Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία
Γιώργος Ευσταθίου

• ∆εκαετία `60 στις ΗΠΑ ανάπτυξη
«Κοινοτικής Ψυχολογίας»
• «∆ιερεύνηση της σχέσης του ατόµου µε
την κοινότητα και την κοινωνία µε
σκοπό την προώθηση της ποιότητας
ζωής για το άτοµο, την κοινότητα και
την κοινωνία»
• Όχι µεµονωµένα για το άτοµο ή την
κοινότητα, αλλά για τη σχέση του
ατόµου µε την κοινότητα.
• Ενδυνάµωση: Εντοπισµός και
αξιοποίηση προσωπικών αποθεµάτων
• Συµµετοχή: ως σεβασµό, ανάµειξη και
έλεγχο από τους πολίτες
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Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία
•

Άρρηκτα δεµένος µε την Κοινοτική
Ψυχολογία κλάδος της Κλινικής
Ψυχολογίας.

•

Σχέση µεταξύ κλινικών αποκλίσεων
και περιβάλλοντος.

•

Σκοπός η ελαχιστοποίηση των
αποκλίσεων στην κοινότητα.
Αρχές:

•
•
•

•

•
•

Αλλαγή προσανατολισµού υπηρεσιών
από τα άτοµα στο σύστηµα.
Αντιµετώπιση µέσα στην κοινότητα (όχι
ιδρυµατισµός – φορείς έγκαιρου
εντοπισµού – διαθεσιµότητα υπηρεσιών).
Πρόσβαση στις υπηρεσίες – κοινωνικές
συµµαχίες. Έµφαση στην απήχηση και
στην ικανοποίηση.
Ανάγκες => υπηρεσίες
Άνοιγµα στην κοινότητα (outreach)
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∆ιαφορές από παραδοσιακή
κλινική ψυχολογία
•

Υγεία ως συνεχές. Όχι απλώς
απουσία νόσου, αλλά υψηλά επίπεδα
ψυχικής ευεξίας.

•

Έµφαση στην πρόληψη σε επίπεδο
κοινότητας. Εντοπισµός των
παραγόντων που λειτουργούν
προστατευτικά (οικογένεια, σχολείο,
κοινότητα).

•

Ενεργητική στάση: δεν περιµένει να
εµφανιστεί η διαταραχή για να
παρέµβει.

•

Εντοπισµός αναγκών:
επιδηµιολογικές µελέτες
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Σχεδιασµός και αξιολόγηση
υπηρεσιών ψυχικής υγείας
•

Τρία στάδια: προσχεδιασµός,
σχεδιασµός και αξιολόγηση.

•

Προσχεδιασµός: εµπειρία, έρευνα
αναγκών, µελέτη αποθεµάτων και
δοµών.

•

Για ποιο σκοπό χρειάζεται η
υπηρεσία;
Τι είδους υπηρεσίες θέλει να
προσφέρει;
Ποια υπηρεσία είναι προς το παρόν
διαθέσιµη σε τοπικό επίπεδο;
Πώς θα ξέρουµε στο µέλλον αν η
υπηρεσία αναπτύσσεται θετικά;

•
•
•
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Αρχές αποτελεσµατικού
σχεδιασµού υπηρεσιών
•
•

•

•

•

•

•

Τοπικές και προσβάσιµες
Περιεκτικές: να απευθύνονται
στην ανοµοιότητα των αναγκών
Ευέλικτες (ανάλογα µε τις
ανάγκες)
Προσανατολισµένες στον
πελάτη (και όχι στους
επαγγελµατίες ψυχικής υγείας)
Φυλετικά και πολιτισµικά
κατάλληλες
Σε θέση να αντιµετωπίζουν
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Υπεύθυνες.
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Ερευνητικός σχεδιασµός
•

Μελέτες για τους διαθέσιµους
πόρους
•

•

Τι είναι διαθέσιµο, που υπάρχουν
κενά

Αξιολόγηση αναγκών κοινότητας
•

•
•
•

Ποιες µορφές προβληµάτων
ψυχικής υγείας έχουν οι δυνητικοί
χρήστες των υπηρεσιών
Μελέτες αναγκών
Επιδηµιολογικές έρευνες
Εναλλακτικές στις επιδηµιολογικές
µελέτες:
•

διεθνείς ή εθνικοί δείκτες νόσησης,

•

Ειδικοί

•

∆ιόρθωση βάσει του δείκτη κοινονικής
αποστέρησης.
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Αξιολόγηση υπηρεσιών
•

Τι είχε προγραµµατιστεί; Ποιος ήταν ο
σκοπός;

•

Τι έχει επιτευχθεί µέχρι τώρα;

•

Είναι κατάλληλες οι υπηρεσίες που
προσφέρονται;
•
•
•

•

Ικανοποίηση χρηστών
Μείωση επιβάρυνσης
Αυτοαξιολόγηση

Πώς µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι
απαντήσεις στα παραπάνω
ερωτήµατα;

Μη γραµµική θεώρηση
Μία µοναδιαία αλλαγή στον παράγοντα ελέγχου,
δεν φέρνει πάντοτε αναλόγου µεγέθους
αλλαγές στη συµπεριφορά – στόχο
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Εργαστήριο Ψυχολογικής
Συµβουλευτικής Φοιτητών
•
Έρευνα αναγκών, επιδηµιολογική
µελέτη, κλινικά στοιχεία
•
Ατοµική και Οµαδική Ψυχολογική
Συµβουλευτική, Τηλεσυµβουλευτική
•
Κοινοτικές δράσεις
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Χρήση και ουσιοεξάρτηση
Εθελοντική αιµοδοσία
Εκπαίδευση ειδικών στη διακοπή
καπνίσµαστος

Εκπαίδευση
Έρευνα
Συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
∆ικτυακός τόπος
∆ηµοσιεύσεις
Φοιτητές µε ειδικές ανάγκες
(Αλλοδαποί φοιτητές)
Συµβουλευτική οµιολήκων
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Ένα µοντέλο κλιµακούµενης φροντίδας για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής συµβουλευτικής σε φοιτητές
∆ιαχείριση
κρίσεων

Φοιτητική
ζωή

Ψυχολογική Συµβουλευτική

Αυτοβοήθεια

e-οµαδική
συµβουλευτική
Οµαδική
συµβουλευτική

e-ατοµική
συµβουλευτική

Γραµµές SOS
Εξωτερικές
υπηρεσίες

Ατοµική
συµβουλευτική

eσυµβουλευτική
οµηλίκψν
συµβουλευτική
οµηλίκων

eπροκριµατική
αξιολόγησης

Παρεµβάσεις
από Η/Υ

Προκριµατική
αξιολόγηση

e-υποστήριξη
οµηλίκων

Βιβλία
αυτοβοήθειας

eυποστήριξη
οµηλίκων
(κλειστές
οµάδες )

e-παροχή
συµβουλών
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