαδηθαζίεο 

αλαδηνξγάλσζεο ησλ ζεζκηθψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έιεγραλ θαη φξηδαλ ην 

ςπρηαηξηθφ ηνπο ζχζηεκα –δηαδηθαζίεο πνπ είλαη παγθνζκίσο γλσζηέο σο «ςπρηαηξηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο» (θαπηλάθεο & Μαπξέαο 2001) (Μαδηαλφο 2002). Η γεληθή ηάζε γηα 

ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ηα επφκελα ρξφληα, εθθξάζηεθε κε ηε δεκηνπξγία κηαο επξείαο 

ιίζηαο δνκψλ/κνλάδσλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα θαη κε ηελ πξνζπάζεηα 

θιεηζίκαηνο ησλ κεγάισλ ςπρηαηξείσλ. 

Η εγθαηάιεηςε ηεο ηδξπκαηηθήο ςπρηαηξηθήο επέθεξε ηελ απειεπζέξσζε ελφο 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ςπρηθά αζζελψλ απφ ηα ςπρηαηξηθά άζπια. Ο φξνο 

απναζπινπνίεζε εηζήρζε γηα λα αλαθεξζεί ζηε ζεκαληηθφηεξε πηπρή ηεο ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο (Tuntiya 2003). 

Πνιιέο απφ ηηο πξνζπάζεηεο γηα κεηαξξχζκηζε θαη απναζπινπνίεζε πνπ μεθίλεζαλ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ζηηο νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλεο δπηηθέο ρψξεο, ζπλερίζηεθαλ ηα 

επφκελα ρξφληα ζε θάπνηεο απφ απηέο (Μ. Βξεηαλία, ΗΠΑ) (Tuntiya 2003) (Mechanic 

2007), ζε άιιεο θάλεθαλ λα ράλνπλ ηελ αξρηθή ηνπο δχλακε θαη λα παξαθκάδνπλ (Ιηαιία 

ηελ δεθαεηία ηνπ 80) (Burti & Benson 1996), ελψ ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο, φπσο ε 

Διιάδα, ε Ιζπαλία θαη ε Πνισλία, άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ζρεηηθά πξφζθαηα 

(Madianos & Christodoulou 2007) (Vazquez-Barquero & Garcia 1999) (Balicki et al 2000). 

Οη κεηαξξπζκηζηηθέο/απναζπινπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο ζπλερίδνληαη αθφκα ζε 

πνιιέο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ηεο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο. 

 

 

2.2 Οι λόγοι πος οδήγηζαν ζηην μεηαππύθμιζη 

 

Αλακθίβνια κηα απφ ηηο πην ξηδνζπαζηηθέο θηλήζεηο ζε παγθφζκην 

θνηλσληθνπνιηηηθφ επίπεδν, ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ήηαλ ε ζρεδφλ ηαπηφρξνλε 

κεηαξξχζκηζε ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ην ηδξπκαηηθφ κνληέιν ςπρηαηξηθήο 

θξνληίδαο ζε έλα αλνηθηφ κνληέιν θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα πνπ νδήγεζε ζηελ 

απναζπινπνίεζε θαη ζην θιείζηκν ησλ κεγάισλ ςπρηαηξείσλ ζε νξηζκέλεο απφ ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ (θαπηλάθεο & Μαπξέαο 2001). 

Κνηλσληθά θαηλφκελα κεγάιεο έθηαζεο, φπσο ε απναζπινπνίεζε έρνπλ πνιιέο 
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αηηηνινγίεο θαη κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε δηάθνξεο δπλάκεηο θαη γεγνλφηα. Αξθεηέο 

ππνζέζεηο θαη επηρεηξήκαηα κπνξεί λα βξεη θάπνηνο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

εμήγεζε ησλ πνιηηηθψλ απναζπινπνίεζεο. Απηέο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

αθαδεκατθέο θαη εξεπλεηηθέο πεξηνρέο φπσο ε αλάιπζε ησλ επηζηεκψλ πγείαο (health 

care analysis), ε θηινζνθία ηεο πγείαο, ε θνηλσληθή ηζηνξία ή αθφκα θαη ε ηζηνξία ηεο 

θνηλσληνινγίαο, ρσξίο φκσο λα πξνζθέξνπλ κία ζαθή εμήγεζε (Tuntiya 2003) 

(Madianos 2006). 

Αλαδεηψληαο ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απναζπινπνίεζεο θαη κεηαξξχζκηζεο ηεο ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο ζηηο δπηηθνεπξσπατθέο 

ρψξεο, νη πην δηαδεδνκέλεο θαη ζπρλφηεξα αλαθεξφκελεο εξκελείεο είλαη: 

 Η ζεκαληηθή πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνθαξκαθνινγίαο (ε ιεγφκελε 

«ςπρνθαξκαθνινγηθή επαλάζηαζε») κε ηελ αλαθάιπςε θαηλνχξγησλ θαξκάθσλ, ηδίσο 

λεπξνιεπηηθψλ θαη αληηθαηαζιηπηηθψλ, βειηίσζε ηελ θιηληθή εηθφλα ησλ παζρφλησλ θαη 

ζπλέβαιιε ζηελ έμνδν πνιιψλ εμ’ απηψλ ζηελ θνηλφηεηα 

 Η αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ςπρνθνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ βνήζεζε ζηελ 

νκαιφηεξε πξνζαξκνγή ησλ αζζελψλ εθηφο ςπρηαηξείνπ 

 Η θίλεζε ππέξ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ έγηλε έλα πξαγκαηηθά παγθφζκην 

θαηλφκελν ππφ ηελ αηγίδα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ παξαδνρή 

ηνπ αξλεηηθνχ ξφινπ ηνπ αζχινπ 

 Κνηλσληθά θαη ςπρηθά ζηνηρεία ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ νξηζκφ ηεο πγείαο ηνπ 

λεντδξπζέληα, ηε δεθαεηία ηνπ 1950, ΠΟΤ, πνπ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ επηξξνή 

ηνπ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ αιιαγή ησλ 

κνληέισλ θξνληίδαο ζηελ ςπρηθή λφζν. 

Σα παξαπάλσ γεγνλφηα, ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηελ πηνζέηεζε κηαο νιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ νπνία απνξξέεη ε απφπεηξα κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ε ράξαμε λέσλ πνιηηηθψλ. Η λέα 

απηή πξνζέγγηζε, ε νπνία έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ απφιπηε βηνινγηθή ςπρηαηξηθή, 

δηθαηνινγεί ηδενινγηθά ηελ αλάγθε γηα δηακφξθσζε ελφο ζεξαπεπηηθνχ ζρεδίνπ ην νπνίν 

ζα πεξηιακβάλεη, πέξα απφ ηελ ελδερφκελε λνζειεία θαη ηελ ςπρνθαξκαθνζεξαπεία, 

παξέκβαζε ζηελ νηθνγέλεηα, θαζψο θαη θνηλσληθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ παξνρή επξχηεξεο ζηήξημεο θαη δπλαηφηεηαο γηα επαλέληαμε. Οη δηαπηζηψζεηο 

απηέο απνηεινχλ νπζηαζηηθά ην έξεηζκα ηεο φιεο πξνζπάζεηαο λα κεηαηεζεί ην θέληξν 

βάξνπο ηεο θξνληίδαο απφ ηα κεγάια ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία κε ηελ πάξνδν ηνπ 
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ρξφλνπ έγηλαλ θαηαπηεζηηθά θαη νπηζζνδξνκηθά, ζε κηα πην αλνηθηή θαη επέιηθηε 

θξνληίδα κέζα ζηελ θνηλφηεηα. Έηζη εδξαηψλεηαη ζηαδηαθά κηα θαηλνχξγηα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ βξίζθεη ηηο ρψξεο κε ηελ πην αλαπηπγκέλε θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή ζπγθξφηεζε λα αληηιακβάλνληαη ηα ζηελά θαη πεξηνξηζκέλα φξηα ηεο 

ςπρηαηξηθήο ηνπ 19
νπ

 

αηψλα θαη ηελ αδπλακία ηνπ ζεζκνχ ηνπ ςπρηαηξείνπ λα απαληήζεη 

ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ γηα έλα απνηειεζκαηηθφ ζεξαπεπηηθφ ζρέδην (WHO 2001) 

(Pilgrim & Rogers 2004). 

Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αθαδεκατθνχο, νη ιφγνη πνπ ζεσξήζεθαλ ππεχζπλνη γηα ηε 

ζρεδφλ ηαπηφρξνλε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε θαη απναζπινπνίεζε ζηηο πεξηζζφηεξεο 

δπηηθέο ρψξεο, είλαη πνιιαπινί θαη ακθηζβεηνχκελνη θαη εκπιέθνπλ έλα ζχλζεην ζχλνιν 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηεο δεκφζηαο εζηθήο, ηνπ θξάηνπο 

θαη ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο (Pilgrim & Rogers 2004). 

 

 

2.3 Σο πλαίζιο ηηρ τςσιαηπικήρ μεηαππύθμιζηρ 

 

Ο φξνο κεηαξξχζκηζε είλαη ζπλψλπκνο κε ηε κεηακφξθσζε, ηε κεηαηξνπή, ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ αιιαγή. Πην εηδηθά, ε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ζε φια ηα ζεζκηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία πνπ ειέγρνπλ θαη νξίδνπλ ην 

ςπρηαηξηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο (λνκηθά, δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά, δηαδηθαζηηθά θαη ην 

θιηληθφ πιαίζην) (Μαδηαλφο 1994).  

Φπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ζεσξείηαη ε αιιαγή ζηε θηινζνθία θαη ηελ πξαθηηθή 

ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ςπρηαηξηθνχ αζζελή, κε ηε κεηάβαζε απφ ην παξαδνζηαθφ 

ςπρηαηξηθφ ίδξπκα ζηηο ελαιιαθηηθέο δνκέο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη απνθαηάζηαζεο 

ζηνλ θνηλνηηθφ ρψξν (Madianos 2010). Βαζίδεηαη ζε κηα λέα αληίιεςε δηαρείξηζεο ηεο 

ςπρηθήο αζζέλεηαο, φπνπ ην δίθηπν θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο ζπλαληά ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη αληηδηαζηέιιεηαη ην κνληέιν αζπιηαθνχ ηχπνπ πνπ 

ίζρπε ζην παξειζφλ. Η πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ κηαο πην αλνηθηήο ςπρηαηξηθήο 

θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο επξείαο ιίζηαο 

ελδνλνζνθνκεηαθψλ θαη εμσλνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.1, πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηε κεηαξξχζκηζε, θξνληίδνληαο 

ζπγρξφλσο γηα ηε ζεξαπεία θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ 

(Γακίγνο 2003). 
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Πίνακαρ 2.1 

Δνδονοζοκομειακέρ & Δξυνοζοκομειακέρ δομέρ 

ΔΝΓΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΔ ΓΟΜΔ ΔΞΧΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΔ ΓΟΜΔ 

Μνλάδεο Βξαρείαο Ννζειείαο Κέληξα ςπρηθήο πγείαο 

Μνλάδεο νμέσλ πεξηζηαηηθψλ Ιαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα 

Κέληξν παξέκβαζεο θξίζεο Οηθνηξνθεία, μελψλεο 

Ξελψλαο βξαρείαο λνζειείαο  Πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα 

Ννζνθνκείν εκέξαο Κέληξν εκέξαο 

 Κηλεηέο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο  

 Μνλάδεο απνθαηάζηαζεο θαη ςπρηθήο επαλέληαμεο  

 Δηδηθά θέληξα ςπρηθήο επαλέληαμεο 

Τξνπνπνηεκέλν από Γακίγνο Γ., Απναζπινπνίεζε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, Δθδόζεηο 

Παπαδήζε, 2003 

 

Η ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλνηηθήο 

ςπρηαηξηθήο, ηελ απναζπινπνίεζε θαη ηελ ηνκενπνίεζε, δειαδή κε παξακέηξνπο νη 

νπνίεο παίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηελ επηηπρία πξνγξακκάησλ ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο. 

 

 

2.3.1 Παξνρή θξνληίδαο ζηελ θνηλόηεηα 

 

Η ηδέα ηεο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν απνηειεί κηα θαζνιηθή 

πξνζέγγηζε. Η θξνληίδα ζε θνηλνηηθή βάζε ζεκαίλεη φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

αζζελψλ πνπ ρξεηάδεηαη πεξίζαιςε ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηζάιπεηαη ζε 

απηφ ην επίπεδν. Πξέπεη ε πεξίζαιςε φρη κφλν λα είλαη ηνπηθή θαη πξνζβάζηκε, αιιά θαη 

λα απαληά ζηηο πνιιαπιέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ. Δπηπξφζζεηα, νθείιεη λα ζηνρεχεη ζηε 

ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ, ψζηε λα ελδπλακψλνληαη νη άλζξσπνη 

κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ζηνρεχνληαο ζηελ απηνβνήζεηα θαη απηνεμππεξέηεζή ηνπο, κε 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπο, θαζψο 
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επίζεο θαη κε ηε δξάζε ζπγθξνηεκέλσλ ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θξνληίδα ζηελ θνηλφηεηα γηα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο ή 

ςπρηθά πξνβιήκαηα ζεκαίλεη (WHO 2001) : 

• Τπεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ αζζελή, φπσο γεληθφ λνζνθνκείν κε ηκήκα γηα 

έθηαθηεο εηζαγσγέο, θαη δνκέο ζηελ θνηλφηεηα γηα καθξνρξφληα παξακνλή 

• Θεξαπεία θαη εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα ζχκθσλα κε δηάγλσζε θαη αλάγθεο ηνπ θάζε 

αηφκνπ 

• Παξεκβάζεηο ηφζν ζηα ζπκπηψκαηα φζν θαη ζηελ πξνθαινχκελε απφ απηά 

αληθαλφηεηα 

• Μηα κεγάιε θαηεγνξία ππεξεζηψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε 

ςπρηθά πξνβιήκαηα 

• πληνληζκφο θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ 

• Κηλεηέο παξά ζηαηηθέο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ θαη' νίθνλ λνζειεία 

• πλεξγαζία κε ηνπο θξνληηζηέο θαη εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο 

• Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο παξαπάλσ πιεπξέο ηεο θξνληίδαο. 

 

 

2.3.2 Τνκενπνίεζε 

  

Σν θπξίαξρν κνληέιν νξγάλσζεο κηαο νινθιεξσκέλεο ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο, ζε 

πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, είλαη ε δεκηνπξγία γεσγξαθηθά θαζνξηζκέλσλ πεξηνρψλ πνπ 

νλνκάδνληαη ηνκείο. Η ηδέα απηή αλαπηχρζεθε ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηε Γαιιία θαη 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηά, εθαξκφζζεθε σο νξγαλσηηθή αξρή ζε φιεο ζρεδφλ 

ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, κε κέγεζνο πιεζπζκνχ πνπ πνηθίιεη. Απηή ε 

αληηκεηψπηζε, έρεη πνιιά θνηλά κε ηελ ηδέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ζηε 

ζηξαηεγηθή ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πιεζπζκηαθήο θαη 

γεσγξαθηθήο κνξθήο ηνπ ηνκέα είλαη απαξαίηεηνο γηα ην ζρεδηαζκφ ππεξεζηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ, πεξηιακβάλεη ζπλήζσο 70.000-150.000 θαηνίθνπο. Η 

ηνκενπνίεζε ζπληειεί ζην λα αλαπηπρζνχλ ππεξεζίεο πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

πιεζπζκηαθέο θαη γεσγξαθηθέο ηδηνκνξθίεο ηνπ ηνκέα θαζψο θαη ζην λα ζηειερσζνχλ νη 

ππεξεζίεο κε πξνζσπηθφ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηνλ νπνίν 

πξννξίδνληαη. Δπηπιένλ, ην κέγεζνο ηνπ ηνκέα θαζνξίδεη θαη ηηο απνζηάζεηο πνπ 
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ρξεηάδεηαη ν αζζελήο λα δηαλχζεη, ψζηε λα κελ αλαγθάδεηαη λα απνκαθξχλεηαη γηα ηελ 

παξνρή ηεο πεξίζαιςεο απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ (WHO 2001). 

 

 

2.3.3 Απναζπινπνίεζε 

 

Η αλεπάξθεηα ησλ ςπρηαηξείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηδξπκαηνπνίεζε, ηελ 

κνληκνπνίεζε δειαδή ηεο αληθαλφηεηαο, πνπ νθείιεηαη ζηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη 

ζηελ ηδξπκαηηθή θξνληίδα, νδήγεζε ζην θίλεκα ηεο απναζπινπνίεζεο. Απναζπινπνίεζε 

είλαη ε δηαδηθαζία εμφδνπ ρξφλησλ αζζελψλ απφ ηα κεγάια ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα θαη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ θνηλφηεηα. Απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή πηπρή ηεο ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο απνζπψληαο, θαηά κία έλλνηα, ηνλ ςπρηθά αζζελή απφ έλα ίδξπκα κε 

ζηφρν ηελ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ επαλέληαμή ηνπ ζηελ θνηλφηεηα. 

Παξάιιεια νδεγεί ζηελ εθαξκνγή ελφο δηθηχνπ ελαιιαθηηθψλ θνηλνηηθψλ δνκψλ θαη 

ζπρλά ζην θιείζηκν ηνπ ηδξχκαηνο (Τθαληήο 2005). 

Η δηαδηθαζία ηεο απναζπινπνίεζεο δελ είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ απιή δηαδηθαζία 

εμηηεξίνπ ηνπ αζζελή απφ ην άζπιν ή ηελ απνλνζνθνκεηνπνίεζή ηνπ. Δίλαη κηα ζχλζεηε 

δηαδηθαζία κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Μεηαθνξά ζηελ θνηλφηεηα ησλ ρξφλησλ λνζειεπφκελσλ αζζελψλ, πνπ έρνπλ 

πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια. 

 Δδξαίσζε θαη δηαηήξεζε ησλ θνηλνηηθψλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο γηα ηνπο κε 

αζπινπνηεκέλνπο ςπρηθά αζζελείο 

 Σν θιείζηκν ησλ ηδξπκάησλ πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ηε δεκηνπξγία 

ελαιιαθηηθψλ δνκψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα 

 Πξφιεςε κε αλαγθαίσλ εηζαγσγψλ ζε ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα. 

Δπνκέλσο, ε απναζπινπνίεζε είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη απφ 

ηε κία κεξηά ηελ έμνδν ησλ ςπρηθά αζζελψλ απφ ηα κεγάια ςπρηαηξεία θαη απφ ηελ άιιε 

ηελ εδξαίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλφηεηαο, πνπ ζα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε 

θξνληίδα πνπ έρνπλ αλάγθε (WHO 2001) (Lamb & Bachrach 2001). 
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2.4 Η τςσιαηπική-τςσοκοινυνική αποκαηάζηαζη (ΦΚΑ) ζηα πλαίζια ηηρ 

αποαζςλοποίηζηρ  

 

Γηα λα επηηεπρζεί ν ηειηθφο ζηφρνο ηεο απναζπινπνίεζεο, ε επαλέληαμε δειαδή 

ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ε απηφλνκε δηαβίσζε ηνπο, παξάιιεια κε 

ηε θαξκαθνζεξαπεία εθαξκφδνληαη θαη δξάζεηο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο. Η 

ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε (psychosocial rehabilitation), ζπρλά αλαθεξφκελε θαη σο 

ζεξαπεία απνθαηάζηαζεο (rehabilitation), πεξηιακβάλεη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο 

δηαδηθαζίεο-ηερληθέο πνπ βνεζνχλ άηνκα κε ζνβαξέο ςπρηθέο αζζέλεηεο λα αλαπηχμνπλ 

ηηο απαηηνχκελεο θνηλσληθέο, δηαλνεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ψζηε λα 

δήζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ ζηελ θνηλφηεηα κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε επαγγεικαηηθή 

ππνζηήξημε (Μαδηαλφο 2002) (Rossler 2006). Οη ζηφρνη ηεο ΦΚΑ (ΠΟΤ 1996) 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Μείσζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο κέζσ θαξκαθνζεξαπείαο, ςπρνινγηθψλ ρεηξηζκψλ 

θαη ςπρνθνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ 

 Μείσζε ησλ ηαηξνγελψλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ ηδξπκαηηζκνχ 

 Βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ, ηεο ςπρνινγηθήο αληηκεηψπηζεο θαη ηεο απαζρφιεζεο 

 Μείσζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ ζηίγκαηνο 

 Παξνρή ππνζηήξημεο ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ κέινο κε ςπρηθή δηαηαξαρή 

 Κνηλσληθή ππνζηήξημε κε ηελ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελφο καθξνπξφζεζκνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο ζηήξημεο, κε ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ γηα ζηέγε, ηελ 

απαζρφιεζε, ην θνηλσληθφ δίθηπν θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

 Σελ ελίζρπζε ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο απηνλνκίαο, 

ηεο απηάξθεηαο θαη ησλ ηθαλνηήησλ απηνυπνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ. 

Η θηινζνθία πίζσ απφ ηελ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη δχν 

ζηξαηεγηθέο. Η πξψηε ζηξαηεγηθή είλαη ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη αθνξά ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη πξνζφλησλ ζηνλ ςπρηθά αζζελή εθκεηαιιεπφκελε ηα πγηή κέξε ηνπ εγψ 

ηνπ. Η δεχηεξε ζηξαηεγηθή είλαη νηθνινγηθή θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε 

ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ψζηε λα κεησζνχλ νη πηζαλέο ζηξεζνγφλεο 

πεγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παξεκβάζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν  αλαθέξνληαη: 

 ηελ εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζε 
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ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Η εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο αθνξά ζε 

φιεο εθείλεο ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

δηαβίσζεο (π.ρ. δηαηξνθή, ζσκαηηθή θξνληίδα, ληχζηκν, πεξηπνίεζε ηνπ εαπηνχ). Η 

εθπαίδεπζε ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη ην ζχλνιν εθείλσλ ησλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εηδηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο κάζεζεο γηα λα πξνάγνπλ ηελ 

απφθηεζε, γελίθεπζε θαη δηάξθεηα ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη ζε θνηλσληθέο θαη 

δηαπξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο. 

 ηελ ςπρνεθπαίδεπζε ηνπ αζζελή, δειαδή ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζηε δηαρείξηζε 

ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο ηνπ θαζψο θαη ζηε ζσζηή ιήςε ηεο θαξκαθεπηηθήο ηνπ 

αγσγήο. 

 ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηνπο αζζελείο θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Η 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ πιαίζην ζην νπνίν ε ΦΚΑ 

πξέπεη λα αλαπηπρζεί. Οη νκάδεο απηνβνήζεηαο γηα ζπγγελείο ρξφλησλ αζζελψλ έρνπλ 

απνδεηρζεί σο κηα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή ΦΚΑ ζε αηνκηθφ επίπεδν. 

 ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη απνθαηάζηαζε. Η απφθηεζε θαη δηαηήξεζε 

εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη θαη σο ν βαζηθφηεξνο ζηφρνο ηεο Φπρηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο. Η  

εξγαζία πηζηεχεηαη  φηη φρη  κφλν  πξνάγεη ηε γεληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζζελή, αιιά 

φηη ζπκβάιιεη θαη ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ελψ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ απηνπεπνίζεζε θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ. Η απφθηεζε επαγγέικαηνο 

απνηειεί έλα βήκα γηα ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ άιινπο θνξείο θαη ην απαξαίηεην 

βήκα γηα ηελ ελζσκάησζε ζηελ θνηλσλία (ΠΟΤ 1996) (Madianos 2006). 

Οη νηθνινγηθέο παξεκβάζεηο ηεο ΦΚΑ θαηεπζχλνληαη ζε θνηλσληθνπνιηηηθφ 

επίπεδν (ΠΟΤ 1996) θαη ζηνρεχνπλ: 

 ηελ ελίζρπζε ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Η ελδπλάκσζε ησλ ρξεζηψλ απνηειεί 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν θαη ζηφρν ηεο ΦΚΑ 

 ηε βειηίσζε ηεο ζηάζεο ηεο θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά κε ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

 ηε βειηίσζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 

 ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ.  Η έληαμε 

ηεο ΦΚΑ ζε θάζε πνιηηηθή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ε αλάινγε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ, απνηεινχλ νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ΦΚΑ. 

Γηα λα ζεσξεζεί κηα παξέκβαζε απνθαηαζηαζηαθή δελ αξθεί κφλν λα αζρνιείηαη 

κε ηηο δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ κε ζνβαξή ςπρηθή δηαηαξαρή. Θα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ 

θαιπηέξεπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ άξξσζηνπ αηφκνπ ζε έλα ξφιν πνπ ζεσξείηαη 
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ζεκαληηθφο θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πάζρνληα. Παξάιιεια, φιεο νη παξεκβάζεηο ζα πξέπεη 

λα θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ απηνελδπλάκσζε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ (Farkas 2006). 

Κάπνηεο απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο ςπρηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο είλαη θαη ε 

εθπαίδεπζε ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε δηαρείξηζε πεξίπησζεο θαη ην ελεξγεηηθφ 

ππνζηεξηθηηθφ πξφγξακκα θξνληίδαο γηα ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο (Madianos 2006). 

Η ΦΚΑ είλαη πνιχπινθε θαη θηιφδνμε επεηδή ζπκπεξηιακβάλεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα, απφ ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία κέρξη θαη ηα ζπίηηα θαη 

ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Αθφκε, ε ΦΚΑ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θνηλσλία σο ζχλνιν. Καηά 

ζπλέπεηα, απηνί πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ΦΚΑ πνηθίινπλ επίζεο αξθεηά, π.ρ. κπνξεί λα 

είλαη ρξήζηεο ππεξεζηψλ, επαγγεικαηίεο πγείαο, νηθνγέλεηεο αζζελψλ, εξγνδφηεο ή 

δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ησλ θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ (ΠΟΤ 1996). 

Η ιεηηνπξγία θαη ζπλεξγαζία δνκψλ επαλέληαμεο θαη απνθαηάζηαζεο ζε θνηλνηηθφ 

επίπεδν, ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε επηηπρίαο ελφο απνθαηαζηαζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Οη δνκέο απηέο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

(Κνληαμάθεο & Υξηζηνδνχινπ 2000) : 

1. Σηο ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο (θέληξα εκέξαο, 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ελειίθσλ, ηαηξνπαηδαγσγηθέο ππεξεζίεο). 

2. Σηο ππεξεζίεο ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο (νηθνηξνθεία, μελψλεο, πξνζηαηεπφκελα 

δηακεξίζκαηα, αλάδνρεο νηθνγέλεηεο) 

3. Σηο ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο (εξγαζηήξηα πξνεπαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, πξνζηαηεπκέλα παξαγσγηθά εξγαζηήξηα, θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο) 

4. Σηο ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο ηνπ γεληθνχ λνζνθνκείνπ. 

Οη ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο ζηα ζχγρξνλα ςπρηαηξηθά πιαίζηα γίλνληαη κέζα 

απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ ζπλήζσο δηεπζχλεηαη απφ έλαλ ςπρίαηξν θαη βαζίδεηαη 

ζηε ζπλεξγαζία ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

θνηλνηηθψλ πφξσλ, νηθνλνκηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη αλζξψπηλσλ. 

 

 

2.5 Η τςσιαηπική μεηαππύθμιζη ζηιρ δςηικοεςπυπαφκέρ σώπερ 

 

Αλ θαη πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ αθνινχζεζαλ ηε 

κεηαξξχζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο πξνο έλα θνηλνηηθφ κνληέιν ςπρηθήο πγείαο, ε 

έθηαζε θαη ν ηχπνο ηεο κεηαξξχζκηζεο δηαθέξνπλ αξθεηά απφ ρψξα ζε ρψξα. Απηφ πνπ 
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είλαη θνηλφ ζε πνιιέο απφ ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ, 

είλαη ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο πνιηηείαο γηα ηελ ςπρηθή πγεία πνπ νδεγεί ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηε δηαδηθαζία απναζπινπνίεζεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη ζηελ 

απνθέληξσζε ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη φηη θακία ρψξα δελ θαηάθεξε λα ππεξπεδήζεη φια 

ηα εκπφδηα. ζνλ αθνξά ζηα εκπφδηα ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

παξφιν πνπ δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, ππάξρνπλ θάπνηεο θνηλέο αληηζηνηρίεο ζε 

ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο 

(WHO 2001) (WHO 2006). Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

πνπ πξνέβεζαλ ζε κεηαξξχζκηζε ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπο αλαθέξνληαη 

επηγξακκαηηθά παξαθάησ (WHΟ 2001). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη επηγξακκαηηθά ε 

κεηαξξπζκηζηηθή πνξεία έμη δπηηθνεπξσπατθψλ θξαηψλ:  

 Διιηπείο, κε επαξθείο θαη κε πνηνηηθέο θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο 

 ρη εχθνιε πξφζβαζε ηνπ πιεζπζκνχ. Οη ππεξεζίεο είλαη άληζα θαηαλεκεκέλεο 

ζηνπο ηνκείο ςπρηθήο πγείαο θαη δε γίλεηαη θαηάιιειε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ  

 Αδπλακία θαηάξγεζεο φισλ ησλ ςπρηαηξηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηηπρνχο 

απναζπινπνίεζεο ιφγσ αλαπνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, έιιεηςεο 

ζπληνληζκνχ θαη δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

 ηάζε ησλ θνξέσλ πγείαο θαη ηεο θνηλφηεηαο ζηελ απναζπινπνίεζε θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθή επαλέληαμε ησλ αζζελψλ (αξλεηηθέο ζηάζεηο, ζηίγκα) 

 Έιιεηςε ζε νηθνλνκηθνχο, αλζξψπηλνπο θαη ηερλνινγηθνχο πφξνπο. 

 

 

2.5.1. Ιηαιία 

 

ηελ Ιηαιία ε δηαδηθαζία ηεο απναζπινπνίεζεο θαη αλακφξθσζεο ησλ 

ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ είρε γξήγνξε πνξεία, ηελ κεγαιχηεξε έθηαζε θαη ηε κεγαιχηεξε 

επηηπρία απφ θάζε άιιν θξάηνο ηεο Δπξψπεο. Με ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 180 ην 1978 

απαγνξεχζεθαλ νη λέεο εηζαγσγέο ςπρηθά αζζελψλ ζηα ηδξχκαηα, έθιεηζαλ ηα κεγάια 

ηδξχκαηα θαη δεκηνπξγήζεθαλ λέεο δνκέο ζηελ θνηλφηεηα γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο (Burti 

& Benson 1996) (WHO 2001). Οη θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο παξέκεηλαλ άληζα 

θαηαλεκεκέλεο αλάκεζα ζηε βφξεηα θαη λφηηα Ιηαιία. Μάιηζηα ζε πνιιά κέξε ηεο λφηηαο 

Ιηαιίαο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1990, ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο πξνζέθεξε ειάρηζηεο 

ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ή ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηε ψζηε λα κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζαλ 
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θνηλνηηθή θξνληίδα. Θεσξήζεθε κάιηζηα φηη ε πνιηηεία εγθαηέιεηςε ηνπο ςπρηθά 

αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ζηελ θνηλφηεηα ζηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηαξξχζκηζεο 

(Bollini et al 1988). 

 

 

2.5.2 Γεξκαλία 

 

Η Γεξκαλία ζηξάθεθε πξνο έλα θνηλνηηθφ ζχζηεκα ςπρηθήο πγείαο, ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, κέζα ζην γεληθφηεξν θιίκα θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αιιαγψλ. 

Ήηαλ θνηλή απαίηεζε ε ελζσκάησζε ηεο ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο ζηα γεληθά λνζνθνκεία 

θαη ε ίδξπζε ελδνλνζνθνκεηαθψλ θαη εμσλνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ (Baker et al 2001). 

Η ζπλερήο δηαδηθαζία απντδξπκαηνπνίεζεο θαη ε εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ 

ςπρηθήο πγείαο επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηελ επαλέλσζε Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο 

Γεξκαλίαο ην 1990.  

ην Γεξκαληθφ ζχζηεκα ςπρηθήο πγείαο δελ ππάξρεη θεληξηθή νξγάλσζε θαη ε 

θπβέξλεζε δε δηθαηνχηαη λα θαζνξίζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο πνιηηηθήο ή λα ζέζεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Η θξνληίδα ςπρηθήο πγείαο απνηειεί έλα επηθνπξηθφ ζχζηεκα 

φπνπ ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ζρεδηαζκφο είλαη αξκνδηφηεηα ησλ 16 νκνζπνλδηαθψλ 

θξαηηδίσλ. Δίλαη θαηαλεκεκέλε κεηαμχ πνιιψλ ηνκέσλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζεκαληηθέο πεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο. Τπάξρεη ράζκα αλάκεζα ζηηο ελδνλνζνθνκεηαθέο 

θαη εμσλνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη ρσξηζηά θαη 

ζηειερψλνληαη απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Απφ ην 1970 θαη κεηά ν αξηζκφο ησλ 

ςπρηαηξηθψλ θιηλψλ κεηψζεθε θαηά ην ήκηζπ. Σν κεηαξξπζκηζηηθφ ξεχκα ήηαλ αξθεηά 

ηζρπξφ θαη θαηάθεξε λα αθνκνηψζεη ηα δχν δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα κεηά ηελ έλσζε. 

ηηο κέξεο καο, ην θαηαθεξκαηηζκέλν ζχζηεκα θαη ε ρξεκαηνδφηεζε απνηεινχλ εκπφδηα 

πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ απφ ηε γεξκαληθή θνηλσλία (Baker et al 2001) (Kunze et al 

2001) (Salize et al 2007). 

 

 

2.5.3  ΗΠΑ 

 

ηελ Ακεξηθή ν Νφκνο πεξί Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγείαο ην 1963 επέβαιε ηελ 

απντδξπκαηνπνίεζε επηθέξνληαο καδηθή έμνδν αζζελψλ απφ ηα ηδξχκαηα παξφιν πνπ 

απνπζίαδαλ νη ελαιιαθηηθέο ππεξεζίεο θνηλνηηθήο ςπρηθήο πγείαο. Μέρξη ην 1973 πνιιά 
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κεγάια ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία έθιεηζαλ θαη κεγάινη αξηζκνί ρξφληα ςπρηθά παζρφλησλ 

απειεπζεξψζεθαλ. ηηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο γίλνληαη ζπζηάζεηο απφ ηελ 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε γηα λα ζπλδεζνχλ νη άηππεο θνηλνηηθέο ππεξεζίεο παξνρήο 

ππνζηήξημεο κε θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο (Grob 1991). 

 

 

2.5.4 Μεγάιε Βξεηαλία 

 

ηελ Αγγιία ε δηαδηθαζία ηεο απναζπινπνίεζεο μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1950, κε ην 

θιείζηκν πάλσ απφ 45 ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ θαη ηε δεκηνπξγία δνκψλ ζηέγαζεο 

ζηελ θνηλφηεηα θαζψο θαη άιισλ ελαιιαθηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Ο 

πιεζπζκφο ησλ λνζειεπφκελσλ ςπρηθά αζζελψλ κεηψζεθε απφ ηνπο 152.000 ην 1952 ζε 

ιηγφηεξνπο απφ 40.000 ην 1990 (Gournay 1995). Μέρξη ην 2002 ιεηηνπξγνχζαλ ιηγφηεξα απφ 

20 ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία ελψ πξηλ ηελ ίδξπζε ηνπ NHS (National Health Service) ππήξραλ 

πεξηζζφηεξα απφ 120 αζπιηαθνχ ηχπνπ ηδξχκαηα. Γεκηνπξγήζεθαλ δνκέο ζηέγαζεο ζηελ 

θνηλφηεηα θαη ελαιιαθηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο δηέπεηαη απφ αξρέο φπσο ε ηνκενπνίεζε θαη ε θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή, 

φκσο ν ηξφπνο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε δηαθέξεη αλά πεξηνρή. Τπάξρνπλ γηα παξάδεηγκα 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αθφκα ιεηηνπξγνχλ Φπρηαηξηθνί Σνκείο ζε Γεληθά Ννζνθνκεία κε 

εμσηεξηθά ηαηξεία θαη δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο-δηαζπλδεηηθήο ηαηξηθήο 

αιιά θαη λνζειείαο εζσηεξηθψλ αζζελψλ, ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ θνηλνηηθέο δνκέο, 

μελψλεο θαη ζπκβνπιεπηηθά θέληξα κε δπλαηφηεηα επέκβαζεο ζηελ θξίζε. Χζηφζν ππάξρνπλ θαη 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε δξαζηεξηφηεηα επηθεληξψλεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζε κηθξέο θαη επέιηθηεο 

κνλάδεο ζηελ θνηλφηεηα
4
 (Johnson et al 2001). 

Η δηαδηθαζία ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ ςπρηαηξείσλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ 

ζηαδηαθή θαη ε απναζπινπνίεζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζεσξήζεθε επηηπρήο. Χζηφζν 

θαίλεηαη λα ππάξρεη αδπλακία ησλ ελαιιαθηηθψλ θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο  

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ απναζπινπνηεκέλσλ ςπρηθά αζζελψλ.  

Αλ θαη ε απντδξπκαηνπνίεζε ζηηο παξαπάλσ ρψξεο ήηαλ κεγάιεο έθηαζεο, νη 

θνηλνηηθέο ςπρηαηξηθέο δνκέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ηα πξνγξάκκαηα ςπρνθνηλσληθήο 

απνθαηάζηαζεο δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αλάγθεο πεξίζαιςεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ απναζπινπνηεκέλνπ πιεζπζκνχ. Σφζν ζηελ Ακεξηθή φζν θαη ζηελ 

Βξεηαλία νη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απεπζχλνληαλ θπξίσο ζε 

                                                           
4
 www.dh.gov.uk 

http://www.dh.gov.uk/


27 
 

άηνκα κε θνηλέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη φρη ζηα άηνκα κε ζνβαξέο θαη ρξφληεο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο (Gournay 1995). 

 

 

2.5.5 Ιζπαλία 

 

ηελ Ιζπαλία ε έλαξμε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζεκαηνδνηήζεθε απφ 

ηε δεκηνπξγία ηεο Ιζπαληθήο εηαηξίαο Φπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο (Commission on 

Psychiatric Reform) θαη ηελ ςήθηζε ηνπ Γεληθνχ λφκνπ ηεο πγείαο (General Law of 

Health) ην 1986 πνπ εηζήγαγε έλα λέν κνληέιν ςπρηθήο πγείαο. Απηφ πξνέβιεπε ηελ 

απναζπινπνίεζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο εθηελνχο δηθηχνπ 

Κνηλνηηθψλ Κέληξσλ Φπρηθήο Τγείαο. Η Ιζπαλία θαηάθεξε λα αλακνξθψζεη ηηο 

παξερφκελεο ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο, αιιά δελ θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη επαξθείο 

ελδηάκεζεο θνηλνηηθέο δνκέο (πρ ζηέγαζεο) θαη πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο γηα ηνπο 

απναζπινπνηεκέλνπο αζζελείο ζηελ θνηλφηεηα. Έηζη ηα παιαηά ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία 

δηαηεξνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα ηφζν γηα ηε καθξνρξφληα φζν θαη γηα ηε βξαρπρξφληα 

πεξίζαιςε ησλ ςπρηθά αζζελψλ (Vazquez-Barquero & Garcia 1999). 

 

 

2.5.6 Διιάδα 

 

ηελ Διιάδα νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ςπρηαηξηθνχ 

ζπζηήκαηνο πεξίζαιςεο (δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ δνκψλ ζηελ θνηλφηεηα) θαη 

απναζπινπνίεζεο έγηλαλ ζηα κέζα ηνπ 1980. Ήηαλ κηθξήο έθηαζεο θαη αθνξνχζαλ 

βαζηθά ηνπο ηδξπκαηνπνηεκέλνπο αζζελείο ζηε Λέξν. Αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, ην 1999, 

μεθίλεζε ζηελ Διιάδα ε δηαδηθαζία γηα ηελ πιήξε αλακφξθσζε ησλ ςπρηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο, ηελ απναζπινπνίεζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ 

κεγάισλ δεκφζησλ ςπρηαηξηθψλ ηδξπκάησλ (Madianos & Christodoulou 2007). 

 

 

2.6 Η αποαζςλοποίηζη ζε απιθμούρ 

 

Γηαθνξεηηθνί δείθηεο έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ κέηξεζε ηεο κεηάβαζεο, ζηα θξάηε 

φπνπ έιαβε ρψξα ε κεηαξξχζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, απφ ηηο θιαζηθέο 
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κνξθέο θξνληίδαο πξνο έλα θνηλνηηθφ κνληέιν θαη πξνο δηαδηθαζίεο απναζπινπνίεζεο 

ησλ ςπρηθά αζζελψλ. Έλαο απφ απηνχο είλαη ε κέηξεζε ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ 

παξακνλήο ζην λνζνθνκείν -φπνπ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρνπλ ειιηπή δεδνκέλα. Ο 

αξηζκφο ησλ θιηλψλ ζε δεκφζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηαζέζηκσλ ςπρηαηξηθψλ θιηλψλ (Knapp et al 2007) απνηειεί έλαλ αθφκα δείθηε, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.2 πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίνακαρ 2.2 

Ποζοζηό τςσ. κλινών ζε δημόζια τςσ. νοζοκομεία (ανά 10.000  καηοίκοςρ)  

επί ηος ζςνόλος ηυν τςσ. Κλινών 

ΔΔ (15 κέιε) 1972 1982 2001 ΔΔ (15 κέιε) 1972 1982 2001 

Απζηξία 96 94 90 Ιηαιία - 96 0 

Βέιγην 98 96 66 Λνπμεκβνχξγν 88 87 71 

Γαλία 89 80 26 Οιιαλδία 70 54 82 

Φηιαλδία 90 - 0 Πνξηνγαιία 96 100 27 

Γαιιία 80 76 64 Ιζπαλία 99 92 84 

Γεξκαλία - 92 63 νπεδία 75 58 - 

Διιάδα 98 99 49 Μ. Βξεηαλία 95 86 - 

Ιξιαλδία 99 93 85     

Πεγή: Knapp M., McDaid D., Mossialos E. Thornicroft G., Mental Health Policy and Practice across 

Europe-European Observatory on Health Systems and Policies series, Open University Press, 2007 

 

Σα δεδνκέλα απφ παξφκνηεο κειέηεο ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο ζηηο ρψξεο ηεο 

ΔΔ εκθαλίδνπλ πξννδεπηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θιηλψλ ζηα ςπρηαηξηθά 

λνζνθνκεία. ην Γηάγξακκα 2.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε κείσζε ησλ 

ςπρηαηξηθψλ θιηλψλ ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ εθάξκνζαλ δηαδηθαζίεο 

απναζπινπνίεζεο απφ ην 1998 έσο ην 2008 ζχκθσλα κε δεδνκέλα ηεο Δπξσπατθήο 

ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο. 
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47 

Γιάγπαμμα 2.1 

Φςσιαηπικέρ κλίνερ ανά 100.000 πληθςζμό ζηην Δλλάδα και ζηην ΔΔ (ηυν 15 και 

ηυν 27) μεηαξύ 1998 και 2008 

 

Σέηνηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα κέηξεζε ηεο πξνφδνπ ηεο θξνληίδαο 

καθξηά απφ ην άζπιν ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή 

κηαο δηαδηθαζίαο απναζπινπνίεζεο (Knapp et al 2007). 

ηελ Διιάδα ε ςπρηαηξηθή λνζεξφηεηα θπκαίλεηαη ζην 16-18%, κε 5-6% λα 

πάζρνπλ απφ κείδνλα θαηάζιηςε θαη 1,2% απφ ζρηδνθξέλεηα. Η αλαγσγή ζε αξηζκνχο 

δείρλεη πεξίπνπ δχν εθαηνκκχξηα άηνκα θάζε ειηθίαο, ηα νπνία αλά πάζα ζηηγκή 

ππνθέξνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή ελψ150.000 λνζνχλ απφ ςπρψζεηο κε πεξίπνπ 

10% απφ απηνχο λα ρξήδνπλ απνθαηαζηαζηαθήο αληηκεηψπηζεο (Μαδηαλφο 2009). 

Οη Priebe θαη ζπλεξγάηεο κειεηψληαο ελλέα ρψξεο ηεο Δπξψπεο πνπ κείσζαλ 

αξθεηά ηνλ αξηζκφ ησλ ςπρηαηξηθψλ θιηλψλ θαη αθνινπζήζεθαλ δηαδηθαζίεο 

απναζπινπνίεζεο, παξαηήξεζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δνκψλ ζηέγαζεο 

ζηελ θνηλφηεηα, αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ςπρηθά αζζελψλ ζηηο θπιαθέο, ζε θάπνηεο απφ 

απηέο, θαη αχμεζε ησλ αλαγθαζηηθψλ εηζαγσγψλ ησλ ςπρηθά ζζελψλ ζε ςπρηαηξηθέο 

κνλάδεο γεληθψλ λνζνθνκείσλ ζε ηξεηο απφ απηέο. Οη κειεηεηέο ραξαθηήξηζαλ απηφ ην 

θαηλφκελν σο κεηαζηέγαζε (reinstitutionalization), ππνλνψληαο φηη νη ςπρηαηξηθνί 

αζζελείο απιά κεηαθέξζεθαλ ζε λέεο κνξθέο αζχισλ ζηελ θνηλφηεηα. Σν θαηλφκελν ηεο 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tps00047
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tps00047
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κεηαζηέγαζεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηνπο απναζπινπνηεκέλνπο ςπρηθά αζζελείο ή ζηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο λα επαλεληάμνπλ πιήξσο ηα άηνκα κε ζνβαξέο ςπρηθέο 

αζζέλεηεο ζηελ θνηλφηεηα. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ε κείσζε ησλ ςπρηαηξηθψλ θιηλψλ 

κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία γηα θάζε κία απφ ηηο ρψξεο πνπ αθνινχζεζαλ 

δηαδηθαζίεο απναζπινπνίεζεο (Priebe et al 2008).  

 

 

2.7 Ανακεθαλαίυζη  

 

Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα πνιιέο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν πξνζπάζεζαλ λα 

κεηαξξπζκίζνπλ ηα ζπζηήκαηα ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Η γεληθή ηάζε ήηαλ ε 

πξννδεπηηθή κεηάβαζε απφ ην ηδξπκαηηθφ κνληέιν θξνληίδαο ζην θνηλνηηθά-βαζηζκέλν 

ζχζηεκα θξνληίδαο θαη ε απναζπινπνίεζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ. Η ηαηξηθή θξνληίδα 

παξέρεηαη ζηελ θνηλφηεηα απφ θηλεηέο κνλάδεο, αιιά θαη ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο 

γεληθψλ λνζνθνκείσλ. Η ςπρνθνηλσληθή θξνληίδα παξέρεηαη ζε έλα δίθηπν ππεξεζηψλ 

πνπ είλαη εχθνια πξνζβάζηκν θαη ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηα ζχλζεηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγεί ε ςπρηθή αζζέλεηα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Η πνξεία ηεο 

απναζπινπνίεζεο είρε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ θαη έθηαζε ζηηο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο. Η 

θαηάζηαζε ηεο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο ζήκεξα είλαη αλνκνηνγελήο αλάκεζα ζηηο 

ρψξεο θαη εμαξηάηαη απφ θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

3.1 Διζαγυγή 

 

Μέρξη ην 1980 ε ςπρηαηξηθή θξνληίδα ζηελ Διιάδα βαζηδφηαλ ζε 9 ππεξπιήξε 

δεκφζηα ςπρηαηξεία θαη άιια 40 ηδησηηθά ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, φια αλεπαξθψο 

εμνπιηζκέλα, κε αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ θαη κε έλαλ πιεζπζκφ απνηεινχκελν θπξίσο 

απφ δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπο θαη ςπρσηηθνχο αζζελείο. Γελ ππήξραλ θνηλνηηθέο 

ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, δελ ππήξρε πξφλνηα γηα απηνχο πνπ ππέθεξαλ απφ ιηγφηεξν 

ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη απνπζίαδαλ ζρεδφλ εληειψο νη ππεξεζίεο γηα ηα παηδηά 

θαη ηνπο ππεξήιηθεο. Η δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ ήηαλ αλεπαξθήο θαη ππήξρε παληειήο 

έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ δηεπζπληηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ (Madianos et al 1999). 

 

 

3.2 Σο νομοθεηικό πλαίζιο ηηρ τςσιαηπικήρ μεηαππύθμιζηρ 

 

3.2.1 Ο λόκνο 1397/83 

 

Η Φπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ζα μεθηλήζεη ζηελ Διιάδα ην 1983, κεηά ηελ ςήθηζε 

ηνπ Νφκνπ 1397 γηα ηελ ίδξπζε Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη εηδηθφηεξα κε ην άξζξν 

21 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε παξέρεηαη:  

 απφ ην εηδηθφ ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν 

 απφ ην ςπρηαηξηθφ ηκήκα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ θαη 

 απφ ην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο (ΚΦΤ) (Νφκνο 1397/83 ΦΔΚ Α΄ 07/10/83). 

Ο Φπρηαηξηθφο Σνκέαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν 

αλάκεζα ζηηο ππεξεζίεο δεπηεξνβάζκηαο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο. Έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν, απνζηνιή ηνπ είλαη ε 

παξνρή βξαρείαο ελδνλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζε φζνπο ηελ έρνπλ αλάγθε, θαζψο θαη 

ε νξγάλσζε ηεο κεηαλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θνηλνηηθέο 

ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. Η ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη δηαγλσζηηθέο 

εμεηάζεηο, ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο (ςπρνθαξκαθνζεξαπεία, ςπρνζεξαπεία, 
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εξγνζεξαπεία, θιπ) θαη θνηλσληθέο παξεκβάζεηο. εκαληηθφο είλαη επίζεο ν ξφινο ηνπ 

Φπρηαηξηθνχ Σνκέα ζηε δηαζπλδεηηθή ςπρηαηξηθή, δειαδή ζηε ζπλεξγαζία κε ηηο 

θιηληθέο ησλ ππφινηπσλ ηνκέσλ ηνπ λνζνθνκείνπ (Παζνινγηθφ, Υεηξνπξγηθφ) γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ςπρηαηξηθψλ ή ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ νη 

λνζειεπφκελνη ζε απηέο. 

Σν ΚΦΤ απνηειεί, ην ζπληνληζηηθφ θέληξν ησλ παξεκβάζεσλ ζηελ θνηλφηεηα. 

Βξίζθεηαη ζε άκεζε δηαζχλδεζε κε ην λνζνθνκείν ζην νπνίν ππάγεηαη. Παξέρεη ζηνλ 

πιεζπζκφ επζχλεο ηνπ δσξεάλ ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο, δηάγλσζεο, ζεξαπείαο θαη 

απνθαηάζηαζεο. Η θξνληίδα πνπ παξέρεη γηα ηελ ςπρηθή πγεία είλαη ςπρηαηξηθή, 

ςπρνινγηθή, ςπρνζεξαπεπηηθή, θνηλσληθή, λνζειεπηηθή, κέζσ παξεκβάζεσλ ζε επίπεδν 

εμσηεξηθνχ ηαηξείνπ, θαη’ νίθνλ επηζθέςεσλ, θνηλνηηθψλ δξάζεσλ. Δπίζεο, ζπληνλίδεη 

θαη δηνξγαλψλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο ή άιινπο θνξείο, δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο, ηεο πξφιεςεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηνπ ζηίγκαηνο (Νφκνο 1397/83 ΦΔΚ 

Α΄ 07/10/83) (ΔΠΑΦΤ 2001). 

Η ςήθηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ ζεσξείηαη φηη απνηέιεζε κηα ηνκή ζηηο κέρξη 

ηφηε αληηιήςεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη αλαθέξεηαη ζπρλά σο 

αθεηεξία ηεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο. 

 

 

3.2.2 Ο θαλνληζκόο ΔΟΚ 815/84 

 

Ο θαλνληζκφο (ΔΟΚ) 815/84 έδσζε ηελ επθαηξία θαη ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 

ζηελ Διιάδα ζπγρξεκαηνδνηψληαο κε 55% (ζπλνιηθά κε 120 εθαηνκκχξηα ECU) γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο θαη ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ 

Κνηλσληθήο-Κνηλνηηθήο Φπρηαηξηθήο. Σν αξρηθφ πξφγξακκα δηήξθεζε απφ ην 1984 κέρξη 

θαη ην 1989 θαη κε ηνλ ηξνπνπνηεκέλν θαλνληζκφ ΔΟΚ 4130/88 ε θνηλνηηθή ελίζρπζε 

παξαηάζεθε σο ην ηέινο ηνπ 1991 (Madianos et al 1999). Δίρε ηνπο παξαθάησ ηξεηο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: 

 Σελ απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο 

δηθηχνπ πξνιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα ή κέζα ζηα γεληθά λνζνθνκεία 

 Σελ απναζπινπνίεζε ησλ ρξφληα λνζειεπφκελσλ αζζελψλ ζηα ςπρηαηξηθά 

λνζνθνκεία ηεο ρψξαο κε ηελ παξνρή ελαιιαθηηθήο θξνληίδαο πνπ ζα πεξηιάκβαλε 
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ππεξεζίεο ζηέγαζεο θαη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο (rehabilitation) (κε ηδηαίηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο αζζελείο ηεο Λέξνπ) 

 Σελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ςπρηθήο πγείαο ζε λέα κνληέια θξνληίδαο. 

 

 

3.2.3 Ο λόκνο 2071/92 

 

Σν 1992 ςεθίζηεθε ν λφκνο 2071 φπνπ γίλεηαη εθηεηακέλε αλαθνξά ζηελ 

νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. πζηήλνληαη Σνκείο Φπρηθήο Τγείαο θαη 

ζπγθξνηνχληαη Σνπηθέο Δπηηξνπέο Φπρηθήο Τγείαο (ΣΔΦΔ). Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ είλαη φηη θαζνξίδνληαλ νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ζπλζήθεο ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο αθνχζηαο λνζειείαο πνπ αθνξά ηδηαίηεξα ηα άηνκα κε ζνβαξέο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο. Χζηφζν κε ην λφκν απηφ ηα ΚΦΤ έπαςαλ λα απνηεινχλ απνθεληξσκέλεο 

κνλάδεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ππάρζεθαλ ζηηο Γηεπζχλζεηο Τγηεηλήο ησλ Ννκαξρηψλ 

(Νφκνο 2071/92 ΦΔΚ 123 Α΄ 15/07/92). ηελ πξάμε απνδείρηεθε φηη νη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή θαη ηδηαίηεξα ηε ιεηηνπξγηθή, επηζηεκνληθή θαη 

εθπαηδεπηηθή απνθνπή ηνπο απφ ην λνζνθνκείν αλαθνξάο ήηαλ ζνβαξφηεξεο απφ ηηο 

αλακελφκελεο πηζαλέο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απηνλφκεζεο ηνπο (Μσξαΐηεο 2007). 

 

 

3.2.4 Ο λόκνο 2716/99 

 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ πξψην λφκν πνπ ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ Φπρηθή Τγεία, 

κε ηίηιν «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο». Ο λφκνο απηφο 

θαζνξίδεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλείηαη ε θξνληίδα ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηε ρψξα 

καο. χκθσλα κε απηφλ, ην θξάηνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο 

πγείαο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία, ηελ πεξίζαιςε, θαζψο 

θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη θνηλσληθή επαλέληαμε ελειίθσλ, παηδηψλ θαη 

εθήβσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ ηχπνπ θαη παηδηψλ κε καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ ίδην λφκν, νη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο δηαξζξψλνληαη, 

νξγαλψλνληαη, αλαπηχζζνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ηνκενπνίεζεο θαη 

ηεο θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο, ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, ηεο 

εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, ηεο ςπρνθνηλσληθήο 
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απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο, ηεο ζπλέρεηαο ηεο ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο, 

θαζψο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο θαη εζεινληηθήο αξσγήο ηεο θνηλφηεηαο ζηελ πξναγσγή 

ηεο ςπρηθήο πγείαο.  

Δπηπξφζζεηα, ζπγθξνηείηαη εηδηθή ππεξεζία γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ ςπρηθά παζρφλησλ (Γξαθείν γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε 

Φπρηθέο Γηαηαξαρέο). Καζνξίδεηαη επίζεο πνηεο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο θαη 

ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ζπγθξνηνχλ ηνλ Σνκέα Φπρηθήο Τγείαο ελψ κεγάιν 

κέξνο ηνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηε λνκνζεηηθή πιαηζίσζε ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζκψλ 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΚΟΙΠΔ) πνπ απνηεινχλ ην θχξην εξγαιείν γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη εξγαζηαθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε ρξφληεο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο (Νφκνο 2716/99 ΦΔΚ 96 Α΄17/05/99). 

Η ζέζπηζε ηνπ λφκνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο». Δπίζεο, δηεπθφιπλε ηελ επξχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή 

δεκφζησλ, θπβεξλεηηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο ηεο 

θνηλσλίαο, ελζαξξχλνληαο ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ πην επλντθή αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ αζζελψλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο (Μσξαΐηεο 2007). 

 

 

3.3 Οι ππώηερ μεηαππςθμιζηικέρ πποζπάθειερ 

 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 μεθίλεζε ε αλακφξθσζε ησλ ςπρηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κε ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 

ηεο ΔΟΚ. Η κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ επφκελε δεθαεηία θαηεγνξηνπνηείηαη 

ζε δχν πεξηφδνπο δξάζεσλ, έηζη φπσο απηέο αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

 

3.3.1 1984-1989 

 

Σν 1983, νξίζηεθε απφ ηελ ΔΟΚ κηα εηδηθή νκάδα γηα λα αμηνινγήζεη ην άζπιν ηεο 

Λέξνπ. Η νκάδα απηή δηαπίζησζε φηη δελ επηηεινχληαλ θακία ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή 

θάησ απφ νπνηαδήπνηε  έλλνηα, ην πξνζσπηθφ ήηαλ αλεηδίθεπην, ελψ ε θηινζνθία θαη ν 

ζθνπφο ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ ε θξάηεζε ησλ ηξνθίκσλ πνπ εθπιήξσλαλ απιψο ηηο 

βαζηθέο βηνινγηθέο ηνπο αλάγθεο κέζα ζην άζπιν. Η νκάδα αμηνιφγεζεο ζπλέζηεζε 

ζηελ Διιεληθή θπβέξλεζε λα πάξεη αηθλίδηεο δξάζεηο γηα ηελ εμπγίαλζε θαη κεηαθνξά 
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ησλ αζζελψλ ζηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο ηνπο θαη ζε άιιεο δνκέο ζηελ θνηλφηεηα 

(Karastergiou et al 2005). Ο θαλνληζκφο 815/84 ππξνδφηεζε ηελ έλαξμε ησλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Πξνέβιεπε έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ θαηάξηηζεο ζηελ επξχηεξε πεξηθέξεηα ησλ Αζελψλ 

(Πξφγξακκα «Α») θαη ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζην 

ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηεο Διιάδαο (Πξφγξακκα «Β»).  

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ν αζπιηαθφο πιεζπζκφο ηεο Λέξνπ 

κεηψζεθε απφ ηνπο 1509 αζζελείο ην 1984, ζε 1350 αζζελείο ην 1987 κε θχξηα 

επηθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ βειηίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο. Χζηφζν ππήξμε κηθξή απνξξφθεζε ησλ Δπξσπατθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη ηελ θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ηνπο φπσο θαη 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε λέα κνληέια ςπρηθήο πγείαο (Ekdawi 1987). Η 

έιιεηςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε γξαθεηνθξαηία, ε απξαμία ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

απνηέιεζαλ ηζρπξά εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην 

ζηίγκα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο νδήγεζε ηελ θνηλσλία θαη ηνπο ηνπηθνχο πνιηηηθνχο λα 

θέξνπλ αληίζηαζε ζηελ εδξαίσζε λέσλ θνηλνηηθψλ κνλάδσλ ςπρηθήο πγείαο (WHO 

2008). 

 

 

3.3.2 1990-1995 

 

Σν επηέκβξην ηνπ 1989 ν Βξεηαληθφο ηχπνο απνθάιπςε ηηο άζιηεο ζπλζήθεο 

ζηέγαζεο θαη κεηαρείξηζεο ζε κία απφ ηηο δχν κνλάδεο νμέσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ζηε Λέξν. Απηφ απνδείθλπε φηη δελ έγηλαλ ηα απαξαίηεηα βήκαηα απφ ην 

πξνζσπηθφ θαη ηε δηνίθεζε γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ αζχινπ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Δπξψπεο. Η παξαπάλσ ζπλεηδεηνπνίεζε ιήθζεθε ζαλ απνηπρία ηεο ίδηαο ηεο 

ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. αλ απνηέιεζκα, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα απαίηεζε άκεζεο 

επεκβάζεηο, απεηιψληαο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε κε δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε (Karastergiou et al 2005). 

ην δηάζηεκα 1989-1990, θαη αθνχ ε Διιάδα είρε εμαζθαιίζεη ηελ αλακνξθσκέλε 

δηάηαμε 4130/88 πνπ ηεο έδηλε κηα δεχηεξε επθαηξία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, δεκηνπξγήζεθε έλα λέν ιεπηνκεξέο πξφγξακκα επεκβάζεσλ ζην 

ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν ηεο Λέξνπ (Λέξνο Ι θαη ΙΙ) θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε εηδηθήο 

Δπξσπατθήο επηηξνπήο. Απηφ πεξηιάκβαλε ηε κεηαζηέγαζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 
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ςπρηθά αζζελψλ ζε πιήξσο επαλδξσκέλεο θνηλνηηθέο δνκέο θνληά ζηελ πεξηνρή 

πξνέιεπζεο ηνπο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θιηληθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ ψζηε λα 

πιεξνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο
5
. ηα επφκελα ρξφληα δεκηνπξγήζεθαλ 25 δνκέο 

απνθαηάζηαζεο, φπσο μελψλεο, δηακεξίζκαηα θαη επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα γηα 125 

άηνκα, πινπνηψληαο θάπνηνπο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Karastergiou et al 

2005). Δθείλε ηελ πεξίνδν ελεπιάθεζαλ γηα πξψηε θνξά κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο 

(ΜΚΟ) ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ, γηα ηελ ηαρχηεξε εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ. 

 

 

3.3.3 Τα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο πεξηόδνπ 1990-1995 

 

Η Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ην 1995 γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ 815/84 γηα ηελ ςπρηαηξηθή αλακφξθσζε ζηελ Διιάδα έδεημε 

φηη ζεκεηψζεθε αξθεηά κεγάιε πξφνδνο. χκθσλα κε απηή, θαηάθεξαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζε εζληθφ επίπεδν κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 1995, 388 λένη ρψξνη 

ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο. πγθεθξηκέλα, Κνηλνηηθά Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο, Φπρηαηξηθά 

Σκήκαηα ζε Γεληθά Ννζνθνκεία, Ξελψλεο, Οηθνηξνθεία, θαη Δπαγγεικαηηθά Δξγαζηήξηα 

(Commission of the European Communities 1995). 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ δεχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλακφξθσζεο ηνπ Διιεληθνχ 

ςπρηαηξηθνχ ζπζηήκαηνο έγηλαλ θαη αξθεηέο παξεκβάζεηο ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα ζηα 

ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία. Γηα παξάδεηγκα βειηηψζεθε ε πνηφηεηα λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο, ζεκεηψζεθε πξφνδνο ζηε δηαδηθαζία απναζπινπνίεζεο ησλ ρξφληα ςπρηθά 

παζρφλησλ, δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηέο ππεξεζίεο θαη ζεκεία απνθαηάζηαζεο ςπρηθά 

αζζελψλ ζε ζεκεία πνπ δελ ππήξρε θακία ςπρηαηξηθή ππεξεζία ηηο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο (Madianos et al 1999). Ο Πίλαθαο 3.1 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεη κηα 

ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Δλψ φκσο θάπνηνη ζηφρνη ησλ πξνγξακκάησλ επηηεχρζεθαλ, αξθεηνί βαζηθνί 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη έκεηλαλ αλεθπιήξσηνη. Γηα παξάδεηγκα, δε δεκηνπξγήζεθε θάπνην 

ζχζηεκα θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο ζε ηνπιάρηζηνλ 19 λνκνχο ηεο ρψξαο ελψ νη λένη 

ρψξνη ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο πνπ ιεηηνχξγεζαλ είραλ άληζε γεσγξαθηθή θαηαλνκή (κε 

121 ςπρνθνηλσληθέο ππεξεζίεο λα βξίζθνληαη ζηε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο) 

(Madianos et al 1999). 

                                                           
5
 www.leros-hospital.gr 

http://www.leros-hospital.gr/


37 
 

Καζψο ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ δεχηεξνπ πξνγξάκκαηνο ςπρηαηξηθήο 

αλακφξθσζεο ήηαλ επίζεο πεξηνξηζκέλε, ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο αηηήζεθε 

γηα λέα κέηξα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ιάκβαλαλ ρψξα ηα επφκελα 10 ρξφληα. Η 

κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ζηνλ ηνκέα ηεο Φπρηθήο Τγείαο ζα ήηαλ κεγάιεο έθηαζεο 

θαζψο ζα άγγηδε ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο θαη ζα ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ 

ΚΠ αιιά θαη κε εζληθή ζπκκεηνρή (Commission of the European Communities 1995). 

 

Πίνακαρ 3.1 

Φςσ. κλίνερ ζε γενικά νοζοκομεία, εξυνοζοκομειακέρ δομέρ (ανά 100.000 ), 

ςπηπεζίερ για τςσοκοινυνικέρ παπεμβάζειρ και κλίνερ ζηην κοινόηηηα (1984-1996) 

 1984 1987 1990 1993 1996 

Κιίλεο ζε Γελ. Ννζνθνκεία 36 99 281 306 327 

Κνηλνηηθά Κέληξα ςπρηθήο Τγείαο 7 15 19 23 33 

Ιαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα 8 12 22 24 24 

Δμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο 20 38 43 51 56 

χλνιν εμσλνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ 35 65 84 98 113 

Ννζνθνκεία εκέξαο 55 295 258 381 369 

Σφπνη παξνρήο ππεξεζηψλ ΦΚΑ 195 315 779 1603 1643 

Κιίλεο ζε ελαιιαθηηθέο δνκέο/100.000 15 25 359 540 1052 

Πεγή: Madianos M. et al., Changing patterns of mental health care in Greece 1984-1996, European 

Psychiatry, 1999. 14:462-467 

 

 

3.4  Σο εθνικό Ππόγπαμμα Φςσαπγώρ 

 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Τγεία-Πξφλνηα 2000-2006» δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ηεο 

εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Πξφλνηα ζηελ Διιάδα. Η νινθιήξσζε ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη ηελ Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε θαηείρε ηε δεχηεξε 

ζέζε (Γεχηεξνο Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο) ζηηο αλαπηπμηαθέο επηινγέο ηνπ Δζληθνχ 

Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο (Commission of the European Communities 1995).  

Με ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2716/99 γηα ηελ «Αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο», δφζεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

κεηαξξχζκηζεο θαη δεκηνπξγήζεθε ην 10εηέο ζρέδην Φπραξγψο. 
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Η θαηεπζπληήξηα πνιηηηθή θαη νη θπξηφηεξνη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο δεθαεηνχο 

απηήο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ ζα ρξεκαηνδνηνχληαλ θπξίσο απφ ΚΠ 

(Τ.Τ.Κ.Α. 2005), ήηαλ: 

 Η ηνκενπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο 

 Η ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο 

 Η απναζπινπνίεζε ρξφλησλ ςπρηθά αζζελψλ απφ ηα ςπρηαηξεία θαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο ζην επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο 

 Η αλάπηπμε εηδηθήο δξάζεο πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε θπξίσο ηνπ 

Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ 

αζζελψλ θαη ηελ νινθιεξσκέλε πξνεηνηκαζία ηεο εμφδνπ ηνπο ζηελ θνηλφηεηα 

 Η αλάπηπμε θνηλνηηθψλ δνκψλ θαη πξνγξακκάησλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

θξνληίδαο Φπρηθήο Τγείαο θαη ε δηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε νινθιεξσκέλα δίθηπα 

 Η πξναγσγή ηεο πξφιεςεο 

 Η αλάπηπμε ελεξγεηψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη εληζρχνπλ ηηο 

δξάζεηο επαλέληαμεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζηφρσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ηελ Δ(2001) 

583/04.04.2001 απφθαζε, ππήξραλ πιένλ ηα θνλδχιηα θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ πξνγξάκκαηνο Φπραξγψο. Η Διιάδα ρσξίζηεθε ζε 52 ηνκείο 

ςπρηθήο πγείαο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δηνίθεζε ηεο ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο. Κάζε πεξηνρή 

ηεο Διιάδαο απνηεινχζε έλαλ ςπρηαηξηθφ ηνκέα, κε εμαίξεζε ηηο δχν κεγαιχηεξεο 

πεξηνρέο, Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο πνπ ρσξίζηεθαλ ζε παξαπάλσ απφ έλαλ ςπρηαηξηθφ 

ηνκέα (Madianos & Christodoulou 2007). 

Η πεξίνδνο 2000-2001 απνηειεί ηε Φάζε Α΄, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

απναζπινπνίεζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ, ελψ ε πεξίνδνο 2002-2006 ηε Φάζε Β΄ πνπ 

αθνξνχζε θπξίσο ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ ηνκέσλ ςπρηθήο πγείαο (Karastergiou et al 2005). ην πιαίζην ηεο Α' θάζεο 

ηνπ Φπραξγψο, είρε εγθξηζεί σο πηινηηθή δξάζε, ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Μνλάδαο 

Τπνζηήξημεο, Δκςχρσζεο θαη Παξαθνινχζεζεο (Μ.ΤΠ.Δ.Π.) ησλ Φνξέσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ο ζηφρνο ηεο Μνλάδαο (Μ.ΤΠ.Δ.Π.) ήηαλ ε ζπκβνιή ζηελ νξγάλσζε 

ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ησλ Φνξέσλ θαη ε ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο ησλ αηφκσλ κε ςπρηθά πξνβιήκαηα πνπ επσθειήζεθαλ απφ ηελ 

απναζπινπνίεζε
6
. 
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3.4.1 Πξόγξακκα Ψπραξγώο Φάζε Α΄ (2000-2001) 

 

Σν πξφγξακκα Φπραξγψο-Α΄Φάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην Β' 

Κνηλνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο ηελ πεξίνδν 2000-2001 έρνληαο ρξεκαηνδνηεζεί κε 35.8 

εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ 

απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο» θαη κε 9,4 εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην κέηξν 3.3 ηνπ Δζληθνχ 

πξνγξάκκαηνο Τγεία-Πξφλνηα 1994-1999 (Τ.Τ.Κ.Α. 2005). 

Απηφ ην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Α' Φάζε) εθαξκφζηεθε ζε 31 πφιεηο ζε φιε ηε 

ρψξα θαη πεξηειάκβαλε νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο απναζπινπνίεζεο αζζελψλ απ' φια 

ηα Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία. Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θάζεο απηήο ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη γηα πξψηε θνξά Γεληθά Ννζνθνκεία, αλέιαβαλ ηέηνηαο έθηαζεο παξεκβάζεηο 

απναζπινπνίεζεο, ζε κηα ζρέζε εηαηξηθήο κνξθήο κε ηα Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία
7
. 

Δπηπιένλ ζηα πιαίζηα ηνπ πνιχπιεπξνπ πξνγξάκκαηνο Φπραξγψο θαη κεηά ηελ 

ςήθηζε εηδηθνχ λφκνπ (άξζξν 12 ηνπ 2716) επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία κηαο αλεμάξηεηεο 

λνκηθήο θαη αθνξνιφγεηεο επηρείξεζεο, πνπ κπνξεί λα εκπνξεχεηαη αγαζά θαη ππεξεζίεο 

κε πεξηνξηζκέλε επζχλε (ππφ ηελ ραιαξή επίβιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο), ηνπο 

Κνηλσληθνχο πλεηαηξηζκνχο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. Οη ΚΟΙΠΔ απνηεινχλ κηα 

Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο πνπ ζηεξίδεη ηελ ςπρνθνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ, κε θνξείο ηνπο ίδηνπο ηνπο ςπρηθά αζζελείο πνπ 

ελψλνληαη κε επαγγεικαηίεο πγείαο θαη άιια Φπζηθά ή Ννκηθά πξφζσπα θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

 

 

3.4.2 Απνηειέζκαηα ηεο Α΄ θάζεο ηνπ Ψπραξγώο 

 

Ο πξψηνο απνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε ζηα ηέιε ηνπ 2001 κε ζθνπφ λα 

είλαη έηνηκν γηα ηελ δεθαεηία 2001-2010 (Bellali & Kalafati 2006). Οη δξάζεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζε απηήλ ηελ πξψηε θάζε αθνξνχζαλ ζηε δεκηνπξγία δνκψλ ζηε 

θνηλφηεηα, ζηελ εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηελ απναζπινπνίεζε 

θαη θνηλσληθή επαλέληαμε νξηζκέλνπ αξηζκνχ ρξφλησλ αζζελψλ (Τ.Τ.Κ.Α. 2005). 

Γξάζεηο ηεο Α' θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηήζεθαλ κε εζληθνχο πφξνπο 

αθνξνχζαλ ζηελ απναζπινπνίεζε ζην Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ Γξνκνθαΐηεην 
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http://www.yyka.gov.gr/
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(Πξφγξακκα Άκεζεο Τπνζηήξημεο Γξνκνθατηείνπ), ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο κηθξνχ 

αξηζκνχ κνλάδσλ ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο γηα εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ (ξνκ, 

κνπζνπικάλνπο, πξφζθπγεο) θαζψο θαη κηθξνχ αξηζκνχ Κέληξσλ Ηκέξαο. Δπίζεο, 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ππνδνκέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ςπρηαηξηθψλ ηκεκάησλ ζε έμη 

λνζνθνκεία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ηελ πεξίνδν 1997-2001
8
. 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 

 Γεκηνπξγία μελψλσλ θαη νηθνηξνθείσλ απναζπινπνίεζεο 

 Γεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ςπρηθά αζζελψλ 

 Πξνθαηάξηηζε-θαηάξηηζε 973 αζζελψλ πνπ δηέκελαλ ζε ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία 

 Απντδξπκαηηζκφο, δηακνλή ζε εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο (μελψλεο, νηθνηξνθεία) 769 

αζζελψλ 

 Πξφζιεςε θαη εθπαίδεπζε 630 αηφκσλ, ζηειερψλ ησλ λέσλ δνκψλ. Καηάξηηζε 910 

αηφκσλ σο ζηειερψλ ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο
9
. 

 

Πίνακαρ 3.2 

Μονάδερ τςσοκοινυνικήρ αποκαηάζηαζηρ πος λειηοςπγούζαν  

ζηην Δλλάδα ζηο ηέλορ ηος 2001 

Μονάδερ Φςσοκοινυνικήρ Αποκαηάζηαζηρ  

  

Ξελψλεο απναζπινπνίεζεο-απνθαηάζηαζεο 92 

Οηθνηξνθεία 13 

Πξνζηαηεπκέλα δηακεξίζκαηα  94 

Δλδνλνζνθνκεηαθνί μελψλεο απνθαηάζηαζεο 3 

ύνολο 202 

Πεγή: α) Υπνπξγείν Υγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, Γηεύζπλζε Ψπρηθήο Υγείαο β) Μνλάδα Υπνζηήξημεο, 

Δκςύρσζεο & Παξαθνινύζεζεο “Ψπραξγώο – Α΄ θάζε” 

 

πλνςίδνληαο, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο Α΄ θάζεο, δεκηνπξγήζεθαλ  ζηέγεο 

εκηδηακνλήο-νηθνηξνθεία, ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

(Τ.Δ.Δ.Α), νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη 

εμσλνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ζηέγαζεο. Η εθπαίδεπζε, επίζεο, ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο 

                                                           
8
  www.yyka.gov.gr 

9
 www.yyka.gov.gr 

http://www.yyka.gov.gr/
http://www.yyka.gov.gr/
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ζηελ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ (Bellali & 

Kalafati 2006). 

3.4.3 Πξόγξακκα Ψπραξγώο Φάζε Β΄ (2002-2010) 

 

Η Β' Φάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Φπραξγψο ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Γ' Κνηλνηηθφ 

Πιαίζην ηήξημεο (Γ'ΚΠ) κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 218,6 εθαηνκκχξηα επξψ, 

εληαγκέλνο ζηνλ Άμνλα 2-Φπρηθή Τγεία, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο "Τγεία-

Πξφλνηα" 2000-2006 (Τ.Τ.Κ.Α. 2005). ε απηή ηε θάζε εθηφο απφ θπβεξλεηηθνχο 

θνξείο έιαβαλ κέξνο θαη 33 κε Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί (ΜΚΟ). Ο ζρεδηαζκφο 

πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία θνηλνηηθψλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, φπσο 

θέληξα εκέξαο, θηλεηέο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο, θέληξα ςπρηθήο πγείαο θαη 

ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα θαη κνλάδσλ ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο (νηθνηξνθεία, 

μελψλεο, δηακεξίζκαηα). Η ρξεκαηνδφηεζε ζα θαιππηφηαλ απφ ην ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο (Stylianidis et al 2008). 

Οη ελέξγεηεο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ ζηνλ Άμνλα ηεο Φπρηθήο Τγείαο ζηα πιαίζηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίζηεθαλ ζηα παξαθάησ 4 κέηξα: 

1. Απναζπινπνίεζε θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή επαλέληαμε ςπρηθά αζζελψλ. Σν κέηξν 

πεξηιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία πιεζψξαο λέσλ κνλάδσλ απναζπινπνίεζεο (νηθνηξνθείσλ, 

μελψλσλ, πξνζηαηεπκέλσλ δηακεξηζκάησλ) θη έλαλ ππνζηεξηθηηθφ Μεραληζκφ γηα φιν 

ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2. 

2. Αλάπηπμε, ζπκπιήξσζε, επέθηαζε δνκψλ ζηελ θνηλφηεηα, γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

εθαξκνγή ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. Σν κέηξν πεξηιακβάλεη θπξίσο θηεξηαθέο 

παξεκβάζεηο θαη αγνξά εμνπιηζκνχ γηα κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο. 

3. Δλέξγεηεο πξφιεςεο, ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο  επαλέληαμεο. Σν κέηξν πεξηιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία λέσλ δνκψλ 

πξφιεςεο ζεξαπείαο ςπρηθψλ λνζεκάησλ θαη πινπνηείηαη θπξίσο απφ θνξείο δεκνζίνπ 

δηθαίνπ. 

4. Καηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζηήξημε ηεο απναζπινπνίεζεο, ηεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο επαλέληαμεο θαη ηεο ζπλερνχο ππνζηήξημεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ. 

Σν κέηξν ρξεκαηνδνηεί θπξίσο ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ζηηο λέεο 

δνκέο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ ηξίηνπ κέηξνπ (Τ.Τ.Κ.Α. 2005).  
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3.4.4 Απνηειέζκαηα ηεο Β΄ θάζεο ηνπ Ψπραξγώο 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απφ ηελ Μνλάδα ππνζηήξημεο θαη 

Παξαθνινχζεζεο Έξγνπ Φπραξγψο Φάζε II κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2005, ππήξραλ 

377 νηθηζηηθέο δνκέο ζε φιε ηελ Διιάδα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην 1988 θαη κεηά, 

φπνπ ην 28,6% απηψλ δηνηθνχληαλ απφ κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ην 71,4% 

απηψλ απφ γεληθά λνζνθνκεία ή ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία (Stylianidis et al 2008). 

ε απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο (νηθνηξνθεία, μελψλεο, δηακεξίζκαηα), δηέκελαλ 2.695 

αζζελείο (ζπλνιηθφο αξηζκφο θξεβαηηψλ 2.691, κε 2,71 θξεβάηηα αλά 10.000 θαηνίθνπο). 

Αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ην 62,63% ήηαλ άλδξεο θαη ην 37.36% ήηαλ γπλαίθεο 

θαη ε κέζε ειηθία απηψλ ηα 54.67 έηε. ρεδφλ φινη νη θάηνηθνη ήηαλ πξψελ ςπρηαηξηθνί 

ηξφθηκνη. Οη 1288 απφ απηνχο, εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο δνκέο ΦΚΑ θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Φπραξγψο Β΄ θάζε (Stylianidis et al 2008). 

Γηα λα δνζεί κηα δηάζηαζε ηεο πξνφδνπ πνπ ζεκείσζε ε απναζπινπνίεζε ησλ 

ςπρηθά αζζελψλ κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Φπραξγψο, αιιά θαη ησλ 

πξψησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη 

ελψ ν αξηζκφο ησλ ρξφληα λνζειεπφκελσλ ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ ην 1984, ζηα νθηψ 

ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία ηεο Διιάδαο, ήηαλ 7.795, ην 2004 κεηψζεθε ζηνπο 2362 

αζζελείο. Δηδηθά γηα ηε Λέξν, απφ ηνπο 1509 αζζελείο πνπ είρε αξρηθά ην ζεξαπεπηήξην, 

θαηάθεξε λα κεηψζεη ηε δπλακηθφηεηα ηνπ ζε 475 ην 2004 (Karastergiou et al 2005). Οη 

Bellali & Kalafati (2006) παξνπζηάδνπλ ηε θάζε απηή ζηε κειέηε ηνπο σο αθνινχζσο: 

 

Πίνακαρ 3.3 

Κοινοηικέρ δομέρ τςσικήρ ςγείαρ πος δημιοςπγήθηκαν μεηά ηο 2002 

Κνηλνηηθέο δνκέο ςπρηθήο πγείαο 2002-04 2005-06 2007+ 

Φπρηαηξηθά ηκήκαηα γελ. λνζνθνκείσλ 16 28 6 

Παηδνςπρηαηξηθά ηκήκαηα γελ. λνζνθνκείσλ 5 4 0 

ΚΚΦΤ & Ιαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα 24 25 6 

Ξελψλεο 9 17 5 

Κέληξα εκέξαο 18 10 1 

Κηλεηέο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο 6 13 0 

χλνιν 78 97 18 

Bellali T., Kalafati M., Greek psychiatric care reform: new perspectives and challenges for community 

mental health nursing, J Psychiatr Health Nurs, 2006, 13:33-39 



43 
 

Πίνακαρ 3.4 

Γομέρ αποαζςλοποίηζηρ πος δημιοςπγήθηκαν μεηά ηο 2002 

Γνκέο απναζπινπνίεζεο 2002-04 2005-06 2007+ 

Ξελψλεο 22 20 0 

Οηθνηξνθεία 96 13 0 

Πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα 119 0 0 

Δξγαζηήξηα θαηάξηηζεο 2 6 0 

χλνιν 239 39 0 

Bellali T., Kalafati M., Greek psychiatric care reform: new perspectives and challenges for community 

mental health nursing, J Psychiatr Health Nurs, 2006, 13:33-39 

 

Πίνακαρ 3.5 

Δξειδικεςμένερ δομέρ τςσικήρ ςγείαρ πος δημιοςπγήθηκαν μεηά ηο 2002 

Δμεηδηθεπκέλεο δνκέο ςπρηθήο πγείαο 2002-04 2005-06 2007+ 

Γνκέο γηα απηηζκφ 4 8 7 

Γνκέο γηα λαξθνκαλείο 0 12 9 

Γνκέο γηα αιθννιηθνχο 0 8 0 

Γνκέο γηα αζζελείο κε Alzheimer 3 4 0 

χλνιν 7 32 17 

Bellali T., Kalafati M., Greek psychiatric care reform: new perspectives and challenges for community 

mental health nursing, J Psychiatr Health Nurs, 2006, 13:33-39 

 

Πίνακαρ 3.6 

Γομέρ τςσικήρ ςγείαρ πος δημιοςπγήθηκαν ζηην Δλλάδα μεηά ηο 2002 

 Κνηλνηηθέο δνκέο Γνκέο απναζπινπνίεζεο Δμεηδηθεπκέλεο δνκέο χλνιν 

2002-04 78 239 7 318 

2005-06 97 39 32 168 

2007+ 18 0 17 35 

χλνιν 193 278 56 527 

Bellali T., Kalafati M., Greek psychiatric care reform: new perspectives and challenges for community 

mental health nursing, J Psychiatr Health Nurs, 2006, 13:33-39 

 

Η θαηαλνκή ησλ δνκψλ ςπρηθήο πγείαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

αλά πεξηθέξεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. Γε ζπκπεξηιήθζεθαλ νη κνλάδεο 

ςπρηθήο πγείαο ηνπ ηδησηηθνχ θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα νχηε νη αληίζηνηρεο κνλάδεο ησλ 
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αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Γε ζπλππνινγίζηεθαλ νη λνκνί Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. 

 

Πίνακαρ 3.7 

Γομέρ τςσικήρ ςγείαρ ανά πεπιθέπεια 

Πεξηθέξεηα  Μνλάδεο ςπρηθήο πγείαο 

Κξήηεο 44 

Αηγαίνπ 45 

Ινλίνπ  24 

Πεινπνλλήζνπ  37 

Γπηηθήο Διιάδαο 28 

Ηπείξνπ 35 

Μαθεδνλίαο  58 

Θξάθεο 19 

Θεζζαιίαο 46 

ηεξεάο Διιάδαο  26 

χλνιν  362 

Πεγή: www.mentalhealthmap.gr 

 

Απφ ηα  δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα αμίδεη λα ζεκεησζεί  φηη: 

 Οη πεξηνρέο πνπ θηινμελνχζαλ ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία ζπγθεληξψλνπλ θαη ην 

κεγαιχηεξν φγθν ησλ δνκψλ απναζπινπνίεζεο: 27 δνκέο ζηελ Λέξν, 17 ζηελ Αξθαδία, 

26 ζηα Υαληά, 18 ζηελ Κέξθπξα, 27 ζηελ Πηεξία. 

 Γελ ππάξρνπλ δνκέο ζηνπο λνκνχο Γξεβελψλ θαη Φιψξηλαο νχηε θαη ζηηο 

πνξάδεο. 

 Σα παηδνςπρηαηξηθά ηκήκαηα ζηελ πεξηθέξεηα είλαη 3, έλα ζην Ηξάθιεην, έλα ζηελ 

Πάηξα θαη έλα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε. 

Η απναζπινπνίεζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζεκείσζε ζεκαληηθή πξφνδν ζηε Β' θάζε 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ήηνη: 

 Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2004 έθιεηζε ην ςπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Πέηξαο Οιχκπνπ 

 Αθνινχζεζε ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ Φπρηαηξηθνχ λνζνθνκείν Υαλίσλ ην 2005 

 Σν θιείζηκν ηνπ Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Κέξθπξαο ην 2006, θαη 

 ην ηέινο ηνπ 2007 ην Παηδνςπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο έθιεηζε θαη 

κεηαζρεκαηίζηεθε ζε δίθηπν θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Σν ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν Σξίπνιεο ην Γεθέκβξε ηνπ 2008 κείσζε ηε δχλακε ησλ 



45 
 

αζζελψλ ηνπ απφ 400 ζε 140 ελψ 100 αζζελείο κεηέβεζαλ ζε μελψλεο ηνπ λνζνθνκείνπ 

θαη ΜΚΟ (Karastergiou et al 2005). 

ιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζηειέρσλε απηά ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία κεηαθέξζεθε 

ζηελ θνηλφηεηα γηα ηε ζηειέρσζε ησλ θνηλνηηθψλ κνλάδσλ ςπρηθήο πγείαο. Έλα κέξνο 

ζηειέρσζε θάπνηνπο ΚΟΙΠΔ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο ςπρηθήο 

πγείαο. 

ηα επφκελα ρξφληα ζα επηδησρζεί ε δξαζηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξεβαηηψλ 

ζηα ελαπνκείλαληα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία ηεο ρψξαο, δειαδή ζην Φπρηαηξηθφ 

Ννζνθνκείν Αηηηθήο, ζην Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο Γξνκνθαΐηεην θαη ζην 

Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο, κέρξη ην νξηζηηθφ θιείζηκν ηνπο πνπ 

πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην έηνο 2015 (Karastergiou et al 2005) (Stylianidis et al 2008). Ίδηα 

πξφβιεςε ππάξρεη θαη γηα ην Κ.Θ. Λέξνπ, ην νπνίν ζήκεξα δηαζέηεη κηα θηλεηή 

ςπρηαηξηθή κνλάδα γηα ηα Γσδεθάλεζα, έλα θέληξν ςπρηθήο πγείαο θαη επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη ηνλ πξψην ΚΟΙΠΔ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

αηφκσλ κε ςπρηθά πξνβιήκαηα. Δπηά ΚΟΙΠΔ ζπγθξνηήζεθαλ κέρξη ην 2005 κε 1200 

κέιε πνπ πξνζθέξνπλ εξγαζία ζε 135 ςπρηθά αζζελείο. Ο ζθνπφο είλαη λα δεκηνπξγεζεί 

έλαο ΚΟΙΠΔ ζε θάζε ηνκέα ςπρηθήο πγείαο (52) ηα επφκελα ρξφληα.  

 

 

3.5 Η οπγάνυζη και λειηοςπγία ηυν μονάδυν τςσικήρ ςγείαρ 

 

Οη κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο, νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, ππάγνληαη ζηελ 

επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο σο πξνο ηνλ ηξφπν 

παξνρήο ςπρηαηξηθψλ/ςπρνθνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, σο πξνο ηνλ ηξφπν 

άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη 

γεληθά σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

 

3.5.1 Κνηλνηηθό Κέληξν Ψπρηθήο Υγείαο (ΚΚΨΥ) 

 

Η θχξηα ιεηηνπξγία ελφο θνηλνηηθνχ θέληξνπ ςπρηθήο πγείαο είλαη ε πξνζθνξά 

ζεξαπείαο ζε αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαη πεξίζαιςε, ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο κεηαμχ 

80.000 θαη 150.000 θαηνίθσλ. Η ζεξαπεπηηθή νκάδα ηνπ Κνηλνηηθνχ Κέληξνπ Φπρηθήο 

πγείαο απαξηίδεηαη απφ ςπρίαηξν, παηδνςπρίαηξν, θνηλνηηθφ λνζειεπηή ςπρηθήο πγείαο, 
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θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, ςπρνιφγν, εξγνζεξαπεπηή, θνηλσληνιφγν θαη ζηαηηζηηθνιφγν πνπ 

κπνξεί λα ζπληνλίδεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο αιιά θαη άιιεο απφ 

ηηο ππεξεζίεο πγείαο ησλ γεληθψλ λνζνθνκείσλ. 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ δξάζε ησλ ΚΚΦΤ είλαη (ΜΤΠΦΦ 2004) : 

 Η ζπκβνπιεπηηθή ςπρηαηξηθή ππεξεζία ελειίθσλ, ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, 

ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε ζε αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο 

 Η ηαηξνπαηδαγσγηθή ππεξεζία 

 Η ππεξεζία αληηκεηψπηζεο ςπρνινγηθψλ θξίζεσλ (ηαηξηθή πεξίζαιςε) 

 Η παξνρή θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 Η επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο 

 Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ (ζηέγαζε, 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε). 

Κνηλνηηθά Κέληξα ςπρηθήο πγείαο (ΚΚΦΤ) ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξνπο δήκνπο ηεο 

Διιάδαο. Έλα απφ απηά, είλαη θαη ην πξφηππν θέληξν θνηλφηεηαο Βχξσλα-Καηζαξηαλήο, 

πνπ είλαη εληαγκέλν ζην ζχζηεκα παξνρήο εμσλνζνθνκεηαθψλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ 

(Μαδηαλφο 1994).  

 

 

3.5.2 Γνκέο δηακνλήο θαη ζηέγαζεο 

 

Οη ππεξεζίεο πξνζηαηεπφκελεο ζηέγαζεο θαη δηακνλήο απνηεινχλ κηα απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή πξνζπάζεηα απναζπινπνίεζεο. Η νξγάλσζε 

ησλ ππεξεζηψλ ζηεγαζηηθήο θξνληίδαο δηαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο 

θξνληίδαο γηα αζζελείο κε ρξφληα ςπρηθή αζζέλεηα κέζα ζηελ θνηλφηεηα θαη ζπκβάιεη 

ζηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Οη δνκέο δηακνλήο ζηελ Διιάδα δηαθξίλνληαη, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ θηινμελνχληαη: 

 ζε μελψλεο 

 νηθνηξνθεία θαη 

 πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα. 

Οη μελψλεο έρνπλ δπλακηθφηεηα κέρξη 15 άηνκα. Φηινμελνχλ άηνκα κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο θαη ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα γηα δηαβίσζε, ζεξαπεία θαη 

ππνζηήξημε κε ζηφρν ην κέγηζην βαζκφ αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπο. Αλάινγα κε ην ρξφλν 

παξακνλήο νη μελψλεο δηαβαζκίδνληαη ζε βξαρείαο, κέζεο θαη καθξάο δηάξθεηαο 
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παξακνλήο. Η ππνζηήξημε ησλ μελψλσλ δηαβαζκίδεηαη, αλάινγα κε ηελ παξνπζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε απηνχο, ζε πςεινχ βαζκνχ (24σξε παξνπζία πξνζσπηθνχ), κέζνπ 

βαζκνχ (παξνπζία πξνζσπηθνχ φρη φιν ην 24σξν) θαη ρακεινχ βαζκνχ (πεξηνδηθή 

παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ησλ ελνίθσλ). 

Σν νηθνηξνθείν είλαη κνλάδα ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο πςεινχ βαζκνχ 

πξνζηαζίαο γηα δηαβίσζε θαη ππνζηήξημε. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ θηινμελνχληαη ζε 

έλα νηθνηξνθείν δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηα 25 άηνκα, θαη κπνξνχλ λα είλαη είηε άηνκα 

πνπ ρξεηάδνληαη ςπρνγεξηαηξηθή θξνληίδα είηε άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη 

δεπηεξνγελείο ςπρηθέο δηαηαξαρέο είηε, ηέινο, άηνκα πνπ κπνξνχλ λα δνπλ ζηελ 

θνηλφηεηα, αιιά επεηδή έρνπλ ρακειφ βαζκφ απηνδπλακίαο έρνπλ αλάγθε απφ κηα 

ζηεγαζηηθή δνκή πςειήο πξνζηαζίαο. 

Σα πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα είλαη ρψξνη ζηέγαζεο (ζε πνιπθαηνηθίεο ή 

κνλνθαηνηθίεο) αηφκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, δεπηεξνγελείο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ή 

λνεηηθή ζηέξεζε νπνία έρνπλ απμεκέλεο, αιιά φρη πιήξεηο, ηθαλφηεηεο απηνθξνληίδαο 

θαη απηνεμππεξέηεζεο. ε έλα πξνζηαηεπφκελν δηακέξηζκα δελ κπνξνχλ λα δηακέλνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ έμη άηνκα. Απηνί δε βξίζθνληαη θάησ απφ 24σξε παξαθνινχζεζε απφ 

επαγγεικαηίεο πγείαο, αιιά δέρνληαη επηζθέςεηο θάζε εβδνκάδα ή φπνηε παξαζηεί 

αλάγθε. Η ςπρνθνηλσληθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη έρεη ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο 

κεγαιχηεξεο δπλαηήο αλεμαξηεζίαο, απηνλνκίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ θνηλφηεηα κε επηηπρία. ηφρνο είλαη ε ςπρνθνηλσληθή ηνπο 

απνθαηάζηαζε θαη ε πξνψζεζε ηνπο ζηελ απηφλνκε δηαβίσζε
10

. 

 

 

3.5.3 Ιαηξνπαηδαγσγηθό Κέληξν (ΙΠΚ) 

 

Σν Ιαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν παξέρεη δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαη ζηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο. Πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο πξψηκεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο, ζπκβνπιεπηηθή θαη 

ςπρνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζηηο νηθνγέλεηεο θαζψο θαη ςπρνθνηλσληθή βνήζεηα. Η 

θξνληίδα παξέρεηαη κέζσ παξεκβάζεσλ ζε επίπεδν εμσηεξηθνχ ηαηξείνπ, θαη' νίθνλ 

επηζθέςεσλ ή θνηλνηηθψλ δξάζεσλ. πλήζσο ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη πξσηλή θαη 

απνγεπκαηηλή. 

                                                           
10

 www.yyka.gov.gr 
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Σν ΙΠΚ έρεη ηελ επζχλε παξνρήο ή ζπληνληζκνχ ησλ αθφινπζσλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 Γηαγλσζηηθή εθηίκεζε παηδηψλ, εθήβσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 

 πκβνπιεπηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή αληηκεηψπηζε 

 Δμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο παηδνςπρηαηξηθέο θαη ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο 

 Τπεξεζίεο ινγνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο θαη εηδηθή δηαπαηδαγψγεζε 

 ρεδηαζκφο παξεκβάζεσλ ζηελ θνηλφηεηα  

 Δθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα πγείαο 

 Γξαζηεξηφηεηεο Κέληξνπ Ηκέξαο 

 Γξαζηεξηφηεηεο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο 

 εκαληηθφ είλαη ην έξγν ηνπ ΙΠΚ ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο πξφιεςεο κέζα απφ 

ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή αληίζηνηρσλ παξεκβάζεσλ ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο, ζρνιεία, 

θιπ.  

ηειερψλεηαη απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, κε θαηάιιειε αλαινγία σο πξνο ηνλ αξηζκφ, ην βαζκφ 

εμεηδίθεπζεο θαη ηελ εκπεηξία, ψζηε λα θαιχπηεη φιεο ηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη φιν 

ην θάζκα ησλ δηαηαξαρψλ) (ΜΤΠΦΦ 2004). 

 

 

3.5.4 Κηλεηέο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο θαη θαη’ νίθνλ ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε 

 

Η ΚΜΦΤ απεπζχλεηαη πξσηίζησο ζε παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο πνπ είηε 

πάζρνπλ απφ ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη απφ ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, είηε αλήθνπλ ζε 

νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ γηα εθδήισζε ςπρηθήο λφζνπ. Απεπζχλεηαη επίζεο ζηνλ πγηή 

πιεζπζκφ εθαξκφδνληαο πξνγξάκκαηα πξσηνγελνχο πξφιεςεο ζηνπο επαγγεικαηίεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη φινπο 

εθείλνπο πνπ είλαη δπλεηηθνί ζπκκέηνρνη ζηελ εθαξκνγή δξάζεσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

ςπρηθήο πγείαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

Οη θηλεηέο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο απνηεινχλ λέεο δνκέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε 

ηηο αξρέο: 

 ηεο ηνκενπνίεζεο, θαζψο ιεηηνπξγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθά πιεζπζκηαθφ 

ρψξν, ζπγθεθξηκέλν λνκφ ή ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, 

 ηεο ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο ηνπ αζζελή ζηελ θνηλφηεηα θαη  

 ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη πιήξνπο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ κηαο 
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πεξηνρήο.  

ηηο παξαπάλσ βαζηθέο αξρέο πεξίζαιςεο ζηελ θνηλφηεηα θαιείηαη λα 

αληαπνθξηζεί κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ ςπρίαηξν, λνζειεπηή, 

ςπρνιφγν θαη θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, ή θαη άιιεο εηδηθφηεηεο (φπσο παηδνςπρίαηξν), 

αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Οη ζηφρνη ηεο θηλεηήο κνλάδαο ςπρηθήο πγείαο 

είλαη: 

 Η απνθέληξσζε ςπρηθήο πγείαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε κεηαθίλεζε εηδηθεπκέλσλ 

επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο απφ ηελ πφιε ζε πεξηνρέο κε ειιηπείο πγεηνλνκηθέο 

ππεξεζίεο (αγξνηηθέο πεξηνρέο ,δχζβαηεο νξεηλέο πεξηνρέο) 

 Η αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελή ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ε απνθπγή κεηαθίλεζήο 

ηνπ 

 Η πξφιεςε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, κέζσ ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο, θαη ε 

παξέκβαζε απφ κηα κεγάιε δηεπηζηεκνληθή νκάδα (ΜΤΠΦΦ 2005). 

Η θαη’ νίθνλ ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ηνκέαο ηεο ΚΜΦΤ. 

Πξφθεηηαη γηα πεξίζαιςε θαη ζεξαπεία ςπρσζηθψλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε, κε 

ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αζζελή θαη ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο ηνπ κε βαζηθφ 

ζηφρν ηελ πξφιεςε ησλ ππνηξνπψλ θαη ηε κείσζε ησλ λνζειεηψλ ζε ςπρηαηξηθφ 

λνζνθνκείν (ΜΤΠΦΦ 2005). 

 

 

3.5.5 Κέληξα Ηκέξαο θαη Ννζνθνκεία Ηκέξαο 

 

Σα Κέληξα Ηκέξαο είλαη κνλάδεο εκεξήζηαο ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο θαη 

ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ελειίθσλ πνπ δνπλ ζηελ θνηλφηεηα, έρνπλ ηζηνξηθφ 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο θαη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα. Δίλαη 

ρψξνη ζπλάληεζεο αλζξψπσλ, νη νπνίνη κνηξάδνληαη κηα ζεηξά απφ νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σα Κέληξα Ηκέξαο πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο 

θνηλφηεηαο. Σα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Ηκέξαο 

ζπλερίδνπλ λα δνπλ ζην νηθείν ηνπο πεξηβάιινλ θαη έρεη απνδεηρηεί πσο ε ζπκκεηνρή 

ηνπο απηή ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, ηφζν ησλ ίδησλ φζν θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Σν πξφγξακκα ελφο 

Κέληξνπ Ηκέξαο πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο απηνθξνληίδαο, θνηλσληθνπνίεζεο, 

αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αηφκνπ γηα 
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ζπκκεηνρή ζε εξγαζηαθνχ ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δηεθπεξαηψλεη κηα νκάδα 

δηαθνξεηηθψλ επαγγεικαηηψλ. Κέληξα εκέξαο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζε πνιινχο Σνκείο 

Φπρηθήο Τγείαο ηεο Διιάδαο απφ θπβεξλεηηθνχο θαη κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο
11

. 

Σα λνζνθνκεία εκέξαο απνηεινχλ κνλάδεο κεξηθήο λνζειείαο, γηα 30 κε 40 

αζζελείο, πνπ έρνπλ απνζεξαπεπηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Απεπζχλνληαη ζηνλ ελήιηθν 

πιεζπζκφ ησλ ςπρηθά παζρφλησλ γηα ηνπο νπνίνπο ε 24σξε ςπρηαηξηθή λνζειεία δελ 

είλαη αλαγθαία ελψ ε αληηκεηψπηζή ηνπο ζε εμσηεξηθφ ηαηξείν δελ επαξθεί. Σα άηνκα πνπ 

εμππεξεηνχληαη απφ ην Ννζνθνκείν εκέξαο παξαπέκπνληαη απφ άιιεο κνλάδεο ή 

πξνζέξρνληαη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Οη αζζελείο λνζειεχνληαη θαζεκεξηλά εθηφο 

απφ αββαηνθχξηαθν. Πξνζέξρνληαη ην πξσί θαη θεχγνπλ ην απφγεπκα. Η κέζε δηάξθεηα 

παξακνλήο είλαη 2-3 κήλεο. Σν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα πνπ αθνινπζνχλ πεξηιακβάλεη 

ςπρνζεξαπεπηηθέο, βηνινγηθέο θαη θνηλσληθνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ψζηε λα 

πεξάζνπλ νκαιά απφ ηε λνζειεία ζηελ θνηλσληθή δσή
12

.  

 

 

3.5.6 Κνηλσληθνί Σπλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΚΟΙΣΠΔ) 

 

Οη ΚΟΙΠΔ ζεζκνζεηήζεθαλ κε ηνλ Ν. 2716/99. Δίλαη ΝΠΙΓ κε πεξηνξηζκέλε 

επζχλε ησλ κειψλ θαη απνηεινχλ κνλάδεο Φπρηθήο πγείαο, ε αλάπηπμε θαη ε επνπηεία 

ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη αζθνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Φπρηθήο 

Τγείαο. Έρνπλ εκπνξηθφ ραξαθηήξα θαη κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα. Έλαο ΚΟΙΠΔ έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Τπφθεηηαη ζε αλεμάξηεην λνκηθφ θαη θνξνινγηθφ θαζεζηψο ζαλ επηρείξεζε κε 

πεξηνξηζκέλε επζχλε, θάησ απφ ηελ επίβιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

 Έρεη άδεηα άζθεζεο νπνηαζδήπνηε επηρεηξεκαηηθήο ελέξγεηαο 

 Γηαηεξεί εμαίξεζε απφ ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α) 

 Οη αζζελείο πνπ εξγάδνληαη εθεί, δε ράλνπλ ηπρφλ θξαηηθά επηδφκαηα 

 Σα κέιε έρνπλ κέξηζκα κεηνρψλ αμίαο 175€, θαη κπνξνχλ λα εμαγνξάζνπλ θαη άιιν 

δηαηεξψληαο φκσο πάληα κηα ςήθν ζην κεηνρηθφ ζπκβνχιην θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηξεηο θαηεγνξίεο κειψλ : 

                                                           
11

 www.yyka.gov.gr 

12
 www.yyka.gov.gr 

http://www.yyka.gov.gr/
http://www.yyka.gov.gr/
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 Άηνκα κε ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 35% θαη 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15 εηψλ 

 Δπαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, εξγαδφκελνη ζην ρψξν ςπρηθήο πγείαο, δεκφζηνη 

ππάιιεινη ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 45% 

 Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ή άιια θπζηθά πξφζσπα ζε 

πνζνζηφ έσο 20% κεηά απφ ζρεηηθή πξφβιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ησλ ΚΟΙΠΔ
13

. 

Έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη πξψηνπο πνπ ιεηηνχξγεζαλ είλαη ν ΚΟΙΠΔ 

Λέξνπ. Ιδξχζεθε ην 2002 θαη δηαζέηεη 445 κέιε θαη 43 εξγαδφκελνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΚΟΙΠΔ πεξηιακβάλνπλ αγξνηηθέο εξγαζίεο, έλα εξγαζηήξην 

δαραξνπιαζηηθήο, έλα εξγαζηήξην επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο κειηνχ θαη έλα 

θπιηθείν. Σα επαγγέικαηα πνπ αζθνχλ γεληθά νη ΚΟΙΠΔ πεξηιακβάλνπλ θαζαξηζηήξηα 

ξνχρσλ, ζίηηζε, θεπνπξηθή, αξηνδαραξνπιαζηηθή, αλαθχθισζε ραξηηνχ, πιπληήξηα 

απηνθηλήησλ, κειηζζνθνκηθή, χθαλζε ραιηψλ, εθηππψζεηο, ιεηηνπξγία θαθεηέξηαο-

θπιηθείνπ
14

. ήκεξα, νη 16 ΚΟΙΠΔ ηεο ρψξαο αξηζκνχλ πεξίπνπ 2000 κέιε. Απφ απηά, 

ην 45% (940 άηνκα) είλαη απναζπινπνηεκέλνη ςπρηθψο πάζρνληεο, νη νπνίνη απνηεινχλ 

επίζεο ην 75% (290 άηνκα) ησλ εξγαδφκελσλ ζηνπο ΚΟΙΠΔ (Δθεκεξίδα «Απγή» 

19/10/2010).  

 

 

3.6  Ανακεφαλαίωση 

 

Σν πξφγξακκα ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηελ Διιάδα έρεη αθεηεξία ην ΚΘ 

Λέξνπ θαη ηηο άζρεκεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ εθεί ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Με ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ παξαθίλεζε ηεο ΔΔ δφζεθε έκθαζε ζηελ αλακφξθσζε ησλ 

ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ απναζπινπνίεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηεο αλάγθεο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο. ρεδηάζηεθε γηα λα θαιχςεη ηελ πξσηνβάζκηα ςπρηαηξηθή 

πεξίζαιςε ησλ πνιηηψλ κε ηε δεκηνπξγία ελφο κεγάινπ δηθηχνπ ππεξεζηψλ ςπρηθήο 

πγείαο. Φξφληηζε επίζεο θαη ζηε δεκηνπξγία θνξέσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο φπσο ε δηακνλή, ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη 

εξγαζία θαη ηα δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

                                                           
13

 http://ec.europa.eu/employment_social/equal 

14
 www.koispe.gr 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal
http://www.koispe.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

 

4.1 Σα επιηεύγμαηα ηηρ τςσιαηπικήρ μεηαππύθμιζηρ 

 

Κάλνληαο κηα γξήγνξε αλαζθφπεζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο δηαπηζηψλνπκε ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ λέσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο. Σα Φπρηαηξηθά λνζνθνκεία βειηίσζαλ ηηο 

θηεξηαθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο, πξνζαξκνδφκελα ζηηο λέεο αλάγθεο, κείσζαλ δξαζηηθά 

ηηο θιίλεο θαηά 65%, ηέζζεξα απφ απηά έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη ζρεδηάδεηαη ε 

δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ ελαπνκείλαλησλ σο ην 2015. Γεκηνπξγήζεθαλ ςπρηαηξηθνί 

ηνκείο ζε γεληθά λνζνθνκεία, δνκέο απναζπινπνίεζεο (μελψλεο, νηθνηξνθεία, 

πξνζηαηεπκέλα δηακεξίζκαηα, εξγαζηήξηα θαηάξηηζεο, ΚΟΙΠΔ), Κέληξα Φπρηθήο 

Τγείαο, ςπρηαηξηθά εμσηεξηθά ηαηξεία ζε γεληθά λνζνθνκεία, θέληξα εκέξαο θαη 

ςπρηαηξηθέο θηλεηέο κνλάδεο. Αλαπηχρζεθε έλα δίθηπν ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο 

κε πξννπηηθέο εθπαίδεπζεο θαη εξγαζηαθήο έληαμεο ησλ αζζελψλ, έγηλαλ εμεηδηθεπκέλεο 

δνκέο ςπρηθήο πγείαο (δνκέο γηα απηηζκφ, γηα ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, γηα 

αιθννιηθνχο, γηα αζζελείο κε Alzheimer). Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ησλ Διιήλσλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο απφ άιιεο αληίζηνηρεο 

Δπξσπατθέο νκάδεο (π.ρ. δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα Horizon θαη Helios). εκεηψζεθε 

πξφνδνο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ.  

Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα, νη εηδηθνί ζηνλ ρψξν ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε δελ έρεη αθφκα εδξαησζεί 

ζηελ Διιάδα. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαθχςεη 

απφ ηε κέρξη ηψξα πνξεία πινπνίεζεο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

 

4.2 Αδςναμίερ ηηρ τςσιαηπικήρ μεηαππύθμιζηρ 

 

1. Αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο.  

 Η ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα ρξεκαηνδνηήζεθε θπξίσο απφ 

Δπξσπατθέο επηρνξεγήζεηο θαη κε κηθξή ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. Μεηά ην 
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ηέινο ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο, νη θπβεξλήζεηο αδπλαηνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ θαη λα ζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά ηελ ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε κε 

απνηέιεζκα νη δνκέο λα ππνρξεκαηνδνηνχληαη θαη λα απεηιείηαη ε βησζηκφηεηά ηνπο. 

  ε αξθεηέο κνλάδεο απνθαηάζηαζεο ην πξνζσπηθφ έρεη κεησζεί ελψ ζπγρξφλσο 

παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο θαη αδπλακία θάιπςεο βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ (ηξνθνδνζία, αλαιψζηκν πιηθφ θιπ). Σα παξαπάλσ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε ρακειή πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο πεξίζαιςεο. 

 Σν πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ επηδεηλψλεη ε αλνξζνινγηθή 

ζπαηάιε ησλ ιηγνζηψλ πφξσλ ρσξίο ζρεδηαζκφ, πξνηεξαηφηεηεο, έιεγρν θαη επνπηεία 

(ηπιηαλίδεο 2009). 

2. Η ηνκενπνίεζε. Οη ηνκείο ππεξεζηψλ γηα ελειίθνπο ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηα 37 

ππάξρνληα ΚΦΤ κε απνηέιεζκα λα αλαθχπηνπλ ηα θάησζη πξνβιήκαηα: 

 Ο θαζνξηζκφο κεγάισλ, πιεζπζκηαθά, ηνκέσλ θαζηζηά δχζθνιν ην έξγν ησλ 

θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ (ηπιηαλίδεο 2009). Οη πνιππιεζείο ηνκείο, ησλ 250 ή 300 

ρηιηάδσλ θαηνίθσλ, δπζρεξαίλνπλ ηελ επαθή κε ηνλ πεξηβάιινληα θνηλσληθφ ηζηφ.  

 Η πξφζβαζε ζηηο θνηλνηηθέο δνκέο δελ είλαη εχθνιε ελψ πξνγξάκκαηα πξφιεςεο 

θαη ππνζηήξημεο είλαη δχζθνια πξαγκαηνπνηήζηκα. Σν πην ζνβαξφ πξφβιεκα είλαη 

εθείλν ηεο δηαζχλδεζεο θάζε ΚΦΤ κε ηελ εθεκεξεχνπζα ςπρηαηξηθή ππεξεζία έηζη 

ψζηε θάζε θάηνηθνο λα αληηκεησπίδεηαη σο επείγνλ πεξηζηαηηθφ ζηελ θνηλφηεηα ηνπ 

θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα εηζαρζεί ζε λνζνθνκείν (Μαδηαλφο 2009). 

 Δπίζεο, ε ππνηππψδεο δηθηχσζε ησλ εμσλνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ κε ηηο κνλάδεο 

λνζειείαο θαη ε αλεπαξθήο νξηδφληηα επηθνηλσλία αλάκεζα ζηηο εμσλνζνθνκεηαθέο 

ππεξεζίεο πξνθαινχλ δπζρέξεηεο (αθέιεο 2009). 

3. Η έιιεηςε εζληθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ςπρηθή πγεία. Η πνιηηεία δελ έρεη εθπνλήζεη 

καθξνρξφλην θαη ζαθή ζρεδηαζκφ, νχηε έρεη ζέζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε πνιιά 

βαζηθά δεηήκαηα: 

 Γελ ππάξρνπλ επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ζην γεληθφ πιεζπζκφ, νχηε κειέηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 Η απνπζία ελφο αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα ππάξρεη ζαθήο πιεξνθφξεζε 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο θάζε ππεξεζίαο, νδεγεί ζηελ 

απνπζία ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πνιηηηθήο ςπρηθήο πγείαο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πξνγξακκάησλ. 

 Δπηπιένλ, δελ είλαη ζαθέο ην πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πνπ επελδχεηαη ζηελ ςπρηθή πγεία 

κε απνηέιεζκα ηελ αζπλέρεηα ζηνλ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ (ηπιηαλίδεο 2009). 
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4. Η Φπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε θαίλεηαη λα έρεη παξεθθιίλεη απφ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο 

θαη ζηα εμήο: 

 Η κείσζε ησλ θιηλψλ ησλ ςπρηαηξείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία 

ελαιιαθηηθψλ δνκψλ ζηελ θνηλφηεηα δεκηνχξγεζε ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο 

ξάληδσλ ζηα ςπρηαηξεία θαη ζηηο ςπρηαηξηθέο θιηληθέο ησλ γεληθψλ λνζνθνκείσλ 

(Μεγαιννηθνλφκνπ 2009). 

 Οη εηζαγσγέο πεξηζηαηηθψλ κε εηζαγγειηθή εληνιή έρνπλ απμεζεί. Σν 55-60% ησλ 

εηζαγσγψλ ζηηο λνζνθνκεηαθέο ςπρηαηξηθέο κνλάδεο είλαη αθνχζηεο. 

 Η θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή, πνπ απνηειεί ηνλ ππιψλα θάζε κεηαξξχζκηζεο, 

αλαπηχρζεθε κε αξγνχο ξπζκνχο. 

 Η απναζπινπνίεζε, πνπ δε ζπλνδεχεηαη απφ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ ςπρηθά παζρφλησλ, έρεη νδεγήζεη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο απιψο ζηε κεηεγθαηάζηαζε θαη φρη ζηελ απντδξπκαηνπνίεζε ηνπο. Οη 

έγθιεηζηνη κεηαθέξζεθαλ απφ ηηο πηέξπγεο ρξφληαο παξακνλήο ησλ ςπρηαηξείσλ ζε 

θνηλνηηθέο ζηεγαζηηθέο κνλάδεο, φπνπ βξέζεθαλ ζε ζπλζήθεο θνηλσληθνχ πεξηζσξίνπ 

(Μεγαιννηθνλφκνπ 2009). 

 Γελ ππάξρεη θακία εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία ςπρηθήο πγείαο γηα ηνπο κεηαλάζηεο, 

πνπ ππνινγίδνληαη πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην θαη είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη ζην λα 

εκθαλίζνπλ θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή (Μαδηαλφο 2009). 

5. Η ζνβαξή έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

απνθαηαζηαζηαθψλ δνκψλ ρξεηάδεηαη ηθαλφ θαη επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν ζηειερηαθφ 

δπλακηθφ (Υνλδξφο 2009). 

6. Η ρακειή πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ. Οη πεξηζζφηεξεο 

νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν πνπ εμππεξεηεί ηηο ίδηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο 

θαη φρη ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα είλαη απηφ ησλ 

Ιαηξνπαηδαγσγηθψλ Κέληξσλ γηα παηδηά θαη εθήβνπο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ κφλν πξσί (ψξεο δειαδή πνπ ηα παηδηά βξίζθνληαη ζην ζρνιείν θαη νη γνλείο 

ζηηο δνπιεηέο ηνπο) (Υνλδξφο 2009). 

7. Ο ηνκέαο Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ (ΦΤΠΔ) παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ 

πξνβιήκαηα: 

 Τπάξρεη έιιεηςε ζε δνκέο, αθνχ απφ ηηο 400 πνπ πξνβιέθζεθαλ ζχκθσλα κε ην 

Φπραξγψο κφλν νη 10 πξννξίδνληαλ γηα παηδηά θαη εθήβνπο. Δπηπιένλ, νη 65 

ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ είλαη γεσγξαθηθά 
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αληζνκεξψο θαηαλεκεκέλεο θαη δελ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο κε 

απνηέιεζκα ηνπιάρηζηνλ 20 λνκνί λα ζηεξνχληαη ππεξεζηψλ ΦΤΠΔ.  

 Οη ήδε ππάξρνπζεο δνκέο είλαη ππνζηειερσκέλεο ή ππνιεηηνπξγνχλ ιφγσ ειιηπνχο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Τπάξρεη έιιεηςε ζε ελδνλνζνθνκεηαθέο κνλάδεο λνζειείαο γηα αλειίθνπο πνπ 

ρξήδνπλ επείγνπζαο λνζειείαο (40 θιίλεο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε), ελψ 

παξνπζηάδεηαη θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ δνκψλ θαη δνκψλ παξνρήο 

εκεξήζηαο θξνληίδαο. 

 Η ηνκενπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πεξηνξίδεηαη ζηα δχν κεγάια αζηηθά θέληξα ελψ 

δελ ππάξρνπλ νξγαλσκέλα θαη ζπληνληζκέλα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο. 

 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο ζηελ Παηδνςπρηαηξηθή είλαη αλεπαξθήο θαη δελ 

απνηειεί αληηθείκελν εθπαίδεπζεο (Σζηάληεο & Αζεκαθφπνπινο 2009) (αθέιεο 

2009). 

8. Απνκάθξπλζε ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηα ςπρηθά άξξσζηα κέιε ηεο θαη αδπλακία 

ζηήξημήο ηνπο. Η αδξαλνπνίεζε ηεο νηθνγέλεηαο σο πξνο ηελ θξνληίδα ησλ ςπρηθά 

αζζελψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία νξγαλσκέλνπ δηθηχνπ θνηλσληθήο πξφλνηαο 

δεκηνπξγνχλ έλα επηπιένλ εκπφδην ζηελ ςπρηαηξηθή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ αηφκσλ. 

9. Σέινο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη απηφ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ θνηλσλία, 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηε ζηάζε θαη ηηο αληηιήςεηο ηεο. Σν θνηλσληθφ ζχλνιν αληηδξά 

ζηε γεηηνλία κε ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο θαη αληηκάρεηαη ζεζκηθέο αιιαγέο. Τπάξρεη 

ζρεδφλ θαζνιηθή αληίζηαζε ζηε ζπληεινχκελε αιιαγή θαη θνηλσληθή αδπλακία γηα 

ζπλέξγεηα θαη ζπλεξγαζία (ηπιηαλίδεο 2009). 

Ο Μαδηαλφο (2009), αλαιχνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ςπρηαηξηθή 

κεηαξξχζκηζε δελ έρεη νινθιεξσζεί, παξά ην γεγνλφο φηη δηαλχεη ηελ ηξίηε ηεο δεθαεηία, 

επηζεκαίλεη ηα παξαθάησ: 

 Η κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα δελ ππήξμε απνηέιεζκα πίεζεο ηεο βάζεο ησλ 

εξγαδφκελσλ, ησλ ρξεζηψλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ησλ 

θνξέσλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ιανχ. Οχηε ππήξμε θίλεκα ησλ εξγαδφκελσλ, ησλ 

νηθνγελεηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, θάηη πνπ έγηλε ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ζηελ 

Ακεξηθή. Αληηζέησο, ε πξφηαζε γηα εμσξατζκφ ησλ αζχισλ θαη έμνδν ησλ καθξνρξφληα 

εγθιείζησλ μεθίλεζε απφ ην Τπνπξγείν θαη ηελ ΔΟΚ, δειαδή ε δηαδηθαζία αθνινχζεζε 

πνξεία απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (Μαδηαλφο 2009). 

 Γελ έγηλε απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζηελ θνηλφηεηα. Η θνηλφηεηα δελ έρεη θακία 
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εκπινθή ζηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη 

νχηε λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε. Καλέλαο απφ ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο δε ζεζκνζεηεί ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ θνηλφηεηα σο ζπκκέηνρνπο. Η απνμέλσζε απφ ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο κπνξεί λα επηθέξεη ζνβαξά εκπφδηα ζηελ 

αλάπηπμε ηνπο (Μαδηαλφο 2009). 

 Η δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ λέσλ δνκψλ δε δηέπεηαη απφ έλα ζπζηεκηθφ ραξαθηήξα 

απνθέληξσζεο θαη απνθπγήο ησλ λνζειεηψλ. Δπηπιένλ, ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο λέεο 

δνκέο δελ αλαπηχρζεθε πξννδεπηηθά ε ηδενινγία ηεο θνηλνηηθήο ςπρηθήο πγείαο ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν θαη ηηο δξάζεηο ηνπο (Μαδηαλφο 2009). 

Ο αθειιαξφπνπινο (2007), επίζεο, ππνζηεξίδεη φηη ην ιάζνο πνπ έγηλε κε ηελ 

ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ζηε ρψξα καο είλαη φηη απηή μεθίλεζε απφ ηελ ηξηηνβάζκηα 

πεξίζαιςε, κε ηελ απναζπινπνίεζε, θαη φρη απφ ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο. 

 

 

4.3 ΔΠΑ 2007-2013: Γπάζειρ για ηα επόμενα έηη 

 

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο ΔΠΑ 2007-2013 γηα ηελ «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ρξεκαηνδνηείηαη θπξίσο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, 

αιιά θαη απφ εζληθνχο πφξνπο θαη ηδησηηθή ζπκκεηνρή. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 

αλέξρεηαη ζε 3.013 εθαηνκκχξηα επξψ. Απνηειεί ην επφκελν βήκα κεηά ην Φπραξγψο θαη 

κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζηνρεχεη ζηε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηεο ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο ζηελ Διιάδα. Ο Θεκαηηθφο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 5 πνπ αθνξά ζηελ 

«εδξαίσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Φπρηθήο Τγείαο-αλάπηπμε ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ πιεζπζκνχ» 

ζα απνξξνθήζεη πεξίπνπ ην 12% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο (ΔΠ ΑΝΑΓ 2007-2013 2007). 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Άμνλα 5 είλαη: 

 Αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζχκθσλα κε ηνλ εζληθφ 

ζρεδηαζκφ θαη εδξαίσζε θαη νινθιήξσζε ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο 

 Πξνψζεζε ελφο λένπ ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη 

βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο πξφιεςεο ησλ αηηηψλ λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεζηκφηεηαο, ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

 Αλακφξθσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ θνξέσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο. 
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Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πξνβιέπνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο: 

 Φπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε, πξφιεςε ψζηε ηα λέα πεξηζηαηηθά λα κε ρξνλίδνπλ, 

απνθαηάζηαζε αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ δηαβηνχλ ζηελ θνηλφηεηα. 

 Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλερνχο ηεο θξνληίδαο, κεηαζρεκαηηζκφο Φπρηαηξηθψλ 

Ννζνθνκείσλ, νινθιήξσζε ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ πεξίζαιςεο ζε θνηλνηηθέο δνκέο. 

Δίλαη ν κεγαιχηεξνο άμνλαο ζην πξφγξακκα θαη πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

αλαγθαίσλ θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, φπσο ςπρηαηξηθά ηκήκαηα ζηα Γεληθά 

Ννζνθνκεία, ΚΦΤ, ΙΠΚ, θηλεηέο κνλάδεο, θ.ά. 

 Καηάξηηζε επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο, λέσλ θαη ήδε απαζρνινχκελσλ, θαζψο 

επίζεο θαη ζηειερψλ άιισλ ηνκέσλ. 

 Αλάπηπμε θαη πινπνίεζε νξηδφληησλ θαη δηαηνκεαθψλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ησλ 

δηαηαξαρψλ ζε επηιεγκέλνπο πιεζπζκνχο «πςεινχ θηλδχλνπ», πξναγσγή ηεο ςπρηθήο 

πγείαο, θηλεηνπνίεζε εζεινληψλ, ελίζρπζε ηεο ζπιινγηθήο έθθξαζεο ησλ ρξεζηψλ 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, ελεκέξσζε/εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ζηίγκαηνο θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ. 

 Παξαθνινχζεζε, πξνηππνπνίεζε, αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε. Πξνβιέπεηαη ε 

εθαξκνγή δεηθηψλ πνηφηεηαο θαη πξνηχπσλ, ε αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο 

πγείαο αιιά θαη ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία παξαηεξεηεξίσλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ 

κεραληζκψλ. 

 Γηνηθεηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ Σνκεαθψλ Δπηηξνπψλ 

Φπρηθήο Τγείαο (ΣΔΦΤ) γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ θαη ηε ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 Τπνζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηνπ πνηνηηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο (ΔΠ 

ΑΝΑΓ 2007-2013 2007) (Υνλδξφο 2009). 

 

 

4.4 Πποηάζειρ 

 

Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία ησλ 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο είλαη πνηθίια θαη πνιχπινθα. Δηδηθά ην δήηεκα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο έρεη γίλεη αληηθείκελν αλαθνξάο απφ εξγαδφκελνπο, έρεη απαζρνιήζεη 

ηνλ Σχπν θαη έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν δεκνζίνπ δηαιφγνπ. Παξά ηελ αλακθίβνιε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ, απνηειεί κία κφλν φςε ελφο πνιχπιεπξνπ πξνβιήκαηνο, γηα ηελ 
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επίιπζε ηνπ νπνίνπ είλαη αλαγθαίεο δηνηθεηηθέο θαη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο. Δπηηαθηηθή 

θαίλεηαη λα είλαη θαη ε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη 

εμπγίαλζεο ησλ δνκψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο πξνο 

φθεινο ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο 

(αθέιεο 2009). Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη λα αιιάμεη ν ηξφπνο ζθέςεο ησλ αηφκσλ 

θαη λα θαηαξξηθζνχλ ηα ζηεξεφηππα θαη νη δηαθξίζεηο γηα θάπνηνπο πνπ έηπρε λα 

λνζήζνπλ απφ ςπρηθή λφζν. ηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο αθνινπζνχλ  

πξνηάζεηο ψζηε λα βειηησζνχλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο θαη λα 

εδξαησζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. 

1. Απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο θαη ζην πιαίζην ελφο καθξνρξφληνπ θαη ζαθνχο 

ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη: 

- Να ηεζεί ε ςπρηθή πγεία σο πξνηεξαηφηεηα 

- Να εθπνλεζεί έλα επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ 

πφξσλ κε θξηηήξηα κειινληηθήο επαξθνχο απφδνζεο θαη φρη κε ινγηθέο απνξξφθεζεο 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 

- Να ζεζπηζηνχλ κέηξα θαη λα εθπνλεζνχλ εξγαιεία αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο πξνο φθεινο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη 

κε γλψκνλα ηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ 

- Να αλαπξνζαξκνζζεί ε εζληθή λνκνζεζία ζηηο λέεο ζπλζήθεο, λα ιεθζνχλ κέηξα γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ επάισησλ νκάδσλ θαη λα ζπκκνξθσζεί ε ρψξα κε ηα θξηηήξηα 

επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ 

- Να κεηαθεξζνχλ πφξνη απφ ην αζπιηθφ ζχζηεκα ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ππεξεζηψλ ζηήξημεο θαη θξνληίδαο ησλ παζρφλησλ απφ 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

- Να θαηαξγεζνχλ ηα Φπρηαηξεία θαη λα αλαπηπρζνχλ θιίλεο ζε Γεληθά Ννζνθνκεία 

θαη λα δεκηνπξγεζνχλ κνλάδεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο.  

- Να εληζρπζεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηδηαίηεξα ην λνζειεπηηθφ 

- Να ζεζπηζηνχλ κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο 

ζηελ απαζρφιεζε (Μαδηαλφο 2009) (ηπιηαλίδεο 2009) (Μεγαιννηθνλφκνπ 2009) 

(Υνλδξφο 2009). 

2. Γηα ηελ ηνκενπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο κπνξνχλ λα γίλνπλ ηα παξαθάησ: 

- Να εληζρπζεί ε νξηδφληηα επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εμσλνζνθνκεηαθψλ δνκψλ θαη ε 

δηθηχσζε ησλ εμσλνζνθνκεηαθψλ δνκψλ κε ηηο ςπρηαηξηθέο θιηληθέο ψζηε λα επηηεπρζεί 

απνηειεζκαηηθή δηθηχσζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο 
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- Να επαλεμεηαζηνχλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ ΣΔΦΤ (Σνκεαθέο Δπηηξνπέο Φπρηθήο 

Τγείαο), νη νπνίεο είλαη επηθνξηηζκέλεο κε επξείαο θιίκαθαο θαζήθνληα ζπληνληζηηθνχ 

ηχπνπ, ρσξίο απνθαζηζηηθφ ξφιν θαη λα αλαβαζκηζηνχλ απφ γλσκνδνηηθφ ζε 

απνθαζηζηηθφ φξγαλν 

- Να πξνρσξήζεη ε πιήξεο ηνκενπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ 

- Να δηαζθαιηζηνχλ δηαηνκεαθέο ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζηνλ ηνκέα ηηο ςπρηθήο πγείαο 

θαη ζε άιινπο ηνκείο (πξφλνηα, εθπαίδεπζε, απαζρφιεζε θιπ) (αθέιεο 2009) 

(ηπιηαλίδεο 2009) (Μεγαιννηθνλφκνπ 2009). 

3. Γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνκέα ςπρηθήο πγείαο παηδηψλ θαη εθήβσλ (ΦΤΠΔ): 

- Η εθπφλεζε ελφο εζληθνχ ζρεδίνπ κε ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ 

- Η αλάπηπμε ηνπιάρηζηνλ κηαο ππεξεζίαο ΦΤΠΔ ζε θάζε λνκφ ηεο πεξηθέξεηαο 

- Η πξνψζεζε ηεο ηνκενπνίεζεο θαη ε νξγάλσζε θνηλνηηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ 

ππεξεζηψλ γηα παηδηά κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνκαθξχλνληαη 

απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο 

- Η ζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ ΦΚΑ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε ηελ ΠΦΤ θαη ε ζπλεξγαζία 

κε θνξείο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο  

- Η ζηαδηαθή αλάπηπμε δηαγλσζηηθψλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη ππεξεζηψλ πξφιεςεο 

- Η ελίζρπζε ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο ΦΤΠΔ θαη ε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

παηδνςπρίαηξσλ (αθέιεο 2009) (Σζηάληεο & Αζεκαθφπνπινο 2009). 

4. Γηα ηελ επηηπρή έθβαζε νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο Φπρηθήο πγείαο είλαη 

απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ. Η αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

αθνχζηαο λνζειείαο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ απηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ πξνηάζεηο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε (αθέιεο 2009). Ο Μαδηαλφο αλαθέξεη φηη «ε πξαγκαηηθή ςπρηαηξηθή 

κεηαξξχζκηζε κπνξεί λα πξαγκαησζεί ζε κηα δηαιεθηηθή θνηλσλία θαη φηη ε επίηεπμε ηεο 

αθνξά πξψηα ην άηνκν ζε θνηλνηηθφ επίπεδν θαη κεηά ηελ εμνπζία, λνκνζεηηθή θαη 

εθηειεζηηθή» (Μαδηαλφο. 2009). 

5. Η νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θνηλσληθήο 

θξνληίδαο κπνξεί λα δηακνξθψζεη έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην γηα ηνπο ρξήζηεο θαη λα 

πξνιάβεη θαηλφκελα θνηλσληθννηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ. Οη νξγαλψζεηο απηέο κπνξνχλ 

λα απνηειέζνπλ ρψξν αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο λέσλ κνξθψλ θνηλσληθήο βνήζεηαο κε 

ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Απφ ην 2003 έρεη ηδξπζεί ε 
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Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιφγσλ Οηθνγελεηψλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία (ΠΟΟΦΤ) 

έρνληαο αλαπηχμεη δξάζε ζε δηάθνξνπο λνκνχο ηεο ρψξαο (αθέιεο 2009) (Ννκίδνπ 

2009). Παξάιιεια, ε ελίζρπζε ησλ νκάδσλ απηνβνήζεηαο αηφκσλ κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπο θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο ρσξίο ςπρηαηξηθέο 

παξεκβάζεηο θαη θάξκαθα.  

 

 

4.5 Ανακεθαλαίυζη 

 

Σα ηεξάζηηα βήκαηα πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ ςπρηαηξηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

αζζελψλ, κέζα θαη έμσ απφ ην άζπιν, ζηελ Διιάδα ζα επηζθηαζηνχλ απφ ηελ 

θαθνδηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ηελ αληθαλφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο απνηειεζκαηηθνχ δηθηχνπ 

ςπρηθήο πγείαο, ηελ αλεπάξθεηα επαγγεικαηηθά θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Φπραξγψο, ηα βιέκκαηα θαη νη πξνζδνθίεο γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηξέθνληαη ζην ΔΠΑ 2007-2013, επίζεο 

ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ ΔΔ. 

Η πξνζηαζία θαη ε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη πεξίπινθν 

έξγν. Έλα έξγν πνπ πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη ηελ επηζηήκε, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ 

θνηλσλία. Σα θελά θαη νη αδπλακίεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα νδεγνχλ ζηελ 

απαμίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη απνδεηθλχνπλ κηα θξίζε 

δηαρεηξηζηηθή, ζεζκηθή θαη θνηλσληθή. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλέρηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο απαηηείηαη καθξφπλννο ζρεδηαζκφο, 

επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε, ζπληνληζκφο, έιεγρνο θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη 

δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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