
  

Ψυχική υγεία και εργασία στο 
επίκεντρο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Ψυχικής Υγείας 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

 
Σήμερα, Τρίτη 10 Οκτωβρίου,  
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής 
Υγείας, αναδεικνύουμε τις πτυχές ενός 
μεγάλου κοινωνικού ζητήματος.  

Η σχέση ψυχικής υγείας και εργασίας 
βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής 
Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας και 
εστιάζει στις προϋποθέσεις και συνθήκες, υπό 
τις οποίες η εργασία επιβαρύνει ή προάγει την 
ψυχική υγεία και βελτιώνει την ποιότητα ζωής 
του ανθρώπου. 

Την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας κάνει λόγο για “Παγκόσμια επιδημία”, οι 
αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 

 Οι πάσχοντες από κατάθλιψη ξεπερνούν τα 
154 εκατομμύρια. Μέχρι το 2020, η κατάθλιψη 
θα είναι η δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. 

http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231257715#reftagarticle=1500166639#reftag=εργασία
http://health.in.gr/elderly/news/article/?aid=1500074296#reftagarticle=1500166639#reftag=ψυχική υγεία


 25 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από 
σχιζοφρένεια. 

 95 εκατομμύρια υποφέρουν από διαταραχές 
σχετιζόμενες με κατάχρηση αλκοόλ 
Στη χώρα μας, σύμφωνα με πανεπιστημιακές 
έρευνες, ένα 10% με 12% του συνόλου του 
πληθυσμού όλων των ηλικιών, πάσχει από 
ψυχικές ασθένειες.  

Να σημειωθεί δε, ότι κατά την περίοδο της 
κρίσης, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα 
αιτήματα προς τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

 «Η ψυχική υγεία θέλει δουλειά» 

Την αλληλεπίδραση ψυχικής υγείας και 
εργασίας αναδεικνύει και η Εταιρία 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής 
Υγείας (ΕΚΨ&ΨΥ), διοργανώνοντας και 
συμμετέχοντας σε ποικίλες ενημερωτικές 
δράσεις, με κεντρικό μήνυμα «Η ψυχική 
υγεία θέλει δουλειά».  
Δεδομένου ότι η εργασία συνδέεται με 
κομμάτια ζωτικής σημασίας, όπως επιβίωση, 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, αυτοπεποίθηση, 
κοινωνικοποίηση και ένταξη στο σύνολο, η 
επίδρασή της δεν μπορεί παρά να είναι 
σύνθετη και αμφίδρομη», δηλώνει ο Δημήτρης 
Ταταρίδης,  Διοικητικός Διευθυντής της 
ΕΚΨ&ΨΥ.  

http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231257715#reftagarticle=1500166639#reftag=υγεία


 
«Ιδιαίτερα σε μια εποχή εργασιακά απαιτητική, 
αλλά ταυτόχρονα ανασφαλή, μια σειρά 
συναισθηματικών και αγχωδών εκδηλώσεων 
πηγάζουν από τον εργασιακό χώρο, 
επηρεάζοντας αρνητικά τον ίδιο τον 
εργαζόμενο καθώς και την αποδοτικότητά 
του», σημειώνει ο κ. Ταταρίδης και προσθέτει 
ότι «η επαγγελματική εξουθένωση (burn-out), 
το έντονο στρες, ο εργασιακός εκφοβισμός 
(εργασιακό bullying), η ηθική και ψυχολογική 
παρενόχληση στην εργασία (mobbing), 
απειλούν τη σωματική και ψυχική υγεία του 
σύγχρονου ανθρώπου και έχουν λάβει 
διαστάσεις που επέβαλαν την αναγκαιότητα 
νομικής πλαισίωσης. Στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων 
σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση που θα 
βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να 
κατανοήσουν τα οφέλη της φροντίδας της 
ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο». 
 
Την ίδια στιγμή, η ΕΚΨ&ΨΥ επισημαίνει τον 
κίνδυνο τα άτομα που στερούνται την εργασία 
να εκδηλώσουν συναισθηματικές και αγχώδεις 
διαταραχές, υπογραμμίζοντας τη σημασία 
πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και 
σφαιρικής στήριξης μέχρι την επανένταξή τους 
σε αυτή.  
 

http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231257715#reftagarticle=1500166639#reftag=πρόληψη


Αντίστοιχα, όσοι σε κάποια περίοδο της ζωής 
τους εκδηλώσουν ψυχοκοινωνική δυσκολία 
είναι σημαντικό να λάβουν υποστήριξη, 
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις της καθημερινής τους εργασίας με 
τις λιγότερες δυνατές απουσίες από τον 
εργασιακό χώρο και με μειωμένο κίνδυνο 
απώλειας της θέσης τους.  
 
Σημειώνεται ότι η παραμονή στην εργασία, 
όταν η παρουσία δεν είναι αποδοτική για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα, δεν αποτελεί 
λύση, απαιτώντας πολυεπίπεδη υποστήριξη 
του ατόμου και του εργασιακού του 
περιβάλλοντος. 

Ψυχική Υγεία: Δεν είσαι μόνος 
σου 

Όλοι και όλες οι εργαζόμενοι στις 
τράπεζες, 

Γινόμαστε ένα με τους συνανθρώπους μας  
με ψυχικά νοσήματα και στεκόμαστε 
απέναντι σε όσους θεωρούν ότι τα 
προβλήματα Ψυχικής Υγείας βρίσκονται 
έξω από το σπίτι τους και τη δουλειά τους. 

Με την πεποίθηση ότι η κατάθλιψη, ο 
θυμός, το άγχος, η βία και η εξάρτηση, 



μπορούν να αντιμετωπιστούν 
οργανωμένα, σε ψυχικό, σωματικό και 
κοινωνικό επίπεδο, βάζουμε πλάτη, ως 
συνδικάτα,  απέναντι σ’ αυτούς που 
θεωρούν τους πάσχοντες, ανθρώπους β΄ 
κατηγορίας.  

ΚΑΝΕΙΣ  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ  ΜΟΝΟΣ! 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΙΣΟΤΗΤΑΣ  ΟΤΟΕ. 


