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Challenges in therapeutic and clinical practice
Despite the rewards of a health care professional career, clinical practice face many challenges that do not come with the
job description. Clinitians are not only expected to observe clients and teach them new thinking patterns and behaviors,
but they also need to be highly adaptable and willing to tailor their services to meet the unique needs of clients. A lot is
changing every day with the healthcare system and the types of people who need treatment the most.
For example, although there may be a greater concentration of mental health professionals in urban or suburban areas,
rural communities are experiencing a severe shortage of health treatment centers. Although competition might be high in
a prosperous community, there are not enough specialists to meet the needs of poorer populations.
Likewise, the growing elderly population is in need of health care. Children are likely to carry mental health issues into
adulthood without adequate treatment. Thus to a 2015 report by the American Hospital Association (AHA) one out of
five adults with mental illness reported not being able to get the treatment they needed for the following reasons: lack
of adequate insurance coverage, lack of available providers, lack of available treatment options, lack of funds to cover
expenses, and shortage of 2,800 psychiatrists in rural and underserved areas .
Many people in Greece do not seek treatment for various reasons, such as not having health coverage. Others are not
willing to pay for mental health care or have the funds to pay out of pocket: If a person cannot afford to visit the doctor for
a common cold, it is highly unlikely they will invest in regular therapy sessions. Therefore, the current healthcare system
has added another layer of challenges for the health industry and more specifically the mental health care section.
Many health care professionals experience the impact of an inconsistent and confusing healthcare system, while,
patients of all ages want to feel like they are truly cared for. If we treat them like truly friendly, they will be more keen on
trusting us and the care we provide. They will also be more open to sharing their experiences, thoughts and feelings which
would lead to more effective treatment. Furthermore, we should prioritize making our patients feel comfortable and
appreciated.
I wish you a nice autumn.
Anastasia Karkani
President of A.P.P.A.C.
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Εμβολιασμός εγκύων
Πέτρος Μουτεβελής
Παιδίατρος, τ. Δ/ντης Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείο Κορίνθου

Vaccination against flu during
pregnancy
Petros Moutevelis

Pediatrician, former Director, Pediatric Clinic Hospital of Corinth

ABSTRACT:
Women are at higher risk of complications from flu during
pregnancy, because their immune system weakens. Flu
vaccination is highly recommended during pregnancy. It
is safe for both the mother and the fetus during any stage
of pregnancy. The flu vaccine protects not only the mother
but the baby as well after the birth as the mother passes
antibodies onto the developing baby.
Although any stage of pregnancy is safe for vaccination,
recommended time for the vaccine is around 27 – 28 weeks
of gestational age, so there is enough time for antibodies to
develop and transfer to the fetus.

Λ

όγω της εποχικής γρίπης, πολλά άτομα και παιδιά
μικρής ηλικίας, κάθε χρόνο προσβάλλονται από
τον ιό και αρκετά έχουν χάσει τη ζωή τους.
Για τον λόγο αυτό ο εμβολιασμός των παιδιών, των
ατόμων που ασχολούνται με παιδιά (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι,
άτομα που κρατούν παιδιά) υγειονομικό προσωπικό, άτομα
άνω των 65 ετών και άτομα με προβλήματα υγείας, πρέπει να
εμβολιάζονται, από τον μήνα Οκτώβριο ώστε να αποκτήσουν
ανοσία.
Τι γίνεται όμως με τα νεογέννητα; Το νεογέννητο μωρό
λόγω ανώριμου ανοσοποιητικού δεν μπορεί να εμβολιασθεί
τους δύο πρώτους μήνες ζωής και κατά συνέπεια δεν είναι
προστατευμένο από λοιμώξεις.
Τους δύο πρώτους μήνες της ζωής του διατρέχει και τον
μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσει ή και να πεθάνει από γρίπη ή
κοκκύτη. Το 90% των θανάτων από κοκκύτη αφορούν βρέφη
ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών που δεν έχουν ολοκληρώσει
την βασική σειρά εμβολιασμού.
Για να προστατευθεί αυτό το δίμηνο το νεογέννητο, το
ιδανικό είναι να γεννιέται ήδη έχοντας αντισώματα κατά
των νόσων που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή του. Αυτό

επιτυγχάνεται με το να εμβολιάζονται όλες οι γυναίκες κατά
την διάρκεια της κύησης κατά της γρίππης και του κοκκύτη.
Με αυτόν τον τρόπο τα αντισώματα που θα δημιουργηθούν
στο σώμα της εγκύου θα περάσουν και στο έμβρυο μέσω του
πλακούντα, προστατεύοντάς το από τις σοβαρές ασθένειες.
Συνιστάται, το εμβόλιο να γίνεται, στην περίοδο από 27 έως
36 εβδομάδες κύησης. Είναι προτιμότερο ο εμβολιασμός να
πραγματοποιείται στις 27 - 28 εβδομάδες κύησης, ώστε η μητέρα να έχει τον χρόνο να δημιουργήσει αντισώματα. Χρειάζονται 2 εβδομάδες περίπου για να αναπτυχθούν αντισώματα
στο σώμα της εγκύου, και μερικές εβδομάδες ακόμα για να
μεταφερθεί ικανή ποσότητα αντισωμάτων στο έμβρυο έτσι
ώστε όταν αυτό γεννηθεί να είναι προστατευμένο.
Ο εμβολιασμός αφορά όλες τι έγκυες και πρέπει να γίνεται
σε κάθε εγκυμοσύνη. Και τα δύο εμβόλια (γρίππης και
κοκκύτη) μπορούν να γίνουν συγχρόνως. Δηλαδή, το ένα
στον ένα δελτοειδή, το άλλο στον άλλο.
Ο θηλασμός επίσης επιτρέπει την μεταφορά προστατευτικών
αντισωμάτων από την μητέρα στο νεογνό, εφόσον βεβαίως η
ίδια διαθέτει. Ένας λόγος λοιπόν πάρα πάνω να προτείνεται
επισταμένως ο μητρικός θηλασμός.
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Γενικό άρθρο

H κοινωνική μέριμνα
για τους πάσχοντες
από τη νόσο Αlzheimer
και νέες προοπτικές
Μπερεδήμας Παναγιώτης,
Παράβα Μαρία
Νευρολόγοι

Περίληψη
Η νόσος του Alzheimer αποτελεί την 4η αιτία θανάτου στον πληθυσμό άνω των 65 ετών,
στις ανεπτυγμένες χώρες.
Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται οι ιδιαιτερότητες των ασθενών με Alzheimer,
οι ιδιαίτερες ανάγκες διαβίωσης και φροντίδας τους, αλλά και οι ιδιαίτερες ανάγκες των
φροντιστών αυτών των ασθενών, που αφορούν διαβίωση, υποστήριξη, εκπαίδευση και
ενημέρωση.
Καταγράφεται επίσης η ευρωπαϊκή και η ελληνική πραγματικότητα, όσον αφορά το
δίκτυο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Alzheimer που αποτελείται από 31 οργανισμούς –
μέλη σε 26 χώρες και την Eλληνική Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer που αριθμεί 20
παραρτήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος αλλά και άλλων ελληνικών εταιρειών
που σκοπό έχουν την υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους .
Ακόμα, επειδή η ασθένεια ενός ατόμου έχει αντίκτυπο σε όλη την οικογένεια, είναι
απαραίτητη η εκπαίδευση όλων των μελών.
Εκτός από την φαρμακευτική θεραπεία, πολύ σημαντικό είναι το περιβάλλον στο οποίο
ζει ο ασθενής.
Από πλευράς κοινωνικής μέριμνας, είναι απαραίτητη ή ίδρυση ειδικών σωματείων με
σκοπό την προβολή του προβλήματος και την προώθηση της έρευνας σχετικά με τη νόσο
του Alzheimer, την παροχή ενημέρωσης των οικογενειών των ασθενών αλλά και του
συνόλου του πληθυσμού και την εξασφάλιση ποιοτικής διαβίωσης των ασθενών αλλά
και των φροντιστών τους.
Επίσης υπάρχει άμεση ανάγκη εκσυγχρονισμού των ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης
αλλά και αύξησης των κρατικών Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας. Εξίσου σημαντική
όμως είναι η ενίσχυση των συνθηκών για την εξωϊδρυματική φροντίδα των ασθενών
με Alzheimer.
Λέξεις κλειδιά: Νόσος Αlzheimer, κοινωνική μέριμνα, εξωϊδρυματική φροντίδα
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H κοινωνική μέριμνα για τους πάσχοντες από τη νόσο Αlzheimer και νέες προοπτικές.

Social care for Alzheimer’s
disease and new perspectives
Beredimas Panagiotis, Parava Maria
Neurologists

Abstract
Alzheimer’s disease is currently ranked as the 4th leading cause of death,
in developed countries, in people over 65 years of age. It is a chronic ongoing condition.
The symptoms come on gradually and the effects on the brain are degenerative. There is no
cure for Alzheimer’s disease, but treatment can help slow the progression of the disease and
improve quality of life. In the present paper we attempt to record the distinctive particularities
of patients with Alzheimer’s disease and the special care they require. It is equally important
to emphasize on the needs of the care givers who require emotional support from their social
circle and a good standard of living, because caring for a person with Alzheimer’s disease can
have high physical and emotional cost. They need also to be properly educated and briefed on
new developments. The European Alzheimer’s Alliance is consisted of 31 Organizations with
members from 26 countries. Alzheimer Hellas has 20 branches in 20 respective Greek cities.
The goal of these Organizations is to provide support both to the patients and the caregivers.
Furthermore, the disease impacts the whole family and brings changes in family roles.
Becoming well-informed about the disease is one important long-term strategy. Programs that
teach families about the various stages of Alzheimer’s and about ways to deal with difficult
behaviors and other caregiving challenges can help. Good coping skills, a strong support
network can help caregivers handle the stress of caring for a person with the disease.
Other than the pharmaceutical treatment, the patient’s living environment can make a
significant difference. From a social point of view, it is of utmost importance that Associations
are formed in order for the society to be properly informed about Alzheimer’s disease and
to further promote the research for advanced treatments. This could result in optimal
conditions for the patients and their caregivers. Immediate modernization of all assisted living
institutions and increasing the number of the state operated institutions, is just as important.

M

Key words: Αlzheimr Disease, Social Care, Support Network

ε την πληθυσμιακή γήρανση, η νόσoς Alzheimer έγινε η πλέoν συνηθισμένη εκφυλιστική διαταραχή τoυ
εγκεφάλoυ, πρoσβάλλoντας τo 10% τoυ πληθυσμoύ
άνω των 65 ετών. Απoτελεί στις ανεπτυγμένες χώρες
την 4η αιτία θανάτoυ, ακoλoυθώντας κατά σειρά τις καρδιoπάθειες,
τoν καρκίνo και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Υπoλoγίζεται
πως 1 στα 20 άτoμα ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών πρoσβάλλεται από κάπoια μoρφή άνoιας, εκ των oπoίων oι μισoί περίπoυ θα
εξελιχθoύν τελικά σε άνoια τύπoυ Alzheimer. Μέση ηλικία έναρξης θεωρείται τo 69ο-71ο έτoς της ηλικίας, με ελαφρώς αυξημένη
πρoτίμηση στo γυναικείo φύλo. Από 1% στα 65 έτη διπλασιάζεται
σχεδόν ανά πενταετία.(1,2) Μόνo στις HΠA, περισσότερα από 4
εκατoμμύρια άνθρωπoι έχoυν τη νόσo, ενώ σε παγκόσμιo επίπεδo o
αριθμός των ασθενών έχει ξεπεράσει τα 20 εκατoμμύρια κατά πολύ,
με ανοδική δυναμική δεδoμένης της δημoγραφικής γήρανσης τoυ
πλανήτη. Υπολογίζεται πως μέχρι το 2040 14 εκατομμύρια άτομα
στις ΗΠΑ θα έχουν προσβληθεί, ενώ το προβλεπόμενο κόστος ξεπερνά τα $100 δις/έτος (φαρμακευτική αγωγή, φροντιστές, πολιτική ασφαλιστικών εταιρειών, μετακινήσεις).(3)

Στατιστική πρόβλεψη της νόσου στις ΗΠΑ.

Όσο αφορά την κοινωνικο-οικονομική πλευρά της νόσου, προτείνεται να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι εξής τρεις παράμετροι: α)
ο συνολικός αριθμός των πασχόντων, β) τα οικονομικά μεγέθη
περίθαλψης και γ) το προβλεπόμενο προσδόκιμο επιβίωσης.
Στις προηγμένες χώρες η κοινωνική μέριμνα προσανατολίζεται

Μπερεδήμας Παναγιώτης, Παράβα Μαρία
στην ίδρυση ειδικών σωματείων, κρατικά επιχορηγούμενων, με
σκοπό την προβολή του προβλήματος και την εξασφάλιση ποιοτικής διαβίωσης στους πάσχοντες και τους φροντιστές τους.
Επιστημονικές ομάδες εργασίας επεξεργάζονται προγράμματα
αντιμετώπισης του προβλήματος με βάση τις κοινωνικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές ιδιαιτερότητες της νόσου.(4)
Το 1982 στη Βιέννη ψηφίστηκε από τα κράτη-μέλη του
Ο.Η.Ε. ο καταστατικός χάρτης των ηλικιωμένων, όπου κάθε
κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη διαμόρφωσης πολιτικής για
τους ηλικιωμένους πολίτες σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και ευημερία τους. Βασικός στόχος ήταν η φροντίδα των
τελευταίων να μην επιτελείται ως μορφή φιλανθρωπίας, αλλά
σαν τμήμα της κρατικής μέριμνας. Το 1996 κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικό ψήφισμα για τη νόσο Alzheimer
και την πρόληψη των διανοητικών διαταραχών των ηλικιωμένων. Στο πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας 2003-2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά την αντιμετώπιση των νοσημάτων που
μπορούν να αποφευχθούν με την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών. Oι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στην ευαισθητοποίηση
του κοινού, στη βελτίωση των γνώσεων και στην ενίσχυση των
προληπτικών μέτρων. Στόχος της ΕΕ είναι να στηριχθούν οι
ενέργειες αυτές με τη σύσταση δικτύων και συστημάτων ενημέρωσης σε όλα τα κράτη - μέλη, ώστε να επιτευχθεί ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.
Σκοπός των σωματείων είναι:
1) Η προώθηση της έρευνας.
2) Η παροχή συμβουλών για τη φροντίδα των ασθενών.
3) Η παροχή ενημερώσεως των μελών των οικογενειών των
ασθενών και του πληθυσμού, προκειμένου να μειωθεί το
κοινωνικό, οικονομικό και συναισθηματικό κόστος από
τη μακρόχρονη φροντίδα των ατόμων που πάσχουν από
άνοια.
4) Η Δημοσιοποίηση των κοινωνικών αναγκών του προσβληθέντα πληθυσμού και η επιμόρφωση του κοινού,
ώστε να εξοικειωθεί με το πρόβλημα.
Για την επίτευξη των ανωτέρω προτείνονται:
1) Αρχική εκτίμηση και συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς από ψυχολόγο και εξέτασή του από Νευρολόγο-Ψυχίατρο σε επίπεδο ειδικών Εξωτερικών Ιατρείων. Η εξέταση οφείλει να περιλαμβάνει την καταγραφή των κοινωνικο-δημογραφικών στοιχείων του, πλήρες ιατρικό ιστορικό με συνέντευξη
του ασθενούς και του φροντιστή και εκτίμηση των ανωτέρων
νοητικών λειτουργιών με τη χρήση κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων. Λόγω του σοβαρού αντίκτυπου της νόσου
στο φροντιστή κρίνεται επιπλέον σκόπιμος ο έλεγχος για την
ύπαρξη κατάθλιψής του. (5-8)
Οι περιθάλποντες καλούνται να αποδεχτούν και να διαχειριστούν τα νέα δεδομένα στην οικογενειακή τους ζωή. Πρέπει
να ανταπεξέλθουν στις πολλαπλές απαιτήσεις των διαφόρων
ρόλων που οφείλουν να αναλάβουν (σύζυγος, γονιός, εργαζόμενος, φροντιστής). Για να εντοπίσουμε τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο κάθε περιθάλποντας ατομικά απαραίτητη είναι
η ψυχοκοινωνική του εκτίμηση. Αυτή αποτελείται από κλίμακες που εξετάζουν το μέγεθος του άγχους και της κατάθλιψης,
καθώς και το βαθμό επιβάρυνσης. Επίσης, χρησιμοποιούνται
ερωτηματολόγια που μέσα από ελεύθερη συζήτηση έχουν ως
στόχο την εκτίμηση των κοινωνικών αναγκών των οικογενει-
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ών (ενδοοικογενειακές σχέσεις, κοινωνικότητα, επαγγελματικός τομέας, πρακτικά προβλήματα).
Στόχος είναι να κινητοποιηθεί η οικογένεια και ιδιαίτερα οι
κύριοι φροντιστές: να μη θέτουν τον εαυτό τους στο περιθώριο, να μη διστάζουν να ζητούν βοήθεια από άλλα μέλη της
οικογένειας προκειμένου να εξασφαλίζουν προσωπικό χρόνο.
Τέλος, να έρθουν στις υποστηρικτικές δομές τόσο για να δικτυωθούν με άλλους περιθάλποντες όσο και για να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές και θεραπευτικές ομάδες που θα τους
βοηθήσουν σημαντικά στην αποτελεσματική διαχείριση του
προβλήματος.
2) Δημιουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας για τη δημιουργική απασχόληση των ασθενών από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας με σκοπό τη διατήρηση δεξιοτήτων και την
εκ νέου δραστηριοποίηση νοητικών λειτουργιών. Ευοδωτικά
λειτουργούν οι ασκήσεις μνήμης, η μουσικοκινητική αγωγή και
οι ομαδικές δραστηριότητες. Οι ασθενείς με τον τρόπο αυτό
αποφεύγουν την αδράνεια και την απομόνωση, ενώ οι φροντιστές τους απαλλάσσονται για κάποιες ώρες από το φόρτο της
ευθύνης. Λόγω των συχνών προβλημάτων κίνησης, σίτισης και
λόγου σε ασθενείς με άνοια, σημαντικό είναι να υπάρχει δυνατότητα εξειδικευμένων παρεμβάσεων από φυσιοθεραπευτές,
διαιτολόγους και λογοθεραπευτές.
3) Υποστηρικτικά προγράμματα για τους φροντιστές (ομάδες συζητήσεως, εκπαίδευση, ατομική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξή τους).
4) Κοινωνική και Νομική Υπηρεσία (υποστήριξη σε ζητήματα
κοινωνικής πρόνοιας, αντιμετώπιση προβλημάτων με ασφαλιστικούς φορείς, βοήθεια στην έκδοση συντάξεων).
5) Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας.
6) Βοήθεια στο σπίτι (κατ’ οίκον επισκέψεις από Επισκέπτρια
Υγείας και Κοινωνική Λειτουργό με σκοπό απλές νοσηλευτικές
πράξεις όπως μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση σακχάρου,
μέριμνα για την έγκαιρη συνταγογράφηση, καταγραφή συνθηκών διαβίωσης και παρέμβαση όπου κρίνεται απαραίτητο).(9-11)
Στόχοι κοινωνικής πολιτικής για τη νόσο Alzheimer.
• Ιατρική Εκτίμηση-Παρακολούθηση
• Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας-Προστατευόμενες Δομές
• Υποστηρικτικά Προγράμματα Φροντιστών
• Κοινωνική-Νομική Υπηρεσία
• Τηλεφωνική Υποστήριξη/Τηλε-ειδοποίηση
• Κατ’ οίκον Βοήθεια-Αναδοχή
Ευρωπαϊκή και Ελληνική πραγματικότητα: Για πολλά χρόνια
η ιδρυματική περίθαλψη αποτελούσε την κύρια μορφή φροντίδας για άτομα που δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθουν στην
κάλυψη των βασικών βιοτικών και κοινωνικών τους αναγκών.
Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται σε κάποιο βαθμό μέχρι σήμερα
μέσα από τα ιδρύματα κλειστής περίθαλψης που λειτουργούν
υπό την αιγίδα του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανώσεις εθελοντισμού και κυρίως από τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα.
Το 1990 ιδρύθηκε στο Βέλγιο η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Alzheimer,
το δίκτυο της οποίας απαρτίζεται πλέον από 31 οργανισμούς –
μέλη από 26 συνολικά χώρες.(9-11)
Νέες προοπτικές: Η εισαγωγή ενός υπερήλικα σε ίδρυμα κλειστής περίθαλψης θεωρείται έσχατη βαθμίδα της κλίμακας των
μέτρων προστασίας και αναπόφευκτη λύση επί απουσίας κα-
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H κοινωνική μέριμνα για τους πάσχοντες από τη νόσο Αlzheimer και νέες προοπτικές.

τάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος
ή στην περίπτωση
που αποκλειστεί τελείως η κατ’ οίκον περίθαλψή του. Στις μέρες μας σημειώνεται
διεύρυνση και εφαρμογή νέων πρακτικών
στην οργάνωση και
λειτουργία των υφιστάμενων ιδρυμάτων.
Για τον εκσυγχρονισμό τους επιχειρείται
αρτιότερη κατάρτιση και αριθμητική
επάρκεια προσωπικού, βελτίωση υποδομής και υιοθέτηση συμπεριφορών με έμφαση στο σεβασμό της
Έτος ίδρυσης των παραρτημάτων
προσωπικότητας των
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
ηλικιωμένων. ΠαράλAlzheimer. Για τις χώρες που
ληλα, ενισχύεται ο
αριθμούν περισσότερα από ένα
θεσμός των κρατικών
σημειώνεται η χρονιά ίδρυσης του
πρώτου παραρτήματος.
εξωτερικών ιατρείων
άνοιας και των γηριατρικών τμημάτων των
κρατικών νοσοκομείων και των ψυχιατρικών κλινικών.
Υπάρχει άμεση ανάγκη αύξησης των κρατικών Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και νέων δράσεων στα ΚΑΠΗ
για ενεργό γήρανση των ατόμων (δια βίου μάθηση, κοινωνική εργασία) και συστηματική παρακολούθηση της πορείας
της νόσου τους. Το 2001 με υπουργική απόφαση (Διεύθυνση
Προστασίας ΑΜΕΑ) ορίστηκαν οι προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
(Κ.Η.Φ.Η) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και
επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων
και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων διασυνδέονται σε
λειτουργικό επίπεδο με ΚΑΠΗ που ενδεχομένως υπάρχουν
στην ίδια περιοχή. Συνεργάζονται επίσης με τοπικούς φορείς
που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και εφαρμόζουν ανάλογα
ή παρεμφερή προγράμματα, καθώς και με μονάδες υγείας. Η
χρηματοδότηση των δομών αυτών προέρχεται από το Γ’ ΚΠΣ
και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Απευθύνονται σε ηλικιωμένους αστικών και ημιαστικών περιοχών, μη δυναμένων
να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια
κ.λ.π.), των οποίων το περιβάλλον εργάζεται ή αντιμετωπίζει
σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα
υγείας, οπότε αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους.
Σήμερα λειτουργούν ήδη κάποια παραρτήματα ΚΗΦΗ, με
προοπτική διεύρυνσης του δικτύου σε όλους τους Νομούς της
Ελλάδας.
Εξίσου σημαντική είναι η ίδρυση κρατικών και εύκολα προσβάσιμων ξενώνων εικοσιτετράωρης λειτουργίας, οικοτροφείων και προστατευόμενων διαμερισμάτων με δυνατότητα
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επιβλεπόμενης φιλοξενίας ηλικιωμένων ανοϊκών ατόμων. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο εξετάζει τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων για την επιδότηση των ηλικιωμένων με
άνοια, στο πλαίσιο προώθησης της ισότιμης μεταχείρισης των
AMΕA. Επιπλέον, προτείνεται η εισοδηματική ενίσχυση των
οικογενειών που τους παρέχουν φροντίδα.
Ένα πρόγραμμα εξωιδρυματικής προστασία, σχετικά καινούριο
για τα ελληνικά δεδομένα είναι το πρόγραμμα «τηλε-συναγερμού». Εφαρμόζεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από τον
Ελληνικό Εθνικό Σταυρό σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Σκοπός του είναι η παροχή άμεσης βοήθειας σε έκτακτες
καταστάσεις κατόπιν τηλε-ειδοποίησης μέσα από σύγχρονο
τεχνολογικό εξοπλισμό.
Τέλος, μία άλλη μορφή εξωιδρυματικής περίθαλψης για τους
ηλικιωμένους είναι τα προγράμματα αναδοχής, ώστε να μπορεί μία οικογένεια έναντι αμοιβής να παράσχει σε ένα μοναχικό ηλικιωμένο τη δυνατότητα διαμονής, όπως ανάλογα
ένα ζευγάρι μπορεί να κάνει αναδοχή ενός παιδιού. Ο θεσμός
αυτός ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 1998
(εθνικό πρόγραμμα για ηλικιωμένους, νόμος για το Εθνικό
Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας), αλλά ακόμα λειτουργεί πιλοτικά.(12-14)
Συμπέρασμα: Η αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer είναι πολυεπίπεδη, εξατομικευμένη και τροποποιήσιμη κατά την πορεία της πάθησης. Πέρα από τη φαρμακευτική θεραπεία μπορούμε να επικεντρώσουμε στις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις
για τη βελτίωση της καθημερινής διαβίωσης των ασθενών.
Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση και τροποποίηση της κατοικίας
των ασθενών από έναν έμπειρο εργοθεραπευτή με απώτερο
στόχο τη δημιουργία ενός φιλικού και ασφαλούς χώρου για
τις καθημερινές τους δραστηριότητες αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της συνολικής θεώρησης της πάθησης. Ένα ήσυχο, καλά
φωτιζόμενο περιβάλλον μπορεί να προσφέρει ηρεμία και χαλάρωση, συνθήκες ικανές να αποτρέψουν τις συχνές διαταραχές
συμπεριφοράς και συναισθημάτων. Οι ήπιου βαθμού αθλητικές
δραστηριότητες και η ισορροπημένη διατροφή βοηθούν στην
καθυστέρηση των κινητικών διαταραχών, διευκολύνοντας
παράλληλα τη νυχτερινή κατάκλιση. Εξίσου σημαντική είναι
η προτροπή για συμμετοχή σε ομάδες υποστήριξης, όπως και
η εξασφάλιση βοήθειας στο σπίτι κατά τα προχωρημένα στάδια νόσησης. Ο αντίκτυπος που έχει, άλλωστε, η νόσος σε όλη
την οικογένεια καθιστά απαραίτητη την εκπαίδευση όλων των
μελών της στην ορθή αντιμετώπιση των πασχόντων και την
εξομάλυνση της συγκατοίκησης μαζί τους.
Τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για την προστασία των ηλικιωμένων μπορεί να θέτουν στόχους υψηλών προδιαγραφών,
ωστόσο η εφαρμογή τους δεν παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το ύψος της χρηματοδότησης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα την τελευταία δεκαετία, ενώ αντίθετα σημειώνεται
αύξηση στη ζήτηση υπηρεσιών.
Απώτερος στόχος κάθε προηγμένης κοινωνίας οφείλει να είναι
η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών, η ενθάρρυνση της συγγραφικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας
με αποδέκτες όχι μόνο τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και
τον ευρύτερο πληθυσμό, καθώς και η δημιουργία πρόσφορου
κοινωνικού κλίματος για την εξωιδρυματική αντιμετώπιση των
ασθενών.

Μπερεδήμας Παναγιώτης, Παράβα Μαρία
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Περίληψη: Αρκετές μελέτες έχουν αναδείξει την ευεργετική επίδραση των
Προγραμμάτων Παρέμβασης με τη Βοήθεια Σκύλου (ΠΠΒΣ) στην ψυχοσωματική
υγεία των ανθρώπων. Η έρευνα και η εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων
βρίσκεται σε εμβρυικό στάδιο στη χώρα μας όντας κάτι πρωτοποριακό, τη στιγμή
που λειτουργεί με επιτυχία για πάνω από δύο δεκαετίες σε χώρες του εξωτερικού.
Το Νοέμβριο του 2016 εγκρίθηκε από την Ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας
η ενσωμάτωση ΠΠΒΣ στη ψυχοθεραπευτική διαδικασία τριών ασθενών της
Ψυχιατρικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Σκοπός του εν
λόγω προγράμματος, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε Κλινική Γενικού
Νοσοκομείου της χώρας, ήταν να διερευνηθεί η δυναμική και η μελλοντική
δυνατότητα των ΠΠΒΣ στα πλαίσια υιοθέτησης καινοτόμων μεθόδων ψυχιατρικής
– ψυχολογικής υποστήριξης. Το ΠΠΒΣ βοήθησε στη βελτίωση της βαθμολογίας
κατά τη συμπλήρωση σταθμισμένων ερωτηματολογίων κατά τη διάρκεια της
παρέμβασης και ένα µήνα µετά το πέρας, σε σχέση με πριν την εφαρμογή αυτής.
Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού, Διπολική Διαταραχή, Παρέμβαση με τη
Βοήθεια Σκύλου, Ψυχωσική Διαταραχή
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ABSTRACT: The beneficial effect of Animal Assisted Intervention Programs
(AAIPs) on the humans’ mental and physical health has been highlighted by
several studies. The research and the implementation of such programs are in
embryonic stage and in innovation process in our country, while successfully
operating for more than two decades in other countries. In November 2016
the Hellenic Air Force General Staff (HAFGS) approved the implementation of
an AAIP into the psychotherapeutic procedure of three patients in the Airforce
251 General Hospital’s Psychiatric Clinic. The purpose of this program, which
was implemented into a General Hospital’s Clinic for first time in Greece,
was to investigate the performance and future potential of AAIPs by adopting
innovative methods of psychiatric and psychological support. The AAIP
helped to improve the score completing the suitable questionnaires during
the intervention and one month after the end, compared to the corresponding
score before the beginning of the implementation. The results are discussed.
Keywords: Animal Assisted Intervention, Autism Spectrum Disorder, Bipolar Disorder,
Psychotic Disorder
Εισαγωγή
Μία από τις σημαντικότερες έννοιες στη μελέτη της σχέσης του
ανθρώπου με τα ζώα αποτελεί ο όρος του δεσμού μεταξύ αυτών.
Σύμφωνα με την Αμερικανική Κτηνιατρική Εταιρία «ο δεσμός
μεταξύ ανθρώπου και ζώου είναι μια αμφίδρομα ωφέλιμη και
δυναμική σχέση, που επηρεάζεται από συμπεριφορές απαραίτητες για την υγεία και την ευεξία και των δύο. Αυτή συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε συναισθηματικές, ψυχολογικές
και σωματικές αλληλεπιδράσεις ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος» (13).
O Βorris Levinson, 1972 (11), ήταν ο πρώτος που υποστήριξε τη
θετική συνεισφορά των ζώων στην κλινική ψυχολογία. Ωστόσο, οι πρώτες μελέτες που διεξήχθηκαν σύμφωνα με τα επιστημονικά πρότυπα και άνοιξαν τον δρόμο για μια πιο προσεκτική έρευνα αυτής της εναλλακτικής μεθόδου ήταν αυτές των
Friedmann, 1980 (6) και Katcher, 1983 (9).
Η θεραπεία με ζώα σύμφωνα με την Pet Partners (μία από τις
μεγαλύτερες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις για τη θεραπεία με
ζώα διεθνώς) ορίζεται ως «η κατευθυνόμενη παρέμβαση κατά
την οποία ένα ζώο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, απο-

τελεί μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας» (5). Η διαδικασία
αυτή περιλαμβάνει ειδικά εκπαιδευμένα ζώα και επαγγελματίες που εργάζονται ως συνθεραπευτές. Ο ρόλος των ζώων στο
θεραπευτικό πλαίσιο περιγράφεται από τα οφέλη που μπορεί
να έχουν τα κατοικίδια στην σωματική και ψυχική υγεία του
ανθρώπου. Επιπρόσθετα όμως, τα ζώα μπορούν να λειτουργήσουν και ως ‘συνδετικός κρίκος’ για την επικοινωνία μεταξύ
θεραπευτή και θεραπευόμενου. Επίσης, η παρουσία τους φαίνεται να συντελεί ώστε το περιβάλλον διεξαγωγής της θεραπείας να θεωρείται περισσότερο ασφαλές και άνετο από τους
θεραπευόμενους (10).
Η έρευνα και η εφαρμογή των ΠΠΒΣ βρίσκεται σε εμβρυικό
στάδιο και το όλο αντικείμενο είναι κάτι το πρωτοποριακό για
τη χώρα μας, τη στιγμή που λειτουργεί με επιτυχία για πάνω
από δύο περίπου δεκαετίες σε άλλες χώρες του εξωτερικού.
Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί
η δυναμική και η μελλοντική δυνατότητα των ΠΠΒΣ στα πλαίσια υιοθέτησης καινοτόμων μεθόδων ψυχιατρικής – ψυχολογικής υποστήριξης θεραπευόμενων στη ψυχιατρική κλινική ενός
στρατιωτικού νοσοκομείου.
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Υλικό και μέθοδος
Οι συμμετέχοντες (ωφελούμενοι) ήταν τρεις ενήλικες ασθενείς με
διάγνωση Αυτισμού, Διπολικής Διαταραχής και Ψύχωσης και οι
οποίοι είχαν νοσηλευτεί στην Ψυχιατρική Κλινική του 251 Γενικού
Νοσοκομείου Αεροπορίας. Τα κριτήρια επιλογής τους ήταν να
είναι συνεπείς στην φαρμακευτική τους αγωγή, να παρακολουθούνται τακτικά από τον ψυχίατρό τους και να μην έχουν κατοικίδιο ζώο. Υπήρξε ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τη διεξαγωγή
του συγκεκριμένου προγράμματος και η συμμετοχή τους σε αυτό
ήταν εθελοντική, συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο συναίνεσης.
Αφού εγκαθιδρύθηκε η θεραπευτική σχέση μεταξύ των ωφελουμένων και της ψυχολόγου, έγινε καταγραφή του ιστορικού τους
και τέθηκαν οι θεραπευτικοί στόχοι για τον καθένα ξεχωριστά.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασης
δεν υπήρξε αλλαγή της φαρμακευτικής αγωγής των συμμετεχόντων. Ο σκύλος που συμμετείχε στο πρόγραμμα ήταν ένας αρσενικός σκύλος, της φυλής Border Collie, ειδικά εκπαιδευμένος
σύμφωνα με τις οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Ζώου (8).
Η επιστημονική ομάδα, υπεύθυνη για την υλοποίηση του
ΠΠΒΣ απαρτιζόταν από μία ψυχολόγο (υπεύθυνη για την
ψυχολογική υποστήριξη των ωφελουμένων), έναν κτηνίατρο
(υπεύθυνο σε θέματα υγιεινής και ευζωίας του σκύλου θεραπείας), έναν κλινικό συμπεριφοριστή ζώων (ειδικό σε θέματα
αλληλεπίδρασης ανθρώπου – ζώου, υπεύθυνο για την εκπαίδευση του σκύλου και τη προσαρμογή της συμπεριφοράς του
ανάλογα τις απαιτήσεις της θεραπείας) και ενός εκπαιδευτή
σκύλων (υπεύθυνο για το χειρισμό του σκύλου θεραπείας και
την καθημερινή εκπαίδευσή του). Ως επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ήταν ψυχίατρος, Διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής του 251 ΓΝΑ. Επισημαίνεται ότι τα μέλη
της ανωτέρω ομάδας ακολούθησαν πριν την έναρξη του προγράμματος κατάλληλη ψυχολογική εκπαίδευση προκειμένου
να εξοικειωθούν και να ενημερωθούν για τις ενδεχόμενες ψυχολογικές επιδράσεις λόγω της επαφής τους με ψυχιατρικούς
ασθενείς και παράλληλα είχαν εποπτεία από ανεξάρτητο ψυχολόγο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια των συνεδριών με την ψυχολόγο, αλληλεπιδρούσαν ατομικά με τον σκύλο για 45 λεπτά, σε
εβδομαδιαία βάση και για μία περίοδο δύο μηνών (8 συνεδρίες
συνολικά). Σε όλες τις συνεδρίες ήταν παρόν ο εκπαιδευτής - χειριστής του σκύλου, προκειμένου να διευκολύνει και να προωθεί
την αλληλεπίδραση του ωφελούμενου με τον σκύλο σύμφωνα
με τις υποδείξεις της ψυχολόγου. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με
σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία για την καταγραφή του Άγχους (STAI) (1) και της Κατάθλιψης (BDI-ΙΙ) (3) για τους ασθενείς με την διπολική διαταραχή και την ψυχωσική συνδρομή αντίστοιχα και της Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς (AAMD) (12)
για τον ασθενή με αυτισμό. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν
πριν την έναρξη της παρέμβασης, στο τέλος και ένα μήνα μετά
τη λήξη της παρέμβασης. Επίσης συλλέχθηκαν δεδομένα από το
Έντυπο Καταγραφής Συνεδριών, το οποίο εξέταζε την βλεμματική
επαφή, τη ροή του λόγου και σκέψης, την πρωτοβουλία/δραστηριοποίηση σε θέματα καθημερινής πρακτικής και την κοινωνικοποίηση των ασθενών.
Αποτελέσματα
Ωφελούμενος με Διπολική Διαταραχή
Ο ασθενής με διπολική διαταραχή εμφάνισε σημαντική μείωση
του καταστασιακού άγχους από μέτριο σε ήπιο, σύμφωνα με την
κλίμακα του STAI, με σταθερά αποτελέσματα ένα μήνα μετά το
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πέρας του προγράμματος. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια κλίμακα, ο ωφελούμενος σημείωσε μείωση του ιδιοσυγκρασιακού
άγχους κατά τη διάρκεια της παρέμβασης από υψηλό σε μέτριο,
το οποίο και επανήλθε στα αρχικά επίπεδα μετά το πέρας του
προγράμματος, ενώ εμφάνισε βελτίωση της κλινικής κατάθλιψης από ελαφριά σε ελαφρότατη, σύμφωνα με την ερμηνεία του
BDI-II, με σταθερά αποτελέσματα ένα μήνα μετά το πέρας του
πιλοτικού προγράμματος (Διάγραμμα 1).
Από το έντυπο καταγραφής των συνεδριών, από όπου προκύπτουν ποιοτικά δεδομένα μπορεί να υποστηριχθεί ότι η θεραπευτική επαφή με τον σκύλο φαίνεται ότι συνέβαλε στην
βελτίωση της αυτοεκτίμησης του εν λόγω ωφελούμενου και να
τον βοήθησε να αντιμετωπίσει στρεσογόνες καταστάσεις.
Ωφελούμενος με Ψυχωτική Διαταραχή
Ο ασθενής με ψυχωτική διαταραχή εμφάνισε σημαντική μείωση
του καταστασιακού άγχους από υψηλό σε ήπιο άγχος, σύμφωνα
με την κλίμακα του STAI και τελικά σε μέτριο άγχος ένα μήνα
μετά το πέρας του προγράμματος. Το ιδιοσυγκρασιακό άγχος
στον συγκεκριμένο ωφελούμενο παρέμεινε και στις τρεις μετρήσεις στο υψηλό επίπεδο, με μικρή μείωση κατά το τέλος της παρέμβασης. Τέλος, εμφάνισε βελτίωση της κλινικής κατάθλιψης
από μέσης βαρύτητας σε ελαφριά, σύμφωνα με την ερμηνεία
του BDI-II, με επαναφορά σε μέσης βαρύτητας κατάθλιψη μετά
το πέρας του προγράμματος. Βασικός στόχος για τον συγκεκριμένο ωφελούμενο ήταν η βελτίωση της αυτοεκτίμησης και
των επικοινωνιακών και κοινωνικών του δεξιοτήτων. Κατά τη
διάρκεια της παρέμβασης με τη βοήθεια του σκύλου, ο ωφελούμενος άρχισε να αναφέρεται στις διαπροσωπικές του σχέσεις, να
δημιουργεί θεραπευτική σχέση με την ψυχολόγο και προέβη σε
αναζήτηση περιστασιακής εργασίας.
Ωφελούμενος με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
Ο ωφελούμενος με ΔΑΦ εμφάνισε σημαντική βελτίωση των ανεξάρτητων λειτουργιών, ανάπτυξης ομιλίας, αυτοπροσδιορισμού
και κοινωνικότητας, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο ΑΑΜD που
συμπληρώθηκε από τους γονείς του. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε μείωση της αντιδραστικής συμπεριφοράς, περιθωριοποίησης
και της στερεότυπης συμπεριφοράς, ενώ από τον θεράποντα ιατρό του ωφελούμενο διαπιστώθηκε μεταβολή των ψυχολογικών
διαταραχών (Διάγραμμα 2). Από το έντυπο καταγραφής των συνεδριών, ο ωφελούμενος φαίνεται ότι απέφευγε την βλεμματική
επαφή με την ψυχολόγο και παρέμενε σιωπηλός κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων συνεδρίων, ενώ από την τρίτη συνεδρία, με
αφορμή την παρουσία του σκύλου στο χώρο, άρχισε να διατηρεί
βλεμματική επαφή, εκδηλώνοντας συναισθήματα και ρωτώντας
πληροφορίες για το ζώο. Επιπλέον, ο ωφελούμενος φάνηκε να
περιορίζει στερεοτύπες συμπεριφορές από την δεύτερη συνεδρία,
έχοντας ως κίνητρο την επαφή του με το ζώο.
Συζήτηση
Σημαντικό εύρημα της συγκεκριμένης έρευνας ήταν ότι το ΠΠΒΣ,
διάρκειας 8 εβδομάδων, προκάλεσε αξιοσημείωτη τάση βελτίωσης
τόσο του άγχους σε ασθενείς με διπολική και ψυχωτική διαταραχή,
σύμφωνα με την κλίμακα αυτοαξιολόγησης STAI, όσο και της κλινικής κατάθλιψης αυτών, σύμφωνα με την ερμηνεία του BDI-II. Προηγούμενες μελέτες (5) αναφέρουν ότι η μείωση του άγχους ήταν διπλάσια σε ασθενείς με ψυχική διαταραχή που συμμετείχαν σε ΠΠΒΣ,
σε σχέση με αυτούς που δεν συμμετείχαν. Επιπρόσθετα, ασθενείς με
κατάθλιψη στους οποίους εφαρμόζονταν συνεδρίες παρουσία ζώων,
καθημερινά και διάρκειας 15 λεπτών, παρουσίαζαν σημαντική μείωση
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Διάγραμμα 1
Διάγραμμα 1. Απεικόνιση επίτευξης βαθμολογίας ωφελούμενου
με Διπολική Διαταραχή στα ψυχομετρικά εργαλεία STAI & BDI-II, πριν,
μετά και κατά τον επανέλεγχο της παρέμβασης.
Διάγραμμα 2. Απεικόνιση επίτευξης βαθμολογίας Προσαρμοστικής
Συμπεριφοράς ωφελούμενου με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού στο ψυχομετρικό
εργαλείο ΑΑΜD, πριν, μετά και κατά τον επανέλεγχο της παρέμβασης.

των συμπτωμάτων κατάθλιψης (2). Τα στοιχεία αυτά συνάδουν και
με τα αποτελέσματα, της παρούσας έρευνας όσον αφορά την τάση
βελτίωσης. Επισημαίνεται ότι η επαναφορά της βαρύτητας της κατάθλιψης του ωφελούμενου με ψυχωτική διαταραχή στα αρχικά επίπεδα
μετά το πέρας του προγράμματος, πιθανόν να οφείλεται στην ίδια τη
φύση της ψυχικής διαταραχής, η οποία και απαιτεί μεγαλύτερης διάρκειας ψυχοθεραπευτική παρέμβαση.
Πληθώρα μελετών υποστηρίζει την θέση ότι τα ζώα μπορούν να
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε παιδιά που πάσχουν από Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Για παράδειγμα, έρευνα
έδειξε ότι τέτοια παιδιά τείνουν να προτιμούν εικόνες των ζώων
έναντι των ανθρώπων και είναι λιγότερο ευαίσθητα στον ήχο της
ανθρώπινης φωνής σε αντίθεση με άλλα ερεθίσματα (7). Σύμφωνα με μια μελέτη του Berry et al., 2013 (4), που αφορούσε πρόγραμμα παρέμβασης σκύλου σε παιδιά με ΔΑΦ, διαπιστώθηκε
ότι τα προγράμματα αυτά δύναται να οδηγήσουν σε μείωση του
άγχους και να συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός πιο χαλαρού
περιβάλλοντος προάγοντας την ευεξία ολόκληρης της οικογένειας. Τα αποτελέσματα αυτά διαφαίνεται να βρίσκονται σε πλήρη συνάρτηση με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης,
δεδομένου ότι το ερωτηματολόγιο ΑΑΜD που συμπληρώθηκε
από τους γονείς του ωφελούμενου καταδεικνύει σημαντική βελ-
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Τα αρχεία Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. είναι η επίσημη επιστημονική έκδοση της Εταιρείας Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού.
Το περιοδικό είναι έγκριτο από την Ιατρική Εταιρεία και διαθέτει Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (ISSN). Εκδίδεται
τέσσερις φορές το χρόνο και έχει ως σκοπό τη συμβολή στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την προαγωγή της ιατρικής και
ψυχολογικής έρευνας. Το περιοδικό δημοσιεύει εργασίες που αφορούν σε όλους τους τομείς της ιατρικής με έμφαση στη
ψυχιατρική και τν νευρολογία, καθώς και τη ψυχολογία. Δημοσιεύονται άρθρα στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
Οι προς δημοσίευση εργασίες αφορούν σε πρωτότυπο υλικό που δεν έχει δημοσιευτεί προηγουμένως (εκτός σε μορφή
περίληψης) ή δεν έχει υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού.
Τα κριτήρια αποδοχής των εργασιών περιλαμβάνουν την ποιότητα και την πρωτοτυπία της έρευνας, όπως επίσης τη
σημαντικότητα και χρησιμότητα των δεδομένων στους αναγνώστες του περιοδικού. Όλες οι εργασίες υπόκεινται σε
μια αρχική εκτίμηση από τον εκδότη ή μέλη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού προκειμένου να εκτιμηθεί η
καταλληλότητα και η ποιότητά τους. Εάν η εργασία κριθεί καταρχήν κατάλληλη για δημοσίευση στο περιοδικό, εκτιμάται
από δύο ανεξάρτητους κριτές, ειδικούς στο αντικείμενο της έρευνας. Οι κριτές δεν γνωρίζουν τους συγγραφείς της
εργασίας και παραμένουν ανώνυμοι για τους συγγραφείς. Τα σχόλια των κριτών μαζί με τις υποδείξεις και διορθώσεις τους
αποστέλλονται στους συγγραφείς, οι οπόιοι ενημερώνονται εγγράφως για την τελική απόφαση της συντακτικής επιτροπής
όταν η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρωθεί.
Η συντακτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει φραστικές διορθώσεις στα κείμενα προκειμένου να μειώσει ασάφειες
και επαναλήψεις και να βελτιώσει τη δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους συγγραφείς και τους αναγνώστες του
περιοδικού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα άρθρα αποστέλλονται σε μορφή εγγράφου word στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. editions@appac.gr

ΕΙΔΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρα Σύνταξης: Σύντομα άρθρα έως 400 λέξεων που αναφέρονται σε
επίκαιρα θέματα ιδιαίτερης σημασίας. Γράφονται από την συντακτική
επιτροπή ή από ειδήμονες του επιστημονικού τομέα κατόπιν πρόσ
κλησης της επιτροπής. Συμπεριλαμβάνουν έως 7 βιβλιογραφικές πηγές.
Ανασκοπήσεις: άρθρα που αφορούν στις πρόσφατες εξελίξεις σε
σύγχρονα ιατρικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά θέματα, με ευρύ κλινικό
ενδιαφέρον ή παρουσίαση συμπερασμάτων με βάση την έρευνα που
έγινε από τους ίδιους τους συγγραφείς. Ένα άρθρο ανασκόπησης
δεν πρέπει να συγγράφεται από περισσότερους από τρις συντάκτες
και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 λέξεις συμπεριλαμβανομένων
των περιλήψεων και των βιβλιογραφικών αναφορών. Η συντακτική
επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συγγραφείς να
μειώσουν την έκταση των εν λόγω άρθρων που θα μπορούσαν στη
συνέχεια να δημοσιευτούν ως σύντομα άρθρα.
Ερευνητικές Εργασίες: Ερευνητικές ή κλινικές μελέτες που δεν έχουν
δημοσιοποιηθεί προηγουμένως. Έχουν έκταση έως 3.000 λέξεις και έως
20 βιβλιογραφικές αναφορές.
Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις: Αναφορές και περιγραφές περιπτώσεων
όπου εφαρμόστηκαν νέες θεραπευτικές ή και διαγνωστικές μέθοδοι ή
εργαλεία. Έως 1.500 λέξεις και 15 βιβλιογραφικές αναφορές.
Γενικά Άρθρα: Θέματα σχετικά με τις επιστήμες υγείας, ευρέος
ιατρικού ή ψυχολογικού ενδιαφέροντος, θεωρητικές απόψεις κ.λπ. Έως
1.500 λέξεις και 15 βιβλιογραφικές αναφορές.
Σύντομα Άρθρα: Ερευνητικές εργασίες που μπορούν να καταχωρηθούν
σε περιορισμένο χώρο. Έως 1.500 λέξεις και 15 βιβλιογραφικές
αναφορές.
Επιστολές προς τη Σύνταξη: Σχόλια και κρίσεις πάνω σε ήδη
δημοσιευμένες εργασίες, παρατηρήσεις σε επίκαιρα θέματα, πρόδρομα
ερευνητικά αποτελέσματα κ.λπ. Έως 500 λέξεις και αναφορές.
Συνοδεύεται από σύντομη αγγλική περίληψη.
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Times New Roman μέγεθος 12.
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τίτλου.
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στην περίληψη.
- Η διάταξη του κειμένου θα πρέπει να έχει ως εξής:
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διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφές που θα επικοινωνεί
με το περιοδικό.
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Κυρίως Κείμενο: Χωρίζεται σε Εισαγωγή, Υλικό και Μέθοδος,
Αποτελέσματα, Συζήτηση. Όσα στοιχεία παρατίθενται σε πίνακες
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 ιβλιογραφικές Παραπομπές: Ακολουθείται το πρότυπο
σύνταξης Vancouver (αριθμημένες βιβλιογραφικές παραπομπές
με αύξοντα αριθμό ανάλογα με τη σειρά εμφάνισης μέσα στο
κείμενο. Ο βιβλιογραφικός κατάλογος που παρατίθεται στο
τέλος της εργασίας πρέπει να αντιστοιχεί σε αρίθμηση με τις
βιβλιογραφικές παραπομπές εντός του κειμένου.
Π
 ίνακες/Εικόνες/Διαγράμματα: Ο αριθμός τους δεν πρέπει να
ξεπερνάει τους 2 στο σύνολο (π.χ. ένας πίνακας και μία εικόνα
ή δύο πίνακες κ.λπ.). Πρέπει να αριθμούνται με αραβικούς
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