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Μ Ε  Θ Ε Μ Α :  
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Ειςηγητήσ: Απόςτολοσ Πελτζκησ 
Ψυχολόγοσ – Ψυχοθεραπευτήσ, MSc                                                                                                                       

Μζλοσ τησ Ευρωπαϊκήσ Εταιρείασ για τισ Γνωςιακζσ – υμπεριφορικζσ Θεραπείεσ (EABCT) 

Ψυχολόγοσ Κζντρου Ζωήσ Θεςςαλονίκησ 

 

τόχοσ: Η κεραπεία των ανκρϊπων με αυτοκτονικι ι επικίνδυνθ αυτο-τραυματικι ςυμπεριφορά 
παρουςιάηει πολλαπλζσ δυςκολίεσ. Η εκτίμθςθ του κινδφνου που διατρζχει ο κεραπευόμενοσ δεν 

μπορεί παρά να είναι, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, επιςφαλισ. Επιπλζον, οι πικανοί χειριςμοί 
που ζχει ςτθ διάκεςι του ο κεραπευτισ εγείρουν, ςυνικωσ, ςυγκροφςεισ μεταξφ του κακικοντόσ 
του να διαφυλάξει τθ κεραπευτικι ςχζςθ, αλλά και να προςτατζψει τθ ηωι του κεραπευόμενου. 
Τθν ίδια ςτιγμι, ο νόμοσ προβλζπει διαδικαςίεσ (άρςθ απορριτου, εμπλοκι ειςαγγελικϊν και 
αςτυνομικϊν αρχϊν, ακοφςια νοςθλεία), οι οποίεσ ενδζχεται ςτθν πράξθ να δθμιουργοφν 
περιςςότερεσ δυςκολίεσ από όςεσ ίςωσ επιλφουν. Παρ’ όλεσ τισ αναπόφευκτεσ δυςκολίεσ ςτθν 
αντιμετϊπιςθ τζτοιων περιςτατικϊν, όλθ θ ςχετικι βιβλιογραφία ςυντείνει ςτο εξισ: είναι 
απαραίτθτο για τον κεραπευτι να ζχει εκ των προτζρων αποφαςίςει και οργανϊςει τθ ςτρατθγικι 
που κα ακολουκιςει, λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ και τα προςωπικά του όρια.  

Στόχοσ του εργαςτθρίου είναι να προ-ετοιμάςει τουσ ειδικοφσ ψυχικισ υγείασ για τθν κατάλλθλθ 
αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν με αυτοκτονικι ςυμπεριφορά, ςτακμίηοντασ τόςο τα κλινικά και 
νομικά ηθτιματα που τίκενται, όςο και κζματα προςωπικϊν ορίων και θκικϊν ςτάςεων. 

Διάρκεια: 8 ϊρεσ 

Χορθγείται βεβαίωςθ 

 

Περιεχόμενο: Το εργαςτιριο περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ: 

 Σφγχρονα ερευνθτικά δεδομζνα ςε ςχζςθ με τουσ παράγοντεσ κινδφνου και τα 
χαρακτθριςτικά των ομάδων του πλθκυςμοφ με αυτοκτονικι ςυμπεριφορά. 



 Εκτίμθςθ του κινδφνου αυτοκτονικισ ςυμπεριφοράσ κατά τθ κεραπεία: απαραίτθτεσ 
δεξιότθτεσ και αναπόφευκτεσ δυςκολίεσ. 

 Ιςχφον νομικό πλαίςιο ςε ςχζςθ με: (α) το κεραπευτικό απόρρθτο και τισ προχποκζςεισ 
άρςθσ του, και (β) τθ διαδικαςία τθσ ακοφςιασ νοςθλείασ. Η ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτθ 
διαφφλαξθ τθσ κεραπευτικισ ςυμμαχίασ και τθν προςταςία τθσ ηωισ του κεραπευόμενου. 

 Συνζπειεσ τθσ εργαςίασ με αυτοκτονικά περιςτατικά ςτον κεραπευτι. Θζτοντασ εκ των 
προτζρων προςωπικά όρια. 

 Παρουςίαςθ του πρωτόκολλου διαχείριςθσ τθσ αυτοκτονικισ και αυτο-τραυματικισ 
ςυμπεριφοράσ τθσ Μ.M. Linehan. 

 Συηιτθςθ περιπτϊςεων, αναηιτθςθ και ςτάκμιςθ εναλλακτικϊν χειριςμϊν. 

 

Διεξάγεται ςτην ΕΕΕ-Παράρτημα Μακεδονίασ: 

Κυριακή  17/12/2017 ώρα: 11.30  –  17.30 

Κόςτοσ ςυμμετοχήσ:  50 ευρϊ (επαγγελματίεσ) 
35 ευρϊ (μζλθ τθσ ΕΕΕΣ) 
30 ευρϊ (φοιτθτζσ) 
25 ευρϊ (εκπαιδευόμενοι ΕΕΕΣ) 

Πληροφορίεσ – Εγγραφζσ: ΕΕΕ – Παράρτημα Μακεδονίασ 
Ερμοφ 48, 6οσ όροφοσ, Θεςςαλονίκη Σηλ. 2310 274 610,   
www.cognitivebehaviour.gr  --- e  mail : eeesm@otenet.gr  

http://www.cognitivebehaviour.gr/
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