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H Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλον τον
Κόσμο
στις
10
Οκτωβρίου,
προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η
κοινή γνώμη για τα ψυχικά
νοσήματα. Την πρωτοβουλία αυτή
πήραν από κοινού το 1994 η
Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής
Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας. Η Ημέρα αυτή προάγει τον
ανοιχτό διάλογο για την ψυχική υγεία
και για την πρόληψη των ψυχικών
διαταραχών.

“

Σε καμιά χώρα στον Κόσμο,
κανένας δεν έχει «ανοσία» στις
ψυχικές αρρώστιες.

”

Όταν συμβαίνουν τρομερά πράγματα στις κοινότητές μας,
στις χώρες μας και στον κόσμο, αξίζει να προσφέρουμε ένα
χέρι βοήθειας σε εκείνους που πλήττονται.
Οι πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας περιλαμβάνουν την
ανθρώπινη, υποστηρικτική και πρακτική βοήθεια σε
συνανθρώπους μας οι οποίοι προσφάτως υπέστησαν
πλήγμα από κάποια κρίση.
Παρέχει ένα πλαίσιο για την υποστήριξη των ατόμων, με
τρόπο που σέβεται την αξιοπρέπεια, την κουλτούρα και τις
ικανότητές τους. Οι πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας,
καλύπτουν τόσο την κοινωνική όσο και την ψυχολογική
υποστήριξη.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit se

Στόχος όλων μας είναι το φετινό
μήνυμα να αγγίξει όλο και
περισσότερους ανθρώπους ώστε να
τους
κάνει
συμμάχους
στην
προσπάθεια για την προαγωγή της
ψυχικής υγείας.
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10 Οκτωβρίου
Παγκόσμια
Ημέρα Ψυχικής
Υγείας
"Πρώτες Βοήθειες
Ψυχικής Υγείας για
Όλους"

Βασικές Αρχές για την
Παροχή Πρώτων Βοηθειών
Παρατηρήστε




Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής
Υγείας για Όλους
Τo θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας του 2016
είναι "Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας για Όλους" και μας
καλεί να προβληματιστούμε ως προς τις συντονισμένες
προσπάθειες ενεργούς παροχής Πρώτων Βοηθειών
Ψυχικής Υγείας ως μια ενεργή διαδικασία πρόληψης και
διαχείρισης των ήπιων καταστάσεων που μπορούν να
εμφανιστούν σε όλα τα άτομα με γνώμονα πάντα την
πεποίθηση ότι η ψυχική υγεία μας αφορά όλους.
Σύμφωνα με τις έρευνες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του
προγράμματος Sphere (2011) οι πρώτες βοήθειες ψυχικής
υγείας περιγράφονται ως μια ανθρώπινη, ενθαρρυντική
ανταπόκριση σε έναν συνάνθρωπο που υποφέρει και που
μπορεί να χρειάζεται στήριξη.
Οι πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα θέματα:
 Εκτίμηση των αναγκών και των ανησυχιών.
 Παροχή βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών
(τροφή, νερό, πληροφορίες).
 Κατανόηση των συναισθηματικών αναγκών των
συνανθρώπων μας δίνοντας τους το "χώρο" και
"χρόνο" που χρειάζονται.
 Καθησυχασμός των ατόμων και βοήθεια ώστε να
αποκαθίσταται η ηρεμία τους.



Βρείτε ένα ασφαλές και ήσυχο μέρος για να μιλήσετε.
Παρατηρήστε άτομα με εμφανείς επείγουσες βασικές ανάγκες
και προσεγγίστε τα.
Παρατηρήστε άτομα με εκδηλώσεις ακραίου άγχους.
Ακούστε





Προσεγγίστε άτομα που μπορεί να χρειάζονται στήριξη.
Ρωτήστε για τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους.
Ακούστε τους και βοηθήστε για να αισθανθούν ηρεμία.
Διασυνδέστε





Βοηθήστε την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης
για την κάλυψη των βασικών αναγκών.
Βοηθήστε στη διαχείριση κρίσεων.
Ενημερώστε.

Τα προβλήματα ψυχικής

προσφέρονται συνήθως από

υγείας είναι κοινά, όπως η

μη επαγγελματία, άτομο του

κατάθλιψη, το άγχος και οι

κοινωνικού δικτύου του

καταχρήσεις (αλκοόλ ή

ατόμου (οικογένεια, φίλο,

ναρκωτικών).

συνάδελφο) ή άτομο που

Καθ 'όλη τη διάρκεια της

2. Η παροχή βοήθειας για την πρόληψη
του προβλήματος ψυχικής υγείας.

εργάζεται σε κοινωνικές

ζωής ενός ατόμου, είναι

δομές δάσκαλο,

πολύ πιθανό είτε ένα άτομο

3.Η προώθηση της διατήρησης της
ομαλής ψυχικής υγείας.

αστυνομικό, γραφείο

να αναπτύξει ένα πρόβλημα

ευρέσεως εργασίας).

ψυχικής υγείας, το ίδιο, είτε

4. Η παροχή ανακούφισης σε άτομο με
πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Η παροχή υπεύθυνης βοήθειας
σημαίνει καταρχήν φροντίδα και της
δικής μας υγείας και ευεξίας. Έτσι θα
είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε
άλλους, στην κατεύθυνση της
σωματικής και ψυχικής τους υγείας.
Φροντίζουμε τον εαυτό μας, ώστε να
μπορέσουμε να προσφέρουμε την
καλύτερη δυνατή φροντίδα στους
άλλους.

Η ψυχική υγεία είναι θεμελιώδ ης παράγοντας στην ανάπτυξη - ισορροπία
του ανθρώπου. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να είναι κομμάτι της
ζωής μας αλλά μπορούν να διευθετ ηθούν μ ε την κατ άλληλη βοήθεια .

Οι πρώτες βοήθειες

Οι στόχοι των πρώτων βοηθειών
ψυχικής
υγείας
είναι:
1. Η διατήρηση στη ζωή ενός ατόμου
που βρίσκεται σε κίνδυνο.

Φροντίδα του εαυτού μας

κάποιο πρόσωπο του στενού
του περιβάλλοντος.

Βιβλιογραφία
Dignity in mental health, psychological & Mental health first aid for all. A
project for World mental health day 2016. World federation for mental
health
Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας: Οδηγός για εργαζόμενους στο
πεδίο.(Ελληνική έκδοση). Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

