
Πολιτικές ψυχικής υγείας για 
πρόσφυγες

Κ. Μοσχοβάκης

Προϊστάμενος Δ/νσης Ψυχικής 
Υγείας



Ψυχαδέλφεια

Πολιτικές ψυχικής υγείας για μετανάστες & 
άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

Πρόγραμμα Ψυχαδέλφεια

• Κέντρο Ημέρας Ιόλαος (μετανάστες)

• Ξενώνας (μετανάστες)

• Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (μετανάστες)

• Κέντρο Ημέρας Ζεφυρίου (Ρομά)

• Κέντρο Ημέρας Κεραμεικού (μουσουλμάνοι)



Ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες για 
πρόσφυγες

Πλέγμα υφιστάμενων υπηρεσιών για πρόσφυγες

Α. Δημόσιο Σύστημα Ψυχιατρικής Περίθαλψης

• Μονάδες Ψυχικής Υγείας (κυρίως

νοσηλευτ. δομές)

• ΚΕΕΛΠΝΟ

• Εξειδικευμένες δομές ψυχ. Υγείας

Β. Μη κυβερνητικός τομέας



Νέες δράσεις για πρόσφυγες

• Άρση αποκλεισμών στην χορήγηση 
υπηρεσιών υγείας

• Προσαρμογή συστήματος κοστολόγησης ΝΠΙΔ

• Συνεργασία με ΚΕΕΛΠΝΟ

• Διερεύνηση δυνατότητας πρόσληψης 
επικουρικών ψυχιάτρων στα σημεία εισόδου



Κύρια Προβλήματα 

• Περιορισμένη κινητοποίηση υφιστάμενων ΜΨΥ

• Μη-ικανοποιητική διασύνδεση εμπλεκόμενων 
τομέων πολιτικής

• Μη-ικανοποιητική διασύνδεση εμπλεκόμεων
δομών και υπηρεσιών

• Μη –διαθεσιμότητα ιατρικού προσωπικού στα 
σημεία εισόδου

• Απουσία διερμηνέων & δυστοκία στην κάλυψη 
της ανάγκης διερμηνεία από ΝΠΔΔ



Πεδίο δράσης εξειδικευμένων ΜΨΥ 
για πρόσφυγες

Κύρια αιτήματα για ψυχοκοινωνική παρέμβαση

1. υποστήριξη ψυχωσικών ασθενών

μη-επάρκεια εξειδικευμένων δομών (ΕΔ)

μη-συμπερίληψη ΕΔ στον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ

2. υποστήριξη ασθενών με «προβλήματα 
συμπεριφοράς»

κίνδυνος ψυχιατρικοποίησης προβλημάτων 
κοινωνικής ένταξης

κίνδυνος ανάπτυξης σωφρονιστικών δομών με 
ψυχιατρικό μανδύα



Σχεδιασμός για ανάπτυξη 
εξειδικευμένων ΜΨΥ

Δίκτυο δομών για πρόσφυγες

• Ανήλικοι

2 Κέντρα Ημέρας (Αττική & Θεσσαλονίκη)

1 Ξενώνας Βραχείας Νοσηλείας

• Ενήλικοι

2 Κέντρα Ημέρας (Αττική & Θεσσαλονίκη)

1 Οικοτροφείο (Αττική)



Κύριοι άξονες σχεδιασμού

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

• Υποστήριξη προσφύγων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας

• Υποστήριξη εμπλεκόμενων επαγγελματιών

Αρχές & άξονες παρέμβασης

Ταχεία επανένταξη προσφύγων στην κοινότητα

Εξωστρεφή λειτουργία (εκπση & εποπτεία) με  
κινητά κλιμάκια 

Μη-ψυχιατρικοποίηση «προβληματικών 
συμπεριφορών»



Προκλήσεις & Προβλήματα
• Πρόληψη συστημικών & ιδρυματικών 

παραγόντων κινδύνου
• Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας & 

εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας
• Διασφάλιση πρόσβασης σε όλα τα σημεία 

διαμονής προσφύγων
• Διασφάλιση βέλτιστης εμπλοκής προσφύγων στο 

πλέγμα δράσεων ψυχικής υγείας
• Εφαρμογή λειτουργικού συστήματος 

παραπομπών
• Αντιμετώπιση ελλειμμάτων στην 

διαχείριση/αντιμετώπιση θυμάτων 
βασανιστηρίων/κακοποίησης


