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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αγγελική Παπαϊωάννου
Κλινική Κοινωνική Λειτουργός, MSc, Ψυχοθεραπεύτρια

Φτάνοντας προς την ολοκλήρωση αυτής της διοργάνωσης και με την
προοπτική της δημιουργίας μιας μελλοντικής προβληματικής για την
επόμενη, διαφαίνεται ότι η γνώση αναπτύσσεται σε ζωντανές
καταστάσεις, που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ιστορικής στιγμής των
γεγονότων, που διαμορφώνονται από τρείς βασικούς άξονες: το χώρο, τη
δομή και το θεσμικό πλαίσιο. Άξονες που διατρέχουν, επηρεάζουν και
πλαισιώνουν και, την εξέλιξη της κλινικής κοινωνικής εργασίας.
Οι ομιλητές μας, μέσα από τα κείμενά τους μας έδειξαν σήμερα αυτήν
ακριβώς την εξέλιξη, τη συμβολή της Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας σε
κάποιους από τους τομείς της ψυχικής υγείας.
Στον τομέα των ενήλικων παρουσιάστηκαν η κουλτούρα του καινοτόμου
προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Κοινοτικού Κέντρου
Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του
ΕΚΠΑ και πως αυτή μπορεί να επηρεάσει τον κεντρικό σχεδιασμό της
πολιτείας (ΟΑΕΔ) και να τον διευρύνει, ώστε να ανταποκρίνεται και, στις
ιδιαίτερες ανάγκες της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η σημασία της
Κοινωνικής Εργασίας στην Ψυχογηριατρική και στην

εφαρμογή

ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στην θεραπεία της κατάθλιψης, η
ανάπτυξη της Ψυχιατροδικαστικής Κοινωνικής Εργασίας και η
αναγκαιότητα εξειδίκευσης σε αυτή, η διαταραχή εθισμού στο διαδίκτυο
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και ο προσδιορισμός των ψυχοκοινωνικών παραμέτρων που επηρεάζουν
και επηρεάζει.
Στον τομέα των παιδιών και εφήβων παρουσιάστηκαν θέματα που
αφορούν στις νέες προκλήσεις στην άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας
αναφορικά

με

τα

συγκρουσιακά

κακοποίηση/παραμέληση

διαζύγια

και

την

πιθανή

των παιδιών υπό τις βίαιες συνθήκες της

σύγκρουσης των γονιών τους, η συνομιλία Κοινωνικής Εργασίας και
ψυχοεκπαίδευσης ως μέσο θεραπευτικής παρέμβασης σε γονείς παιδιών
και εφήβων , η προβληματική του τραύματος στα παιδιά και οι αναγκαίες
θεραπευτικές παρεμβάσεις από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, η
εφαρμογή της συνθετικής μεθόδου EMDR στην μετατραυματική
διαταραχή.
Σε ότι αφορά την τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία στην Ψυχική Υγεία και
την Κοινωνική Εργασία, οι εισηγήσεις κάλυψαν τόσο τον τομέα των
ενηλίκων με την παρουσίαση του προγράμματος τηλεψυχογηριατρικής/
τηλεψυχιατρικής που λειτουργεί στην Άνδρο, όσο και τον τομέα παιδιών
και εφήβων που κατοικούν στα νησιά του Αιγαίου, με την δημιουργία μιας
νέας δομής τηλεψυχιατρικής από το Ασκληπιείο Βούλας.
Και ασφαλώς, στις ομιλίες έναρξης και λήξης ξεδιπλώθηκε μια
συλλογιστική διερεύνησης, σχετικά με τους περιορισμούς, τις προκλήσεις,
τις δεσμεύσεις, τις προοπτικές,

που διαπερνούν αλλά και συν-

διαμορφώνονται από τις τεκμηριωμένες επιστημονικές παρεμβάσεις της
Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας.
Η σημερινή εμπειρία μεταξύ άλλων, θα μπορούσε να γίνει αφορμή για την
διατύπωση σκέψεων και προτάσεων, ή το σχεδιασμό νέων πρακτικών, που
θα τροφοδοτούν την επαγγελματική ταυτότητα

των

Κοινωνικών
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Λειτουργών, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με τις διαρκώς αυξανόμενες,
σύνθετες και πολύπλοκες ανάγκες στο χώρο της ψυχικής υγείας.
Ενδεικτικά θα αναφέρουμε:

1. Την θεσμοθέτηση

της ημερίδας (ίσως και διημερίδας), των

Κοινωνικών Λειτουργών της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ,
σε ετήσια βάση.
2. Την θεσμοθέτηση της ειδίκευσης Κοινωνικών Λειτουργών στην
Ψυχική Υγεία, με διαδικασίες πιστοποίησης από το Υπουργείο
Υγείας.
3. Την ανάγκη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης
των Κοινωνικών Λειτουργών στο χώρο της ψυχικής υγείας, σε
εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχιατρικής και των
ενδεδειγμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων.
4. Την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
πάνω σε θέματα

ψυχικής υγείας, για τους νέους απόφοιτους

Κοινωνικής Εργασίας, που απασχολούνται σε δομές πρωτοβάθμιας
φροντίδας, κέντρα κοινότητας, δήμους κ.α., υπό την εποπτεία της
Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και με την συνεργασία του
Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας.

Από το υλικό που παρουσιάστηκε σήμερα διαπιστώνεται ότι η Κλινική
Κοινωνική Εργασία συνιστά επιστημονικό πεδίο που το χαρακτηρίζει η
πολυμορφία αλλά και η δυναμική που αυτή εμπεριέχει. Ταυτόχρονα
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συμπορεύεται με άλλα επιστημονικά πεδία και κλάδους, με τους οποίους
καλείται να αναπτύξει μια κοινά κατανοητή γλώσσα, σε ένα κοινό τόπο
συνάντησης, προκειμένου να ανταποκριθεί στη σύνθετη δυναμική των
αναγκών και των προκλήσεων των ημερών μας.
Κλείνοντας, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας :
Στον Καθηγητή και Διευθυντή της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ
κ. Παπαγεωργίου,

για την ευκαιρία που μας έδωσε ώστε να

πραγματοποιηθεί η σημερινή μας συνάντηση
Στους συμμετέχοντες ομιλητές και σχολιαστές, που μας τίμησαν με την
παρουσία τους και μοιράστηκαν την εμπειρία τους μαζί μας
Στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας για την υποστήριξη και
την συμμετοχή του
Στους εθελοντές Κοινωνικούς Λειτουργούς και φοιτητές κοινωνικής
εργασίας που είχαν την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης
Στην κ. Βασιλάκου από τις ιατρικές εκδόσεις ΒΗΤΑ, για την ευγενική
χορηγία του έντυπου υλικού της ημερίδας μας
Και φυσικά, σε όλους εσάς που παραμείνατε κοντά μας
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