
Γηαδηθαζία: 

1. Καιείηε θαζεκεξηλά Γεπηέξα 

έσο Παξαζθεπή 15:00 – 21:00 ή 

ζηέιλεηε κήλπκα/email. 

2. Δπηθνηλσλνύκε καδί ζαο γηα ηα 

ζηνηρεία ζαο θαη θαλνλίδνπκε κηα 

ζπλάληεζε (ξαληεβνύ) γηα 

πεξαηηέξσ ππνζηήξημε. 

3. ε πεξίπησζε πνπ βξίζθεζηε 

ζε κνλάδα λνζειείαο, 

επηθνηλσλείηε κε ην 

πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό, 

ώζηε λα ζαο θέξεη ζε επαθή 

κε ηελ ππεξεζία. 

Σε ολόκληρο ηον κόζμο, η 

πανδημία ηοσ COVID-19 έτει 

επιθέρει ζοβαρές, άμεζες και 

έμμεζες ζσνέπειες και ελπίζοσμε να 

ζσμβάλλοσμε ζηην καηανόηζη, 

διατείριζη και ανηιμεηώπιζη ηης 

νέας καηάζηαζης. 

 

 
 

Ππόγπαμμα Ψςσοκοινωνικήρ 

Υποστήπιξηρ Ηπείπος - 

Κέπκςπαρ 
 

 

 

Ππόγπαμμα Ψτχοκοινωνικήρ 

Υποςσήπιξηρ Ηπείποτ-Κέπκτπαρ 

 

Λεσθ. Γ. Παπαλδξένπ 38 - Ισάλληλα 

Σειέθσλν: 26510-71818 

Ώξεο επηθνηλσλίαο: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 

15:00 – 21:00 

E-mail: skitali.covid19@gmail.com 

Skype: Skitali.covid-19 –  

Facebook: Κέληξν Ηκέξαο θπηάιε 

www.epropsi.gr 

 

 

Οη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη 

ΔΩΡΕΑΝ γηα ηηο ςπρνθνηλσληθέο 

ζπλέπεηεο ηνπ COVID-19 

 

mailto:skitali.covid19@gmail.com
http://www.epropsi.gr/


 

ηόρνη: 

 
 Η δηαρείξηζε ζηξεζζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ 

θαη αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. 

 Η ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο θαη ε 

δηαρείξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

ηνπ πγεηνλνκηθνύ πξνζσπηθνύ. 

 Η εθπαίδεπζε ζε Πξώηεο Βνήζεηεο Ψπρηθήο 

Τγείαο. 

Πώο πξαγκαηνπνηείηαη: 

 

Δπηηπγράλεηαη κε βξαρείεο παξεκβάζεηο από 

απόζηαζε ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

πξόζβαζε ζε ςπρνζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο 

 είηε ιόγσ ηελ παλδεκίαο (λνζειεία ή 

απνκόλσζε), 

 είηε ιόγσ γεσγξαθηθώλ, θνηλσληθώλ 

πεξηνξηζκώλ. 

 

  Σν πξόγξακκα: 

 

Σν Κέληξν Ηκέξαο «θπηάιε» ηεο 

Δηαηξείαο Πξναγσγήο Ψπρηθήο Τγείαο 

Ηπείξνπ (Δ.ΠΡΟ.Ψ.Τ.Η), ιακβάλνληαο 

ππόςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ςπρνπηεζηηθώλ ζπλζεθώλ πνπ δεκηνπξγεί 

ε παλδεκία ηνπ COVID-19, επεθηείλεη ηηο 

δξάζεηο ηνπ ζηνλ γεληθό πιεζπζκό. 

 
θνπόο: 

 
Η ΔΩΡΕΑΝ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε 

ηνπ πιεζπζκνύ κέζσ βξαρύρξνλσλ 

ςπρνζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ θαη 

ςπρνεθπαίδεπζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Απεπζύλεηαη ζε: 

 
- Άηνκα πνπ λνζνύλ ή έρνπλ λνζήζεη από 

θνξσλντό, είηε λνζειεύνληαη ζε κνλάδεο 

COVID-19, είηε πεξηνξίδνληαη ζην ζπίηη. 

- πγγελείο θαη νηθείνπο ησλ λνζνύλησλ. 

- Δξγαδόκελνπο πγεηνλνκηθνύ πξνζσπηθνύ θαη 

άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ «πξώηε γξακκή». 

- Άηνκα κε ρξόληεο  ζσκαηηθέο  παζήζεηο  

πνπ κπνξεί λα βηώλνπλ πίεζε εμαηηίαο ηεο 

παλδεκίαο. 

- Άηνκα ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη ρξεηάδνληαη 

ζηήξημε. 

Η ππνζηήξημε παξέρεηαη από ςπρνιόγνπο 

θαη θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο κέζσ 

ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ, κε βηληενθιήζε ή 

κέζσ ηειεθώλνπ. 

 

 
 

 

  


