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Α. Δομή του Ψυχιατρικού Τμήματος 

Α1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗΣ 

Το τμήμα αποτελείται από  

3 αίθουσες συνεντεύξεων  

1 ιατρείο στο χώρο των ΤΕΠ.  

1 νοσηλευτικός σταθμός 

1 αίθουσα αναμονής 

 

Α2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
Περιλαμβάνει:  

 

Τακτικά εξωτερικά ιατρεία  

Ειδικά ιατρεία 

Απογευματινά ιατρεία 

Διασυνδετική / Συμβουλευτική ψυχιατρική 

Επείγον ψυχιατρικό ιατρείο 

Πραγματογνωμοσύνες 

Εξέταση ασθενών κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για ακούσια νοσηλεία 

Συνεργασία με άλλες κλινικές του νοσοκομείου και διασύνδεση με άλλες 

δομές  

 
 

Α3. Εξωτερικά ιατρεία  

 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο ψυχιατρικό τμήμα του Β-Π.Γ.Ν.Η. 

λειτουργούν καθημερινά τρία ιατρεία (1, 2, 3).  

Παρέχονται υπηρεσίες σε πλαίσιο Γενικών και Ειδικών ιατρείων. 

 Στα γενικά ιατρεία παρακολουθούνται ασθενείς με διαγνώσεις από όλο το 

διαγνωστικό φάσμα. Χορηγούνται από αυτά τα ιατρεία στους εξετασθέντες  

γνωματεύσεις για ΚΕΠΑ, Υγειονομικές επιτροπές και πιστοποιητικά υγείας. 

Πραγματοποιείται ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 
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Ειδικά ιατρεία (Εξειδικευμένα ιατρεία Άνοιας, Άγχους, Νευροαναπτυξιακών 

διαταραχών - ΔΕΠΥ ). Υπεύθυνος ψυχίατρος κα Χουρδάκη.  

Στη λειτουργία τους συμμετέχει ψυχολόγος (κα Πετράκη). Σε αυτά 

παρακολουθούνται ασθενείς που πάσχουν από ειδικές διαγνωστικές 

κατηγορίες και σε αυτά παρέχονται έξτρα διαγνωστικά τεστ, και 

πραγματοποιούνται εξειδικευμένες ψυχοθεραπευτικές και ψυχοεκπαιδευτικές 

υπηρεσίες (Ανάλογα με τις ανάγκες του περιστατικού: 

γνωσιακές/συμπεριφορικές παρεμβάσεις, συστημικού τύπου οικογενειακή 

προσέγγιση, μη κατευθυντική παρεμβατική ψυχοθεραπεία) . 

 

 

Τα  ιατρεία 1 (κος Μηλιώτης) και 3 (κος Μόκκας)  είναι γενικά ψυχιατρικά 

ιατρεία  κι έχουν καθημερινό ωράριο λειτουργίας 8.30-13.30. Δέχονται έως 10 

ασθενείς την ημέρα (εξέταση ασθενών και γνωματεύσεις), ανά μισή ώρα.  

Το ιατρείο 2 (κ. Χουρδάκη) λειτουργεί Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή ως 

γενικό ψυχιατρικό  ιατρείο 9.00-13.00 με έναν ασθενή ανά 20-λεπτο. Το 

ιατρείο 2 (κ. Χουρδάκη) λειτουργεί 9.00-11.00 ως γενικό ψυχιατρικό ιατρείο με 

1 ασθενή ανά 20 λεπτά και 11.00-13.00 ως ειδικό ιατρείο, την μεν Τρίτη ως 

Ειδικό ιατρείο Διαταραχών Άγχους και Άνοιας και την Τετάρτη ως Ειδικό 

ιατρείο για ΔΕΠΥ (Διαταραχή ελαττωματικής προσοχής / υπερκινητικότητας) 

και για Νευροαναπτυξιακές  διαταραχές ενηλίκων /Αυτισμός με συχνότητα 

ένας ασθενή ανά 20 λεπτά.  

 
 
 
Τα εξωτερικά ιατρεία παρακολουθούν ειδικευόμενοι και φοιτητές συνήθως 
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί ψυχολογίας ή φοιτητές νοσηλευτικής.  
 
 
Α4. Απογευματινά ιατρεία 
 
Συμμετοχή στην ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου με 3 απογευματινά 
ιατρεία τη βδομάδα.  
 
 
  



Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

 

 

Β1. Ιατρικό Προσωπικό  

 
 
 
Γιατροί ΕΣΥ       

                   

1 Διευθυντής 

1 Επιμελητής Α ´ 

1 Επικουρικός ψυχίατρος 

1-2 Ειδικευόμενοι στην ειδικότητα Γενικής Ιατρικής 

 

 
 

Β2. Νοσηλευτικό προσωπικό  

 
1 Νοσηλευτής ΤΕ (προϊστάμενος) 

1 νοσηλεύτρια ΔΕ 

 
 

Β3. Συνεργασία με ψυχολογική υπηρεσία 

Συνεργασία σταθερά με 1 ψυχολόγο προσαρτημένη στο Ψυχ. Τμήμα (κ. Χ. 
Πετράκη) 

Συνεργασία με εφημερεύοντες ψυχολόγους.  
 
Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί ψυχολόγοι 
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Γ. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ  

 

 Εξωτερικοί ασθενείς σε ηλικίες άνω των 17 ετών,  με διαγνώσεις από 

όλο το φάσμα ψυχικών διαταραχών.  

 Συχνότερες διαγνώσεις η σχιζοφρένεια, η κατάθλιψη, η άνοια, οι 

αγχώδεις και διπολικες διαταραχές. Σπανιότερες οι διαταραχές 

πρόσληψης τροφής.  

 Οι ασθενείς με χρήση ψυχοδραστικών ουσιών παραπέμπονται στις 

ειδικές μονάδες απεξάρτησης (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ). Οι ασθενείς που 

παρακολουθούνται στο ψυχιατρικό ιατρείο παρουσιάζουν συχνά 

διαταραχές προσωπικότητας  

 Οι ασθενείς προσέρχονται κατόπιν δικού τους αιτήματος, είτε κατόπιν 

προτροπής συγγενών ή οικείων ή κατόπιν παραίνεσης προγράμματος 

βοήθεια στο σπίτι ή άλλων κοινοτικών ή νοσοκομειακών δομών.   

 Διεξάγονται πραγματογνωμοσύνες κατόπιν εντολής εισαγγελέως. 

 Στο επείγον ψυχιατρικό ιατρείο εξετάζονται οι ασθενείς με υποτροπή 

συμπτωματολογίας, δηλ. σε έξαρση ψυχωσικών επεισοδίων, ή με 

αυτοκτονικό ιδεασμό ή μετά από απόπειρα ή με κρίση πανικού ή 

άγχους ή λόγω διέγερσης που χρήζει διερεύνηση. Το επείγον 

ψυχιατρικό ιατρείο λειτουργεί σε άμεση συνεργασία κυρίως με το 

επείγον παθολογικό ιατρείο αλλά και με τα υπόλοιπα επείγοντα ιατρεία 

των άλλων ειδικοτήτων. Στο επείγον ιατρείο προσέρχονται επίσης για 

εξέταση ασθενείς σε υποτροπή της ψυχικής τους νόσου, ακούσια 

κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Οι αςθενείς αυτοί συνοδεύονται 

από αστυνομία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αναγκαστικής 

νοσηλείας για ασθενείς που δεν έχουν εναισθησία για το ψυχιατρικό 

τους νόσημα.    

 Αν οι ασθενείς που εξετάζονται ως επείγοντα περιστατικά έχουν άμεση 

ανάγκη για νοσηλεία παραπέμπονται στην ψυχιατρική κλινική ΠΑΓΝΗ, 

κατόπιν συνεννόησης με την ψυχιατρική κλινική. 

 
 
 



Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  

 

Ι. Προπτυχιακή εκπαίδευση  

 
Εκπαιδεύονται  

 1. Φοιτητές ΤΕΙ νοσηλευτικής 

 2. Προπτυχιακοί φοιτητές ψυχολογίας. Διάρκεια max 1 έτος  

 3. Γίνονται δεκτοί  φοιτητές ιατρικής για το διάστημα κλινικής άσκησης  

 

 

ΙΙ. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση  

 
Στο ψυχιατρικό τμήμα εκπαιδεύονται  

 1. ειδικευόμενοι γενικής ιατρικής για 3 μήνες. 

 2. Μεταπτυχιακοί ψυχολόγοι με θέμα κλινική ψυχολογία επί 1 έτος. 

 

 

ΙΙΙ. Πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

Στο τμήμα εκπαιδεύονται φοιτητές νοσηλευτικής ΤΕΙ και ειδικευόμενοι γενικής 

ιατρικής ενώ το τμήμα αναλαμβάνει το  μάθημα ψυχιατρικής στο ΚΕΚ 

Βενιζελείου.  
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Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  

 
 
Συμμετοχή σε Διεθνείς πολυκεντρικές κλινικές μελέτες: 

Κωδικός F1D-MC-B034 

Kωδικός DIREG_L_03974 

 
 
 
 

ΣΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

Οργάνωση ημερίδας με θέμα “Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας”, 
10/10/2016 

 

Δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά 

 Ενδεικτικώς 

1. Giakoumaki S.G., Hourdaki E., Grinakis V., Theou K., Bitsios P., Effects of 

peripheral sympathetic blockade with dapirazole on the fear inhibited light-

reflex. Journal of Psychopharmacology, 19(2), 139-148, 2005 

 

2. Hourdaki E., Giakoumaki S.G., Grinakis V., Theou K., Karataraki M., 

Bitsios P., Parametric exploration of the fear-inhibited light reflex. 

Psychophysiology, 42(4), 447- 455, 2005 

 

 3. A. Yfantis, D. Giailoglou, E. Chourdaki, K. Sotiriadou, N. Laggis, S. 

Markoula, M. Sotiriou, Effectiveness and tolerability of escitalopram in the 

treatment of depression with or without mental and/or somatic comorbidities. 

European Psychiatry, vol. 24, S501, 2009 

  

 

4. Gournellis R, Oulis P, Rizos E, Chourdaki E, Gouzaris A, Lykouras L. 

Clinical correlates of age of onset in psychotic depression. Archives of 

Gerontology and Geriatrics 52(1):  94-98, 2011.  

 



Ανακοινώσεις σε συνέδρια διεθνή και ελληνικά και ανακοινώσεις 

 
Πρόσφατες: 

1. Χουρδάκη Ε , Μονέζης Σ , Αδαμάκη Ε , Παπαδάκης Ε , Χρυσουλάκη Α , 

Λαδουκάκη Ε , Πάλλης Ε ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (Σ. BURN-OUT ) ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ, 4th East European Psychiatric Congress & 3rd Preventive 

Psychiatry International Congress, 12-15/11/2015 ΑΘΗΝΑ 

 

 

2. Πάλλης Ε , Σουγκλάκος Χ , Μονεζης Σ , Λαδουκάκη Ε , Παπαδάκης Ι,  

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ (LIFE STYLE) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 4th East European Psychiatric Congress & 3rd 

Preventive Psychiatry International Congress, 12-15/11/2015 ΑΘΗΝΑ 

 

3. Πάλλης Ελ ., ΣουγκλάκοςΧρ ., Μονέζης Στ ., Χουρδάκη Ε., ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗΣ / ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΠΥ) ΚΑΙ ΤΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. 4th East European 

Psychiatric Congress & 3rd Preventive Psychiatry International Congress, 12-

15/11/2015 ΑΘΗΝΑ 
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Στ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
8.00-8.30    Συνάντηση προσωπικού 

8.30-.12.00 Συνταγογραφήσεις και depot θεραπείες καθημερινά.  

8.30-14.00  Τακτικά  

13.30-15.00 Διασυνδετική /Συμβουλευτική ψυχιατρική 

 
 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΟΜΕΣ 

 
Διασύνδεση με ψυχιατρική κλινική ΠΑΓΝΗ για παραπομπή στα τακτικά 

ιατρεία του Βενιζελείου ασθενών που λαμβάνουν εξιτήριο από ψυχιατρική 

κλινική.  

 

Συνεργασία με ΔΟΚΑΠΑ Μαλεβυζίου (Υπεύθυνη ψυχίατρος Ε. Χουρδάκη) 

 

Συνεργασία για εκπαιδευτικούς σκοπούς με ιατρείο Νευροαναπτυξιακών 

διαταραχών Αιγινητείου Νοσοκομείου, ΕΚΠΑ.  

 

Συνεργασία με προγράμματα βοήθεια στο σπίτι 

 

Συμμετοχή στο δίκτυο πρόληψης εξάρτησης από αλκόολ (Συμμετοχή 

ψυχιάτρου Ε. Χουρδάκη και ψυχολόγου Χ. Πετράκη) 

 

Συνεργασία με σύλλογο ασθενών  με ψυχική νόσο “ΥΠΕΡΒΑΣΗ” και σύλλογο 

φίλων και συγγενών ασθενών με ψυχική νόσο “ΚΡΙΚΟΣ” 

 

Συνεργασία με ΚΟΙΣΠΕ Ηρακλείου “ΜΙΤΟΣ” 

 

 



Η. ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ/ ΜΗΝΑ  

 
11       μεικτές εφημερίες 

 4        γενικές εφημερίες  

15-16  εφημερίες ετοιμότητας  

Στο πρόγραμμα εφημέρευσης συμμετέχουν και οι ψυχίατροι του ΚΨΥ 

Ηρακλείου.  

 

 
 
 

Θ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 
Υποδοχή, ενημέρωση για  δικαιώματα, υποχρεώσεις και στόχους.  

Κατά την τρίμηνη άσκησή τους στο ψυχιατρικό τμήμα, ενημερώνονται 

εγγράφως για το πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα: 

Εξέταση ασθενών  στα τακτικά ιατρεία, υπό εποπτεία των επιμελητών.  

Μέρες γενικής εφημερίας καλύπτουν την επείγουσα εξέταση ασθενών στο 

ΤΕΠ  υπό εποπτεία ειδικευμένου ψυχιάτρου. Συμμετοχή στο πρόγραμμα 

εφημεριών. 

Σε συνεννόηση με επιμελητή παρακολουθούν  την εξέταση διασυνδετικών 

περιστατικών. Το  ωράριο των διασυνδετικών διαμορφώνεται ανάλογα με τις 

ανάγκες – αιτήματα από άλλες κλινικές του νοσοκομείου για διασυνδετική –

συμβουλευτική ψυχιατρική.   

 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν επαρκείς ικανότητες στους 

ακόλουθους τομείς:  

 

1. Υποδοχή, προσέγγιση και διαχείριση ασθενούς 

2. Διαγνωστικές ικανότητες / Διαφοροδιάγνωση ψυχιατρικών διαταραχών 

/ εκπαίδευση χρήσης διαγνωστικών ταξινομικών συστημάτων  

3. Κλινικές ικανότητες 

4. Συμμετοχή στα τακτικά ψυχιατρικά ιατρεία 
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5. Τεχνικές επικοινωνίας με ασθενή 

6. Συμμετοχή στο επείγον ψυχιατρικό ιατρείο 

7. Αντιμετώπιση αυτοκτονικού ασθενή 

8. Γνωριμία με ψυχιατρικές κλίμακες 

9. Συμμετοχή στη διασυνδετική / συμβουλευτική ψυχιατρική  

10. Εξοικείωση με την ψυχοεκπαίδευση ασθενών  

11. Διδακτικές ικανότητες 

12. Ευαισθητοποίηση στη γνωσιακή και οικογενειακή ψυχοθεραπεία 

13. Εξοικείωση στη θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών 

14. Εξοικείωση με διαχείριση ασθενή που προσέρχεται ακούσια και 

κατόπιν εισαγγελικής εντολής για ψυχιατρική εκτίμηση 

 

  
 



Πίνακας 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  

 
 

1. Ιατρικό προσωπικό 

• Όλοι οι διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί  

• Διαχείριση βίαιου και αυτοκτονικού ασθενή με στόχο τη παροχή μέγιστης 

ασφάλειας και του μεγαλύτερο οφέλους  του ασθενούς. Τήρηση ιατρικής 

δεοντολογίας.  

• Διαχείριση ασθενή που προσέρχεται ακούσια κατόπιν εισαγγελικής 

εντολής 

• Συνεργασία με άλλες ειδικότητες στα πλαίσια διασυνδετικής / 

Συμβουλευτικής ψυχιατρικής και στα πλαίσια του επείγοντος ψυχιατρικού  

ιατρείου 

• Συμμετοχή σε εφημερίες 

• Συμμετοχή στη διασυνδετική ψυχιατρική  

• Τήρηση ωραρίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση ασθενών  

• Σεβασμός στην προσωπικότητα ασθενών 

• Διασφάλιση ιατρικού απορρήτου  

• Τήρηση φακέλου ασθενούς 

• Εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των ασθενών ανεξαρτήτου 

οικονομικής κατάστασης, φύλου, καταγωγής κι εκπαίδευσης 

• Συνεχής ενημέρωση προσωπικού σε νεότερα επιστημονικά δεδομένα 

 
 
 
 

2. Νοσηλευτικό προσωπικό  

 
Τα καθήκοντα του νοσηλευτικού προσωπικού αφορούν 

 

 Υποδοχή ασθενών και τήρηση σειράς προτεραιότητας 

 Προετοιμασία και χορήγηση ενδομυικών  φαρμακευτικών 

σκευασμάτων 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 

ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1
5 

 

 Διευκόλυνση ασθενών με παροχή πληροφοριών σε σχέση με τη 

λειτουργία του νοσοκομείου 

 Εξασφάλιση κλίματος ηρεμίας κι ασφάλειας στους ασθενείς 

 Παρακολούθηση ασθενών για τυχόν εμφάνιση οξέος συνδρόμου μετά 

από ενδομυική  χορήγηση δεκανοϊκής μορφής  ολανζαπίνης επί μια 

ώρα. 

 Μετρηση και καταγραφή ζωτικών σημείων στους ασθενείς  

  Έλεγχος λειτουργίας υπολογιστών και  διαφόρων συσκευών  

  Έλεγχος επάρκειας υλικού , διαπίστωση κι επισήμανση ελλείψεων  

  Βοήθεια στο γιατρό  

 Ενημέρωση των γιατρών για ενδεχόμενα οξέα προβλήματα των 

ασθενών, στο χώρο αναμονής  ή μεταβολές της καταστάσεως ασθενών 

 Τήρηση μίνι φαρμακείου με ψυχιατρικά φαρμακευτικά σκευάσματα για 

αντιμετώπιση οξέων περιστατικών στο τμήμα 

 Τήρηση αρχείου 

 Συνεχής επιστημονική ενημέρωσή του νοσηλευτικού προσωπικού 


