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ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
• Η ΣΚΠ δημιουργεί συναισθηματικές αντιδράσεις που επηρεάζουν τη διάθεση, τη
συμπεριφορά και τις σχέσεις του πάσχοντος. Συναισθήματα όπως αναστάτωση, φόβοι,
Η Ομάδα αυτή
συνεδριάζει κάθε
θυμός, ενοχές, θλίψη εμποδίζουν τη λειτουργικότητά του.
• Οι στόχοι της ομάδας είναι:
Τρίτη
- Μείωση του άγχους και της κατάθλιψης που επιδρούν στις υποτροπές.
7:00μ.μ- 8:30μ.μ. - Τρόποι αντιμετώπισης θυμού και καταπολέμηση ενοχών.
- Αναγνώριση της τάσης για σωματοποίηση αρνητικών συναισθημάτων
Κα Ελένη Τσαχαγέα
- Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
- Βελτίωση της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων
- Προσαρμογή στις αλλαγές, στην εικόνα εαυτού και σε εξωτερικά γεγονότα, όπως π.χ.
παραίτηση από την εργασία.

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Η Ομάδα αυτή
συνεδριάζει κάθε

Τετάρτη
7:00μ.μ - 8:30μ.μ
Κα Ελένη Τσαχαγέα

• Συχνά οι σύζυγοι και οι γονείς των ασθενών έχουν τους ίδιους φόβους και το ίδιο
αίσθημα αβεβαιότητας με τους αγαπημένους τους. Νιώθουν άγχος, θυμό, εξουθένωση
ακόμα και κατάθλιψη.
• Οι στόχοι της Ομάδας είναι:
- Μείωση του φόβου που φέρνει η άγνοια
- Κατανόηση της συμπεριφοράς του ασθενή
- Μείωση του άγχους και της αίσθησης φορτίου του συγγενή
- Εκμάθηση νέων τρόπων επικοινωνίας για τη μείωση των εντάσεων μέσα στην
οικογένεια
- Διατήρηση των ενδιαφερόντων του συγγενή ώστε να μην αισθάνεται «όμηρος» της
ΣΚΠ.
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ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η Ομάδα αυτή
συνεδριάζει κάθε

Πέμπτη
7:00μ.μ-8:30 μ.μ.
Κα Ελένη Τσαχαγέα

Υπεύθυνη
Κα ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΧΑΓΕΑ
Κλινική ΨυχολόγοςΨυχοθεραπεύτρια

• Η διάγνωση της νόσου δημιουργεί στον ασθενή μια σειρά προβλημάτων: οικονομικών,
αλλαγή τρόπου ζωής, αρνητική επίδραση στις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις.
• Αναφέρονται έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις όπως: σοκ, αναστάτωση,
απόγνωση, απαισιοδοξία
• Στόχοι:
- Αντιμετώπιση του άγχους και των προβλημάτων της καθημερινότητας.
- Αντιμετώπιση των αρνητικών σκέψεων και τροποποίησή τους με ρεαλιστικές σκέψεις
- Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
- Αποφυγή της παραπληροφόρησης.

Και οι τρείς Ομάδες συνεδριάζουν
στη Φιλοθέη, Οδός Πίνδου 18.
• Yπάρχει η δυνατότητα σε περίπτωση που τα
μέλη δεν επιθυμούν την φυσική τους παρουσία
στον χώρο να γίνει διαδικτυακά.
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Η Ομάδα αυτή συνεδριάζει

Δευτέρα
2 φορές τον μήνα
(κάθε 15 ημέρες)
από τις
18:30 έως τις 20:00
Κα Ιωάννα Ψιμούλη

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
• Εκφραση και διαχείριση συναισθημάτων
• Ανάπτυξη αυτογνωσίας και αυτοαποδοχής στη
διαχείριση προβλημάτων
• Ανάπτυξη και εδραίωση συστήματος υποστήριξης
και διαπροσωπικών σχέσεων.

Υπεύθυνη
Κα ΙΩΑΝΝΑ ΨΙΜΟΥΛΗ
Ψυχολόγος
Ψυχοθεραπεύτρια

Η ομάδα θα συνεδριάσει διαδικτυακά
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ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΣΥΝ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΑΣ
Η Ομάδα αυτή θα
συνεδριάζει

Εβδομαδιαία
(1 φορά)
Κα Παπαδοπούλου
Χαρά

• Δουλεύουμε με τον ευατό μας με στόχο την παραδοχή της
πραγματικότητας και την κινητοποίηση των υγειών μας δυνατοτήτων
και της πνευματικής μας ανάπτυξης.Οι αγωνίες είναι ίδιες με τους
υπόλοιπους ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο νόσημα, η δε μεθολογία
αντιμετώπισης των ειδικών προβλημάτων είναι ίδια. Ωστόσο μια νόσος
όπως η ΣΚΠ με τα τόσα συμπτώματα φέρνει την αγωνία του θανάτου
και της ανυπαρξίας νοήματος της ζωής στο προσκήνιο.

Υπεύθυνη
Κα ΧΑΡΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ψυχοθεραπεύτρια

ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ

Η Ομάδα θα συνεδριάζει μόνο διαδικτυακά
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ και ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΣΟΨ)
Ατομικές & Ομαδικές
συνεδρίες
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Στόχοι :
• Την ψυχική διερεύνηση των βαθύτερων ερμηνειών της ΣΚΠ
• Την διερεύνηση του έκδηλου ή συγκεκαλυμμένου θυμού σχετιζομένου με την
ασθένεια
• Την ανάλυση μοτίβων αλληλεπίδρασης με τον ευατό και τους άλλους.
• Την αντίσταση του ασθενούς στην οργάνωση της ζωής του με κέντρο την ασθένεια
του.
• Την ανάλυση της σχέσης με τους σημαντικούς άλλους και του τρόπου που
αλληλεπιδρούν με τα "δυναμικά" της ασθένειας.
• Την ανάλυση και ενδυνάμωση του υγιούς εαυτού έναντι του παθολογικού ευατού.

Υπεύθυνος
Κος ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Ψυχολόγος
Ομαδικός
Ψυχοθεραπευτής,
Ψυχαναλυτής

Η τιμή για τα μέλη μας για διαδικτυακή ομαδική
θεραπεία μιάμισης ώρας την εβδομάδα απογευματινής
ζώνης ορίζεται στα 60 ευρώ ανά μήνα και παράλληλα
διατίθονται 10 ραντεβού ατομικών θεραπειών
διαδικτυακής θεραπείας δωρεάν.
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ΟΜΑΔΑ ΨΥΧ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
Η Ομάδα αυτή
συνεδριάζει κάθε

Τρίτη
6:00μ.μ-7:30 μ.μ.
Κα Μόιρα Τζίτζικα

Μέσω της ομάδας το άτομο επεξεργάζεται τη σχέση με τον ευατό του καθώς και το μοτίβο
επικοινωνίας του με τους άλλους ανθρώπους. Με αυτή την διεργασία οι συμμετέχοντες
συνειδητοποιούν πόσα κοινά πράγματα έχουν μεταξύ τους αλλά και πόσο διαφέρουν ως
μοναδικές προσωπικότητες που είναι. Μιλώντας για τα συναισθήματα μας αλλά και τη
σχέση μας με την πραγματικότητα ανακαλύπτουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας αλλά ότι
υπάρχουν και άλλοι που νιώθουν όπως κι εμείς . Κάτι τέτοιο δρα ανακουφιστικά. Συνάμα
μέσα σε μια τέτοια ομάδα τα μέλη μαθαίνουν να σχετίζονται με ουσιαστικό και αυθεντικό
τρόπο.Η ομάδα , με το ασφαλές πλαίσιο που παρέχει δίνει την ευκαιρία στα άτομα - μέσω
των εντόνων σχέσεων που δημιουργούνται με τα υπόλοιπα μέλη να επεξεργασθούν το
μέχρι τώρα μοτίβο που ακολουθούσαν και να μάθουν καινούργους , αυθεντικότερους και
ουσιαστικότερους τρόπους για να σχετίζονται.

Υπεύθυνη
Κα ΜΟΙΡΑ ΤΖΙΤΖΙΚΑ
Ψυχολόγος
Ψυχοθεραπεύτρια
Κλινική Σεξολόγος

Η Ομάδα συνεδριάζει μόνο διαδικτυακά
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Oμάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης Οικογένειας
Ραντεβού στο γραφείο
της κας Μπούκα Σάντυ
(περιοχή Αγίου
Δημητρίου)

• Η οικογένεια είναι ένα δυναμικό σύστημα και το σημαντικότερο στη ζωή του ανθρώπου.Συχνά προκύπτουν
δυσκολίες οικονομικές , επαγγελματικές, προβλήματα υγείας όπως μπορεί να είναι η διάγνωση μιας
χρόνιας νόσου όπως είναι η ΣΚΠ. Σε κάθε τέτοια φάση όλο το σύστημα της οικογένειας
αποσταθεροποιείται και καλείται να επαναρυθμιστεί. Αν αυτή η νέα κατάσταση δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί με ευκολία και συχνά μοιάζει η καθημερινότητα απροσπέλαση θάλασσα , τότε είναι καλό η
οικογένεια να αναζητήσει υποστήριξη απο κάποι ειδικό σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.
• Στόχοι
• Να μοιραστούμε τα ερωτήματά μας
• Να καλλιεργήσουμε και να ενισχύσουμε τις δεξιότητες επικοινωνίας μεταξύ μελών της οικογένειας, ώστε
να μειωθεί το στρες μέσα στην οικογένεια.
• Να ανακαλύψουμε νέους τρόπους να αλληλεπιδρούμε ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις μας με τα υπόλοιπα
μέλη της οικογένειας,
• Να ενεργοποιήσουμε τη βοήθεια απο το ευρύτερο πλαίσιο ώστε να δομήσουμε ένα υποστηρικτικό δίκτυο
γύρω απο την οικογένεια αλλά και απο το άτομο που νοσεί ώστε να αντιμετωπιστεί η κοινωνική
απομόνωση που ενδεχομένως βιώνει.

Υπεύθυνη
Κα ΣΑΝΤΥ ΜΠΟΥΚΑ

Κατόπιν ραντεβού

