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Περίληψη

Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των 
παραγόντων οργάνωσης και λειτουργίας της διεπαγ-
γελματικής θεραπευτικής ομάδας προσωπικού σε 
μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης χρονίων 
ψυχικά ασθενών. Το δείγμα της παρούσας μελέτης 
αποτελείται από εκατόν δεκατέσσερις (114) επαγ-
γελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι εργάζονταν σε 
μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για χρονί-
ους ψυχικά ασθενείς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της μελέτης αυτής, τα μέλη της διεπαγγελματικής 
θεραπευτικής ομάδας του προσωπικού δηλώνουν ότι 
συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφά-
σεων, αλλά αισθάνονται κουρασμένοι ή ανήμποροι 
να συνεργαστούν με τα υπόλοιπα μέλη της διεπαγγελματικής ομάδας του προσω-
πικού. Το κυρίαρχο συναίσθημα που νιώθουν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας για 
τους χρονίους ψυχικά ασθενείς είναι κυρίως η λύπη. Επιπλέον, οι επαγγελματίες 
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ψυχικής υγείας θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση μίας 
δυσλειτουργίας, σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της διεπαγγελματικής ομά-
δας προσωπικού, την ύπαρξη κατάλληλης εσωτερικής και εξωτερικής εποπτείας.

Abstract

The aim of this study was to investigate the factors 
of the operation of the interprofessional treatment 
group of staff in psychosocial rehabilitation units 
for chronic mentally ill patients. The sample of 
the present study consisted of one hundred and 
fourteen (114) mental health professionals who 
worked in psychosocial rehabilitation units for 
chronic mental patients. According to the results 
of this study, the members of the interprofessional 
staff of the staff, state that they actively participate 
in the decision-making process, but feel tired or 
unable to work with the other members of the interdisciplinary team of staff. 
The predominant feeling that mental health professionals feel for chronic 
mentally ill people is mainly sadness. Also, mental health professionals 
consider the existence of appropriate internal and external supervision to be 
a necessary condition for the proper treatment of a malfunction, in matters 
of organization and operation of the inter-professional staff group.

1. Εισαγωγή

Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση είναι μια διαδικασία, με την οποία παρέχονται 
οι δυνατότητες στα άτομα με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση με δευτε-
ρογενείς ψυχικές διαταραχές να επιτύχουν ένα όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο 
ανεξάρτητης λειτουργίας τους στο πλαίσιο της κοινότητας. Στην αποκαταστασια-
κή ψυχοκοινωνική παρέμβαση το ζητούμενο είναι σύνθετο, καθώς εμπλέκονται 
πολλά και διαφορετικά επίπεδα, που κάποια από αυτά σχετίζονται με τον ίδιο 
τον ψυχικά πάσχοντα, ενώ κάποια άλλα με το περιβάλλον στο οποίο δραστη-
ριοποιείται. Με δεδομένο την πολυσυνθετότητα των στόχων και των μεθόδων, 
καθώς και το πολυεπίπεδο των παρεμβάσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν, 
προκύπτει η αναγκαιότητα για την τήρηση ορθών πρακτικών, στους άξονες που 
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ορίζουν τον πολυδιάστατο χώρο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Δαμίγος, 
2003· Κονταξάκης Β., 2004).

Ο αριθμός των εργαζομένων στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, 
προσδιορίζεται από τον/την επιστημονικά υπεύθυνο/η, ανάλογα με τη χρονική 
φάση της λειτουργίας τους, τον βαθμό υποστήριξης και τη λειτουργικότητα των 
ατόμων που διαμένουν σε αυτά. Με ευθύνη του/της επιστημονικά υπεύθυνου/ης, 
διασφαλίζεται ότι οι ρόλοι των εργαζομένων, εκτός των καθηκόντων που απορρέ-
ουν από την ειδικότητά τους, συνδυάζονται και προσαρμόζονται στους αποκατα-
στασιακούς στόχους, καθώς και στον χρόνο απασχόλησης (μερική ή πλήρης) στη 
Moνάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή στο Πρόγραμμα Προστατευμένου 
Διαμερίσματος (Παπαγεωργίου, 2001· Παρίτσης, 2005).

Η Διεπαγγελματική Θεραπευτική Ομάδα ορίζεται με απόφαση του διοικούντος 
οργάνου του φορέα στον οποίο ανήκει η μονάδα, μετά από εισήγηση του/της επι-
στημονικά υπεύθυνου/ης. Η σύνθεση του προσωπικού που απαρτίζει τη Θεραπευ-
τική Ομάδα περιλαμβάνει ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτές, 
επισκέπτες υγείας, εργοθεραπευτές και διοικητικούς υπαλλήλους. Η ομάδα δύναται 
να πλαισιώνεται και με άλλες ειδικότητες κατά περίπτωση ή ανάλογα με το επιτε-
λούμενο έργο, μετά από εισήγηση του/της επιστημονικά υπεύθυνου/ης. Έργο της 
Ομάδας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των ενεργειών για την επίτευξη 
των στόχων της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Βασική αρχή λειτουργίας της 
Διεπαγγελματικής Θεραπευτικής Ομάδας είναι η αμοιβαία, ισότιμη συνεργασία, 
με σκοπό τη συμβολή της κάθε ειδικότητας στη σύνθεση του πολύπλευρου έργου 
της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Δαμίγος, 2003· Μαδιανός, 2005).

2. Ερευνητικό μέρος

Ο γενικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της οργάνωσης και 
λειτουργίας της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού σε μονάδες αποκατάστα-
σης χρονίων ψυχικά ασθενών. Ειδικότερα, μελετήθηκε η δομή, η οργάνωση και 
η λειτουργία της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού και το πώς αισθάνονται, 
συμπεριφέρονται και δραστηριοποιούνται τα μέλη αυτής έναντι των υπόλοιπων 
μελών της ομάδας, καθώς και το πώς αυτοί οι προσδιοριστικοί παράγοντες συμ-
βάλλουν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών.

Οι ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες λειτούργησαν ως πυλώνες της ερευνη-
τικής διαδικασίας, είναι οι εξής:
• Η δομή και η οργάνωση των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς 

και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας αποτελούν προσδιοριστικούς παράγο-
ντες για τη διαμόρφωση του θεραπευτικού περιβάλλοντος (Deegan, 2000).
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• Οι δυσκολίες που προκύπτουν στην ομάδα προσωπικού προέρχονται από 
επαγγελματίες που είχαν αρνητική στάση προς τους μακροχρόνιους ασθενείς, 
καθώς η στάση αυτή είχε αντανάκλαση στο ίδιο το προσωπικό και στα συστή-
ματα αποκατάστασης χρονίων ψυχικά ασθενών (Foley, 2010).

• Όταν το προσωπικό θεωρεί ότι παίρνει μέρος στη λήψη αποφάσεων, κρατά 
θετική στάση όσον αφορά την εξέλιξη των ασθενών και αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα να εκδηλώνει υψηλά επίπεδα θετικών αλληλεπιδράσεων με τους ασθε-
νείς (Hanlon, 2015· Shafer, 2016).

• Το εκφραζόμενο συναίσθημα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και η ψυχο-
κοινωνική αποκατάσταση των ασθενών χαρακτηρίζονται από μία αμφίδρομη 
διαδικασία (Moore, 1998· VanHumbeeck, 2003).

• Οι επαγγελματίες που κατέχουν μεγαλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης, επιμόρφω-
σης και εξειδίκευσης έχουν καλύτερο τρόπο επικοινωνίας με τους υπόλοιπους 
επαγγελματίες, καθώς και με τους ασθενείς (Garety, 1993).

3. Η μεθοδολογία της έρευνας 

Η μέθοδος της έρευνας είναι η συνολική προσέγγιση που επιλέγεται και ακο-
λουθείται για τη διερεύνηση, την ανάλυση και την οργάνωση ενός θέματος· στη 
συγκεκριμένη μελέτη είναι περιγραφική (Cohen, 1994).

Η συνολική διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας ήταν έξι μήνες. Με βάση τη 
μέθοδο της επισκόπησης, η ερευνητική διαδικασία διχοτομήθηκε σε δύο φάσεις, την 
προκαταρκτική και τη διεξαγωγή της έρευνας. Κατά την προκαταρκτική φάση της 
ερευνητικής διαδικασίας, έγινε η πρώτη επαφή μέσω τηλεφωνικής συνδιάλεξης 
με τους επιστημονικούς υπευθύνους των οικοτροφείων, ώστε να ενημερωθούν 
για την έρευνα, καθώς και να πουν εάν δέχονται να συμμετέχουν. Το επόμενο 
βήμα ήταν η πρώτη προσωπική επαφή με το προσωπικό του οικοτροφείου. Η 
προσωπική επαφή με το προσωπικό του οικοτροφείου ήταν ιδιαιτέρως διερευ-
νητική για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του οικοτροφείου. Η διαδικα-
σία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αποτελεί τη συνέχεια της προσωπικής 
επαφής με το προσωπικό. Η διαδικασία αυτή αντιμετώπισε κωλύματα και αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός 
ότι πολλά άτομα της ομάδας προσωπικού έλειπαν με άδεια, ενώ κάποιοι άλλοι 
επαγγελματίες της ομάδας προσωπικού αρνήθηκαν να συμπληρώσουν τα ερω-
τηματολόγια επικαλούμενοι είτε φόρτο εργασίας είτε προσωπικούς τους λόγους.
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4. Το δείγμα της έρευνας

Ο πληθυσμός της συγκεκριμένης έρευνας είναι οι επαγγελματίες της διεπαγγελ-
ματικής ομάδας προσωπικού που εργάζονται στις στεγαστικές μονάδες ψυχοκοι-
νωνικής αποκατάστασης (οικοτροφείο) χρονίων ψυχικά ασθενών. Το δείγμα της 
παρούσας μελέτης αφορούσε 114 επαγγελματίες που εργάζονταν σε αυτές τις 
μονάδες και επιλέχθηκε με βάση τυχαία δειγματοληψία. Συγκεκριμένα, επιλέχθη-
καν δεκαεφτά οικοτροφεία από τρεις νομούς (Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας), 
όπου συγκεντρώθηκε ο αριθμός του δείγματος. Η επιλογή του δείγματος με την 
τυχαία δειγματοληψία έγινε για τους εξής λόγους: i) Όποιο οικοτροφείο και εάν 
επιλεγόταν από οποιονδήποτε νομό δεν θα διακινδυνεύονταν η αξιοπιστία και η 
εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, ii) η προσβασιμότητα των αποτελεσμάτων και 
iii) η πολλαπλότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Η δειγματοληψία έλαβε χώρα στο σύνολο της διεπαγγελματικής ομάδας προ-
σωπικού δεκαεφτά οικοτροφείων, στα τρία αστικά κέντρα που πραγματοποιήθηκε 
η έρευνα. Δηλαδή μοιράστηκαν συνολικά εκατόν ενενήντα ερωτηματολόγια, από 
τα οποία συμπληρώθηκαν τα εκατόν δεκατέσσερα. Το δείγμα που συμπλήρωσε 
τα ερωτηματολόγια ήταν εβδομήντα δύο γυναίκες και σαράντα δύο άντρες. Η 
ηλικιακή βαθμίδα του δείγματος εκτείνεται από τα δεκαοκτώ έως και άνω των 
πενήντα. Το τελικό δείγμα των εκατό δεκατεσσάρων επαγγελματιών ήταν πιο 
συγκεκριμένα δεκαέξι ψυχίατροι, δώδεκα ψυχολόγοι, δεκατέσσερις κοινωνικοί 
λειτουργοί, έξι εργοθεραπευτές, δύο επισκέπτες υγείας, εννιά νοσηλευτές τεχνο-
λογικής εκπαίδευσης, τριάντα εννιά νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
δώδεκα βοηθητικά μέλη και τέσσερις τεχνίτες/εκπαιδευτές.

5. Το εργαλείο της έρευνας

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν το ερωτηματολόγιο. Επι-
λέχθηκε το ερωτηματολόγιο, γιατί θεωρείται βασικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα 
στον συνεντευκτή και τον ερωτώμενο και αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων 
σχετικά με τα προβλήματα για τα οποία ζητούνται οι πληροφορίες. Επίσης, το ερω-
τηματολόγιο μπορεί να καλύψει μόνο περιορισμένους τομείς, να χρησιμοποιηθεί 
για γεγονότα και να καλύψει απαντήσεις που δεν έχουν διφορούμενο νόημα ή 
δεν ερευνούν πολύπλοκα προβλήματα συμπεριφοράς ή γνώμης. Το ερωτηματο-
λόγιο διαμορφώθηκε έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστο και διατυπωμένο με σαφή-
νεια. Οι ερωτήσεις του ήταν ξεκάθαρες και απλά διατυπωμένες και οι οδηγίες 
συμπλήρωσής του σαφείς. Απαρτιζόταν από ερωτήματα και αποτελούνταν από 
δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος καλύφθηκαν ερωτήματα σχετικά με την ηλικία του 
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ερωτώμενου, το φύλο, την ειδικότητα και τον χρόνο εργασίας του στο οικοτροφείο. 
Το δεύτερο μέρος αφορούσε ερωτήσεις που αναφέρονταν σε κριτήρια επιλογής, 
δηλαδή σε ερωτήματα που οι απαντήσεις τους ήταν ναι ή όχι.

Σαν πρώτη φάση, λοιπόν, καθορίστηκε το αντικείμενο της έρευνας και το περιε-
χόμενό της, δηλαδή επιλέχθηκαν όλα τα επιμέρους θέματα που έπρεπε μελετη-
θούν, καθώς και ο χαρακτήρας των δεδομένων που έπρεπε να συγκεντρωθούν, 
δηλαδή οι πληροφορίες που έπρεπε να παρέχουν οι απαντήσεις του ερωτηματο-
λογίου και διεξήχθη πιλοτική μελέτη. Οι ερωτήσεις ήταν βασισμένες πάνω στη 
θεωρία μέσω της αποδελτιοποίησης που προέκυψε από την επισταμένη μελέτη 
του συγκεκριμένου θέματος της έρευνας.

6. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1. Φύλο επαγγελματιών

• 37% Άντρες 

•  63% Γυναίκες

ΕΡΩΤΗΜΑ 2. Ηλικία επαγγελματιών

7%
50 και άνω 

•

25%
4150 •

16%
• 1830

52%
• 3140
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ΕΡΩΤΗΜΑ 3. Ειδικότητα επαγγελματιών

12%
• Ψυχίατρος/Ψυχολόγος

15%
• Κοινωνικός λειτουργός

6%
• Εργοθεραπευτής

2%
• Επισκέπτης υγείας
9%

• Νοσηλευτής ΤΕ39%
Νοσηλευτής ΔΕ •

12%
Βοηθητικό μέλος•

5%
Τεχνίτης/Εκπαιδευτής •

ΕΡΩΤΗΜΑ 4. Οικογενειακή κατάσταση

20%
• Άγαμος

3%
• Άγαμος με παιδιά

18%
• Έγγαμος

59%
Έγγαμος με παιδιά •

ΕΡΩΤΗΜΑ 5. Εργασιακή εμπειρία

16%
• έως 1 έτος

2%
• 20 και άνω

22%
• 13 έτη

25%
• 36 έτη

21%
610 έτη •

10%
1015 έτη •

4%
1520 έτη •
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ΕΡΩΤΗΜΑ 6. Ποια από τα παρακάτω ήταν τα κίνητρά σας για την επιλογή σας να εργαστείτε στο 
αντίστοιχο οικοτροφείο;

3%
• Άλλο 11%

• Οικονομικά
6%

• Κοινωνικά

31%
• Αποκατάσταση

9%
Αγάπη •

5%
Κανένα •

12%
Επιθυμία •

23%
Όλα •

ΕΡΩΤΗΜΑ 7. Πώς θα χαρακτηρίζατε την εργασία σας στο οικοτροφείο;
6%

• Μη ενδιαφέρουσα2%
Ανιαρή •

59%
Δύσκολη •

27%
• Ευχάριστη

6%
• Ικανοποιητική

ΕΡΩΤΗΜΑ 8. Υπάρχει ιεραρχική οργάνωση στη λειτουργικότητα και την οργάνωση της ομάδας 
προσωπικού του οικοτροφείου;

36%
• Ναι

64%
Όχι •
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ΕΡΩΤΗΜΑ 9. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση σας με τα υπόλοιπα μέλη της διεπαγγελματικής ομά
δας προσωπικού του οικοτροφείου;

26%
• Θετική

12%
Μάλλον αρνητική •

30%
Δεν γνωρίζω •

21%
• Μάλλον Θετική

11%
Αρνητική •

ΕΡΩΤΗΜΑ 10. Ποιος/οι από τους παρακάτω παράγοντες πιστεύετε ότι οδηγεί/οδηγούν στην κού
ραση ή αδυναμία σας να συνεργαστείτε με τα υπόλοιπα μέλη της διεπαγγελματικής ομάδας του 
προσωπικού του οικοτροφείου;

8%
• Περιβάλλον

19%
• Σχέσεις

12%
• Μη αποτελεσματικότητα

4%
• Χρόνια εργασίας

23%
Κούραση •

32%
Όλα  

τα παραπάνω •

2%
Δεν απαντώ •

ΕΡΩΤΗΜΑ 11. Συμμετέχετε ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν την οργάνωση 
της εργασίας της ομάδας προσωπικού του οικοτροφείου;

45%
• Ναι55%

Όχι •
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ΕΡΩΤΗΜΑ 12. Ποιος/οι παράγοντες πιστεύετε ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καλή οργάνωση 
της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού του οικοτροφείου;

6%
Εξειδίκευση •2%

Δεν γνωρίζω •

28%
• Οργάνωση εργασίας

7%
• Εμπειρία

24%
• Εξωτερική εποπτεία

1%
• Νοσηλευτικό προσωπικό

3%
• Εξειδικευμένο προσωπικό

2%
Προπτυχιακή εκπαίδευση •

10%
Εκπαίδευση •

3%
Οικονομικά •

14%
Εσωτερική εποπτεία •

ΕΡΩΤΗΜΑ 13. Ποιος/οι παράγοντες πιστεύετε ότι παίζουν ρόλο στην αποδοτικότητα των μελών της 
ομάδας προσωπικού του οικοτροφείου;

3%
Δεν γνωρίζω •

9%
Εκπαίδευση •

8%
• Εξειδικευμένο προσωπικό 2%

• Νοσηλευτικό προσωπικό
18%

• Οργάνωση εργασίας

3%
• Εμπειρία

21%
• Εξωτερική εποπτεία11%

Εσωτερική εποπτεία •

5%
Οικονομικά •

7%
Προπτυχιακή εκπαίδευση •

8%
Εξειδίκευση •

5%
Όλα •

ΕΡΩΤΗΜΑ 14. Συμμετέχετε στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τη θεραπεία των 
ασθενών του οικοτροφείου; 

33%
• Ναι

67%
Όχι •
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ΕΡΩΤΗΜΑ 15. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση σας με τους ασθενείς του οικοτροφείου; 

18%
Δεν γνωρίζω •

30%
Μάλλον θετική •

41%
• Θετική

8%
Μάλλον αρνητική •

3%
Αρνητική •

ΕΡΩΤΗΜΑ 16. Με ποιον/ποιους από τους παρακάτω τρόπους πιστεύετε ότι η διεπαγγελματική ομάδα 
προσωπικού του οικοτροφείου μπορεί να συμβάλει στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών;

1%
• Συμβουλευτική οικογένειας

8%
• Επίλυση προβλημάτων

49%
• Ολιστικότητα

11%
Όλα •

5%
Συμβουλευτική •

26%
Ενημέρωση κοινότητας •

ΕΡΩΤΗΜΑ 17. Ποιο/α από τα παρακάτω νομίζετε ότι θα μπορούσαν να είναι οι ανασταλτικοί παρά
γοντες της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ψυχικά ασθενών;

2%
Αδυναμία υπηρεσιών •

3%
• Άρνηση οικογένειας

5%
• Προκατάληψη

1%
• Στιγματισμός

6%
• Ελλιπείς δομές

16%
• Ελλιπής εξειδίκευση

34%
• Ανεπάρκεια οργάνωσης

23%
Ανεπάρκεια λειτουργίας •

3%
Οικονομικά •

1%
Ελλιπής οργάνωση και σχεδιασμός•

6%
Όλα •
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ΕΡΩΤΗΜΑ 18. Ποιος/οι παράγοντες πιστεύετε ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποδοτικότητα του 
θεραπευτικού περιβάλλοντος του οικοτροφείου;

1%
• Δεν γνωρίζω

7%
• Εξειδίκευση

0%
• Νοσηλευτικό προσωπικό

28%
• Οργάνωση

1%
• Εμπειρία

24%
• Εξωτερική εποπτεία

10%
Εκπαίδευση •

2%
Οικονομικά •

2%
Προπτυχιακή  
εκπαίδευση •

9%
Εξειδίκευση στην ψυχική υγεία •

2%
Όλα •

14%
Εσωτερική εποπτεία •

7. Συζήτηση – Συμπεράσματα της έρευνας

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας είχε ως επιστέγα-
σμα την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων, όσον αφορά την οργάνωση και λει-
τουργία της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού σε άμεσο συσχετισμό με τη 
θεωρητική εξειδικευμένη αποδελτίωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του 
αντικειμένου της μελέτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δείγμα, οι λόγοι για να εργαστούν σε μία μονάδα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ήταν για το 46% η προσωπική τους επιλογή, για το 
30% ήταν απόφαση της διοίκησης του αντίστοιχου γενικού νοσοκομείου της περιο-
χής και για το 25% ήταν απόφαση της διοίκησης του ψυχιατρείου της περιοχής. 

Τα κίνητρα για την επιλογή τους να εργαστούν σε οικοτροφείο ήταν για το 
31% η επαγγελματική αποκατάσταση, για το 12% η επιθυμία τους να βοηθήσουν 
τους ψυχικά ασθενείς να αποκατασταθούν, για το 11% τα οικονομικά οφέλη, για 
το 9% η αγάπη τους προς το επάγγελμα, για το 6% η κοινωνική καταξίωση, για 
το 23% όλα τα παραπάνω, για το 5% κανένα από τα παραπάνω, άλλο 3%.

Επίσης, το 59% του δείγματος χαρακτηρίζει την εργασία του στο οικοτροφείο 
ως δύσκολη, το 27% τη χαρακτηρίζει ως ευχάριστη, το 6% ως ικανοποιητική, ένα 
άλλο 6% ως μη ενδιαφέρουσα και το υπόλοιπο 2% ως ανιαρή. 

Η συναισθηματική προσφορότητα του δείγματος, όταν πληροφορήθηκε ότι θα 
εργαστεί στο αντίστοιχο οικοτροφείο, ήταν για το 28% συναισθήματα ικανοποίη-
σης, για το 24% ήταν αιτία δημιουργίας άγχους, το 16% ένιωσε χαρά, το 14% 
ένιωσε φόβο, το 11% ένιωσε αδιαφορία, το 3% ένιωσε δυσαρέσκεια και το υπό-
λοιπο 4% δηλώνει ότι δεν ένιωσε κανένα από τα παραπάνω. 
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Επίσης, το 64% του δείγματος δηλώνει ότι δεν υπάρχει ιεραρχική οργάνωση 
στη λειτουργικότητα και στην οργάνωση της ομάδας προσωπικού του οικοτρο-
φείου, ενώ το 36% δηλώνει πως υπάρχει. Όμως, το 36% που δήλωσε ότι υπάρ-
χει ιεραρχική οργάνωση στη λειτουργικότητα και στην οργάνωση της ομάδας 
προσωπικού του οικοτροφείου θεωρεί ότι αυτή η ιεραρχική οργάνωση τηρείται 
με την εξής σειρά προσωποπαγών θέσεων: πρώτα ο/η ψυχίατρος με 37%, έπε-
ται ο/η ψυχολόγος με 32%, ακολουθεί ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός με 30% και 
στην τελευταία θέση οι νοσηλευτές/τριες ΤΕ με 3%.

Ενώ τα συναισθήματα που διακατέχουν τους επαγγελματίες της διεπαγγελ-
ματικής ομάδας προσωπικού, όταν δεν τηρείται η ιεραρχική οργάνωση σε λει-
τουργικά και οργανωτικά ζητήματα της ομάδας προσωπικού του οικοτροφείου, 
είναι η αδιαφορία για το 22%, η δυσαρέσκεια για το 36%, το άγχος για το 11%, 
ο φόβος για το 11%, η λύπη για το 6%, η απελπισία για το 5%, ο πανικός για το 
3%, η αγωνία για το άλλο 3%, η ανασφάλεια για το 1%, ενώ το 2% δεν απάντη-
σε καθόλου. Τα συναισθήματα που διακατέχουν τα μέλη του δείγματος, απέναντι 
στα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού, κατά την καθημερινή συνεργασία μαζί με 
την ομάδα προσωπικού, είναι, για το 21% η αμηχανία, για το 16% είναι η ευχα-
ρίστηση, για το 12% είναι η λύπη, για το 10% είναι η δυσαρέσκεια, για το άλλο 
10% είναι η κατανόηση, για το 9% είναι χαρά, για το 11% είναι άγχος, για το 5% 
είναι αγωνία, ενώ το 4% δηλώνει κάτι άλλο και το υπόλοιπο 2% δηλώνει φόβο. 

Επίσης, το 57% του δείγματος δηλώνει ότι έχει αισθανθεί την ανάγκη να 
αλλάξει εργασία, ενώ το 43% όχι. Παρ’ όλα αυτά, το 26% του δείγματος μπορεί 
και χαρακτηρίζει ως θετική τη σχέση του με τα υπόλοιπα μέλη της διεπαγγελμα-
τικής ομάδας του προσωπικού του οικοτροφείου, το 21% ως μάλλον θετική, το 
11% ως αρνητική, το 12% ως μάλλον αρνητική, ενώ το σημαντικότατο ποσοστό 
του 30% δεν γνωρίζει τη σχέση που έχει με τα υπόλοιπα μέλη της διεπαγγελμα-
τικής ομάδας προσωπικού.

Επιπλέον, τα συναισθήματα των μελών του δείγματος για τις σχέσεις τους με 
τα υπόλοιπα μέλη της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού του οικοτροφεί-
ου είναι ότι το 17% νιώθει αμηχανία, το 14% νιώθει ευχαρίστηση, το 13% νιώ-
θει ικανοποίηση, το 12% νιώθει αδιαφορία, το 11% νιώθει δυσαρέσκεια, το 8% 
νιώθει άγχος, το 6% νιώθει χαρά, το 5% νιώθει φόβο, το 4% αγωνία, το 7% δεν 
γνωρίζει και το υπόλοιπο 3% δεν απαντά. Το 53% του δείγματος δηλώνει ότι δεν 
αισθάνεται κουρασμένο ή ανήμπορο να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα μέλη του 
προσωπικού, ενώ το 47% δηλώνει θετικό σε αυτή την κατάσταση. Το 47% του 
δείγματος δηλώνει ότι αισθάνεται κουρασμένο ή ανήμπορο να συνεργαστεί με 
τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού και από αυτό το ποσοστό το 70% αισθάνεται 
έτσι μερικές φορές και το 30% σπάνια.

Σύμφωνα με το 46% του δείγματος που απάντησε, το 19% θεωρεί ως έναν 
από τους λόγους που οδηγούν στην κούραση του προσωπικού τις σχέσεις με 
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τους άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, το 12% τη μη αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας, το 23% την ψυχική και σωματική κούραση κατά τη θεραπευτική 
διαδικασία με τον ψυχικά ασθενή, το 8% το θεραπευτικό περιβάλλον του οικο-
τροφείου, το 4% τα πολλά χρόνια εργασίας σε ψυχιατρικές μονάδες, το 32% όλα 
τα παραπάνω, ενώ το 2% δεν απάντησε καθόλου. 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το 66% του δείγματος δηλώνει ότι έχει συμβεί κατά 
τη διάρκεια της εργασίας στο οικοτροφείο να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην επι-
κοινωνία με τα λοιπά μέλη της ομάδας, στο πλαίσιο της καθημερινής οργάνωσης 
της εργασίας τους, ενώ το 34% είναι αρνητικό. Έτσι, από το 66% του δείγματος 
που δήλωσε ότι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της εργασίας στο οικοτροφείο να 
αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην επικοινωνία με τα λοιπά μέλη της ομάδας, στο 
πλαίσιο της καθημερινής οργάνωσης της εργασίας, το 45% είχε συναισθήματα 
δυσαρέσκειας κατά τη διάρκεια της κατάστασης αυτής, το 11% ένιωσε λύπη, ένα 
άλλο 11% ένιωσε άγχος, το 15% ένιωσε αδιαφορία, το 12% ένιωσε απελπισία, το 
4% ένιωσε φόβο και το υπόλοιπο 3% ένιωσε αγωνία.

Το 55% του δείγματος δεν συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
που αφορούν την οργάνωση της εργασίας της ομάδας προσωπικού του οικοτρο-
φείου, ενώ το 45% συμμετείχε. Από το 45% του δείγματος που συμμετείχε ενεργά 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες αφορούν την οργάνωση της εργα-
σίας της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού του οικοτροφείου, το 31% ένιωσε 
δυσαρέσκεια, το 24% ένιωσε αδιαφορία, το 22% ένιωσε αμηχανία, το 6% ένιωσε 
αγωνία, το 4% άγχος, το 2% ικανοποίηση, το 10% δεν γνωρίζει και το υπόλοιπο 
1% δεν απάντησε καθόλου. Ενώ από το 55% του δείγματος που δεν συμμετείχε 
ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες αφορούν την οργάνωση 
της εργασίας της ομάδας προσωπικού του οικοτροφείου, το 25% δήλωσε ότι οι 
αποφάσεις παίρνονται από τον ψυχίατρο, το 19% από τον/την ψυχολόγο, το 18% 
από τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό, το 21% από τους/τις νοσηλευτές/τριες ΤΕ, 
το 14% από τους/τις νοσηλευτές/τριες ΔΕ και το 3% από τους εργοθεραπευτές.

Επιπλέον, το 14% του δείγματος θεωρεί ότι η οργάνωση της εργασίας στο 
καθημερινό πρόγραμμα του οικοτροφείου επηρεάζει θετικά την ομάδα προσωπι-
κού και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται τα μέλη, για το 42% ο επηρεασμός 
αυτός είναι αρνητικός, για το 20% είναι αδιάφορος, ενώ το 24% δεν γνωρίζει. 
Σύμφωνα με το 42% που θεωρεί ότι η οργάνωση της εργασίας στο καθημερινό 
πρόγραμμα του οικοτροφείου επηρεάζει αρνητικά την ομάδα προσωπικού και 
τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται τα μέλη, το 27% πιστεύει ότι σε αυτή την 
κατάσταση οδηγεί η έλλειψη οικονομικών πόρων για τη συνέχιση των προγραμ-
μάτων αποκατάστασης χρονίων ψυχικά ασθενών, το 33% πιστεύει ότι σε αυτή την 
κατάσταση οδηγεί η εμφάνιση φαινομένων εξουθένωσης, το 23% πιστεύει ότι σε 
αυτή την κατάσταση οδηγεί η έλλειψη εξωτερικής εποπτείας, ενώ το 17% πιστεύει 
ότι σε αυτή την κατάσταση οδηγεί η έλλειψη κατάλληλης εσωτερικής εποπτείας. 
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Για το 28% του δείγματος, ο καθοριστικός παράγοντας που παίζει ρόλο στην 
καλή οργάνωση της διεπαγγελματικής ομάδας του προσωπικού του οικοτροφείου 
είναι η καλή οργάνωση της εργασίας του θεραπευτικού προσωπικού, για το 24% 
είναι η ύπαρξη εξωτερικής εποπτείας, για το 14% η ύπαρξη εσωτερικής εποπτεί-
ας, για το 10% η λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το θεραπευτικό 
προσωπικό, για το 7% η πολυετής εμπειρία της θεραπευτικής ομάδας, για το 6% 
η εξειδίκευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε θέματα αποκατάστασης 
ψυχικά ασθενών, για το 3% η επάρκεια σε εξειδικευμένο προσωπικό, για το 2% 
η προπτυχιακή εκπαίδευση, για το 3% τα οικονομικά, για το 1% η επάρκεια σε 
νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ το 2% δηλώνει πως δεν γνωρίζει.

Επίσης, το 21% του δείγματος πιστεύει ότι ο καθοριστικός παράγοντας που 
παίζει ρόλο στην αποδοτικότητα της ομάδας του προσωπικού του οικοτρο-
φείου είναι η ύπαρξη εξωτερικής εποπτείας, το 18% είναι η καλή οργάνωση 
της εργασίας του θεραπευτικού προσωπικού, το 11% είναι η ύπαρξη εσωτε-
ρικής εποπτείας, το 9% είναι η λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
το θεραπευτικό προσωπικό, το 8% είναι η επάρκεια σε εξειδικευμένο προσω-
πικό, το άλλο 8% είναι η εξειδίκευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε 
θέματα αποκατάστασης χρονίων ψυχικά ασθενών, το 7% είναι η προπτυχιακή 
εκπαίδευση, το 3% είναι η εμπειρία, το 5% είναι η οικονομική ενίσχυση για τη 
συνέχιση των προγραμμάτων αποκατάστασης χρονίων ψυχικά ασθενών, το 2% 
είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, το 5% όλα τα παραπάνω, ενώ το 3% δηλώνει 
πως δεν γνωρίζει.

Το σημαντικό ποσοστό της τάξης του 67% δηλώνει ότι δεν συμμετέχει στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τη θεραπεία των ασθενών του 
οικοτροφείου, ενώ το 33% δηλώνει πως συμμετέχει. Σύμφωνα με το 33% του 
δείγματος που δηλώνει ότι συμμετέχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι 
οποίες αφορούν τη θεραπεία των ασθενών του οικοτροφείου, το 24% αισθάνεται 
δυσαρέσκεια, το 21% αδιαφορία, το 13% αγωνία, το 5% φόβο, το 8% απελπισία, 
το 3% λύπη, το 21% όλα τα παραπάνω, ενώ το 5% κανένα από τα παραπάνω.

Επιπλέον, το 67% του δείγματος που δηλώνει ότι δεν συμμετέχει στις δια-
δικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες αφορούν τη θεραπεία των ασθενών του 
οικοτροφείου, διατύπωσε την άποψη ότι τις αποφάσεις για τη θεραπεία των 
ασθενών τις λαμβάνει κυρίως ο/η ψυχίατρος σύμφωνα με το 28%, ο/η ψυχολό-
γος σύμφωνα με το 25%, ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός σύμφωνα με το 24%, ο/η 
νοσηλευτής/τρια ΤΕ σύμφωνα με το 12%, ο/η νοσηλευτής/τρια ΔΕ σύμφωνα με 
το 7%, ο/η εργοθεραπευτής/τρια σύμφωνα με το 3% και ο/η επισκέπτης υγείας 
σύμφωνα με το 1%. 

Το 62% των επαγγελματιών της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού 
δηλώνει ότι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο οικοτροφείο να 
αντιμετωπίσουν μια αρνητική αντίδραση ασθενούς/ών σχετικά με οργανωτικά 
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προβλήματα της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού του οικοτροφείου, ενώ 
το 38% είναι αρνητικό. Για το 62% που δηλώνει ότι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια 
της εργασίας τους στο οικοτροφείο να αντιμετωπίσουν μια αρνητική αντίδραση 
ασθενούς/ών σχετικά με οργανωτικά προβλήματα της διεπαγγελματικής ομάδας 
προσωπικού του οικοτροφείου, το 34% βιώνει συναισθήματα άγχους, το 24% βιώ-
νει συναισθήματα λύπης, το 13% αδιαφορία, το 9% φόβο, το 4% δυσαρέσκεια, το 
άλλο 4% απελπισία, το 3% αγωνία, το 1% ανασφάλεια, το 6% όλα τα παραπάνω, 
ενώ το 2% προτίμησε να μην απαντήσει καθόλου. 

Επιπλέον, το 36% του δείγματος δηλώνει ότι συμμετέχει σε διάφορες εκδη-
λώσεις που αφορούν τους ασθενείς του οικοτροφείου, ενώ το 64% δηλώνει πως 
δεν συμμετέχει. Σύμφωνα με το 36% του δείγματος που δηλώνει ότι συμμετέχει 
σε διάφορες εκδηλώσεις, οι οποίες αφορούν τους ασθενείς του οικοτροφείου, το 
27% βιώνει συναισθήματα άγχους, το 20% αγωνία, το 15% φόβο, το 15% ανα-
σφάλεια, το 7% αδιαφορία, το 5% δυσαρέσκεια, το 2% πανικό και το 10% όλα 
τα παραπάνω. 

Το 41% του δείγματος χαρακτηρίζει θετική τη σχέση του με τους ασθενείς του 
οικοτροφείου, ενώ το 30% τη χαρακτηρίζει μάλλον θετική, το 3% τη χαρακτηρίζει 
αρνητική, το 8% τη χαρακτηρίζει μάλλον αρνητική, ενώ το 18% δεν γνωρίζει. 
Το 33% του δείγματος τρέφει για τους ασθενείς του οικοτροφείου λύπη, το 18% 
νιώθει απελπισία, το 14% νιώθει ανασφάλεια, το 11% νιώθει δυσαρέσκεια, το 
8% νιώθει αγωνία, το 6% νιώθει φόβο, το 5% νιώθει αδιαφορία και το 5% δεν 
απάντησε καθόλου. 

Επίσης, το 28% του δείγματος δηλώνει ότι θα ένιωθε δυσαρέσκεια στην περί-
πτωση που ένας από τους ασθενείς, κατά την έξοδο από το οικοτροφείο, αντι-
δρούσε αρνητικά (π.χ. έβριζε, χτυπούσε, ενοχλούσε περαστικούς κ.λπ.). Απέναντι 
σε οργανωτικές δυσλειτουργίες της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού, το 
18% θα ένιωθε λύπη, το 17% άγχος, το 10% ανασφάλεια, το 8% αγωνία, το 8% 
αδιαφορία, το 1% απελπισία, το 2% φόβο, το 5% όλα τα παραπάνω, ενώ το 3% 
δεν απάντησε καθόλου. 

Επιπλέον, το 49% του δείγματος πιστεύει ότι η ολιστική θεραπευτική προσέγ-
γιση των προβλημάτων του ψυχικά ασθενούς από όλη τη διεπαγγελματική ομάδα 
προσωπικού μπορεί να συμβάλει στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθε-
νών, το 26% πιστεύει στην προσέγγιση και την ενημέρωση της κοινότητας για 
τα θέματα της ψυχοκοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης από όλη τη 
διεπαγγελματική ομάδα προσωπικού, το 8% πιστεύει στη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση και επίλυση των προβλημάτων του ψυχικά ασθενούς, το 5% στην παροχή 
συμβουλευτικής στον ψυχικά ασθενή, το 1% στην παροχή συμβουλευτικής στην 
οικογένεια του ασθενούς και το υπόλοιπο 11% σε όλα τα παραπάνω. Το 34% του 
δείγματος νομίζει ότι θα μπορούσε να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας της 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ψυχικά ασθενών η ανεπάρκεια οργάνωσης 
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της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού, το 23% νομίζει ότι είναι η ανεπάρκεια 
λειτουργίας της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού, το 16% νομίζει ότι είναι 
η ανεπάρκεια κατάλληλου θεραπευτικού προσωπικού, το 6% η ανεπάρκεια των 
δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, το 5% η προκατάληψη για τα άτομα 
με ψυχική ασθένεια, το 3% η δυσκολία ή άρνηση της οικογένειας να βοηθήσει 
στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του ψυχικά ασθενούς μέλους της, το 3% η 
έλλειψη οικονομικών πόρων, το 2% η αδυναμία των υπηρεσιών να συνεργα-
στούν με την οικογένεια, το 1% η ελλιπής οργάνωση, το 1% ο στιγματισμός και 
το 6% όλα τα παραπάνω.

Επίσης, το 24% του δείγματος πιστεύει ότι η ύπαρξη κατάλληλης εξωτερικής 
εποπτείας είναι ένας παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποδοτικότη-
τα του περιβάλλοντος του οικοτροφείου, το 28% πιστεύει ότι είναι η καλή οργά-
νωση της εργασίας του θεραπευτικού προσωπικού, το 14% πιστεύει ότι είναι η 
ύπαρξη κατάλληλης εσωτερικής εποπτείας, το 9% πιστεύει ότι είναι η λειτουργία 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το θεραπευτικό προσωπικό, το 10% πιστεύει 
ότι είναι η εξειδίκευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε θέματα αποκατά-
στασης χρονίων ψυχικά ασθενών, το 7% πιστεύει ότι είναι η επάρκεια σε εξει-
δικευμένο προσωπικό, το 1% η εμπειρία, το 2% η προπτυχιακή εκπαίδευση, το 
2% η οικονομική ενίσχυση για τη συνέχιση των προγραμμάτων αποκατάστασης 
χρονίων ψυχικά ασθενών, το 2% όλα τα παραπάνω, ενώ το 1% δεν γνωρίζει ποιος 
παράγοντας συμβάλλει στην αποδοτικότητα του θεραπευτικού περιβάλλοντος.

Γενικότερα, ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένο το θεραπευτικό περιβάλ-
λον επηρεάζει σημαντικά τη στάση και τα κίνητρα των επαγγελματιών της ομά-
δας προσωπικού σε όλη την αποκαταστασιακή διαδικασία. Όταν το περιβάλλον 
της μονάδας αποκατάστασης είναι σωστά οργανωμένο, τότε η συνεργασία της 
διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού μπορεί να συμβάλει στην ψυχοκοινωνική 
αποκατάσταση του ψυχικά ασθενούς. Η συμβολή της εξωτερικής και εσωτερικής 
εποπτείας είναι ένας παράγοντας που οι επαγγελματίες της ομάδας προσωπικού 
πιστεύουν ότι επηρεάζει την ορθή αντιμετώπιση της χρονίας ψυχικής νόσου. 
Δηλαδή, πιστεύουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση μίας 
δυσλειτουργίας σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της διεπαγγελματικής ομά-
δας προσωπικού είναι η ύπαρξη κατάλληλης εσωτερικής και εξωτερικής εποπτεί-
ας. Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στην οργάνωση του θεραπευτικού 
περιβάλλοντος είναι η μη συμμετοχή των επαγγελματιών στη λήψη αποφάσεων 
και στη μη τήρηση ιεραρχικής οργάνωσης.

Επίσης, η εμφάνιση του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης, που 
πηγάζει από τα συναισθήματα των επαγγελματιών κατά τη συνεργασία τους με 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας προσωπικού στη θεραπευτική διαδικασία, αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητα και 
την οργάνωση της διεπαγγελματικής ομάδας. Η ελλιπής εκπαίδευση των επαγ-
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γελματιών είναι ένας ακόμη αντισταθμιστικός παράγοντας στην αποδοτικότητα 
της θεραπευτικής διαδικασίας της ομάδας προσωπικού. Δηλαδή, η εκπαίδευση 
των επαγγελματιών είναι ανάλογη της διατήρησης της επαγγελματικής τους 
υπόστασης και κατά συνέπεια και της συμβολής τους στην ψυχοκοινωνική απο-
κατάσταση των ψυχικά ασθενών.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να επέλθει μια γενικότερη αλλαγή στη φιλοσοφία, 
στην αντίληψη και τη στάση των ατόμων της κοινωνίας και κατά συνέπεια και των 
επαγγελματιών όσον αφορά τον τομέα της ψυχικής υγείας. Η ευαισθητοποίη ση 
και η συνεχής επιμόρφωση είναι αυτή που μπορεί να προσφέρει αυτή την αλλα-
γή, καθώς μπορεί να συμβάλει σφαιρικά, πολυδιάστατα και πολυπρισματικά στη 
διαδικασία αλλαγής των στάσεων του επαγγελματία ψυχικής υγείας ως ατόμου 
και κατά συνέπεια και ως εργαζομένου.
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