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Θέμα: «Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε παιδιά και εφήβους στη νήσο Ίο σε συνεργασία 

με το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων του Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας»  

  

Η 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό 

ευθύνης της έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την άρση των φραγμών και την καταπολέμηση 

της απομόνωσης που υφίστανται οι νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, η 

παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους των νησιών αποτελεί βασική συνθήκη 

για την βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

 

Η 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων 

του Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας και το Κέντρο Υγείας Ίου έχει εκπονήσει σχέδιο για την παροχή 

υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους στη νήσο Ίο, με τη χρήση υπερσύγχρονου 

συστήματος τηλεϊατρικής που διαθέτει.  

 

Το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων του Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας λειτουργεί από το 2011 

και στελεχώνεται με έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες. Η σύνθεση της διεπιστημονικής 

ομάδας περιλαμβάνει Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγο, Νοσηλευτή, Ειδικό Παιδαγωγό, Εργοθεραπευτή, 

Επισκέπτη Υγείας, Κοινωνικό Λειτουργό και Γραμματεία. Σκοπός του Τμήματος είναι προαγωγή 

της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής παιδιών και εφήβων και των οικογενειών τους, καθώς 

και η ενίσχυση της σχέσης γονέα – παιδιού και η ενδυνάμωση του γονεικού ρόλου.  

 

Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση θέτει στον πυρήνα της την οικογένεια, ως το βασικό κύτταρο 

ανάπτυξης του παιδιού. Συνεπώς, η πρώτη επαφή των επαγγελματιών υγείας θα γίνεται πάντα με 
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τους γονείς των παιδιών, προκειμένου, τυχόν ανησυχίες και προβληματισμοί να διατυπωθούν 

εντός του κατάλληλου επιστημονικού πλαισίου.  

 

Στο σημείο αυτό ζητάμε την στήριξή σας, καθώς η παρέμβαση στον ευαίσθητο τομέα της ψυχικής 

υγείας παιδιών και εφήβων διέρχεται, ως ένα βαθμό, μέσα και από το σχολείο. Συγκεκριμένα θα 

παρακαλούσαμε εκ πρώτης για την έγγραφη σύμφωνη γνώμη σας, ως προς την  ανάρτηση 

σχετικών ανακοινώσεων στα σχολεία της Ίου για την ενημέρωση εκπαιδευτικών και γονιών. Σε 

δεύτερο χρόνο, και με την έναρξη της δράσης για την οποία εγγράφως θα σας ενημερώσουμε, θα 

παρακαλούσαμε να αποσταλεί από την Υπηρεσία σας σχετική ενημέρωση προς τις Δ/νσεις των 

σχολείων Ίου, καθώς, όπως γνωρίζετε, για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης συγκεκριμένων 

περιστατικών ενδεχομένως να κριθεί σκόπιμη η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από  

εκπαιδευτικούς.  

  

Αξιοποιώντας τη θέληση για προσφορά στους συνανθρώπους μας που επιδεικνύουν οι 

επαγγελματίες υγείας και την υποδομή που διαθέτουμε,  ξεκινάμε, εντός των επόμενων ημερών, 

από την Ίο, την άρση των φραγμών στους κατοίκους των νησιών και την εξασφάλιση της 

πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ψυχικής υγείας.  

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί. 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

Ιορδανίδου Όλγα 
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