
ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕΣΕ ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣΤΜΗΜΑΤΟΣ, , ΓΓ..ΝΝ..ΠΠ. . ««ΠΠ. & . & ΑΑ. . 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΚΥΡΙΑΚΟΥ»»



∆ΟΜ∆ΟΜEEΣΣ ΚΑΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΤΟΥ
ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΤΟΜΕΑ
ΣΕΣΕ ΓΕΝΙΚΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΟΟ ΠαιδοψυχιατρικόςΠαιδοψυχιατρικός ΤοµέαςΤοµέας τουτου ΓενικούΓενικού
ΝοσοκοµείουΝοσοκοµείου ΠαίδωνΠαίδων περιλαµβάνειπεριλαµβάνει::

ΠαιδοψυχιατρικόΠαιδοψυχιατρικό ΤµήµαΤµήµα
ΙατροπαιδαγωγικόΙατροπαιδαγωγικό ΚέντροΚέντρο



ΠαιδοψυχιατρικόΠαιδοψυχιατρικό ΤµήµαΤµήµα

ΠρέπειΠρέπει νανα περιλαµβάνειπεριλαµβάνει ΚλινικέςΚλινικές ∆οµές∆οµές καικαι ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες γιαγια::

�� διαγνωστικήδιαγνωστική εκτίµησηεκτίµηση

�� θεραπευτικήθεραπευτική παρέµβασηπαρέµβαση καικαι

�� παρακολούθησηπαρακολούθηση νεαρώννεαρών ασθενώνασθενών µεµε ψυχιατρικέςψυχιατρικές
διαταραχέςδιαταραχές



��

∆οµές∆οµές –– ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες ΠαιδοψυχιατρικούΠαιδοψυχιατρικού ΤµήµατοςΤµήµατος
��������∆ιασυνδετική∆ιασυνδετική ΠαιδοψυχιατρικήΠαιδοψυχιατρική µεµε τιςτις ΠαιδιατρικέςΠαιδιατρικές
ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες τουτου ΝοσοκοµείουΝοσοκοµείου
�������� ΕξωτερικάΕξωτερικά ΙατρείαΙατρεία
�������� ΜονάδαΜονάδα ΒραχείαςΒραχείας ΝοσηλείαςΝοσηλείας γιαγια ΨυχιατρικάΨυχιατρικά ΠροβλήµαταΠροβλήµατα
�������� ΚέντραΚέντρα ΗµέραςΗµέρας καικαι ΝοσοκοµείοΝοσοκοµείο ΗµέραςΗµέρας γιαγια παιδιάπαιδιά ηλικίαςηλικίας
88--14 14 χρχρ. . µεµε ΨυχιατρικάΨυχιατρικά ΠροβλήµαταΠροβλήµατα

�������� ΕιδικόΕιδικό ΚέντροΚέντρο ΕξειδικευµένηςΕξειδικευµένης ΠερίθαλψηςΠερίθαλψης-- ΚέντροΚέντρο ��������

ΗµέραςΗµέρας ΠρώιµηςΠρώιµης ΠαρέµβασηςΠαρέµβασης γιαγια ΠαιδιάΠαιδιά µεµε ∆ιάχυτη∆ιάχυτη
∆ιαταραχή∆ιαταραχή τηςτης ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης-- ( ( ΦάσµαΦάσµα ΑυτισµούΑυτισµού))
�������� ΘεραπευτικέςΘεραπευτικές ΜονάδεςΜονάδες ΕξωνοσοκοµειακήςΕξωνοσοκοµειακής ∆ιαβίωσης∆ιαβίωσης

ΞενώναςΞενώνας ΘεραπευτικόΘεραπευτικό ΣπίτιΣπίτι
�������� ΚοινοτικάΚοινοτικά ΠρογράµµαταΠρογράµµατα--ΠρόληψηΠρόληψη
�������� ΕπιστηµονικέςΕπιστηµονικές ∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες ((έρευναέρευνα -- εκπαίδευσηεκπαίδευση

--εκδοτικόεκδοτικό καικαι συγγραφικόσυγγραφικό έργοέργο))



∆ιασυνδετική∆ιασυνδετική ΠαιδοψυχιατρικήΠαιδοψυχιατρική

�� ΠαρέχειΠαρέχει κλινικέςκλινικές υπηρεσίεςυπηρεσίες γιαγια διάγνωσηδιάγνωση καικαι
θεραπευτικήθεραπευτική παρέµβασηπαρέµβαση παιδιατρικώνπαιδιατρικών περιστατικώνπεριστατικών
καικαι ΜονάδωνΜονάδων ΑυξηµένηςΑυξηµένης ΦροντίδαςΦροντίδας ((ογκολογικέςογκολογικές, , 
εγκαυµάτωνεγκαυµάτων, , εντατικήςεντατικής θεραπείαςθεραπείας κκ..άά))

�� ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση, , γιαγια παιδοψυχιατρικάπαιδοψυχιατρικά καικαι ψυχολογικάψυχολογικά
θέµαταθέµατα, , παιδιάτρωνπαιδιάτρων,  ,  ειδικευοµένωνειδικευοµένων παιδιάτρωνπαιδιάτρων καικαι
νοσηλευτικούνοσηλευτικού προσωπικούπροσωπικού

�� ΥποστήριξηΥποστήριξη ιατρικούιατρικού--νοσηλευτικούνοσηλευτικού προσωπικούπροσωπικού σεσε
µονάδεςµονάδες πουπου αντιµετωπίζεταιαντιµετωπίζεται οο θάνατοςθάνατος

�� ΣυνεργασίαΣυνεργασία µεµε τατα θεσµικάθεσµικά καικαι κλινικάκλινικά όργαναόργανα τουτου
ΓενικούΓενικού ΠαιδιατρικούΠαιδιατρικού ΝοσοκοµείουΝοσοκοµείου



ΕξωτερικάΕξωτερικά ΙατρείαΙατρεία

ΑντιµετωπίζονταιΑντιµετωπίζονται ::
�� ΨυχιατρικάΨυχιατρικά προβλήµαταπροβλήµατα ( ( ΆγχοςΆγχος, , κατάθλιψηκατάθλιψη, , ∆ΕΠ∆ΕΠ--ΥΥ, , 
ΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακές ∆ιαταραχές∆ιαταραχές κκ..άά. ). )

�� ΣωµατικάΣωµατικά προβλήµαταπροβλήµατα µεµε ψυχολογικέςψυχολογικές επιπτώσειςεπιπτώσεις

�� ΜαθησιακάΜαθησιακά προβλήµαταπροβλήµατα µεµε αιτίααιτία ήή αποτέλεσµααποτέλεσµα τητη

ψυχολογικήψυχολογική επιβάρυνσηεπιβάρυνση τουτου παιδιούπαιδιού

�� ΨυχόκοινωνικάΨυχόκοινωνικά προβλήµαταπροβλήµατα όπωςόπως διαζύγιοδιαζύγιο , , 
υιοθεσίαυιοθεσία, , κακοποίησηκακοποίηση, , καταστροφικέςκαταστροφικές εµπειρίεςεµπειρίες κκ..λλ..ππ..

�� ΧρόνιαΧρόνια οργανικάοργανικά προβλήµαταπροβλήµατα ππ..χχ. . νοητικήνοητική στέρησηστέρηση, , 
αυτισµόςαυτισµός..



ΜονάδαΜονάδα ΒραχείαςΒραχείας ΝοσηλείαςΝοσηλείας γιαγια ΨυχιατρικάΨυχιατρικά

ΠροβλήµαταΠροβλήµατα

ΕίναιΕίναι µικρόςµικρός, , αλλάαλλά απόαπό άποψηάποψη σοβαρότηταςσοβαρότητας, , σηµαντικόςσηµαντικός
αριθµόςαριθµός παιδιώνπαιδιών καικαι εφήβωνεφήβων πουπου θαθα χρειαστούνχρειαστούν
εσωτερικήεσωτερική νοσηλείανοσηλεία γιαγια χρονικόχρονικό διάστηµαδιάστηµα ( 20 ( 20 ηµερώνηµερών ––
6 6 µηνώνµηνών ).).
ΤέτοιαΤέτοια περιστατικάπεριστατικά είναιείναι ασθενείςασθενείς µεµε σχιζοφρένειασχιζοφρένεια, , 
διπολικήδιπολική συναισθηµατικήσυναισθηµατική διαταραχήδιαταραχή, , απόπειρεςαπόπειρες
αυτοκτονίαςαυτοκτονίας, , σοβαρήσοβαρή ιδεοψυχαναγκαστικήιδεοψυχαναγκαστική διαταραχήδιαταραχή, , 
ψυχογενήςψυχογενής ανορεξίαανορεξία, , κακοποίησηκακοποίηση κκ..άά..

ΠροτείνεταιΠροτείνεται ηη δηµιουργίαδηµιουργία µιαςµιας µονάδαςµονάδας νοσηλείανοσηλεία

(6 (6 –– 8 8 κρεβατιώνκρεβατιών ) ) γιαγια παιδιάπαιδιά πουπου πρέπειπρέπει απαραίτητααπαραίτητα

νανα πληρείπληρεί συγκεκριµένεςσυγκεκριµένες προϋποθέσειςπροϋποθέσεις λόγωλόγω τηςτης
ιδιαιτερότηταςιδιαιτερότητας τωντων παιδοψυχιατρικώνπαιδοψυχιατρικών διαταραχώνδιαταραχών..



ΚέντραΚέντρα ΗµέραςΗµέρας καικαι ΝοσοκοµείοΝοσοκοµείο ΗµέραςΗµέρας

ΤοΤο νοσοκοµείονοσοκοµείο ΗµέραςΗµέρας φιλοξενείφιλοξενεί παιδιάπαιδιά µεµε
σοβαράσοβαρά ψυχιατρικάψυχιατρικά προβλήµαταπροβλήµατα ώστεώστε νανα
αποφεύγουναποφεύγουν τηντην ενδόνοσοκοµειακήενδόνοσοκοµειακή νοσηλείανοσηλεία. . 
ΠρόσθεταΠρόσθετα φιλοξενείφιλοξενεί παιδιάπαιδιά τατα οποίαοποία µετάµετά τηντην
ενδόνοσοκοµειακήενδόνοσοκοµειακή νοσηλείανοσηλεία χρειάζονταιχρειάζονται
εντατικήεντατική ψυχιατρικήψυχιατρική περίθαλψηπερίθαλψη. . 
ΣτόχοςΣτόχος τουτου ΝοσοκοµείουΝοσοκοµείου ΗµέραςΗµέρας είναιείναι αφ΄αφ΄ ενόςενός
ηη παροχήπαροχή ψυχιατρικήςψυχιατρικής φροντίδαςφροντίδας καικαι αφ΄αφ΄ ετέρουετέρου
ηη σταδιακήσταδιακή προετοιµασίαπροετοιµασία γιαγια τηντην επανένταξηεπανένταξη
τουςτους στοστο σχολείοσχολείο..



ΕνδεικτικάΕνδεικτικά αναφέρουµεαναφέρουµε ότιότι στοστο νοσοκοµείονοσοκοµείο

ΗµέραςΗµέρας νοσηλεύονταινοσηλεύονται παιδιάπαιδιά τατα οποίαοποία

εµφανίζουνεµφανίζουν : : 

•• ΣοβαρόΣοβαρό ψυχιατρικόψυχιατρικό πρόβληµαπρόβληµα όπωςόπως

σχιζοφρένειασχιζοφρένεια, , µανιοκατάθλιψηµανιοκατάθλιψη, , σοβαρέςσοβαρές

αγχώδειςαγχώδεις διαταραχέςδιαταραχές, , ψυχογενήψυχογενή ανορεξίαανορεξία, , 
αυτοκτονικήαυτοκτονική διάθεσηδιάθεση ήή ψυχολογικάψυχολογικά προβλήµαταπροβλήµατα

απότοκααπότοκα σοβαρήςσοβαρής βίαςβίας όπωςόπως ηη κακοποίησηκακοποίηση

•• ΠροβλήµαταΠροβλήµατα προσαρµογήςπροσαρµογής στοστο σχολείοσχολείο καικαι τηντην

οικογένειαοικογένεια απότοκααπότοκα ψυχολογικήςψυχολογικής επιβάρυνσηςεπιβάρυνσης

απόαπό οργανικήοργανική νόσονόσο ((χρόνιαχρόνια νεφρικήνεφρική ανεπάρκειαανεπάρκεια, , 
κακοήθηςκακοήθης νόσοςνόσος κκ..ττ..λλ.).)



ΕιδικόΕιδικό ΚέντροΚέντρο ΕξειδικευµένηςΕξειδικευµένης ΠερίθαλψηςΠερίθαλψης

-- ΚέντροΚέντρο �������� ΗµέραςΗµέρας ΠρώιµηςΠρώιµης ΠαρέµβασηςΠαρέµβασης

γιαγια ΠαιδιάΠαιδιά µεµε ∆ιάχυτη∆ιάχυτη ∆ιαταραχή∆ιαταραχή τηςτης

ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης-- ( ( ΦάσµαΦάσµα ΑυτισµούΑυτισµού))

ΑφοράΑφορά παιδιάπαιδιά µεµε αναπτυξιακήαναπτυξιακή διαταραχήδιαταραχή ( ( µετρίουµετρίου ήή
ελαφρούελαφρού βαθµούβαθµού ) ) τατα οποίαοποία χρειάζονταιχρειάζονται εξειδικευµένοεξειδικευµένο
πρόγραµµαπρόγραµµα κοινωνικοποίησηςκοινωνικοποίησης..
ΣτόχοςΣτόχος τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας τουτου ΕιδικούΕιδικού ΚέντρουΚέντρου αυτούαυτού είναιείναι : : 

�� ∆ιάγνωση∆ιάγνωση

�� ΕξατοµικευµένηΕξατοµικευµένη αξιολόγησηαξιολόγηση

�� ΕκτίµησηΕκτίµηση οικογενειακώνοικογενειακών συνθηκώνσυνθηκών

�� ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός εξατοµικευµένουεξατοµικευµένου προγράµµατοςπρογράµµατος

�� ΣυµβουλευτικήΣυµβουλευτική οικογένειαςοικογένειας

�� ∆ιασυνδετική∆ιασυνδετική µεµε άλλουςάλλους φορείςφορείς τωντων τοµέωντοµέων υγείαςυγείας, , 
παιδείαςπαιδείας καικαι ειδικήςειδικής αγωγήςαγωγής



ΘεραπευτικέςΘεραπευτικές ΜονάδεςΜονάδες

ΈξωνοσοκοµειακήςΈξωνοσοκοµειακής ∆ιαβίωσης∆ιαβίωσης

ΞενώναςΞενώνας -- ΘεραπευτικόΘεραπευτικό ΣπίτιΣπίτι

ΕξυπηρετείΕξυπηρετεί τητη βραχύχρονηβραχύχρονη παραµονήπαραµονή ασθενώνασθενών, , πουπου

γιαγια λόγουςλόγους ψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίας δικήςδικής τουςτους ήή τωντων

οικογενειώνοικογενειών τουςτους, , δενδεν µπορούνµπορούν νανα παραµείνουνπαραµείνουν στοστο

σπίτισπίτι τουςτους καικαι έχουνέχουν ανάγκηανάγκη απόαπό θεραπευτικόθεραπευτικό

περιβάλλονπεριβάλλον..

ΗΗ παραµονήπαραµονή στιςστις δοµέςδοµές αυτέςαυτές µπορείµπορεί νανα ακολουθείακολουθεί τηντην

εσωτερικήεσωτερική νοσηλείανοσηλεία ήή νανα προηγείταιπροηγείται αυτήςαυτής καικαι συχνάσυχνά νανα

τηντην αποτρέπειαποτρέπει..

ΤοΤο θεραπευτικόθεραπευτικό σπίτισπίτι φιλοξενείφιλοξενεί καικαι κακοποιηµένακακοποιηµένα παιδιάπαιδιά

µεµε στόχοστόχο τηντην θεραπείαθεραπεία τουτου ψυχολογικούψυχολογικού τραύµατοςτραύµατος, , στοστο

δυνατόδυνατό, , τηςτης οικογενειακήςοικογενειακής λειτουργίαςλειτουργίας. . 



ΚοινοτικάΚοινοτικά ΠρογράµµαταΠρογράµµατα--ΠρόληψηΠρόληψη

�� ΣυνεργασίαΣυνεργασία µεµε νεογνολογικέςνεογνολογικές µονάδεςµονάδες

�� ΣυνεργασίαΣυνεργασία µεµε οικογένειεςοικογένειες παιδιώνπαιδιών πουπου έχουνέχουν

νοσηλευτείνοσηλευτεί σεσε παιδοψυχιατρικέςπαιδοψυχιατρικές µονάδεςµονάδες

�� ΠαρέµβασηΠαρέµβαση σταστα σχολείασχολεία

�� ΣυνεργασίαΣυνεργασία µεµε δικαστικούςδικαστικούς λειτουργούςλειτουργούς

�� ∆ιοργάνωση∆ιοργάνωση ηµερίδωνηµερίδων γιαγια ενηµέρωσηενηµέρωση καικαι

ευαισθητοποίησηευαισθητοποίηση δασκάλωνδασκάλων, , γονέωνγονέων κκ..άά..

�� ΠαρέµβασηΠαρέµβαση σεσε πληθυσµούςπληθυσµούς υψηλούυψηλού κινδύνουκινδύνου..



ΕπιστηµονικέςΕπιστηµονικές ∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

ΈρευνεςΈρευνες

ΕπιδηµιολογικέςΕπιδηµιολογικές µελέτεςµελέτες

ΕκπαιδευτικάΕκπαιδευτικά –– επιµορφωτικάεπιµορφωτικά προγράµµαταπρογράµµατα

ΕποπτείεςΕποπτείες κκ..άά..


