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Τηλεφωνικές Γραμμές Βοήθειας στον Τομέα της Υγείας



Τηλεφωνικές Γραμμές Βοήθειας στον Τομέα της Υγείας

• Παρέχουν πληροφορίες και συμβουλευτική για ευρύ φάσμα ζητημάτων υγείας
• Παρέχουν υπεύθυνη ενημέρωση για τη νόσο
• Αποτελούν εργαλείο ενδυνάμωσης στη χρόνια νόσο
• Έχουν χαμηλό κόστος
• Προσβασιμότητα
• Ευκολία προσέγγισης ειδικού
• Αμεσότητα με τον χρήστη
• Πλήθος θεραπευτικών επιλογών
• Διασφάλιση ανωνυμίας 
• Εξατομικευμένη προσέγγιση
• Υπεροχή έναντι του διαδικτύου 



Τηλεφωνικές Γραμμές Βοήθειας στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας



Τηλεφωνικές Γραμμές Βοήθειας στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας

• Ιδιαιτερότητες του ψυχικού προβλήματος – της ψυχικής νόσου 
• Κοινωνικό στίγμα
• Μη αναζήτηση βοήθειας – «θεραπευτικό χάσμα»
• Ανάγκη για ανωνυμία και εμπιστευτικότητα
• Πρώτες τηλεφωνικές υπηρεσίες στον τομέα της ψυχικής υγείας την δεκαετία του ‘60 διεθνώς
• Πρόληψη αυτοκτονιών
• Άμεση παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης – «Γραμμές Ψυχικών Πρώτων Βοηθειών»
• Συμπληρωματικά στις υπάρχουσες υπηρεσίες ψυχικής υγείας
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 Άγνοια για την κλινική εικόνα των ψυχικών διαταραχών – διάχυτες παρερμηνείες για την ψυχική 
νόσο και τη θεραπεία της

 Έλλειμμα ενημέρωσης για τις υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

 Το 36% δεν είχε απευθυνθεί ποτέ σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας

 Η “κατάθλιψη” ήταν συχνά το πρόσχημα για επικοινωνία με τον “ειδικό”

 Στίγμα – Διάχυτες παρερμηνείες – αρνητικές στάσεις απέναντι στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και 
την ψυχιατρική θεραπεία 



Αφηγήσεις για το στίγμα

«Σας τηλεφωνώ από επαρχία. Δεν θα ήθελα να μαθευτεί ότι πηγαίνω σε ψυχίατρο. Μπορείτε να μου 
προτείνετε Κέντρο Ψυχικής Υγείας σε κάποια άλλη περιοχή;»

«Προτιμώ να έρθω στη Αθήνα για να με δει γιατρός. Αν πάω εδώ μπορεί να με δει κανένας γνωστός 
και τότε χάθηκα … ».

«Δεν είναι εύκολο πράγμα να είναι κανείς άρρωστος, να πρέπει να πηγαίνει στον ψυχίατρο, να 
παίρνει χάπια. Εγώ δε μένω στην Αθήνα αλλά δε με πειράζει να κλείσω ραντεβού με γιατρό στην 
Αθήνα. Το προτιμώ. Αν τύχει και με δουν εδώ να πηγαίνω σε γιατρό, θα το μάθουν όλοι και δεν θα το 
ήθελα σε καμία περίπτωση».

«Εδώ είναι χωριό, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν μπορώ να πάω σε ψυχίατρο. Ούτε στην 
κοντινή μας πόλη μπορώ να πάω, με ξέρουν και θα μαθευτεί».



Γραμμές Τηλεφωνικής υποστήριξης και Πανδημία













https://www.mhe-sme.org/library/helplines/
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 “Η ανάγκη είναι η μητέρα της επινόησης”

        Αγγλική παροιμία

Ανάγκη για καινοτόμες υπηρεσίες



17 Μαρτίου 2020 : 2107297957

4 Απριλίου 2020  : 10306

Μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, η οποία παρέχει δωρεάν, ανώνυμα 
και εμπιστευτικά ενημέρωση για τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες της Covid-
19, ψυχιατρική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.





Στη Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306
 Οι συνομιλίες είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές

 Ο χειρισμός των θεμάτων διέπεται από σεβασμό στην προσωπικότητα και στα 
δικαιώματα του καλούντα 

 Δεν ζητείται κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο πέρα από εκείνα που είναι 
απαραίτητα για την κατάλληλη υποστήριξη του καλούντα

 Στο τέλος της κάθε συνομιλίας καταγράφονται πληροφορίες με κύριο στόχο την 
έγκαιρη αποτύπωση των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των καλούντων

 Γίνεται καταγραφή των βασικών κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών, των 
αιτημάτων, των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης και των συναισθημάτων 
των καλούντων



Αξιολόγηση κλήσεων της Γραμμής 10306

Πρώτη φάση
Σε τυχαίο δείγμα 1606 ερωτηματολογίων

• Αναφορικά με τα κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία το 65.2% είναι γυναίκες, το 41.1% έγγαμοι, το 
42.1% έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές και το 53% ανήκει στις οικονομικά 
ενεργές ομάδες. 

• Η πλειοψηφία των καλούντων (63%) δεν ανέφερε να πάσχει από κάποια ψυχική νόσο. 

• Ο ένας στους δύο δεν είχε ποτέ απευθυνθεί σε επαγγελματία ψυχικής υγείας.

10306:   Πύλη εισόδου στο σύστημα ψυχικής υγείας

• Από την ποιοτική ανάλυση των κλήσεων κατά την εποπτεία, η πλειοψηφία των καλούντων 
ανέφερε το στίγμα ως σημαντικό εμπόδιο στην αναζήτηση βοήθειας.

                                             10306:   Αποστιγματιστικός ρόλος της Γραμμής  



Αξιολόγηση κλήσεων της Γραμμής 10306

Πρώτη και Δεύτερη φάση
Δείγμα: τυχαίο δείγμα 1576 κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν εν μέσω του πρώτου lockdown 
(Μάρτιος-Απρίλιος 2020) και του δεύτερου (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021). 

Αφαιρέθηκαν οι κλήσεις που αφορούσαν τους repeated callers για την επεξεργασία που αφορούσε 
σε κλινικό προφίλ.

Εργαλείο: για την εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης των καλούντων. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες ανίχνευσης κλινικά σημαντικής αγχώδους και 
καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, που διαμόρφωσαν και εγκυροποίησαν οι Goldberg και 
συνεργάτες (1988). Οι κλίμακες έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες τηλεφωνικές γραμμές 
ψυχολογικής υποστήριξης διεθνώς (Burgess et al. 2008), ενώ είχαν ενσωματωθεί και στην 
Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη (Οικονόμου και συν. 2012).  

Συλλέχθησαν επίσης στοιχεία για το αίτημα της κλήσης και τα βασικά κοινωνικο-
δημογραφικά χαρακτηριστικά του καλούντος.
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΥΣ
Δυσκολία να χαλαρώσει

 

54% 

 

41,9%

Διαρκής ανησυχία 49,1% 32,9%
Ανησυχία για την υγεία 43,4% 32,6%
Νευρικότητα 27,8% 28,1%
Διαταραχές στον ύπνο 24,7% 24,9%
Δυσκολία στην έλευση του ύπνου 20,5% 22,3%
Ευερεθιστότητα 21,9% 21,5%
Αντιδράσεις του ΑΝΣ 17,7% 11,9%
Πονοκέφαλοι/αυχενικά 9,2% 4,8%

Κλινικά σημαντικό άγχος 20,3% 10,4%

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Απώλεια ευχαρίστησης

 

24,1%

 

31,2%

Χαμηλά επίπεδα ενέργειας 24,1% 30%
Απελπισία 30,6% 27,9%
Απώλεια εμπιστοσύνης στον εαυτό 20,7% 15%

Γνωστικές δυσκολίες 26% 10,2%
Ψυχοκινητική επιβράδυνση 7,1% 8,4%
Πρόωρη αφύπνιση 10,9% 4,7%
Χειρότερη διάθεση το πρωί 15,8% 3,4%
Απώλεια βάρους 3,8% 2,9%

Κλινικά σημαντική κατάθλιψη 37% 37,4%



Συμπεράσματα - Σκέψεις

• Πύλη εισόδου στο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας

• Άρση του στίγματος 
• Φίλτρο διαλογής- αναχαίτισης περιστατικών
• Υπηρεσία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
• Χρόνιες παθογένειες και «υποκείμενα νοσήματα» του συστήματος υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας





Ζητήματα όπως:

 η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας 
 ο αποστιγματισμός της ψυχικής νόσου και
 η ανάγκη για κινητοποίηση των ατόμων που χρήζουν βοήθειας από 

ειδικό ψυχικής υγείας

παραμένουν ανοιχτά



Ήρθε για να μείνει…

Σας ευχαριστώ
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