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Αθήνα , 6 Φεβρουαρίου 2018.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
Με την παρούσα επιστολή μου επιθυμώ να παρουσιάσω τον απολογισμό των
πεπραγμένων της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ταμείου για το έτος 2017.
Πρωτίστως, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη
του Διοικητικού Συμβουλίου προς το πρόσωπό μου και την υποστήριξη του έργου του
Τμήματος Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Συμβουλευτικής Ζευγαριού και Οικογένειας με την
προσθήκη επιπλέον ωρών στη διάθεση των ασφαλισμένων. Η συμπαράσταση και
διευκόλυνση που επιδεικνύετε με κάθε τρόπο προς την Κοινωνική Υπηρεσία του Ταμείου,
έχει σαν αποτέλεσμα την υποδειγματική λειτουργία της, επιστημονικά και δεοντολογικά,
γεγονός που εξηγεί την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων και την σταθερή αύξηση των
περιστατικών που αιτούνται συνεργασία. Είναι σημαντικό να σημειώσω εδώ ότι, στις
περισσότερες περιπτώσεις, ασφαλισμένοι απευθύνονται στη μονάδα μετά από σύσταση
ατόμων που είχαν εξυπηρετηθεί στο παρελθόν, στοιχείο που, κατά την γνώμη μου,
υπογραμμίζει την αξιοπιστία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΤΑΠΕΠΑ.
Και την περασμένη χρονιά, λοιπόν, η Κοινωνική Υπηρεσία του Ταμείου
ανταποκρίθηκε κατά ποσοστό 100% στα αιτήματα που διατυπωθήκαν, καθώς όλες οι
διαθέσιμες ώρες καλύφθηκαν πλήρως. Υπήρξαν μάλιστα, όπως και πέρυσι, περιπτώσεις
ασφαλισμένων, οι οποίοι, θέλησαν να μπουν σε λίστα αναμονής προκειμένου να
εξυπηρετηθούν από την μονάδα, απόρροια της εκτίμησης που τρέφουν προς το
επιτελούμενο επιστημονικό έργο.
Για το έτος 2017, από την Κοινωνική υπηρεσία του Ταμείου πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 433 συνεδρίες, ατομικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας και
συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας ζεύγους, συστημικής - υπαρξιακής ψυχοθεραπευτικής
προσέγγισης.
Το 62,96 % των προσερχομένων ανήκε στον γυναικείο πληθυσμό και των 37,04 %
στον ανδρικό.

Οι παρεμβάσεις καταγράφονται πιο αναλυτικά ως εξής:


Διακόσιες ογδόντα εννέα (390) παρεμβάσεις αφορούν σε ατομικές
συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας συστημικής – υπαρξιακής
προσέγγισης (90%)


Σαράντα παρεμβάσεις (43) αφορούν σε ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική
ζεύγους συστημικής – υπαρξιακής προσέγγισης (10%)

Ως προς το ηλικιακό φάσμα των ασφαλισμένων, που εξυπηρετήθηκαν από την
Κοινωνική Υπηρεσία του ΤΑΠΕΠΑ για το έτος 2017, παρατηρήθηκε ένα αρκετά σημαντικό
εύρος, με το μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά στην ηλικιακή ομάδα 55 ετών και άνω. Μια
ερμηνεία που μπορεί να δοθεί για το συγκεκριμένο εύρημα είναι η σωρευτική επίδραση
των ψυχοπιεστικών γεγονότων που επιβαρύνει ιδιαίτερα την ψυχολογική υγεία των
ατόμων αυτής της ηλικίας.

Κλείνοντας τον απολογισμό του έτους 2017, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω
για μια ακόμη φορά τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του
Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. για την ανάδειξη του έργου της Κοινωνικής Υπηρεσίας, την εμπιστοσύνη προς
το πρόσωπό μου και την υποστήριξη του θεραπευτικού μου έργου, κατανοώντας και
υποστηρίζοντας όλες τις ιδιαίτερες δεοντολογικές δεσμεύσεις που αυτό συνεπάγεται . Δεν
θα παραλείψω, ωστόσο, να ευχαριστήσω θερμά και το προσωπικό του Ταμείου, που, με
όλες του τις δυνάμεις, υποστηρίζει την εύρυθμη λειτουργία της Κοινωνικής υπηρεσίας και
λειτουργεί με όρους σεβασμού και διακριτικότητας προς τους ασφαλισμένους που
απευθύνονται σε αυτήν.
Με εκτίμηση
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Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

