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Πρόλογος
Το έντυπο «Αυτοτραυματισμός: Στηρίζοντας τους ασυνόδευτους έφηβους πρόσφυγες και
μετανάστες - Κατευθυντήριες οδηγίες για καλές πρακτικές» υλοποιήθηκε στo πλαίσιο έργου
με τίτλο «From loss and adversity to resilience: Capacity building for field workers who support
unaccompanied refugee and migrant children». Στόχος ήταν η ενδυνάμωση των εργαζομένων
στο πεδίο και όσων συντονίζουν ξενώνες και δομές στέγασης για ασυνόδευτους ανήλικους
πρόσφυγες και μετανάστες.
Δύο από τις 16 ομάδες στις οποίες συμμετείχαν 428 εργαζόμενοι που επιμορφώθηκαν και
έλαβαν κλινική εποπτεία, επικεντρώθηκαν στη διατύπωση κατευθυντήριων οδηγιών για
«καλές πρακτικές» σε τρεις θεματικές που απασχολούν όσους εργάζονται σήμερα με ανήλικους
πρόσφυγες και μετανάστες:
• τη διαχείριση συγκρούσεων και βίας
• τη στήριξη ασυνόδευτων εφήβων που αυτοτραυματίζονται
• τη διαχείριση του στρες των εργαζομένων που στηρίζουν ασυνόδευτα παιδιά και εφήβους.
Το παρόν έντυπο εστιάζει στην κατανόηση και στήριξη εφήβων που εκφράζουν την οδύνη τους
μέσα από αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Δυστυχώς, το φαινόμενο του αυτοτραυματισμού
εμφανίζεται με αυξημένη συχνότητα σε μια περίοδο που οι έφηβοι νιώθουν «παγιδευμένοι» στην
Ελλάδα, ατενίζοντας ένα αβέβαιο μέλλον. Όταν οι εργαζόμενοι υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα
των αυτοτραυματισμών ή καταφεύγουν σε αντιδράσεις πανικού, απειλών ή επιβολής τιμωριών,
τότε στερούν τους νέους από την ψυχολογική στήριξη που χρειάζονται και δικαιούνται.
Ευχόμαστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο να συμβάλλουν στον αναστοχασμό
και στην ενδυνάμωση όσων στηρίζουν παιδιά που αναγκάστηκαν να πάρουν μόνα τους το δρόμο
της προσφυγιάς καθώς και των φορέων που αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους.
Το έργο υλοποιήθηκε από τη «Μέριμνα», αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών
και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο, με την υποστήριξη της UNICEF, τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής
Βοήθειας), τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) και του
Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δανάη Παπαδάτου
Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Δ.Σ. «Μέριμνα»
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Εισαγωγή
Από το 2015, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έφυγαν από τη Συρία, το Ιράν,
το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες της Αφρικής για να φθάσουν στην Ευρώπη
στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τις συγκρούσεις, τη βία και άλλες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Ανάμεσά τους, ποσοστό 37% ήταν παιδιά που ταξίδεψαν με μέλη
της οικογένειάς τους ή μόνα τους, με σκοπό να εγκατασταθούν στην κεντρική ή βόρεια Ευρώπη.
Η Ευρώπη βρέθηκε απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει αυτήν την ανθρωπιστική κρίση και ακόμα
περισσότερο η Ελλάδα που βίωνε σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.
Παρά τις διεθνείς προσπάθειες για τον περιορισμό και την αναχαίτηση των προσφύγων που
φθάνουν στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας και την αυξανόμενη αντίθεση των ευρωπαϊκών χωρών να
φιλοξενήσουν πρόσφυγες, οι άνθρωποι που αναγκάζονται να τραπούν σε φυγή συνεχίζουν να
καταφθάνουν στη χώρα μας με την ελπίδα να εγκατασταθούν σε ένα νέο τόπο και να ξαναχτίσουν τις
ζωές τους. Εκτιμάται ότι τον Απρίλιο του 2019, υπάρχουν περίπου 3.800 ασυνόδευτα παιδιά στην
Ελλάδα (από τους συνολικά 71.200 πρόσφυγες και μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων 28.000
παιδιών). Η πλειοψηφία των ασυνόδευτων ανηλίκων (94%) είναι αγόρια άνω των 14 ετών που
κατάγονται κυρίως από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τη Συρία και άλλες χώρες της Αφρικής
και της Ασίας.
Οι συνθήκες διαβίωσης για τα ασυνόδευτα παιδιά είναι εξαιρετικά δύσκολες. Ενώ η δυνατότητα
διαχρονικής διαβίωσης σε κέντρα φιλοξενίας αυξήθηκε από 420 θέσεις το 2016, σε 1.160 θέσεις
το 2019, από τον Μάϊο του 2019 ο αριθμός των ασυνόδευτων παιδιών που ζουν στην Ελλάδα
υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, με αποτέλεσμα 65% των ασυνόδευτων παιδιών να
βρίσκονται σε λίστα αναμονής για την τοποθέτησή τους σε κέντρα μακροχρόνιας στέγασης.
Αυτά τα παιδιά συνήθως διαμένουν σε προσωρινές συνθήκες διαβίωσης, όπως ‘’ασφαλείς ζώνες’’
και ξενοδοχεία επείγουσας φιλοξενίας, αστυνομικά κέντρα, ή άλλες άτυπες μορφές στέγασης
και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αποτελέσουν θύματα εκμετάλλευσης, βίας ή να εμφανίσουν
ψυχοκοινωνικά προβλήματα (Digidiki & Bhabha, 2017 , 2018, Freccero, Biswas, Whiting, Alrabe
& Seelinger, 2017, Save the Children, 2017, Médecins Sans Frontières, 2017).
Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί τον τελικό προορισμό των επιθυμητών επιδιώξεών τους,
τα ασυνόδευτα παιδιά βιώνουν αυξημένο άγχος τόσο εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις
διαδικασίες χορήγησης ασύλου, της αβεβαιότητας όσον αφορά στην επανένωσή τους με συγγενείς
που κατοικούν σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα ή στον ενδεχόμενο επαναπατρισμό τους.
Αυτή η παρατεταμένη, μετέωρη κατάσταση, έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους
υγεία, οι οποίες συχνά εκδηλώνονται μέσω επιθετικότητας, βίας, αυτοτραυματισμών ή άλλων
αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών (Nikolaidis, Ntinapogias, & Stavrou, 2017). Οι εργαζόμενοι στο
πεδίο ανέφεραν την έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση αυτών των προβλημάτων
και υπογράμμισαν την ακαταλληλότητα των πλαισίων φιλοξενίας να ανταποκριθούν με επάρκεια στις
ανάγκες ψυχικής υγείας των ανηλίκων.
Προκειμένου να υποστηρίξει αυτούς τους επαγγελματίες και να διασφαλίσει κατάλληλη φροντίδα
για τα ασυνόδευτα παιδιά, η «Μέριμνα», σε συνεργασία με την UNICEF και την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρείχε στους εργαζόμενους στο πεδίο εξειδικευμένη επιμόρφωση
και κλινική εποπτεία. Το παρόν έντυπο αποτελεί προϊόν αυτού του έργου και περιλαμβάνει
κατευθυντήριες οδηγίες για καλές πρακτικές που αντλήθηκαν από την κλινική εμπειρία. Αυτές
οι καλές πρακτικές μπορούν να φανούν χρήσιμες στους συντονιστές και τους εργαζόμενους που
βρίσκονται στο πεδίο και να ενσωματωθούν στην καθημερινή τους πρακτική.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Αυτοτραυματισμός

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΥ ΤΟΤ ΡΑΥ Μ ΑΤ Ι Σ Μ ΟΣ

1.1.

Τι είναι ο “αυτoτραυματισμός”;
Ο αυτοτραυματισμός αναφέρεται σε οποιαδήποτε εσκεμμένη πράξη τραυματισμού ή εκούσιας
δηλητηρίασης. Οι άνθρωποι βλάπτουν εσκεμμένα τον εαυτό τους χωρίς ωστόσο να έχουν
πρόθεση να πεθάνουν. Ο αυτοτραυματισμός δεν αποτελεί απόπειρα, ούτε καν ένδειξη πρόθεσης
αυτοκτονίας. Περιλαμβάνει ένα σύνολο συμπεριφορών που δεν αφορούν ψυχιατρική διαταραχή.
Αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως «εσκεμμένος αυτοτραυματισμός» ή «μη αυτοκτονικός
αυτοτραυματισμός». Παρά το γεγονός ότι δεν ενέχει την πρόθεση θανάτου, θα πρέπει πάντοτε να
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

1.2.

Πώς εκδηλώνεται;
Οι πιο συνήθεις τρόποι αυτοτραυματισμού στους οποίους
καταφεύγουν οι έφηβοι είναι οι εξής:
• Να κόβουν τον εαυτό τους με αιχμηρά αντικείμενα
• Να χτυπούν μέρη του σώματός τους
• Να καίνε μέρη του σώματός τους
• Να τσιμπούν ή να ξύνουν σημεία του σώματός τους με σκοπό να αιμορραγήσουν
• Να παρεμβαίνουν στην επούλωση πληγών
• Να τραβούν τα μαλλιά τους
• Να αυτο-δηλητηριάζονται με υπερβολικές δόσεις φαρμάκων ή δηλητήριο
Ο αυτοτραυματισμός δεν σχετίζεται με την υπερκατανάλωση τροφής, τρυπήματα στο σώμα
(piercing), τατουάζ, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών, λιμοκτονία από νευρική
ανορεξία ή από τυχαίο τραυματισμό του εαυτού (NICE, 2013).

1.3.

Πηγές: Doyle, Sheridan, & Treacy, 2017; Mc Andrew
& Warne; 2014; NICE, 2013; Walsh, 2012.

Γιατί αυτοτραυματίζονται οι έφηβοι;
Οι έφηβοι οι οποίοι αυτοτραυματίζονται, δυσκολεύονται να μιλήσουν για αυτά που
τους βασανίζουν κι έτσι χρησιμοποιούν τον αυτοτραυματισμό ως μέσο για να εκφράσουν
την ψυχική τους οδύνη. Ο αυτοτραυματισμός είναι εσκεμμένος, και μέσω αυτού o έφηβος
επιδιώκει:
• ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΕΙ από την οδύνη του:
«Όταν κόβομαι, νιώθω όλο το θυμό να φεύγει και αισθάνομαι πολύ καλύτερα»
«Με ανακούφισε από το στρες, δεν ήταν κάτι καλό, το έκανα γιατί κάποιος άλλος
είπε ότι τον βοήθησε»
• ΝΑ ΝΙΩΣΕΙ «ΖΩΝΤΑΝΟΣ» όταν βιώνει ένα συναισθηματικό «μούδιασμα», αποσυνδετικού
τύπου αντιδράσεις και αποπροσωποποίηση σαν να βρίσκεται έξω από το σώμα του, ή σαν να
είναι σε όνειρο: «Έπιτέλους ένιωσα κάτι… μέχρι τη στιγμή εκείνη όλα μέσα μου ήταν νεκρά»
• ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥ ΟΔΥΝΗ και να ζητήσει βοήθεια: «Όταν καίω τον
εαυτό μου, αισθάνομαι την οργή μου να εξωτερικεύεται, έτσι δεν είναι πλέον μέσα μου»
• ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ όταν οι συνθήκες ζωής εγείρουν
αισθήματα αδυναμίας, απόγνωσης, απελπισίας και χαμηλής αυτοεκτίμησης: «Όταν κόβω τα
χέρια και τα πόδια μου, όλη η ένταση βγαίνει από το σώμα μου, και μπορώ να πάω για ύπνο».
• ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ για πράξεις για τις οποίες αισθάνεται ντροπή ή ενοχές:
«Ένιωθα ντροπή, ένιωθα απαίσια, ενοχές, πολύ άσχημα»
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΥ ΤΟΤ ΡΑΥ Μ ΑΤ Ι Σ Μ ΟΣ

Η ανακούφιση που βιώνουν οι έφηβοι μετά από τον αυτοτραυματισμό είναι εντελώς προσωρινή.
Όταν η αγωνία και η οδύνη επανεμφανίζονται, οι έφηβοι έχουν και πάλι την επιθυμία να
αυτοτραυματιστούν. Αυτός ο φαύλος κύκλος δύσκολα ανατρέπεται. Οι περισσότεροι ντρέπονται
για την πράξη τους και κρύβουν τις πληγές τους φορώντας μακριά μανίκια για να καλύπτουν
τα σημάδια ή αποφεύγουν να εκθέσουν το σώμα τους (π.χ. κολύμβηση). Αυτό εξηγεί γιατί δεν
επιδιώκουν την προσοχή ή διάφορα οφέλη μέσω του αυτοτραυματισμού τους. Είναι λάθος να
θεωρούμε ότι βλάπτουν τον εαυτό τους για να τραβήξουν το ενδιαφέρον ή να χειραγωγήσουν
τους άλλους. Στην πραγματικότητα, βιώνουν έντονο στρες ή ψυχικό πόνο και καταφεύγουν σε
δυσλειτουργικές στρατηγικές αντιμετώπισης οδυνηρών συναισθημάτων, αρνητικών σκέψεων και
πράξεων για τις οποίες αισθάνονται ντροπή ή/και ενοχές (Dole, Sheridan & Treacy, 2017).
Ο αυτοτραυματισμός δεν είναι ψυχιατρική διαταραχή και πρέπει να αποφεύγεται η
παθολογοποίηση της πράξης και του εφήβου. Παρόλα αυτά, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί
να εκδηλώνεται σε συνδυασμό με άλλες ψυχικές διαταραχές όπως κατάθλιψη, διπολική διαταραχή,
διαταραχές συμπεριφοράς ή χρήση ουσιών.

10 EΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ανεξήγητοι τραυματισμοί, όπως «κοψίματα», γρατζουνιές, μώλωπες, καψίματα
Συναισθηματικές μεταπτώσεις με συχνές εκδηλώσεις θυμού και καταθλιπτικά συμπτώματα
Αίσθημα «κενού» και ανίας
Αλλαγές στη ρουτίνα του ύπνου και των διατροφικών συνηθειών
Απόσυρση. Οι έφηβοι είναι συχνότερα από ό,τι συνήθως ήσυχοι ή απομονωμένοι
Αβεβαιότητα για την ταυτότητά τους, την εικόνα του εαυτού
Ανεξήγητα σωματικά παράπονα όπως πονοκέφαλοι ή πόνοι στο στομάχι
Δραματικές αλλαγές στις καθημερινές τους επιδόσεις και στις αλληλεπιδράσεις με άλλους
Παρορμητική δαπάνη χρημάτων, χρήση αλκοόλ ή φαρμάκων, σεξουαλικές σχέσεις, κλοπές κ.α.
Απώλεια ενδιαφέροντος και ευχαρίστησης για δραστηριότητες τις οποίες απολάμβαναν.

Οι παραπάνω ενδείξεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες ευαλωτότητας
(σελ. 4)

«
12

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΥ ΤΟΤ ΡΑΥ Μ ΑΤ Ι Σ Μ ΟΣ

1.4.

Πώς σχετίζεται ο αυτοτραυματισμός
με την αυτοκτονία;
• Οι έφηβοι που αυτοτραυματίζονται δεν επιδιώκουν να αυτοκτονήσουν. Μέσω του
αυτοτραυματισμού επιδιώκουν να διαχειριστούν το αυξημένο στρες που βιώνουν. Ωστόσο,
υπάρχει πιθανότητα να τραυματιστούν πολύ σοβαρά (κυρίως αν βρίσκονται υπό την επήρεια
ουσιών), με αποτέλεσμα να διατρέχουν κίνδυνο να κάνουν «κατά λάθος» κακό στον εαυτό τους.
• Έφηβοι που επανειλημμένα αυτοτραυματίζονται μπορεί να εμφανίσουν αυτοκτονικές
συμπεριφορές. Όταν ο αυτοτραυματισμός δεν επιφέρει έστω και μια παροδική ανακούφιση,
τότε καταφεύγουν σε αυτοκτονικές συμπεριφορές για να θέσουν τέλος σε μια αφόρητη οδύνη
την οποία πιστεύουν ότι αδυνατούν να διαχειριστούν.
• Έφηβοι με ιστορικό αυτοτραυματισμού διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προβούν σε
αυτοκτονία. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, ανάμεσα σε όσους αυτοκτονούν, περισσότεροι
από τους μισούς έχουν ιστορικό επαναλαμβανόμενων αυτοτραυματισμών. Άτομα που
αυτοτραυματίζονται έχουν 50 έως 100% υψηλότερες πιθανότητες να αυτοκτονήσουν μέσα
στους επόμενους 12 μήνες, συγκριτικά με άτομα που δεν αυτοτραυματίζονται (NICE, 2013).

1.5.

Tι γνωρίζουμε για τον αυτοτραυματισμό
ασυνόδευτων εφήβων που διαμένουν
στην Ελλάδα;
Δεν υπάρχουν μελέτες σχετικά με τον αυτοτραυματισμό σε πρόσφυγες με διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο, ούτε σε πληθυσμό ασυνόδευτων εφήβων. Δεδομένου ότι σπάνια καταλήγουν στο νοσοκομείο,
τα δεδομένα συνήθως αφορούν αυτοκτονικές συμπεριφορές. Ωστόσο, είναι ευρέως αποδεκτό ότι,
σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές προκλήσεις της εφηβείας, οι νέοι αυτοί βιώνουν αυξημένο στρες
στην προσπάθειά τους να ενσωματωθούν στο πολιτισμικό πλαίσιο της χώρας που τους φιλοξενεί,
παραμένοντας ταυτόχρονα πιστοί στη δική τους κουλτούρα. Σύμφωνα με τις εμπειρίες των εργαζομένων
σε δομές φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους, οι συνηθέστερες μορφές αυτοτραυματισμού είναι τα
«κοψίματα» κυρίως στα χέρια, κάτω από τον αγκώνα και σπανιότερα στην κοιλιακή χώρα και το στέρνο,
τα οποία πραγματοποιούνται με αιχμηρά αντικείμενα, σπασμένα γυαλιά, ή λεπίδες ξυραφιού. Λιγότερο
συχνά είναι τα καψίματα και η κατάποση φαρμάκων. Οι έφηβοι αναφέρουν ότι ο αυτοτραυματισμός τους
βοηθάει (α) να εκδηλώσουν τον ψυχικό τους πόνο, μετατρέποντάς τον σε έναν οργανικό πιο απτό πόνο,
(β) να νιώσουν «ζωντανοί» όταν πιστεύουν ότι όλα είναι μάταια και πέρα από τον έλεγχό τους, και (γ) να
αντιδράσουν στην αφόρητη κατάσταση αβεβαιότητας όσον αφορά το μέλλον τους.
Η πλειοψηφία όσων διαμένουν σήμερα στην Ελλάδα, ασπάζονται τη Μουσουλμανική θρησκεία . Το Ισλάμ
καταδικάζει τον αυτοτραυματισμό («haram» σημαίνει απαγόρευση), καθώς υπαγορεύει την υποταγή
του ανθρώπου στις δυσκολίες της ζωής και αντιτάσσεται στη σκληρότητα απέναντι στα παιδιά. Παρόλα
αυτά, ενισχύει την πρακτική της αυτομαστίγωσης (γνωστής ως zanjeer zani), που είναι μία μορφή
αυτοτραυματισμού και έκφραση οδύνης, η οποία αποτελεί τελετουργικό πένθους για τη δολοφονία του
Hussein ibn Ali, τον εγγονό του Προφήτη Muhammad (Kazmi, 2008). Οι γνώσεις μας για την πίστη
και τις θρησκευτικές πρακτικές των εφήβων οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα είναι περιορισμένες και
αγνοούμε με ποιον τρόπο το θρησκευτικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο επηρεάζει τις συμπεριφορές
αυτοτραυματισμού. Αναγνωρίζουμε ωστόσο ότι η πίστη και η πνευματικότητα των νέων επηρεάζει τη
συμπεριφορά τους.
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Διαχείριση αυτοτραυματικών συμπεριφορών στο πλαίσιο φιλοξενίας
Όταν ο αυτοτραυματισμός συμβαίνει στο πλαίσιο που φιλοξενείται ο έφηβος, το προσωπικό
αναλαμβάνει την περιποίηση των τραυμάτων και μονάχα όταν δεν είναι διαχειρίσιμα, ο έφηβος
συνοδεύεται σε νοσοκομείο προκειμένου να δεχθεί κατάλληλη φροντίδα. Σε δεύτερο χρόνο,
μέλη της ομάδας των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, αναλαμβάνουν τη διερεύνηση των
συνθηκών που συνέβαλαν στον αυτοτραυματισμό, ενώ ακολουθεί συνεργασία του εφήβου με
ψυχολόγο του φορέα.
Μερικά εμπόδια στην αποτελεσματική διαχείριση συμπεριφορών αυτοτραυματισμού
είναι τα ακόλουθα:
• Έλλειψη επιμόρφωσης και εποπτείας των εργαζομένων για τη διαχείριση των συναισθηματικών
δυσκολιών που βιώνουν οι έφηβοι.
• Έλλειψη σχεδίου παρέμβασης ώστε να αποφευχθεί ο πανικός καθώς και οι σπασμωδικές και μη
συντονισμένες παρεμβάσεις που συχνά αναστατώνουν ακόμα περισσότερο έφηβους της δομής
φιλοξενίας.
• Λανθασμένες αντιλήψεις των εργαζομένων οι οποίοι πιστεύουν ότι:
> ο έφηβος επιδιώκει το θάνατό του
> ο αυτοτραυματισμός είναι «φυσιολογικός» σε κάποιους πολιτισμούς
> ο αυτοτραυματισμός αποτελεί μια «χειριστική» συμπεριφορά.
• Έλλειψη αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών ψυχικής υγείας και φροντιστών
για την από κοινού στήριξη εφήβων που βιώνουν έντονη ψυχική δυσφορία.
• Προκαταλήψεις των εφήβων ή έλλειψη γνώσης σχετικά με το ρόλο του ψυχολόγου και την
ψυχοθεραπευτική διαδικασία με αποτέλεσμα την άρνηση συνεργασίας.
• Δυσκολίες των εφήβων να διαμορφώσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με το προσωπικό οι οποίες
οφείλονται σε τραυματικά βιώματα που τούς καθιστούν δύσπιστους.

Πίνακας 1. Μύθοι και Πραγματικότητα σχετικά με τον Αυτοτραυματισμό
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Μύθος

Πραγματικότητα

Οι έφηβοι αυτοτραυματίζονται προκειμένου
«να τραβήξουν την προσοχή», να κερδίσουν
κάποια οφέλη ή για να χειριστούν άλλους

Οι έφηβοι αυτοτραυματίζονται κυρίωςγια να
ανακουφιστούν από τον ψυχικό τους πόνο

Ο αυτοτραυματισμός αποτελεί σύμπτωμα
ψυχικής διαταραχής

Ο αυτοτραυματισμός αποτελεί μια δυσλειτουργική
στρατηγική που αποβλέπει στη διαχείριση
οδυνηρών συναισθημάτων και αυξημένου στρες

Ο αυτοτραυματισμός ισοδυναμεί με την
αυτοκτονία

Ο επαναλαμβανόμενος αυτοτραυματισμός, κάτω
από προϋποθέσεις, ενδέχεται να οδηγήσει σε
αυτοκτονία

Οι έφηβοι αυτοτραυματίζονται χωρίς
ουσιαστική αιτία, γι αυτό και πρέπει να
τιμωρούνται ή να αγνοείται η πράξη τους

Οι έφηβοι αυτοτραυματίζονται εσκεμμένα για
διαφορετικούς λόγους. Η κατανόηση των κινήτρων
που οδηγούν τον έφηβο σε αυτοτραυματισμό
μπορεί να συμβάλλει στην κατάλληλη στήριξη του

Η πράξη αυτοτραυματισμού είναι
παθολογική και απαιτεί την άμεση νοσηλεία
σε ψυχιατρική κλινική

Κάθε πράξη αυτοτραυματισμού απαιτεί μια
ενδελεχή ψυχολογική εκτίμηση και συνεργασία με
τον έφηβο για την αποτελεσματική διαχείριση της
ψυχικής του οδύνης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΥ ΤΟΤ ΡΑΥ Μ ΑΤ Ι Σ Μ ΟΣ

1.6.

Πέντε σημεία που είναι σημαντικό να θυμόμαστε
Πηγή: Klonsky, May, & Glenn (2014)

1. Ο αυτοτραυματισμός και η απόπειρα αυτοκτονίας διαφέρουν
ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Οι αυτοτραυματισμοί είναι συχνοί

Οι απόπειρες δεν συμβαίνουν συχνά

ΜΕΘΟΔΟΙ

Κοψίματα, καψίματα, χτυπήματα
κατά του εαυτού

Αυτοδηλητηρίαση

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

Χαμηλή

Υψηλή, μερικές φορές θανατηφόρα

ΠΡΟΘΕΣΗ

Η ανακούφιση ή έκφραση οδύνης

Ο θάνατος

Προσοχή: Κάθε έφηβος που αυτοτραυματίζεται πρέπει να παραπέμπεται σε ειδικό ψυχικής υγείας για
να εκτιμηθεί ο κίνδυνος να προβεί σε αυτοκτονία.

2. Ο αυτοτραυματισμός δεν ισοδυναμεί με αυτοκτονία αλλά μπορεί να καταλήξει σε αυτοκτονία
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΠΕΙΡΑ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

Πηγή: Center for Suicide
Prevention – CPS (2016)

ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΧΑΜΗΛΗ
ΠΡΟΘΕΣΗ
ΘΑΝΑΤΟΥ

ΥΨΗΛΗ
ΠΡΟΘΕΣΗ
ΘΑΝΑΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΘΕΣΗ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΑΝΑΤΟΣ
Ο αυτοτραυματισμός μπορεί να οδηγήσει σε αυτοκτονικές συμπεριφορές:
• Όταν δεν αποτελεί πλέον μια αποτελεσματική μέθοδο ανακούφισης της ψυχικής οδύνης
που προκαλείται από αυξημένο άγχος ή τραυματικές εμπειρίες (Whitlock & Knox, 2007)
• Όταν ο έφηβος έχει εξοικειωθεί με τον πόνο από επαναλαμβανόμενα επεισόδια
αυτοτραυματισμού με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνεται ως λιγότερο τρομακτική την απόπειρα
αυτοκτονίας (Stewart et al., 2014)
• Όταν, παρά την αυξημένη συχνότητα, οι αυτοτραυματικές συμπεριφορές αγνοούνται
από το περιβάλλον του εφήβου
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3. Ο αυτοτραυματισμός αποτελεί συμπεριφορά που μπορεί να προκύψει από μια διαδικασία
«μάθησης»
Οι έφηβοι οι οποίοι δεν έχουν ασφαλείς δεσμούς, έχουν παραμεληθεί ή έχουν υποστεί σωματική
ή σεξουαλική κακοποίηση, μαθαίνουν νωρίς στη ζωή ότι ακόμα κι αν εκφράσουν τις ανάγκες τους
με αποτελεσματικούς τρόπους, δεν σημαίνει ότι αυτές θα εισακουστούν και θα ικανοποιηθούν.
Κατά συνέπεια δοκιμάζουν εναλλακτικές προσεγγίσεις που συχνά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
ο μόνος τρόπος να προσέξουν, να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν οι άλλοι στις ανάγκες
τους, είναι η εκδήλωση αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών.

4. Οι αυτοτραυματικές συμπεριφορές επηρεάζονται και από κοινωνικούς παράγοντες
Περιστασιακά, ενισχύονται ακούσια από άτομα εκτός της ομάδας συνομηλίκων, όπως γνωστούς
ή αγνώστους μέσω διαδικτύου, καθώς και επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο, οι οποίοι
αγνοούν πώς να συμπεριφερθούν ή διαχειρίζονται με λάθος τρόπο τις πράξεις αυτοτραυματισμού.

5. Ο μιμητισμός των συμπεριφορών αυτοτραυματισμού είναι συχνός ανάμεσα στους εφήβους
Η πράξη του αυτοτραυματισμού μπορεί να είναι «μεταδοτική». Η κοινωνική «μόλυνση»
(social contagion) αφορά στη διαδικασία αναπαραγωγής της πρακτικής του αυτοτραυματισμού
ανάμεσα στα μέλη της ομάδας των εφήβων. Οι συμπεριφορές αυτοτραυματισμού τείνουν να είναι
κοινωνικά «μεταδοτικές» τόσο επειδή μεταφέρουν ένα ισχυρό μήνυμα δυσφορίας, όσο κι επειδή
«προκαλούν» μέσω του κοινωνικού στιγματισμού (Jarvi, Jackson, & Crawford, 2013).
Όταν φίλοι και γνωστοί προβαίνουν σε παρόμοιες συμπεριφορές, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος
μίμησης, καθώς λόγω ηλικίας, οι έφηβοι είναι ευάλωτοι στην επιρροή από συνομιλήκους. Δεν
είναι μόνο η πράξη του αυτοτραυματισμού που μερικές φορές είναι «μεταδοτική». Το άγχος και η
κατάθλιψη που ωθούν τους νέους να βλάψουν τον εαυτό τους, «μεταδίδονται» εξίσου, ιδιαίτερα
όταν ζουν κάτω από επισφαλείς συνθήκες και αβέβαιο μέλλον. Αναζητώντας ο ένας τον άλλον
για να στηριχθούν, αναπαράγουν τόσο τα προβλήματά τους τα οποία επιδεινώνονται, όσο και τους
δυσλειτουργικούς τρόπους για να τα διαχειριστούν.
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Καλές Πρακτικές
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2.1.

Πώς συμβάλλουν οι «καλές πρακτικές»
στη διαχείριση του αυτοτραυματισμού
ασυνόδευτων εφήβων;
Ο αυτοτραυματισμός είναι μια ακραία πράξη στην οποία καταφεύγει ο έφηβος καθώς λανθασμένα
πιστεύει ότι θα τον απαλλάξει από τη βαθιά του ψυχική οδύνη. Μαρτυρίες από φροντιστές1 και
επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται στο πεδίο υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο έχει πάρει
ανησυχητικές διαστάσεις. Η διατύπωση καλών πρακτικών, κατά συνέπεια, συμβάλλει τόσο στην
πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση πράξεων αυτοτραυματισμού.
Xωρίς τη θέσπιση «καλών πρακτικών»:
• Ο αυτοτραυματισμός υποτιμάται από τους φροντιστές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας
• Παραγνωρίζεται η ψυχική οδύνη του εφήβου που αυτοτραυματίζεται
• Αυξάνεται ο κίνδυνος επανάληψης καθώς η «ανακούφιση» που μπορεί να επιφέρει η πράξη του
αυτοτραυματισμού είναι παροδική και χρονικά περιορισμένη
• Οι συνομήλικοι επηρεάζονται και κάποιοι μπορεί να μιμηθούν ανάλογες συμπεριφορές
• Δεν σχεδιάζονται και δεν υλοποιούνται μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις
για τη στήριξη των νέων

2.2.

Ποιοι ωφελούνται από τις «καλές πρακτικές»;
Οι «καλές πρακτικές» συμβάλλουν στην ενημέρωση και καθοδήγηση των ασυνόδευτων
προσφύγων και μεταναστών που αυτοτραυματίζονται καθώς και όσων σχετίζονται μαζί τους
και τους στηρίζουν.
Πιο συγκεκριμένα, ωφελούνται:
• Οι ασυνόδευτοι έφηβοι που αυτοτραυματίζονται καθώς βρίσκουν ένα περιβάλλον που
αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τους, κατανοεί τις πράξεις τους και τους βοηθά να καλλιεργήσουν
ψυχικά αποθέματα προκειμένου να διαχειρίζονται την οδύνη τους χωρίς να καταφεύγουν σε
αυτοκοταστροφικές πράξεις
• Οι συγκάτοικοι των ασυνόδευτων εφήβων που αυτοτραυματίζονται καθώς αποκτούν γνώσεις
που συμβάλλουν στην πρόληψη πράξεων αυτοτραυματισμού, και συμμετέχουν ενεργά στις
όποιες παρεμβάσεις
• Οι φροντιστές που καλούνται να διαχειριστούν την πράξη του αυτοτραυματισμού και να
στηρίξουν τον έφηβο και τους συγκατοίκους του
• Οι πολιτισμικοί διαμεσολαβητές που συμμετέχουν τόσο στις συνεδρίες με τον έφηβο,
τον ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό ή το δικηγόρο, όσο και στις καθημερινές ανεπίσημες
συζητήσεις που γίνονται με τον ανήλικο
• Οι εκπαιδευτικοί που αντιλαμβάνονται τις ενδείξεις αυτοτραυματισμού και καλούνται να
στηρίξουν ή/και να παραπέμψουν τον έφηβο σε κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας

1
Στους «φροντιστές» ή «κοινωνικούς φροντιστές» περιλαμβάνονται όσοι εργάζονται στο πεδίο και αναλαμβάνουν
την καθημερινή φροντίδα των εφήβων που φιλοξενούνται στις δομές: φύλακες, μαγείρισσες, υπεύθυνοι
καθαριότητας, φροντιστές κατά τη διάρκεια της μέρας ή νύχτας.
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• Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που διενεργούν την κλινική αξιολόγηση της ψυχικής οδύνης
του εφήβου και σχεδιάζουν την άμεση, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στήριξή του
• Τα μέλη της διοίκησης του φορέα τα οποία έχουν την ευθύνη εφαρμογής καλών πρακτικών
καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων.

2.3.

Δέκα βασικές αρχές αποτελεσματικής στήριξης
Για τους έφηβους που αυτοτραυματίζονται, είναι σημαντικό:
1. Να είναι δέκτες φροντίδας που παρέχεται με ενσυναίσθηση, σεβασμό και αξιοπρέπεια
σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον
2. Να αξιολογείται η υγεία τους και ο κίνδυνος να επαναλάβουν συμπεριφορές
αυτοτραυματισμού ή αυτοκτονίας
3. Να ενημερώνονται για τα πιθανά οφέλη ψυχολογικών παρεμβάσεων
4. Να έχουν πρόσβαση σε διερμηνέα ή πολιτισμικό διαμεσολαβητή ώστε να μοιράζονται τις
εμπειρίες και ανάγκες τους, στη δική τους γλώσσα

Για τους ειδικούς ψυχικής υγείας και εργαζόμενους στο πεδίο, είναι σημαντικό:
5. Να εκπαιδεύονται στη διαχείριση και πρόληψη αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών
6. Να συνεργάζονται με τον έφηβο που αυτοτραυματίζεται για την εκπόνηση ενός πλάνου
πρόληψης περαιτέρω τραυματισμών
7. Να παρέχουν υποστήριξη, προσαρμοσμένη στο κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο του εφήβου
8. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν από κοινού ένα πλάνο που αποβλέπει τόσο στην υποστήριξη
του εφήβου που αυτοτραυματίζεται, όσο και των συγκατοίκων του, ιδιαίτερα όταν μιμούνται
παρόμοιες συμπεριφορές
9. Να λαμβάνουν εποπτεία σε τακτική βάση, όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις όταν υποστηρίζουν
ανήλικους οι οποίοι εμφανίζουν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές

Για τη διοίκηση του φορέα, είναι σημαντικό:
10. Να δημιουργεί ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, να λαμβάνει συγκεκριμένα
μέτρα για τη βελτίωσή τους όποτε είναι αναγκαίο, και να διασφαλίζει κατάλληλη φροντίδα τόσο
για τους έφηβους όσο και για το προσωπικό. Η στήριξη των νέων σε ένα ασφαλές περιβάλλον
μειώνει την αγωνία, το άγχος, την ψυχική τους οδύνη, και κατ’ επέκταση τον κίνδυνο να
επανατραυματιστούν.
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ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τη στιγμή του αυτοτραυματισμού, απομακρύνετε τους συνομήλικους που είναι παρόντες
ή μεταφέρετε τον έφηβο σε ένα ιδιωτικό, ασφαλές μέρος
Πάρτε στα σοβαρά τον αυτοτραυματισμό
Μιλήστε γι’ αυτό. Ρωτήστε πώς αισθάνεται ο έφηβος.
Δείξτε προσοχή και σεβασμό, χωρίς να κρίνετε την πράξη του
Αναγνωρίστε την αγωνία και την οδύνη που βιώνει
Παραμείνετε υποστηρικτικοί, εστιάζοντας στις ανάγκες του εφήβου
κι όχι στην πράξη του αυτοτραυματισμού
Διατηρήστε ένα σταθερό και προβλέψιμο πρόγραμμα ρουτίνας. Βάλτε όρια
Βεβαιωθείτε ότι ο έφηβος δεν έχει πρόσβαση σε αντικείμενα τα οποία μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω αυτοτραυματισμό
Ενημερώστε τον έφηβο ότι είστε εκεί για ό,τι χρειαστεί
Ενθαρρύνετε τον έφηβο να δει ειδικό ψυχικής υγείας, προβάλλοντας τα δυνητικά οφέλη
αυτής της συνεργασίας
Πληροφορείστε τους συνεργάτες σας και προσδιορίστε από κοινού ποια μέλη
θα λειτουργήσουν ως «πρόσωπα αναφοράς» για τον έφηβο
Αναγνωρίστε ότι και οι συγκάτοικοι μπορεί να χρειαστούν στήριξη
Σχεδιάστε με τους συναδέλφους σας ένα πλάνο παρέμβασης για την πρόληψη μελλοντικών
αυτοτραυματισμών τόσο από τον έφηβο, όσο και από τους συνομηλίκους του
Αναγνωρίστε τα δικά σας συναισθήματα. Αναζητήστε εποπτεία και καθοδήγηση από έμπειρους
συναδέλφους

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΩ
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ΜΗΝ αντιδράτε σοκαρισμένοι, δείχνοντας αποτροπιασμό και μην αποφεύγετε τον έφηβο
ΜΗΝ δείχνετε υπερβολικά συμπονετικοί
ΜΗΝ απειλείτε με συνέπειες ή τελεσίγραφα και μην τιμωρείτε τον έφηβο για την πράξη του
ΜΗΝ μειώνετε ή κρύβετε την πράξη του αυτοτραυματισμού από άλλους εφήβους ή συναδέλφους
ΜΗΝ υπόσχεστε στον έφηβο ότι θα κρατήσετε «μυστικό» τον αυτοτραυματισμό του. Μοιραστείτε τα
γεγονότα ή την πρόθεση του εφήβου να προβεί σε πράξεις αυτοτραυματισμού, με επαγγελματίες
ψυχικής υγείας
ΜΗΝ προσποιείστε ότι «τίποτε δεν συνέβη» και μην αποφεύγετε τη συζήτηση
ΜΗΝ εστιάζετε μόνο στην πράξη του αυτοτραυματισμού. Επικεντρωθείτε στον έφηβο και τις ανάγκες του
ΜΗΝ αγνοείτε την ανάγκη του εφήβου για φροντίδα
ΜΗΝ σχολιάζετε στους «διαδρόμους» το γεγονός του αυτοτραυματισμού, αλλά συζητήστε το θέμα
στις συναντήσεις προσωπικού και στην εποπτεία
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ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΠΟΥ ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
•
•
•
•
•
•
•
•

Το δικαίωμα σε ιατρική φροντίδα που παρέχεται με αξιοπρέπεια
Το δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων όσο αφορά τις άμεσες ενέργειες μετά τον
αυτοτραυματισμό
Το δικαίωμα αναγνώρισης της ψυχικής οδύνης που συνεπάγεται κάθε αυτοτραυματισμός
Το δικαίωμα να μιλήσει σε όποιον επιθυμεί
Το δικαίωμα να μη στιγματίζεται για την πράξη του
Το δικαίωμα να επιλέξει πώς θα αποτρέψει άλλα επεισόδια αυτοτραυματισμού και ποιες
εποικοδομητικές στρατηγικές θα τον βοηθήσουν
Το δικαίωμα να αναγνωρίζεται η πράξη του ως «αίτημα επικοινωνίας» και όχι ως «χειρισμός»
του περιβάλλοντος
Το δικαίωμα σε φροντίδα και πρόσβαση σε εξειδικευμένη ψυχολογική στήριξη

Να θυμάστε
Πάρτε σοβαρά κάθε αυτοτραυματισμό. Δεν σημαίνει ότι ο έφηβος θέλει να πεθάνει. Η πράξη του
αποτελεί ένδειξη ότι αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες και χρειάζεται βοήθεια, υποστήριξη και
κατανόηση. (CSP, 2014)

Παράδειγμα 1.
Ο αυτοτραυματισμός του Maher
O Μaher, έφηβος συριακής καταγωγής, ανυπομονεί να ενημερωθεί από το δικηγόρο της δομής
στην οποία φιλοξενείται για την έκβαση αιτήματος οικογενειακής επανένωσης με τον μητρικό του
θείο στην Γερμανία, το οποίο έχει υποβάλλει προ εξαμήνου. Είναι απογευματινή ώρα και η βάρδια
στελεχώνεται από δυο φροντιστές.
Ενώ χαλαρώνει στο δωμάτιό του μετά την προπόνηση ποδοσφαίρου, ο Maher λαμβάνει μήνυμα
στο viber από το θείο του ότι τελικά δεν μπορεί να τον δεχθεί καθώς «άλλαξε γνώμη και αδυνατεί
να αναλάβει την ευθύνη της φροντίδας του». Κλαίγοντας με λυγμούς, ο Maher παίρνει μια λεπίδα
ξυραφιού και αυτοτραυματίζεται στο αριστερό του χέρι. Ο ομοεθνής συγκάτοικός του, ο οποίος
αντιλήφθηκε το συμβάν, προσπαθεί να περιορίσει την αιμορραγία με μια πετσέτα και να τον
ηρεμήσει ενώ ταυτόχρονα άλλος ανήλικος που βρίσκεται στο διπλανό δωμάτιο, σπεύδει να
ειδοποιήσει το φροντιστή της βάρδιας.

Ποιες είναι οι άμεσες ενέργειές σας;
• Διασφάλιση ιδιωτικότητας. Άμεση εύρεση κατάλληλου χώρου για τον Maher
• Περίθαλψη του τραύματος. Εκτίμηση εάν απαιτεί ιατρική φροντίδα.
Σε περίπτωση που χρειάζεται, κλήση στο ΕΚΑΒ και συνοδεία του εφήβου
• Στήριξη του εφήβου χωρίς πίεση να μιλήσει για την πράξη ή τα συναισθήματά του
• Απομάκρυνση αιχμηρών αντικειμένων
• Τηλεφωνική ενημέρωση του συντονιστή
• Γραπτή ενημέρωση των υπόλοιπων μελών της ομάδας προσωπικού μέσω
του βιβλίου επικοινωνίας

Ποιες είναι οι ενέργειες της ομάδας προσωπικού τις επόμενες 3-4 μέρες;
• Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τον αυτοτραυματισμό
• Πλαισίωση του εφήβου από το πρόσωπο αναφοράς, τον ψυχολόγο, το συντονιστή
και το δικηγόρο της δομής φιλοξενίας
• Έκτακτη συνάντηση όλου του προσωπικού με στόχο την από κοινού διαμόρφωση πλάνου
στήριξης του Maher και πρόληψης νέου αυτοτραυματισμού
• Συζήτηση και στήριξη των φίλων και συγκατοίκων του
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Παράδειγμα 2.
O αυτοτραυματισμός του Mohammad
Ο Mohammad είναι ένας 16χρονος έφηβος, αφγανικής καταγωγής ο οποίος φιλοξενείται εδώ
και δυο μήνες, σε «ασφαλή ζώνη» για ασυνόδευτους έφηβους, σε καταυλισμό για πρόσφυγες
και μετανάστες. Πρόκειται για έναν έφηβο εσωστρεφή, ο οποίος βγαίνει από το δωμάτιό του
μονάχα όταν παροτρύνεται από το προσωπικό ή προσκαλείται από κάποιον άλλο συνομήλικο.
Απολαμβάνει να παρακολουθεί ταινίες στο κινητό του και να συνομιλεί με την οικογένειά του.
Είναι η ώρα του μεσημεριανού φαγητού και ο φροντιστής που μπαίνει στο δωμάτιό του παρατηρεί
ότι ο Mohammad μιλά στο τηλέφωνο με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Ο έφηβος ανταλλάσσει
ένα βλέμμα με τον φροντιστή και του κάνει νόημα ότι θα έρθει σε λίγο για το φαγητό. Έχουν
περάσει 20 λεπτά και ο φροντιστής πηγαίνει πάλι στο δωμάτιο του Mohammad, όπου τον βρίσκει
στο κρεβάτι του, να κρατά ένα κομμάτι σπασμένο τζάμι, ενώ το αριστερό του χέρι αιμορραγεί.
Στη διάρκεια παροχής πρώτων βοηθειών διαπιστώνεται ότι το «κόψιμο» χρήζει ιατρικής φροντίδας
και μεταφοράς σε νοσοκομείο, κάτι στο οποίο ο Mohammad αρνείται να συναινέσει.
Τότε, πλησιάζει τον ανήλικο η ψυχολόγος της ομάδας, η οποία είναι και το πρόσωπο αναφοράς
του εφήβου, στην οποία ομολογεί ότι είναι απελπισμένος και ότι η ζωή του έχει γίνει αφόρητη.

Πώς θα διαχειριζόσασταν την άρνηση του Mohammad να λάβει ιατρική περίθαλψη;

Τι έπραξε η ψυχολόγος;
Η ψυχολόγος παρέμεινε ψύχραιμη, δεν μπήκε σε αντιπαράθεση με τον έφηβο και του έδωσε λίγο
χρόνο να συνέλθει από το φόβο που του είχε προκαλέσει η αιμορραγία από τον αυτοτραυματισμό
του. Του εξήγησε με ηρεμία το λόγο που προτείνεται η ιατρική φροντίδα και η μεταφορά του
στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου της περιοχής όπου είχει λάβει ιατρική περίθαλψη στο
παρελθόν για άλλο θέμα υγείας. Στη διάρκεια αυτής της συναλλαγής, δεν έγινε καμία αναφορά
στο «πώς» και «γιατί» ο Μohhamad είχε προβεί στον αυτοτραυματισμό, αλλά επικεντρώθηκε στη
φροντίδα του και στάθηκε στο πλευρό του χωρίς να κρίνει την πράξη του.

Ποιες θα ήταν οι ενέργειές σας μετά την επιστροφή του Mohammad από το νοσοκομείο;

Τι έπραξε η ψυχολόγος;
Αρχικά η ψυχολόγος είχε μια συζήτηση με τον έφηβο σχετικά με τις συνθήκες που πυροδότησαν
τον αυτοτραυματισμό του, τις επιπτώσεις που είχε στον ίδιο η πράξη του και το αίσθημα απελπισίας
απέναντι σε μια ζωή που έμοιαζε «αφόρητη». Στη συνέχεια, τον προσκάλεσε να διαμορφώσουν
από κοινού ένα «πλάνο» που βοήθησε τον Mohammad να διαπιστώσει ότι έχει επιλογές σχετικά
με τη διαχείριση της οδύνης του. Σε δεύτερο χρόνο, μέσα από τακτικές συναντήσεις, η ψυχολόγος
είχε την ευκαιρία να διερευνήσει σε βάθος τόσο την ψυχική ευαλωτότητα του εφήβου και τον
κίνδυνο να προβεί σε αυτοκτονία, όσο και την ψυχική ανθεκτικότητα. Σε συνεργασία με τα
υπόλοιπα μέλη της ομάδας προσωπικού, διαμορφώθηκε ένα πλάνο για τη στήριξη του Mohammad
και την καλλιέργεια της ψυχικής του ανθεκτικότητας.
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2.4.

Παράγοντες που συμβάλλουν στην ψυχική
ευαλωτότητα και ανθεκτικότητα του εφήβου
Γεγονότα και συνθήκες ζωής

• Θάνατος σημαντικού άλλου, χωρισμός
από οικεία άτομα, απουσία και άγνοια για την τύχη
αγαπημένων προσώπων
• Έκθεση σε τραυματικά γεγονότα (π.χ. σωματική
ή σεξουαλική κακοποίηση, trafficking)
• Επισφαλείς, αναξιοπρεπείς, μεταβαλλόμενες
συνθήκες διαβίωσης, αβέβαιο μέλλον

• Ασφαλείς και σταθερές συνθήκες διαβίωσης,
αίσθηση ανήκειν και ενεργή συνεισφορά στην
καθημερινή ζωή του πλαισίου φιλοξενίας
• Συνθήκες που προάγουν την κοινωνική ένταξη
και προσωπική ανάπτυξη
• Διασφάλιση ασυλίας ή άδεια παραμονής

Ψυχική Ευαλωτότητα

• Χαμηλή αυτοεκτίμηση
• Απαισιοδοξία, αρνητικές αντιλήψεις για τον εαυτό,
άλλους, ζωή
• Προβλήματα υγείας
• Αδυναμία ρύθμισης οδυνηρών συναισθημάτων
και χρήση δυσλειτουργικών συμπεριφορών
• Αυτοτραυματισμός, αυτοκτονικότητα
• Διαγνωσμένη ψυχική διαταραχή (π.χ. κατάθλιψη,
μετατραυματική διαταραχή του στρες, διαταραχές
άγχους, περιπλοκές πένθους, ψύχωση)
• Ιστορικό σωματικής ή συναισθηματικής
παραμέλησης, ενδοοικογενειακής βίας,
ανεπεξέργαστων απωλειών

• Υψηλή αυτοεκτίμηση
• Αισιοδοξία, θετική αντίληψη
για εαυτό, άλλους, ζωή
• Καλή υγεία και αυτοφροντίδα
• Υιοθέτηση λειτουργικών στρατηγικών
για τη διαχείρηση αντιξοοτήτων
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για διευκόλυνση
κοινωνικής ένταξης
• Όνειρα και σχέδια για το μέλλον

Διαπροσωπικές σχέσεις

• Απουσία ασφαλών δεσμών
• Προβληματική σχέση ή έλλειψη επικοινωνίας
με μέλη της οικογένειας
• Απουσία υποστηρικτικού δικτύου
• Κοινωνική απομόνωση, στιγματισμός,
περιθωριοποίηση, εκφοβισμός και θυματοποίηση
• Υιοθέτηση ή μίμηση δυσλειτουργικών
συμπεριφορών και ένταξη σε ομάδα συνομηλίκων
που προβαίνει σε παραβατικές συμπεριφορές
ή καταφεύγει στη χρήση ουσιών.

• Διατήρηση καλής επικοινωνίας με οικογένεια
• Ασφαλείς σχέσεις και σχέσεις εμπιστοσύνης
με το προσωπικό του πλαισίου διαμονής, της
εκπαίδευσης και άλλων κοινωνικών δικτύων
• Σύνδεση και φιλία με εφήβους και ενήλικες
του ίδιου και διαφορετικού εθνοτικού ή/και
θρησκευτικού υπόβαθρου
• Υποστήριξη από άτομα που πιστεύουν
στις ικανότητες, ταλέντα, δυνατότητες
του εφήβου

Αποθέματα

• Απουσία ή αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες
υγείας, ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης
• Μη πρόσβαση στην εκπαίδευση και έλλειψη
γνώσης της Ελληνικής γλώσσας
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• Πίστη ή/και χρήση θρησκευτικών
τελετουργικών
• Διαθεσιμότητα και αξιοποίηση ευκαιριών για
την ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσεων, ταλέντου
και ενδιαφερόντων που διαθέτει ο έφηβος
• Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ψυχικής
υγείας και εκπαίδευσης
• Ευκαιρίες για εργασιακή εξειδίκευση και
απασχόληση στη μετεφηβεία ή διαθεσιμότητα
οικονομικών πόρων
• Διεκδίκηση και αξιοποίηση δικαιωμάτων
• Γνώση και χρήση Ελληνικής γλώσσας

Ψυχική Ανθεκτικότητα

Ψυχική και σωματική υγεία
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2.5.

Άμεση φάση ψυχοκοινωνικής στήριξης
Η φάση αυτή περιλαμβάνει τόσο τις «πρώτες βοήθειες» ψυχικής υγείας όταν ο έφηβος προβαίνει
σε συμπεριφορές αυτοτραυματισμού, όσο και την κλινική εκτίμηση της ψυχικής του κατάστασης
με στόχο το σχεδιασμό πλάνου ψυχολογικής στήριξης για την ανακούφισή του και την πρόληψη
περαιτέρω αυτοτραυματισμών.

2.5.1.

Ψυχοκοινωνική εκτίμηση
Το NICE - National Institute for Health Care Excellence (2013) συνιστά την άμεση ψυχοκοινωνική
εκτίμηση μετά από ένα επεισόδιο αυτοτραυματισμού. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε,
ιδιαίτερα όταν η βλάβη που προκάλεσε ο αυτοτραυματισμός είναι επιφανειακή. Μία λοιπόν,
«βιαστική» ψυχολογική εκτίμηση, στερεί τους εφήβους από την ευκαιρία να νιώσουν ότι
εισακούονται και ότι υπάρχουν άτομα που νοιάζονται και τους κατανοούν. Χωρίς τη διεξοδική
διερεύνηση του κινδύνου να επαναλάβουν την πράξη αυτοτραυματισμού, δε λαμβάνονται
κατάλληλα μέτρα για την υποστήριξή τους.
Επομένως κάθε φορά που ένας έφηβος αυτοτραυματίζεται, ενδείκνυται η διενέργεια μιας εις
βάθος ψυχοκοινωνικής εκτίμησης από επαγγελματία ψυχικής υγείας. Η εκτίμηση αυτή πρέπει
να εστιάζει, χωρίς όμως να περιορίζεται, στα ακόλουθα: μέθοδοι, προθέσεις και συνθήκες
αυτοτραυματισμού, σωματική και ψυχική υγεία του εφήβου, συνθήκες διαβίωσης και κίνδυνος
επανατραυματισμού ή αυτοκτονίας.

ΠΕΔΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ
ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

• μέθοδοι αυτοτραυματισμού (π.χ. «κοψίματα», κάψιμο,
χτυπήματα κατά του εαυτού, υπερβολική δόση φαρμάκων)

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

• επίπεδο συνειδητότητας κατά τη διάρκεια
του αυτοτραυματισμού
• σοβαρότητα των σωματικών βλαβών
• βαθμός οργανικού πόνου που προκάλεσε
ο αυτοτραυματισμός

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

• βαθμός ψυχικής δυσφορίας
• πρόθεση, συνθήκες, κίνητρα αυτοτραυματισμού
• νόημα που δίνει ο έφηβος στην πράξη του
αυτοτραυματισμού
• τρέχουσες δυσκολίες και ανεκπλήρωτες ανάγκες
• ύπαρξη προβλημάτων ψυχικής υγείας και/ή λήψη
ψυχοφαρμάκων ή ουσιών
• προηγούμενα επεισόδια αυτοτραυματισμού
• κίνδυνος επανάληψης αυτοτραυματισμού
• ψυχική ανθεκτικότητα του εφήβου
• διάθεση και δέσμευση να συνεργαστεί με τον
επαγγελματία ψυχικής υγείας
25
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ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

• σχέσεις με άλλους ασυνόδευτους ανήλικους
• σχέσεις με φροντιστές και άλλους επαγγελματίες
ψυχικής υγείας
• επικοινωνία με την «απούσα» οικογένεια
• σχέσεις με ανθρώπους της ίδιας εθνοτικής
ή θρησκευτικής κοινότητας
• σχέσεις με συνομηλίκους στο σχολικό
ή/και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

• συνθήκες στέγασης, διαβίωσης και ασφάλειας
• αίσθηση του ανήκειν και συμμετοχή στην καθημερινή
ζωή του πλαισίου διαβίωσης
• ένταξη στη σχολική κοινότητα
• συμμετοχή σε αθλητικές, καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές
ή/και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες οι οποίες
συμβάλλουν στην ψυχική υγεία και κοινωνική ένταξη
του εφήβου
• νομικό status ως πρόσφυγας ή μετανάστης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
•

Έχεις ποτέ σκεφτεί ότι δεν αξίζει να ζει κανείς αυτή τη ζωή;

•

Έχεις σκεφτεί ότι ο θάνατος θα ήταν καλύτερος από αυτή τη ζωή;

•

Υπάρχουν στιγμές που θα ήθελες να σε αφήσει ο Θεός να πεθάνεις;
o Εάν ναι, κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Εσύ, το έχεις ποτέ σκεφτεί;
o Εάν ναι, έχεις κάνει σχέδια για τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελες να βάλεις τέλος στη ζωή σου;
o Εάν ναι, ποια σχέδια έχεις κάνει;

•

Έχεις προσπαθήσει ποτέ στο παρελθόν να βάλεις τέλος στη ζωή σου;
o Εάν ναι, με ποιον τρόπο; Τι συνέβη μετά;

•

Έχεις ποτέ στο παρελθόν προσπαθήσει να τραυματίσεις τον εαυτό σου;
o Εάν ναι, πότε συνέβη και ποιες ήταν οι συνέπειες της πράξης σου;

Πηγή: Μέριμνα (2018). Ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών και οικογενειών που παίρνουν τους δρόμους της προσφυγιάς.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
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2.5.2.

Στήριξη του εφήβου και πρόληψη
περαιτέρω αυτοτραυματισμού
Το «Πλάνο Ασφάλειας»
Η ψυχοκοινωνική παρέμβαση περιλαμβάνει αρχικά ένα «Πλάνο Ασφάλειας» με στόχο την
πρόληψη απώτερου αυτοτραυματισμού. Το πλάνο αυτό αφορά μια συμφωνία ή ένα συμβόλαιο
μεταξύ του εφήβου και του επαγγελματία ψυχικής υγείας και περιλαμβάνει τις ακόλουθες
πληροφορίες:
•
•
•
•

Ενδείξεις που καθιστούν τον έφηβο επιρρεπή σε αυτοτραυματισμό
Δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση του στρες
Βοηθητικές σκέψεις και ενέργειες για την πρόληψη του αυτοτραυματισμού
Κοινωνικές σχέσεις και συνθήκες που συμβάλλουν στην απόσπαση της προσοχής από σκέψεις
και ενέργειες αυτοτραυματισμού
• Πηγές από τις οποίες αντλεί στήριξη ο έφηβος (π.χ. άτομα, δραστηριότητες)
• Ονόματα συγκεκριμένων μελών του προσωπικού στα οποία μπορεί να απευθυνθεί για βοήθεια
όταν οι παραπάνω μέθοδοι είναι αναποτελεσματικές
Το πλάνο ασφάλειας αποτυπώνεται στην «Ασπίδα Προστασίας» όπου συμπληρώνονται
7 ερωτήσεις που εστιάζουν στα αποθέματα του εφήβου με στόχο την πρόληψη μελλοντικών
αυτοτραυματισμών. Στην ίδια όψη συνυπογράφεται μια συμφωνία μεταξύ εφήβου και
επαγγελματία ψυχικής υγείας. Στην άλλη όψη της ασπίδας ο έφηβος καλείται να ζωγραφίσει
ή να φτιάξει ένα κολάζ με εικόνες που αναπαριστούν οτιδήποτε του δίνει δύναμη και ενέργεια
σε δύσκολες στιγμές και τον προστατεύει από τις αντιξοότητες της ζωής.

(Βλ. σελ. 34)

«Η Ασπίδα Προστασίας μου»
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Πηγή: Προσαρμογή από έκδοση του Center for
Suicide Prevention Studies – CSPS (2010)

Ποιες δραστηριότητες σε χαλαρώνουν και σε αποτρέπουν
από το να βλάψεις τον εαυτό σου;
 Πάρε μια βαθιά αναπνοή και μέτρησε μέχρι το 10 όταν είσαι κάτω από στρες
 Δώσε χρόνο στον εαυτό σου όταν κάνεις σκέψεις να βλάψεις τον εαυτό σου και αναζήτησε











εποικοδομητικούς τρόπους για να ανακουφιστείς
Ασχολήσου με κάτι άλλο όπως, για παράδειγμα, πήγαινε μία βόλτα, δες τηλεόραση,
μίλησε σε ένα φίλο ή ένα μέλος του προσωπικού που εμπιστεύεσαι
Άκουσε τη μουσική που σε εκφράζει περισσότερο
Γράψε σε ένα χαρτί όλα τα αρνητικά συναισθήματά σου και μετά σκίστο
Αναλογίσου όλα εκείνα τα πράγματα που είναι σημαντικά για σένα
Άρχισε να γράφεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου σε ένα ημερολόγιο,
ζωγράφισε ή μίλα για όσα νιώθεις
Σκέψου κάτι θετικό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα και προσπάθησε
να το επαναλάβεις
Κάνε ασκήσεις χαλάρωσης, αναπνοές ή διαλογισμό
Ασχολήσου με αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. ποδόσφαιρο, πολεμικές τέχνες)
Προσευχήσου
Άλλο / Τι;

Τι σε βοηθά να αποφύγεις τον επανατραυματισμό σου;
 Πότε ΔΕΝ σκέφτεσαι ή ΔΕΝ προβαίνεις σε αυτοτραυματισμό;
 Ποιο είναι το μεγαλύτερο διάστημα (μέρες, εβδομάδες, μήνες) μεταξύ επεισοδίων
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αυτοτραυματισμού;
Τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος;
Τι έκανες στο διάστημα αυτό;
Ποιος λειτούργησε υποστηρικτικά για εσένα στη διάρκεια αυτής της περιόδου;
Ποιες δραστηριότητες ήταν ευχάριστες για εσένα;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Κ Α Λ Ε Σ Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ε Σ

Πηγή: Προσαρμογή από κείμενο του Center for
Suicide Prevention Studies – CSPS (2010)

2.5.3

Πρόληψη μιμητικών πράξεων
αυτοτραυματισμού από συνομήλικους
Τα μέλη του προσωπικού πρέπει να παραμένουν ήρεμα μετά από μια ενέργεια αυτοτραυματισμού
και να βοηθούν τον έφηβο να διαχειριστεί τις ουλές και πληγές του. Για να αποφευχθεί η
κοινωνική «μετάδοση» της συγκεκριμένης πράξης, θα πρέπει να αποθαρρύνουν τις φήμες,
τα σχόλια και τις συζητήσεις στους διαδρόμους. Είναι ανώφελο να προσποιούνται ότι «τίποτα
σοβαρό δεν συνέβη», ιδιαίτερα εάν οι συγκάτοικοι του εφήβου ήταν παρόντες ή γνωρίζουν για τον
αυτοτραυματισμό. Συζητήσεις με εφήβους που εκτέθηκαν σε συμπεριφορές αυτοτραυματισμού,
είναι βοηθητικές όταν επικεντρώνονται στον εντοπισμό ενδείξεων που καθιστούν τους νέους
επιρρεπείς σε αυτοτραυματισμό καθώς και όταν αναφέρονται σε εποικοδομητικούς τρόπους
αντιμετώπισης της ψυχικής τους οδύνης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ένας δημοφιλής
έφηβος προβαίνει σε αυτοτραυματισμό ή όταν ο αυτοτραυματισμός αποτελεί μέσο σύνδεσης
μεταξύ συνομηλίκων και ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν.

2.5.4

Πηγή: Προσαρμογή από κείμενο των Smith et al. (2018)

Συζητώντας με τον έφηβο για τις συνέπειες
του αυτοτραυματισμού
• Η ανακούφιση που μπορεί να νιώσεις όταν αυτοτραυματίζεσαι είναι προσωρινή
• Η ανακούφιση μπορεί να συνοδεύεται και από αισθήματα ντροπής και ενοχής
• Μπορεί να τραυματίσεις σοβαρά τον εαυτό σου ακόμα κι αν δεν το επιδιώκεις. Είναι εύκολο να
προκύψει μια μόλυνση ή να μην εκτιμήσεις το βάθος ενός «κοψίματος»
• Ο αυτοτραυματισμός μπορεί να γίνει εθιστικός. Συνήθως ξεκινά ως παρορμητική ενέργεια ή ως
προσπάθεια ελέγχου πάνω στα συναισθήματά σου, αλλά σύντομα διαπιστώνεις ότι σε ελέγχει
και ότι δεν μπορείς να την σταματήσεις
• Όταν κρατάς μυστική την πράξη αυτοτραυματισμού απομονώνεσαι από τους άλλους
• Ο αυτοτραυματισμός δεν σε βοηθά να ανακαλύψεις πιο αποτελεσματικούς τρόπους για
να νιώθεις καλύτερα
• Μπορείς να μάθεις εποικοδομητικούς τρόπους για να αντιμετωπίσεις την ψυχική σου οδύνη,
όταν συνεργάζεσαι με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας που μπορεί να σε βοηθήσει
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2.6.

Απώτερη φάση ψυχοκοινωνικής στήριξης
Οι έφηβοι που αυτοτραυματίζονται χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη, η οποία
πηγάζει από εργαζόμενους του πεδίου και συνεργασία με ειδικούς ψυχικής υγείας. Η στήριξη είναι
δυνατή όταν διασφαλίζεται ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον που ελαχιστοποιεί την
ψυχική δυσφορία καθώς και τους κινδύνους για περαιτέρω αυτοτραυματισμό.

2.6.1.

Διαχρονική ψυχολογική στήριξη
«Συνεχής» είναι η μακροχρόνια ψυχολογική στήριξη του εφήβου που έχει προβεί σε ένα
ή επαναλαμβανόμενα επεισόδια αυτοτραυματισμού. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες
ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις είναι αποτελεσματικές στη μείωση ή/και πρόληψη
αυτοτραυματισμού. Η απόφαση να παραπεμφθεί ο έφηβος σε επαγγελματία ψυχικής υγείας
θα πρέπει να προκύπτει μετά από συζήτηση και ενημέρωσή του για τα πιθανά οφέλη της
ψυχοθεραπευτικής στήριξης.
Σύμφωνα με το National Institute for Health Care Excellence (NICE, 2013)
• Η παρέμβαση πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εφήβου.
• 3 έως 12 συνεδρίες ψυχολογικής στήριξης μπορεί να είναι βοηθητικές.
• Ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας πρέπει να συνεργάζεται με τον έφηβο για να προσδιορίσουν
από κοινού τα προβλήματα που συμβάλλουν σε αυτοκαταστροφικές πράξεις.
• Όλοι οι εργαζόμενοι που στηρίζουν ανήλικους πρέπει να εκπαιδεύονται και να εποπτεύονται για
τις υπηρεσίες που παρέχουν στους εφήβους που αυτοτραυματίζονται.
Οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται με μεγαλύτερη συχνότητα
και, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, είναι αποτελεσματικές στις περιπτώσεις
αυτοτραυματισμού, είναι οι ακόλουθες:
• η Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT – Cognitive Behavior Therapy)
• η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (DBT – Dialectical Behavioral Therapy), η οποία
αποτελεί παραλλαγή της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας και εστιάζει στον εντοπισμό
και αντικατάσταση αυτοκαταστροφικών μηχανισμών (Sanderson, 2008 ) και
• η Θεραπεία Eπίλυσης Προβλημάτων (PST – Problem-Solving Therapy), η οποία βοηθά τους
εφήβους να μάθουν να ορίζουν με σαφήνεια το πρόβλημα που τους απασχολεί, να ερευνούν
εναλλακτικές λύσεις και λαμβάνουν εποικοδομητικές αποφάσεις (CSPS, 2010; Sanderson, 2008).
Διαχρονική στήριξη ασυνόδευτων προσφύγων και μεταναστών
Όταν γνωρίζουμε ότι ο έφηβος κάνει χρήση ουσιών ή αλκοόλ και αυτοτραυματίζεται είναι σημαντικό
να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα. Ενδεικτικά αναφέρεται το πρόγραμμα Mosaic του ΚΕΘΕΑ στο οποίο
παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχολογικής στήριξης και πρόληψης της υποτροπής σε
μετανάστες και πρόσφυγες (www.kethea.gr/kethea/therapeftika-programmata/kethea-mosaic/).
Όταν ο έφηβος αντιμετωπίζει κάποια ψυχιατρική διαταραχή και αυτοτραυματίζεται, είναι σημαντικό
να παραπεμφθεί για αξιολόγηση και εξειδικευμένη παρέμβαση σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ιατρόπαιδαγωγικό κέντρο ή σε Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Νοσοκομείου. Η ομάδα φροντίδας σε ανάλογες
καταστάσεις κρίσης μπορεί να αναζητήσει εποπτεία και συμβουλευτική στήριξη στα Συμβουλευτικά
Κέντρα της Μέριμνας καλώντας 210-6463622 (Αθήνα) και 2310-510010 (Θεσσαλονίκη).
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Οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις δεν ενδείκνυνται μετά από ένα επεισόδιο αυτοτραυματισμού
εκτός εάν ο έφηβος έχει ταυτόχρονα διαγνωστεί με ψυχική διαταραχή που απαιτεί φαρμακευτική αγωγή
(π.χ. κατάθλιψη, διπολική διαταραχή).

2.6.2.

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια μεταβάσεων
Όταν ο έφηβος αναγκάζεται να αλλάξει τo πλαίσιο που του παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας
(π.χ. παραπομπή από υπηρεσίες για παιδιά σε υπηρεσίες για ενήλικες ή μετεγκατάσταση σε
άλλη δομή φιλοξενίας ή χώρα), τότε οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να συνεργάζονται για
τη διαμόρφωση ενός «πλάνου φροντίδας» που θα διασφαλίζει την υποστήριξη του νέου κατά
τη διάρκεια της μετάβασης. Χωρίς παρόμοιο πλάνο, ο έφηβος μπορεί να νιώσει μόνος, χωρίς
υποστήριξη με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος επανατραυματισμού του. Η συμμετοχή του
στη διαμόρφωση του «πλάνου φροντίδας», θα τον βοηθήσει να γνωρίζει πού να απευθυνθεί σε
περίπτωση που προκύψει μια κρίση.

2.7.

Προτάσεις
Για τα μέλη της διοίκησης φορέων που λειτουργούν δομές ή άλλα πλαίσια φιλοξενίας:
• Παρέχετε κατάλληλη επιμόρφωση όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση
αυτοτραυματισμών για όλους όσους εργάζονται στο πεδίο.
• Διασφαλίστε «κλινική εποπτεία» σε τακτική βάση για όλα τα μέλη του προσωπικού.
Ο επόπτης πρέπει να είναι έμπειρος και εξωτερικός συνεργάτης του φορέα.
• Παρέχετε τη δυνατότητα εποπτείας πέρα από τις προκαθορισμένες συναντήσεις, όταν η
διαχείριση εφήβων που αυτοτραυματίζονται ή προβαίνουν σε απόπειρα αυτοκτονίας προκαλεί
έντονη δυσφορία σε έναν εργαζόμενο ή αποτελεί πρόκληση για όλα τα μέλη του προσωπικού.
• Καλλιεργείστε συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.
Η ψυχοκοινωνική στήριξη των νέων που καταφεύγουν σε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές
πρέπει εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό λειτουργίας του φορέα.
• Παρέχετε ευκαιρίες για αθλητικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, μέσω των
οποίων οι έφηβοι εκτονώνουν τη δυσφορία τους με μη λεκτικούς τρόπους. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για ανήλικους που έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες οι οποίες επουλώνονται
μέσω δραστηριοτήτων σωματικής εκφόρτισης και χαλάρωσης.
• Προωθείστε μια «κουλτούρα» φροντίδας και στήριξης τόσο για τους ασυνόδευτους ανήλικους,
όσο και για τους εργαζόμενους.
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Για τους εργαζόμενους σε δομές ή άλλα πλαίσια φιλοξενίας:
• Θεσπίστε εβδομαδιαίες «συναντήσεις προσωπικού» καθώς και τακτές συνεδρίες «κλινικής
εποπτείας» με όλους τους εργαζόμενους. Διευκολύνετε μια αναστοχαστική διεργασία που
συμβάλλει στην κατανόηση του εφήβου που αυτοτραυματίζεται και οργανώστε παρεμβάσεις που
παρέχουν στήριξη στους ευάλωτους εφήβους και ενισχύουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα.
• Αναπτύξτε σε συνεργασία με τον έφηβο, ένα εξατομικευμένο «πλάνο ασφάλειας»
(βλέπε «Η ασπίδα προστασίας μου» - σελ. 27 & 34).
• Εκτιμήστε προσεκτικά την αναγκαιότητα και προσδιορίστε το στόχο ενδεχόμενης συνάντησης με
τους εφήβους που διαμένουν σε πλαίσιο φιλοξενίας όπου οι συμπεριφορές αυτοτραυματισμού
αποτελούν συχνό φαινόμενο, και συζητήστε μαζί τους εποικοδομητικούς τρόπους διαχείρισης
του στρες.
• Τηρείστε όλους τους δείκτες αποτελεσματικής ψυχοκοινωνικής παρέμβασης.
• Αξιολογείστε σε τακτικά χρονικά διαστήματα την αποτελεσματικότητα των βραχυπρόθεσμων
και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεών σας και λάβετε μέτρα πρόληψης για την αποφυγή
αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών.

Για τη χρήση του οδηγού καλών πρακτικών:
• Ενημερώστε όλα τα μέλη της ομάδας φροντίδας για τις κατευθυντήριες οδηγίες ώστε το παρόν
έντυπο να αποτελέσει αφορμή για στοχασμό, συζήτηση, και την ανάπτυξη στρατηγικής για την
πρόληψη και διαχείριση συμπεριφορών αυτοτραυματισμού καθώς και για την στήριξη εφηβων
που υποφέρουν.
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