To Λογικό Μοντέλο STRENCO για Tριμερή Εργασία στην Ψυχική Υγεία
Το Όραμα STRENCO: Για στήριξη και για πιο ατομοκεντρική, συμπαραγωγική, αποτελεσματική και ασφαλή φροντίδα ψυχικής υγείας καθώς για καλύτερη υγεία και ευημερία των
ατόμων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί από λήπτες υπηρεσιών και μέλη των οικογενειών που δημιουργούν εταιρική σχέση με άτομα που
παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, εκπαιδευτικούς και ερευνητές που χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό συμπαραγωγικές/συνεργατικές σχέσεις. Για τον σκοπό
αυτό απαιτείται χρήση επικοινωνίας, συνεργασίας, συμπαραγωγής, ηγεσίας και οργανωτικής και συστημικής προσέγγισης.

Διαδικασία

Πλαίσιο
Ανάλυση Κατάστασης
Πολιτική και Νομική Κατάσταση
Πολιτικές
•
Πλαίσια ΕΕ
•
Πολιτικές ΕΕ
•
Πλαίσια ΠΟΥ
•
Στρατηγική/πολιτική συμπαραγωγής
•
Εθνικές Κοινότητες Πρακτικής (γνώση, δεξιότητες και
εμπειρία)
•
Ελάχιστη εμπλοκή ή φωνή των ληπτών υπηρεσιών στην
εθνική πολιτική
•
Μηχανισμοί και ικανότητα δέσμευσης των ληπτών
υπηρεσιών/ των οικογενειών που περιορίζονται από τις
πολιτικές, τις υπηρεσίες υγείας και τις διαδικασίες και τα
οικονομικά των πανεπιστημίων.
Νομική κατάσταση
•
Νομοθεσία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
•
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία
•
Εθνική Νομοθεσία
Οικονομική κατάσταση
•
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
•
Έλλειψη πόρων (προσωπικό, χρηματοδότηση, υποδομές)
•
Έλλειψη γνώσεων και μεταβίβασης εμπειρίας και
κατάρτισης εκτός από τις υποχρεωτικές επιλογές
•
Αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών
•
Μειωμένες επενδύσεις στην έρευνα ψυχικής υγείας
•
Έλλειψη επενδύσεων στη στήριξη μεταξύ ομοτίμων και
εκπαίδευση
•
Εμπλοκή ασθενούς και κοινότητας/ληπτών υπηρεσιών
•
Δυσκολία στην εμπλοκή και στην ανταμοιβή της
εμπλοκής των ληπτών υπηρεσιών, προώθηση πέρα της
προσχηματικής συμμετοχής της κοινότητας και των
ασθενών
Κοινωνική πολιτική
•
Γήρανση πληθυσμού
•
Βελτίωση του επιπέδου μόρφωσης του προσωπικού
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
•
Πρώιμη ανίχνευση των προβλημάτων ψυχικής υγείας
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
•
Στιγματισμός ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας
•
Βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου για την μείωση του
στιγματισμού και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με
την ατομική υγεία
•
Ανάγκη για μια νέα στρατηγική /μοντέλο εργασίας
σύμφωνα με την οποία/το οποίο οι λήπτες υπηρεσιών,
η οικογένεια, οι επαγγελματίες και το πανεπιστήμιο θα
μπορούν να συνδυαστούν για να ενδυναμώσουν και να
αναπτύξουν το περιβάλλον
Τεχνολογία
•
Ποικιλόμορφη ποιότητα ψηφιακών υποδομών
(λογισμικό και μηχανήματα) για την εξασφάλιση ροής
πληροφοριών και επικοινωνίας
•
Έλλειψη εστίασης σε ολιστικές και εξατομικευμένες
ψηφιακές λύσεις

Εισροές

Αποτελέσματα

Δραστηριότητες

Γνώση
•
Εθνικές Κοινότητες Πρακτικής
(γνώση, δεξιότητες και εμπειρία)
•
Πλαίσια εμπλοκής ληπτών
υπηρεσιών
•
Έγγραφα εργαλείων και πόρων
Βασικοί συμμετέχοντες και εταίροι
•
Επαγγελματίες υγείας και
κοινωνικής πρόνοιας
•
Κολέγια και ακαδημαϊκά ιδρύματα
•
Ομάδες συνηγορίας/υποστήριξης
ληπτών υπηρεσιών
•
Εμπειρογνώμονες βάσει προσωπικής
εμπειρίας
•
Συνάδελφοι σε διεθνές επίπεδο
•
Κοινότητες Πρακτικής
•
Τεχνικοί/Παροχή τεχνικής
υποστήριξης
Υποδομές/εξοπλισμός
•
Ιστότοπος
•
Πανεπιστημιακά Συστήματα
Διαχείρισης Μάθησης
•
Ψηφιακό μαθησιακό υλικό
•
Κοινότητες Πρακτικής
•
Φιλικά προς τον χρήστη συστήματα
εξωτερικής επικοινωνίας (π.χ. SLACK,
MS SharePoint, MS Teams)
Οικονομικά
•
Χρηματοδότηση

Διερεύνηση/ Έρευνα
• Έννοιες υπό διερεύνηση: συμπαραγωγή και
συνεργασία και εφαρμογή στην ψυχική υγεία
• Διερεύνηση τρόπων συνεργασίας στην ψυχική
υγεία με τις συνεργαζόμενες χώρες της ΕΕ
• Διερεύνηση της χρήσης παιχνιδοποίησης και
ηλεκτρονικής μάθησης στην ψυχική υγεία
Πρακτική
• Καθοδηγούμενα εντατικά προγράμματα με
συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων
• Καθοδηγούμενες εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο
των Κοινοτήτων Πρακτικής στην Ψυχική Υγεία σε
κάθε εταίρο της ΕΕ
• Καθοδηγούμενη συμπαραγωγή και δοκιμή των
πόρων (μέσω της δέσμευσης των ληπτών των
υπηρεσιών και στελεχών/ληπτών υπηρεσιών
υγείας)
• Συμπαραγωγή μετά από ανάθεση, παροχή
μάθησης και ευκαιρίες ανάπτυξης (μέσω
εξωτερικών φορέων)
• Προγραμματισμός έργου
• Διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής για
την αύξηση ευαισθητοποίησης και τον
συντονισμό ανταλλαγής πληροφοριών
• Δημιουργία δομών διακυβέρνησης,
συστημάτων και διαδικασιών υλοποίησης των
έργων (π.χ. διευθύνουσα επιτροπή,
συνεδριάσεις του έργου)
Αναστοχασμός
• Αναστοχασμός των συμμετεχόντων στις
δραστηριότητες

Αποτελέσματα
Εκπαίδευση, μάθηση και υποστήριξη
• Ανάπτυξη προσβάσιμων και φιλικών προς τον
χρήστη πηγών και εργαλείων, βασισμένων στην
εμπειρία και τις γνώσεις των ληπτών υπηρεσιών,
των οικογενειών, των πανεπιστημίων και της
καθημερινής πρακτικής
• Ανάπτυξη μιας σειράς υλικών στο διαδίκτυο για
τη στήριξη της μάθησης
• Ανάπτυξη ενός πλαισίου ικανοτήτων για
ενσωμάτωση στα προγράμματα σπουδών και
στις πολιτικές
• Χαρτογράφηση τεκμηριωμένων στοιχείων
σχετικά με το περιεχόμενο της συμπαραγωγής
και της συνεργασίας στην ψυχική υγεία στην ΕΕ
• Διευκρίνιση των πολιτικών/των ικανοτήτων
ψυχικής υγείας στις διάφορες χώρες εταίρους
της ΕΕ
• Αναγνώριση των διαδικασιών φροντίδας
ψυχικής υγείας στην ΕΕ
• Μετάφραση εγγράφων
• Νέες μαθησιακές προσεγγίσεις (παιχνιδοποίηση,
προσομοίωση) για το ψηφιακό υλικό μάθησης
για την ψυχική υγεία
• Ενεργοποίηση και υποστήριξη δύο ομάδων από
τις υπηρεσίες, τους οργανισμούς εθελοντών και
τα πανεπιστήμια με ημερίδες κατάρτισης
Δίκτυα και συνδέσεις
• Δημιουργία συνδέσεων και εταιρικών σχέσεων
με άτομα στο πλαίσιο του συστήματος
• Διαμόρφωση εθνικών και διεθνών δικτύων
• Δημιουργία εθνικών κοινοτήτων πρακτικής
• Δημιουργία προτύπων και διαδικασιών
υποστήριξης της συνεργασίας
Διάχυση
• Συνέδρια (εθνικά/διεθνή ακροατήρια)
• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για
πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις (π.χ. ημερίδες
διάχυσης αποτελεσμάτων)
• Άμεση διάθεση των διαδικτυακών
τεκμηριωμένων δεδομένων (μέσω της
ιστοσελίδας του έργου)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Άμεσα

Πιθανά αποτελέσματα

(Για τους συμμετέχοντες)

(Μεσοπρόθεσμα & μακροπρόθεσμα)

Αυξημένη ευαισθητοποίηση, κατανόηση και
γνώση των ικανοτήτων για την ψυχική υγεία
και της σημασίας της συμμετοχής της
οικογένειας
Αυξημένη κατανόηση των διαφορετικών
απόψεων, πολιτισμικών συνθηκών και
στάσεων
Αυξημένη ευαισθητοποίηση για την
συμπαραγωγή
Βελτιωμένη εμπλοκή σε συμπαραγωγικές
ικανότητες στην ψυχική υγεία
Ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης διαφόρων
ικανοτήτων (παιχνιδοποίηση, προσομοίωση,
γλώσσα)
Αυξημένη αυτεπίγνωση
Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τις
σχέσεις και τις πρωτοβουλίες συμπαραγωγής
Βελτιωμένη εμπλοκή σε συμπαραγωγικές
ικανότητες στην ψυχική υγεία
Καλύτερη κατανόηση της σημασίας της
ομαδικής εργασίας
Ανεπτυγμένη επίγνωση της σημασίας της
εμπλοκής των οικογενειών
Παραγωγή και ανάλυση πληροφοριών με
ουσιαστικό τρόπο

Άτομα που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ψυχικής υγείας
• Καλύτερη εμπειρία και μεγαλύτερη εμπλοκή
• Βελτιωμένα αποτελέσματα στις σχέσεις και στη φροντίδα
• Μεγαλύτερη συμμετοχή σε υπηρεσίες
• Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο σύστημα φροντίδας ψυχικής
υγείας
• Ανάπτυξη μηχανισμών
δημιουργίας/ενθάρρυνσης/ανάπτυξης ικανοτήτων για την
εμπλοκή των ομοτίμων
Άτομα που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας
• Βελτιωμένες ικανότητες και γνώσεις για την ψυχική υγεία
• Αυξημένες ικανότητες, δυνατότητες και εμπιστοσύνη για
την εργασία με πιο συμπαραγωγικό τρόπο
• Καλύτερη συνεργασία και εργασιακές σχέσεις μεταξύ
διεπιστημονικών ομάδων και ληπτών
υπηρεσιών/οικογενειών
• Παροχή ευκαιριών βελτίωσης και μεγαλύτερης δέσμευσης
με λήπτες υπηρεσιών/οικογένειες
• Δημιουργία ολοκληρωμένων, αυτο-υποστηριζόμενων
δικτύων ώστε να είναι εφικτή μία πιο συμπαραγωγική
πορεία (Διαρκείς Κοινότητες Πρακτικής)
• Μεγαλύτερη εμπλοκή/ενσωμάτωση του πανεπιστημίου ως
δημιουργού γνώσεων και μέσου διάχυσης δεδομένων για
την καθημερινή πρακτική
Οργανισμοί υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής
υγείας (πρώτης γραμμής)
• Βελτιωμένη ποιότητα, ασφάλεια και αποδοτικότητα
υπηρεσιών
• Καθιέρωση του τρίγωνου γνώσης που περιλαμβάνει τον
λήπτη και την οικογένεια στις στρατηγικές ανάπτυξης των
υπηρεσιών και στα συστήματα διακυβέρνησης
• Αξιοποίηση πληροφοριών και απόψεων των ατόμων
• Ατομοκεντρική κουλτούρα μάθησης και βελτίωσης
Επίπεδο συστημάτων οργανισμών παροχής υπηρεσιών
ψυχικής υγείας (διαμόρφωση πολιτικής)
• Μεγαλύτερη συνδεσιμότητα και κοινή μάθηση
• Διαρκής ανάπτυξη πολιτικής για την ένταξη των ομοτίμων
• Συλλογική ιδιοκτησία της συμπαραγωγικής εργασίας
• Διαρκής ηγεσία για τη δημιουργία συμπαραγωγής στο
πλαίσιο της φροντίδας υγείας
• Ανάπτυξη ικανοτήτων συμμετοχής των ομοτίμων και
κατάρτισής τους

Μηχανισμοί Διαδικασίας
Συμπαραγωγή
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συνεργασία
Αναγνώριση
Διάλογος
Ακρόαση
Κοινή εξουσία
Λήψη αποφάσεων
Ισότητα
Ευελιξία
Συντονισμός/Καθοδήγηση
Αμοιβαιότητα
Υποστήριξη ομοτίμων
Ιδιοκτησία
Εκπλήρωση
Καινοτομία
Κινητοποίηση
Αλλαγή κουλτούρας

Προκλήσεις

Κοινότητες Πρακτικής
•
•
•
•

Διαπραγμάτευση/συναίνεση
Ταυτότητα
Σχέσεις
Δέσμευση/Ενεργή συμμετοχή

•
•
•
•
•
•
•

Οικονομικές επιπτώσεις
Χρονική δέσμευση
Εξ αποστάσεως εργασία
Ανταμοιβή ληπτών υπηρεσιών
Μεγαλύτερα επίπεδα εμπλοκής και ένταξη των ληπτών υπηρεσιών/μελών των οικογενειών
Χρόνος
Γλώσσα

