
Ψυχιατρικό Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης 424
ΓΣΝΕ

Το  Ψυχιατρικό  Τμήμα  Εξωνοσοκομειακής  Περίθαλψης  του  424  ΓΣΝΕ  (ΨΤΕΠ),  είναι  μία
εξωνοσοκομειακή δομή παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας η οποία απευθύνεται στη στρατιωτική
και στην ευρύτερη κοινότητα.

Αποστολή

Αποστολή  του  ΨΤΕΠ είναι  η  διατήρηση και  η  προαγωγή της  ψυχικής  υγείας  των μελών  των
Ενόπλων Δυνάμεων και η υποστήριξη της Διοίκησης σε θέματα ψυχικής υγείας.

Επιτυγχάνεται  με  την  μέριμνα  σε  κοινοτικό  πλαίσιο  για  το  προσωπικό  (εν  ενεργεία  και  εν
αποστρατεία) και τις οικογένειές τους και με προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα
ψυχικής υγείας σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και στρατιωτικούς φορείς. Κύριοι
άξονες είναι οι εξειδικευμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις, καθώς και οι δράσεις
ενημέρωσης, πρόληψης και εκπαίδευσης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

- Διαγνωστική αξιολόγηση και εκτίμηση

Κλινική

Ψυχομετρική

Νευροψυχολογική

- Ψυχοθεραπείες

Ατομική
Ομαδική
Οικογενειακή

- Ειδικά ιατρεία

Ψυχογηριατρικό- Άνοιας

Κλινική depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης

Διαταραχών από χρήση αλκοόλ

- Παρακολούθηση επανερχόμενων ασθενών

- Πρόληψη – Συμβουλευτική

- Ενημέρωση για την ψυχική υγεία

http://army.gr/el/ygeionomika/psyhiatriko-tmima-exonosokomeiakis-perithalpsis-424-gsne
http://army.gr/el/ygeionomika/psyhiatriko-tmima-exonosokomeiakis-perithalpsis-424-gsne


- Έρευνα και εκπαίδευση

- Συμβουλευτική στην διοίκηση

- Ανάπτυξη της στρατιωτικής ψυχιατρικής

Τα Τμήματα

- Διαγνωστικό

- Θεραπευτικό

- Ειδικά ιατρεία

- Παιδοψυχιατρικό

- Εκπαίδευσης – Έρευνας

- Ενημέρωσης – Πρόληψης

Το προσωπικό

Το προσωπικό αποτελείται από ειδικούς ψυχικής υγείας, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, νοσηλευτές.

Οι Δικαιούχοι των Υπηρεσιών

- Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

- Εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό

- Πολιτικοί Υπάλληλοι Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

- Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

-  Προσωπικό  Ελληνικής  Αστυνομίας,  Λιμενικού  Σώματος,  Πυροσβεστικού  Σώματος  και
Διπλωματικού Σώματος.

- Μέλη των οικογενειών των ανωτέρω κατηγοριών

- Ιδιώτες

Δράσεις

Το ΨΤΕΠ στα πλαίσια της εκπαίδευσης, έρευνας και ενημέρωσης βρίσκεται σε συνεργασία με τις
Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές και το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. καθώς και με τις
Στρατιωτικές Σχολές ΑΔΙΣΠΟ και ΣΔΙΕΠ.

Υπηρεσίες προς ανάπτυξη

- Παιδοψυχιατρικό τμήμα



- Ειδικά ιατρεία (σεξουαλικών διαταραχών, διαταραχών διατροφής, πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου)
- Κέντρο ημέρας ανοϊκών ασθενών

Πρόσβαση

Το ΨΤΕΠ βρίσκεται  στις  εγκαταστάσεις  του Στρατοπέδου «Κώττα» (Παλαιού 424 ΓΣΝΕ) στο
κέντρο της πόλης 

(googlemaps:https://www.google.com/maps/d/viewer?
mid=zVeq9fzcxuJo.kKRrv2BiD_EU&hl=en_US).

Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 3, ΤΚ 54636

Τηλεφωνική επικοινωνία - γραμματεία: 2310 – 894300

Ηλεκτρονική διεύθυνση: mcmhc.gr@gmail.com

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zVeq9fzcxuJo.kKRrv2BiD_EU&hl=en_US
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zVeq9fzcxuJo.kKRrv2BiD_EU&hl=en_US
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