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ΔΙΑΓΧΓΗ: 

 

Η έλλνηα ηεο Γηαζπλδεηηθήο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ νξγάλσζε θάζε 

ζπζηήκαηνο Τγείαο. Σφζν ην ζεκαζηνινγηθφ ηεο πεξηερφκελν φζν θαη ε θιηληθή 

εθαξκνγή ηεο δειψλνπλ ηελ αλάγθε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ, κέζα 

ζηελ πγεία. Μέζα απφ ηε ζεσξία ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ε νπνία θαηαξγεί ηα 

ζηεγαλά φζνλ αθνξά ζηε θξνληίδα ησλ αξξψζησλ αλαδχζεθε ε Γηαζπλδεηηθή. Η 

ΓΦ δελ είλαη θάηη πξφζθαην γηα ην Γηεζλή ρψξν. ηνλ Διιαδηθφ ρψξν έρεη ηζηνξία 

πεξίπνπ 15 εηψλ θάλνληαο παξάιιειε εκθάληζε ζηε δεθαεηία ηνπ ’80 φηαλ νη 

ςπρηαηξηθνί ηνκείο εηζήρζεζαλ ζηα Γεληθά Ννζνθνκεία ησλ κεγάισλ πφιεσλ. 

Βέβαηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ επεξεάδνπλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Γηαζπλδεηηθήο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 

Έλα κεγάιν θάζκα απφ αξξψζηηεο θαη ζπκπηψκαηα, αιιά θαη ξπζκηζηηθήο 

θχζεσο πξνβιήκαηα δεηνχλ ηελ άκεζε παξέκβαζε ηεο ΓΦ. Αζζέλεηεο πνπ έρνπλ 

θαη ζπκπησκαηνινγία απφ ηελ ςπρηθή ζθαίξα φπσο θαξθίλνο θαη νη κεηαβνιέο 

γεληθά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ ςπρηζκφ ησλ αζζελψλ απφ απεηιεηηθέο γηα ηε δσή ηνπο 

αζζέλεηεο, ε ςπρνγελήο αλνξεμία, ηα νξγαληθά ςπρνζχλδξνκα, ε θαηάζιηςε ζε 

έδαθνο ζσκαηηθήο λφζνπ, νη απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη νη ζνβαξέο παξακνξθψζεηο 

πνπ ζπκβαίλνπλ απφ απηέο, νη επηπινθέο ηνπ αιθννιηζκνχ είλαη ελδεηθηηθά θάπνηεο 

θιηληθέο νληφηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε ΓΦ. Αθφκε, ε ΓΦ είλαη παξνχζα ζε 

θάζε είδνπο ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, αλεμήγεηα 

ζσκαηηθά ελνριήκαηα, απηνθαηαζηξνθηθή κε ζπκκφξθσζε ζε ηαηξηθέο νδεγίεο θαη 

έληνλε άξλεζε κηαο αζζέλεηαο θαη πέξα απφ ηε ζεξαπεπηηθή ηεο ζπκκεηνρή βνεζά 

ηνλ άξξσζην λα πάξεη απνθάζεηο φζνλ αθνξά ηελ πγεία ηνπ. Η ρξήζε, επίζεο, ησλ 

ςπρνθαξκάθσλ ή θαη ε δηαθνπή ηνπο ζε αξξψζηνπο π.ρ. πνπ πξφθεηηαη λα θάλνπλ 

θάπνηα επέκβαζε είλαη κέζα ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο. 

ε ζπλεξγαζία κε ηελ ςπρηαηξηθή ζεξαπεπηηθή νκάδα, ν Ννζειεπηήο 

θξνληίδεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ είηε απφ ηελ 

θιηληθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ, είηε απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

Ννζειεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο εληάζεηο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζ’ απηφ. Δπίζεο, σο 

Γηαζπλδεηηθή Ννζειεπηηθή Φπρηθήο Τγείαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ε ζπλέρεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ άξξσζην, αθνχ πάξεη εμηηήξην θαη θχγεη απφ ην Ννζνθνκείν, 

πνπ γίλεηαη ηειεθσληθά ή θαη επαλαιακβαλφκελεο επηζθέςεηο γηα ζπκβνπιεπηηθή ή 

θαη γηα ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Η Ννζειεπηηθή Γ επεθηείλεηαη θαη ζηνπο 

ζπγγελείο ησλ αξξψζησλ, νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο 

λφζνπ ησλ πξνζθηιψλ ηνπο πξνζψπσλ. 

Η Robinson ε νπνία είλαη πξσηνπφξνο ζηε δηαζπλδεηηθή λνζειεπηηθή ηελ 

νξίδεη «σο ηαμηλφκεζε φισλ ησλ επηξξνψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην ράζκα ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ αζζελνχο θαη λνζειεπηή, κε ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε ηνπ 

ηειηθνχ ζηφρνπ». 

Η Γηαζπλδεηηθή-πκβνπιεπηηθή Ννζειεπηηθή Φπρηθήο Τγείαο αζρνιείηαη κε 

ηελ εθηίκεζε, αμηνιφγεζε, αληηκεηψπηζε θαη πξφιεςε ησλ ςπρνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ ησλ ζσκαηηθά αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Δπίζεο, ζηηο 



επηδηψμεηο ηεο ΓΦΝ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο, κεηαμχ: 

 Αζζελή-πξνζσπηθνχ 

 Μειψλ-πξνζσπηθνχ 

 Πξνζσπηθνχ-δηνίθεζεο 

Ο δηαζπλδεηήο λνζειεπηήο αμηνινγεί ηνλ αζζελή, ηε λφζν ηνπ, ην πεξηβάιινλ 

θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ σο ζχλνιν θαη φρη κφλν πεξηνξηζκέλεο κεηαβιεηέο φπσο ε λφζνο 

ή νη επηδξάζεηο ηεο ζεξαπείαο. 

     

ΥΧΡΟΙ ΑΚΗΗ ΣΗ ΓΦΝ 
 

 Γεληθά λνζνθνκεία 

 Κιηληθέο απνθαηάζηαζεο 

 Ννζειεπηηθά ηδξχκαηα ρξφληαο θξνληίδαο(π.ρ. γεξνθνκεία) 

 

 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ 
 

Ο Ννζειεπηήο σο κέινο ηνπ ςπρηαηξηθνχ ηνκέα ζπλεξγάδεηαη κε ηα ινηπά 

κέιε ηεο νκάδαο, ήηνη: 

 Φπρηάηξνπο ηεο Γηαζπλδεηηθήο-πκβνπιεπηηθήο 

 Φπρνιφγνπο 

 Κνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο 

Πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο αληαιιάζζεη 

απφςεηο, ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο, ζπκκεηέρεη θαη επεξεάδεη ηα ζρέδηα 

θξνληίδαο θαη ζπλεξγάδεηαη κε: 

 Ννζειεπηέο γεληθψλ ηκεκάησλ 

 Ννζειεπηέο εηδηθψλ ηκεκάησλ(ΜΔΘ-Υεηξνπξγεία) 

 Πξνζσπηθφ ηκεκάησλ παξνρήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο  

 Άιιν πξνζσπηθφ φπσο δηαηηνιφγνπο, θπζηνζεξαπεπηέο 

 Ννζειεπηηθή δηνίθεζε 

 Ιεξέαο ηνπ λνζνθνκείνπ 

 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΟΤ ΓΦΝ 
 

 ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. Δηδηθφηεηα Φπρηθήο Τγείαο 

2. Αλψηεξνο βαζκφο(γηα ηελ εμαζθάιηζε εκπεηξίαο ζηε δηνίθεζε θαη ηε γεληθή 

λνζειεπηηθή) 

3. Κιηληθή εκπεηξία ζηελ ςπρηθή πγεία γηα ηελ αμηνιφγεζε δχζθνισλ 

πεξηζηαηηθψλ 

 

 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1. Αληηθεηκεληθφηεηα  

2. Πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή σξηκφηεηα 

3. Γεμηφηεηεο ζηελ ηέρλε ηεο αθξφαζεο 

4. Ιθαλφηεηα λα απνθαζίδεη κε απηνλνκία 

5. Δλζπλαίζζεζε  



 

Ο φξνο ζπκβνπιεπηηθή-δηαζπλδεηηθή λνζειεπηηθή αληαλαθιά δχν 

αλεμάξηεηνπο ξφινπο ηνπ ζπκβνχινπ λνζειεπηή θαη ηνπ δηαζπλδεηή λνζειεπηή πνπ 

ζα ηνπ εηζάγνπλ αλαιπηηθφηεξα νη ζπλάδειθνη ηάγθξε Βαζηιηθή θαη Θσκά Αλζή. 

Η Γηαζπλδεηηθή κεζνιαβεί θαη εμεγεί ζπκπεξηθνξέο ηνπ αξξψζηνπ ζηνπο κε 

ςπρηαηξηθνχο ζπλεξγάηεο, επηδηψθεη λα απμήζεη ηελ πνηφηεηα παξνρήο ςπρνινγηθήο 

θξνληίδαο γηα ην ζσκαηηθά άξξσζην πνπ εκθαλίδεη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη 

αλαπηχζζεη ηηο ςπρνδπλακηθέο πιεπξέο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νκάδαο. 

Η δηαζπλδεηηθή λνζειεπηηθή ςπρηθήο πγείαο ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία επλνηθψλ 

ζπλζεθψλ γηα βνήζεηα ζηελ 

 πξφιεςε 

 δηάγλσζε 

 αληηκεηψπηζε ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ 

 δηεπζέηεζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ αζζελψλ ή κεηαμχ αζζελψλ θαη 

πξνζσπηθνχ 

 δηδαζθαιία 

 

Η θιηληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνζειεπηή ζηε δηαζπλδεηηθή, αξρίδεη κε ηελ 

παξαιαβή ηεο πξφζθιεζεο γηα αζζελή πνπ ρξεηάδεηαη ςπρηαηξηθή βνήζεηα θαη ε 

νπνία ζηέιλεηαη απφ ην ηκήκα πνπ λνζειεχεηαη ν άξξσζηνο. Ο λνζειεπηήο ηεο 

δηαζπλδεηηθήο νκάδαο δελ μερλά λα εθαξκφζεη ηηο αξρέο ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

ηνπ αηφκνπ, ηεο πίζηεο ζηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ, ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ηνπ θαη ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο κε ζεβαζκφ θαη ζεξκφ ελδηαθέξνλ. 

Δθαξκφδνληαο ινηπφλ ηε θηινζνθία θαη κέζνδν ηεο νιηζηηθήο θαη εμαηνκηθεπκέλεο 

θξνληίδαο, ηα ζηάδηα ηεο δηαζπλδεηηθήο δηεξγαζίαο είλαη ηα εμήο: 

Παξαιαβή ηεο πξφζθιεζεο 

Αμηνιφγεζε ηεο πξφζθιεζεο 

Πξνγξακκαηηζκφο λνζειεπηηθήο παξέκβαζεο 

Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο 

Δθηίκεζε απνηειεζκάησλ 

 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφζθιεζεο εμεηάδνληαη ηα αθφινπζα: 

 ηα αίηηα γηα ηα νπνία δεηείηαη ςπρηαηξηθή βνήζεηα 

 ην ζσκαηηθφ πξφβιεκα ηνπ αξξψζηνπ 

 ε ελεκέξσζε ηνπ αξξψζηνπ γηα ηελ ςπρηαηξηθή παξέκβαζε 

 ε εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπ αζζελνχο ζην λνζνθνκείν 

 

Απηφ πνπ ηδηαίηεξα αμηνινγείηαη είλαη ε έλδεημε ηνπ επείγνληνο ζηελ πξφζθιεζε.  

Η αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο, θαη εηδηθά ηνπ ςπρνινγηθνχ 

πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη, γίλεηαη θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ δηαζπλδεηή 

λνζειεπηή ζηνλ αζζελή. Πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαη απφ ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 

ηζηνξηθφ, απφ ην λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο λνζειείαο ηνπ 

αζζελνχο, ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ αζζελνχο θαη θπξίσο απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή. 

Αλ ν αζζελήο είλαη ζπγρπηηθφο ή δε δχλαηαη λα ζπλεξγαζηεί θαη δελ κπνξεί λα δψζεη 

πιεξνθνξίεο γηα φηη ηνπ ζπκβαίλεη, ν λνζειεπηήο εθηηκά ηελ θαηάζηαζε 

παξαηεξψληαο ηελ εμσιεθηηθή επηθνηλσλία ηνπ αξξψζηνπ. Σα ζηνηρεία φκσο απηά 

ηεο παξαηήξεζεο πξέπεη λα επαιεζεπηνχλ ζχληνκα απφ ηνλ ίδην ηνλ άξξσζην. 

 Απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο είλαη ηα ππνθεηκεληθά 

δεδνκέλα, δειαδή πσο αληηιακβάλεηαη θαη βηψλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ν άξξσζηνο θαη 

πφζν νη πξαγκαηηθφηεηεο πνπ βηψλεη κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ απφ ηνπο άιινπο. Ο 



λνζειεπηήο ζπρλά δηαπηζηψλεη φηη πίζσ απφ θαηλνκεληθά επηζεηηθέο, απηαξρηθέο, 

αξλεηηθέο θαη γεληθά δχζθνιεο ζπκπεξηθνξέο, ππάξρεη ν άλζξσπνο πνπ θάλεη 

έθθιεζε γηα βνήζεηα θαη θαηαλφεζε θαη ζηήξημε ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη. 

Ο λνζειεπηήο κπνξεί λα επηζθεθζεί ηνλ ίδην άξξσζην αξθεηέο  θνξέο. ηηο 

επηζθέςεηο ηνπ πξνζπαζεί λα επηθνηλσλεί κε ηνπο ζπγγελείο ηνπ αξξψζηνπ, ηνπο 

λνζειεπηέο ηεο θιηληθήο θαη ην ζεξάπνληα ηαηξφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν λνζειεπηήο 

παίξλεη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζρεδηάδεη ηηο λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο, 

θαζψο επίζεο ελεκεξψλεη γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη κε πνην ηξφπν κπνξεί λα 

βνεζεζεί ν ζπγθεθξηκέλνο άξξσζηνο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο θιηληθήο.   

 

ηηο πξσηλέο επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο δηαζπλδεηηθήο 

ςπρηαηξηθήο νκάδαο, πνπ είλαη θαζηεξσκέλεο γηα ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία, ν 

λνζειεπηήο είλαη εηζεγεηήο φισλ ησλ πεξηζηαηηθψλ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

επηζθέςεηο ηελ πξνεγνχκελε ή θαη ηελ ίδηα κέξα. Μεηά ηελ εηζήγεζε, αθνινπζεί 

ζπδήηεζε, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη θνηλή πξνζέγγηζε ηαηξηθή, λνζειεπηηθή θαη 

θνηλσληθή γηα θάζε πεξίπησζε αξξψζηνπ. Βέβαηα ην πιάλν γηα ζεξαπεία εθηφο απφ 

ην λνζειεπφκελν, πεξηιακβάλεη θαη ην λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

παξέρεη ζεξαπεία θαη θξνληίδα ζηνλ αζζελή, φπσο επίζεο θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

πάζρνληνο. 

Η δηαζπλδεηηθή ζπλεξγαζία θαζηζηά γλσζηφ φηη θιηληθά πξνβιήκαηα 

κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ θαη λα αληηκεησπηζζνχλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ αζζελψλ, 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη απηψλ πνπ παξέρνπλ θξνληίδα. Η δηαζπλδεηηθή είλαη 

πξνέθηαζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηαηί αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

αζζελνχο, πξνιακβάλεη πξνβιήκαηα θαη δηεπθνιχλεη ηηο ζρέζεηο.  

 

 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ  ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ  ΦΤΥΙΚΗ  ΤΓΔΙΑ 

 

H πκβνπιεπηηθή Ννζειεπηηθή Φπρηθήο Τγείαο, είλαη ε παξνρή θιηληθήο 

πεπεηξακέλεο γλψζεο γηα ην ρεηξηζκφ ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο θαη ζπκπεξηθνξάο 

ελφο αζζελνχο, κεηά απφ αίηεζε επαγγεικαηηψλ πγείαο, κε ςπρηαηξηθψλ ηκεκάησλ. 

Η ζπκβνπιεπηηθή ελζσκαηψλεη ηξεηο αιιεινζπλδεφκελεο εζηίεο  ηνλ 

άξξσζην, ην ζπκβνπιεπφκελν θαη ηε ζεξαπεπηηθή νκάδα. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζή ηεο, είλαη ε άξηζηε επηθνηλσλία κε ηνλ άξξσζην θαη 

ηνπο θξνληηζηέο ηνπ. Δμ’ ίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

αξξψζηνπ θαη ε γλψζε ησλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ κειψλ απηήο. 

 

ΣΤΠΟΙ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ 

α) Ο πξψηνο ηχπνο ζπκβνπιεπηηθήο, επηθεληξψλεηαη ζην πξφβιεκα ηνπ 

αξξψζηνπ. Σα πξνβιήκαηα ηνπ αζζελή έρνπλ άκεζε πξνηεξαηφηεηα. Σν θπξηφηεξν 

ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ  θαη ζηελ αλεχξεζε 

θαη εμάιεηςε ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηε θπζηθή αλάξξσζε ηνπ. πρλά, 

εκπιέθεηαη ν παξάγνληαο ρξφλνο θαη ηνχην γηαηί ν αζζελήο παξακέλεη ζην 

λνζνθνκείν, ζπλήζσο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην πξφβιεκα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζζεί άκεζα. 

β) Ο δεχηεξνο ηχπνο ζπκβνπιεπηηθήο εζηηάδεηαη ζην ζπκβνπιεπφκελν.  Οη  

ζηφρνη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο εδψ είλαη ε παξνρή βνήζεηαο ζην ζπκβνπιεπφκελν  

λνζειεπηή κε ζθνπφ  λα βειηησζνχλ   νη ρεηξηζκνί ηνπ θαη λα θαηαλνήζεη  ηηο 

πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο  ηνπ πξνβιήκαηνο   εξγαζίαο ηνπ. Δπηδηψθεηαη επίζεο, ε 



γελίθεπζε    απηήο    ηεο    κάζεζεο  ζε  παξφκνηεο    κειινληηθέο θαηαζηάζεηο. 

Η βαζηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν (ζπκβνχινπ - ζπκβνπιεπφκελνπ) είλαη 

νξηδφληηα. Γειαδή, επηηξέπεη ζην ζπκβνπιεπφκελν λα δερηεί ή λα απνξξίςεη ηα 

πξνηεηλφκελα απφ ην ζχκβνπιν θαη λα απνδερηεί νπνηεζδήπνηε ηδέεο   ζεσξνχληαη 

θαηάιιειεο γηα ηελ πεξίπησζε.   

γ) Ο ηξίηνο  ηχπνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη δηνηθεηηθφο ζηε θχζε ηνπ θαη 

επηθεληξψλεηαη ζην πξφγξακκα. Ο ζχκβνπινο θαιείηαη λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε 

ή ηε βειηίσζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ. Σα πξνγξάκκαηα πνηθίινπλ.  Μπνξεί λα 

αθνξνχλ πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο αξξψζησλ (αηνκηθά ή νκαδηθά ), νηθνγελεηψλ, 

ελδνυπεξεζηαθά πξνγξάκκαηα πξνζσπηθνχ θ.α. Δπίζεο, νη λνζειεπηέο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηηο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπ λνζνθνκείνπ, δεηνχλ ηε 

ζπκβνπιή ηνπ ζπκβνχινπ γηα ηε ζσζηή θαηεχζπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο ζηα 

θαηλνχξγηα ζέκαηα πνπ ρεηξίδνληαη, θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο . 

 

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΔ ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΝΟΗΛΔΤΟΜΔΝΟΤ 

 

Η απνδνρή ηεο λφζνπ θαη ε ζπκθηιίσζε κε απηή, αλάγεηαη απφ πξαγκαηηθή 

εζσηεξηθή πάιε, ηελ νπνία εμσηεξηθεχεη ν άξξσζηνο κε : 

 άξλεζε 

 άγρνο 

 αλεζπρία 

 ζπκφο 

 επηζεηηθφηεηα 

 εμάξηεζε 

 ζιίςε 

 απνκφλσζε 

Ο “ δχζθνινο ”  αζζελήο, είλαη απιά εθείλνο πνπ δελ έρεη αλαγλσξίζεη 

αθφκα ην εχξνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, θαη δελ έρεη νινθιεξψζεη ηελ πνξεία ηνπ 

πξνο ηελ ζπκθηιίσζε κε ηε λφζν. 

 

 

ΠΗΓΔ ΑΓΥΟΤ 

 

Σα αίηηα γηα ην άγρνο πνπ βηψλνπλ νη λνζειεπφκελνη είλαη: 

 Σν άγλσζην πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

 Σν άγλσζην ηεο αξξψζηηαο 

 Οη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ 

 Σπρφλ απψιεηα θάπνηαο ιεηηνπξγίαο ή νξγάλνπ 

 Οηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα 

 Δπαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εθθξεκνχλ. 

 

 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 

 

Ο ζχκβνπινο  λνζειεπηήο ςπρηθήο πγείαο, παξέρεη άκεζε εμεηδηθεπκέλε 

ςπρνινγηθή θξνληίδα ζηνλ αζζελή : 

 Γελ ελζαξξχλεη ηελ άξλεζε ηνπ 



 Παξνηξχλεη λα εθθξάζεη φηη αηζζάλεηαη γηα ηε λφζν 

 Αληηκεησπίδεη ηηο  αλάγθεο ηνπ   θαη φρη ηηο  αληηδξάζεηο ηνπ 

 Δλζαξξχλεη ηνλ άξξσζην λα   πεη ηη ζθέπηεηαη γηα ηε λφζν θαη ηη γλσξίδεη 

γη’απηήλ απφ ην γηαηξφ ηνπ 

 Βνεζάεη ηνλ αζζελή λα απνκαθξπλζεί απφ ηε θαληαζηηθή ηνπ ζθέςε θαη λα 

αληηκεησπίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

 Δλζαξξχλεη ηελ   αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ 

 Πξνζδηνξίδεη απφ θνηλνχ   ηηο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

 πλεξγάδεηαη καδί ηνπ  γηα ηελ αλεχξεζε ελαιιαθηηθψλ, απνδεθηψλ ηξφπσλ 

ζπκπεξηθνξάο   θαη  

 Γε ιεζκνλεί λα επαηλεί, λα αλαγλσξίδεη θαη λα εληζρχεη ηηο επηζπκεηέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ εθαξκφδεη ν λνζειεπφκελνο . 

 

 

ΤΜΒΟΤΛΟ – ΤΜΒΟΤΛΔΤΟΜΔΝΟ ΝΟΗΛΔΤΣΗ 

 

 Ο ζχκβνπινο λνζειεπηήο ςπρηθήο πγείαο, γλσξίδεη πνιχ θαιά ην 

λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζηξαηησηηθήο ππφζηαζήο 

ηνπ. Μπνξεί λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή ζε θάζε λνζειεπηή ρσξηζηά, αιιά θαη ζε 

νκαδηθφ επίπεδν, νξγαλψλνληαο θαη ζπληνλίδνληαο νκάδεο ππνζηήξημεο 

λνζειεπηψλ. 

Μέζα ζε θιίκα εκπηζηνζχλεο, απνδνρήο, ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο αιιά θαη 

ζεβαζκνχ ησλ νξίσλ ηεο νκάδαο, ν ζχκβνπινο λνζειεπηήο ςπρηθήο πγείαο, βνεζάεη  

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ λα : 

 Απνθηήζνπλ βαζηά γλψζε γηα ηε θχζε θαη ηελ αηηία ηνπ ςπρνινγηθνχ 

πξνβιήκαηνο ηνπ λνζειεπφκελνπ 

 Αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

 Δξκελεχνπλ ηηο δηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο  

 Θέηνπλ ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο 

 Δληνπίδνπλ ηα αίηηα ησλ stress ηνπ επαγγέικαηνο θαη λα ηα δηαρσξίδνπλ απφ ηελ 

παξνρή θξνληίδαο 

 Αληινχλ εζσηεξηθέο δπλάκεηο θαη λα απμάλνπλ ηε δεμηνηερλία ηεο αληηκεηψπηζεο 

 Δθηηκνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεσλ ηνπο   

Η βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ, 

αλαπηχζζνληαο ηηο ππνζηεξηθηηθέο δεμηφηεηέο ηνπ, είλαη   απφξξνηα ηεο ζπλερνχο 

πξνζπάζεηάο ηνπ γηα έλα μεθάζαξν θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν “εγψ”.  

 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ  ΝΟΗΛΔΤΟΜΔΝΟΤ 

Η πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή θξίζε πνπ βηψλνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

λνζειεπφκελνπ, ιφγσ ηεο  εηζαγσγήο ελφο κέινπο ηεο ζην λνζνθνκείν, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή. Γη' απηφ, ν άξξσζηνο πνπ θαηαιακβάλεη έλα θξεβάηη, δελ είλαη απιψο έλα 

άηνκν, αιιά κέινο κηαο νηθνγέλεηαο κε φια  φζα ζπλεπάγνληαη.                                                                                                                                                                                                  

 Η νηθνγέλεηα ζήκεξα παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηινκνξθία φπσο κεγάιε 

παξαδνζηαθή νηθνγέλεηα, ππξεληθή, κηθηή -παηδηά απφ πξνεγνχκελνπο γάκνπο-, 

κνλνγνλετθή, παηδηά εθηφο γάκνπ θιπ.  

Η νηθνγέλεηα δε ησλ ζηξαηησηηθψλ, έρεη θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ  



κεηαζέζεσλ, κε ηηο αληίζηνηρεο δπζθνιίεο φισλ ησλ κειψλ ηεο θαη πεξηζζφηεξν   ησλ 

αλήιηθσλ παηδηψλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, ζην ζρνιείν θ.α. 

Πάλησο, ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε θαη αλ βξίζθεηαη ε νηθνγέλεηα, γηα ηνλ 

αζζελή είλαη ζεκαληηθή.    

Γηα ηελ νηθνγέλεηα ην λνζνθνκείν ζπκβνιίδεη ην θφβν αιιά θαη ηελ ειπίδα. Ο 

ζπκβνιηζκφο ηνπ λνζνθνκείνπ επεξεάδεηαη απφ πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο 

πνπ έρεη ε νηθνγέλεηα γηα ηε ζεκαζία ηεο λφζνπ, ηε θχζε ηνπ ίδηνπ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Οη ζπλερείο επαθέο κε γηαηξνχο, λνζειεπηέο, εθπαηδεπφκελνπο θαη άιινπο 

ιεηηνπξγνχο πγείαο, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ελφριεζε ζηελ νηθνγέλεηα . Η εκπινθή 

ηεο νηθνγέλεηαο ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελή πνιχ ζπρλά νδεγεί ζε ζχγθξνπζε. 

Όηαλ παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε πξνζδνθίεο θαη αληηιήςεηο ζπκπεξηθνξάο, ηφηε ν ζχκβνπινο  

λνζειεπηήο θαιείηαη λα βνεζήζεη ζηε ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο ζρέζεο.   

Παξεκβαίλεη ηφζν ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο, φζν θαη ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο. ην ζπκβνπιεπφκελν λνζειεπηή, εζηηάδεηαη   ζε ζέκαηα πνπ θαίλεηαη 

λα ηνλ απαζρνινχλ, φπσο πξνζσπηθέο κεξνιεςίεο, πξνθαηαιήςεηο, θξίζεηο γηα ηνλ 

ηξφπν παξνρήο ηεο θξνληίδαο, θξίζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ζπγγελείο ηελ παξερφκελε θξνληίδα θ.α. 

Δπίζεο,  βνεζάεη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ λνζειεπφκελνπ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε θχζε   ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα εληνπίζνπλ   ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο γχξσ απ’ απηφ. Αθφκα, λα  είλαη ππνζηεξηθηηθνί ζηνλ αζζελή, 

αιιά φρη ππεξπξνζηαηεπηηθνί θαη ηέινο  ηνπο παξνηξχλεη λα κεηψλνπλ ην άγρνο ηνπο, 

κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκάδεο ππνζηήξημεο.   

Η ζπκβνπιεπηηθή δηεξγαζία δελ είλαη ζεξαπεία, αιιά, κπνξεί λα απνβεί 

ζεξαπεπηηθή,  απμάλνληαο ηελ επάξθεηα ηνπ εθάζηνηε ζπκβνπιεπφκελνπ, δίλνληάο 

ηνπ ζπλνιηθή αίζζεζε επίηεπμεο θαη απηναμίαο
 
. 

          

 

 

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΔΥΟΤΜΔ ΝΟΗΛΔΤΣΗ ΤΜΒΟΤΛΟ-ΓΙΑΤΝΓΔΣΗ 

 

1. Η λφζνο δελ είλαη θαηλφκελν κε κηα δηάζηαζε.  

2. Η παξακνλή ζην λνζνθνκείν απνηειεί θξίζε γηα ηνλ άξξσζην. 

3. Οη επηπινθέο κπνξνχλ λα κεησζνχλ φηαλ πξνζέμνπκε ηελ ςπρνινγηθή πιεπξά ηνπ 

αξξψζηνπ. 

4. Αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ γηα πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλε θαη 

απνηειεζκαηηθή θξνληίδα πγείαο.  

5. Απφιπηα αλαγθαίν λα λνζειεχνπκε ηνλ άξξσζην ζαλ λα είλαη πξφζσπν πνπ έρεη 

δσή θαη έμσ απφ ην λνζνθνκείν.  

6. Οη απαηηήζεηο ηνπ Ννζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο είλαη πνιιαπιέο θαη ν ΓΦΝ ηηο 

γλσξίδεη θαιά θαη είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή θαη 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηηο δπζθνιίεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. 

  

ΔΠΙΛΟΓΟ 
 

    Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη φηη κε ηε δηαζπλδεηηθή ςπρηαηξηθή σθειείηαη 

νπζηαζηηθά έλαο αζζελήο, δηφηη φηαλ ε θξνληίδα ηνπ πξνζεγγίδεηαη κε ζπιινγηθφ 

ηξφπν επηηπγράλεηαη ε δηαζχλδεζε θαη γεθπξψλεηαη ην ράζκα κεηαμχ ςπρηαηξηθήο 

θαη γεληθήο λνζειείαο. 


