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Προγράμματα Παρέμβασης στην κρίση 
για σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Η 
διεθνής εμπειρία
Ηλίας Βλάχος -Ψυχίατρος
Επιστ. Συνεργάτης Α΄Ψυχιατρικής
Κλινικής ΕΚΠΑ

Το Πρόγραμμα Παρέμβασης στην 
κρίση για σοβαρές ψυχικές διαταραχές 
της Α΄Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ
Μαρία Μαργαρίτη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ψυχιατρικής



Είναι εφικτή σήμερα στην Ελλάδα η  δημιουργία 
προγραμμάτων παρέμβασης για την οξεία φάση ψυχικών 
διαταραχών στην κοινότητα ;

Μαρία Μαργαρίτη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής



Η αντιµετώπιση της κρίσης 
στις σοβαρές ψυχικές 
διαταραχές στην κοινότητα

Οι σοβαρές ψυχικές διαταραχές 
παρουσιάζουν φασικότητα

Η αποασυλοποίηση και η μείωση των 
διαθέσιμων κλινών με την ανάπτυξη 
της κοινοτικής ψυχιατρικής δεν λύνει το 
πρόβλημα



Το αρχικό μοντέλο κοινοτικής φροντίδας 
παρουσίαζε το πρόβλημα της συνεχούς 
εναλλαγής ανάμεσα στη νοσηλεία και την 
παρακολούθηση στην κοινότητα (Hoult 1986)

Ανάγκη για αποδεκτή αντιμετώπιση της κρίσης στην υποτροπή (Audit 
Comm 1986; WHO 1987)



Κλείσιμο 
Ψυχιατρείων/ 
Μείωση κλινών

Μη επαρκής κάλυψη 
κοινοτικού δικτύου ψυχικής 
υγείας

Αδυναμία προσφυγής 
στον ιδιωτικό τομέα 
λόγω οικονομικής 
κρίσης

Μεγάλος αριθμός 
ασθενών χωρίς επαρκή 
παρακολούθηση που 
διακόπτει τη 
φαρμακευτική αγωγή

Καθυστέρηση στη 
δημιουργία ΨΚ στα 
Γενικά Νοσοκομεία

Υπερκάλυψη των 
διαθέσιμων κλινών 
(20%-30%) Αύξηση των 

ακούσιων νοσηλειών

Υπάρχει θέση για 
προγράµµατα παρέµβασης 
στην κρίση σε σοβαρές 
ψυχικές διαταραχές σήµερα 
στην Ελλάδα;



Το δικό µας πρόγραµµα
«από τις ανάγκες στην πρόταση»
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Στατιστικά στοιχεία τριμήνου (Ιατρεία Επειγόντων ΨΚ Αιγινήτειου) 

• Σε  (3600) επισκέψεις έγιναν 416 παραπομπές για νοσηλεία (11.55%)
Εκ των οποίων:
• Ψυχωσική ψυχοπαθολογία (47.8%)
• Ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό 149 (36.2%)
• Ψυχοκινητική διέγερση 146 (35.4%) 
• Διάρκεια νόσου >έτους 210 (50.48%),
• Καμμία παρακολούθηση  24(11.4%), 
• Καμμία ΦΑ 148 (70.47 %)

Από το σύνολο των παραπομπών, τουλάχιστον 86 (20%) δεν παρουσίαζαν άμεση 
επικινδυνότητα και διέθεταν κάποιου τύπου υποστηρικτικό περιβάλλον



Δυνατότητες και περιορισμοί

Η ανεπάρκεια χώρων θα 
μπορούσε να αντιμετωπιστεί 

οργανωτικά

Απασχόληση προσωπικού σε 
εθελοντική βάση 

• Λειτουργούν 24 ώρες/7 ημέρες 
την εβδομάδα

• Κάλυψη πληθυσμού εκτός 
τομεοποίησης

• Αριθμός επισκέψεων/έτος: 8000-
10000

• Εκτιμώμενος αριθμός 
ωφελούμενων /έτος (> 100)

Ιατρεία Επειγόντων Μειωμένο προσωπικό
Ανεπάρκεια χώρου



Λειτουργεί στο πλαίσιο της Υπηρεσίας 
Επειγόντων της Ψυχιατρικής Κλινικής του 
Αιγινήτειου Νοσοκομείου

Έχει σχεδιαστεί ως εναλλακτική 
παρέμβαση για ασθενείς που χρήζουν 
νοσηλείας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες 
εξωτερικούς ασθενείς που είτε 
παρουσιάζουν για πρώτη φορά οξεία 
ψυχοπαθολογία που χρήζει εντατικής και 
πολύπλευρης παρέμβασης κάποιας 
διάρκειας είτε σε ασθενείς που 
παρουσιάζουν έξαρση και υποτροπή 
προϋπάρχουσας σοβαρής ψυχικής 
διαταραχής που δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί κατά τη συνήθη ψυχιατρική 
παρακολούθηση

Σχεδιασμός 
και 
υλοποίηση



Οι στόχοι του προγράμματος

Η αξιολόγηση, η αντιμετώπιση και η 
σταθεροποίηση της οξείας 
ψυχοπαθολογικής κατάστασης σε 
εξωτερικούς ασθενείς με το λιγότερο 
κόστος για τους ίδιους και τις 
οικογένειές τους

Η αποφυγή νοσηλείας (εκτός 
αν υπάρχουν λόγοι που 
επιβάλλουν τη νοσηλεία



Πως γίνεται η είσοδος στο πρόγραμμα

Ιατρεία 
Επειγόντων

Οξεία ψυχοπαθολογία που 
χρήζει νοσηλείας (*)

Νοσηλεία

Παρέμβαση 
στην κρίση

* Απαραίτητη προϋπόθεση



Νοσηλεία ή Παρέμβαση στην κρίση
Ποιά είναι τα κριτήρια

Θέματα που σχετίζονται κυρίως με 
τη διαχείριση του κινδύνου

Ενδεικτικές καταστάσεις που θα 
υπαγορεύσουν νοσηλεία

1. Αποδιοργανωμένη και αυτοκαταστροφική ή επιθετική 
συμπεριφορά με άρνηση συνεργασίας που επιμένει 
παρά τις συνεχείς προσπάθειες και αδυναμία 
ανταπόκρισης του  περιβάλλοντος

2. Υπερβολική χρήση ουσιών/αλκοόλ που διακυβεύει 
την ασφαλή θεραπεία εξωνοσοκομειακά 



Νοσηλεία ή Παρέμβαση στην κρίση
Ποιά είναι τα κριτήρια

Θέματα που σχετίζονται κυρίως με 
τη διαχείριση του κινδύνου

Ενδεικτικές καταστάσεις που θα 
υπαγορεύσουν νοσηλεία (συνέχεια)

3. Επίμονη παρορμητική αυτοκαταστροφική  συμπεριφορά 
ενδεικτική μεθοριακής διαταραχής προσωπικότητας που 
δεν ελέγχεται παρά τις προσπάθειες

4. Κάποιες περιπτώσεις που απουσιάζει το υποστηρικτικό 
περιβάλλον (ο ασθενής μένει μόνος και συντρέχουν σε 
ικανό βαθμό οι παραπάνω λόγοι)



Νοσηλεία ή Παρέμβαση στην κρίση
Ποιά είναι τα κριτήρια

Κριτήρια πιθανού αποκλεισμού για την 
ένταξη στο πρόγραμμα
(εξετάζονται ξεχωριστά)

Η κρίση βασίζεται και αφορά κυρίως περιπτώσεις:

1. Διαταραχών προσωπικότητας
2. Διαταραχής χρήσης ουσιών



Νοσηλεία ή Παρέμβαση στην κρίση
Ποιά είναι τα κριτήρια

Όμως,
Η αποδιοργάνωση της συμπεριφοράς με την παρουσία 
ήπιου βαθμού επικινδυνότητας, η έλλειψη εναισθησίας 
και οι δυσκολίες στη συμμόρφωση με την αγωγή από 
μόνες τους δεν αποτελούν λόγο μη ένταξης στο 
πρόγραμμα ειδικότερα όταν υπάρχει υποστηρικτικό 
περιβάλλον. 



Βασικές αρχές της φιλοσοφίας μας
Ασφάλεια και αποτροπή κινδύνου

Το άτομο στο επίκεντρο 
Παρέμβαση με το άτομο 
και όχι στο άτομο

Ενίσχυση της 
ανάληψης ευθύνης 
από τον ασθενή

Το πρόγραμμα θέλει να είναι εμπροσθοβαρές, καθώς εκτός από την αντιμετώπιση της κρίσης, 
στοχεύει στην προετοιμασία και τη δημιουργία πλάνου με τον ασθενή για την μετά την κρίση περίοδο

Ολιστική αντιμετώπιση

Ενδυνάμωση των ατομικών 
εφεδριών

Ενίσχυση της οικογένειας

Αντιμετώπιση 
κοινωνικών 
προβλημάτων



Τι παρέχει το πρόγραμμα 

Αξιολόγηση περιστατικού/ σχέδιο 
παρέμβασης

Φαρμακευτική θεραπεία

Οικογενειακή 
υποστήριξη

Εκπαίδευση για τη διαχείριση 
μελλοντικών κρίσεων

Ψυχοθεραπευτική 
υποστήριξη

Παραπομπή και 
Διασύνδεση



Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις

Πλήρης αρχική αξιολόγηση με 
αξιολόγηση επικινδυνότητας, 
κοινωνικές συνθήκες και σχέσεις, 
ουσίες και σωματική υγεία

Εντατικές προσπάθειες εγκατάστασης 
θεραπευτικής σχέσης και 
διαπραγμάτευσης ενός θεραπευτικού 
σχεδίου που είναι αποδεκτό από τον 
ασθενή

Φαρμακευτική θεραπεία των 
συμπτωμάτων Επικέντρωση στη συνέπεια της 

λήψης της φα (εποπτεία, ενέσιμη 
θεραπεία)



Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις

Βραχείες παρεμβάσεις για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης 
προβλημάτων και καθημερινής 
διαβίωσης

Βοήθεια σε πρακτικά θέματα 
(διαχειριστικά, επισιτιστικά κλπ)

Εκπαίδευση στην αναγνώριση των 
πρώιμων συμπτωμάτων της 
υποτροπής και επικέντρωση στη 
διαχείριση του άγχους

Αναζήτηση και συζήτηση για τους 
πιθανούς παράγοντες που οδηγούν σε 
υποτροπές συμπεριλαμβανομένων των 
οικογενειακών προβλημάτων και των 
σχέσεων



Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις

Ψυχοεκπαίδευση του ασθενούς και 
της οικογένειας

Ο σχεδιασμός της αποχώρησης από το 
πρόγραμμα ξεκινά νωρίς με 
προσπάθειες σύνδεσης με τις τοπικές 
ψυχ/κές υπηρεσίες

Χρόνος Παρέμβασης

Ο χρόνος που απαιτείται για τη σταθεροποίηση της κατάστασης είναι εξατομικευμένος 
(συνήθως 1-2 μήνες)



Επαγγελματίες υγείας

Νοσηλεύτρια
Παρασκευή Χονδράκη

Κοιν. Λειτουργός
Κατερίνα Κουρέτα

Ψυχίατροι

Μαρία Μαργαρίτη
Ηλίας Βλάχος Κοινωνιολόγος

Δήμητρα Μπουραζάνα

Ψυχολόγος
Σίσσυ Τσαντίλα



Η δυνατότητα
Του προγράμματος

Ουδέν οίδα ούτε 
διδάσκω τι, αλλά 
διαπορώ μόνον

4 νέοι ασθενείς την εβδομάδα 
και 10-12 ασθενείς στη 
δύναμη του προγράμματος. 



Ποιά είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε

Η δυσκολία στην επικοινωνία και τη διασύνδεση με τις τοπικές 
ψυχιατρικές υπηρεσίες για την τακτική παρακολούθηση του ασθενούς με 
το πέρας του προγράμματος



Αξιολόγηση του προγράμματος

Η ερευνητική 
δραστηριότητα στο 
πρόγραμμα

Η δημιουργία και η στάθμιση 
της κλίμακας του ψυχωσικού 
άγχους (Psychotic Arousal 
Scale, PAS)

Η συσχέτιση της PAS με 
κλινικο-ψυχοπαθολογικές 
μεταβλητές και βιολογικούς 
συντελεστές

Ψυχοβιολογικές παράμετροι 
του άγχους συγγενών ασθενών 
σε οξεία φάση ψυχωσικής 
διαταραχής



Τα πρώτα στοιχεία από
την αποτελεσματικότητα
τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς



Σας ευχαριστώ θερμά για 
την προσοχή σας!
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We Create
Quality Professional 
PPT Presentation

Get a modern PowerPoint  Presentation that is 
beautifully designed. I hope and I believe that 
this Template will your Time, Money and 
Reputation. Easy to change colors, photos and 
Text. Get a modern PowerPoint  Presentation 
that is beautifully designed. You can simply 
impress your audience and add a unique zing 
and appeal to your Presentations. I hope and I 
believe that this Template will your Time, 
Money and Reputation. Easy to change colors, 
photos and Text. Get a modern PowerPoint  
Presentation that is beautifully designed. 

I hope and I believe that this Template will your 
Time, Money and Reputation. Easy to change 
colors, photos and Text.

NO.1 Presentation
Modern  PowerPoint  Presentation



Timeline Style

You can simply 
impress your audience 
and add a unique zing 
and appeal to your 
Presentations. 

Contents Title
You can simply 
impress your audience 
and add a unique zing 
and appeal to your 
Presentations. 

Contents Title
You can simply 
impress your audience 
and add a unique zing 
and appeal to your 
Presentations. 

Contents Title

You can simply 
impress your audience 
and add a unique zing 
and appeal to your 
Presentations. 

Contents Title
You can simply 
impress your audience 
and add a unique zing 
and appeal to your 
Presentations. 

Contents Title
2016 2018 2020

2017 2019



Our Team Style

JAMES JONSSON
CREATIVE DIRECTOR

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. 
Easy to change colors, photos and Text. 

Example Text

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. 
Easy to change colors, photos and Text. 

Example Text

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. 
Easy to change colors, photos and Text. 

Example Text

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. 
Easy to change colors, photos and Text. 

Example Text



Infographic Style

ALLPPT Layout
Clean Text Slide 
for your Presentation
You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to your Presentations. Get a 
modern PowerPoint  Presentation that is beautifully 
designed. I hope and I believe that this Template will 
your Time, Money and Reputation. You can simply 
impress your audience and add a unique zing and 
appeal to your Presentations. 

Get a modern PowerPoint  Presentation that is 
beautifully designed.



Infographic Style

Get a modern PowerPoint  
Presentation that is 
beautifully designed.

Contents Title

Get a modern PowerPoint  
Presentation that is 
beautifully designed.

Contents Title

Get a modern PowerPoint  
Presentation that is 
beautifully designed.

Contents Title

Get a modern PowerPoint  
Presentation that is 

beautifully designed.

Contents Title

Get a modern PowerPoint  
Presentation that is 

beautifully designed.

Contents Title

Get a modern PowerPoint  
Presentation that is 

beautifully designed.

Contents Title

Get a modern PowerPoint  Presentation 
that is beautifully designed. I hope and I 
believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. 

Contents Title
Get a modern PowerPoint  Presentation 
that is beautifully designed. I hope and I 
believe that this Template will your Time, 
Money and Reputation. 

Contents Title



Infographic Style
Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe 
that this Template will your Time.

50%
Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed.  
Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your 
audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. 
Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed.  

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation 
that is beautifully designed. Easy to change colors, 
photos and Text. 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation 
that is beautifully designed. Easy to change colors, 
photos and Text. 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation 
that is beautifully designed. Easy to change colors, 
photos and Text. 



AWESOME

Portfolio  Designed
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 
Presentations. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and 
Reputation. Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed.

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. 



Infographic Style

Your Text  Here

Get a modern PowerPoint  
Presentation that is beautifully 
designed. Easy to change 
colors, photos and Text.      

Your Text  Here

Get a modern PowerPoint  
Presentation that is beautifully 
designed. Easy to change 
colors, photos and Text.      

Your Text  Here

Get a modern PowerPoint  
Presentation that is beautifully 
designed. Easy to change 
colors, photos and Text.      

Your Text  Here

You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to your Presentations. Easy to 
change colors, photos and Text. 

Your Text  Here

Get a modern PowerPoint  
Presentation that is beautifully 
designed. Easy to change 
colors, photos and Text.      



Infographic Style

Get a modern PowerPoint  Presentation 

that is beautifully designed.  

01 Get a modern PowerPoint  Presentation that 

is beautifully designed.  

02

Get a modern PowerPoint  Presentation that 

is beautifully designed.  

03
Get a modern PowerPoint  Presentation that 

is beautifully designed.  

04



Infographic Style

0
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4
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8

A B C D

Get a modern 
PowerPoint  

Presentation that 
is beautifully 

designed.

Text  Here
Get a modern 
PowerPoint  

Presentation that 
is beautifully 

designed.

Text  Here
Get a modern 
PowerPoint  

Presentation that 
is beautifully 

designed.

Text  Here
Get a modern 
PowerPoint  

Presentation that 
is beautifully 

designed.

Text  Here

0
1
2
3
4
5
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7
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A B C D
0
1
2
3
4
5
6
7
8

A B C D
0
1
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4
5
6
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8

A B C D



Get Modern
Portfolio Presentation

Get a modern PowerPoint  Presentation that 
is beautifully designed. You can simply 

impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations.

Get Modern
Portfolio Presentation

Get a modern PowerPoint  Presentation that 
is beautifully designed. You can simply 
impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations.  



Infographic Style
Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Reports and Presentations with our Templates. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Reports and 
Presentations with our Templates

Get a modern PowerPoint  Presentation 
that is beautifully designed. 

Content Here

Content Here



Infographic Style

40% 80%

60% 50%

Content Content

Content Content

40% Progress
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to 
your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. 

Content  Here

80% Progress
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to 
your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. 

60% Progress
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to 
your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. 

50% Progress
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to 
your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. 



We Create
Professional Presentation

You can simply impress your audience and 
add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, 
photos and Text. I hope and I believe that 

this Template will your Time, Money and 
Reputation. Easy to change colors, photos 

and Text. You can simply impress your 
audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations.   

Get a modern PowerPoint  
Presentation that is beautifully 

designed.



Infographic Style

You can simply 
impress your 

audience and add 
a unique zing and 

appeal to your 
Presentations.      

Your Text  Here

You can simply 
impress your 

audience and add 
a unique zing and 

appeal to your 
Presentations.      

Your Text  Here

You can simply 
impress your 

audience and add 
a unique zing and 

appeal to your 
Presentations.      

Your Text  Here

Your Text  Here
You can simply impress your 
audience and add a unique zing 
and appeal to your Presentations. 
Easy to change colors, photos and 
Text. I hope and I believe that this 
Template will your Time, Money 
and Reputation. I hope and I 
believe that this Template will your 
Time, Money and Reputation. 
Easy to change colors, photos and 
Text. You can simply impress your 
audience and add a unique zing 
and appeal to your Presentations. 

Arrow Style 
Infographic



Infographic Style

You can simply impress your audience and add 
a unique zing and appeal to your Presentations.

Contents Title

You can simply impress your audience and add 
a unique zing and appeal to your Presentations.

Contents Title
You can simply impress your audience and add 
a unique zing and appeal to your Presentations.

Contents Title

You can simply impress your audience and add 
a unique zing and appeal to your Presentations. 

Contents Title

You can simply impress your audience and add 
a unique zing and appeal to your Presentations. 

Contents Title

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully 
designed. I hope and I believe that this Template will your 
Time, Money and Reputation. 

Contents Title



You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to your Presentations. Get a 
modern PowerPoint  Presentation that is beautifully 
designed. Easy to change colors, photos and Text. 

You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to your Presentations. Get a 
modern PowerPoint  Presentation that is beautifully 
designed. Easy to change colors, photos and Text. 



Infographic Style

You can simply impress your audience and 
add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, 
photos and Text. 

Add Title

You can simply impress your audience and 
add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, 
photos and Text. 

Add Title

You can simply impress your audience and 
add a unique zing and appeal to your 
Presentations. Easy to change colors, 
photos and Text. 

Add Title

You can simply impress your audience and 
add a unique zing and appeal to your 
Presentations. Easy to change colors, 
photos and Text. 

Add Title

80% 50%
Content  Here
Get a modern PowerPoint  
Presentation that is 
beautifully designed.

Content  Here
Get a modern PowerPoint  

Presentation that is 
beautifully designed.



Infographic Style

I hope and I believe that this Template will 
your Time, Money and Reputation. Get a 
modern PowerPoint  Presentation that is 

beautifully designed.

Your Text Here
I hope and I believe that this Template will 
your Time, Money and Reputation. Get a 
modern PowerPoint  Presentation that is 

beautifully designed.

Your Text Here
I hope and I believe that this Template will 
your Time, Money and Reputation. Get a 
modern PowerPoint  Presentation that is 

beautifully designed. 

Your Text Here

You can simply impress 
your audience and add a 
unique zing and appeal to  

your Presentations. 

Text Here
You can simply impress 
your audience and add a 
unique zing and appeal to  

your Presentations. 

Text Here
You can simply impress 
your audience and add a 
unique zing and appeal to  

your Presentations. 

Text Here



Simple 
Desktop 
Style

You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to your Reports and 

Presentations with our Templates.

Your Text Here

You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to your Reports and 

Presentations with our Templates.

Your Text Here

You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to your Reports and 

Presentations with our Templates.

Your Text Here

You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to your Reports and 

Presentations with our Templates.

Your Text Here



Infographic Style

You can simply impress your 
audience and add a unique 
zing and appeal to your 
Presentations 

Your Text Here

You can simply impress your 
audience and add a unique 
zing and appeal to your 
Presentations 

Your Text Here

You can simply impress your 
audience and add a unique 

zing and appeal to your 
Presentations 

Your Text Here

You can simply impress your 
audience and add a unique 

zing and appeal to your 
Presentations 

Your Text Here



REAL ESTATE

You can simply impress your 
audience and add a unique 
zing and appeal to your 
Presentations. Easy to 
change colors, photos and 
Text. Get a modern 
PowerPoint  Presentation 
that is beautifully designed. 

Modern Portfolio 
Presentation



Infographic Style

You can simply impress your 
audience and add a unique zing 
and appeal to  your Presentations. 
I hope and I believe that this 
Template will your Time, Money 
and Reputation.

Your Text  Here

You can simply impress your 
audience and add a unique zing 

and appeal to  your Presentations. 
I hope and I believe that this 

Template will your Time, Money 
and Reputation.

Your Text  Here

02

0403

01 You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to  your Presentations. I 
hope and I believe that this Template will your 
Time, Money and Reputation. You can simply 
impress your audience and add a unique zing and 
appeal to  your Presentations. 

Your Text  Here

You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to  your Presentations. I 

hope and I believe that this Template will your 
Time, Money and Reputation. You can simply 
impress your audience and add a unique zing 

and appeal to  your Presentations. 

Your Text  Here



Column  Infographic

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I 
hope and I believe that this Template will your Time.

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 
Presentations. Easy to change colors, photos and Text. I hope and I believe that this 
Template will your Time, Money and Reputation. You can simply impress your audience 
and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos 
and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to 
your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. I hope and I believe that 
this Template will your Time, Money and Reputation. You can simply impress your 
audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change 
colors, photos and Text. I hope and I believe that this Template will your Time, Money 
and Reputation. You can simply impress your audience and add a unique zing and 
appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. You can simply 
impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.

I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to 
change colors, photos and Text. 

You can simply impress your audience and add a unique zing.

You can simply impress 
your audience and add a 
unique zing and appeal 
to your Presentations. I 
hope and I believe that 
this Template will your 
Time, Money and 
Reputation. You can 
simply impress your 
audience and add a 
unique zing and appeal 
to your Presentations. 



THANK YOU
Insert the Subtitle of Your Presentation



Fully Editable Shapes



Fully Editable Shapes



You can Resize without 
losing quality
You can Change Fill 
Color &
Line Color

www.allppt.com

FREE 
PPT 
TEMPLATES

Fully Editable Icon Sets: A



You can Resize without 
losing quality
You can Change Fill 
Color &
Line Color

www.allppt.com

FREE 
PPT 
TEMPLATES

Fully Editable Icon Sets: B



You can Resize without 
losing quality
You can Change Fill 
Color &
Line Color

www.allppt.com

FREE 
PPT 
TEMPLATES

Fully Editable Icon Sets: C



Χαρακτηριστικά των προγραµµάτων 
παρέµβασης στην κρίση

0101 24ωρη παροχή βοήθειας 02 Περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών 
και μέσω κινητών μονάδων

03

03 Αυτόνομη υπηρεσία ή 
ενσωματωμένη 04

04

06
10-15 άτομα για 2 βάρδιες και 
τηλεφωνική κάλυψη την 3η βάρδια05

Πρόσωπο αναφοράς

Θεραπευτική ομάδα πολλαπλών 
ειδικοτήτων με μεγάλη εμπειρία



Διεθνής εμπειρία και τεκμηρίωση

S. Murphy et al., Cochrane Database Syst Rev. 2014

Χαμηλά ποσοστά εξουθένωσης από τις 
οικογένειες

Αυξημένη ικανοποίηση από τους ασθενείς και από 
την οικογένεια και μείωση του στιγματισμού

Μείωση του αριθμού των 
νοσηλειών(>50%)

Text  Here

Δεν βρέθηκαν αξιόλογες διαφορές 
στους θανάτους

Οι μελέτες που περιλάμβαναν οικονομικές αναλύσεις, 
δείχνουν ότι η διαχείριση κρίσεων στην κοινότητα 
είναι οικονομικότερη από τη νοσηλεία


