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ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μαιάνδρου 23 - Αιγινήτου, 1ος όροφος - 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 -72 11 845 - Fax: 210 72 15 082

Εάν θέλετε να επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά info@hscap.gr
Για ειδικότερη επικοινωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας pr@hscap.gr

Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος (Hellenic Society of Child and Adolescent
Psychiatry) είναι Επιστημονικό Ιατρικό σωματείο, ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1983, και αποτελεί
το κατ' εξοχήν σωματείο που αντιπροσωπεύει θεσμικά τους Έλληνες παιδοψυχίατρους και
στοχεύει στην προάσπιση και προαγωγή της παιδοψυχιατρικής ειδικότητας.
Συνακόλουθα η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία δραστηριοποιείται σε τομείς που αφορούν
γενικότερα την ψυχική υγεία και ειδικότερα την έρευνα των αιτίων, την πρόληψη και την
θεραπεία των ψυχικών διαταραχών, στα παιδιά και στους εφήβους.
Προάγει την εκπαίδευση και την έρευνα στους παραπάνω τομείς.
Συνεργάζεται με όργανα και φορείς κρατικούς, κοινοτικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς,
εκπαιδευτικούς κ.α. με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων.
Παρεμβαίνει γνωμοδοτικά και συμβουλευτικά σε θέματα πολιτικής και νομοθεσίας που αφορούν
την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.
Προασπίζει το επάγγελμα του παιδοψυχιάτρου και επικουρεί στην ορθή άσκηση και την τήρηση
της δεοντολογίας του επαγγέλματος.
Ποιος είναι ο Παιδοψυχίατρος;
Είναι ο γιατρός που μόνος, ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς φροντίζει για την προαγωγή της
ψυχικής υγείας των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους σε όλα τα επίπεδα:
πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση.
Στην εργασία του αυτή έχει μια ολοκληρωμένη επιστημονική προσέγγιση. Χρησιμοποιεί δηλαδή
τη γνώση όλων εκείνων των παραγόντων (βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών) που
διαπλέκονται στην εμφάνιση των διαταραχών της ψυχικής υγείας.
Ο Παιδοψυχίατρος έχει ειδικευτεί στο να παρέχει στους ασθενείς του υπεύθυνη ιατρική
φροντίδα, σεβόμενος τους κώδικες της ηθικής και
της δεοντολογίας του επαγγέλματος.
Ποιος μπορεί να απευθυνθεί στον παιδοψυχίατρο;
Για ποιους λόγους;
Στον παιδοψυχίατρο μπορούν να απευθυνθούν οικογένειες, γονείς, παιδιά και έφηβοι για
προβλήματα όπως:
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• Ψυχικές δυσκολίες των παιδιών και των εφήβων, που μπορεί να εκδηλώνονται με
διαταραχές στο συναίσθημα, στη συμπεριφορά, στην ένταξη στο σχολείο ή στην συνολικότερη
διαδικασία της ανάπτυξής τους.
• Προβλήματα σχέσης ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας.
• Δυσκολίες του γονέα στην άσκηση του ρόλου του.
Πέρα από τις ειδικές δυσκολίες και διαταραχές, ο παιδοψυχίατρος υποστηρίζει την ψυχική υγεία
και την εξέλιξη του παιδιού από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίωσή του. Στα πλαίσια αυτά μπορεί
να παρέχει υποστήριξη ή/και συμβουλευτική σε γονείς, εφήβους, οικογένειες, εκπαιδευτικούς
κ.ά.
Μπορεί να συνεργάζεται για τον ίδιο σκοπό με σχολεία, δικαστικές αρχές, νοσοκομεία παίδων και
γενικά, με όλες εκείνες τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους κοινοτικούς φορείς που πλαισιώνουν
την οικογένεια.
Ποια είναι η πρακτική του Παιδοψυχιάτρου;
Αρχικά, γίνεται μια ολοκληρωμένη διάγνωση του προβλήματος το οποίο απασχολεί το παιδί ή
τον έφηβο και την οικογένειά του, όπου συνεκτιμώνται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που
συνυφαίνονται με αυτό: βιολογικοί, γενετικοί, αναπτυξιακοί, συναισθηματικοί, γνωστικοί,
εκπαιδευτικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες.
Στη συνέχεια, σχεδιάζεται μια θεραπευτική αντιμετώπιση, η οποία
συζητιέται με τους ενδιαφερόμενους και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες θεραπευτικές προσεγγίσεις:
ατομική, οικογενειακή ή ομαδική ψυχοθεραπεία, φαρμακοθεραπεία, συμβουλευτική γονέων.
Μπορεί κατά περίπτωση να χρειαστεί η συνεργασία με άλλους επαγγελματίες και φορείς.
Οι Παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες.
Οι Παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες επιτελούν μια πλήρη και σφαιρική λειτουργία στον τομέα της
ψυχικής υγείας του παιδιού. Το έργο τους, δηλαδή, δεν είναι μόνο διάγνωση, θεραπεία και
αποκατάσταση ψυχικών διαταραχών αλλά συμπεριλαμβάνει και δραστηριότητες σε τομείς
σχετικούς με την πρόληψη. Με άλλα λόγια, οι Παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες στοχεύουν αφενός
στη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών και αφετέρου στη διευκόλυνση της ομαλής
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και τη διατήρηση της ψυχικής υγείας του παιδιού.
Παράλληλα, είναι γνωστό ότι μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα το παιδί ή τον έφηβο με την
ψυχική διαταραχή, όταν τον αντιμετωπίσουμε μέσα στο περιβάλλον της καθημερινής του ζωής.
Αυτό προϋποθέτει ότι η εκτίμηση, η θεραπεία και η αντιμετώπιση του παιδιού με την ψυχική
διαταραχή πρέπει να γίνεται εκεί όπου ζει, χωρίς να το απομακρύνουμε από το περιβάλλον μέσα
στο οποίο αναπτύσσεται.
Η Παιδοψυχιατρική, δηλαδή, ασκείται ως επί το πλείστον στα πλαίσια της οικογένειας και
της κοινότητας:

•

σε κέντρα διάγνωσης και θεραπείας με ειδική στελέχωση και δομή, όπου ο
παιδοψυχίατρος πλαισιώνεται από διεπιστημονική ομάδα

•

ή από παιδοψυχιάτρους που εργάζονται μέσα στην κοινότητα ατομικά.

Η εισαγωγή του παιδιού για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία είναι πολύ περιορισμένη και εφαρμόζεται
μόνο όταν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις.
Οι παρεχόμενες δημόσιες παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες τείνουν να είναι τομεοποιημένες.
Καλύπτει, δηλαδή, η καθεμιά μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, τον τομέα ευθύνης της.
Εκεί αναπτύσσει όλες τις βαθμίδες της πρόληψης, (διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση,
προληπτικά προγράμματα) διαρθρώνοντας ένα δίκτυο συνεργασίας με σχολεία, παιδικούς
σταθμούς, κέντρα υγείας, μαιευτήρια και άλλους ιατροκοινωνικούς φορείς της κοινότητας.
Πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες στην Ελλάδα Παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες στον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα δίνονται στον αντίστοιχο Κατάλογο Παιδοψυχιατρικών
Υπηρεσιών.

