
ΓΡΑΜΜΗ	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ	ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	

ΓΙΑ	ΠΑΙΔΙΑ,		ΕΦΗΒΟΥΣ	ΚΑΙ	ΤΟΥΣ	ΓΟΝΕΙΣ		Ή	ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ	ΤΟΥΣ	

	

Το	Ψυχιατρικό	Τμήμα	Παιδιών	και	Εφήβων	του	νοσοκομείου	«Γ.	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»		

ανακοινώνει	τη	λειτουργία		τηλεφωνικής	γραμμής	ψυχολογικής	υποστήριξης	

τη λειτουργία της οποίας υποστηρίζουν όλα τα µέλη της διεπιστηµονικής οµάδας και  

απευθύνεται	στις	παρακάτω	ομάδες	πολιτών:		

1. εργαζοµένους του νοσοκοµείου µας οι οποίοι είναι γονείς ή/και φροντιστές 
ανηλίκων για ζητήµατα τα οποία φορούν στους ανηλίκους αυτού;  

2. εργαζοµένους του νοσοκοµείου ή /και γονείς –φροντιστές για ζητήµατα που 
αφορούν ανηλίκους που νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο µας 

3. παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες τους, οι οποίοι  κατοικούν  στην 
περιοχή ευθύνης του Τµήµατοςi και παρακολουθούνται ήδη σε αυτό  

4. παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες τους οι οποίοι  κατοικούν  στην 
περιοχή ευθύνης του Τµήµατος και δεν έχουν απευθυνθεί µέχρι τώρα σε 
αυτό   

Οι παραπάνω µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα : 

(1) 2310-535537 (Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων- Εύοσµος) 
µεταξύ 8.30 πµ. και 2.30 µµ όλες τις εργάσιµες ηµέρες (υπεύθυνη ψυχίατρος 
παιδιών και εφήβων: Ευαγγελινή Αθανασοπούλου email: lilianatha@gmail.com, 
skype: Lilia Atha)  

(2) 2313-307573 ( Μονάδα Ψυχιατρικής Νοσηλείας /Διασυνδετική Υπηρεσία του 
Τµήµατος Παιδιών και Εφήβων) µεταξύ 9.30 πµ. και 2.30 µµ όλες τις εργάσιµες 
ηµέρες (υπεύθυνη ψυχίατρος παιδιών και εφήβων: Αναστασία Μπέκα, email: 
anastasibeka@gmail.com ). 

 

Για τους εργαζόµενους του νοσοκοµείου είναι διαθέσιµα και τα κινητά τηλέφωνα των δύο 
υπευθύνων (από το τµήµα προσωπικού).		 

																																																													
i Περιοχή ευθύνης του Ψυχιατρικού Τµήµατος Παιδιών και Εφήβων του νοσοκοµείου µας 
αποτελούν οι παρακάτω περιοχές της Θεσσαλονίκης: Εύοσµος, Κάτω Ηλιούπολη, 
Ελευθέρια-Κορδελιό, Κουφάλια, Πρόχωµα, Λαγκαδάς, Ανάληψη  Λαγκαδά, Ηράκλειο, 
Καβαλάρι, Κολχικό, Λαγυνά , Αρέθουσα, Μαυρούδα, Σκεπαστό, Στεφανινά,  Φιλαδέλφιο, 
Κύµινα, Βραχιά, Ν. Μάλγαρα , Άσσηρος, Κριθιά, Νεοχωρούδα , Ν.Φιλαδέλφεια, 
Πεντάλοφος ,Μεσαίον ,Λητή, Δρυµός, Μελισσοχώρι, Σοχός, Ασκός, Κρυονέρι Σοχού, 
Περιβολάκι,, Χρυσαυγή, Μενεµένη, Δενδροπόταµος, Πολίχνη, Ασβεστοχώρι, Εξοχή, 
Φίλυρο, Χορτιάτης, Ωραιόκαστρο, Πεύκα, και οι νοµοί  Ηµαθίας, Πιερίας και Πέλλας 

 



																																																																																																																																																																														
 



	

	

Εθνικόν	και	Καποδιστριακόν	
Πανεπιστήμιον	Αθηνών	
Ιατρική	Σχολή	
Παιδοψυχιατρική	Κλινική	
Δ/ντής:	Καθηγητής		Γερ.	Κολαΐτης	 	

	
«Παροχή	υπηρεσιών	ψυχικής	υγείας	σε	παιδιά	και	οικογένειες	την	εποχή	του	

κορωνοïού»	
	
Η	Παιδοψυχιατρική	Κλινική	της	Ιατρικής	Σχολής	του	ΕΚΠΑ,	στο	Νοσοκομείο	Παίδων	
«Η	 Αγία	 Σοφία»,	 αναγνωρίζοντας	 διαχρονικά	 τις	 τραυματικές	 επιδράσεις	 που	
πλήττουν	τον	ψυχισμό	της	ελληνικής	οικογένειας,	βρίσκεται	διαρκώς	σε	εγρήγορση	
και	ετοιμότητα	για	να	αντιμετωπίσει	τις	ψυχολογικές	και	ψυχιατρικές	ανάγκες	που	
εκφράζονται	από	τα	παιδιά	και	τους	γονείς	τους.	
	
Η	 παρούσα	 επιδημιολογική	 κατάσταση	 είναι	 μοναδική	 και	 πρωτόγνωρη.	 Ήδη	
παρατηρούμε	τις	άμεσες	επιδράσεις	της	εξάπλωσης	του	κορωνοϊού	στα	πεδία	της	
σωματικής	και	ψυχικής	υγείας.	Ενώ	η	νοσολογική	φύση	της	πανδημίας	φέρεται	να	
επικεντρώνεται	στα	σωματικά	συμπτώματα,	ο	ψυχικός	τραυματισμός	των	παιδιών	
και	των	οικογενειών	τους	έχει	αρχίσει	ήδη	να	διαφαίνεται.	Εκτός	της	αίσθησης	του	
γενικευμένου	 φόβου	 και	 άγχους	 που	 συνοδεύει	 την	 πανδημία,	 το	 καθεστώς	
εγκλεισμού,	 η	 κοινωνική	 απόσταση,	 η	 διακοπή	 καθημερινών	 δραστηριοτήτων,	 η	
δραματική	 μείωση	 του	 οικογενειακού	 εισοδήματος	 συνιστούν	 σημαντικούς	
παράγοντες	 κινδύνου	 για	 την	 ψυχική	 υγεία	 και	 την	 προσαρμογή	 των	
παιδιών/εφήβων	και	των	οικογενειών	τους.	
	
Η	 Παιδοψυχιατρική	 Κλινική	 του	 ΕΚΠΑ	 συνεχίζει	 απρόσκοπτα	 να	 παρέχει	 τις	
υπηρεσίες	 της	 με	 βάση	 τις	 νέες	 υγειονομικές	 και	 κοινωνικές	 ανάγκες	 που	
προκύπτουν	 από	 την	 παρούσα	 επιδημιολογική	 κρίση.	 Εστιάζοντας	 στην	
ευαλωτότητα	 της	οικογένειας	και	 των	μελών	 της,	η	Κλινική	έχει	προσαρμόσει	 ένα	
ευρύ	φάσμα	υπηρεσιών	που	ανταποκρίνονται	πλήρως	στις	ψυχοκοινωνικές	ανάγκες	
τόσο	 των	 παιδιών	 όσο	 και	 των	 γονέων	 τους.	 Με	 στόχο	 την	 πρόληψη	 και	
αντιμετώπιση/θεραπεία	των	ψυχοπαθολογικών	καταστάσεων	που	εκδηλώνονται	εν	
μέσω	της	πανδημικής	κρίσης,	το	προσωπικό	της	Κλινικής	αναλαμβάνει	να	φέρει	εις	
πέρας	 ένα	 ιδιαίτερα	 δύσκολα	 έργο.	 Οι	 οικογένειες	 των	 παιδιών	 και	 εφήβων	 που	
βρίσκονταν	ήδη	σε	συνεργασία	με	την	Κλινική,	συνεχίζουν	κανονικά	να	λαμβάνουν	
υποστήριξη	μέσω	εφαρμογών	τηλεψυχιατρικής.		
	
Στα	 πλαίσια	 αυτά,	 ειδικοί	 επιστήμονες	 ψυχικής	 υγείας	 θα	 απαντούν	 και	 θα	
παρέχουν	 καθοδήγηση	 και	 υποστήριξη	 σε	 οικογένειες	 που	 το	 έχουν	 ανάγκη	 στην	
παρούσα	 κατάσταση.	 Οι	 ενδιαφερόμενοι	 μπορούν	 να	 επικοινωνούν	 στις	
τηλεφωνικές	γραμμές		213	2013298	&	210	6924467	(καθημερινά,	09:00-14:00	μμ).	
Τέλος,	 στον	 ιστότοπο	 της	 Κλινικής	 child-psychiatry.med.uoa.gr	 υπάρχει	 σχετικό	
ενημερωτικό	υλικό.	


