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Δλεκεξσηηθό Σεκείσκα 

Ψπρηθή Υγεία θαη  Ψπρνθνηλσληθέο Πηπρέο  ηεο 
παλδεκίαο COVID-19 
Απηφ ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ζπλνςίδεη ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε πηπρέο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο 
ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο (ΧΥΧΚΥ) αλαθνξηθά κε ην μέζπαζκα ηεο επηδεκίαο ηνπ λένπ θνξσλατνχ ηνπ 2019 
(COVID-19). Η ζχλνςε ελεκεξψζεθε ηειεπηαία θνξά ην Μάξηην ηνπ 2020. 

ΠΛΑΗΗΟ 

 Τν πιαίζην ηνπ COVID-19 αιιάδεη ηαρχηαηα, ελψ ε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ COVID-19 εμειίζζεηαη 
ζπλερψο. 

 Γηα επηθαηξνπνηεκέλεο  πιεξνθνξίεο: 
- https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019  
- https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/in-

dex.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 
- Τνπηθνί ή / θαη θξαηηθνί θνξείο δεκφζηαο πγείαο (www.eody.gov.gr ) 

 

ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ (ΦΤΦΚΤ) 
ΠΑΓΚΟΜΙΟΙ ΟΡΙΜΟΙ: 
 
Ο ζχλζεηνο φξνο «ςπρηθή πγεία θαη ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε» (ΧΥΧΚΥ) ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο Καηεπζπληήξηεο 
Οδεγίεο ηεο Μφληκεο Γη-ππεξεζηαθήο Δπηηξνπήο (Inter Agency Standing Committee-IASC) γηα ηελ ΧΥΧΚΥ ζηηο 
Καηαζηάζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα λα πεξηγξάςεη «θάζε είδνπο ηνπηθή ή εμσηεξηθή ππνζηήξημε πνπ ζηνρεχεη ζηελ 
πξνζηαζία ή ηελ πξναγσγή ηεο ςπρνθνηλσληθήο επεκεξίαο ή / θαη ζηελ πξφιεςε ή ηε ζεξαπεία ηεο θαηάζηαζεο 
ηεο ςπρηθήο πγείαο». Τν παγθφζκην αλζξσπηζηηθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «Χπρηθή πγεία θαη 
ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε» (ΧΥΧΚΥ) γηα λα ελψζεη έλα επξχ θάζκα θνξέσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε 
θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο ε παλδεκία ηνπ COVID-19, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ πηνζεηνχλ θαη 
εθαξκφδνπλ βηνινγηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ πγεία, ηελ θνηλσλία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 
θνηλφηεηα, θαζψο θαη γηα λα ππνγξακκίζεη ηελ αλάγθε γηα πνηθίιεο, ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ παξνρή  
θαηάιιειεο ππνζηήξημεο ».1 
 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ  IASC: 
 

Οη Καηεςθςνηήπιερ Οδηγίερ ηηρ IASC για ηην Ψςσική ςγεία και ηην Ψςσοκοινωνική Υποζηήπιξη (ΨΥΨΚΥ) ζε 
Καηαζηάζειρ Έκηακηηρ Ανάγκηρ ζπληζηνχλ ηελ ελζσκάησζε πνιιαπιψλ επηπέδσλ παξέκβαζεο ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο αληαπφθξηζεο ζε πεξίπησζε μεζπάζκαηνο κηαο επηδεκίαο. Απηά ηα επίπεδα ζπλδένληαη κε έλα 
θάζκα αλαγθψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη απνηππψλνληαη ζε κηα ππξακίδα παξεκβάζεσλ 
(Σρήκα 1), εθηεηλφκελεο απφ ηε ζπκπεξίιεςε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δεηεκάησλ ζε φ,ηη αθνξά ζε βαζηθέο 
αλάγθεο έσο ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζε αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πην δχζθνιεο ζπλζήθεο. 
Σηνλ ππξήλα ησλ αξρψλ πεξηιακβάλνληαη: κε πξφθιεζε πεξαηηέξσ βιάβεο, πξνάζπηζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 
θαη ηζφηεηαο, ρξήζε ζπκκεηνρηθψλ πξνζεγγίζεσλ, αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ, πηνζεζία 
πνιχπιεπξσλ παξεκβάζεσλ θαη εξγαζία κε απαξηησκέλα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο.  

Οη ιίζηεο ειέγρνπ γηα ηε ρξήζε ησλ νδεγηψλ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Οκάδα Αλαθνξάο ηεο IASC.2 

 

 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/in-dex.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/in-dex.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
http://www.eody.gov.gr/
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Σρήκα 1: Ππξακίδα παξεκβάζεσλ γηα  ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε. 

 

 

ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Χ 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΣΟΝ  COVID-19 

⮚ Σε θάζε επηδεκία, είλαη ζχλεζεο  νη άλζξσπνη λα αηζζάλνληαη άγρνο θαη αλεζπρία. Σηηο θνηλέο αληηδξάζεηο 
ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ επηδεκία (ηφζν άκεζα φζν έκκεζα) ζπκπεξηιακβάλνληαη:3 
 Ο θφβνο φηη ζα αξξσζηήζνπλ θαη ζα πεζάλνπλ  
 Απνθπγή πξνζέγγηζεο δνκψλ πγείαο ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη ζην θφβν κνιχλζεσο θαζφζνλ 

ιακβάλνπλ ππεξεζίεο θξνληίδαο 
 Ο θφβνο απψιεηαο ησλ εζφδσλ, ηεο αδπλακίαο γηα εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνκφλσζεο, θαη 

πηζαλήο απφιπζεο απφ ηελ εξγαζία. 
 Ο θφβνο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ/ηνπνζέηεζε ζε θαξαληίλα ιφγσ ζχλδεζήο ηνπο κε ηελ αζζέλεηα (π.ρ. 

ξαηζηζκφο ελαληίνλ αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη ή γίλνληαη αληηιεπηνί φηη πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο πνπ 
έρνπλ πξνζβιεζεί).  

 Η αίζζεζε αδπλακίαο πξνζηαζίαο πξνζθηιψλ πξνζψπσλ θαη θφβνο απψιεηαο αγαπεκέλσλ ιφγσ ηνπ 
ηνχ. 

 Ο φόβος απνκάθξπλζεο απφ ηνπο αγαπεκέλνπο θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπο ιφγσ θαζεζηψηνο θαξαληίλαο. 

 Η άξλεζε θξνληίδαο αζπλφδεπησλ ή ρσξηζκέλσλ αλειίθσλ, αηφκσλ κε αλαπεξία ή ειηθησκέλσλ ιφγσ 
θφβνπ κφιπλζεο, επεηδή νη γνλείο ή νη θξνληηζηέο έρνπλ κεηαθεξζεί ζε θαξαληίλα. 

 Τα ζπλαηζζήκαηα αδπλακίαο, πιήμεο, κνλαμηάο θαη θαηάζιηςεο πνπ νθείινληαη ζηελ απνκφλσζε. 
 Ο θφβνο ηεο αλαβίσζεο ηεο εκπεηξίαο πξνεγνχκελεο επηδεκίαο. 
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⮚ Οη θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο είλαη πάληα αγρνγφλεο, αιιά νη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο άγρνπο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ παλδεκία ηνπ COVID-19 επεξεάδνπλ ηνλ πιεζπζκφ. Σηνπο ςπρνπηεζηηθνχο παξάγνληεο 
πεξηιακβάλνληαη: 
 Ο θίλδπλνο αηνκηθήο κφιπλζεο θαη κφιπλζεο άιισλ, εηδηθά εάλ ν ηξφπνο κεηάδνζεο ηνπ COVID-19 δελ 

είλαη 100% ζαθήο. 
 Τα ζπλεζηζκέλα ζπκπηψκαηα άιισλ πξνβιεκάησλ πγείαο (π.ρ. ππξεηφο) κπνξεί λα ζπγρένληαη κε ηνλ 

COVID-19 θαη λα νδεγήζνπλ ζηνλ θφβν κφιπλζεο. 
 Οη θξνληηζηέο ελδέρεηαη λα αηζζάλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αλήζπρνη γηα ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά 

ηνπο είλαη κφλα ζην ζπίηη (ιφγσ αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ) ρσξίο ηελ θαηάιιειε θξνληίδα θαη 
ππνζηήξημε. Τν θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθφ αληίθηππν ζηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο 
παξέρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο άηππεο θξνληίδαο ζηηο νηθνγέλεηεο, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πεξηνξηζκνχ 
ηεο εξγαζίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο επθαηξηψλ. 

 Η επηδείλσζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο επάισησλ αηφκσλ, γηα παξάδεηγκα ειηθησκέλσλ 
(Παξέκβαζε 1) θαη αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Παξέκβαζε 2), εάλ νη θξνληηζηέο ηεζνχλ ζε θαξαληίλα 
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί θξνληίδα θαη ππνζηήξημε. 4 

 

⮚ Δπηπιένλ, νη εξγαδφκελνη πξψηεο γξακκήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνζειεπηψλ, ησλ ηαηξψλ, ησλ 
νδεγψλ αζζελνθφξσλ, απηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηε δηαινγή θαη αλαγλψξηζε θξνπζκάησλ θιπ.) ελδέρεηαη λα 
βηψλνπλ επηπξφζζεηνπο παξάγνληεο άγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηδεκίαο COVID-19:  
 Σηίγκα πξνο φζνπο εξγάδνληαη είηε κε δσληαλνχο αζζελείο κε COVID-19 είηε κε ηηο ζνξνχο 

απνβησζάλησλ. 
 Απζηεξά κέηξα βηναζθάιεηαο: 

o Φπζηθή θαηαπφλεζε εμαηηίαο ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ . 
o Η θπζηθή απνκφλσζε θαζηζηά δχζθνιε ηελ αλαθνχθηζε θάπνηνπ πνπ είλαη άξξσζηνο ή ζε 

θαηάζηαζε δπζθνξηθνχ ζηξεο. 
o Σπλερήο επαγξχπλεζε θαη εγξήγνξζε. 
o Απζηεξέο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ απζνξκεηηζκνχ θαη ηεο απηνλνκίαο.   

 Απμεκέλεο απαηηήζεηο ζην εξγαζηαθφ πιαίζην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηκήθπλζεο ηνπ σξαξίνπ 
εξγαζίαο, ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ αζζελψλ θαη ηεο ζπλερνχο ελεκέξσζεο γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, 
θαζψο εμειίζζεηαη ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ COVID-19. 

 Μεησκέλε δπλαηφηεηα ιήςεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ιφγσ εληαηηθψλ σξαξίσλ εξγαζίαο θαη 
ζηηγκαηηζκνχ απφ ηελ θνηλφηεηα πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο πξψηεο γξακκήο. 

 Αλεπαξθήο ηθαλφηεηα λα εθαξκνζηνχλ θαλφλεο βαζηθήο απηνθξνληίδαο, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ ΑΜΔΑ. 
 Αλεπαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο καθξνπξφζεζκεο έθζεζεο ζε άηνκα πνπ έρνπλ 

κνιπλζεί απφ ηνλ COVID-19. 
 Φφβνο φηη νη εξγαδφκελνη πξψηεο γξακκήο ζα κεηαδψζνπλ ηνλ COVID-19 ζηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο σο απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 
 

⮚ Ο ζπλερήο θφβνο, ε αλεζπρία, ε αβεβαηφηεηα θαη νη ςπρνπηεζηηθνί παξάγνληεο ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο επηδεκίαο ηνπ COVID-19 κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ζηηο θνηλφηεηεο, 
ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηα επάισηα άηνκα: 
 Απνδπλάκσζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ηεο ηνπηθήο δπλακηθήο θαη ηεο νηθνλνκίαο. 
 Σηίγκαηηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ επηβίσζαλ, κε απνηέιεζκα ηελ απφξξηςή ηνπο απφ ηελ θνηλφηεηα 
 Πηζαλά, κεγάινο βαζκφο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο, ζπκφο θαη επηζεηηθφηεηα ελαληία ζηελ θπβέξλεζε θαη 

ηνπο εξγαδφκελνπο πξψηεο γξακκήο.  
 Πηζαλά, ζπκφο θαη επηζεηηθφηεηα ελαληίνλ παηδηψλ, ζπδχγσλ, ζπληξφθσλ θαη κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

(αχμεζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο) 
 Πηζαλή δπζπηζηία απέλαληη ζε πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη άιιεο αξρέο. 
 Άηνκα κε αξρφκελα ή ππάξρνληα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη δηαηαξαρή ρξήζεο νπζηψλ πηζαλφλ λα 

παξνπζηάζνπλ ππνηξνπέο ή λα έρνπλ άιιεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, 
επεηδή απνθεχγνπλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο ή δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο θξνληηζηέο ηνπο. 

 

⮚ Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο θφβνπο θαη αληηδξάζεηο πεγάδνπλ απφ ξεαιηζηηθνχο θηλδχλνπο, αιιά πνιιέο 
αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απνξξένπλ επίζεο απφ έιιεηςε γλψζεο, θήκεο θαη παξαπιεξνθφξεζε.3 

⮚ Ο θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο θαη νη δηαθξίζεηο κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηνλ COVID-19, θαη λα 
απεπζχλνληαη πξνο άηνκα πνπ έρνπλ κνιπλζεί, κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, θαζψο θαη 
άιισλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πξψηε γξακκή. Πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηηγκαηηζκνχ 
θαη ησλ δηαθξίζεσλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο αληαπφθξηζεο ζηελ παλδεκία ηνπ COVID-19. Θα πξέπεη λα ιεθζεί 
κέξηκλα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ πιεηηφκελσλ αηφκσλ απφ ηνλ COVID-19 απνθεχγνληαο ηελ 
ππεξβνιηθή ζηφρεπζε (βιέπε ζηε ζπλέρεηα: Γεληθέο αξρέο: Πξνζέγγηζε „Η θνηλσλία ζπλνιηθά‟-“ „Whole of So-
ciety‟ approach”).5 

 

⮚ Με βάζε κία πην ζεηηθή πξνζέγγηζε, κεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα απνθνκίζνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο, φπσο  
αίζζεκα ππεξεθάλεηαο εμαηηίαο ηεο εμεχξεζεο ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, θαη λα απνθηήζνπλ 
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αλζεθηηθφηεηα. Αληηκέησπνη κε ηελ θαηαζηξνθή, ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζπρλά επηδεηθλχνπλ κεγάιν 
αιηξνπηζκφ θαη ζπλεξγαηηθφηεηα θαη νη άλζξσπνη κπνξεί λα αηζζαλζνχλ κεγάιε ηθαλνπνίεζε φηαλ βνεζνχλ 
ηνπο άιινπο.6 Παξαδείγκαηα θνηλνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ΧΥΧΚΥ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ηνπ 
COVID-19 κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 
 Γηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο επαθήο κε άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν απνκφλσζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηειεθσληθέο θιήζεηο, κελχκαηα θεηκέλνπ θαη ξαδηφθσλν.  
 Αληαιιαγή θνκβηθψλ/θξίζηκεο ζεκαζίαο κελπκάησλ ζηελ θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα, εηδηθά κε 

άηνκα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνηλσληθά κέζα. 
 Παξνρή θξνληίδαο θαη ππνζηήξημεο ζε άηνκα πνπ έρνπλ ρσξηζηεί απφ ηηο νηθνγέλεηέο θαη ηνπο θξνληηζηέο 

ηνπο. 

 
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΔ ΑΡΥΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΣΖ ΦΤΦΚΤ 

ΣΟΝ COVID-19 
⮚ Δπξχηεξν πιαίζην: 
 

 Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε (ΧΥΧΚΥ) πξέπεη λα ιακβάλνπλ 
ππφςε ην πιαίζην ζην νπνίν παξέρνληαη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δθηφο απφ ηελ έθξεμε ηεο παλδεκίαο 
ηνπ COVID-19, πνηα είλαη ηα πξνυπάξρνληα θαη ζπλερηδφκελα ζέκαηα ζε απηήλ ηελ θνηλφηεηα; Απηά ηα 
δεηήκαηα δελ κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ αληαπφθξηζε ηεο ΧΥΧΚΥ. 

 Καζψο ν ηφο εμαπιψλεηαη ζε άιιεο ρψξεο, πξέπεη λα απνθεπρζεί κηα „κνλαδηθή γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο‟ 
πξνζέγγηζε (a one size fits all approach) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ 
ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Σε θάζε πιαίζην, είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζνπκε ηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ 
πνπ ελδέρεηαη λα ζπλαληνχλ εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, θξνληίδα θαη ππνζηήξημε ή λα 
δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν κφιπλζεο. Η ΧΥΧΚΥ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζηηή θαη πξνζαξκνζκέλε 
θαηάιιεια ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ (Παξέκβαζε 3), ησλ ειηθησκέλσλ (Παξέκβαζε 1), ησλ αηφκσλ κε 
εηδηθέο αλάγθεο (Παξέκβαζε 2) θαη άιισλ επάισησλ νκάδσλ (π.ρ., πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη 
εηδηθέο αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ, ησλ αλδξψλ, αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ). 

 Πξνθεηκέλνπ ε αληαπφθξηζε ζε επηδεκηθέο εθξήμεηο φπσο ν COVID-19 λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη λα κελ 
αλαπαξαγάγεη ή δηαησλίδεη ηηο αληζφηεηεο ησλ θχισλ θαη ηεο πγείαο, είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη 
ππφςε θαη λα αληηκεησπίδνληαη νη θαλφλεο, νη ξφινη θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ν ηξφπνο πνπ 
επεξεάδνπλ ηε δηαθνξεηηθή επαηζζεζία ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζε κφιπλζε, ηελ έθζεζε ζε 
παζνγφλνπο παξάγνληεο θαη ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ ιακβάλεηαη, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα 
παξαπάλσ κπνξεί λα δηαθέξνπλ κεηαμχ δηαθφξσλ νκάδσλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. 

 Οη πξνζεγγίζεηο ηεο ΧΥΧΚΥ πξέπεη λα εμειίζζνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο θάζε 
πιεζπζκνχ πνπ πιήηηεηαη απφ ηνλ COVID-19 θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο επηδεκίαο (δει., πξηλ, 
θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηα πςειά πνζνζηά κφιπλζεο). 

 Ο βαζκφο εηνηκφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο έθηαθηεο αλάγθεο ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά θαη ζα 
επηηαρχλεη ηελ αληαπφθξηζε ζε κηα επηδεκία. Οη ρψξεο φπνπ ε επηδεκία δελ έρεη αθφκε εμαπισζεί πξέπεη 
λα πξνεηνηκάζνπλ κηα πηζαλή αληαπφθξηζε ΧΥΧΚΥ. Απηέο νη ρψξεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ 
πθηζηάκελε ηερλνγλσζία απέλαληη ζηελ επηδεκία COVID-19 θαη ηελ ΧΥΧΚΥ θαηά ηε δηάξθεηα 
πξνεγνχκελσλ θξίζεσλ, γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. 
 

 Παξάδεηγκα: Οη παξεκβάζεηο ηεο ΧΥΧΚΥ γηα ηνλ COVID-19 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Κίλα 7,8,9 
ελδέρεηαη λα κελ είλαη εθαξκφζηκεο ζε άιιεο ρψξεο ή λα ρξεηαζηνχλ πξνζαξκνγέο γηα λα ελαξκνληζηνχλ 
κε ην λέν πιαίζην (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζαξκνγψλ ζην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ηε γιψζζα, ηελ 
πγεία θαη ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα θιπ.). 

 

⮚ Δλίζρπζε ηεο ΧΥΧΚΥ ζηελ αληαπφθξηζε γηα ηνλ COVID-19 
 Η ΧΥΧΚΥ ζα πξέπεη λα απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα θάζε αληαπφθξηζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκφζηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο.  
 Η θαηαλφεζε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πηπρψλ ςπρηθήο πγείαο θαζψο θαη ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ ζα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαθνπή ηεο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ, θαη ζα έρεη 
καθξνπξφζεζκν αληίθηππν ζηελ επεκεξία ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληηκεησπίζεη 
αληημνφηεηεο. 

 Πεξηιακβάλεη νινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο θαη δξάζεηο ηεο ΧΥΧΚΥ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ππεξεζίεο 
φια ηα άηνκα ηεο θνηλφηεηαο πνπ ηε ρξεηάδνληαη (community outreach), ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ θαη 
ηελ ηρλειάηεζε επαθψλ, θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε ρψξνπο πγείαο θαη πεξηνρέο πνπ είλαη ζε 
θαξαληίλα (Παξέκβαζε 4), θαη ζε ζηξαηεγηθέο εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο.  

 Οη παξεκβάζεηο ςπρηθήο πγείαο ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ γεληθψλ ππεξεζηψλ πγείαο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο, (ΠΦΥ), θαη ζα κπνξνχζαλ επηπιένλ λα 
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νξγαλσζνχλ ζε άιιεο πξνυπάξρνπζεο δνκέο ηεο θνηλφηεηαο, φπσο ζρνιεία, θνηλνηηθά θέληξα , θέληξα 
λέσλ ή ΚΗΦΗ6. 

 Σπκπεξηιάβεηε ηε «θσλή» θαη ηηο γλψζεηο ησλ γπλαηθψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πξφιεςεο, δεδνκέλνπ  φηη 
έρνπλ άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηλφηεηα. 

 Πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί θαη λα ππνζηεξηρζεί ε ςπρηθή πγεία θαη ε επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πξψηε 
γξακκή. Οη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, απηνί πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 
αλίρλεπζε ησλ θξνπζκάησλ, νη εξγαδφκελνη πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε λεθξψλ θαη πνιινί άιινη 
ππάιιεινη θαη εζεινληέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζπλερή θξνληίδα ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρνθνηλσληθή 
ππνζηήξημε ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν κεηά ηελ έμαξζε ηεο παλδεκίαο (παξέκβαζε 5).  
 

 Παξάδεηγκα: Η εκπεηξία δείρλεη φηη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θαξαληίλα θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ 
επηινγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (π.ρ. επηινγέο θαγεηνχ), έρνπλ πξφζβαζε ζε δνκεκέλεο 
δξαζηεξηφηεηεο, αθνινπζνχλ κηα ξνπηίλα θαη ιακβάλνπλ επηθαηξνπνηεκέλε ελεκέξσζε (κε πηλαθίδεο ή 
κέζσ κελπκάησλ) ηα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα ζε ζρέζε κε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε κηα απνκνλσκέλε 
πεξηνρή κε κεησκέλε απηνλνκία.10 Η ελζσκάησζε κηαο ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο ζην πιαίζην 
δεκηνπξγίαο ελφο πεξηβάιινληνο θαξαληίλαο ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο επεκεξίαο ησλ 
αηφκσλ πνπ είλαη ζε θαξαληίλα θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

 

⮚ Έκθαζε ζηνλ ζπληνληζκφ 
 Η ΧΥΧΚΥ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δηαηνκεαθφ δήηεκα ζε φινπο ηνπο ηνκείο/ππιψλεο έθηαθηεο αλάγθεο  

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληαπφθξηζε.6 
 Η αλάπηπμε δηαθξηηψλ κεραληζκψλ ζπληνληζκνχ θαζψο θαη ε ελζσκάησζε ηεο ηερληθήο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο ηεο ΧΥΧΚΥ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο 
 Η αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εξγαιείσλ ΧΥΧΚΥ κεηαμχ φισλ ησλ ηνκέσλ/ππιψλσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επηδεκίαο, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξνη 
πφξνη. 

 Όηαλ ππάξρνπλ θελά ζηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε, νη θξαηηθνί θαη άιινη θνξείο ζα πξέπεη λα 
δηεπθνιχλνπλ θαη λα ζπγθεληξψζνπλ ζε κηα θνηλή «δεμακελή» ηελ online δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε γηα ηελ 
ΧΥΧΚΥ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Παξάδεηγκα: Η επηθνηλσλία γηα ηνπο θηλδχλνπο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν θάζε εθδήισζεο παλδεκίαο.11,12 
Η ελζσκάησζε ζεηηθψλ κελπκάησλ ςπρηθήο πγείαο (Παξέκβαζε 6) ζε φια ηα γεληθά δεκφζηα κέζα 
επηθνηλσλίαο (ηειεφξαζε, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θ.ιπ.) ζα πξνάγεη ηελ επεκεξία ηνπ πιεζπζκνχ. 
Δίλαη επζχλε φισλ ησλ ηνκέσλ (π.ρ. ηεο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηεο πξνζηαζίαο, ηεο 
εθπαίδεπζεο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, λα κνηξάδνληαη ηέηνηα κελχκαηα. 
Θα πξέπεη λα μεθηλήζεη κηα νινθιεξσκέλε εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε 
ησλ θνηλνηήησλ, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε θάζε 
ππεξβνιηθνχ θφβνπ κεηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο. 

 Δλζαξξχλεηε ην θνηλφ λα εθηηκήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ πξψηε γξακκή. 
 Γηαζθάιηζε ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε εζληθνχο θαη ηνπηθνχο ρψξνπο αλάπηπμεο πνιηηηθψλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ COVID-19. 
 

⮚ Υθηζηάκελεο ππεξεζίεο 
 Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαγξαθεί ε πξνυπάξρνπζα εκπεηξία θαη λα ραξηνγξαθεζνχλ νη ππάξρνπζεο δνκέο 

ηεο ΧΥΧΚΥ ζε θάζε πεξηνρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο πγείαο, 
θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη εθπαίδεπζεο. Η ραξηνγξάθεζε ρξεζηκεχεη σο κεραληζκφο ζπγθέληξσζεο, 
θηλεηνπνίεζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ  

 Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα δεκηνπξγεζνχλ ή λα εληζρπζνχλ νη δηππεξεζηαθνί θαη δηαηνκεαθνί ηξφπνη 
παξαπνκπήο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα παηδηά θαη νη νηθνγέλεηεο κε άιιεο δπζθνιίεο (φπσο ε αλάγθε 
πξνζηαζίαο, νη βαζηθέο αλάγθεο επηβίσζεο θ.ιπ.) ή πην ζνβαξέο δπζρέξεηεο ζα κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε 
πξφζβαζε ζηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο. Βεβαησζείηε φηη νη παξαπνκπέο γηα ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο 
βίαο πεξηιακβάλνπλ πξσηφθνιια γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ εμππεξεηνχκελσλ.  

 Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο εξγαδφκελνη ηεο ΧΥΧΚΥ ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ ζρεηηθή εθπαίδεπζε γηα 
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Η παξνρή θαηάξηηζεο θαη ε δεκηνπξγία ηθαλνηήησλ ζηηο θαηάιιειεο 
πξνζεγγίζεηο ηεο ΧΥΧΚΥ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζα ελζαξξχλεη ηηο ελ ιεηηνπξγία ππεξεζίεο 
λα παξέρνπλ ΧΥΧΚΥ ζην πιαίζην ηεο επηδεκίαο ηνπ COVID-19 

 Πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ςπρηθήο πγείαο θαη θαηάρξεζεο 
νπζηψλ, πνπ δνπλ ηφζν ζηελ θνηλφηεηα φζν θαη ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο, ζπλερίδνπλ λα έρνπλ 
πξφζβαζε ζε θάξκαθα θαη ππνζηήξημε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηδεκίαο. Τν δηθαίσκα ζηελ θαηφπηλ 
ελεκέξσζεο ζπλαίλεζε πξέπεη λα ηεξείηαη ηζφηηκα, αλά πάζα ζηηγκή θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο 
γηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ςπρηθήο πγείαο θαη θαηάρξεζεο νπζηψλ. 

 Οη άλζξσπνη πνπ αλαπηχζζνπλ ζπκπηψκαηα ηνπ COVID-19 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζε 
θιεηζηέο δνκέο ςπρηθήο πγείαο, πξέπεη λα έρνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ζε πνηνηηθή ζεξαπεία. 
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 Τα ηδξχκαηα (π.ρ. δνκέο ςπρηθήο πγείαο θαη ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα) θαη νη δνκέο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη 
ηδξχκαηα καθξνρξφληαο πεξίζαιςεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 
θηλδχλνπ κφιπλζεο απφ COVID-19 θαη πξσηφθνιια γηα ηελ αληηκεηψπηζε αηφκσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ 
κνιπλζεί. 

 Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην γεγνλφο φηη ε θξνληίδα αηφκσλ κε πξνυπάξρνπζα ρξφληα αζζέλεηα 
(ππνθείκελν λφζεκα) ή αλαπεξία κπνξεί λα δηαηαξαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19. 
Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα ψζηε λα κελ δηαθφπηεηαη ε πξφζβαζε ζε θάξκαθα, εκεξήζηα θξνληίδα, 
γεχκαηα θ.ιπ. 

 Οη πθηζηάκελεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη λα αιιάμνπλ 
κνληέιν παξνρήο, π.ρ. κέζσ θηλεηψλ κνλάδσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηνπο αλζξψπνπο ζηα ζπίηηα ηνπο γηα 
λα παξέρνπλ ππνζηήξημε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ κε πξνυπάξρνπζεο δηαηαξαρέο ςπρηθήο πγείαο 
θαη θαηάρξεζεο νπζηψλ. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πξνζαξκνζηνχλ νη θνηλνηηθέο ππεξεζίεο γηα άηνκα κε 
ζσκαηηθέο θαη δηαλνεηηθέο αλαπεξίεο (γηα παξάδεηγκα, νκαδηθέο παξεκβάζεηο) θαηά ηξφπν πνπ λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο κφιπλζεο, ελψ ηαπηφρξνλα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε ηεο απαξαίηεηεο 
ππνζηήξημεο.  

 Παξάδεηγκα: Κάπνηεο ππεξεζίεο ΧΥΧΚΥ ελδέρεηαη λα θιείζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηδεκίαο ηνπ 
COVID-19. Η παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ρξεζηκεχεη σο επθαηξία γηα ην εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ λα 
πξνζθέξεη ζηελ ΧΥΧΚΥ αμηνπνηψληαο ιηγφηεξν ζπκβαηηθέο πξνζεγγίζεηο, γηα παξάδεηγκα κέζσ 
βηληενθιήζεσλ, ηειεθσληθψλ θιήζεσλ θαη κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

 

⮚ Δπέλδπζε ζε ηνπηθέο δνκέο θξνληίδαο 
 Γεκφζηεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο, 

εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί, ηνπηθέο θπβεξλήζεηο θαη Με Κπβεξλεηηθνί 
Οξγαληζκνί κπνξνχλ θαη πξέπεη λα παίμνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ 
αληαπφθξηζε ηεο ΧΥΧΚΥ.  

 Σε πεξηνρέο φπνπ επίζεκεο ππεξεζίεο ΧΥΧΚΥ απνπζηάδνπλ, 
αλαδεηήζηε άηππα δίθηπα ππνζηήξημεο (νηθνγέλεηα, θνηλσληθέο νκάδεο, 
ζξεζθεπηηθνί εγέηεο θαη παξαδνζηαθνί ζεξαπεπηέο) θαη αλαπηχμηε 
ζπλεξγαζία καδί ηνπο.  

 Τνπηθνί θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπηθψλ εγεηψλ πνπ εκπλένπλ 
ζεβαζκφ θαη εκπηζηνζχλε, κπνξεί λα εξγάδνληαη ήδε ζηελ πξψηε 
γξακκή παξέρνληαο ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζάλαην, απψιεηα, 
πέλζνο θαη ζξήλν εμαηηίαο ηεο επηδεκηθήο έθξεμεο. 

 Δίλαη ζεκαληηθή ε ππνζηήξημε απηψλ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ κέζσ ηεο 
παξνρήο γλψζεο ζρεηηθά κε ηνλ COVID-19 φζν θαη ζρεηηθέο 
παξεκβάζεηο ΧΥΧΚΥ (φπσο νη πξψηεο βνήζεηεο ςπρηθήο πγείαο) θαζψο 
θαη κέζσ ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα ην πψο (θαη πνχ) κπνξνχλ λα 
παξαπέκπνπλ άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη πην εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα. 
Δμαζθαιίζηε φηη επαξθέο πξνζσπηθφ είλαη εθνδηαζκέλν κε γλψζε θαη 
δεμηφηεηεο γηα λα παξέρεη ΧΥΧΚΥ ζε παηδηά, αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο, 
επηδήζαληεο έκθπιεο βίαο θαη άιιεο επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ.  

 Παξάδεηγκα: Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζηελ πξψηε 
γξακκή, είλαη πηζαλφ λα βηψζνπλ απνθιεηζκφ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή 
απφ ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Απηφο ν ζηηγκαηηζκφο κπνξεί λα είλαη 
επηβιαβήο γηα ηελ θαηάζηαζε ςπρηθήο πγείαο ησλ αλζξψπσλ απηψλ, 
κπνξεί λα κεηαηξέςεη κηα ήδε θξίζηκε θαηάζηαζε ζε αθφκε πην δχζθνιε 
(θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ην εζηθφ απηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ πξψηε γξακκή). Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 
απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζηαηεχεηαη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο επεκεξίαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ πξψηε γξακκή. Η δέζκεπζε ησλ ηνπηθψλ εγεηψλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή είλαη έλα 
θξίζηκν βήκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε αληίζηνηρσλ θαηλνκέλσλ. Η ιεηηνπξγία νκάδσλ αιιεινβνήζεηαο 
κεηαμχ εξγαδφκελσλ ζηελ πγεία, κπνξεί λα απνηειεί επθαηξία γηα θνηλσληθή ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο αληαπφθξηζεο ζηελ παλδεκία, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα θξνληίδαο 
πξνζσπηθνχ. 

 

⮚ Πεξηβάιινληα πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία 
 Σεκαληηθή έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηα δπλαηά ζεκεία (strengths) θαη ηνπο πφξνπο πνπ έρεη κηα 

θνηλφηεηα, παξά ζηηο αδπλακίεο (weaknesses) θαη ηελ επαισηφηεηα.  
 Η αληαπφθξηζε πξέπεη λα ζέηεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο θαη πξνζηαηεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θξνληίδαο αμηνπνηψληαο ηνπο ππάξρνληεο πφξνπο θαη δπλαηφηεηεο. 
 Όζνη παξεκβαίλνπλ ζε αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ επίπεδν ρξεηάδεηαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη φιεο νη δξάζεηο 

δηαθπιάζζνπλ θαη πξνάγνπλ ηελ επεκεξία.  
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 Βαζηθέο αξρέο ςπρνθνηλσληθήο θξνληίδαο φπσο, ε ειπίδα, ε αζθάιεηα, ε εξεκία, ε θνηλσληθή ζπλνρή, ε 
αηνκηθή θαη θνηλνηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ρξεηάδεηαη λα ελζσκαηψλνληαη ζε θάζε παξέκβαζε.  

 Κξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ππάξρεη εηδηθή κέξηκλα πξνθεηκέλνπ λα πξνθπιαρζνχλ νη επάισηεο 
νκάδεο πιεζπζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ, ησλ ΑΜΔΑ, ελειίθσλ πξνρσξεκέλεο ειηθίαο,  
γπλαηθψλ πνπ θπνθνξνχλ ή ζειάδνπλ, αλζξψπσλ πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε έκθπιε βία, 
αλνζνθαηεζηαικέλσλ αηφκσλ, θαζψο θαη εζληθψλ/ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ νη νπνίεο απνηεινχλ ζηφρν 
ζηίγκαηνο ή δηαθξίζεσλ.  

 Τειεθσληθέο γξακκέο πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη σο απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν ππνζηήξημεο αλζξψπσλ ζηελ 
θνηλφηεηα πνπ ληψζνπλ αλεζπρία ή δπζθνξία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 
εζεινληέο/επαγγεικαηίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηηο εηδηθέο ηειεθσληθέο γξακκέο είλαη εθπαηδεπκέλνη θαη 
επνπηεχνληαη ζηελ παξνρή ΧΥΧΚΥ (φπσο ζηηο πξψηεο βνήζεηεο ςπρηθήο πγείαο) θαη φηη έρνπλ ηελ 
ηειεπηαία ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην μέζπαζκα ηεο επηδεκίαο CΟVID-19, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
πξφθιεζε βιάβεο ζε φζνπο θαινχλ.  

 Παξάδεηγκα: WeChat, WhatsApp, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο ππνζηήξημεο/λα δηαηεξήζνπλ ηελ θνηλσληθή επαθή, 
εθείλσλ νη νπνίνη  βξίζθνληαη ζε απνκφλσζε. 

 Παξάδεηγκα: Δθείλνη νη νπνίνη βηψλνπλ απψιεηεο πξνζψπσλ πξέπεη έρνπλ ηελ επθαηξία λα πελζήζνπλ. 
Δάλ δελ είλαη εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξαδνζηαθέο ηειεηέο, (πρ., θεδείεο), ρξεηάδεηαη λα ηεζνχλ ζε 
εθαξκνγή αμηνπξεπείο, ελαιιαθηηθνί ηξφπνη δηαηήξεζεο ησλ εζίκσλ θαη ηειεηνπξγηψλ δηεξγαζίαο ηνπ 
πέλζνπο (Αλαθεξζείηε ζηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο γηα ηελ ΧΥΧΚΥ, Γειηίν Γξάζεο 5.3). 1, 12  

 

⮚ Πξνζέγγηζε «Η θνηλσλία ζπλνιηθά» („Whole of Society‟ approach) 
 Δλψ ρξεηάδεηαη λα γίλνληαη εζηηαζκέλεο παξεκβάζεηο κε εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο θαη νκάδεο πιεζπζκνχ, 

ε ΧΥΧΚΥ ρξεηάδεηαη κηα πξνζέγγηζε ηνπ ηχπνπ „Η θνηλσλία ζπλνιηθά‟.  
 Μία πξνζέγγηζε ηνπ ηχπνπ „Η θνηλσλία ζπλνιηθά‟ απαηηεί λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ΧΥΧΚΥ ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη πξνζβιεζεί αλεμάξηεηα απφ ηελ άκεζε ή έκκεζε επαθή κε ηνλ ηφ, ηελ 
θπιή/εζλφηεηα, ειηθία, θχιν, ή θάζε είδνπο πξνζαλαηνιηζκφ  

 Οη δξάζεηο ΧΥΧΚΥ πνπ είλαη εθαξκφζηκεο ζε φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο πεξηιακβάλνπλ:  
o Πξναγσγή ζηξαηεγηθψλ απηνπξνζηαζίαο, φπσο αζθήζεηο αλαπλνήο, ραιάξσζεο, ή άιιεο 

πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο 
o Μελχκαηα πνπ κεηαδίδνπλ φηη ν θφβνο θαη ην άγρνο είλαη θνηλή, ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ζε 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη άιια γηα ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 
ππνζηεξίμνπλ ν έλαο ηνλ άιιν (Παξέκβαζε 6) 

o Σαθήο, ζπλνπηηθή θαη αμηφπηζηε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ COVID-19, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ηξφπσλ πξφζβαζεο ζε βνήζεηα ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην άηνκν λνζήζεη.  

 Παξάδεηγκα: Θάλαηνη κπνξεί λα πξνθαινχληαη γηα ιφγνπο πέξα απφ ηνλ COVID-19, φπσο, γηα 
παξάδεηγκα, απφ γξίπε ή αλεμάξηεηε απφ ηνλ ηφ πλεπκνλία. Οη νηθνγέλεηεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηέηνηνπο 
ζαλάηνπο, ζα ρξεηαζηνχλ ΧΥΧΚΥ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηεξγαζία ηνπ πέλζνπο, ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ ην 
ρξεηάδνληαη θαη νηθνγέλεηεο πνπ έραζαλ θάπνηνλ δηθφ ηνπο ιφγσ ηνπ COVID-19.  

 

⮚ Μαθξνπξφζεζκε Πξννπηηθή 
 Οη θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε εηζξνέο πφξσλ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί κηα 

ζεκαληηθά επθαηξία ελίζρπζεο καθξνπξφζεζκα δνκψλ ςπρηθήο πγείαο, θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη 
θνηλσληθήο κέξηκλαο.6,12,13 

 Παξάδεηγκα: Η ελίζρπζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ πγείαο θαη άιισλ ηνκέσλ ζα 
ππνζηεξίμεη φρη κφλν ηελ ΧΥΧΚΥ γηα ηελ αληηκεηψπηζεο ηεο ηξέρνπζαο παλδεκίαο αιιά ζα ππνζηεξίμεη 
ηελ πξνεηνηκαζία θαη γηα κειινληηθέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΤΝΗΣΧΝΣΑΗ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ 

ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

Ο θαηάινγνο πνπ αθνινπζεί ζθηαγξαθεί δεθαηέζζεξηο θνκβηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη σο κέξνο ηεο αληαπφθξηζεο ζηνλ COVID-19.  
 

1. Γξνκνινγήζηε κία ηαρεία εθηίκεζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πνιηηηζκηθψλ δεηεκάησλ, ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ΧΥΧΚΥ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

θελψλ ζηελ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζε φιν ην θάζκα ηεο θξνληίδαο (Αλαθεξζείηε ζηηο Καηεπζπληήξηεο 

Οδεγίεο ηεο IASC γηα ηελ ΧΥΧΚΥ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, Γειηίν Γξάζεο 2.1).1 

2. Δλδπλακψζηε ηνλ ζπληνληζκφ ζηελ ΧΥΧΚΥ δηεπθνιχλνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θνξέσλ παξνρήο ΧΥΧΚΥ, 

θπβέξλεζεο θαη άιισλ εηαίξσλ. Ο ζπληνληζκφο ηεο ΧΥΧΚΥ ζα πξέπεη λα ζπληζηά κηα δηαηνκεαθή 
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πξσηνβνπιία, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θνξείο γηα ηελ πγεία, ηελ πξνζηαζία θαη άιινπο πνπ αζρνινχληαη κε 

ζρεηηθνχο ηνκείο. Δάλ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαηνκεαθέο ζπλαληήζεηο, κηα Τερληθή Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ 

ΧΥΧΚΥ ρξεηάδεηαη λα ζπγθξνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηνπο εηαίξνπο ζε θάζε ηνκέα.  

3. Κάλεηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ επαίζζεησλ ζηελ νπηηθή ηνπ θχινπ, πνπ λα πεξηιακβάλνπλ θαζνξηζκέλεο 

αλάγθεο, θελά θαη πθηζηάκελνπο πφξνπο, γηα ηε δεκηνπξγία/ζπκβνιή ζε έλα ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θαη 

παξνρήο θξνληίδαο ζε άηνκα κε θνηλέο θαη ζνβαξέο ςπρηαηξηθέο παζήζεηο θαη δηαηαξαρέο θαηάρξεζεο 

νπζηψλ. Σην πιαίζην ηεο ζπλερνχο ελίζρπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, θάζε πγεηνλνκηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα εθπαηδεπκέλν άηνκν θαη έλα ζχζηεκα γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ παξνρή κέξηκλαο γηα 

άηνκα κε θνηλέο θαη ζνβαξέο ςπρηαηξηθέο παζήζεηο (ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Οδεγφ Αλζξσπηζηηθήο Παξέκβαζεο 

mhGAP θαη άιια εξγαιεία).18 Απηφ απαηηεί ηελ θαηαλνκή ησλ καθξνπξφζεζκσλ πφξσλ θαη ηελ αλάπηπμε κηαο 

ζηξαηεγηθήο ππνζηήξημεο/πξναγσγήο ΧΥΧΚΥ γηα λα επεξεάζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηνλ πνηνηηθφ ζπληνληζκφ 

θαη ηηο βηψζηκεο, καθξνπξφζεζκεο πξσηνβνπιίεο). 

4. Δδξαηψζηε κηα ζηξαηεγηθή ΧΥΧΚΥ γηα θξνχζκαηα ηνπ COVID-19, επηδήζαληεο, θνξείο ηνπ ηνχ (θπξίσο απηνχο 

πνπ δνπλ ζε απνκφλσζε), ζπγγελείο ηνπο, εξγαδφκελνπο ζηελ πξψηε γξακκή θαη ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα, 

(δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ησλ εηδηθψλ ή/θαη εππαζψλ νκάδσλ, (πρ., παηδηά, ελήιηθεο 

πξνρσξεκέλεο ειηθίαο, έγθπεο ή γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ, άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θαη έρνπλ 

εθηεζεί ζε έκθπιε βία θαη ΑΜΔΑ). Δμαζθαιίζηε φηη απηή ε ζηξαηεγηθή αληηκεησπίδεη: ηνλ θφβν, ην ζηίγκα, ηνπο 

αξλεηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο (πρ., θαηάρξεζε νπζηψλ) θαζψο θαη άιιεο αλάγθεο νη νπνίεο 

αληρλεχνληαη κέζα απφ εθηίκεζε. Δπηπιένλ, ελζαξξχλεηε ηελ επέλδπζε ζηηο ζεηηθέο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ 

θνηλφηεηα ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο θαζψο επίζεο ζηελ πξναγσγή ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

θνηλνηήησλ, θνξέσλ πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο.  

5. Έληαμε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ΧΥΧΚΥ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο αληαπφθξηζεο. Δθηίκεζε 

θαη αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζηηο ππεξεζίεο 

ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηδίσο εθείλσλ πνπ πθίζηαληαη βία ή πνπ θηλδπλεχνπλ λα θαηαζηνχλ ζχκαηα 

βίαο.  

6. Γηαζθαιίζηε φηη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ COVID-19 είλαη άκεζα δηαζέζηκεο θαη πξνζβάζηκεο 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο πξψηεο γξακκήο, ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ηνλ COVID-19, θαζψο θαη ηα 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ πξαθηηθέο βαζηζκέλεο ζε ηεθκεξίσζε 

(evidence-based practice) γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο, ηνλ ηξφπν αλαδήηεζεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

θαζψο θαη κελχκαηα γηα ηελ πξναγσγή ηεο ςπρνθνηλσληθήο επεκεξίαο 

7. Δθπαηδεχζηε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πξψηεο γξακκήο (λνζειεπηέο, νδεγνχο αζζελνθφξσλ, εζεινληέο, 

επαγγεικαηίεο πνπ επεμεξγάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ test, εθπαηδεπηέο θαη άιινπο εγέηεο ηεο θνηλφηεηαο), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κε πγεηνλνκηθψλ εξγαδφκελσλ ζηνπο ρψξνπο θαξαληίλαο, πάλσ ζε βαζηθέο αξρέο 

ςπρνθνηλσληθήο θξνληίδαο, πξψηεο βνήζεηεο ςπρηθήο πγείαο, θαη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο γίλνληαη νη 

παξαπνκπέο14. Η ζεξαπεία γηα ηνλ COVID-19 θαη νη ρψξνη απνκφλσζεο/θαξαληίλαο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

πξνζσπηθφ εθπαηδεπκέλν ζηελ ΧΥΧΚΥ. Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε δηα δψζεο ζπλάληεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ 

θηλδχλνπ κεηάδνζεο ηνπ ηνχ, πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ηειεεθπαίδεπζε. 

8. Γηαζθαιίζηε ηελ ελεξγνπνίεζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ δηαχινπ παξαπνκπψλ γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο 

πγείαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ηνκέσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνκέσλ πγείαο, πξνζηαζίαο, θαη έκθπιεο 

βίαο ), θαη φηη φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο είλαη ελήκεξνη 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην ζχζηεκα.  

9. Φξνληίζηε ψζηε φινη φζνη εξγάδνληαη ζηελ αληαπφθξηζε ηεο επηδεκίαο ηνπ COVID-19 έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πφξνπο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο (Παξέκβαζε 5). Απηφ ην ζέκα πξέπεη λα είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο κε ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο κέζα απφ θαηάιιειε γλψζε θαη εμνπιηζκφ. Όπνπ είλαη εθηθηφ, λα 

εμαζθαιίδεηαη ηαθηηθή επαλεμέηαζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πξψηεο γξακκήο γηα 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ, ησλ αλαδπνκέλσλ δεηεκάησλ θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο αληαπφθξηζεο ζηηο 

αλάγθεο ηνπο.15 

10. Αλαπηχμηε εξγαιεηνζήθε δξαζηεξηνηήησλ πνπ γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη νηθνγέλεηεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνκφλσζεο, ηα νπνία λα πεξηιακβάλνπλ κελχκαηα 

γηα ηελ απνηξνπή δηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο, φπσο ην πιχζηκν ρεξηψλ, παηρλίδηα θαη ηξαγνχδηα. Τα παηδηά δελ 

ζα πξέπεη λα ρσξίδνληαη απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο εθηφο απφ πεξηπηψζεηο ζεξαπείαο θαη απνθπγήο κεηάδνζεο 

ηεο κφιπλζεο.16 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ρσξηζκφο θξίλεηαη αλαγθαίνο, ηφηε πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ 

ελαιιαθηηθνί ηξφπνη ζπρλήο επαθήο κε ηελ νηθνγέλεηα ελψ παξάιιεια ηεξνχληαη ηα κέηξα παηδηθήο 

πξνζηαζίαο. (Βι: Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action).17 
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11. Γεκηνπξγήζηε δπλαηφηεηεο γηα φζνπο έρνπλ βηψζεη απψιεηεο λα πελζήζνπλ κε ηξφπν πνπ λα κελ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηηο ζηξαηεγηθέο δεκφζηαο πγείαο γηα ηε κείσζε ηεο εμάπισζεο ηνπ COVID-19, ελψ ηαπηφρξνλα ζέβεηαη 

ηηο παξαδφζεηο θαη ηα ηειεηνπξγηθά ηεο θνηλφηεηαο. 12 

12. Λάβεηε κέηξα γηα ηελ ειάηησζε ηεο αξλεηηθήο επίπησζεο ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο ζηνπο ρψξνπο ηεο 

θαξαληίλαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ελζαξξχλεηαη ε επηθνηλσλία κε νηθνγέλεηα θαη θίινπο νη νπνίνη βξίζθνληαη έμσ 

απφ ηνπο ρψξνπο απνκφλσζεο, θαη λα εθαξκφδνληαη κέηξα (γηα παξάδεηγκα, δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ) ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ θαη πξνάγνπλ ηελ απηνλνκία. (Παξέκβαζε 4).19  

13. Καηά ην πξψηκν ζηάδην αλάθακςεο, ππνζηεξίμηε ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ βηψζηκεο 

ππεξεζίεο πγείαο θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζηελ θνηλφηεηα.13 

14. Καζηεξψζηε κεραληζκνχο ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο, ινγνδνζίαο θαη κάζεζεο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο (Παξαπνκπή ζηηο Καηεπζπληήξηεο 

Οδεγίεο ηεο IASC γηα ηελ ΧΥΧΚΥ ζε Καηαζηάζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο, Γειηίν Γξάζεο 2.2).1,12 

 

 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ 1: 

ΒΟΖΘΧΝΣΑ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΟΤ ΝΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΟΤΝ ΣΟ 

ΣΡΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΣΟΤ COVID-19   
 
⮚ Παξέρεηε ζηνπο ειηθησκέλνπο ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε κέζσ άηππσλ ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ (νηθνγέλεηα) θαη 

επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο. Μνηξαζηείηε καδί ηνπο απιέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη θαη 

δψζηε ηνπο ζαθείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ κφιπλζεο ζε γιψζζα πνπ νη ειηθησκέλνη, κε ή 

ρσξίο γλσζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ. Δπαλαιακβάλεηε ηηο πιεξνθνξίεο φπνηε ρξεηάδεηαη.  

⮚ Οη νδεγίεο πνπ αθνινπζνχλ απεπζχλνληαη 

ζε ειηθησκέλνπο πνπ δηακέλνπλ ζηελ 

θνηλφηεηα. Γηα ειηθησκέλνπο πνπ δηακέλνπλ 

ζε ζηεγαζηηθέο δνκέο (πρ ππνζηεξηδφκελε 

δηαβίσζε, γεξνθνκεία), νη επηζηεκνληθά 

ππεχζπλνη θαη ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 

πξφιεςεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ακνηβαίαο 

κεηάδνζεο θαη ηελ εκθάληζε ππεξβνιηθήο 

αλεζπρίαο θαη παληθνχ (ην ίδην ηζρχεη θαη 

ζηα λνζνθνκεία). Οκνίσο, ζηήξημε πξέπεη 

λα παξέρεηαη ζην πξνζσπηθφ θξνληίδαο 

πνπ κπνξεί λα είλαη ζε θαηάζηαζε 

θαζνιηθήο απαγφξεπζεο κεηαθηλήζεσλ ή 

θαξαληίλα θαη δελ κπνξνχλ λα είλαη κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο . 

⮚ Οη ειηθησκέλνη είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη 

απέλαληη ζηνλ COVID-19 δεδνκέλεο ηεο 

κεησκέλεο πξφζβαζεο ζε ελεκέξσζε, ηνπ 

εμαζζελεκέλνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ ζλεζηκφηεηαο 

ζηνλ ειηθησκέλν πιεζπζκφ. Ιδηαίηεξε 

πξνζνρή ρξεηάδεηαη λα δνζεί ζηηο νκάδεο 

πςεινχ θηλδχλνπ φπσο είλαη πρ., α) ειηθησκέλνη πνπ δνπλ κφλνη ηνπο/ρσξίο θνληηλνχο ζπγγελείο, β) φζνη 

έρνπλ ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ πξνθίι γ) θαη /ή  άιια ππνθείκελα πξνβιήκαηα πγείαο, φπσο γλσζηηθή 

έθπησζε/άλνηα ή άιιεο ςπρηαηξηθέο παζήζεηο. Ηιηθησκέλνη κε ειαθξηά γλσζηηθή δπζιεηηνπξγία ή πξψηα 

ζηάδηα άλνηαο πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ γηα ην ηη γίλεηαη ψζηε λα αλαθνπθηζηνχλ απφ ην άγρνο θαη ην ζηξεο. Γηα 

ηνπο αλζξψπνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε άλνηα κεζαίνπ ή πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί 

ε θάιπςε ησλ ηαηξηθψλ θαη βηνηηθψλ αλαγθψλ ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε φιν ην δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε 

θαξαληίλα. 
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 Οη ηαηξηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ κε ή ρσξίο ηνλ COVID-19 πξέπεη λα θαιπθζνχλ. Απηφ 
ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αδηάξξεθηε πξφζβαζε ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή (γηα δηαβεηηθνχο, θαξθηλνπαζείο, 
λεθξνπαζείο, αζζελείο HIV). 

 Η ηειεταηξηθή θαη νη δηαδηθηπαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαιχςνπλ 
ηαηξηθέο ππεξεζίεο. 

 Απνκνλσκέλνη ή λνζνχληεο ειηθησκέλνη πξέπεη λα είλαη ζσζηά πιεξνθνξεκέλνη ζρεηηθά κε ηνπο 
παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ηηο επθαηξίεο αλάθακςεο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο, πξνζαξκφζηε ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο -είηε παξέρνληαη θαη‟ νίθνλ, είηε 
ζε δνκέο- ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο (WeChat, WhatsApp) γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο/ζπκβνπιεπηηθήο 
ζηνπο θξνληηζηέο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ εθπαίδεπζε ζηηο πξψηεο βνήζεηεο ςπρηθήο πγείαο. 

⮚ Οη ειηθησκέλνη ελδέρεηαη λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο, φπσο ην WeChat. 

 Παξέρεηε ζηνπο ειηθησκέλνπο ζηνρεπκέλε θαη πξνζηηή ελεκέξσζε θαη δεδνκέλα γηα ηελ έμαξζε ηνπ 
COVID-19, ηελ πξφνδν, ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη ηηο απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πεξηνξηζκνχ ηεο 
κφιπλζεο. 

 Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο (πρ., ζαθείο, ζε απιή γιψζζα θαη κεγάιε 
γξακκαηνζεηξά) θαη λα πξνέξρνληαη απφ πεγέο πνιιαπιψο δηαζηαπξσκέλεο (δεκφζηα ΜΜΔ, κέζα 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη αμηφπηζηνη πάξνρνη πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο) γηα λα πεξηνξηζηνχλ παξάινγεο 
ζπκπεξηθνξέο φπσο ε απνζήθεπζε αλαπνηειεζκαηηθψλ ηαηξηθψλ ζθεπαζκάησλ . 

 Ο θαιχηεξνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ειηθησκέλνπο είλαη κέζσ ηειεθψλνπ ή, εάλ απηφ είλαη εθηθηφ, κε 
πξνζσπηθή επαθή. Δλζαξξχλεηε ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο θίινπο λα θαινχλ ζπρλά ηνπο ζπγγελείο θαη λα 
δηδάμνπλ ηνπο κεγαιχηεξνπο πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε βηληενθιήζε.  

⮚ Οη ειηθησκέλνη ελδέρεηαη λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο ή ηηο κεζφδνπο πξφιεςεο ή 

λα αξλνχληαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

 Οη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο πξέπεη λα δίλνληαη κε ζεβαζκφ θαη κε 
μεθάζαξν, ζαθή, θαη ππνκνλεηηθφ ηξφπν. 

⮚ Οη ειηθησκέλνη κπνξεί λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο φπσο αγνξέο, γξακκέο 

ππνζηήξημεο ή ππεξεζίεο πγείαο. 

 Παξέρεηε ζηνπο ειηθησκέλνπο ηηο αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην πψο λα ιάβνπλ βνήζεηα ζε πξαθηηθά 
δεηήκαηα, εάλ ρξεηάδεηαη, φπσο ε θιήζε ελφο ηαμί ή ε κεηαθνξά πξνκεζεηψλ. 

 Η δηαλνκή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο πιηθά πξνζηαζίαο (γηα παξάδεηγκα, κάζθα, αληηζεπηηθά), 
επαξθείο πξνκήζεηεο εηδψλ παληνπσιείνπ θαη ππεξεζίεο γηα ηε κεηαθίλεζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 
αλάγθεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην άγρνο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

⮚ Σπζηήζηε ζηνπο ειηθησκέλνπο απιέο, ήπηεο αζθήζεηο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζην ζπίηη / θαξαληίλα ψζηε λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπο θαη λα κεηψζνπλ ηελ αλία.  

 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ 2:  

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Δ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ANAΠΖΡΗΔ (ΑΜΔΑ) ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΣΟΤ COVID-19 

Τα ΑΜΔΑ θαη νη θξνληηζηέο ηνπο αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηε θξνληίδα 

θαη ζε ρξήζηκε ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν θαηά ηελ επηδεκία ηνπ COVID-19.  

Απηά ηα εκπόδηα κπνξεί λα είλαη:  

⮚ Πεξηβαιινληηθά εκπφδηα: 
 Η ελεκέξσζε γηα ηνπο θηλδχλνπο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηε κείσζε ηνπ άγρνπο  

ζηνλ πιεζπζκφ. Παξά ηαχηα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε ελεκέξσζε ζπρλά δελ ιακβάλεη ππφςε 
ηνπο αλζξψπνπο κε δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία.  

 Πνιιέο δνκέο πγείαο δελ είλαη πξνζβάζηκεο ζε αλζξψπνπο κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο ιφγσ αζηηθψλ 
εκπνδίσλ θαη έιιεηςεο πξνζβάζηκσλ κέζσλ καδηθήο κεηαθίλεζεο. 

⮚ Θεζκηθά εκπφδηα: 
 Τν θφζηνο θξνληίδαο ηεο πγείαο παξεκπνδίδεη πνιιά ΑΜΔΑ απφ ην λα ιάβνπλ θαιήο πνηφηεηαο 

ππεξεζίεο.  
 Η απνπζία θαζηεξσκέλσλ πξσηνθφιισλ γηα ηε θξνληίδα ΑΜΔΑ πνπ βξίζθνληαη ζε θαξαληίλα. 

⮚ Δκπφδηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ αλαπεξία: 
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 Πξνθαηαιήςεηο, ζηίγκα θαη δηαθξίζεηο θαηά ησλ ΑΜΔΑ, θαζψο επίζεο ε αληίιεςε φηη ηα ΑΜΔΑ  δελ 
κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηελ αληαπφθξηζε ηεο επηδεκίαο ή λα ή λα ιάβνπλ απφ κφλα ηνπο 
απνθάζεηο. 

Απηά ηα εκπφδηα κπνξεί λα επηηείλνπλ ην ζηξεο ζηα ΑΜΔΑ θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπο θαηά ηελ έμαξζε ηνπ COVID-

19.  

Η ελζσκάησζε ηεο «θσλήο» θαη ησλ αλαγθψλ ησλ ΑΜΔΑ θαηά ηελ πεξίνδν ζρεδηαζκνχ ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

επηδεκίαο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηε ζσκαηηθή φζν γηα ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία, ηαπηφρξνλα δε κεηψλεη ηνλ 

θίλδπλν κφιπλζεο απφ ηνλ COVID-19.  

⮚ Πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ πξνζβάζηκα κελχκαηα κε ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ΑΜΔΑ 

(αηζζεηεξηαθέο, λνεηηθέο, γλσζηηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο). Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο αθφινπζα: 

 Πξνζβάζηκεο ηζηνζειίδεο θαη ελεκεξσηηθά δειηία πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο 
κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έμαξζε. 

 Δηδεζενγξαθηθφ πιηθφ θαη ζπλεληεχμεηο ηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ έμαξζε ηεο επηδεκίαο ηνπ ηνχ πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ πηζηνπνηεκέλε κεηάθξαζε ζηε λνεκαηηθή γιψζζα . 

 Υγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ πνπ γλσξίδεη ηε λνεκαηηθή γιψζζα ή πνπ ηνπιάρηζηνλ έρεη πηζηνπνηεκέλνπο 
κεηαθξαζηέο λνεκαηηθήο γιψζζαο. 

 Μελχκαηα πνπ θνηλνπνηνχληαη κε θαηαλνεηνχο ηξφπνπο ζε αλζξψπνπο κε λνεκαηηθέο, γλσζηηθέο θαη 
ςπρνθνηλσληθέο αλαπεξίεο. 

 Υηνζεζία ηξφπσλ επηθνηλσλίαο πνπ δελ εμαξηψληαη κφλν απφ γξαπηέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 
ζρεδηάδνληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη. Απηφ πεξηιακβάλεη ηε δηα δψζεο επηθνηλσλία ή ηε ρξήζε 
δηαδξαζηηθψλ ηζηνζειίδσλ γηα ηε δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ. 

⮚ Δάλ νη θξνληηζηέο ρξεηαζηεί λα ηεζνχλ ζε θαξαληίλα, πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ζρέδην θξνληίδαο γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ζα ζπλερηζηεί ε θξνληίδα ζηα ΑΜΔΑ.  

⮚ Οη ππεξεζίεο ζηελ θνηλφηεηα θαη νη πνιηηηθέο εγεζίεο ησλ δήκσλ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκνη ζχκκαρνη ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΧΥΧΚΥ ζε ΑΜΔΑ πνπ έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.  

⮚ Τα ΑΜΔΑ θαη νη θξνληηζηέο ηνπο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε φια ηα ζηάδηα θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ  

αληαπφθξηζεο. 
 

Πεγέο: 
- ONG Inclusiva. Recommendations for health protection of people with disabilities during outbreaks: Lessons learned from the 2019 novel coronavirus. ONG 

Inclusiva: 2020. 
- Campbell, V. A., Gilyard, J. A., Sinclair, L., Sternberg, T., & Kailes, J. I. Preparing for and responding to pandemic influenza: implications for people with 

disabilities. American journal of public health, 2009: 99 Suppl 2(Suppl 2), S294–S300. https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.162677  
- Department of Health UK. Pandemic Influenza: guidance on preparing mental health services in England. Department of Health UK: London, 2008. 
 

 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ 3: 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΟΤΜΔ ΣΑ 

ΠΑΗΓΗΑ ΝΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΟΤΝ ΣΟ ΣΡΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΣΟΤ 

COVID-19 
 Δλζαξξύλεηε ηελ ελεξγεηηθή αθξόαζε θαη κηα ζηάζε θαηαλόεζεο κε ηα παηδηά. Τα παηδηά κπνξεί λα 

αληηδξάζνπλ ζε κηα δχζθνιε/αλεζπρεηηθή θαηάζηαζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: λα πξνζθνιιεζνχλ ζε 

θξνληηζηέο, λα αηζζάλνληαη αλήζπρα, λα απνζπξζνχλ, λα αηζζάλνληαη ζπκσκέλα ή αλαζηαησκέλα, λα 

έρνπλ εθηάιηεο, λπρηεξηλή ελνχξεζε, ζπρλέο ελαιιαγέο ζηε δηάζεζε θιπ. 

 Τα παηδηά ζπρλά αηζζάλνληαη αλαθνύθηζε εάλ κπνξέζνπλ λα εθθξάζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζε έλα αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ. Κάζε παηδί έρεη ηνλ δηθφ ηνπ 

ηξφπν λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Κάπνηεο θνξέο κε ην λα αθνζηψλεηαη ζε κηα δεκηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, φπσο ην λα παίδεη θαη λα δσγξαθίδεη, ηνπ δίλεη ηνλ ρψξν λα πξνρσξήζεη ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία. Βνεζάκε ηα παηδηά λα βξνπλ ζεηηθνχο ηξφπνπο λα εθθξάζνπλ ηα δχζθνια ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο φπσο ζπκφο, θφβνο θαη ιχπε. 

 Γεκηνπξγήζηε έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ γηα ην παηδί. Τα παηδηά ρξεηάδνληαη ηελ αγάπε ησλ 

ελειίθσλ θαη ζπρλά κεγαιχηεξε πξνζνρή θαηά ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο. 

 Να ζπκάζηε φηη ηα παηδηά ιακβάλνπλ ζπλαηζζεκαηηθά κελχκαηα απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ελειίθνπο ηεο 

δσήο ηνπο, νπφηε ε αληίδξαζε ησλ ελειίθσλ είλαη πνιχ θξίζηκν δήηεκα. Δίλαη ζεκαληηθφ νη ελήιηθεο λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη λα παξακέλνπλ ήξεκνη, λα αθνχλε ηηο αλεζπρίεο ησλ παηδηψλ 

ηνπο, λα ηνπο κηιάλε επγεληθά θαη λα ηα θάλνπλ λα ληψζνπλ αζθάιεηα. Αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ θάζε 

πεξίπησζε, ελζαξξχλεηε ηνπο γνλείο θαη ηνπο θξνληηζηέο λα αγθαιηάδνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη λα ηνπο ιέλε 

https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.162677
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ζπρλά πσο ηα αγαπάλε θαη είλαη πεξήθαλνη γηα εθείλα. Απηφ ζα ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ θαιχηεξα θαη 

αζθαιέζηεξα. 

 Δάλ είλαη δπλαηόλ, δεκηνπξγήζηε επθαηξίεο γηα ηα παηδηά λα παίδνπλ θαη λα ραιαξώλνπλ. 

 Κξαηήζηε ηα παηδηά θνληά ζηνπο γνλείο θαη ηελ νηθνγέλεηα, εάλ απηφ είλαη αζθαιέο γηα εθείλα, θαη 

απνθχγεηε φζν ην δπλαηφλ ην παηδί λα πξέπεη λα δηαρσξηζηεί απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπ. 

Κξαηήζηε ηα παηδηά θνληά ζηνπο γνλείο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο -εάλ ζεσξείηαη αζθαιέο γηα ην παηδί- θαη 

απνθχγεηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν λα απνκαθξχλεηε ηα παηδηά απφ ηνπο θξνληηζηέο ηνπο. Δάλ ην 

παηδί ρξεηαζηεί λα απνρσξηζηεί ηνπο γνλείο θαη ηνλ θχξην θξνληηζηή ηνπ, εμαζθαιίζηε φηη ε ελαιιαθηηθή 

θξνληίδα είλαη θαηάιιειε θαη φηη έλαο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ή (ηζφηηκνο) επαγγεικαηίαο παξφκνηαο 

εηδηθφηεηαο ζα παξαθνινπζεί ηαθηηθά ην παηδί.  

 Δάλ ηα παηδηά δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο θξνληηζηέο ηνπο, εμαζθαιίζηε ηαθηηθή θαη ζπρλή επαθή (π.ρ., 

κέζσ ηειεθψλνπ, βηληενθιήζεηο) θαη θαζεζπραζκφ. Δμαζθαιίζηε ηε ιήςε φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

θαη αζθάιεηαο ησλ παηδηψλ. 

 Γηαηεξήζηε φζν είλαη δπλαηφ ηελ νηθεία ξνπηίλα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ή δεκηνπξγήζηε λέεο ζπλήζεηεο, 

ηδηαίηεξα αλ ηα παηδηά πξέπεη λα παξακέλνπλ ζην ζπίηη, πνπ λα πεξηέρνπλ επθαηξίεο γηα κάζεζε, 

παηρλίδη θαη μεθνχξαζε. Δάλ είλαη δπλαηφλ, δηαηεξήζηε ηηο εξγαζίεο γηα ην ζρνιείν, κειέηε ή θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αληηζηξαηεχνληαη ηηο νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. Τα παηδηά 

ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν, εάλ απηφ δελ είλαη επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπο. 

 Μηιήζηε ζηα παηδηά γηα ην ηη ζπκβαίλεη θαη δψζηε ζαθείο -θαηάιιειεο γηα παηδηά- πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ην πψο λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν θαη λα κείλνπλ αζθαιή, κε ιέμεηο πνπ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ. Δπηδείμηε 

ζηα παηδηά πψο κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο αζθαιή (π.ρ., δείμηε ηνπο ην απνηειεζκαηηθφ 

πιχζηκν ησλ ρεξηψλ). 

  Aπνθχγεηε λα θάλεηε εηθαζίεο ζρεηηθά κε θήκεο ή κε επαιεζεπκέλεο πιεξνθνξίεο κπξνζηά ζηα παηδηά. 

 Παξέρεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη ή κπνξεί λα ζπκβεί κε έλαλ θαζεζπραζηηθφ, εηιηθξηλή 

θαη θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ηνπο ηξφπν. 

 Υπνζηεξίμηε ηνπο ελήιηθεο/θξνληηζηέο κε δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα 

απνκφλσζεο/θαξαληίλαο ζην ζπίηη.  

 Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα εμεγνχλ ηνλ ηφ θαη επίζεο λα θξαηάλε ηα παηδηά ελεξγά φηαλ δελ είλαη ζην 

ζρνιείν. 

Γηα παξάδεηγκα:  

 Παηρλίδηα πιπζίκαηνο ρεξηψλ κε ηξαγνχδη 

 Φαληαζηηθέο ηζηνξίεο κε ηνλ ηφ/γηα ηνλ ηφ πνπ εμεξεπλά ην ζψκα 

 Μεηαηξέςηε ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ηνπ ζπηηηνχ ζε έλα δηαζθεδαζηηθφ παηρλίδη 

 Σρεδηάζηε εηθφλεο κε ηνχο/κηθξφβηα πνπ ζα ρξσκαηηζηνχλ απφ ηα παηδηά  

 Δμεγήζηε ηα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο ζηα παηδηά ψζηε λα κελ θνβνχληαη. 

Πεγή: WHO. Helping children cope with stress during the 2019-nCOV outbreak (Handout). WHO: Geneva, 2020. 

 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ 4: 

ΜΖΝΤΜΑΣΑ ΦΤΦΚΤ ΠΡΟ ΑΝΘΡΧΠΟΤ Δ ΑΠΟΜΟΝΧΖ/ 
ΚΑΡΑΝΣΗΝΑ 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο, φπνπ είλαη δπλαηφλ, εμαζθαιίζηε δηαχινπο επηθνηλσλίαο ψζηε λα κεησζεί ε 
κνλαμηά θαη ε ςπρνθνηλσληθή απνκφλσζε (πρ., κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, γξακκέο βνήζεηαο) 
 

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ζηελ επεμία  ησλ ελειίθσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαξαληίλα: 
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▪ Φπζηθή άζθεζε (πρ γηφγθα, tai 
chi, stretching) 

▪ Αζθήζεηο λνεηηθήο 
ελδπλάκσζεο 

▪ Αζθήζεηο ραιάξσζεο 
(δηαινγηζκφο αλαπλνήο, 
ελζπλεηδεηφηεηα) 

▪ Αλάγλσζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ 
▪ Μείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηξνκαθηηθέο 
ζθελέο ζηελ ηειεφξαζε 

▪ Απνθπγή παξαθνινχζεζεο 
θεκνινγίαο 

▪ Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ 
αμηφπηζηεο πεγέο (εζληθφ 
ξαδηφθσλν ή εηδεζενγξαθία) 

▪ Μείσζε ηεο ζπρλφηεηαο 
πξφζβαζεο ζε 
επηθαηξνπνηεκέλε ελεκέξσζε 
(πξνηείλεηαη 1-2 θνξέο ηε κέξα 
παξά θάζε κηα ψξα) 

▪ Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαζηεί 
γλσζηφ φηη ελίνηε ην ζπίηη δελ 
είλαη πάληα αζθαιήο ρψξνο γηα 
ηηο γπλαίθεο θαη πξέπεη λα 
ππάξρεη δπλαηφηεηα 
πιεξνθφξεζεο γηα πξφζβαζε 
ζε δνκέο πνπ παξέρνπλ 
αζθάιεηα θαη άκεζε πξνζηαζία 
ζηηο γπλαίθεο πνπ είλαη ζε 
θίλδπλν. 

 

 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ 5: 

ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΝΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ 

ΣΟΝ COVID-19 

Μελχκαηα γηα επαγγεικαηίεο πξψηεο γξακκήο: 

Η αίζζεζε έληνλεο ςπρηθήο πίεζεο είλαη κηα εκπεηξία πνπ εζχ θαη πνιινί ζπλάδειθνί ζνπ πηζαλφλ λα βηψλεηε. 
Σηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ θπζηνινγηθφ λα ληψζεηο έηζη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Οη εξγαδφκελνη κπνξεί 
λα αηζζάλνληαη φηη δελ θάλνπλ αξθεηά θαιά ηε δνπιεηά ηνπο θαη φηη πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζε πνιχ πςειέο  
απαηηήζεηο. 
⮚ Τν ζηξεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ δελ απνηεινχλ έλδεημε φηη δελ κπνξείο λα θάλεηο ηε 

δνπιεηά ζνπ ή φηη δελ είζαη αξθεηά δπλαηφο, αθφκα θαη αλ ληψζεηο έηζη. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ζηξεο κπνξεί 
λα είλαη σθέιηκν: Σηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ην ζηξεο κπνξεί λα είλαη απηφ πνπ ζε θξαηά ελεξγφ γηα λα 
κπνξείο λα δνπιέςεηο θαη δεκηνπξγεί έλα θίλεηξν. Η δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο θαη ηεο ςπρνινγηθήο ζνπ επεκεξίαο 
απηή ηελ πεξίνδν είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηε δηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο ζνπ πγείαο. 

⮚ Βεβαηψζνπ φηη θάλεηο δηαιείκκαηα ζηε δνπιεηά θαη φηη μεθνπξάδεζαη φηαλ δελ έρεηο βάξδηα. Όηη ηξσο θαιά θαη 
πγηεηλά. Όηη γπκλάδεζαη θαη δηαηεξείο επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο. Απφθπγε αλζπγηεηλνχο 
ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο, φπσο ην θάπληζκα, ε ρξήζε αιθνφι ή άιισλ θαξκάθσλ. Μαθξνπξφζεζκα 
απηά κπνξεί λα δπζρεξάλνπλ ηε θπζηθή θαη ςπρηθή ζνπ θαηάζηαζε.  

⮚ Γπζηπρψο θάπνηνη εξγαδφκελνη κπνξεί λα βηψζνπλ απνθιεηζκφ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή ηελ θνηλσλία ιφγσ 
ηνπ ζηίγκαηνο. Απηή απφ κφλε ηεο κπνξεί λα είλαη κηα δχζθνιε θαηάζηαζε. Δάλ είλαη δπλαηφ, δηαηήξεζε 
επαθή κε ηνπο αγαπεκέλνπο ζνπ αμηνπνηψληαο δηαδηθηπαθά κέζα. Πιεζίαζε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνλ 
πξντζηάκελν ζνπ ή άιινπο θνληηλνχο ζνπ αλζξψπνπο απφ ηνλ θνηλσληθφ ζνπ θχθιν – κπνξεί λα έρνπλ ηελ 
ίδηα εκπεηξία κε ζέλα. 

⮚ Η θαηάζηαζε πηζαλφλ λα είλαη κνλαδηθή θαη πξσηνθαλήο γηα πνιινχο εξγαδφκελνπο, θπξίσο αλ δελ είραλ 
θάπνηα παξφκνηα εκπεηξία ζην παξειζφλ. Αθφκα θη έηζη, νη ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνίεζεο ζην παξειζφλ γηα λα 
αληεπεμέιζεηο ζε πεξηφδνπο ζηξεο κπνξεί λα ζε σθειήζνπλ. Οη κέζνδνη πνπ σθεινχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
ζηξεο παξακέλνπλ ίδηεο αθφκα θαη φηαλ νη θαηαζηάζεηο αιιάδνπλ. 
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⮚ Αλ ην ζηξεο γίλεηαη ρεηξφηεξν θαη αηζζάλεζαη λα ζε θαηαθιχδεη, κελ θαηεγνξείο ηνλ εαπηφ ζνπ. Καζέλαο βηψλεη 
θαη αληηκεησπίδεη ην ζηξεο δηαθνξεηηθά. Τξέρνπζεο αιιά θαη παιηέο δπζθνιίεο ζηελ πξνζσπηθή ζνπ δσή 
κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ςπρηθή ζνπ θαηάζηαζε θαη ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία. Μπνξεί λα παξαηεξήζεηο 
δηαθνξέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ εξγάδεζαη, ε δηάζεζή ζνπ κπνξεί λα αιιάμεη κε απμαλφκελεο ελνριήζεηο, 
λα ληψζεηο πεζκέλνο ή πεξηζζφηεξν αγρσκέλνο, εμνπζελσκέλνο ή κπνξεί λα είλαη πην δχζθνιν λα ραιαξψζεηο 
φηαλ είλαη ε ψξα λα εξεκήζεηο, ή κπνξεί λα έρεηο αλεμήγεηεο ζσκαηηθέο ελνριήζεηο  

⮚ Τν ρξφλην ζηξεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ςπρηθή επεμία θαη ηελ εξγαζία ζνπ θαη κπνξεί λα ζε επεξεάζεη 
αθφκα θαη φηαλ ε θαηάζηαζε βειηησζεί. Δάλ ην ζηξεο γίλεη ππεξβνιηθφ, απεπζχλζνπ ζηνλ πξντζηάκελφ ζνπ 
γηα λα ιάβεηο θαηάιιειε ππνζηήξημε. 

Μελχκαηα γηα εγέηεο νκάδσλ - κάλαηδεξ: 

Δάλ είζαη ππεχζπλνο νκάδαο ή κάλαηδεξ, έρε θαηά λνπ φηη ε πξνζηαζία ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην 
ρξφλην ζηξεο θαη ηελ θαθή ςπρηθή πγεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληαπφθξηζεο ζε απηή ηελ επηδεκία ζα έρεη σο 
απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληά ηνπ είηε είλαη επαγγεικαηίεο πγείαο είηε 
είλαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. 
⮚ Να επηθνηλσλείηε ζπρλά θαη λα είζηε ππνζηεξηθηηθνί κε ην πξνζσπηθφ γηα λα εληζρχεηε ηελ θαιή ςπρηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. Να ελζαξξχλεηε ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζσπηθνχ φηαλ ε 
ςπρνινγία ηνπ επηβαξχλεηαη. 

⮚ Δμαζθαιίζηε ηελ παξνρή θαιήο πνηφηεηαο επηθνηλσλίαο θαη ηελ επηθαηξνπνηεκέλε, ζηνρεπκέλε ελεκέξσζε γηα 
ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ. Απηφ κπνξεί λα ακβιχλεη ηελ αγσλία πνπ ληψζνπλ νη εξγαδφκελνη θαη ηνπο βνεζά 
λα έρνπλ κία αίζζεζε ειέγρνπ ησλ πξαγκάησλ. 

⮚ Σθεθηείηε εάλ ππάξρεη ν ρψξνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο μεθνχξαζεο θαη αλάξξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Η 
μεθνχξαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεκεξία θαη ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο 
εξγαδφκελνπο λα κπνξέζνπλ λα θξνληίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

⮚ Να παξέρεηε ηε δπλαηφηεηα γηα ζπρλέο θαη ζχληνκεο ζπλαληήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο λα 
εθθξάζνπλ ηα εξσηήκαηα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη ελζαξξχλνπλ ηε ζπλαδειθηθή αιιεινυπνζηήξημε. Φσξίο 
λα παξαβηάδεηε ην απφξξεην γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, δίλεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ 
ίζσο λα γλσξίδεηε φηη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, έρνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο 
πγείαο ή δελ ιακβάλνπλ ππνζηήξημε απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο θχθιν (ίζσο ιφγσ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ). 

⮚ Η εθπαίδεπζε ζηηο πξψηεο βνήζεηεο ςπρηθήο πγείαο (PFA) κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ππεχζπλνπο νκάδσλ θαη 
εξγαδφκελνπο λα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο γηα αιιεινυπνζηήξημε. 

⮚ Γηεπθνιχλεηε ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη βεβαησζείηε φηη ην πξνζσπηθφ 
γλσξίδεη πψο λα έρεη πξφζβαζε ζε απηέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ςεθηαθψλ ή ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ). 

⮚ Οη εγέηεο νκάδσλ θαη νη κάλαηδεξ βηψλνπλ αληίζηνηρν ζηξεο φπσο ην πξνζσπηθφ ηνπο, θαη πηζαλφλ επηπιένλ 
πίεζε ιφγσ ησλ επζπλψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ξφιν ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ νη νδεγίεο θαη νη ζηξαηεγηθέο λα 
εθαξκφδνληαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο θαη νη εγέηεο νκάδσλ/κάλαηδεξ λα κπνξνχλ λα ελεξγνπνηνχλ ηηο 
ηερληθέο απηνθξνληίδαο γηα λα κεηψζνπλ ην ζηξεο. 

 
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έμαξζεο ηνπ 

COVID-19 απεπζπλζείηε:  

WHO. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: Rights, roles and responsibilities of health workers, including key 
considerations for occupational safety and health. WHO: Geneva, 2020. https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/who-rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0 

 
Πεγή: WHO and the International Labour Organization (ILO). Occupational safety and health in public health emergencies: A manual for protecting health workers and 
responders. WHO & ILO: Geneva, 2018. 

 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ 6: 

ΜΖΝΤΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ 

ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΣΟΤ COVID-19 
 
Τα κελχκαηα πνπ αθνινπζνχλ εζηηάδνπλ ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο ζηηο θνηλφηεηεο πνπ 
έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ηνλ COVID-19. 
 

Μελχκαηα γηα ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παλδεκίαο ηνπ COVID-19: 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0
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 Δίλαη θπζηνινγηθφ λα ληψζεηο ζηελαρψξηα, αλεζπρία, κπέξδεκα, θφβν ή ζπκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο. 

 Μίια κε αλζξψπνπο πνπ εκπηζηεχεζαη. Δπηθνηλψλεζε κε θίινπο θαη νηθνγέλεηα. 

 Δάλ πξέπεη λα κείλεηο ζπίηη, δηαηήξεζε έλαλ πγηή ηξφπν δσήο (ζπκπεξηέιαβε κηα ζσζηή δηαηξνθή, χπλν, 

άζθεζε θαη θνηλσληθέο επαθέο κε φζνπο αγαπάο ζην ζπίηη). Κξάηα επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

θίινπο ζνπ κέζσ email, ηειέθσλν θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείο ην ηζηγάξν, ην αιθνφι θαη θάξκαθα γηα λα δηαρεηξηζηείο ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ. 

 Αλ αηζζάλεζαη φηη δελ κπνξείο λα δηαρεηξηζηείο ηελ θαηάζηαζε, κίια κε θάπνηνλ επαγγεικαηία πγείαο, 

θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, θάπνηνλ άιιν εηδηθφ ή κε θάπνην άηνκν πνπ εκπηζηεχεζαη απφ ηνλ θχθιν ζνπ (πρ., 

ζξεζθεπηηθφ ιεηηνπξγφ, αμηφινγν πξφζσπν ηεο θνηλφηεηαο). 

 Κάλε έλα ζρέδην γηα ην πνχ ζα απεπζπλζείο λα αλαδεηήζεηο βνήζεηα γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ζνπ 

πγεία, εάλ ρξεηαζηεί. 

 Μάζε ηα δεδνκέλα γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηνπο ηξφπνπο πξνθχιαμεο. Φξεζηκνπνίεζε έγθπξεο πεγέο γηα 

λα ελεκεξσζείο, φπσο ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο ή ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο. 

 Πεξηφξηζε ηελ αλεζπρία θαη ηελ αλαζηάησζε κεηψλνληαο ην ρξφλν πνπ εζχ θαη ε νηθνγέλεηά ζνπ 

παξαθνινπζείηε εηδήζεηο πνπ πξνθαινχλ έληαζε θαη ζηξεο.  

 Αμηνπνίεζε δεμηφηεηεο πνπ έρεηο ρξεζηκνπνηήζεη ζην παξειζφλ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο γηα λα 

δηαρεηξηζηείο ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο έμαξζεο.  

Πεγή: WHO. Coping with stress during the 2019-nCOV outbreak (Handout). WHO: Geneva, 2020. 
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1. Inter-Agency Standing Committee (IASC). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in 
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16. The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action. Guidance note: Protection of children during infectious 

disease outbreaks. The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2018. 
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an Action. The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019. 
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Σεκαληηθά Έγγξαθα & Σύλδεζκνη ζην Γηαδίθηπν 

Α΄ Βνήζεηεο Χπρηθήο Υγείαο 
https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/gr/ 
 

Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο IASC γηα ηελ Χπρηθή Υγεία θαη ηελ Χπρνθνηλσληθή Υπνζηήξημε ζε Καηαζηάζεηο 
Έθηαθηεο Αλάγθεο 
https://babeldc.gr/wp-content/uploads/2019/04/IASC_Guidelines_GR_Aprill.pdf 
 
IASC Inter-Agency Referral Guidance Note for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings 
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/content/iasc-
inter-agency-referral 
 
IASC Common monitoring and evaluation framework for mental health and psychosocial support in emergency set-
tings 
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-
settings/iasc-common 
 
The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action Guidance note: Protection of children during infectious dis-
ease outbreaks 
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-infectious-disease 
 

   

Απηή είλαη ε έθδνζε 1.5 ηνπ εγγξάθνπ (Φεβ 2020). Θα επηθαηξνπνηείηαη ηαθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19. 

Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ IASC MHPSS Reference Group (mhpss.refgroup@gmail.com) γηα έλα αληίγξαθν ηεο πιένλ πξφζθαηεο 
έθδνζεο. 

 

©IASC Reference Group MHPSS, 2020. All rights reserved. Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ IASC MHPSS Reference Group 

(mhpss.refgroup@gmail.com) γηα δεκνζηεπκέλεο κεηαθξάζεηο  ή γηα ηε ιήςε άδεηαο γηα κεηάθξαζε. 

 

Γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ζπλεξγάζηεθαλ:  

1. Η νκάδα Δξγαζίαο ηεο  Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Διιεληθνχ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Υγηψλ Πφιεσλ ηνπ Π.Ο.Υ. ππφ ηελ 
Πξνεδξία ηνπ Καζεγεηνχ ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο Αζελψλ θ. Ισάλλε Τνχληα, απνηεινχκελε απφ ηνπο: Δπαλζία Δπαγγέινπ, 
Κνηλσληθή Λεηηνπξγφ, Διίδα Ιαηξάθε, Χπρνιφγν, Αλαζηαζία Κεηεπνδίδνπ, Κνηλσληνιφγν, Σηαπξνχια Κνθηλά, Κνηλσληθή 
Λεηηνπξγφ, Αγγειηθή Οηθνλνκνπνχινπ, Χπρνιφγν, Γήκεηξα Παπαγεσξγίνπ, Χπρνιφγν ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Νηαίδεο 
Παπαζαλαζνπνχινπ, Κνηλσληνιφγνπ-Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνχ, Σπληνλίζηξηαο ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Υγηψλ Πφιεσλ θαη κέινπο 
ηνπ WHO Europe Advisory Committee for the Healthy Cities Networks. 

2. Γηα ηελ νκάδα ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο Ακαξνπζίνπ "Franco Basaglia" ηεο Δηαηξείαο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Χπρηθήο 
Υγείαο ζπλεξγάζηεθαλ νη Γεκήηξεο Γαιάλεο, Φψηεο Βαζηιφπνπινο, Διέλε Τζαγθαξάθε, Αγάπε Γεψξγνπ θαη Μηράιεο Λάβδαο. 

Επιμέλεια μεηάθπαζηρ: Νίθνο Γθησλάθεο εθ κέξνπο ηεο Τερληθήο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ Χπρηθή Υγεία θαη ηελ Χπρνθνηλσληθή 
Υπνζηήξημε Αηηηθήο 

https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/gr/
https://babeldc.gr/wp-content/uploads/2019/04/IASC_Guidelines_GR_Aprill.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/content/iasc-inter-agency-referral
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/content/iasc-inter-agency-referral
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-common
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-common
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-infectious-disease
mailto:mhpss.refgroup@gmail.com

