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Θέμα: «Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε παιδιά και εφήβους στα νησιά της 

Δωδεκανήσου 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 δρομολογούμε και υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις. Μία 

τέτοια δράση αποτελεί και η παροχή υπηρεσιών από το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών 

και Εφήβων του Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας σε παιδιά και εφήβους που κατοικούν σε 

απομακρυσμένες περιοχές. Η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας είναι δυνατή μέσω του 

Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ).  

 

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 

Πειραιάς,  02/02/2018 

Αρ. Πρωτ.:  ΔΠΑΠ 5961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Περιφερειακό Διευθυντή  

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου 

κ.  Βασίλη Καραγιάννη  
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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 γονεϊκού 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 τους γονείς των παιδιών, προκειμένου, τυχόν ανησυχίες και 

προβληματισμοί να διατυπωθούν εντός του κατάλληλου επιστημονικού πλαισίου.  

 

Η πραγματοποίηση της δράσης είναι δυνατή σε νησιά που διαθέτουν σταθμό του 

Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ). Συγκεκριμένα σταθμός τηλεϊατρικής στην 

περιοχή των Δωδεκανήσων υπάρχει στα κάτωθι νησιά:  

Κάλυμνος_ (Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου 

¨Το Βουβάλειο¨) 

Τήλος_ (Π.Π.Ι. Τήλου) 

Κω_(Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω) Αστυπάλαια_ (Π.Π.Ι. Αστυπάλαιας) 

Λέρος_ (Κ.Θ. – Κ.Υ. Λέρου) Σύμη_ (Π.Π.Ι. Σύμης) 

Ρόδος_ (Κ.Υ. Έμπωνα) Μεγίστη_ (Π.Π.Ι. Μεγίστης) 

Κάρπαθος_ (Κ.Υ. Καρπάθου) Νίσυρος_ (Π.Π.Ι. Νισύρου) 

Πάτμος_(Κ.Υ. Πάτμου) Κάσος_ (Π.Π.Ι. Κάσου) 

 

Αξιοποιώντας τη θέληση για προσφορά στους συνανθρώπους μας που επιδεικνύουν οι 

επαγγελματίες υγείας και την υποδομή που διαθέτουμε, εντείνουμε τις προσπάθειες 

μας για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους στα 

προαναφερόμενα νησιά. Οι γονείς των προαναφερόμενων νησιών θα μπορούν από 1η  

Μαρτίου 2018 να απευθύνονται στις ως άνω αναφερόμενες μονάδες υγείας 

προκειμένου να ενημερωθούν για τη δυνατότητα που έχουν να συζητήσουν 

προβληματισμούς σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών τους.  

 

Όπως αντιλαμβάνεσθε, η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία 

της όλης προσπάθειας και προς αυτή την κατεύθυνση 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 για την 

σχετική ενημέρωση των Δ/ντων των σχολείων των προαναφερόμενων νησιών, 

προκειμένου και αυτοί με τη σειρά τους, να ενημερώσουν τους γονείς των μαθητών. 

Όπως άλλωστε γνωρίζετε, για την αξιολόγηση συγκεκριμένων περιστατικών, 
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ενδεχομένως να κριθεί σκόπιμη η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από  

εκπαιδευτικούς.  

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί. 

 

 Η Διοικήτρια  

 Όλγα Ιορδανίδου  

Κοινοποίηση:  

- Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας 

- Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου ¨Το Βουβάλειο¨ 

- Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω 

- Κ.Θ. – Κ.Υ. Λέρου 

- Κ.Υ. Έμπωνα 

- Κ.Υ. Καρπάθου 

- Κ.Υ. Πάτμου 

- Κ.Υ. Τήλου 

- Π.Π.Ι. Αστυπάλαιας 

- Π.Π.Ι. Κάσου 

- Π.Π.Ι. Σύμης 

- Π.Π.Ι. Μεγίστης  

- Π.Π.Ι. Νισύρου 

 

Εσωτερική διανομή:  

- Γραφείο Υποδιοικητή 2ης Δ.Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Γεώργιο Αντύπα. 

- Γραφείο Υποδιοικητή 2ης Δ.Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Ευάγγελο Κυζηράκο. 
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