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Είναι αδιαμφισβήτητο πλέον γεγονός ότι η οικονομική και
τεχνολογική δράση ξεπερνάει πολλές φορές τα όρια και οδηγεί σε
απρόβλεπτες συνθήκες, πολλές των οποίων εξελίσσονται σε
φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, οι οποίες εκφράζονται
πολλές φορές και με ιδιαίτερη βιαιότητα.
Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, μια περιοχή αυξημένης
σεισμικότητας, επιβαρυμένης οικολογικά, που βρίσκεται σε μια
γεωπολιτική ζώνη έντονων ζυμώσεων και πολιτισμικών
αντιπαραθέσεων είναι εμφανής η ανάγκη πρόληψης και διαχείρισης
κρίσεων που απορρέουν από τους παραπάνω κινδύνους.
Τα τελευταία χρόνια ,έχει ιδιαίτερα επισημανθεί (από τον
Π.Ο.Υ) η σπουδαιότητα παροχής ψυχολογικής υποστήριξης , στους
πληγέντες από την καταστροφή με άμεσες, μεσοπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις στον τομέα αυτό.
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας συνέβησαν κάποια τραγικά
γεγονότα (σεισμός 1999, το ναυάγιο στο ΣΑΜΙΝΑ ,
αυτοκινητιστικά δυστυχήματα στα Τέμπη και στο Πέταλο του
Μαλλιακού, αεροπορικό δυστύχημα του «ΗΛΙΟΣ», πυρκαγιές και
σεισμοί στην Ηλεία κλπ. )Με τα προαναφερόμενα γεγονότα, αφενός
ανέκυψε επιτακτική η ανάγκη για παροχή ψυχολογικής υποστήριξης
στους επιζήσαντες και στους συγγενείς των θυμάτων και αφετέρου
εκδηλώθηκε έντονη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την
κάλυψη και του τομέα αυτού.

Περισσότερο και από την ίδια την κρίση εξαιρετική σημασία και
βαρύνοντα λόγο στην διαχείρισή της διαδραματίζει η
επικοινωνιακή κάλυψη αυτής.
Σκοπός είναι να μην επιτείνονται τα φοβικά συναισθήματα
ευαίσθητων κατηγοριών πολιτών (παιδιά, ηλικιωμένοι) αλλά και
να μην ξαναβιώνουν με οδυνηρές προεκτάσεις τα θέματα
καταστροφών και τα ζημιογόνα συμβάντα.
Ιδιαίτερη δε, έμφαση δίνεται στην παροχή ψυχολογικής
υποστήριξης στο προσωπικό των εμπλεκόμενων φορέων (Διασώστες,
Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ , Δημοσιογράφοι κλπ), με σκοπό αυτοί να
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες διαχείρισης των
αρνητικών συναισθημάτων (άγχος, θλίψη, πανικός κλπ) που
βιώνουν, κατά τη διάρκεια των καταστροφών έτσι ώστε να μην
επηρεάζεται η αποτελεσματικότητά τους διότι συχνά και οι ίδιοι
γίνονται δευτερογενή θύματα.
Επιπροσθέτως δε, ο συντονισμός και η εποικοδομητική συνεργασία
, διαφορετικών ομάδων που παρεμβαίνουν στην καταστροφή
κρίνεται καθοριστικής σημασίας ,για την αντιμετώπισή της . Η
εκμάθηση και ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων τόσο σε ατομικό
όσο και σε συλλογικό επίπεδο εργασίας σε ομάδα, θα οδηγήσει
στην επίτευξη κοινών στόχων κατά τη διάρκεια της καταστροφής.
Λόγω της σπουδαιότητας του προαναφερόμενου θέματος το
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και η ΕΣΗΕΑ συνδιοργανώνουν
ημερίδα με θέμα:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Ψυχολογική Υποστήριξη Εμπλεκόμενων Φορέων

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 1-12-2008 ,στην Αίθουσα της
ΕΣΗΕΑ(11.00-14.00)

