
Η Ελένη Λαζαράτου είναι Καθηγή-
τρια Παιδοψυχιατρικής της Ιατρι-
κής Σχολής του Εθνικού Καποδισ
τριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδι-
κεύτηκε στην Ψυχιατρική και στην 
Παιδοψυχιατρική στη Γαλλία, όπου 
παρέμεινε για εννέα έτη, και έλαβε 
θέσεις επιμελητού στο Παιδοψυχια 
τρικό Κέντρο Alfred Binet, και βοη-
θού καθηγητού στο Πανεπιστήμιο 
Pierre et Marie Curie, Paris VI.
Είναι υπεύθυνη της Υπηρεσίας Παι-
διών και Εφήβων του Κέντρου Κοι-
νοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα 
 Καισαριανής, Αιγινήτειο Νοσοκο-
μείο, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική.
Είναι μέλος του διοικητικού συμ-
βουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Ψυχοπαθολογίας του Παιδιού και 
του Εφήβου (ΑΕΡΕΑ).

Η φροντίδα  
της ψυχικής υγείας 

του παιδιού στην κοινότητα

Ελένη Λαζαράτου

Η παιδοψυχιατρική παρέμβαση οφείλει να προστατεύσει και να 
ανακουφίσει το παιδί και την οικογένειά του από την ψυχική 
οδύνη. Η βέλτιστη παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών γίνε-

ται στην κοινότητα, το φυσικό περιβάλλον που ζει και μεγαλώνει το 
παιδί.
Οι αλληλεπιδράσεις του παιδιού με άλλα άτομα της οικογένειάς του,  
το σχολείο, τους συνομηλίκους του στη γειτονιά και  το κοινωνικό πε-
ριβάλλον αποτελούν αντικείμενο εκτίμησης και εργαλείο απαραίτητο 
για την επεξεργασία μιας ολιστικής θεραπευτικής προσέγγισης.
Η δουλειά στην κοινότητα επίσης δίνει την ευκαιρία έγκαιρης παρέμ-
βασης για τη βελτίωση της έκβασης πολύπλοκων ψυχοκοινωνικών κα-
ταστάσεων  και τροποποίησης των παραγόντων κινδύνου.
Στόχος του  βιβλίου  είναι η περιγραφή και η κατανόηση εκτός των 
αναπτυξιακών και συμπεριφεριολογικών διαταραχών  που συναντάει 
συνήθως ο παιδοψυχίατρος, των ποικίλων ψυχοκοινωνικών προβλη-
μάτων,  στην εκδήλωση των οποίων συμμετέχουν κοινωνικοί, οικο-
νομικοί και δημογραφικοί παράγοντες.  Ελπίζουμε να συμβάλει στην 
κοινή αποδοχή ότι η Κοινοτική Παιδοψυχιατρική αποτελεί τον κύριο 
τρόπο θεσμικής παροχής υπηρεσιών στο πάσχον ψυχικά παιδί και την 
οικογένειά του.
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Το βιβλίο αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 
«Προαγωγή Ψυχικής Υγείας σε Ευπαθείς Πληθυσμούς» που 
χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και υλοποιείται 
από την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.


