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Δι-υπηρεσιακή συνεργασία και 
ολοκληρωμένη παρέμβαση 

 

 



Η δι-υπηρεσιακή συνεργασία και ολοκληρωμένη παρέμβαση είναι τρόποι αντιμετώπισης της συνύπαρξης 
Ενδο-συντροφικής βίας και Προβληματικής χρήσης ουσιών 
 
Η δι-υπηρεσιακή παρέμβαση σημαίνει ότι η Ενδο-συντροφική βία και η Προβληματική χρήση ουσιών 
αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα, αλλά από διαφορετικές υπηρεσίες 
 
Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σημαίνουν ότι η Ενδο-συντροφική βία και η Προβληματική χρήση ουσιών 
αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα στο ίδιο πλαίσιο 
 
Και οι δύο τρόποι καθοδηγούνται από την ιδέα ότι απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση για την Ενδο-
συντροφική βία και την Προβληματική χρήση ουσιών 
 
Η σχέση μεταξύ των υπηρεσιών αφαιρεί το βάρος από τον επιζώντα της παραπομπής του μεταξύ πολλών 
φορέων, οι παραπομπές θα πρέπει ωστόσο να προτείνονται πάντα ως προτάσεις, όχι ως κάτι που 
επιβάλλεται στη γυναίκα. 



Βήμα 1ο. Επίγνωση ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη 
 
Βήμα 2ο. Απόφαση για την υπηρεσία συνεργασίας 
 
Βήμα 3ο. Απόφαση με τη συνεργαζόμενη υπηρεσία / 
υπηρεσίες για τον τρόπο διαχείρισης της συνεργασίας 
 
Βήμα 4ο. Συμφωνία σχετικά με τις μεθόδους ελέγχου και 
παραπομπής 

Έναρξη 
εργασιών 

πολλαπλών 
υπηρεσιών 



• Προσδιορισμός αφοσιωμένων μελών για συμμετοχή 
στην ομάδα 

• Ανάπτυξη κοινού ορισμού της Ενδο-συντροφικής βίας 
και της Προβληματικής χρήσης ουσιών, καθώς και 
κοινό όραμα της εταιρικής σχέσης 

• Διασφάλιση μιας σαφούς και αποτελεσματικής δομής 
εργασίας για την ομάδα, ποιος κάνει τι και ποιες είναι 
οι διαδικασίες 

Οικοδόμηση 
μιας ισχυρής δι-

υπηρεσιακής 
σχέσης 



 

• ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής,  
• δημιουργία ολοκληρωμένων διαδρομών φροντίδας,  
• θέσπιση σαφών πρωτοκόλλων και μεθόδων 
ανταλλαγής πληροφοριών,  
• υιοθέτηση διαδρομών παραπομπής  
• παροχή εξειδικευμένων συμβουλών, υπεράσπισης και 
υποστήριξης στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
διαδρομής παραπομπής και παροχή ειδικής κατάρτισης 
στους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας 
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της 
ενδοοικογενειακής βίας και της Προβληματικής χρήσης 
ουσιών. 

 

Δραστηριότητες 
μιας ισχυρής δι-

υπηρεσιακής 
σχέσης 



Ερωτήσεις για συζήτηση: 

1. Ποιες είναι οι μεγάλες ελλείψεις στο σύστημα συντονισμένης ανταπόκρισης στην υποστήριξη και την 

παροχή υπηρεσιών σε επιζώντες Ενδο-συντροφικής βίας που βιώνουν Προβληματική χρήση ουσιών στη 

χώρα σας;  

2. Τι είδους βασικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση του συστήματος συντονισμένης 

αντίδρασης στη στήριξη και την παροχή υπηρεσιών σε επιζώντες Ενδο-συντροφικής βίας που έχουν 

Προβληματική χρήση ουσιών στη χώρα σας; 

3. Τι είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε σε αυτό το σημείο; 

 



Όντας στην άλλη άκρη της δι-υπηρεσιακής συνεργασίας 

● ● Αν δείτε τη δι-υπηρεσιακή συνεργασία από την πλευρά ενός επιζώντα Ενδο-συντροφικής βίας, ποιες θα ήταν οι πρώτες 
σας εντυπώσεις, σκέψεις ή συναισθήματα; / Αν δείτε τη δι-επιστημονική συνεργασία από την πλευρά μιας γυναίκας με 
Προβληματική χρήση ουσιών, ποιες θα ήταν οι πρώτες εντυπώσεις, σκέψεις ή συναισθήματά σας; 

● Τι θα θεωρούσατε χρήσιμο και υποστηρικτικό; 

● Τι μπορεί να είναι δύσκολο;  

● Θα θέλατε μια ολόκληρη ομάδα να ασχοληθεί με την υπόθεσή σας; 

● Θέλετε όλες οι υπηρεσίες να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με εσάς χωρίς τη συγκατάθεσή σας; 

● Τι περιμένετε από τα υφιστάμενα μέτρα; 

● ● Τι προτάσεις θα κάνατε για να βελτιώσετε το έργο της δι-υπηρεσιακής συνεργασίας;  

 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης είναι αποκλειστική ευθύνη του σχεδίου MARISSA και δεν 
αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  


