Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή της Διεύθυνσης Αναζητήσεων Ε.Ε.Σ. στο Διεθνές Συνέδριο Ψυχικής Υγείας
«Από τη διαχείριση κρίσεων, στις βιώσιμες μεταρρυθμίσεις»
Από τις 3 έως τις 6 Ιουνίου 2019,
παρουσιάστηκε η Ελληνική έκδοση των
Κατευθυντήριων Οδηγιών της IASC (InterAgency Standing Committee) για την
Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική
Υποστήριξη σε Καταστάσεις Έκτακτης
Ανάγκης, με μια σειρά εκδηλώσεων και
εκπαιδευτικών
δράσεων
που
συνδιοργάνωσαν το Mental Health and
Psychosocial Support Working Group
(MHPSS WG) της Αττικής, το MHPSS
Reference Group της Inter-Agency
Standing Committee (IASC MHPSS RG) και οι Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία,
υπό την αιγίδα του Υπ. Υγείας.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων υλοποιήθηκε διήμερο Διεθνές Συνέδριο Ψυχικής Υγείας, με
θέμα: «Από τη διαχείριση κρίσεων στις βιώσιμες μεταρρυθμίσεις», στο αμφιθέατρο «Άλκης
Αργυριάδης» του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30, Αθήνα). Ο Ε.Ε.Σ. κλήθηκε να
συμμετάσχει στο συνέδριο παρουσιάζοντας την ανταπόκρισή του στις φονικές πυρκαγιές της
Ανατολικής Αττικής τον Ιούλιο του 2018 και τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της
Αποκατάστασης των Οικογενειακών Δεσμών (RFL) σε Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης.
Την Τρίτη 4 Ιουνίου, η Διεύθυνση Αναζητήσεων Ε.Ε.Σ., υλοποίησε ειδικό εκπαιδευτικόενημερωτικό εργαστήριο (workshop) με θέμα: «RFL in Emergencies and even Beyond», με
εισηγητές τα στελέχη της Διεύθυνσης Αναζητήσεων κ.κ. Μαρία Λιανδρή, Ανδρονίκη
Ντουντούμη, Αναστασία Τσόλη και Αγγελική Πανταζοπούλου. Η θεματική του εργαστηρίου
στηρίχτηκε στο διεθνές πρόγραμμα «Broken Links» για τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του RFL,
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ε.Σ./Ε.Η. και τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού
και της IASC για την ψυχική υγεία σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, προσαρμοσμένες ωστόσο
στην ελληνική ανάγκη και εμπειρία. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία μιας διαφορετικής
προσέγγισης και οπτικής σε θέματα όπως η διασύνδεση και ο συντονισμός της ανθρωπιστικής
δράσης, οι μετακινούμενοι πληθυσμοί, οι καταστροφές, η απώλεια, οι αγνοούμενοι και η
ατέρμονη αναζήτηση, αλλά και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών σε καταστάσεις
επείγοντος, που κατά γενική ομολογία βρήκαν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα. Όλα τα εργαστήρια
πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της ΕΣΤΙΑ (οδ. Χαριλάου Τρικούπη 5), όπου η φιλοξενία υπήρξε
υποδειγματική.

