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Θεζζαινλίθε 9.3.2016

Πξνο ηα κέιε ηνπ Κιάδνπ Κιηληθήο Φπρνινγίαο & Φπρνινγίαο ηεο Τγείαο ηεο ΕΛΦΕ

ηηο 5.3.2016 έγηλε δηεπξπκέλε ζπλέιεπζε ηνπ Κιάδνπ, κε παξνπζία κειώλ θαη
ελδηαθεξόκελσλ κειώλ, ζην πιαίζην ηνπ 5νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηνπ Κιάδνπ.
Παξεπξέζεζαλ νη εμήο: Ε. Απδή, Β. Πνκίλη, Ε. Υάηληο, Υ. Υηνλίδνπ, Γ. Κνπιηεξάθεο, Ε.
Καξαδήκαο, Μ. Λαξνύλε, Α. Μαληαδάθε, Β. ηαθάθα, Λ. ηαύξνπ, Η. Κνπξθνύηαο, Π.
ηαύξνπ, Ε. Κάθνπξνο, Μ. Κνθθώζε, Α. Πάιιε, Α. Καιαληδή-Αδίδε, Α. Σζακπαξιή, Ε.
Γεσξγάθα.
Κεληξηθό ζέκα ηεο ζπλέιεπζεο ήηαλ λα ζπδεηεζνύλ ε ηαπηόηεηα, νη δξάζεηο θαη ην κέιινλ
ηνπ Κιάδνπ θαη λα πξνηαζνύλ ζηξαηεγηθέο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελίζρπζε αθελόο ηνπ
ξόινπ ηνπ Κιάδνπ ζηνλ επηζηεκνληθό ρώξν ηεο θιηληθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο ηεο
πγείαο ζηελ Ειιάδα θαη αθεηέξνπ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κειώλ. ην πιαίζην απηό
ζπδεηήζεθαλ θαη πξνηάζεθαλ ηα παξαθάησ:


Οη ζπλειεύζεηο ηνπ Κιάδνπ ζα γίλνληαη ζην εμήο κε δπλαηόηεηα δηαδηθηπαθήο
ζύλδεζεο, ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ κέιε ηνπ Κιάδνπ από δηαθνξεηηθέο
πεξηνρέο ηεο ρώξαο. Μέιε κπνξνύλ λα ζπλδένληαη αηνκηθά ή ζε κηθξέο νκάδεο κε ηελ
θεληξηθή νκάδα ζηελ Αζήλα κέζσ skype ή κέζσ ηεο ππεξεζίαο ηειεδηάζθεςεο ηεο
ππεξεζίαο ηνπο. Θα γίλεη εθ λένπ θιήζε δήισζεο ελδηαθέξνληνο δηαδηθηπαθήο
ζύλδεζεο καδί κε ηελ θιήζε γηα ηελ επόκελε ζπλέιεπζε ηνπ Κιάδνπ.



Εθθξάζηεθε ε αλάγθε λα ππάξρεη έλαο δηαδηθηπαθόο ρώξνο ελεκέξσζεο, ζπδεηήζεο
θαη αληαιιαγήο κεηαμύ ησλ κειώλ. Αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε, ε δπλαηόηεηα
ελεκέξσζεο γηα ηηο δξάζεηο ηνπ Κιάδνπ δίλεηαη από ηελ ΕΛΦΕ κέζσ ηνπ
ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ πνπ εθδίδεη πεξηνδηθά, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη ηα λέα
ησλ Κιάδσλ. Επίζεο νη ζπληνλίζηξηεο κπνξνύλ λα πξνσζνύλ ζηα κέιε νπνηαδήπνηε
ελεκέξσζε γηα ζρεηηθέο εθδειώζεηο ηνπο απνζηέιιεηαη, όπσο επίζεο θαη λα αλαξηνύλ
ηέηνηνπ είδνπο αλαθνηλώζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κιάδνπ, πνπ, ζεκεησηένλ, έρεη πηα
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αλαβαζκηζηεί θαη απνηειεί κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΕΛΦΕ. Οη ζπληνλίζηξηεο
πξνζθαινύλ ηα κέιε λα απνζηέινπλ ζε απηέο νπνηαδήπνηε ελεκέξσζε γηα ζρεηηθέο
εθδειώζεηο θαη δξάζεηο, ώζηε λα ελεκεξώλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηα κέιε ηνπ Κιάδνπ.
Αλαθνξηθά κε ηε ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή κεηαμύ ησλ κειώλ, ν θ. Γ. Κνπιηεξάθεο
αλέιαβε λα δηεξεπλήζεη εάλ ε ηζηνζειίδα ηνπ Κιάδνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη κία
ηέηνηα δξάζε. Επίζεο, εάλ ηα κέιε ην επηζπκνύλ, ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγεζεί νκάδα
ζπδήηεζεο (π.ρ. google group).


πδεηήζεθε ε νξγάλσζε εθδειώζεσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ ζην πιαίζην
ηνπ Κιάδνπ. Σα κέιε θαινύληαη λα πξνηείλνπλ θαη λα νξγαλώζνπλ εθδειώζεηο θαη
εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ππό ηελ αηγίδα θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Κιάδνπ. Απηέο νη
πξσηνβνπιίεο ζα κπνξνύζαλ λα ιεθζνύλ από κεκνλσκέλα κέιε ηνπ Κιάδνπ θαη λα
νξγαλσζνύλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηεο ρώξαο, αιιά ηέηνηεο εθδειώζεηο ζα κπνξνύζαλ
επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο επθαηξία γηα ελίζρπζε ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ ησλ κειώλ.
Θα κπνξνύζαλ, γηα παξάδεηγκα, λα νξγαλσζνύλ εθδειώζεηο ζηηο νπνίεο ην ίδην ζέκα,
π.ρ. ε νηθνγέλεηα, πξνζεγγίδεηαη από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, ώζηε λα εληζρπζεί ν
δηάινγνο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζην πεδίν.



Ο θ. Ε. Κάθνπξνο πξόηεηλε σο ζεκαληηθή δξάζε ηνπ Κιάδνπ ηελ επεμεξγαζία
θαηάιιειεο νξνινγίαο ζηελ ειιεληθή γιώζζα επηζηεκνληθώλ όξσλ ηνπ πεδίνπ, θάηη
ζην νπνίν ζπκθώλεζαλ πνιινί από ηνπο παξόληεο ζηε ζπλέιεπζε. Πξνηάζεθε ε
ζύζηαζε κηαο νκάδαο εξγαζίαο, σο ν πην θαηάιιεινο ηξόπνο ρεηξηζκνύ ηνπ ζέκαηνο.
Καινύληαη επνκέλσο ηα κέιε λα δειώζνπλ ηελ επηζπκία θαη δηαζεζηκόηεηά ηνπο γηα
ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ θαζηέξσζε δόθηκεο επηζηεκνληθήο
νξνινγίαο ζηα πεδία ηεο θιηληθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο ηεο πγείαο ηνπ
Κιάδνπ.



Πξνηάζεθε σο πξνηεξαηόηεηα ε εκπινθή ηνπ Κιάδνπ ζηελ παξνύζα πξνζθπγηθή
θξίζε, θαη εηδηθόηεξα αλαθνξηθά κε ηηο επηπηώζεηο ησλ ηξαπκαηηθώλ βησκάησλ ηεο
κεηαλάζηεπζεο ζηελ θαηνπηλή ςπρηθή πγεία, θπξίσο ησλ παηδηώλ. πδεηήζεθε εθηελώο
ε πηζαλή κνξθή θαη ηα πεδία εκπινθήο ηνπ Κιάδνπ, θαη δηαηππώζεθε ε επηθύιαμε όηη,
δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο θξίζεο, ελδέρεηαη ν Κιάδνο λα
βξεζεί αληηκέησπνο κε αηηήκαηα θαη πηέζεηο πνπ αδπλαηεί λα δηαρεηξηζηεί. Έγηλε
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μεθάζαξν ζηελ πνξεία ζηεο ζπδήηεζεο όηη ν Κιάδνο, σο επηζηεκνληθή νξγάλσζε, δελ
κπνξεί λα εκπιαθεί άκεζα ζηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθύγσλ πξνζθέξνληαο
ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο, αιιά ν ξόινο ηνπ έγθεηηαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ
αξκόδησλ θνξέσλ ζε ζέκαηα ηξαύκαηνο θαη ςπρηθήο πγείαο θαη ζηελ θαζνδήγεζε ησλ
δξάζεσλ ησλ θνξέσλ κέζσ ηεο δηαηύπσζεο νδεγηώλ θαη ηεο πξόζβαζεο ζε θαηάιιειε
ελεκέξσζε. πδεηήζεθε ε δπλαηόηεηα νξγάλσζεο ελεκεξσηηθώλ εθδειώζεσλ, ζε
ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο θνξείο, ε επαηζζεηνπνίεζε γηαηξώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ
αλαθνξηθά κε ην παηδηθό ηξαύκα κέζσ επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ, ε ππνζηήξημε
(debrefing) ησλ εξγαδόκελσλ θαη εζεινληώλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξώηε γξακκή, όπσο
επίζεο θαη ε ζπλεξγαζία κε θνξείο ηνπ εμσηεξηθνύ (Θηαιία, Θζξαήι) πνπ έρνπλ κεγάιε
εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε κεγάιεο θιίκαθαο θξίζεσλ. Αξθεηνί από ηνπο παξηζηάκελνπο
ζηε ζπλάληεζε εηδηθεύληαη ζε δεηήκαηα ηξαύκαηνο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ ή/θαη επί
ηνπ παξόληνο αζρνινύληαη κε ην δήηεκα ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ πξνζθύγσλ, θαη
ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε ζπδήηεζε, όπσο νη θ. Μ. Κνθθώζε, Β. Πνκίλη, Α. ΚαιαληδήΑδίδη, Ε. Υάηληο θαη ν θ. Ε. Καξαδήκαο. Απνθαζίζηεθε λα ζπζηαζεί κηα νκάδα
εξγαζίαο γηα ηελ παξέκβαζε ηνπ Κιάδνπ αλαθνξηθά κε ην ηξαύκα θαη ηελ ςπρηθή
πγεία ησλ πξνζθύγσλ, ε νπνία λα επεμεξγαζηεί ην πιαίζην θαη ηηο δπλαηόηεηεο
δξάζεο ηνπ Κιάδνπ ζην πεδίν απηό. Γίλεηαη θιήζε επνκέλσο ζηα κέιε ηνπ Κιάδνπ λα
δειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ νκάδα εξγαζίαο.


Ζεηήζεθε επίζεο ν Κιάδνο λα πάξεη ζέζε αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ησλ ζπκβνύισλ
ςπρηθήο πγείαο.

Η επόκελε ζπλέιεπζε ζα αλαθνηλσζεί ζύληνκα.
Οη ζπληνλίζηξηεο
Ε. Γεσξγάθα
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