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Η τρίτη ηλικία ως φυσική εξέλιξη της ζωής
Κωνσταντίνα Αγαλιώτη, Διευθύντρια Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Περίληψη
Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια ευαίσθητη ηλιακή ομάδα, η οποία εξαιτίας γενικευμένων βιολογικών
μεταβολών, βρίσκονται σε αδυναμία ή ακόμη και σε δυσκολία σε πολλούς τομείς της ζωής, με αποτέλεσμα
να περιορίζεται η πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά και να βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό.
Τα τελευταία χρόνια, η βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης σε συνδυασμό με τη μείωση των
γεννήσεων, οδηγούν στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού. Η Ελλάδα κατέχει υψηλή θέση παγκοσμίως
σε ποσοστά αύξησης του πληθυσμού της τρίτης ηλικίας. Στη σύγχρονη αυτή πραγματικότητα αποτελεί
πρόκληση η ορθή αντιμετώπιση των ηλικιωμένων.
Η τρίτη ηλικία δεν είναι ασθένεια, αλλά μια φυσιολογική εξέλιξη της ζωής.
Η κοινωνική πρόνοια στηριζόμενη στην επιστήμη και την τεχνολογία μπορεί πλέον και οφείλει να
προσφέρει στους ηλικιωμένους εξελιγμένες παρεχόμενες υπηρεσίες. Εκτός από τη στέγη, την τροφή, τη
νοσηλεία και την προστασία που προσέφεραν μέχρι σήμερα, οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι
υπηρεσίες μπορούν να αναβαθμιστούν με πρακτικές και παρεμβάσεις που θα δημιουργούν το κατάλληλο
περιβάλλον υποστηριζόμενης διαβίωσης.
Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δε θα απομονώνουν τους ηλικιωμένους στα στενά πλαίσια ενός
ιδρύματος, ώστε να νιώθουν αποκομμένοι, αλλά θα παρατείνουν την ανεξάρτητη διαβίωσή τους και θα τους
αφήνουν περιθώρια κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας, χωρίς στέρηση ασφάλειας ή φροντίδας.

Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών
Η Χρήση της Τεχνολογίας Για Να Μη «Μένει Μυστικό»
Στέφανος Αλεβίζος, Ψυχολόγος του φορέα «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Περίληψη
Οι διεθνείς εκτιμήσεις και έρευνες δίνουν πολύ υψηλά ποσοστά στα παιδιά θύματα σεξουαλικής
κακοποίησης. Μάλιστα το Συμβούλιο της Ευρώπης αναφέρει ότι σε ευρωπαϊκό έδαφος, 1 στα 5 παιδιά έχει
πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Ωστόσο τα καταγεγραμμένα περιστατικά είναι ελάχιστα, και σε καμία
περίπτωση δεν προσεγγίζουν τις εκτιμήσεις των ειδικών και των φορέων. Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα
Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να φωτίσει τον «σκοτεινό αυτό αριθμό» έχει συνάψει
συνεργασίες και συμμαχίες με πλήθος διεθνών φορέων και έχει ενσωματώσει στα εργαλεία του τεχνολογία
που επιτρέπει τόσο την αναφορά περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης όσο και τον εντοπισμό των
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παιδιών αυτών. Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστούν όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός
όσο και στατιστικά και εμπειρικά δεδομένα για το φαινόμενο.

Σχεδία αρτ. Ξαναφτιάχνοντας τη Ζωή
Αλεφάντης Χρήστος, Ιδρυτής και Διευθυντής Σύνταξης του Περιοδικού Δρόμου ''Σχεδία''
Η «σχεδία» είναι το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου και μέλος του Διεθνούς Δικτύου
Εφημερίδων Δρόμου (International Network of Street Papers-INSP), το οποίο απαριθμεί 122 περιοδικά
δρόμου, σε 41 χώρες, με 14.000 άστεγους, άνεργους πωλητές και 6.000.000 διεθνώς αναγνώστες.
Η «σχεδία», όπως συμβαίνει με όλα τα περιοδικά δρόμου του κόσμου, δεν πωλείται στα συνήθη
σημεία διάθεσης Τύπου, όπως περίπτερα, αλλά αποκλειστικά και μόνο στους δρόμους της πόλης από
διαπιστευμένους πωλητές. Οι πωλητές προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες:
άστεγοι, άνεργοι και γενικώς άνθρωποι που αποδεδειγμένα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Από τα 4,00€, που είναι η τιμή διάθεσης του περιοδικού, τα 2,50€ (ήτοι το 62,5% επί της τιμής
πώλησης) αφορούν απευθείας τον άνθρωπο με το κόκκινο γιλέκο, εκ των οποίων το 1,52€ είναι καθαρό
έσοδο. Τα 0,39€ αφορούν τον ΕΦΚΑ, ενώ 0,59€ είναι η παρακράτηση φόρου (20%) και το χαρτόσημο (3,6%).
Είκοσι τέσσερα λεπτά είναι ο ΦΠΑ (6%). Το υπόλοιπο 1,26€ αξιοποιείται για την κάλυψη των αναγκών
λειτουργίας του οργανισμού (με τη δαπάνη για την εκτύπωση του περιοδικού να έχει τη μερίδα του λέοντος),
την υποστήριξη υφιστάμενων (όπως το «Γκολ στη Φτώχεια») και την ανάπτυξη νέων κοινωνικών
προγραμμάτων και λύσεων, όπως είναι, βεβαίως, και το «σχεδία αρτ».
Αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο, αξιοπρεπές εισόδημα, αλλά και
μέσο απεγκλωβισμού από το φαύλο κύκλο της κοινωνικής απομόνωσης και του αποκλεισμού. Αποτελεί
επίσης ένα επιπλέον κίνητρο να ξαναχτίσουν τις ζωές τους.

Βιωματικό Εργαστήριο
Οδεύοντας προς την αποϊδρυματοποίηση: Ζητήματα στρατηγικής και πράξης
Δημήτριος Κ. Βάντσης, Mphil, Κοινωνικός λειτουργός, Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού Φθιώτιδας
Περίληψη
Στην εισήγηση αυτή θα συζητηθούν τα γενικότερα ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία
αποασυλοποίησης που εκκινεί και αποτελεί εκπεφρασμένο στόχο πολλών κυβερνήσεων τις τελευταίες
δεκαετίες. Εν συντομία θα περιγραφεί η διαδικασία, οι εμπλεκόμενοι φορείς (αλλά και οι ίδιοι οι
περιθαλπόμενοι σε κλειστές δομές), προβλήματα, προκλήσεις και δυνατότητες που εμφανίζονται στην
προσπάθεια αυτή. Επίσης θα αναφερθούν επιλογές οι οποίες είναι διαθέσιμες και μπορούν να
αξιοποιηθούν εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση για να οδεύσουμε προς μια τέτοια κατεύθυνση, όπως
δείχνουν οι τελευταίες κυβερνητικές κινήσεις με το Εθνικό σχέδιο για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία.
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Η ρεαλιστική προσομοίωση των μοτίβων της κοινωνίας στα προνοιακά ιδρύματα, με στόχο την
ομαλή ένταξη των μελλοντικών ενηλίκων στην κοινωνία
Πολυδώρα Βλατάκη, Συμβουλευτική Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια
Περίληψη
Αποτελέσματα πειραμάτων εδώ και δεκαετίες έχουν αποδείξει το προφανές: Τη δύναμη της γονεϊκής
φιγούρας και πως από τις πρώτες στιγμές της ζωής μας καθορίζει το μέλλον μας. Απουσία αυτής, το παιδί
ακολουθεί τον πλησιέστερο στο γονεϊκό μοτίβο ρόλο που υπάρχει στο περιβάλλον του.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τα παιδιά που μεγαλώνουν με φροντιστές μονάδων κοινωνικής
φροντίδας. Τους αποδέχονται στον ρόλο του προτύπου, τους μιμούνται και προσπαθούν να χτίσουν μια
σχέση προσκόλλησης μαζί τους. Αναζητούν την αποδοχή, την σταθερότητα και την ασφάλεια που θα τους
προσέφερε ο γονέας για μια ζωή, καθώς έχουμε ενστικτωδώς την ανάγκη να ανήκουμε κάπου. Το ένστικτο
της επιβίωσης μας οδηγεί σε εκείνον που θα σταθεί δίπλα μας. Γίνεται σημαντικός, τον αντιγράφουμε και
μέσα από αυτόν μαθαίνουμε την ζωή. Μέσα από τη διαδικασία της μάθησης, αποκτούμε τις δεξιότητες για
να επιβιώσουμε και να ενταχθούμε στην κοινωνία.
Ο ρόλος όμως του προσομοιωτή του γονεϊκού προτύπου, από τους υπαλλήλους-εθελοντέςφροντιστές των φιλοξενούμενων παιδιών στα προνοιακά ιδρύματα δεν έχει καταφέρει να προσομοιώσει
έναν μοναδικό εξατομικευμένο ρόλο-πρότυπο σταθερότητας για το κάθε παιδί.
Όπως το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας καθιερώνει τον θεσμό του συμβούλου-μέντορα
για την ομαλή ένταξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, κατά την ίδια λογική εάν το παιδί αναγνώριζε έναν
μοναδικό φροντιστή ως τον μέντορα του, πιθανών να ήταν δυνατών μία επιτυχέστερη προσομοίωση των
ρεαλιστικών μοτίβων του οικογενειακού θεσμού, ισότιμο αίσθημα, μείωση του φαινομένου της
ιδρυματοποίησης και επιτυχημένη - ομαλή μετάβαση στην ένταξη του ενηλίκου πλέον στην κοινωνία.

Ιδρυματισμός & Κοινωνική Ένταξη – Βιογραφικές Αναφορές Τέως Οικότροφων Αρρένων
Φώτιος Βλάχος, Παιδαγωγός Ε.Α. Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, Προϊστάμενος Ειδικού Κέντρου Εκπαίδευσης "Αριστοτέλης", Κοινωνιολόγος MSc,
Εκπαιδευτικός Ενηλίκων ΜΑ
Περίληψη
Η σύγχρονη προσέγγιση της κοινωνικής πρόνοιας προτάσσει την εξωιδρυματική φροντίδα των ατόμων
με αναπηρία και ως εκ τούτου τη διαμόρφωση αυτόνομων κατοικιών και στεγών υποστηριζόμενης
διαβίωσης αντί της τοποθέτησης σε δομές ιδρυματικού χαρακτήρα. Ωστόσο, ο ιδρυματισμός συνοδεύει σε
πολλές περιπτώσεις τα άτομα που επιχειρούν να διαβιώσουν αυτόνομα ιδιαίτερα κατά το πρώτο διάστημα
της μετάβασης από το ίδρυμα στην κοινότητα. Εάν κατά τη φάση προετοιμασίας δε ληφθούν υπόψη
συγκεκριμένοι παράγοντες που πιθανόν να δυσκολεύουν ένα άτομο να αποχωριστεί το ιδρυματικό
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περιβάλλον και ειδικότερα αν δε λάβουν χώρα κατάλληλες παρεμβάσεις, είναι πιθανό να καθυστερήσει ή
ακόμα και να αποτύχει η προσπάθεια ένταξης.
Δεδομένου ότι οι ευκαιρίες αποϊδρυματοποίησης δεν είναι πολλές κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει καλός
σχεδιασμός και έγκαιρη προετοιμασία με στόχο την ομαλή προσαρμογή, σε θετικό κλίμα συνεργασίας. Στην
εισήγηση αυτή παρουσιάζονται ορισμένα από αυτά τα κρίσιμα ζητήματα (η προσωπικότητα του ατόμου, οι
κοινωνικές δεξιότητες, το πρόγραμμα γειτονιάς, ο ρόλος του προσωπικού, οι αντιλήψεις του κοινωνικού
συνόλου, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η ικανότητα αυτοπροσδιορισμού κ.ά.), που επηρεάζουν καθοριστικά
την κοινωνικοποιητική προσπάθεια, όπως επίσης και καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται
συστηματικά για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος

Ο ρόλος της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης στην υγεία και ευεξία των
ηλικιωμένων ατόμων: Προτάσεις και μέτρα αντιμετώπισης
Μαρία Βοζικάκη, Κοινωνικός Επιστήμονας, M.Sc., M.Sc.,Ph.D. Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης
Υπηρεσιών Υγεία
Αργυρούλα Καλαιτζάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης
για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής (QoL Lab) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Αντώνης Παπαδάκης, Υγιεινολόγος B.Sc., M.Sc., M.Sc., Ph.D. Δημόσιας Υγεία & Διοίκηση
Υπηρεσιών Υγείας, Post.Doc Δημόσια Υγεία, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφέρειας Κρήτης
Τάσος Φιλαλήθης, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής-Προγραμματισμού Υγείας, Ιατρική
Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περίληψη
Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ατόμων
είναι αδιαμφισβήτητα τεράστιος καθώς αποτελεί μια σοβαρή ψυχοπιεστική συνθήκη που προκαλεί έντονα
συναισθήματα φόβου, ανασφάλειας, αβεβαιότητας, άγχους και θλίψης. Επιπροσθέτως, σημαντικές πτυχές
της καθημερινής ζωής των ηλικιωμένων ατόμων έχουν διαταραχθεί λόγω των μέτρων και των περιορισμών
που έχουν εφαρμοστεί για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά φαίνεται ότι ασκούν ποικίλες δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία
και την ευεξία των ηλικιωμένων ατόμων, καθώς λειτουργούν ως καταστάσεις χρόνιου άγχους, με
μακροχρόνιες βιολογικές, ψυχολογικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις, που αυξάνουν τον κίνδυνο κακής
υγείας και πρόωρου θανάτου.
Η προαγωγή της ευεξίας αποτελεί έναν από τους στόχους κλειδιά των δημόσιων πολιτικών που
στοχεύουν στα ηλικιωμένα άτομα στα πλαίσια της υιοθέτησης μιας περισσότερο θετικής οπτικής αναφορικά
με τις διαδικασίες και τις συνθήκες της γήρανσης.
Επομένως, είναι απαραίτητο να γίνουν αντιληπτές οι κοινωνικές και συναισθηματικές προεκτάσεις
της Πανδημίας για τα ηλικιωμένα άτομα που διαβιούν σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και να
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αναδειχθούν παρεμβάσεις και δράσεις που είναι απαραίτητες για την ψυχοκοινωνικά ασφαλή μετάβασή
τους στη «νέα κανονικότητα» και την επιτυχή προσαρμογή τους στις μακροχρόνιες επιπτώσεις της. Τα
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα προσφέρουν ποικίλες δυνατότητες ενίσχυσης της επικοινωνίας των
ηλικιωμένων ατόμων και καλλιέργειας των κοινωνικών και γνωστικών τους δεξιοτήτων και μπορούν να
συμβάλουν στη δημιουργία αυξημένων ευκαιριών για κοινωνική αλληλεπίδραση και άντληση κοινωνικής
στήριξης.

Από την εξάρτηση στην αυτονομία: Δύο παραδείγματα έρευνας-δράση στο πεδίο της
θεραπείας των εξαρτήσεων
Γαβριλάκης Γεώργιος2 , Βενιζέλου Πηνελόπη1 , Μπαμπίλα Μαρία3, Παπανικολάου Σταυρούλα3, Ράφτη
Δέσποινα – Δανάη3 , Σμπιράκη Ελένη3, Τσάμη Νεκταρία –Ιωάννα3, Φλουρής Δημήτριος3 ,
Φωτεινοπούλου Χρυσάνθη3
Νοσηλεύτρια1, Υπεύθυνος Πολυδύναμου Κέντρου Χανίων ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ2, Προσωπικό θεραπείας3

Περίληψη
Η κοινωνία της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας που επιτείνεται στις ημέρες μας και λόγω της
πανδημίας, καθιστά πολλές φορές το άτομο θεατή της ίδιας του της ζωής. Στην περίπτωση δε των
εξαρτημένων, η περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, ειδικά δε
όταν ο εξαρτημένος λειτουργεί ως «εξιλαστήριο θύμα» τόσο της οικογένειάς του όσο και της κοινωνίας. Με
βάση τα παραπάνω, το Πολυδύναμο Κέντρο Χανίων του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, αναπτύσσει δράσεις σε ανοιχτά
πλαίσια θεραπείας οι οποίες έχουν στόχο το υπό θεραπεία άτομο να εξελιχτεί σε ενεργό υποκείμενο στο
κοινωνικό γίγνεσθαι. Στην παρούσα εισήγηση, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ικανοποίησης από την
συμμετοχή των μελών στην ποδηλατική και θεατρική δραστηριότητα που συμμετείχαν από τον Απρίλιο του
2021. Τα αποτελέσματα αυτά, καταγράφηκαν με μεθοδολογικό εργαλείο την «έρευνα δράση

Οφέλη, δυνατότητες και προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε οργανισμούς της τοπικής
κοινωνίας: Οι κοινές καλλιτεχνικές δράσεις ανάμεσα σε μέλη του Προγράμματος Προαγωγής
Αυτοβοήθειας Λάρισας και ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα της δομής φιλοξενίας ΚΕΑΝ
Κωνσταντίνος Γκαϊφύλλιας, Κοινωνικός Λειτουργός, MSc, Υπεύθυνος Προγράμματος Προαγωγής
Αυτοβοήθειας Λάρισας

Περίληψη
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Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας στα πλαίσια της συνεργασίας με τοπικούς φορείς,
οργανισμούς, ομάδες και συλλογικότητες, από τις αρχές του 2020 ξεκίνησε μια σειρά επαφών με το Κύτταρο
Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων Λάρισας (ΚΕΑΝ), ενός μη κυβερνητικού οργανισμού που αναλαμβάνει την
υποδοχή και τη φιλοξενία ασυνόδευτων, ανήλικων προσφύγων που προέρχονται κυρίως από εμπόλεμες
ζώνες.
Στόχος αυτών των συναντήσεων ήταν η διερεύνηση των αναγκών των φιλοξενούμενων παιδιών καθώς
και του τρόπου και των περιθωρίων συνεργασίας ανάμεσα στις δύο ομάδες, τους ωφελούμενους του
Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας και τους φιλοξενούμενους πρόσφυγες του ΚΕΑΝ.
Η ιδέα που επικράτησε ήταν η δημιουργία μιας ομάδας εκμάθησης κιθάρας, η οποία ξεκίνησε να
λαμβάνει χώρα στο ξενοδοχείο φιλοξενίας των παιδιών και λειτούργησε τόσο εκπαιδευτικά όσο και ως
«εργαλείο» εμβάθυνσης των σχέσεων και περαιτέρω διερεύνησης αιτημάτων.
Απώτερος στόχος της εν λόγω δράσης ήταν να λειτουργήσει ως αφορμή συνάντησης και
αλληλεπίδρασης των εξυπηρετούμενων του ΠΠΑΛ, οι οποίοι είναι άνθρωποι σε διαδικασία απεξάρτησης
και ένταξης, με τους φιλοξενούμενους πρόσφυγες, ανθρώπους που στη δεδομένη φάση ζωής βιώνουν
έντονα τον αποκλεισμό, τη μοναξιά και την αβεβαιότητα για το μέλλον τους. Η ανακάλυψη των κοινών μας
τόπων και η αναζήτηση λύσεων και διεξόδων στα μικρά ή μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας μας
είναι ο πυρήνας της λογικής της αλληλοβοήθειας που αποτελεί βασικό άξονα της καθημερινής μας
πρακτικής στα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας.
Οι δράσεις που προέκυψαν από αυτή την καλλιτεχνική ομάδα μέσα στη χρονιά που ακολούθησεκαι
θα παρουσιαστούν στην παρακάτω εισήγηση, ήταν παραπάνω από ενθαρρυντικές και ανέδειξαν τη
δυναμική και τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία φορέων σε τοπικό επίπεδο.

Καθορίζοντας την Αυτονομία στην Ψυχική Υγεία
Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση-Ρυθμιστικό Πλαίσιο-Κανονιστικές Διατάξεις
Νικόλαος Μάριος Δαμιανάκης, Ψυχολόγος MSc, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Κοινωνιολογίας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περίληψη
Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται βιβλιογραφική τεκμηρίωση του ορισμού της αυτονομίας στον
τομέα της ψυχικής υγείας. Η θεμελιώδης αρχή της αυτονομίας στην ψυχιατρική φροντίδα υπαγορεύει το
σεβασμό του προσώπου στην ιδιωτικότητα και την αυτονομία του, την ενήμερη συναίνεση και το δικαίωμα
στη λήψη αποφάσεων, χωρίς καταναγκασμό, για τη φροντίδα και τη θεραπεία του σχετικά με την ψυχική
του υγεία. Προηγείται συστηματική και εμπεριστατωμένη ενημέρωσή του από τον επαγγελματία ψυχικής
υγείας, με βάση το νομικό και ηθικό δίκαιο.
Στόχος η συνέχιση της δραστηριοποίησης και της λειτουργικότητας της ζωής του προσώπου. Η έρευνα
πραγματεύεται, ακόμα, το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στο νομικό, οργανωτικό,
διοικητικό και διαχειριστικό πλαίσιο του Συστήματος των Ψυχιατρικών Υπηρεσιών, τους Νόμους του Εθνικού

8

100 Πανελλήνιο Συνέδριο
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Συστήματος Υγείας και την εφαρμογή τους στους Τομείς της Ψυχικής Υγείας καθώς και το χρονικό των
Κανονισμών και των Κανονιστικών Ρυθμίσεων της Ψυχιατρικής Περίθαλψης στην Ελλάδα.
Σημαντική θέση στην έρευνα καταλαμβάνουν και τα ειδικότερα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών,
όπως το δικαίωμα στην εκούσια ή ακούσια αξιοπρεπή περίθαλψη, το δικαίωμα στην ισότητα, στην
ενημέρωση, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στη ζωή στην κοινότητα, στη διεκδίκηση
αξιώσεων, το δικαίωμα στην αποκατάσταση, ως αντίστοιχες υποχρεώσεις του Κράτους, των Μονάδων
Ψυχικής Υγείας και των Επαγγελματιών της Ψυχικής Υγείας. Η έρευνα ολοκληρώνεται με τις προτάσεις για
την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την Οργάνωση του Συστήματος Υγείας.
Λέξεις κλειδιά: αυτονομία, ψυχική υγεία, ψυχιατρική μεταρρύθμιση, ρυθμιστικό πλαίσιο

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Τρίτη Ηλικία
Δασκαλάκη Χρυσή, MSc, G.P.Π.Ι. Αρμένων Κ.Υ. Σπηλίου
Περίληψη
Οι κοινωνικές και οικονομικές µμεταβολές που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζουν
καθοριστικά στο µετασχηµατισµό του κοινωνικού κράτους, και ιδιαίτερα το πεδίο της κοινωνικής φροντίδας.
Το κλασικό µμοντέλο του «κράτους πρόνοιας» αποδεικνύεται ασύµβατο µε τις νέες µορφές κοινωνικής
αποστέρησης, τη µμεταβολή της σύνθεσης των κοινωνικών αναγκών αλλά Τα άτομα της 3ης ηλικίας
αποτελούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα που παρουσιάζουν ευαλωτότητα και εξάρτηση στην καθημερινή
τους ζωή.
Σκοπός: Η κατάδειξη της μέριμνας της κοινωνίας προς αυτούς, όχι μόνο όσον αφορά την υγειονομική
τους περίθαλψη λόγω της πολυνοσηρότητας που τυχόν να παρουσιάζουν αλλά και των ατομικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων που η κάθε ευνομούμενη πολιτεία οφείλει να τους προσφέρει για μια αξιοπρεπή
διαβίωση.
Μέθοδος: Ανασκόπηση στη νομοθεσία του Ελληνικού Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη των
δικαιωμάτων ατομικών και κοινωνικών που έχουν νομοθετηθεί για τα άτομα τρίτης ηλικίας. Βασικός
πυλώνας αυτών είναι να λειτουργήσουν ως εφόδια , ώστε η πρόσβαση των ηλικιωμένων σε αυτά τα
δικαιώματα να διευκολυνθεί και να έχουν την δυνατότητα διεκδίκησής τους προς όφελος τους για μια ζωή
με αξιοπρεπή διαβίωση, με σεβασμό μα ανεξαρτησία με διαφύλαξη της σωματικής , ψυχολογικής και
συναισθηματικής ευεξίας τους.
Αποτέλεσμα: Ο νομοθέτης κάθε κράτους έχει μεριμνήσει για την ύπαρξη αυτών των δικαιωμάτων που
συμπληρώνονται με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη, ως κοινή πυξίδα για να μπορούν να υποστηρίζουν μια αξιοπρεπή
διαβίωση των ηλικιωμένων.

Αποιδρυματοποίηση - Δράσεις και Θεσμικά Μέτρα για τη στήριξη της
Επιτροπάκης Σπυρίδων, Αν. Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Msc Κοινωνικής
Εργασίας
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Περίληψη
Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας επιδιώκοντας να καλύψει τις ανάγκες
των πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης στο πεδίο της Αποϊδρυματοποίησης, του Κοινωνικού Αποκλεισμού
καθώς και την ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας και ενεργητικής ένταξης υλοποίησε υπερτοπικές
δράσεις που εντάσσονται στα ανωτέρω πεδία όπως αυτές αναλύονται στη σχετική εισήγηση. Βασικός στόχος
των δράσεων μας είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων των ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, η προώθηση των
θεσμών της Αποϊδρυματοποίησης, καθώς και η καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων με την
προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργής συμμετοχής.

Εργαλεία για επαγγελματίες υγείας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ανίχνευσης και
ενίσχυσης της εγγραμματοσύνης υγείας των ηλικιωμένων ατόμων

Αρετή Ευθυμίου, Διδάκτωρ, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Εργαστήριο
Διεπιστημονικής προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο
Μιχάλης Ροβίθης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Διεπιστημονικής
προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Αργυρούλα Καλαϊτζάκη. Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Εργαστήριο
Διεπιστημονικής προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο

Περίληψη
Η Εγγραμματοσύνη Υγείας (ΕΥ) περιλαμβάνει τις ικανότητες του ατόμου για πρόσβαση, αξιολόγηση
και εφαρμογή πληροφοριών που αφορούν την προαγωγή, πρόληψη υγείας και τη διαχείριση της ασθένειας.
Τα ηλικιωμένα άτομα συχνά εμφανίζουν χαμηλό επίπεδο ΕΥ, γεγονός που δυσκολεύει την επικοινωνίας τους
με τους επαγγελματίες υγείας, τη συμμόρφωση στη θεραπεία, τη σωστή χρήση ή και την αλλαγή φαρμάκων.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για επαγγελματίες υγείας που να
εξειδικεύονται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ΕΥ.
Η εργασία στοχεύει στη δημιουργία εργαλείων για την εκμάθηση δεξιοτήτων από τους επαγγελματίες
υγείας για να κατανοούν το επίπεδο ΕΥ των ηλικιωμένων και να επιτυγχάνουν αποτελεσματική επικοινωνία
μαζί τους .
Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι μικτή πέντε σταδίων. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική
ανασκόπηση (στάδιο 1) και διερευνήθηκαν οι ανάγκες των επαγγελματιών υγείας και ατόμων άνω των 60
ετών με την μεθοδολογία των ομάδων εστίασης (στάδιο 2). Στη συνέχεια έγινε η επιλογή δέκα εργαλείων
(στάδιο 3), μεταφράστηκαν και προσαρμόστηκαν και ακολούθησε ομάδα ειδικών για την πολιτισμική
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προσαρμογή τους(στάδιο 4). Στο τελικό στάδιο, τα εργαλεία θα δοκιμαστούν πιλοτικά σε επαγγελματίες
υγείας (στάδιο 4).
Στην παρουσίαση θα αναφερθούν οι ανάγκες των επαγγελματιών υγείας και των ηλικιωμένων ατόμων
και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ορισμένα από τα εργαλεία για την αντιμετώπιση των αναγκών και των
δύο ομάδων. Η δημιουργία εργαλείων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων
επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας με τα ηλικιωμένα άτομα και της ΕΥ των ηλικιωμένων ατόμων
διαφαίνεται ως επιτακτική ανάγκη.

Διερεύνηση του φορτιού των οικογενειακών φροντιστών, ασθενών με άνοια των δήμων
Μαλεβιζιου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου
Παρασκευή Ευθυμίου, Κοινωνική λειτουργός BSc
Ελένη Αποστολάκη, Κοινωνική λειτουργός BSc
Άννα Μανώλη, Κοινωνική λειτουργός BSc
Μαρία Στειακάκη, Κοινωνική λειτουργός BSc
Κλειώ Κούτρα, Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικής
Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας
Περίληψη
Η άνοια επηρεάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως, με τα εκτιμώμενα ποσοστά να
αυξάνονται. Πρόκειται για μια κατάσταση που έχει επιδεινωθεί λόγω της αύξησης τους προσδόκιμου ζωής
και έχει σημαντικό αντίκτυπο σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής τόσο των νοσούντων, όσο και των
οικογενειών τους. Η μη έγκυρη διάγνωση της ασθένειας, δημιουργεί μια αρνητικά εξελισσόμενη κατάσταση
για τους ασθενείς, η οποία επηρεάζει τους φροντιστές, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο δυσκολιών, ειδικά
στην παρούσα κρίσιμη υγειονομική συγκυρία που διανύουμε λόγω της πανδημίας COVID-19.
Ο σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η Διερεύνηση του φορτιού των οικογενειακών φροντιστών,
ασθενών με άνοια των δήμων Μαλεβιζίου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου. Βασικός στόχος αποτελεί η
ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των υπεύθυνων φορέων σχεδιασμού και οργάνωσης στρατηγικών και
πρακτικών κοινωνικής πολιτικής για ζητήματα κοινωνικής φροντίδας και προστασίας των ατόμων τρίτης
ηλικίας, έτσι ώστε να ενισχυθεί η δημιουργία θεσμικών παρεμβάσεων των υπηρεσιών υγείας προς τους
οικογενειακούς φροντιστές για την δυνατότερη κάλυψη των αναγκών των φροντιστών και των ασθενών. Πιο
συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η ευαλωτότητα του πληθυσμού ασθενών με άνοια, θα εξετασθεί η
επιβάρυνση των οικογενειακών φροντιστών και θα αναδειχθεί η έντονη ανάγκη για πρώιμη παρέμβαση και
για κατ’ οίκον φροντίδα από επίσημους και ανεπίσημους φορείς.

Υγεία και οικονομική κρίση: Παράγοντες επικινδυνότητας και μέτρα κοινωνικής προστασίας
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Θεοδωροπούλου Μαίρη, Ιδρύτρια και Δ/νουσα της οργάνωσης Ερευνών Ρίζες ΑμΚΕ / ΚΟΙΝΣΕΠ
Social Pathways

Περίληψη
Child Guarantee-Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε για τα παιδιά
με στόχο να διασφαλιστούν εγγυήσεις ότι «κάθε παιδί στην Ευρώπη το οποίο διατρέχει τον κίνδυνο της
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού θα έχει πρόσβαση στα πλέον βασικά δικαιώματα, όπως η υγειονομική
περίθαλψη και η εκπαίδευση» Η στήριξη των παιδιών από τα πρώτα τους βήματα και καθ’ όλη την διάρκεια
της παιδικής τους ηλικίας, έχοντας ως στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού.
Μία δέσμευση, που θα διασφαλίσει όλα τα παιδιά σε κατάσταση ανάγκης στην πρόσβαση σε
ποιοτικές βασικές υπηρεσίες: προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη,
τροφή και στέγη. Στόχος είναι να συμπεριληφθούν όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς.
Στην παρούσα εισήγηση θα προβληθούν οι ανάγκες των παιδιών που διαβιούν σε δομές και οι
εναλλακτικές για μια δίκαιη ενσωμάτωση.

Στρατηγικές αντιμετώπισης για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και την προώθηση
της δευτερογενούς μετατραυματικής ανάπτυξης των κοινωνικών λειτουργών την περίοδο του
COVID-19

Αργυρούλα Καλαϊτζάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής,
Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής, Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο.
Γιώργος Τσουβέλας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Εξωτερικός συνεργάτης
του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥ, Ελληνικό
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
Αλεξάνδρα Ταμιωλάκη, Υποψ. Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Μέλος του Εργαστηρίου
Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο

Περίληψη

Εισαγωγή-Σκοπός: Οι κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης
εκτίθενται στην απειλή του COVID-19 άμεσα αλλά και έμμεσα μέσω των ασθενών. Η έκθεση από την μια
μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση συμπτωμάτων Δευτερογενούς Μετατραυματικού στρες (ΔΜΣ) από την
άλλη μπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία ενίσχυσης της ψυχικής τους ανθεκτικότητας (θετική προσαρμογή)
και προώθησης της δευτερογενούς μετρατραυματικής τους ανάπτυξης (ΔΜΑ, θετική αλλαγή). Καθοριστικό
ρόλο για την επίτευξη αυτών των θετικών αποτελεσμάτων παίζουν οι στρατηγικές αντιμετώπισης που το
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άτομο χρησιμοποιεί. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα λίγοι ερευνητές έχουν μελετήσει τη σχέση των στρατηγικών
αντιμετώπισης με την ψυχική ανθεκτικότητα και την ΔΜΑ. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της
σχέσης των στρατηγικών αντιμετώπισης που χρησιμοποίησαν οι κοινωνικοί λειτουργοί στις δύο περιόδους
εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων (lockdowns) λόγω έξαρσης των κρουσμάτων COVID-19 με την
ενίσχυση της ψυχική τους ανθεκτικότητας και την ΔΜΑ τους.
Υλικό-Μέθοδοι: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 113 κοινωνικοί λειτουργοί την περίοδο των
περιοριστικών μέτρων λόγω του COVID-19. Για τη συλλογή των δεδομένων χορηγήθηκαν οι κλίμακες: Brief
Cope (COPE), Secondary Traumatic Stress Scale (STSS, Posttraumatic Growth Inventory (PTGI) και Brief
Resilience Scale (BRS).
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν μέτρια επίπεδα ΔΜΣ, ΔΜΑ και ψυχικής
ανθεκτικότητας. Ανάμεσα στις στρατηγικές αντιμετώπισης, η θετική επανεκτίμηση, ο σχεδιασμός και η
αυτομομφή (αντίστροφα) συνδέθηκαν με την ψυχική ανθεκτικότητα, ενώ η υποστήριξη μέσω της
αναζήτησης πληροφοριών και η στροφή προς την θρησκεία συνδέθηκαν με την ΔΜΑ. Τα αποτελέσματα
μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό παρεμβάσεων ενδυνάμωσης και υποστήριξης των επαγγελματιών
υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.

Η Αποϊδρυματοποίηση δεν αφορά τους άλλους, αφορά όλους μας
Βασίλης Καλοπίσης, Τοπικός Συντονιστής του Προγράμματος,
Τεχνικής Βοήθειας για την Αποϊδρυματοποίηση στην Ελλάδα για τον Ευρωπαϊκό οργανισμό EASPD

Περίληψη
Η Αποϊδρυματοποίηση είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία για να πετύχει απαιτεί μια ευρύτερη
αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Δεν αφορά μόνο το κλείσιμο ορισμένων ιδρυμάτων
αλλά μια σειρά πρωτοβουλιών, οι οποίες θέτουν στο επίκεντρο το άτομο και προωθούν ένα θετικό μοντέλο
ένταξης και κοινωνικής συνοχής.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Τεχνική βοήθεια για την Αποϊδρυματοποίηση στην Ελλάδα», το οποίο
υλοποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία (EASPD)σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναπτύχθηκαν σημαντικά εργαλεία τα
οποία μπορούν να διευκολύνουν αυτόν τον μετασχηματισμό, με σημαντικότερα την Εθνική Στρατηγική
Αποϊδρυματοποίησης και το συνοδευτικό Σχέδιο Δράσης, τα οποία καθορίζουν τις αρχές αλλά και τα
επιμέρους συγκεκριμένα βήματα της διαδικασίας. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν χρήσιμες μεθοδολογίες, όπως
για παράδειγμα ένας οδηγός παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης της Στρατηγικής, ένα
πρωτόκολλο διερεύνησης αναγκών που αφορά ωφελούμενους που ζουν σήμερα σε κλειστές δομές και
πρόκειται να μετεγκατασταθούν στην κοινότητα, κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη των νέων
κοινοτικών υπηρεσιών και ένας οδηγός επικοινωνίας της Αποϊδρυματοποίησης.
Όλα τα παραπάνω όμως δεν θα έχουν κανένα νόημα αν δεν αγκαλιαστούν από μια ευρεία συμμαχία
ενδιαφερόμενων μερών, από τους ίδιους τους ανθρώπους που ζουν σήμερα αποκλεισμένοι και τις
οικογένειές τους, από τους εργαζόμενους, από αυτούς που λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις, από τους
φορείς εκπροσώπησης αλλά τελικά και από τη πλειοψηφία των πολιτών, η οποία θα συνδιαμορφώσει ένα
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νέο κοινωνικό αφήγημα στο οποίο κεντρική θέση θα έχουν το αίσθημα του ανήκειν, του σεβασμού και της
αναγνώρισης των συνεισφορών όλων των πολιτών.

Δέκα χρόνια Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, αποτίμηση και νέες προκλήσεις.

Βασίλης Κασιμάτης, Διευθυντής Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, Μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ Puzzle

Περίληψη
Ο θεσμός των ΣΥΔ έκλεισε μια δεκαετία πλήρους λειτουργίας. Ξεκινώντας περίπου το 2010 δείχνει
πλέον να περνά στην “ενήλικη” φάση του.
Στο τέλος αυτού του κύκλου είναι χρήσιμο νομίζω να κάνουμε μια αποτίμηση της πορείας και της
παρούσας κατάστασης. Το μοντέλο της υποστηριζόμενης διαβίωσης όπως αυτό εφαρμόστηκε διασφαλίζει
το δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση; Ποια ήταν τα προβλήματα και οι στρεβλώσεις;
Η ωρίμανση του θεσμού μας φέρνει μπροστά σε νέες προκλήσεις. Οι Στέγες Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης, καλούμενες να στηρίξουν την προσπάθεια για αποιδρυματοποίηση στην Ελλάδα, πρέπει να
εξασφαλίσουν το πέρασμα από την υποστηριζόμενη διαβίωση στη διαβίωση στη κοινότητα. Είναι έτοιμες
για αυτή την πρόκληση;
Σε μια ανοικτή συζήτηση θα μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και την εμπειρία μου και θα ακούσω τη
δική σας.

Ολοκληρωμένες Λύσεις και Δράσεις Ψηφιακής Υγείας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση
Δημήτριος Γ. Κατεχάκης, Επικεφαλής, Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας,
Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ
Περίληψη

Στις 17 Ιανουαρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βράβευσε το οικοσύστημα του ΙΤΕ, υπό την ηγεσία
του Ινστιτούτου Πληροφορικής, με τη διάκριση «Κέντρο Αναφοράς τεσσάρων αστέρων» (4* Reference Site)
στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση, την υψηλότερη διάκριση που
μπορεί να απονεμηθεί. Το Κέντρο Αναφοράς του ΙΤΕ συνενώνει όλους τους συμμετέχοντες και οδηγεί σε
καινοτόμες δράσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ το πεδίο που θα μπορούσε να επιτύχει μεμονωμένα κάθε
φορέας από μόνος του.
Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ, ως μέρος του οικοσυστήματος,
μετασχηματίζει την πολύχρονη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία του Ιδρύματος σε καινοτόμες λύσεις,
στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας δημιουργώντας προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται και
υλοποιούνται στην ελληνική και διεθνή αγορά. Αποστολή του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων, φιλικών προς
το χρήστη, εξατομικευμένων ψηφιακών εργαλείων για τη στήριξη αποτελεσματικών και βιώσιμων
υπηρεσιών υγείας για όλους.
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Έχοντας συμμετάσχει συστηματικά σε μεγάλο αριθμό δράσεων αναπτύσσει τεχνολογίες που
εφαρμόζονται στην καθημερινότητα από μεγάλο αριθμό μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό ενεργά στο ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της Υγείας. Ταυτόχρονα
βοηθάει το ελληνικό οικοσύστημα να αναπτυχθεί περαιτέρω, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες προκλήσεις
με αποτελεσματικότητα και καινοτομία, στοχεύοντας στην παροχή άμεσης και αποτελεσματικής φροντίδας
στο σημείο της ανάγκης.
Στόχο των δράσεων αυτών αποτελεί επίσης η ανάδειξη της Κρήτης σε Ευρωπαϊκό κόμβο καινοτομίας
με τελικούς ωφελούμενους τη Δημόσια Διοίκηση, τους Φορείς Υγείας, την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική
κοινότητα, τις Επιχειρήσεις, αλλά και την Κοινωνία των πολιτών.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ): https://www.forth.gr/, Ινστιτούτο Πληροφορικής:
https://www.ics.forth.gr/,
Κέντρο
Εφαρμογών
και
Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής
Υγείας:
https://www.ics.forth.gr/ceha/

Πρώιμη Παρέμβαση και Ψυχική Ανθεκτικότητα σε Ευάλωτα Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής
Ηλικίας
Κυριακή Κατζόλη, Ψυχολόγος ΠΑΑΠΑΗΚ Ηρακλείου Κρήτης, ΜΑ στην Ειδική Αγωγή, Εξειδίκευση
στην Συμβουλευτική ΑμεΑ και των οικογενειών τους
Περίληψη

Στην εισήγηση θα αναπτυχθεί η σημαντικότητα του ρόλου της Πρώιμης παρέμβασης και της
ενίσχυσης της Ψυχικής ανθεκτικότητας στην εξελικτική πορεία του ευάλωτου παιδιού με αναπηρία και
εκπαιδευτικές ανάγκες που εμφανίζει σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών,
γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, οι οποίες επηρεάζουν τη
διαδικασία προσαρμογής και μάθησης στην προσχολική και σχολική ηλικία
Στην εισήγηση αναδεικνύεται η σημασία της έγκυρης και έγκαιρης πρώιμης ανίχνευσης και
παρέμβασης στην εξελικτική πορεία του παιδιού και ο ρόλος της οικογένειας στην προώθηση και γενίκευση
των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Η διεπιστημονική συνεργασία, η εκπαίδευση, η υποστήριξη τη
οικογένειας είναι παράγοντες καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των διαταραχών.
Σημαντικός στην εξελικτική πορεία του παιδιού αποτελεί ο ρόλος των παραγόντων που ενισχύουν
την ψυχική ανθεκτικότητα στην ζωή του παιδιού που το βοηθούν να ενεργοποιήσει την εσωτερική του
δύναμη και να αντιμετωπίσει, να ανταπεξέρθει ή και να υπερβεί δυσκολίες της διαταραχής.
Το περιεχόμενο της εισήγησης είναι αποτέλεσμα μελέτης της Εθνικής και Διεθνούς βιβλιογραφίας και
σχετικών άρθρων.
Λέξεις κλειδιά: πρώιμη παρέμβαση, ψυχική ανθεκτικότητα, προστατευτικοί παράγοντες
ενδυνάμωσης.
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Αποτελέσματα και προτάσεις από την πιλοτική μελέτη για τη δημιουργία κατευθυντήριων
οδηγιών για παρέμβαση στους ηλικιωμένους στην Κοινότητα από τον Κοινωνικό λειτουργό
Χρυσούλα Κατσάπη, Κοινωνική Λειτουργός MPH, MSc, Προϊσταμένη Κοινωνική Λειτουργός Τμήματος ΚΑΠΗ
ΓΑΖΙΟΥ του ΔΟΚΑΠΠΑΜ, Εργαστηριακός Συνεργάτης ΕΛΜΕΠΑ
Κλειώ Κούτρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας
και Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛΜΕΠΑ, Μέλος των CHARA GROUP, IνΑΖω
Χαρίκλεια Τζιράκη, Καθηγήτρια Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Hebrew of Jerusalem,
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΜΕΠΑ, Mέλος των CHARA GROUP, IνΑΖω.

Περίληψη
Στη χώρα μας, όπου οι Η γήρανση αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που επιταχύνεται ταχύτατα
με διαφορετικό ρυθμό και έκταση στο κάθε άτομο (Γκούβας, 2017, Kuzumastutietal., 2016).
Μελέτες αναδεικνύουν παράγοντες όπως η συννοσηρότητα, ο τρόπος ζωής και οι συμπεριφορές
υγείας, δημογραφικοί παράγοντες, κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες η υποκειμενική αντίληψη για
την υγεία και το «όραμα για τη ζωή. Καθώς Επιπρόσθετα, περιβαλλοντικοί παράγοντες διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο στην ενεργό γήρανση (Κούτρα & Ράτσικα,2020).
Σκοπός της εισήγησης είναι η χαρτογράφηση πρωταρχικών κατευθυντήριων οδηγιών μέσα από μια
πιλοτική μελέτη για παρέμβαση στους ηλικιωμένους στην κοινότητα από τον Κοινωνικό λειτουργό με στόχο
την ανάπτυξη ολιστικής παρέμβασης για την βελτίωση της λειτουργικότητας.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει πρωτόκολλο παρέμβασης για τον κοινωνικό λειτουργό στην Κοινότητα στην
παρέμβαση του με τους ηλικιωμένους, γεγονός που καθιστά την παρέμβαση των επαγγελματιών ευκαιριακή
και μη συντονισμένη. Η παρέμβαση του κοινωνικού λειτουργού φαίνεται να βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση
με το επιστημονικό προφίλ του χωρίς να διασφαλίζεται η ισότητα και η ολοκληρωμένη παρέμβαση στην
ποιότητα παροχής υπηρεσιών.
Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε με την χρήση δυο ερευνητικών μεθόδων (DELPHI και vignettes) ο
προσδιορισμός της σημαντικότητας των παραγόντων που συμβάλουν στην ενεργό γήρανση για παρέμβαση
στους ηλικιωμένους με στόχο την ανάπτυξη ολιστικής παρέμβασης για την βελτίωση της λειτουργικότητας
Η δημιουργία μιας συντονιστικής δομής με επιτελικό χαρακτήρα σε επίπεδο δήμων αποτελεί
αναγκαιότητα. Οι Δήμοι οφείλουν να σχεδιάσουν εξατομικευμένα την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών τους
με χαρακτηριστικά όπως: α)σχεδιασμό των υπηρεσιών με χρήση εργαλείων, β) επιμόρφωση προσωπικού,
γ) δικτύωση των φορέων , δ) ένταξη της τεχνολογίας στις παρεμβάσεις.

Αυτονομία, Διακαιοπρακτική Ικανότητα και Ψυχική Υγεία
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Κωνσταντίνος Κουκουζέλης, Επίκ. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου, Τμήμα Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περίληψη
Στην σύντομη αυτή παρουσίαση θα υπενθυμίσω το άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα
δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες – η πρώτη σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον 21ο αιώνα –
το οποίο απαιτεί ότι τα άτομα με αναπηρίες απολαύουν την ικανότητα για δικαιοπραξία σε ίση βάση με
τους άλλους, σε όλες τις πτυχές της ζωής καθώς και ότι τα κράτη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα
προκειμένου να παρέχουν πρόσβαση στα άτομα με αναπηρίες, σε σχέση με την υποστήριξη που μπορεί
να χρειάζονται κατά την άσκηση της ικανότητάς τους αυτής.
Αφού εξηγήσω ότι η ικανότητα αυτή θεμελιώνεται στην αυτονομία και τον σεβασμό του προσώπου,
θα περιγράψω αφενός πώς το έως τώρα θεσμικό πλαίσιο εφαρμόζει αντίθετα το υπόδειγμα της
«υποκατάστασης» στην άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές
αυτό συνιστά στιγματισμό και αποτυχία να εφαρμοστεί το υπόδειγμα της «υποστήριξης» της
δικαιοπρακτικής ικανότητας που προβάλλει η Σύμβαση.
Τέλος, θα πω πώς βλέπω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να υλοποιηθεί από τους θεσμούς κοινωνικής
πρόνοιας. Το δικαίωμα του ατόμου με ψυχικές διαταραχές για ανεξάρτητη διαβίωση δεν περιορίζεται
μονάχα σε πολιτικές αποϊδρυματοποίησης, αλλά επεκτείνεται σε πολιτικές ενεργούς υποστήριξης και
ενδυνάμωσης.

Πρώϊμη παρέμβαση σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές αναπηρίες
Μαρία Κουτσάκη, Παιδονευρολόγος, PhD, Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης
Περίληψη
Η πρώιμη παρέμβαση(ΠΠ) στην παιδική ηλικία, αποτελεί σύνολο παρεμβάσεων στους τομείς της
σωματικής και ψυχικής υγείας, της διατροφής-θρέψης, της μάθησης-εκπαίδευσης, της επάρκειας του
γονεϊκού ρόλου και της κοινωνικής προσβασιμότητας, που αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και
αντιμετώπιση ενός αναπτυξιακού ελλείματος. Άμεσος στόχος ενός προγράμματος ΠΠ είναι η πρόληψη και
ο περιορισμός της σωματικής και ψυχικής αναπηρίας, ενώ απώτεροι στόχοι είναι η μείωση της νοσηρότητας
και η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι βασικές αναπτυξιακές αναπηρίες της παιδικής ηλικίας είναι: α) ο αυτισμός, β) η εγκεφαλική
παράλυση, γ) η αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού (αδέξιο παιδί), δ) το σύνδρομο βρεφικού
αλκοολισμού, ε) η νοητική(ψυχοκινητική)καθυστέρηση και στ) τα μείζονα αισθητηριακά ελλείματα, δηλαδή
η συγγενής κώφωση και η συγγενής τύφλωση.
Η παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσει: α) να εξηγήσει τις βασικές αρχές νευρωνικής πλαστικότητας του
εγκεφάλου. β) να παρουσιάζει τα τρέχοντα ανιχνευτικά εργαλεία για τη διάγνωση έκαστου αναπτυξιακού
ελλείματος και γ) να αναφερθεί επιγραμματικά στις βασικές αρχές ενός προγράμματος αποθεραπείας της
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σωματικής αναπηρίας στην παιδική ηλικία. Η διεπιστημονική συνεργασία αποτελεί το θεμέλιο λίθο ενός
επιτυχημένου προγράμματος ΠΠ.

Η ανάρρωση από το τραύμα της έμφυλης βίας σε Ελληνίδες γυναίκες:
Μια αφηγηματική έρευνα
Κατερίνα Λαθιωτάκη, Υποψήφια Δρ, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης
Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛΜΕΠΑ
Κλειώ Κούτρα, Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικής
Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛΜΕΠΑ
Νικολέτα Ράτσικα, Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης
Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛΜΕΠΑ
Denise Saint Arnault, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο του Michigan, AnnHarbor, USA
Περίληψη
Όπως είναι γνωστό, τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν νέες κοινωνικές δομές που θεσμοθετήθηκαν το
2016 με το Ν. 4368 Σε μια κοινωνία όπου οι γυναίκες παλεύουν ακόμα με την αδικία και την καταπίεση,
κρίθηκε σκόπιμο να ερευνηθεί η έμφυλη βία αλλά και η διαδρομή της ανάρρωσης από το τραύμα. Ιδιαίτερα,
χρειάστηκε να ερευνηθεί πώς τα κοινωνικά και πολιτισμικά εμπόδια μπορούν να επηρεάσουν την
αναζήτηση βοήθειας των Ελληνίδων γυναικών που έχουν βιώσει έμφυλη βία. Τα δεδομένα της ποιοτικής
έρευνας συλλέχθηκαν μέσω οκτώ αφηγηματικών συνεντεύξεων. Το εργαλείο συλλογής δεδομένων είναι το
CENI. Την επιστημονική ευθύνη έχει η καθηγήτρια Dr Denise Saint Arnault από το πανεπιστήμιο του
Michigan.
Η ανάλυση έγινε με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Σημαντικά ευρήματα της έρευνας ήταν ότι τα
συναισθήματα των γυναικών άλλαζαν στην πορεία της σχέσης με το θύτη, με τα συναισθήματα της
προδοσίας, της ντροπής και της ενοχής να επικρατούν. Παράλληλα, το οικογενειακό δίκτυο των γυναικών
δεν αξιοποιήθηκε από τις ίδιες ιδιαίτερα, ενώ οι γυναίκες που αξιοποίησαν το κοινωνικό τους δίκτυο φάνηκε
να εξελίσσονται.
Τα συναισθήματα της ντροπής και της ενοχής φάνηκε να αποτελούν εμπόδιο στην αναζήτηση
βοήθειας. Η λειτουργικότητα των γυναικών μειώθηκε σε πολλούς τομείς της ζωής τους κατά την περίοδο
που βίωναν την έμφυλη βία, ενώ ενδιαφέρον προκαλούν τα σωματικά συμπτώματα των γυναικών εκείνη
την περίοδο, όπως μυοσκελετικοί πόνοι, μούδιασμα και γαστρεντερικά προβλήματα. Συμπερασματικά, ενώ
τα αρνητικά συναισθήματα είναι ακόμα παρόντα στην καθημερινή ζωή των γυναικών, καταφέρνουν να
αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας και κινητοποιούνται για αναζήτηση βοήθειας με κάθε
αφορμή.
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Ψυχική Υγεία και ψυχοκοινωνικές πτυχές της πανδημίας
Αντώνης Λιοδάκης, Ψυχίατρος, Διευθυντής Κέντρου Ψυχικής Υγείας, Ρέθυμνο
Η Ψυχική Υγεία στην εποχή της πανδημίας κλονίζεται. Ποιες είναι οι ψυχοκοινωνικές πτυχές της.

Βιωματικό εργαστήριο
Ψυχοδραματική προσέγγιση της υγειονομικής κρίσης
Αντώνης Λιοδάκης, Ψυχίατρος, Διευθυντής Κέντρου Ψυχικής Υγείας, Ρέθυμνο
Στο εργαστήριο γίνεται προσπάθεια βιωματικής προσέγγισης της υγειονομικής κρίσης.

Δυόμιση χρόνια λειτουργίας του νέου θεσμικού πλαισίου αναδοχής & τεκνοθεσίας και της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας anynet: Ένας πρώτος απολογισμός, επιτεύγματα, προκλήσεις και
αναγκαία βήματα για το μέλλον
Γιώτα Μάνθου, Κοινωνική Λειτουργός MSW -Ψυχολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος ΑναδοχώνΥιοθεσιών ΕΚΚΑ

Περίληψη
Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προκρίνει την αναδοχή και την τεκνοθεσία1για
την φροντίδα των παιδιών, που απαιτείται η απομάκρυνση από την βιολογική οικογένεια, έναντι της
ιδρυματικής διαβίωσης. Στην χώρα μας, η εμφανής μεταστροφή σε πολιτικές αποϊδρυματοποίησης
επιχειρείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον ν. 4538/2018 και την εξ αυτού
προβλεπόμενη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος (Π.Σ.) www.anynet.gr .
Δυόμιση χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής των νέων διαδικασιών έχει επιτευχθεί σημαντική
πρόοδος. Ενδεικτικά:
 υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα των υποψηφίων γονέων (ΥΓ), μόνο στον αρμόδιο, σε
σχέση με τον τόπο κατοικίας τους, φορέα, με σαφή και ενιαία δικαιολογητικά,

1

Ο όρος τεκνοθεσία αξιολογείται ως πολιτικά ορθότερος έναντι του όρου υιοθεσία. Ωστόσο, στο θεσμικό
πλαίσιο δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμη.
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οι ΥΓ παρακολουθούν την πορεία της αίτησης τους (διαφανείς διαδικασίες)



εφαρμόζεται ενιαία διαδικασία κοινωνικής έρευνας ως προς την καταλληλόλητα/
ετοιμότητα



μειώθηκε ο χρόνος διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας καταλληλόλητας των ΥΑΓ, σε μέγιστο
διάστημα τριών μηνών



υλοποιούνται επιμορφώσεις για τους ΥΓ



έχουν εγγραφεί όλα τα παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα, στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων και
έχει κατατεθεί Ατομικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκατάστασης (ΑΣΟΑ) τους



λειτουργούν αλληλοσυνδεόμενα Εθνικά Μητρώα και προκύπτουν προτάσεις σύνδεσης



εφαρμόζεται η επείγουσα αναδοχή,



χορηγείται επίδομα αναδοχής σε όλες τις αναδοχές, κλπ.

Κυριότερο επίτευγμα αποτελεί ότι ένας πολύ σημαντικός αριθμός παιδιών έχει εγκαταλείψει πλέον
τα ιδρύματα και διαβιεί σε οικογενειακό περιβάλλον.
Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα προς επίλυση ακόμη, όπως η διαμόρφωση πρωτοκόλλων, η
αναβάθμιση του αλγορίθμου των προτάσεων σύνδεσης του ΠΣ, η ένταξη και των ασυνόδευτων παιδιών στις
εν λόγω διαδικασίες, η προσέλκυση ΥΑΓ, κλπ.

Οπτική θετικής προσέγγισης του γήρατος. Προσαρμοστικές στρατηγικές στην
καθημερινή ζωή ως πηγές ενεργούς γήρανσης
Κατερίνα Μιχελή, Κοινωνική Λειτουργός MPH, Ph,D Ακαδημαϊκή υπότροφος Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο
Κλειώ Κούτρα, Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικής
Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας
Χαρίκλεια Τζιράκη, Καθηγήτρια Ιατρικής και επιστημών υγείας
Περίληψη

Οι ηλικιωμένοι >65ετών αποτελούν την πιο αυξανόμενη πληθυσμιακά ηλικιακή ομάδα παγκοσμίως.
Λόγω της ραγδαίας αύξησης του ηλικιωμένου πληθυσμού, οι άμεσα εμπλεκόμενοι θεσμικοί φορείς δεν
έχουν προσαρμοστεί επαρκώς στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι οποίες αφορούν την έκπτωση στη
σωματική, γνωστική και ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα με αρνητικές συνέπειες τόσο για τον ίδιο τον
ηλικιωμένο, όσο για την οικογένειά του (ψυχοκοινωνικές πιέσεις) και την κοινωνία.
Έως σήμερα η έρευνα και οι παρεμβάσεις βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης της
επιβάρυνσης από χρόνιες ασθένειες και αναπηρία, και των ζητημάτων κοινωνικοποίησης και κοινωνικής
εμπλοκής με σκοπό την προαγωγή της υγιούς και ενεργούς γήρανσης. Η ανάγκη απάντησης των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι συνθέτουν προκλήσεις και απαιτούν στοχευμένη έρευνα
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στην αποτίμηση της της αλληλεπίδρασης των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών πτυχών του τρόπου
με τον οποίο οι άνθρωποι επιτυγχάνουν καλά γηρατειά.
Υπό αυτό το πρίσμα, η διεθνή βιβλιογραφία τεκμηρίωσε ότι τα συμπεριφορικά μοντέλα αλλαγής
συμπεριφοράς προσαρμοσμένα σε θετικές διεργασίες συσχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο αρνητικών
καταστάσεων στους ηλικιωμένους. Με βάση τα παραπάνω, η αξιοποίηση των στρατηγικών ανθεκτικότητας
των ηλικιωμένων και των ευρύτερων συστημάτων στα οποία ανήκουν μας οδηγεί σε καινοτόμα μονοπάτια
για την ενίσχυση της υγιούς γήρανσης. Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να η βιβλιογραφική
ανασκόπηση των στρατηγικών της ανθεκτικότητας ως μέσο πιθανών σχεδίων παρέμβασης που
υποστηρίζουν τους ηλικιωμένους να βρουν ένα ουσιαστικό ρόλο στη ζωή τους και στην κοινότητα τους.

Covid 19 και εμβολιασμός: Ποιες οι απόψεις των επαγγελματιών υγείας

Μαρία Μουδάτσου, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της
Ποιότητας
Ζωής, (Quality of Life Lab), Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Αρετή Σταυροπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας
Ζωής, (Quality of Life Lab)
Μιχαήλ Ροβίθης, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εργαστήριο
Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, (Quality of Life Lab), Ελληνικό
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Σοφία Κουκούλη, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της
Ποιότητα
Ζωής, (Quality of Life Lab), Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
.

Περίληψη
Ο Covid -19 έχει δημιουργήσει μια μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη κρίση στην υγεία, έχοντας
επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο και έχοντας προκαλέσει εκατομμύρια θανάτους
παγκοσμίως. Παρόλο που το εμβόλιο έχει θεωρηθεί ως αναγκαίο για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
εντούτοις υπάρχουν ακόμα αρκετές ενστάσεις για την χρήση του. Έρευνες έχουν δείξει ότι επαγγελματίες
υγείας που ακολουθούν διαδικασίες εμβολιασμού, έχουν περισσότερες πιθανότητες να το συστήσουν σε
φίλους, οικογένεια και ασθενείς.
Η παρούσα μελέτη σκοπεύει: Να διερευνήσει σε βάθος, μέσω ποιοτικής έρευνας, τις στάσεις και τις
αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τον εμβολιασμό για τον COVID -19.Τον πληθυσμό της
μελέτης θα αποτελούν 20 - 25 επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στις ΤΟΜΥ, Κέντρα Υγείας και
Προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι, της Κρήτης. Θα γίνουν ημιδομημένες συνεντεύξεις διαδικτυακά, από την
κύρια ερευνήτρια, συστηματικά και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για όλους τους ερευνώμενους. Θα
ζητηθεί να δοθεί έγγραφη άδεια από τις υπηρεσίες της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και τον σύλλογο εργαζομένων του
Προγράμματος Βοήθειας στο Σπίτι.
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Πιθανά οφέλη της μελέτης θα είναι η αξιολόγηση της υπάρχουσας πολιτικής για τον εμβολιασμό, η
ανάδειξη των κυριοτέρων προβλημάτων που εμποδίζουν την πρόθεση εμβολιασμού και να συζητηθούν
προτάσεις επίλυσης τους.
Λέξεις κλειδιά: covid 19 και εμβόλια, επαγγελματίες υγείας και εμβολιασμός, αγωγή υγείας, πολιτική
υγείας για εμβολιασμό, εμπόδια εμβολιασμού

Η παρουσίαση των επιπτώσεων της πανδημίας covid-19 στην ευαλωτότητα και οι
προκλήσεις που συνεπάγεται η διαχείρισή της για το προνοιακό σύστημα: Η περίπτωση
των «εργαζόμενων» των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Χρήστος Μούτσης, ΜΑ, NDT, BSc, Εργοθεραπευτής Κ.Κ.Π.Π. Βορείου Αιγαίου
Παναγιώτης Περγάμαλης, Φυσικοθεραπευτής ΚΚΠΠ Βορείου Αιγαίου
Περίληψη

Η παρουσίαση των επιπτώσεων της πανδημίας covid-19 στην ευαλωτότητα και οι προκλήσεις που
συνεπάγεται η διαχείρισή της για το προνοιακό σύστημα: η περίπτωση των «εργαζόμενων» των Κέντρων
Κοινωνικής Πρόνοιας.
Τα τελευταία χρόνια η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί ένα μείζον ζήτημα ιδιαίτερα στον χώρο
της υγείας. Η αναγνώριση των συμπτωμάτων συχνά καθίσταται δύσκολη με αποτέλεσμα να μη γίνεται
αντιληπτό ούτε από τους ίδιους τους εργαζομένους επηρεάζοντας τους αρνητικά σε προσωπικό και
επαγγελματικό επίπεδο. Οι επιπτώσεις της εξουθένωσης πλήττουν αρχικά το ίδιο το άτομο, ενώ στη
συνέχεια πλήττουν και το εργασιακό του περιβάλλον, ακόμη και την ίδια την κοινωνία στην περίπτωση των
επαγγελματιών υγείας. Τον Μάρτιο του 2020, με την εμφάνιση της πανδημία του ιού SARS Covid -19 οι
επαγγελματίες υγείας έρχονται αντιμέτωποι με την επαγγελματική εξουθένωση προσπαθώντας να
εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους και να σώσουν ανθρώπινες ζωές αγνοώντας τις συνέπειες που θα επιφέρει
μια τέτοια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Εξαιτίας της εμφάνισης του κοροναϊού το 2019 και της επίδρασης του σε προσωπικό αλλά και
επαγγελματικό επίπεδο για κάθε άνθρωπο, παρατηρήθηκε η συμβολή του στην αύξηση των ποσοστών των
επαγγελματιών υγείας που πάσχουν από επαγγελματική εξουθένωση. Πιο συγκεκριμένα, τα συστήματα
υγείας φαίνεται πως δέχθηκαν αρκετές πιέσεις για να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν αυτή την πανδημία
με επιτυχία αποσκοπώντας στην μείωση της μεταδοτικότητας και θνησιμότητας του ιού. Επομένως, σε
συνδυασμό με την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση λόγω του φόρτου εργασίας, του κυκλικού ωραρίου κλπ.
προστίθεται στις «πλάτες» των υγειονομικών και η πανδημία δημιουργώντας περαιτέρω επιδράσεις σε
προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο ωθώντας τους ολοένα και περισσότερο στην επαγγελματική
εξουθένωση.
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Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει αναφορά σε μία μελέτη που αφορούσε τα δεδομένα της Ελλάδας
αναφορικά με την επαγγελματική εξουθένωση. Ειδικότερα, οι Ilias et al. (2020) ανέλυσαν τα δεδομένα που
συλλέχθηκαν από την έρευνα τους που πραγματοποιήθηκε αρχές Ιουνίου της ίδιας χρονιάς καταλήγοντας
στο συμπέρασμα πως οι Έλληνες επαγγελματίες υγείας κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και να
αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση παρουσιάζοντας χαμηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τους εργαζόμενους σε δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων, χρονίως
πασχόντων και γενικά ευάλωτων ομάδων τόσο γιατί αποτελούν δυνητικούς φορείς του ιού στους οίκους
ευγηρίας, όσο και γιατί οι ίδιοι μπορούν να νοσήσουν από έκθεση στο χώρο εργασίας τους Μάλιστα, όσο
περισσότερα είναι τα ιδρύματα στα οποία εργάζονται οι φροντιστές, τόσο πολλαπλασιάζεται η πιθανότητα
θετικοποίησης στον κορονοϊό, με ή χωρίς εκδήλωση συμπτωματολογίας. Στο πλαίσιο της πρόληψης
διασποράς της νόσου σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων και οίκους ευγηρίας, οι διεθνείς φορείς για την υγεία
εκδίδουν οδηγίες και συστάσεις που συνεχώς ανανεώνονται.
Την περίοδο της πανδημίας του ιού Covid-19, το νοσηλευτικό προσωπικό των μονάδων υγείας
αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις ως προς την γενική κατάσταση της υγείας του. Τα επιδημιολογικά
δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα άγχους και ποιότητας ζωής των επαγγελματιών υγείας είναι ακόμα
περιορισμένα.
Οι υψηλοί στόχοι, ο υπερβολικός ζήλος, ο μεγάλος φόρτος εργασίας, το κυκλικό ωράριο, η έλλειψη
προσωπικού είναι κάποιοι από τους λόγους που ωθούν τον εργαζόμενο στην εργασιακή εξουθένωση και
διακρίνονται σε ατομικοί όταν αφορούν τον ίδιο τον εργαζόμενο και περιβαλλοντικοί όταν αφορούν το
εργασιακό περιβάλλον. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό που έρχεται συνεχώς
αντιμέτωπο με τα παραπάνω, καταλήγουν να καταπονούνται σωματικά και συναισθηματικά. Αυτή λοιπόν η
εξουθένωση που αισθάνονται και σταδιακά αυξάνεται οδηγεί τους επαγγελματίες υγείας στην υιοθέτηση
μίας πιο απρόσωπης στάσης απέναντι στους ασθενείς, αυξάνουν το αίσθημα «παραίτησης» με αποτέλεσμα
πολλοί να εγκαταλείπουν την εργασία τους ενώ σύμφωνα με μελέτες συχνά υποπίπτουν σε λάθη τα οποία
δεν ζημιώνουν μόνο τους ίδιους αλλά πολλές φορές και τους ίδιους τους ασθενείς και εν συνεχεία και
γενικότερα το κοινωνικό σύνολο.
Η επαγγελματική εξουθένωση λοιπόν, εμφανίζεται στους επαγγελματίες υγείας εν μέσω πανδημίας
επηρεάζοντας τη ζωή τους, ωστόσο εάν διαγνωσθεί εγκαίρως μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Οι
παρεμβάσεις για την κατάλληλη αντιμετώπιση της διακρίνονται σε ατομικές και οργανωτικές. Πιο
συγκεκριμένα, σε ατομικό επίπεδο ο εργαζόμενος πρέπει να αποδεχθεί και να αναγνωρίσει την κατάσταση,
να ζητήσει βοήθεια από τους οικείους του αλλά και κάποιον ειδικό που θα τον βοηθήσει να διαχειριστεί το
άγχος του ενώ στο οργανωτικό επίπεδο θα πρέπει να διαμορφωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για το
προσωπικό με στόχο την επιμόρφωση τους στην καλύτερη διαχείριση του χρόνου τους και στον τρόπο με
τον οποίο θα πρέπει να ξεπερνούν τυχόν δυσκολίες και προβλήματα που προκύπτουν στον χώρο εργασίας
τους.

Επαγγελματική Κατάρτιση σε εικονικά περιβάλλοντα για άτομα με νευροαναπτυξιακές
διαταραχές
Παρασκευή Νικηφόρου, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ηρακλείου
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Περίληψη

Τα άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές συχνά θεωρούνται ακατάλληλα ή ανίκανα να εργαστούν
σε ανοικτή εργασία. Όταν η απασχόληση είναι διαθέσιμη, τα καθήκοντα είναι συχνά περιορισμένα και οι
ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη περιορίζονται. Οι περιορισμοί πολιτικής και χρηματοδότησης
αφήνουν τα άτομα με αναπηρία χωρίς την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες λόγω του πρόσθετου χρόνου
και κόστους για τους εργοδότες. Για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, έχουν προταθεί εικονικά
περιβάλλοντα ως μια ασφαλής και αξιόπιστη λύση για εκπαίδευση.
Μια σημαντική προϋπόθεση για μια ευρύτερη πρόσληψη εκπαίδευσης σε εικονικά περιβάλλοντα
είναι οι αποδείξεις ότι η εκπαίδευση οδηγεί σε βελτιωμένη απόδοση στον πραγματικό κόσμο. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, καθώς η μεταφορά μαθημάτων από το ένα
περιβάλλον στο άλλο μπορεί να είναι δύσκολη. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μια συστηματική
ανασκόπηση για να εκτιμηθεί εάν η κατάρτιση σε εικονικά περιβάλλοντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
βελτίωση των πραγματικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές.
Μετά από συστηματική αναζήτηση σε έξι βάσεις δεδομένων, τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι τα
άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές μπορούν να μεταφέρουν επαγγελματικές δεξιότητες από εικονικό
περιβάλλον σε πραγματικό περιβάλλον. Με ουσιαστικές τεχνολογικές βελτιώσεις, αύξηση της
προσβασιμότητας και βελτίωση της προσιτής τιμής, υπάρχει ανάγκη να βασιστούμε στα πολλά υποσχόμενα
αποτελέσματα που προσδιορίζονται σε αυτήν την ανασκόπηση.
Λέξεις κλειδιά: νευροαναπτυξιακή διαταραχή, διανοητική αναπηρία, Αυτισμός, εικονικό περιβάλλον,
εικονική πραγματικότητα, επαγγελματική κατάρτιση, εργασία

Προωθώντας τον κοινοτικό αναπροσανατολισμό των υπηρεσιών παιδικής προστασίας:
η εμπειρία της υλοποίησης του προγράμματος «Εγγύηση για το Παιδί» της UNICEF στην
Ελλάδα
Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος, Διευθυντής Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας,
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού

Περίληψη

Στην Ελλάδα υπάρχουν φορείς που παρέχουν υπηρεσίες παιδικής προστασίας, είναι όμως,
κατακερματισμένοι και διάσπαρτοι σε δίκτυα στο χώρο ευθύνης 7 τουλάχιστον διαφορετικών Υπουργείων,
όντας όλοι υποστελεχωμένοι. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται επίσης από πολυνομία,
κατακερματισμό των διαφόρων διατάξεων με αποτέλεσμα το να επιτρέπονται επάλληλες, διαφορετικές
διαδρομές στην διαχείριση των περιστατικών των παιδιών που χρήζουν προστασίας. Αποτέλεσμα όλων
αυτών είναι στην Ελλάδα η παιδική προστασία να παρουσιάζει ακόμα στρεβλώσεις όπως έλλειψη
συστηματικότητας, ιδρυματικό προσανατολισμό, πρακτικώς μόνο μόνιμες απομακρύνσεις παιδιών,
ελάχιστη πρόνοια για έξοδο των παιδιών από την φροντίδα, μικρό βάρος σε ενέργειες πρόληψης κ.α.
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Το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Child Guarantee («Εγγύηση για το Παιδί») της UNICEF στην Ελλάδα
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση κάποιων από τις παραπάνω στρεβλώσεις. Μέρος αυτού ανατέθηκε προς
υλοποίηση στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και συγκεκριμένα:
(α) δράσεις παρέμβασης σε πλαίσια κλειστής φιλοξενίας με ανάπτυξη και εφαρμογή
προτυποποιημένης μεθοδολογίας εξατομικευμένης αξιολόγησης των παιδιών και εκπόνηση Σχεδίων
Δράσης για τον μετασχηματισμό τους στην κατεύθυνση του αναπροσανατολισμού τους στην κοινοτική
παροχή υπηρεσιών παιδικής προστασίας,
(β) δράσεις αναβάθμισης των κοινοτικών κοινωνικών παρεμβάσεων (ανάπτυξη προτυποποιημένης
μεθοδολογίας εργασίας για πρώιμο εντοπισμό και παρέμβασης σε οικογένειες με παιδιά σε ανάγκη, για
αξιολόγηση του τυχόν κινδύνου για τα παιδιά και για εντατική παρέμβαση σε δυσλειτουργικές οικογένειες
των οποίων τα παιδιά απομακρύνονται έτσι ώστε τα τελευταία να μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια
στις οικογένειές τους το ταχύτερο δυνατό) και
(γ) δράσεις χαρτογράφησης της τρέχουσας κατάστασης και της δυναμικής λειτουργικότητας όλων των
υπηρεσιών παιδικής προστασίας στην χώρα μας και διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών για την
αναμόρφωση, αναβάθμιση και συστηματοποίησή τους.

«ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ»

Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών και Προοπτικές για την Δημιουργία Πανεπιστημίου
Τρίτης Ηλικίας στην Περιφέρεια Κρήτης
Γεώργιος Παναγιωτάκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου FREDERICK ΚΥΠΡΟΥ, του Τμήματος
Επιστήμες της Αγωγής, Προ/νος Τμήματος ΚΑΠΗ Κρουσώνα του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. του Δήμου Μαλεβυζίου.
Περίληψη
Σκοπός: Η διερεύνηση των αντιλήψεων των ηλικιωμένων στις δομές των Δήμων(Κ.Α.Π.Η. και
Κ.Η.Φ.Η.)της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Καταγραφή απόψεων
ηλικιωμένων σχετικά με την επιμόρφωση και εκπαίδευσή τους και των προτιμήσεων τους για απόκτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων. Απώτερος σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων εκπαιδευτικών φορέων
για τη δημιουργία και λειτουργία Πανεπιστημίων Τρίτης Ηλικίας στην Περιφέρεια Κρήτης.
Μέθοδος: Συνδυασμός μεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας: χρήση ερωτηματολογίου και
ποιοτικές συνεντεύξεις σε βάθος. Συμμετείχαν 400 ηλικιωμένοι από το συνολικό αριθμό των ενεργών
ηλικιωμένων μελών των ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης ενώ παράλληλα
πραγματοποιήθηκαν 30 συνεντεύξεις ηλικιωμένων.
Αποτελέσματα: To 95,50% των ηλικιωμένων δηλώνει ότι χρειάζεται να μάθουν καινούργια πράγματα.
Αναφέρονται ενδεικτικά οι προτιμήσεις σε επιμέρους τομείς: Υγείας (65%), Ψυχολογίας (39%), Ιστορίας
(39%), τομέας Πληροφορικής και Τεχνολογίες, Περιβάλλον και η Οικολογία (36,50%), Θεολογίας, Φυτικής
Παραγωγής, Κοινωνιολογίας και Θεάτρου, Εικαστικά (Ζωγραφική, Χειροτεχνία) και Ξένες Γλώσσες.
Σχετικά με τις Ομάδες Απόκτησης Δεξιοτήτων εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από το 80,30% των ηλικιωμένων με
προτίμηση σε Ομάδες Περιήγησης Εκδρομών, Γυμναστικής, Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής, Χορού,
Χορωδίας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Ποίησης – Μαντινάδας, Επιτραπέζιων Παιχνιδιών, Ηλεκτρονικών
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Υπολογιστών και Διαδικτύου, Εικαστικών και Θεάτρου. Παρόμοιες και στην ποιοτική έρευνα οι προτιμήσεις
τους όπου αλλάζει μόνο η σειρά προτίμησης.
Επίσης το 78,34% των ηλικιωμένων εκδήλωσε προτίμηση συνέχισης των σπουδών σε Πανεπιστήμιο ή
Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας, το 14,61% σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και το 6,55% και στους δύο φορείς.
Στην ποιοτική έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία των ηλικιωμένων εξέφρασε την προτίμησή τους για
συνέχιση των σπουδών τους σε Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας ενώ παράλληλα επιζητούσαν
ως πρόσθετο στοιχείο την συνεργασία των Εκπαιδευτικών φορέων με τα ΚΑΠΗ και τα ΚΗΦΗ. Το 97,49% των
ηλικιωμένων συμφώνησε με την ίδρυση Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας στην Κρήτη ενώ στην ποιοτική
έρευνα υπήρξε καθολική αποδοχή ενός τέτοιου Πανεπιστημίου.
Σχετικά με τον τρόπο εκπαίδευσης στην ποσοτική έρευνα το 84,42% επιλέγουν από κοντά με καθηγητή
σε αίθουσα και το 78,34% σε συμμετοχικές ομάδες. Στην ποιοτική έρευνα η πλειονότητα έδειξε ότι προτιμά
την εκπαίδευση σε ομάδες (Συλλογική Μάθηση) και την από κοντά εκπαίδευση με καθηγητή
χρησιμοποιώντας συμβατικούς αλλά και σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης.
Το 79,20% των ηλικιωμένων επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές με σκοπό την προσωπική ικανοποίηση
και ενδιαφέρον για γνώση ενώ το 9,77% επιθυμεί την απόκτηση πτυχίου με σκοπό την επαγγελματική
αναγνώριση. Στην ποιοτική έρευνα, αναφέρονται οι ίδιοι λόγοι.
Συμπεράσματα: Οι ηλικιωμένοι φαντάζονται το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας σε δύο κατευθύνσεις. Η
μία κατεύθυνση θεωρεί ότι πρέπει να είναι ένα Πανεπιστήμιο ειδικά διαμορφωμένο για την Τρίτη Ηλικία
και η άλλη κατεύθυνση ότι πρέπει να είναι περίπου ίδια με τα Πανεπιστήμια των νεότερων. Η δημιουργία
Π.Τ.Η. θεωρείται απαραίτητη στην Περιφέρεια Κρήτης με την πρωτοβουλία των Δήμων και της Κεντρικής
ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου
Μάθησης και συναρμόδιων Υπουργείων (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων). Η δημιουργία
Π.Τ.Η. μπορεί επίσης να συσταθεί με την συνεργασία κοινωνικών δικτύων από ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΚΕΚ, και Μ.Κ.Ο.
ή Δημοτικών Επιχειρήσεων των Δήμων συστήνοντας μία Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Απώτερος
στόχος η αναγνώρισή τους από άλλα Π.Τ.Η., ως μέλος της διεθνούς ένωσης Πανεπιστημίων (U3A) AIUTA, η
οποία και εκπροσωπεί στην UNESCO όλα τα Π.Τ.Η. ανά τον κόσμο.

Πώς η γηριατρική μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση της αυτονομίας και της
ανεξάρτητης διαβίωσης των ηλικιωμένων
Συμεών Παναγιωτάκης, Παθολόγος-Γηρίατρος, MD, PhD, Δ/ντής ΕΣΥ, Παθολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ,
Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Περίληψη
Η εισήγηση παρουσιάζει την επιστήμη της γηριατρικής και πώς αυτή διασφαλίζει την αυτονομία και
την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων της τρίτης και τέταρτης ηλικίας.

Το Διαβάζω για τους Άλλους, Διαβάζει για τους άλλους.
Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου, Υπεύθυνη έργου του Οργανισμού «Διαβάζω για τους Άλλους»
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Το Διαβάζω για τους Άλλους (ΔγτΑ), ιδρύθηκε το 2015 με στόχο τον εμπλουτισμό της ακουστικής
βιβλιοθήκης των μη βλεπόντων μέσω της ηχογράφησης βιβλίων από εθελοντές αναγνώστες. Είναι ΑΜΚΕ και
φορέας πιστοποιημένος από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την παραγωγή ακουστικών
βιβλίων και εντυπο-ανάπηρους χρήστες.
Όραμα του Οργανισμού είναι να μπορεί ο καθένας – βλέπων ή μη – να διαβάσει το Σπίτι του Ύπνου,
το Εκκρεμές του Φουκώ και γενικότερα όποιο βιβλίο θέλει κι επιθυμεί. Οι ηχογραφήσεις συνεχίστηκαν με
κανονική ροή σε περιόδους καραντίνας και περιορισμών μετακίνησης λόγω COVID και καταφέραμε με τη
βοήθεια των εθελοντών μας να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο έργο. Ηχογραφήθηκαν 23 βιβλία τα
οποία απαρτίζονται από λογοτεχνικά και πανεπιστημιακά βιβλία για τυφλούς και εντυπο-ανάπηρους
πολίτες καθώς και μέχρι σήμερα γίνεται η ηχογράφηση 13 παιδικών κι εφηβικών και παιδιά κι εφήβους με
απώλεια όρασης και μαθησιακές δυσκολίες. Την ίδια χρονική περίοδο, το ΔγτΑ κρίνοντας τη σημαντικότητα
της δράσης των θεραπευτικών αναγνώσεων δεν την σταμάτησε αλλά ξεκίνησε πιλοτικά την υλοποίησή της
από τη δια ζώσης επίσκεψη των εθελοντών στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) σε διαδικτυακή
μορφή.
Εν μέσω καραντίνας συνεργαστήκαμε με 3 ΜΦΗ, που κατάφεραν να το υλοποιήσουν διαδικτυακά,
ενώ είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με ακόμη περισσότερες στο προσεχές διάστημα. Στο δρόμο μας για
μια διαφορετική κανονικότητα, το ΔγτΑ έμεινε σταθερό στους βασικούς πυλώνες της, με σκοπό την εξάλειψη
των διακρίσεων και στόχευση την προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της προσβασιμότητας
ατόμων με αναπηρία όρασης και ηλικιωμένων στο αγαθό του βιβλίο και στη γνώση.

Βιωματικό Εργαστήριο
Η συμβολή της Τέχνης στην ενεργοποίηση του συναισθήματος, με στόχο το
μετασχηματισμό στερεοτυπικών αντιλήψεων σε άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Ευαγγελία (Βάλια) Παπάζογλου, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων – Εκπαιδευτικός - MSc στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Στέφανος Πατεράκης, PT, MT, Καθηγητής φυσικοθεραπείας - MSc στη Διαχείριση Γήρανσης και
Χρόνιων Νοσημάτων

Η πνευματική αναζήτηση και ο κριτικός στοχασμός, αποτελεί χρέος του ατόμου στο διαρκώς
μεταβαλλόμενο κόσμο που ζούμε και εργαζόμαστε. Ωστόσο, οι ραγδαίες εξελίξεις και η τεχνολογική
πρόοδος της ανθρωπότητας, λησμονούν πολλές φορές άτομα και οικογένειες, ιδιαίτερα αυτά που ανήκουν
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες χρίζουν ιδιαίτερης και μεθοδικής προσέγγισης, ώστε να
επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό των δυνατοτήτων τους και να ενισχυθεί η αυτοπραγμάτωσή τους.
Έχει αποδειχτεί επιστημονικά από σπουδαίους στοχαστές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Freire, Mezirow,
Illeris, Κόκκος), ότι η εξέλιξη, επιτάσσει ανανέωση του πρότερου τρόπου προσέγγισης και διδασκαλίας μας
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απέναντι σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσα από κινητοποίηση του συναισθήματος, με θεμελιώδη στόχο
τον κριτικό στοχασμό και τη χειραφέτηση των ανθρώπων.
Με την ιδέα της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, υποστηρίζεται ότι απαιτείται να επιστρέψουμε στις
γνώσεις και πεποιθήσεις του συστήματος με το οποίο μεγαλώσαμε, κι αφού εξετάσουμε κριτικά το
περιεχόμενό του, να προκαλέσουμε θραύσματα στις πρότερες παραδοχές μας.
Εδώ, η συμβολή της Εκπαίδευσης είναι καταλυτική, με τον διευκολυντικό ρόλο της Τέχνης. Η συμβολή
της αισθητικής εμπειρίας στη διαμόρφωση της κριτικής ικανότητας είναι ευρέως αναγνωρισμένη, ως μια
εκπαιδευτική πρακτική με απελευθερωτική προοπτική, ιδιαιτέρως όταν απευθύνεται σε μετασχηματισμό
στερεοτυπικών αντιλήψεων σε άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η αναγκαιότητα της ημιαυτόνομης υποστηριζόμενης διαβίωσης φιλοξενούμενων
ανηλίκων τυπικής ανάπτυξης

Ιωάννης Παρδάλης, Οικονομολόγος-Πρόεδρος Κ.Κ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Περίληψη
Μια αναπόφευκτη πλευρά της παιδικής προστασίας αποτελεί η ιδρυματική φροντίδα, το παλαιότερο
μέτρο κοινωνικής πρόνοιας, μέλημα της οποίας είναι η προστασία παιδιών σε περιβάλλον κλειστής
περίθαλψης (Ζηλίδης, 1990). Σήμερα, σε σχέση με το παρελθόν, έχουν αλλάξει οι λόγοι εισαγωγής των
παιδιών στα ιδρύματα. Ως κύριοι λόγοι εισαγωγής ορίζονται η κακοποίηση, η παραμέληση, η αναπηρία, οι
δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις, η φυλάκιση γονέων κ.α. Η ιδρυματική φροντίδα πλέον,
αποτελεί έσχατη λύση και επιδιώκεται μόνο η βραχυχρόνια παραμονή των παιδιών μέσα σε ένα ίδρυμα
(Μπαλούρδος & Φρονίμου, 2011).
Η μακροχρόνια διαβίωση σε ένα κλειστό ίδρυμα οδηγεί το άτομο να προσαρμοστεί στις κοινωνικές
δομές του ιδρύματος φαινόμενο το οποίο ονομάζεται ιδρυματισμός. Αυτός ο αναγκαστικός, υποχρεωτικός
ή «εθελούσιος» εγκλεισμός προκαλεί μια τομή στον βίο και διάσπαση του βιογραφικού χρόνου.
Γενικά, τόσο στα ιδρύματα του δημόσιου τομέα , όσο και σε αυτά του ιδιωτικού, απουσίαζε ένα ενιαίο
πλαίσιο λειτουργίας και ένας κώδικας δεοντολογίας και αντιμετώπιζαν προβλήματα λόγω της ελλιπούς
στελέχωσης, της απουσίας επιστημονικού προσωπικού, της μη επιμόρφωσης του ανειδίκευτου
προσωπικού, της απουσίας συστήματος διασφάλισης της καταλληλότητας των ατόμων τα οποία δουλεύουν
σε αυτά και της αδυναμίας κάλυψης πάγιων αναγκών από έκτακτο προσωπικό. Όλα τα παραπάνω
διαπιστώθηκαν άμεσα από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την
Υφυπουργό κα Δόμνα Μιχαηλίδου και επιλύονται με τη νέα νομοθετική διάταξη βάζοντας γενικούς κανόνες
στη λειτουργία αυτών των Κέντρων και δίνοντας πλέον την ευθύνη ανάπτυξης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στα Κέντρα, ούτως ώστε να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους όλοι οι
εργαζόμενοι και το επιστημονικό προσωπικό των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Επίσης τα τελευταία 2
χρόνια το προσωπικό παραμένει σταθερό και διανύουμε την καλύτερη περίοδο από πλευράς αριθμού
εργαζομένων στα κέντρα , αφού η στελέχωσή τους είναι αρκετή και έγκαιρη τόσο σε επιστημονικό όσο και
στο υπόλοιπο προσωπικό.
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Η μεταρρύθμιση των προνοιακών ιδρυμάτων είναι διαδικασία αλλαγής και κάθε αλλαγή βιώνεται σαν
μια κίνηση προς ένα άγνωστο μέλλον, γιατί κλονίζει ισορροπίες και απαιτεί νέες στάσεις και συμπεριφορές.
Έχει παρατηρηθεί ότι προκαλούνται αντιδράσεις τόσο από τη Διοίκηση, όσο και από το προσωπικό των
ιδρυμάτων, τους ίδιους τους φιλοξενούμενους, τις οικογένειές τους αλλά και τις τοπικές κοινότητες. Το
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας οφείλουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, να μεταλλαχθούν και να
λειτουργήσουν σε μικρότερες ημιαυτόνομες δομές, οικογενειακού τύπου, με σκοπό τα φιλοξενούμενα
παιδιά των Κέντρων να περάσουν σε μια διαδικασία αυτονόμησης.
Σκοπός του προγράμματος της ημιαυτόνομης υποστηριζόμενης διαβίωσης είναι η απόκτηση
δεξιοτήτων που θα επιτρέψει στους ανήλικους να ζήσουν πιο ανεξάρτητα, λαμβάνοντας πρωτοβουλία σε
αποφάσεις, επιλογές και αυτοδιαχείριση και ταυτόχρονα θα τους βοηθήσει να απομακρυνθούν από το
απόλυτα ιδρυματικό περιβάλλον, αποφεύγοντας τις αρνητικές του επιπτώσεις. Επομένως, η δράση θα
εστιάζει στην αξιοποίηση και ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φιλοξενούμενων παιδιών του
Κέντρου, θα άρει τα εμπόδια του ιδρυματισμού, θα ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και θα υποστηρίξει τη
συνολικότερη διαδικασία εξασφάλισης ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων, στοχεύοντας παράλληλα και στην
ομαλή μετάβαση προς την ενηλικίωση και την ένταξή τους στην Ελληνική κοινότητα.
Άξονες της ημιαυτόνομης υποστηριζόμενης διαβίωσης:
- Δεξιότητες καθημερινής ζωής (διαχείριση χρημάτων, ατομική υγιεινή, καθαριότητα χώρου – οικιακές
εργασίες, μαγειρική – ψώνια κτλ).
-Διαχείριση ελεύθερου χρόνου – ψυχαγωγία – εκπαίδευση (δημιουργική απασχόληση, αθλητικές
δραστηριότητες, έξοδοι, σινεμά – βόλτα – καφετέρια, φροντιστηριακά μαθήματα).
-Κοινωνικοποίηση μέσω των ευκαιριών που προσφέρει η κοινότητα.

Βιωματικό Εργαστήριο
Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑμεΑ στον 21ο αιώνα: Η Περίπτωση του συλλόγου «η Ροδαυγή»
Στα μονοπάτια της ζωντανής ιστορίας: Ενήλικες με Ν.Υ. σε ρόλο ξεναγού σε ιστορικά
μνημεία του Ηρακλείου
«Ροδαυγή»
Ερμιόνη Σεφεντίν, Μ.Ed Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, MSc, Action Researcher
Μωραΐτη Μαρία Γ., Διεθνολόγος, Δ/νση Προγράμματος «η Ροδαυγή»
Περίληψη
Η ροδαυγή στο πλαίσιο των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκπονεί, σύμφωνα με τις
αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων ΑμεΑ του 21ου αιώνα, επιχειρεί να γεφυρώσει ομαλά το ειδικό
προστατευόμενο περιβάλλον με την ένταξη στην πραγματική κοινωνία ενηλίκων, με το εργαστήριο
βιωματικού χαρακτήρα στο οποίο ενήλικες με νοητική υστέρηση έρχονται σε ρόλο οδηγού και μας ξεναγούν
σε σημαντικά μνημεία της πόλης.
Στόχος μέσα από αυτήν την ξενάγηση στα μονοπάτια της ζωντανής ιστορίας είναι η εμπειρική
προσέγγιση της μάθησης (ενεργητική μάθηση) και της συμπερίληψης σε ενήλικες ΑμεΑ σύμφωνα με τα
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σύγχρονα πρότυπα ακολουθώντας νομοθεσίες, οδηγίες, κανονισμούς της ΕΕ, της Χάρτας του ΟΗΕ, και των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Το εργαστήριο χωρίζεται σε δύο μέρη: το θεωρητικό και το πρακτικό.
Στο θεωρητικό κομμάτι γίνεται μια γρήγορη επισκόπηση της σύγχρονης θεωρίας εκπαίδευσης
ενηλίκων στον 21ο αιώνα, μαζί με νομική τεκμηρίωση αυτής, την συμπερίληψη και τη βιωματική μάθηση,
την μεταφορά μάθησης, την συμβολή αυτών στην ενδυνάμωση των ΑμεΑ, καθώς και την δύναμη της τέχνης
και του πολιτισμού τόσο στην διαδικασία της μάθησης αυτής καθεαυτής όσο και την ορατότητα τους στην
κοινωνία.
Στο πρακτικό μέρος θα ξεκινήσουμε από το αίθριο του συνεδριακού κέντρου για έναν περίπατο στα
τείχη και τον τάφο του Καζαντζάκη. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος όπου θα
γίνονται ολιγόλεπτες στάσεις και τα παιδιά θα μας ξεναγούν!
Σημεία:
Κρήνη του τεκέ του τάγματος των τριών ανδρών (Ουτσλέρια)
Οθωμανική κρήνη
Ενετική Πύλη Βηθλεέμ - Τείχη
Φτερωτό λιοντάρι Αγίου Μάρκου
Προμαχώνας Μαρτινέγκο
Τάφος Καζαντζάκη

«Ανοιχτές δομές και υπηρεσίες – ΣΥΔ – Ίδρυμα »
Παύλος Σημαντηράκης, Πρόεδρος Σωματείου ΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή», Μέλος Γενικού
Συμβουλίου ΕΣΑμεΑ και μέλος Δ.Σ. Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης


Η καταλυτική συνδρομή των ανοιχτών δομών και των υπηρεσιών προς τα Άτομα με
Αναπηρία στην αποφυγή της ιδρυματοποίησης, προβλήματα λειτουργίας τους και
προτάσεις βελτίωσης.



Η ανθρώπινη επιλογή της εισαγωγής σε ΣΥΔ έναντι της ιδρυματοποίησης και ο
αποτελεσματικός ρόλος των ΣΥΔ στην αποφυγή της ιδρυματοποίησης και στην
αποϊδρυματοποίηση. Οφέλη, ιδιαιτερότητες και προτάσεις.

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης: Από την Ιδρυματική Φροντίδα των ΑΜΕΑ στην
Προοπτική Κοινωνικής τους Ένταξης
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Στέργιος Σιούτης, Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικών και Προγραμμάτων Αποϊδρυματοποίησης
ΑΜΕΑ, Χρονίως Πασχόντων και Ηλικιωμένων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Περίληψη

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
συνεργάστηκαν για την πιλοτική λειτουργία μεικτών ΣΥΔ για ημεδαπούς και αλλοδαπούς με αναπηρία στις
17-6-2021. Ήδη έχει υπογραφεί η σχετική εγκύκλιος στις 5-10-2021.
Στη χώρα μας στο πλαίσιο της πρόληψης του ιδρυματισμού, αποτελούν θετικά βήματα οι ενέργειες
που έχουν γίνει με θεσμικό τρόπο υλοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης για τα άτομα με αναπηρία. Δεν αρκεί
όμως μόνο αυτό αλλά είναι και σημαντική η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στην αποδοχή των ατόμων με
αναπηρία.

Η Παιδική Προστασία στην Ελλάδα Αλλάζει. Η συμβολή των Παιδικών Χωριών SOS
Στέργιος Σιφνιός, Διευθυντής Συνηγορίας , Παιδικά Χωριά SOS
Περίληψη
Τα Παιδικά Χωριά SOS, σε συνεργασία με την UNICEF, το Υπουργείο Εργασίας, τo ΚΚΠΠΑ και την
Περιφέρεια Αττικής, έχει την ευθύνη της υλοποίησης του Πυλώνα 2, του πιλοτικού προγράμματος της ΕΕ
«Child Guarantee» στην Ελλάδα.

Διερεύνηση της Επαγγελματικής Αποκατάστασης των ΑμεΑ
Ευτυχία Σπυριδάκη, Προϊστάμενη Τμ. Π.Ε.Κ.Κ.Ε. ΑμεΑ του ΠΑΜΕΑ Χανίων Κ.Κ.Π.Π.Κ., Δ/ντρια Κ.Δ.Β.Μ 2
«ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ», Φυσικοθεραπεύτρια
Χρυσή Καρκάνη, Εργοθεραπεύτρια, Δ/ντρια Κατάρτισης ΚΔΒΜ2 του ΠΑΜΕΑ Χανίων του ΚΚΚΠ Κρήτης
Περίληψη
Διερεύνηση της Επαγγελματικής Αποκατάστασης των ΑμεΑ με αναφορά στην ελληνική και διεθνή
νομοθεσία, στον εργασιακό αποκλεισμό, τις αιτίες του και τις αρνητικές συνέπειές του για τα άτομα με
αναπηρία.
Παρουσίαση των 4 μορφών εργασιακής ένταξης των ΑμεΑ, οι οποίες είναι κατά τον Ο’Reilly (2007): η
ανεξάρτητη ένταξη στην ελεύθερη αγορά, η υποστηριζόμενη απασχόληση, η προστατευμένη απασχόληση,
και η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία/επιχειρηματικότητα, ενώ σε αυτές προστίθενται και τα
Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια.
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Τέλος σύγκριση των μορφών εργασίας και ανάδειξη δυσκολιών και προβληματισμών.
Η εργασία είναι αποτέλεσμα αναζήτησης από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία.

Κοινοτική μουσική για την ευζωία ατόμων τρίτης και τέταρτης ηλικίας

Λήδα Στάμου, Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική
και Κοινωνία», Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Περίληψη
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινοτικών μουσικών δράσεων για ηλικιωμένους κερδίζει ολοένα και
μεγαλύτερο έδαφος, καθώς ο πληθυσμός της γης γερνάει σημαντικά. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 10 χώρες
παγκοσμίως με τους περισσότερους υπερήλικες ενώ υπολογίζεται ότι ως το 2050, περισσότερο από το 40%
του πληθυσμού θα είναι ηλικιωμένοι. Ο αριθμός των ηλικιωμένων που υποφέρουν από κατάθλιψη επίσης
αυξάνεται συνεχώς. Στο πλαίσιο αυτό η έννοια της ενεργούς γήρανσης (activeageing) έρχεται να
σηματοδοτήσει κάθε διαδικασία κατά την οποία δημιουργούνται και αξιοποιούνται ευκαιρίες για
συμμετοχή των ηλικιωμένων σε δραστηριότητες, για ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας καθώς και της
υγείας τους.
Η έρευνα σχετικά με τις επιδράσεις κοινοτικών μουσικών προγραμμάτων σε ηλικιωμένους έχει
καταδείξει τις πολλαπλές θετικές επιδράσεις των μουσικών δράσεων στη σωματική, γνωστική,
συναισθηματική/κοινωνική και ψυχολογική υγεία των ηλικιωμένων. Ο ρόλος του καλλιτέχνη/μουσικού
προσδιορίζεται ως εμψυχωτικός και συντονιστικός και απαιτεί μουσικές, παιδαγωγικές και οργανωτικές
ικανότητες αλλά και υψηλό επίπεδο ενσυναίσθησης και διαπροσωπικής επικοινωνίας, καθώς καλείται να
ισορροπήσει ανάμεσα στην καθοδήγηση των ηλικιωμένων ατόμων και στην παροχή ευκαιριών για μουσική
πρωτοβουλία και αυτονομία, περνώντας από τον ρόλο του ηγέτη σταδιακά και με ασφάλεια σε αυτόν του
«οικοδεσπότη». Οι ηλικιωμένοι με άνοια, χρόνια νοσήματα και άλλες ασθένειες ή προβλήματα ή αυτοί που
διαβιούν σε ιδρυματικά πλαίσια αποτελούν έναν πληθυσμό με επιπλέον προκλήσεις, ο οποίος όμως μπορεί
να ευεργετηθεί σε πολλαπλά επίπεδα από τη συμμετοχική μουσική πράξη.
Η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια, το αίσθημα της ζεστής φιλοξενίας, η σύνδεση με τους μουσικούς
συντονιστές, το αίσθημα της κοινότητας, αναπτύσσονται σταδιακά για να δημιουργήσουν τη βάση της
ομαδικής μουσικής συμμετοχής, της κοινωνικοποίησης, και της ευζωίας των ατόμων τρίτης και τέταρτης
ηλικίας. Σύντομα αποσπάσματα βίντεο θα παρουσιαστούν από την κοινοτική μουσική δράση που
υλοποιείται στο Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμονας» της Περιφέρειας
Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών «Μουσική και
Κοινωνία» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό την καθοδήγηση της υποφαινόμενης, για να συν-πλέξουν στο πλαίσιο της εισήγησης αυτής- τη θεωρία με την πράξη.
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Βήμα βήμα για ν’ αλλάξουμε ζωή…
Ελένη Τσικνάκη, Προϊσταμένη ΠΑΑΠΑΗΚ ΠΟΜΠΙΑΣ, Υπεύθυνη Υιοθεσίας - Αναδοχής του ΚΚΠΠΚ
Κοινωνική Λειτουργός

Περίληψη
Αναπόφευκτη συνέπεια της μακροχρόνιας διαμονής οποιουδήποτε ανθρώπου σε ένα ιδρυματικό
περιβάλλον είναι ο ιδρυματισμός του, η σταδιακή απώλεια της ατομικότητας, της ταυτότητας και της
ελευθερίας του, η αφομοίωσή του εν τέλει και προσαρμογή στο νέο περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια γίνεται
μια σοβαρή προσπάθεια ευαισθητοποίησης ως προς τις δυσμενείς επιπτώσεις του ιδρυματισμού στην
ψυχική, συναισθηματική, ακόμα και σωματική υγεία των ανθρώπων καθώς και προσπάθεια μετάβασης από
την ιδρυματική φροντίδα σε παροχή φροντίδας σε επίπεδο κοινότητας. Αυτός είναι και ο στόχος του
ΠΑΑΠΑΗΚ Πόμπιας που ονειρεύεται μια διαφορετική ζωή για τα παιδιά που φιλοξενεί.
Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έγινε τον Οκτώβριο του 2020 με τέσσερα παιδιά που
κλήθηκαν να αποκοπούν από το χώρο του ιδρύματος και να ξεκινήσουν μια καινούρια ζωή σε ενοικιαζόμενο
σπίτι, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε ειδικό σχολείο, που
διαφορετικά δε θα ήταν εφικτό λόγω της πανδημίας Covid-19. Αυτό το ελπιδοφόρο εγχείρημα σκοπεύουμε
να παρουσιάσουμε προκειμένου να συζητήσουμε για τους προβληματισμούς και τις προοπτικές, να
ανταλλάξουμε ιδέες, να εμπνεύσουμε…

Ο νέος ρόλος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης στους θεσμούς
Υιοθεσίας- Αναδοχής»
Ελένη Τσικνάκη, Προϊσταμένη ΠΑΑΠΑΗΚ ΠΟΜΠΙΑΣ, Υπεύθυνη Υιοθεσίας - Αναδοχής του ΚΚΠΠΚ
Κοινωνική Λειτουργός

Ο νέος νόμος Ν.4538/2018 φέρνει μια ενιαία διαδικασία για την επιλογή αναδόχου ή θετού
γονέα, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά και είναι απολύτως διαφανής μέσω της πλατφόρμας
www.anynet.gr. Επίσης ορίζει τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της Ελλάδας ως φορείς εποπτείας
και υλοποίησης των θεσμών Υιοθεσίας - Αναδοχής. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κρήτης αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο, αυτόν της εποπτείας, διενέργειας και υλοποίησης των θεσμών
Υιοθεσίας- Αναδοχής σε επίπεδο Κρήτης. Ο νέος ρόλος περιλαμβάνει:





Μέσω της πλατφόρμας στο ΚΚΠΠΚ υποβάλλονται αιτήσεις και δικαιολογητικά από ΥΘΓ και
ΥΑΓ σε επίπεδο Κρήτης. Διενεργείται κοινωνική έρευνα – αξιολόγηση των υποψηφίων ΥΘΓ
και ΥΑΓ ως προς την ικανότητα για την άσκηση του γονεϊκού τους ρόλο με γνώμονα το
συμφέρον του παιδιού.
Καταγραφή, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας anynetς, στο εθνικό μητρώο όλα τα
ανήλικα παιδιά που φιλοξενούνται στα 4 Παραρτήματα παιδικής προστασίας του ΚΚΠΠΚ.
Διαμορφώθηκε Ατομικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκατάστασης για κάθε ανήλικο. (ΑΣΟΑ)
Οργάνωση και συντονισμός εκπαιδευτικού προγράμματος ΥΘΓ που έχουν αξιολογηθεί
θετικά..
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Συμμετοχή των Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΚΠΠΚ σε εκπαιδευτικά προγράμματα που
οργανώνονται από την Περιφέρειας Κρήτης.
Θα γίνει παρουσίαση στατιστικών στοιχείων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έως τώρα στο ΚΚΠΠΚ
καθώς και αναφορά στις δυσκολίες – προτάσεις.

Κατ’ οίκον περιορισμός λόγω COVID-19: Επιπτώσεις στη ψυχική υγεία και γνωστική
λειτουργικότητα των ηλικιωμένων

Μιχαέλα Ε. Φουκάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΛΜΕΠΑ, Κοινωνική Λειτουργός ΚΗΦΗ Δήμου Γόρτυνας,
Γραμματέας Συλλόγου Εργαζομένων ΚΗΦΗ Ελλάδος, Εξωτερική Επιστημονική Συνεργάτης του
Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Βασιλική Παττακού- Παρασύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας, Εξωτερική Επιστημονική
Συνεργάτης του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής,
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Σοφία Κουκούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,
Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Ινστιτούτο
Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ).
Αργυρούλα Καλαϊτζάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής,
Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
(ΕΛΜΕΠΑ).

Περίληψη
Ο κατ’ οίκον περιορισμός των ηλικιωμένων λόγω της πανδημίας COVID-19, ο φόβος για την
υγεία τόσο των ίδιων όσο και των αγαπημένων τους προσώπων, η απώλεια των ρόλων (π.χ. του
παππού και της γιαγιάς), η αβεβαιότητα, οι οικονομικές επιπτώσεις, τα ήδη υπάρχοντα παθολογικάψυχιατρικά-νευρολογικά προβλήματα είναι παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν ή και να
επιδεινώσουν διάφορα συμπτώματα ψυχικής υγείας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν οι επιπτώσεις του κατ’ οίκον περιορισμού
στη ψυχική υγεία και τη γνωστική λειτουργικότητα 22 ηλικιωμένων εξυπηρετούμενων σε ΚΗΦΗ του
Νομού Ηρακλείου.
Αξιολογήθηκε η πιθανή καταθλιπτική συμπτωματολογία στους ηλικιωμένους με το Geriatric
Depression Scale -15 (GDS -15) – Ελληνική Έκδοση και η γνωστική λειτουργικότητά τους με το MiniMental State Examination (MMSE) ή το Hindi Mental State Examination (HMSE). Πραγματοποιήθηκαν
τρεις αξιολογήσεις με τα εργαλεία αυτά: Τον Δεκέμβριο 2019, κατά την διάρκεια παροχής των
τυπικών υπηρεσιών της δομής πριν την εμφάνιση της πανδημίας, τον Ιούνιο 2020, όπου οι
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εξυπηρετούμενοι της δομής είχαν παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό για τρεις μήνες και τον
Οκτώβριο 2020 έπειτα από επτά μήνες κατ’ οίκον περιορισμό.
Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική επιδείνωση της καταθλιπτικής
συμπτωματολογίας και της γνωστικής λειτουργικότητας των ηλικιωμένων μεταξύ των τριών
αξιολογήσεων, με προοδευτικά επιδεινούμενη πορεία.
Αναδύεται επομένως επιτακτικά η ανάγκη για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης για τους
ηλικιωμένους που θα διασφαλίζει όχι μόνον την πρόληψη της διασποράς στον πληθυσμό αυτό, αλλά
και την εξασφάλιση ποιοτικής διαβίωσης δεδομένης της επικρατούσας πανδημίας και κυρίως της
πρόληψης των όποιων ψυχικών και γνωστικών ελλειμμάτων.

Λέξεις Κλειδιά ΚΗΦΗ, ηλικιωμένοι, πανδημία Covid-19, κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνική
αποστασιοποίηση, κοινωνική απομόνωση, αρνητικά συναισθήματα, κοινωνικές επιπτώσεις
πανδημίας.

Αναζητώντας (;)….την Παιδική Προστασία

Μαρία Φραγκιουδάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Αν. Προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου
Περίληψη
Στην εισήγηση γίνεται μια προσέγγιση στην έννοια της Παιδικής Προστασίας μέσω των
εναλλακτικών μορφών φροντίδας ανηλίκων (αναδοχή-τεκνοθεσία), με αναφορά στην ελληνική
πραγματικότητα και σε συνδυασμό με την Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Τονίζεται η σημασία των θεσμών για την επιτυχία και εξέλιξη της αποϊδρυματοποίησης, καθώς
και η αναγκαιότητά τους, σε αντίθεση με τον έως τώρα μονόδρομο της εισαγωγής των ανηλίκων σε
Κέντρα Προστασίας Παιδιού στην περίπτωση απομάκρυνσης από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Επισημαίνεται, επίσης, ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού ως συνδετικού κρίκου στους
θεσμούς, αναδεικνύονται δυσκολίες και προβληματισμοί και τέλος διατυπώνονται προτάσεις για την
καλύτερη εφαρμογή τους.

Υποστηρίζοντας ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης τον καιρό της πανδημίας:
Αλλαγές, προβληματισμοί και ο ρόλος των τεχνολογικών μέσων
Μανώλης Χαλεπούδης, Ψυχολόγος MSc, Υπεύθυνος Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας
Θεσσαλονίκης
Σοφία Αντωνιάδου, Ψυχολόγος, Στέλεχος Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας
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Έρση Ρουμελιώτη, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη Προγράμματος Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών,
Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Περίληψη
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σχετικά με το βίωμα της νόσου Πάρκινσον
προέκυψε η ανάγκη μελέτης κοινοτήτων ασθενών και φίλων. Μέσα από τη συμμετοχική παρατήρηση και
ύστερα από την εις βάθος ανάλυση των δεδομένων της έρευνας (αφηγήσεις ασθενών και συνεντεύξεις
ειδικών) αναδύθηκαν ζητήματα τα οποία θέτουν έννοιες όπως συλλογικότητα, συναισθήματα, ατομικότητα,
βιοπολιτική, εξουσία, υπό διαπραγμάτευση. Στην παρούσα εισήγηση θα πραγματευτούμε το ζήτημα της
βιοπολιτικής μέσα από τη βιοκοινωνικότητα˙ έννοια που έρχεται στο φως το 1996 από τον Rabinow και
αποκαλύπτει από τη μία πλευρά τις μορφές ελέγχου, επιτήρησης και εξουσίας εκ μέρους των ειδικών, και
από την άλλη τη διαμόρφωση βιολογικών ταυτοτήτων των ατόμων και τη διαπραγμάτευση με τον εαυτό.
Η συλλογικότητα μετατρέπεται σε βιοκοινωνικότητα, και η βιοπολιτική προκύπτει ως αναλυτικός
άξονας, καθ’ ότι οι δραστηριότητες, όπως σχεδιάζονται και προωθούνται από τους ειδικούς επαγγελματίες
υγείας, παρέχουν στα άτομα ερμηνευτικά και εννοιολογικά εργαλεία, κατασκευάζουν υποκειμενικότητες
και επιπλέον καθοδηγούν τις ατομικές εμπειρίες σύμφωνα με διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Επιπρόσθετα,
ως απόρροια των κοινών σημείων ανάμεσα σε διαφορετικά κοινωνικό-πολιτισμικά πλαίσια, αποκαλύπτεται
το επιστημολογικό «γνωρίζω πως» (“know–how”) το οποίο, αφότου το ίδιο αποκωδικοποιηθεί θεωρητικά
και υπό το κοινωνιολογικό πρίσμα, σκιαγραφεί τους λόγους επιλογής των δραστηριοτήτων της εκάστοτε
κοινότητας, τη σχέση που αποκτά το άτομο-ασθενής με το σώμα και την ασθένεια του, αλλά και την
κανονικοποίηση που προωθείται και κάθε φορά, εί δυνατόν, επιτυγχάνεται μέσα από θεσμικές και ιατρικές
παρεμβάσεις, όπως ποικίλες μορφές θεραπείας (επεμβατικές θεραπείες DBS, φυσικοθεραπεία,
λογοθεραπεία κ.ο.κ.).

Ο ρόλος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ (ΕΚΑΔ) στην ενδυνάμωση
της γνώσης ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου σε ευάλωτο πληθυσμό
Κατερίνα Ψαρουδάκη, Δημοσιογράφος, υπεύθυνη επικοινωνίας του Ελληνικού κέντρου Ασφαλούς
Διαδικτύου ΙΤΕ.
Περίληψη
Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2016 υπό την αιγίδα του
Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών
Οργανισμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό
διαδίκτυο καθώς και ο αναγνωρισμένος εκπρόσωπος της Ελλάδας για το Expert Group on Safer Internet for
Children της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει στόχο την ενημέρωση και αφύπνιση παιδιών, γονιών,
ηλικιωμένων, εκπαιδευτικών.
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