ΥΠΗΡΕΙΑ ΥΜΒΟΥΛΟΥ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – MENTAL HEALTH COUNSELING SERVICE
Παηεζίσλ 76, 104 34 Αζήλα. Tει: 210 8203239, / Fax: 210 8203200
76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203239 / Fax: (+30) 210 8203200
E-mail: akatideniou@aueb.gr, akatideniou@yahoo.com / www.aueb.gr

27/3/2020
ΧΥΦΘΚΗ ΥΓΕΘΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΘΑ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Ο COVID-19 πξνζβάιεη αλζξώπνπο όισλ ησλ ρσξώλ, θπιώλ, ζξεζθεηώλ,
θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θαη κνξθσηηθώλ επηπέδσλ. Αλ θαη ε ζλεηόηεηα ηνπ ηνύ είλαη
ρακειή, ηα πξσηνθαλή κέηξα πνπ έρνπλ πάξεη όιεο νη ρώξεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπζηεκάησλ πγείαο ώζηε λα κπνξέζνπλ λ’ αληηκεησπίζνπλ ηελ παλδεκία, έρνπλ
πξνθαιέζεη επιόγσο κεγάιν άγρνο ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο.
Ο εγθιεηζκόο, ην ζηακάηεκα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, ε απώιεηα αγαπεκέλσλ ηξόπσλ
δσήο, ε απνκάθξπλζε από αγαπεκέλα πξόζσπα, νη ελνρέο, ε κνλαμηά, ν θόβνο γηα
ηελ πγεία, ην άγλσζην, ε έιιεηςε ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηε ιήμε ησλ πξνβιεκάησλ,
ε έιιεηςε πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο, ε νηθνλνκηθή αβεβαηόηεηα, ε επηβαξεκέλε
ςπρηθή πγεία ησλ ειιήλσλ κεηά από 10 ρξόληα θξίζεο, πξνθαινύλ πξόζθνξν
έδαθνο γηα απνζηαζεξνπνίεζε ηεο ςπρηθήο ιεηηνπξγίαο. Πηζαλόλ νη ζπλέπεηεο ζηελ
νηθνλνκία θαη ζηελ ςπρηθή καο πγεία λα γίλνπλ εμίζνπ ζνβαξέο κε ηελ κόιπλζε.
Είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα πξνζπαζήζνπκε λα δηαηεξήζνπκε ηελ ςπρξαηκία θαη ηελ
ππνκνλή καο, λα ζθεθηόκαζηε ζεηηθά, λα έρνπκε έλα εκεξήζην πξόγξακκα, λα
επηζηξαηεύζνπκε ηηο δεκηνπξγηθέο καο πιεπξέο, λα θξαηήζνπκε εμ απνζηάζεσο
θνηλσληθέο επαθέο, λα αθνύκε ηνπο εηδηθνύο θαη όρη ηελ παξαπιεξνθόξεζε, λα
γπκλάδνπκε ζώκα θαη πλεύκα θαη λα γίλνπκε αιιειέγγπνη γηα άιινπο αλζξώπνπο.
Έρεη απνδεηρηεί επηζηεκνληθά όηη ε αιιειεγγύε κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ είλαη
πξνζηαηεπηηθόο παξάγνληαο ηεο ςπρηθήο πγείαο. Δελ πξέπεη λα ληξεπόκαζηε γηα ηα
ζπλαηζζήκαηα καο, ην άγρνο, ηε ζιίςε, ην θόβν, ηηο ελνρέο. Ζεηάκε λα κηιήζνπκε κε
εηδηθό ςπρηθήο πγείαο όηαλ ην έρνπκε αλάγθε.
SKYPE: Mental Health Aueb
Η ππεξεζία Σπκβνύινπ Χπρηθήο Υγείαο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
ιεηηνπξγεί κέζσ ηειεταηξηθήο, θαηόπηλ ξαληεβνύ. Οη ζπλεδξίεο ζα γίλνληαη κέζσ
SKYPE ζηνλ ινγαξηαζκό : Mental Health Aueb.Τα ξαληεβνύ ζα πξνγξακκαηίδνληαη
ζηέιλνληαο κήλπκα ζην: akatideniou@aueb.gr
Η ηειε-ζπλεδξία έρεη ζπκβνπιεπηηθό ραξαθηήξα, επνκέλσο πεξηζηαηηθά πνπ
απαηηνύλ θαξκαθεπηηθή αγσγή ή λνζειεία ή έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ επείγνληνο,
ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηα εθεκεξεύνληα λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο θαη θέληξα
ςπρηθήο πγηεηλήο.
Η ζύκβνπινο Χπρηθήο Υγείαο, Θαηξόο- Χπρίαηξνο παηδηώλ θαη λέσλ
Αλησλία Καηηδέληνπ (facebook: Quarantine Aueb)

