
 

                                               

                                                                                             
 

 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΗ   

     

Οι δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, καθώς και οι γεωγραφικοί 

περιορισμοί που δυσκολεύουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αποτέλεσαν το έναυσμα 

για την ενίσχυση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σύμης με Μονάδα Τηλεψυχιατρικής από 

την ΚΛΙΜΑΚΑ, στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου Τηλεψυχιατρικής που λειτουργεί ο φορέας, 

προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού στα 

πεδία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021, τα εγκαίνια της Μονάδας 

Τηλεψυχιατρικής της ΚΛΙΜΑΚΑ στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης από την Υφυπουργό 

Υγείας κ. Ζωή Ράπτη, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών. 

 

Ο κ. Κυριάκος Κατσαδώρος, Επιστημονικός Διευθυντής της ΚΛΙΜΑΚΑ και Πρόεδρος του Κλάδου 

Τηλεψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, κατά τη σύνδεσή του με την κ. Ράπτη, 

επεσήμανε ότι η Μονάδα Τηλεψυχιατρικής στο νησί δεν εξασφαλίζει μόνο την 24ωρη πρόσβαση του 

πληθυσμού σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αλλά αποτελεί και ένα δυναμικό συντελεστή στην ενίσχυση 

της ψυχικής ανθεκτικότητας των κατοίκων του νησιού, την προαγωγή της ψυχικής υγείας και τον 

αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου. 

 

Οι υπηρεσίες της μονάδας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ σε σταθερή και καθημερινή βάση στο Πολυδύναμο 

Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης και αφορούν σε επίπεδο πρόληψης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης,  Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:  

 

 Εκτίμηση, διάγνωση και θεραπεία ψυχικών διαταραχών  

 Τακτική παρακολούθηση ασθενών  

 Συνταγογράφηση φαρμάκων  

 Παρέμβαση στη κρίση και αντιμετώπιση έκτακτων ψυχιατρικών περιστατικών  

 Ψυχολογική υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο  

 Ψυχοκοινωνική στήριξη  

 Αγωγή υγείας στη κοινότητα μέσω ομιλιών, ημερίδων και σεμιναρίων  

 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ομιλιών και σεμιναρίων σε στοχευμένες ομάδες πληθυσμού 

(επαγγελματίες υγείας, σώματα ασφαλείας, ιερείς, εκπαιδευτικοί, γονείς)  

 Προληπτικός έλεγχος μνήμης σε άτομα άνω των 50 ετών  

 Εκδόσεις πιστοποιητικών για διορισμούς και άδειες οπλοκατοχής  

 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία-1018  

 

 

Επικοινωνία: 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης: 2246071290  

ΚΛΙΜΑΚΑ: 2103417160-162 (Παναγιώτα Τούμπα- Επιστημονικά υπεύθυνη ΚΜΨΥ) 

 

 



 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 


